هذا الكتاب
حياول هذا الكتاب ـ بأجزائه الثالثة ـ أن جييب عىل كل اإلشكاالت التي يطرحها
من يطلقون عىل أنفسهم لقب [الربوبيني] ،وهم الذين يرون إمكانية استبدال النبوة
بالعقل ،ويرون أن هداية اهلل هلم يمكن أن تتحقق من دون حاجة ألي دين أو نبوة ،وقد
استثمروا يف ذلك ما وقع يف تاريخ األديان من انحرافات عام تقتضيه العقول السليمة،
وتتطلبه القيم النبيلة.
ولذلك فإنه ـ وبصيغته الروائية احلوارية ـ حياول ـ وهبدوء ـ أن حياور هؤالء ،من
خالل منطلقاهتم العقلية والفكرية أوال ،ثم من خالل مستلزمات تلك املنطلقات ،وهي
األدلة التفصيلية التي يسوقوهنا لبيان االنحرافات التي وقعت فيها األديان.
وهذا السبب هو الذي دعانا إىل مناقشة كل االنحرافات التي وقعت فيها األديان،
وبمختلف أنواعها ،وبيان االتفاق عليها مع الربوبيني ،ثم بيان وجه احلق يف التعامل
معها.
وهلذا جيد القارئ الرواية مملوءة بذكر الكثري من مواقف األديان واملذاهب الفكرية
يف كل قضية ُتطرح ابتداء من القضايا املرتبطة باهلل والنبوة والكتب املقدسة ،وانتهاء بكل
القيم اإلنسانية كالسالم والعدالة والرمحة وغريها.
وبام أن مشكلة الربوبيني هي يف ذلك التعميم اخلاطئ ملواقفهم ،فقد بينا يف الرواية
خطأ ذلك التعميم ،وأن كل املعاين السليمة التي يسوقوهنا أو يدعون إليها موجودة يف
اإلسالم ،باعتباره الدين املهيمن والصحيح الباقي عىل وجه األرض ،مع التنبيه إىل
األخطاء التي وقع فيها املسلمون ،والتي ال عالقة هلا بالدين اإلهلي.

اإللحاد والدجل
()6

ربوبيون ..وربانيون

رواية في الجواب على إشكاالت منكري النبوة ومستلزماتها
الجزء الثاني

أ .د .نور الدين أبو لحية
www.aboulahia.com
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تقديم
يتناول هذا اجلزء من الكتاب الفصلني الرابع واخلامس:
أما الفصل الرابع ،فيتناول مقارنات بني القرآن الكريم والكتاب املقدس ،باإلضافة
إىل بيان الرباهني الكثرية الدالة عىل كون القرآن الكريم كالم اهلل املحفوظ الذي مل يبدل ومل
يغري ،وقد قسمنا األدلة واملقارنات إىل سبعة أقسام ،هي تشمل احلفظ والربانية واحلق
واحلقيقة والعقالنية والروحانية واألدب.
وقد خلصنا معظمه مما ذكرناه من احلوارات والردود يف كتاب [الكلامت املقدسة]،
من سلسلة حقائق ورقائق ،مع استبعاد الكثري من التفاصيل التي ذكرناها يف ذلك الكتاب،
باإلضافة إىل إضافات أخرى مهمة ،باإلضافة إىل إعادة صياغة األحداث بام يتناسب مع
هذه الرواية.
أما الفصل اخلامس ،فيتناول كل ما يتعلق بعالقة الدين بالسالم ،وفيه ردود مفصلة
عىل الشبهات املرتبطة برمي اإلسالم بالعنف واإلرهاب ونحومها ،وقد قسمناه بحسب
املحال املرتبطة بالسالم إىل أربعة أقسام ،هي تشمل السالم املرتبط بالكون والعامل واملجتمع
واإلنسان.
وقد خلصنا معظمه مما ذكرناه من احلوارات والردود يف كتاب [سالم للعاملني] ،من
سلسلة حقائق ورقائق ،مع استبعاد الكثري من التفاصيل التي ذكرناها يف ذلك الكتاب،
وخصوصا تلك التي تتعلق باحلوار اإلسالمي املسيحي.
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رابعا ـ الدين ..والكتب
بعد أن انتهى املتحدث الثالث ،قام الرابع ،وقال :لقد جاء اآلن دوري ..واسمحوا
يل أن أبدأ حديثي بام انتهى إليه حديث صاحبي ،فقد مررت مثله بالكثري من املشاهد التي
جعلتني أوقن بأن رمحة اهلل تقتيض هدايته ،وأن هدايته تقتيض توفري وسائطها ..فكام أن رمحة
اهلل ال تصل إىل العباد إال من خالل الوسائط ،فكذلك اهلداية.
وكام اهتم صاحبي باهلداية املرتبطة بالسفري اإلهلي ،اهتممت أنا بالرسالة التي
حيملها ،فلذلك رحت أبحث عن كل الرسائل التي يدعي أصحاهبا أهنا رسائل إهلية ،ألرى
مدى صدق ما يذكرون.
ومما شجعني عىل البحث وبذل كل اجلهد واملال فيه أين علمت علام يقينيا أنه
يستحيل أن ختلو األرض من رسالة إهلية ،متثل احلقيقة املطلقة ،وإال خلت األرض من
اهلداية ،ومن مجيع أسباهبا.
وقد وفر اهلل يل الكثري من األسباب التي أعانتني يف البحث ،وبكل سهولة ويس..
فلم يكن يل من دور سوى الرحلة واالستامع.
وكام أن مجيع أصحايب قد م ّن اهلل عليهم بالصاحلني الذين سلكوا هبم طريق اهلداية،
فقد م ّن عليهم مثلهم بمثلهم ..وهلذا ،فسأقص عليكم بعض املشاهد التي عشتها ،والتي
جعلتني أوقن متاما بأن كتاب اهلل املقدس الذي مل ُحيرف ومل يبدل ومل يغري ،بل بقي حمفوظا
كام هو ..هو القرآن الكريم.
وقبل أن أقصها عليكم ،سأحدثكم حديث الرجل الذي كان سببا يف داللتي عليها،
والذي التقيته يف بعض احلدائق ،وقد كان بني يدي حينها نسخة من الكتاب املقدس أطالع
8

فيها(.)1
وكنت حينها ،وأثناء قراءته أمر بمواقف مضطربة ..ففي مواضع أشعر أنه كالم اهلل
اجلميل املتدفق بينابيع الرمحة واللطف واملودة ،وأشعر حينها بأن كل ذرة من ذرات الوجود
تشهد له بذلك ،بل ترتنم معي ،وأنا أرتله بخشوع وتدبر.
ويف مواضع أشعر أنه لغو أو هلو فارغ ال يعنيني ،وال يعني البرشية املتشوفة
للخالص ..ويف مواضع أشعر بأنه كتاب خطري ..لو رست تعاليمه إىل األرض ألحرقت
األخرض واليابس ،وحمت معها كل وجود اجتامعي عىل األرض.
أحيانا أشعر أنه كالم من اهلل املتعال ..وأحيانا أشعر أنه كالم حكوايت فارغ هيتم
بالتفاصيل التي ال حاجة هلا.
أحيانا أشعر أنه كالم ينبع من منابع متتلئ بالعنرصية واحلقد والالإنسانية ..وأحيانا
أشعر أنه كالم يفيض من منابع الرمحة واحلنان واإلنسانية.
كنت أشعر بكل ذلك التناقض ،وأنا أقرأ الكتاب املقدس ،إىل أن سقط من يدي بعد
أن جرى بجانبي بعض األطفال ،وهم يلهون ويلعبون.
فمد الرجل اجلالس بجانبي يده إىل الكتاب ،ثم أعطاه يل ،وهو يقول :أمسك
الكتاب بقوة ،ففي احلديقة الكثري من األطفال واملشاغبني الذين قد جيعلونه يسقط من يدك
من جديد.
قلت :شكرا جزيال ..إنه الكلامت املقدسة التي أنزهلا اهلل عىل أنبيائه.
قال :ولكني ال أرى آثارها عليك.

( )1نلخص يف هذا الفصل أهم ما ذكرته يف كتاب [الكلامت املقدسة] من األدلة والردود عىل الشبهات ،مع بعض اإلضافات املهمة التي يقتضيها املقام.
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قلت :ما تقصد؟
قال :أكنت بالفعل تقرأ الرسالة التي أرسلها ربك لك؟
قلت :أجل ..لقد أرسلها يل كام أرسلها جلميع البرشية عىل لسان أنبيائه.
قال :ولكني مل أر عىل وجهك أي عالمة تدل عىل أن الذي تقرأ كالمه هو اهلل.
قلت :وهل حتدث كلامت اهلل أثرا عىل الوجوه؟
قال :أجل ..أليست كلامت مقدسة؟
قلت :بىل ..هي كلامت مقدسة.
قال :إن الكالم املقدس يقدس صاحبه ،ويطهره ،ويمأل بالطمأنية قلبه ،وباالنرشاح
صدره ،وباألسارير الصافية صفحة وجهه.
قلت :أمل تر ذلك حدث يل أثناء قراءته؟
قال :أنا ال أهتمك ..ولكني أسأل :هل كنت تقرأ حقيقة الكتاب املقدس؟
فتحت الكتاب ،وقلت :انظر ها هو ..الكتاب املقدس.
قال :ليس الشأن يف غالفه ..إنام الشأن يف حمتواه.
قلت :وهل تتصور املطابع تتالعب بالكتاب املقدس هلذه الدرجة؟
قال :أال يمكن أن تستبدل هذه املطابع أغلفة الكتب التي ظلت مكدسة يف خزائنها
بأغلفة للكتاب املقدس لتنرش سلعها ،وتكسب من وراء ذلك؟
قلت :إنه الكتاب املقدس يا رجل!!
قال :أنا ال أفكر إال بعقل ،فلذلك ال أتيقن إال بعد أن أشك ،وال أطمئن إال بعد أن
أضطرب.
قلت :أتريد أن تشككني يف الكتاب املقدس ..يف كلامت ريب املقدسة؟
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قال :ال ..أنا ال أعطيك الشك ،وال اليقني ..ولكني أدعوك إىل البحث عن اليقني
الذي مل ترثه ..فال خري يف يقني يورث.
قلت :أتريد مني أن أضع الكتاب املقدس عىل مرشحة البحث؟
قال :وما الذي يمنعك من ذلك؟
قلت :ريب ..إذا قال يل ريب يوم الدينونة :كيف تشك يف كالمي؟ ..وكيف تضعه يف
مرشحة البحث كام تضع أي كالم ،فام عساي أقول له؟
قال :قل له :يارب ..لقد رأيت كالمك املقدس حيذرنا من املتنبئني الكذبة ،فخشيت
أن خيتلط كالمك اجلميل بكالم الكذبة ..وخشيت فوق ذلك أن أمحل صورة مشوهة عنك
بسبب ما يرجف الكذبة عليك ..الكذبة الذين محلوا أقالم الكتبة.
قلت :أترى ذلك جمديا يل عند ريب؟
قال :بل ذلك ما جيديك عند ربك ..أمل خيلق اهلل لك عقال؟
قلت :بىل ..ولواله ما حتدثت معك ،وناقشتك.
قال :مل ناقشتني؟
قلت :ألبحث عن احلقيقة.
قال :فناقش كالم ربك لتبحث فيه عن احلقيقة ..فال خري يف حقيقة ال تناقش.
قلت :ولكن كيف أبحث عن احلقيقة يف هذا ..لو كان مؤلف هذا الكتاب بيننا
لذهبت إليه ،وحتدثت معه عن رس كل كلمة قاهلا.
قال :واهلل معنا ال يغيب ..لقد وضع يف عقولنا برامج احلكمة التي نميز هبا بني احلق
والباطل.
قلت :ولكني ال أرى الناس يستعملوهنا.
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قال :ألهنم يبحثون عن املكاسب ،ال عن احلقائق.
قلت :فام الطريق إىل احلقيقة؟
قال :الكلامت املقدسة تتصف بسبع صفات( ..)1ال تكون مقدسة إال هبا.
قلت :فام هي؟
قال :احلفظ ،والربانية ،واحلق ،واحلقيقة ،والعقالنية ،والروحانية ،واألدب.
قلت :ما هذه الكلامت؟
قال :هذه أسوار الكلامت املقدسة التي حتميها من كذب الكذبة الذين يلبسون لباس
الكتبة.
قلت :فام احلفظ؟
قال :أن ال يصلك كتاب ربك إال من األيدي الطاهرة.
قلت :لكني ال يمكنني أن أمنعه من األيدي النجسة.
قال :ال متنعه منها ..ولكن امنعها من االنفراد به حتى ال حترفه وتبدله وتنجسه.
قلت :مل أفهم ما تقصد.
قال :أرأيت لو انفرد اللصوص واملجرمون ببنك من البنوك ..ومل يكن معهم رقيب
وال حفيظ ..هل سيرتكونه سليام معاىف؟
قلت :بل سيسطون عليه ال حمالة.
قال :فهذه أموال ال ترض وال تنفع ..احتاجت كل أولئك احلفظة ..فكيف بالكلامت
املقدسة التي تفس حقيقة الوجود ،ومصري الوجود؟

( )1اقترصنا هنا من باب االختصار عىل هذه السبعة ،وقد أضفنا إليها يف كتاب الكلامت املقدسة ثالثة مقارنات أخرى بعناوين :الشمول ،والرتبية،
واجلامل.
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قلت :فهمت هذا ،فام الربانية؟
قال :لن يكون الكالم مقدسا حتى يكون ربانيا.
قلت :فام احلق؟
قال :هل ترى يف الكون أي عبث أو يشء ال قيمة له؟
قلت :ال ..ليس يف خملوقات ربك عبث.
قال :وليس يف كالم ربك عبث وال لغو وال باطل.
قلت :فام احلقيقة؟
قال :هي الصدق الذي ال حيتاج برهانا.
قلت :فام العقالنية؟
قال :كالم ربك ال يتناقض مع خلق ربك ،وبرجمة ربك.
قلت :فام الروحانية؟
قال :الكالم املقدس هو الذي جيعل روحك مقدسة.
قلت :فام األدب؟
قال :هو الذي يرفع إنسانيتك عن البهيمية ،ويرفع حقيقتك عن املستنقعات.
قلت :فكيف أصل إىل الكتاب الذي حيمل كل ما ذكرت؟
قال :بالصدق ..بالصدق وحده تصل إىل األشعة التي تطل من شمس احلقيقة.
بعد أن قال يل هذا ،أردت أن أسأله عن املحال التي يمكنني أن أتعرف فيها عىل هذا،
لكنه غادر ،وهو يقول :أعتذر إليك ،لدي موعد مع بعضهم يف هذا الوقت.
ثم مد يده ليصافحني ،وهو يقول :عندما تكون صادقا وخملصا وجادا ،سيدلك اهلل
عىل الطريق األقرص الذي تصل به إىل احلق ،ومن دون أي معاناة.
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وقد صدق الرجل يف كالمه ..فمنذ فارقته ،وأنا أجتهد كل صباح أن أوفر لنفيس
كل ما استطعت من الصدق واإلخالص ..وقد جعلني ذلك أصل إىل الكثري من احلقائق،
وبسهولة ويس ،وليس ما سأقصه عليكم من املشاهد السبعة إال بعضها فقط.

 .1الكتب ..واحلفظ:
قلنا :فحدثنا عن املشهد الذي عرفت فيه سور احلفظ ،وعالقته بالكتب املقدسة.
قال :لقد عرفت يف هذا املشهد أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي ال يزال
حمفوظا ،وكام أنزل عىل حممد  ،ومن غري أي تبديل أو تغيري أو حتريف ..اللهم إال تلك
التبديالت التي طالت معانيه ،والتي يمكن اخلروج منها بسهولة ،ألن يف القرآن نفسه ما
يدل عىل حتريفها.
قلنا :فكيف تم لك ذلك؟
قال :بعد مغادريت مبارشة لتلك احلديقة قصدت بعض املكتبات املوجودة يف املدينة،
وقد قررت حينها أن أشرتي كل الكتب املقدسة ،ألبحث فيها عن الرشوط التي ذكرها يل
ذلك الرجل الغريب ..وقد شاء اهلل أن تكون تلك املكتبة وصاحبها بوابة يل للتعرف عىل
السور األول من أسوار الكتب املقدسة.
قلنا :فحدثنا عن ذلك.
قال :عندما دخلت املكتبة ،وطلبت من صاحبها أن يبيعني ما لديه من الكتب
املقدسة ،فرح كثريا ،وقال :هذا يشء مجيل جدا ..قل يف هذا الزمان من يبحث عن أمثال
هذه الكتب ..كلهم مغرم بالروايات والسخافات.
ثم سار يب إىل ركن خصصه هلا ولرتمجاهتا وتفاسريها ..فوجدت كتبا مقدسة من كل
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األديان ..لكني فوجئت به يضع القرآن الكريم يف أفضل املواقع وأعالها.
قلت :أليس هذا هو كتاب املسلمني املقدس؟
قال :بىل ..هو كتاهبم املقدس.
قلت :أرى أن لك اهتامما خاصا به ..فأنت تضع مصحفه يف حممل خاص بخالف
سائر الكتب.
قال :أصدقك القول ..فمع أين مسيحي ..بل من عائلة عريقة يف تدينها باملسيحية..
بل من عائلة كان الكثري من أفرادها رجال دين ..إال أنه مل حيظ كتاب من الكتب باألمهية
عندي كام حظي كتاب املسلمني املقدس ..إين أقرؤه وال أمل من قراءته.
قلت :مل؟
قال :لست أدري ..كأين أجده خياطبني ..يعرفني بالعامل الذي جئت منه ..والذي
نسيته ،ومل تبق يل منه إال ذكريات نسيتها.
قلت :وكتابنا املقدس بعهديه ..أتراك هجرته؟
قال :ال ..ولكني كلام مددت يدي ألقرأ ما فيه كلام وجدتني أعود ألمحل كتاب
املسلمني لقراءته من جديد.
قلت :لعلك مغرم باألدب ..فأنت حتب مجال أسلوبه.
قال :ليس هذا فقط ..لقد تعاملت مع نفيس كام أتعامل مع األجنبي ..ورحت أحلل
أرسار انجذايب للقرآن وثقتي فيه ..والتي تربو عىل ثقتي بكتابنا املقدس.
قلت :فام وجدت من هذه الدراسة التحليلية؟
قال :أشياء كثرية جدا ال يمكنني أن أفصل لك ذكرها هنا ..ولكني من خالل
اهتاممي باألسانيد عرفت أن القرآن هو الكتاب الوحيد املحفوظ حفظا صحيحا من بني
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مجيع الكتب املقدسة ..وقد كان ذلك مثار عجب عندي ..لقد ظللت أقول لنفيس :لو كان
هذا الكتاب كاذبا عىل اهلل ،فهل يأذن اهلل بحفظه هبذه الصورة العجيبة ..لكأن الكون كله
خرسانة مسلحة محي هبا هذا الكتاب ..فلم جيرؤ مجيع اللصوص عىل االقرتاب منه.
قلت :كيف عرفت ذلك؟ ..إن البحث يف هذا ليس بالسهولة التي تتصورها.
قال :أجل ..لكن اهلل يس يل هذه املكتبة الضخمة التي ترجع الكثري من نسخها إىل
القرون املتطاولة ..وقد بحثت فيها ،فوصلت إىل احلقيقة التي ذكرهتا لك.
قلت :فهل ستفصل يل خالصة ما وصلت إليه؟
قال :إن مل يشغلك ذلك عام جئت من أجله.
قلت :ال ..لعل مل أحرض إال ألجل هذا.
قال :أول ما شدين إىل القرآن أنه الكتاب املقدس الوحيد الذي حفظ من أي تغيري
وتبديل ..بل هو الكتاب الوحيد الذي ال يزال ُيقرأ باللغة التي نزل هبا ..بل بنفس خمارج
احلروف التي كان ينطق هبا حممد ..بل إن املسلمني ال يكتفون بحفظه مكتوبا كام نحفظ
كتبنا ،بل يضمون إليه حفظه يف صدورهم ..حتى األعاجم منهم حيفظونه.
قلت :وما الذي شدك إىل هذا؟
قال :شدين إىل هذا مقارنتي له بام تعامل به قومي وقومك مع كتبنا املقدسة ..لقد
أهانوا قداستها بام أوقعوا فيها من حتريفات.
قلت :أنت مسيحي ،وتقول بوقوع التحريف يف كتبنا؟
قال :أنا مسيحي نعم ..ولكني مع ذلك إنسان عاقل ..يستعمل عقله ..وال يمكنني
أن ألغي عقل ..وال أرى أن مسيحيتي تتناىف مع استعاميل لعقل ..لقد قمت بدراسة لكتبنا
املقدسة من ناحية مدى الوثوق فيام دون فيها ،وقد خرجت بنتائج مذهلة.
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قلت :فام الذي خرجت به؟
قال :لقد عرفت أن احلفظ بمعناه احلقيقي الكامل مل يتحقق يف كتبنا ،وال يف كتب
اليهود التي نستمد منها ،وال يف أي كتاب من الكتب التي متأل أرجاء هذه القاعة ،ما عدا
كتاب املسلمني ..لقد أضيفت كتب كثرية ،وكالم كثري للكتب املقدسة جعلنا ال نستطيع
التمييز بني املقدس منها وغري املقدس.
سكت قليال ،ثم قال :لقد ذكر كتاب املسلمني املقدس هذا ،بل ذكر علله النفسية
واالجتامعية ،فقالَ ﴿ :فوي ٌل لِ َّل ِذين ي ْك ُتب َ ِ
َاب بِ َأ ْي ِدهيِ ْم ُث َّم َي ُقو ُل َ
ون َه َذا ِم ْن ِعن ِْد اهللَِّ
ون ا ْلكت َ
َ َ ُ
َْ
ِ
رتوا بِ ِه َث َمنًا َقلِ ًيال َف َو ْي ٌل َهل ُ ْم ِممَّا َك َت َب ْت َأ ْي ِدهيِ ْم َو َو ْي ٌل َهل ُ ْم ِممَّا َيك ِْس ُب َ
ون﴾ [البقرة ..]79 :بل
ل َي ْش َ ُ
﴿وإِ َّن ِمن ُْه ْم َل َف ِري ًقا َي ْل ُو َ
ون َأ ْل ِسنَت َُه ْم
وصف طريقة تالعبهم بالكتاب وصفا دقيقا ،فقالَ :
َاب َو َما ُه َو ِم َن ا ْلكِت ِ
َاب لِت َْح َس ُبو ُه ِم َن ا ْلكِت ِ
بِا ْلكِت ِ
َاب َو َي ُقو ُل َ
ون ُه َو ِم ْن ِعن ِْد اهللَِّ َو َما ُه َو ِم ْن ِعن ِْد
ون ع ََىل اهللَِّ ا ْلك َِذ َب َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
اهللَِّ َو َي ُقو ُل َ
ون﴾ [آل عمران ..]78 :لقد مارس كثري من رجال
الدين الذين امتألوا بحب الدنيا هذه التجارة الرخيصة ،جتارة التالعب بالكتب املقدسة.
قلت :وكتاب املسلمني؟
قال :لقد توفرت ظروف كثرية لكتاب املسلمني جعلته حمفوظا حفظا تاما ال يزاد فيه
حرف واحد ،وال ينقص منه حرف واحد ..أذكر أين قرأت عن أحد صحابة حممد ..هو
عامل من علامئهم الكبار ..يقول متوجها للذين استهواهم ما يف كتبنا من قصص( :يا معرش
املسلمني ،كيف تسألون أهل الكتاب عن يشء ،وكتابكم الذي أنزل اهلل عىل نبيه ،أحدث
أخبار اهلل تقرؤونه حمضا مل يشب؟ ..وقد حدثكم اهلل تعاىل أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب
اهلل وغريوه ،وكتبوا بأيدهيم الكتاب ،وقالوا :هو من عند اهلل ليشرتوا به ثمنا قليال؛ أفال
ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ وال واهلل ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن
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الذي أنزل إليكم)( ..)1لعل العناية اإلهلية التي وعدت بحفظه جعلته بمنأى عن كل ما حلق
بكتبنا من حتريفات.
أخذ مصحفا ،وفتحه عىل مواضع حمددة ،وقال :اسمع ..إن إله املسلمني يعد بحفظ
كتابه وعدا جازما ،وهو ما ختلو منه كتبنا ..اسمع إليه ،وهو يقول﴿ :إِنَّا ن َْح ُن نَزَّ ْلنَا ِّ
الذك َْر
حلافِ ُظ َ
ون﴾ [احلجر ..]9 :بل هو خيرب بأن هذا الكتاب الذي أمحله لن يزامحه أي باطل
َوإِنَّا َل ُه َ َ

الذك ِْر ملََّا جاء ُهم وإِ َّنه َلكِتَاب ع َِزيزٌ َال ي ْأتِ ِ
قدسيته ،اسمع إليه﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا بِ ِّ
يه ا ْل َباطِ ُل
َ
ٌ
َ َ ْ َ ُ
ني يدَ ي ِه و َال ِمن َخ ْل ِف ِه َتن ِْز ٌيل ِمن حكِي ٍم َمحِ ٍ
ِ
يد﴾ [فصلت 41 :ـ  ..]42بل هو خيرب أن مهمة
ْ َ
ْ
م ْن َب ْ ِ َ ْ َ
مجعه تعود إليه ،فيقولَ :
مج َع ُه َو ُق ْرآ َن ُه﴾ [القيامة 16 :ـ
﴿ال ُحت َِّر ْك بِ ِه لِ َسان ََك لِ َت ْع َج َل بِ ِه إِ َّن َع َل ْينَا َ ْ

 ..]17إن هذه اآليات وحدها حتمل إعجازا عظيام ..إهنا تتحدى كل تلك اجليوش التي
جيشت لتحريف هذا الكتاب أو تبديله أو حموه.
قلت :إن استنتاجك هذا يستدعي أدلة كثرية.
قال :سأذكرها لك ..ولكن قبل أن نتحدث عن ذلك ..أو لنفهم ذلك ..فلنرجع إىل
كتابنا املقدس الذي دنسته أيادي املحرفني ..لقد ذكرت لك أن كتاب املسلمني حيوي الوعد
بحفظه ،وأنه لن يصيبه سوء.
قلت :أجل ..لقد قرأت يل منه ما يدل عىل ذلك.
قال :وهذا ما ختلو منه كتبنا املقدسة ..فهي ال حتوي أي داللة عىل أهنا ستحفظ من
التغيري والتبديل ..بل قد نص كتاب املسلمني عىل أن مهمة حفظ هذه الكتب كانت موكولة
إىل رجال الدين الذين استهواهم الطمع ،فراحوا يبدلون ويغريون ..اسمع ما يقول كتاب

( )1رواه البخاري.
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املسلمني.
ِ
حي ُك ُم ِ َهبا النَّبِ ُّي َ
ون ا َّل ِذي َن
فتح املصحف ،وراح يقرأ﴿ :إِنَّا َأنْزَ ْلنَا الت َّْو َرا َة ف َ
ور َ ْ
يها ُهدً ى َو ُن ٌ
ِ ِ
اس ُت ْح ِف ُظوا ِم ْن كِت ِ
الر َّبانِ ُّي َ
َاب اهللَِّ َوكَا ُنوا َع َل ْي ِه ُش َهدَ ا َء
ون َو ْاألَ ْح َب ُار بِ َام ْ
َأ ْس َل ُموا ل َّلذي َن َها ُدوا َو َّ
ِ
ِ
َّاس َو ْ
حي ُك ْم ِب َام َأنْزَ َل اهللَُّ َف ُأو َلئِ َك
َف َال َخت َْش ُوا الن َ
رتوا ِبآ َي ِايت َث َمنًا َقل ًيال َو َم ْن َمل ْ َ ْ
اخ َش ْون َو َال ت َْش َ ُ
ُه ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾ [املائدة]44 :
ثم أغلق املصحف ،وقال :لطاملا شدت هذه اآلية انبتاهي ..إن قرآن املسلمني حيمل
احرتاما كبريا للكتب املقدسة ..إنه يصف التوراة بأن فيها هدى ونور ..ولكن هذا االحرتام
ال حيول بينه ،وبني أن يذكر ما حصل فيها من حتريف ..وهو حيلل أسباب ذلك يف أمرين:
َّاس َو ْ
اخ َش ْو ِن﴾ [املائدة ،]44 :وأشار إىل الثاين يف
أشار إىل األول منهام يف قولهَ ﴿ :ف َال َخت َْش ُوا الن َ
رتوا بِآ َي ِايت َث َمنًا َقلِ ًيال﴾ [املائدة ..]44 :إهنام سببان خطريان ..أو مرضان قاتالن:
قولهَ :
﴿و َال ت َْش َ ُ
الرغبة والرهبة ..الرغبة يف املتاع القليل ..والرهبة من العناء القصري.
قلت :دعنا من كتاب املسلمني ..ولنرجع إىل كتابنا.
قال :مما ينقيض دونه العجب أن كتابنا املقدس نفسه حيوي هذه احلقيقة ..فهو ال
حيمل أي وعد بحفظ ما فيه ..بل هو خيرب أن حفظ ما فيه كان موكوال لناس معينني ذوي
أنساب معينة ..وهذا ما أتاح هلم أن يتالعبوا به كام يشاءون ..انتظر ..سوف آتيك بشهادات
كثرية تثبت ما أقول.
ذهب إىل رف من الرفوف ..ومحل نسخة من الكتاب املقدس ..وقال :اسمع ما
يقول( :أمر موسى الالويني حامل تابوت عهد الرب :خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه
بجانب تابوت عهد الرب إهلكم ليكون هناك شاهدا عليكم ،ألين أنا عارف متردكم
ورقابكم الصلبة ،هو ذا وأنا بعد حي معكم اليوم قد رصتم تقاومون الرب فكم باحلري
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بعد مويت! ..امجعوا إيل كل شيوخ أسباطكم وعرفاءكم ألنطق يف مسامعهم هبذه الكلامت
وأشهد عليهم السامء واألرض ،ألين عارف أنكم بعد مويت تفسدون وتزيغون عن الطريق
الذي أوصيتكم به ويصيبكم الرش يف آخر األيام ألنكم تعملون الرش أمام الرب حتى
تغيظوه بأعامل أيديكم) [سفر التثنية  25 :31ـ ]29
ثم أغلق الكتاب ،وقال :كيف ترى موسى ،وهو يردد هذا الكالم؟
قلت :كأين أراه حزينا متأسفا عىل حال قومه ..وهو يف نفس الوقت خائف من
تالعبهم بالرسالة التي جاء هبا ،وباأللواح التي أنزلت عليهم.
قال :أجل ..لقد غاب عنهم أربعني يوما فقط ،ومع ذلك مل يصربوا عىل التغيري
والتبديل ..بل راحوا يعبدون العجل الذي صنعه هلم السامري ..ومع أن هارون كان معهم
إال أنه مل يكن ليفعل شيئا أمام ما جبلوا عليه من مترد ..التوراة تذكر هذا ..والقرآن يذكره
( ..)1لكن اسمع لقرآن املسلمني ،فهو يصور هذا التغيري تصويرا مجيال.
ِ
وسى﴾
﴿و َما َأع َ
فتح املصحف ،وأخذ يقرأ بتدبر وخشوعَ :
ْج َل َك َع ْن َق ْوم َك َيا ُم َ
[طه ،]83 :ثم قال :اهلل خياطب موسى يف جبل الطور عند املناجاة ..ويذكر اهلل ما أجاب به
موسى ،فيقولَ ﴿ :ق َال هم ُأ َ ِ
ِ
ِ
رت َض﴾ [طه ..]84 :فيجيبه
والء ع ََىل َأ َث ِري َوعَج ْل ُت إِ َل ْي َك َر ِّب ل َ ْ
ُ ْ
ِ
ِ
الس ِام ِر ُّي﴾ [طه ..]85 :وحينذاك يرجع
اهللَ ﴿ :ق َال َفإِنَّا َقدْ َف َتنَّا َق ْو َم َك م ْن َب ْعد َك َو َأ َض َّل ُه ُم َّ
وسى إِ َىل َق ْو ِم ِه غ َْض َب َ
ان
موسى إىل قومه غضبان أسفا عىل رسعة تغريهم ..اسمعَ ﴿ :ف َر َج َع ُم َ
َأ ِس ًفا َق َال َيا َق ْو ِم َأ َمل ْ َي ِعدْ ُك ْم َر ُّب ُك ْم َوعْدً ا َح َسنًا َأ َف َط َال َع َل ْي ُك ُم ا ْل َع ْهدُ َأ ْم َأ َر ْد ُت ْم َأ ْن َحيِ َّل َع َل ْي ُك ْم
ب ِم ْن َر ِّب ُك ْم َف َأ ْخ َل ْف ُت ْم َم ْو ِع ِدي﴾ [طه ..]86 :لكن كربياءهم وصالفتهم جعلتهم ال
غ ََض ٌ

( )1ولكن الفرق بينهام عظيم فالتوراة جتعل هارون هو الذي قام بدور السامري كام يف سفر اخلروج ( 1/32ـ )7
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يبالون بغضب موسى ،وال بام يقولون ،بل يردون عليه قائلنيَ ﴿ :ما َأ ْخ َل ْفنَا َم ْو ِعدَ َك بِ َم ْلكِنَا
ِ
الس ِام ِر ُّي َف َأ ْخ َر َج َهل ُ ْم ِع ْج ًال َج َسدً ا
َو َلكِنَّا ُ ِّ
مح ْلنَا َأ ْوزَ ًارا ِم ْن ِزين َِة ا ْل َق ْو ِم َف َق َذ ْفن َ
َاها َفك ََذل َك َأ ْل َقى َّ
ِ
َيس﴾ [طه 87 :ـ  ..]88هؤالء هم بنو إرسائيل ..فهل
َل ُه ُخ َو ٌار َف َقا ُلوا َه َذا إِ َهل ُ ُك ْم َوإِ َل ُه ُم َ
وسى َفن َ
تتصور أهنم سيحفظون ما أؤمتنوا عليه من كتاب؟
قلت :إن أمل موسى يبدو جليا يف وصيته ..وكأنه حياول أن جيد حيلة حيفظ هبا كتابه
من التغيري.
قال :أجل ..إنه يأمر بحفظه يف تابوت العهد ..ثم يأمر بقراءته عىل بني إرسائيل،
لعل فيهم من حيفظه ،ويورث حفظه ..لكنه يف نفس الوقت يعلم أنه سيأيت اليوم الذي
يغريون فيه كتاهبم ..بل يرى أن ذلك اليوم قريب جدا.
فتح الكتاب املقدس ،ثم قال :بل إن موسى يردد هذه الوصية كثريا ..فهو يعلم ما
سيلحق كتابه ..اسمع ما يقول( :ال تزيدوا عىل الكالم الذي أنا أوصيكم به وال تنقصوا منه
لتحفظوا وصايا الرب إهلكم التي أنا أوصيكم هبا) [التثنية]2 /4 :
صمت قليال ،ثم قال :ليس موسى وحده من قال هذا ..كل األنبياء حتدثوا عن
هذا ..اسمع ما يقول النبي إرميا( :فقال الرب يل ،بالكذب يتنبأ األنبياء باسمي ،مل أرسلهم
وال أمرهتم وال كلمتهم ،برؤيا كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوهبم هم يتنبأون لكم) [إرميا:
 ،]14 :14ويقول( :األنبياء يتنبأون بالكذب والكهنة حتكم عىل أيدهيم وشعبي هكذا
أحب ،وماذا تعملون يف آخرهتا) [إرميا]31 :5 :
قلت :ولكن يا سيد ..ليست هناك أمة خلت من املتنبئني الكذبة حتى ما ذكرت عن
املسلمني قد ظهر فيهم كثري من املتنبئني بعد حممد.
قال :نعم ..لقد ظهر فيهم مسيلمة ،واألسود ،وطلحة ،وغريهم كثري.
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قلت :فلم تشنع علينا؟
قال :هل رأيت يف كتاب املسلمني سفرا أو سورة أو حتى آية ملسيلمة أو لألسود ،أو
لطلحة؟
قلت :ال ..حتى أن املسلمني يطلقون عىل مسيلمة لقب الكذاب.
قال :وهذه ميزهتم ..فكتاهبم مل خيرتق من األنبياء الكذبة ..نعم ظهر أدعياء حاولوا
أن خيرتقوا كالم نبيهم ،لكنه مل جيرؤ أحد عىل أن خيرتق كتاب رهبم ..لكن بني إرسائيل
اخرتقوا اجلميع.
فتح الكتاب املقدس ،ثم قال :اسمع إىل أرميا ،وهو يقول( :أما وحي الرب فال
تذكروه بعد ألن كلمة كل إنسان تكون وحيه إذ قد حرفتم كالم اإلله احلي رب اجلنود إهلنا)
[إرميا ..]36 :23 :وهو يقول( :هكذا قال رب اجلنود ال تسمعوا لكالم االنبياء الذين
يتنبأون لكم ،فاهنم جيعلونكم باطال ،يتكلمون برؤيا قلبهم ال عن فم الرب) [إرميا23 :
 ..]16/وهو يقول( :مل أرسل األنبياء بل هم جروا ،مل أتكلم معهم بل هم تنبأوا) [إرميا:
]21/ 23
نظر إيل بحزن ،وقال :فمن هم هؤالء األنبياء؟ ..ولو كانوا مجيعا قد تنجسوا..
مجيعا ..فكيف تصدقوهنم!؟ ..وهو يقول( :ألن األنبياء والكهنة تنجسوا مجيعا بل يف بيتي
وجدت رشهم يقول الرب) [إرميا ..]11/ 23 :وهو يرصح بكل أمل قائال( :كيف تقولون
نحن حكامء ورشيعة الرب معنا ..حقا إنه إىل الكذب حوهلا قلم الكتبة الكاذب) [إرميا:
]8 :8
التفت إيل ،وقال :أال ترى هذا النص رصحيا يف وقوع التحريف ..إن إرميا هنا هو
املتحدث ال رمحة اهلل اهلندي ،وال ديدات ..إنه خيربنا باحلقيقة املرة التي ال نجرؤ عىل
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الترصيح هبا.
قلت :ال ..يا صاحبي ..هو ال يقصد هذا ..هو يقصد ذلك التحريف املعنوي الذي
حلق الكتاب املقدس.
قال :ال ..إنه يتحدث عن أقالم الكتبة ..هو يتحدث عن الكتبة ،وال يتحدث عن
املؤولني ..هو يتحدث عن الكتبة املختصني بالنقل والنسخ ..فهم الذين غريوها وبدلوها
وحرفوها وحولوها إىل الكذب ..بل هو يرصح بالسبب الذي ذكره القرآن ..وهو الرغبة..
اسمع إليه ،وهو يقول( :ألهنم من صغريهم إىل كبريهم كل واحد مولع بالربح ومن النبي
إىل الكاهن كل واحد يعمل بالكذب) [إرميا]13 :6 :
قلب بعض الصفحات من الكتاب املقدس ،ثم قال :ليس إرميا وحده الذي رصح
به ..اسمع ما جاء يف املزامري( :اليوم كله حيرفون كالمي ،عل كل افكارهم بالرش) [مزمور:
 ..]5 /56واسمع ما جاء يف (حزقيال)( :ستايت مصيبة عىل مصيبة ،ويكون خرب عىل خرب..
فيطلبون رؤيا من النبي ..والرشيعة تباد عن الكاهن واملشورة عن الشيوخ) [حزقيال/ 7 :
 ..]26واسمع ما يقول إشعيا( :ويل للذين يقضون أقضية الباطل وللكتبة الذين يسجلون
جورا ليصدوا الضعفاء عن احلكم ويسلبوا حق بائيس شعبي لتكون االرامل غنيمتهم
وينهبوا االيتام) [إشعياء 1/ 10 :ـ ]2
ثم التفت إيل ،وقال :إن إشعيا يتحدث عن املطامع التي جرت القضاة والكتبة إىل
التحريف ..إنه يتحدث عن بيع كتاب اهلل بثمن بخس كام قال كتاب املسلمني ،بل هو
يرصح بذلك قطعا لكل تأويل ،فيقول( :ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأهيم عن الرب
فتصري اعامهلم يف الظلمة ويقولون من يبرصنا ومن يعرفنا ،يا لتحريفكم ،هل حيسب اجلابل
كالطني حتى يقول املصنوع عن صانعه مل يصنعني ،أو تقول اجلبلة عن جابلها مل يفهم)
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[إشعياء 15/ 29 :ـ  ،]16ويقول( :ويل للبنني املتمردين يقول الرب حتى اهنم جيرون رأيا
وليس مني ويسكبون سكيبا وليس بروحي ليزيدوا خطيئة عىل خطيئة) [إشعياء]1/ 30 :
الكتب والتحريف البرشي:
قلت :سمعت هذه النصوص ..لكني مع ذلك ال أستطيع أن أكتفي هبا للداللة عىل
وقوع التحريف ،أنا إنسان عاقل ،ويغلب عل احلس ..وال يكفيني الكالم املجمل الذي قد
يساء فهمه.
قال :لن جتد عندي إال ما يرضيك ..فأنا مثلك متاما ..لقد دفعتني هذه النصوص
للبحث ..لقد جعلت الكتاب املقدس مادة للبحث من هذه الناحية.
قلت :فامذا وجدت؟
قال :ثالثة أنواع من التحريف ،ال يصيب واحد منها كتابا إال رفع الثقة عنه.
قلت :فام هي؟
قال :الزيادة ،والنقصان ،والتبديل.
قلت :وهل حفظ كتاب املسلمني من هذه التحريفات؟
قال :أجل ..وسنبحث معا يف هذا الركن من املكتبة لرتى بعينيك صدق ما رأيته(.)1
قلت :فلنبدأ بأول التحريفات ..وهو الزيادة.
قال :ال يصح نسبة القدسية إىل كتاب إال إذا ثبت بالدليل القاطع أن هذا الكتاب
منسوب للنبي الذي جاء به ..فالكتب املقدسة تستمد قدسيتها من نسبتها إىل اهلل ..فلذلك
يؤثر فيها كل تدخل برشي قد يغري ما أراد اهلل أن يقوله لنا.

( )1سنذكر هنا نامذج خمترصة عن هذه التحريفات ،ومن أراد تفاصيل أكثر ،يرجع إىل كتاب الكلامت املقدسة ،ص ،33فام بعدها.
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قلت :أمل يتحقق هذا يف كتبنا؟
قال :ال ..لقد ذكرت لك أن كتاب املسلمني أشار إىل هذا النوع من التحريف ،فقال:
ِ
ِ ِ ِ
﴿ َفوي ٌل لِ َّل ِذين ي ْك ُتب َ ِ
َاب بِ َأ ْي ِدهيِ ْم ُث َّم َي ُقو ُل َ
رتوا بِ ِه َث َمنًا َقلِ ًيال
ون ا ْلكت َ
َ َ ُ
َْ
ون َه َذا م ْن عنْد اهللَِّ ل َي ْش َ ُ
َف َو ْي ٌل َهل ُ ْم ِممَّا َك َت َب ْت َأ ْي ِدهيِ ْم َو َو ْي ٌل َهل ُ ْم ِممَّا َيك ِْس ُب َ
ون﴾ [البقرة ]79 :وهو ما أشار إليه إرميا قبل
ذلك بقوله( :وأقاوم األنبياء الذين يسخرون ألسنتهم قائلني :الرب يقول هذا ،ها أنا أقاوم
املتنبئني بأحالم كاذبة ويقصوهنا مضلني شعبي بأكاذيبهم واستخفافهم) [إرميا31/ 23 :
ـ ]32
قلت :الكتاب املقدس قسامن :العهد القديم ،والعهد اجلديد ،فهل دخل التحريف
بالزيادة كال القسمني.
قال :أجل ..ولنبدأ بالعهد القديم ..ولنبدأ القصة من أوهلا ..ولنبدأ بالسند من
أوله ..لقد نزلت التوراة عىل موسى ..وكان ينبغي أن حيفظها مجيع بني إرسائيل لتنقل إلينا
بعد ذلك بالتواتر كام حفظ مجيع املسلمني قرآهنم ،ونقلوه إلينا بالتواتر.
قلت :أمل حيصل ذلك؟
قال :ال ..مل يسلم موسى التوراة إىل بني إرسائيل.
قلت :مل؟
قال :لقد كان خياف من اختالفهم من بعده يف تأويلها ..لقد ذكرنا ما جاء يف سفر
التثنية أن موسى قال لبني إرسائيل( :خذوا كتاب التوراة هذا ،وضعوه بجانب التابوت
عهد الرب إهلكم ليكون هناك شاهدا عليكم ألين أنا عارف بتمردكم ورقابكم الصلبة ،هو
ذا أنا بعد حي معكم اليوم قد رصتم تقاومون الرب فكم باحلري بعد مويت) [سفر التثنية:
]31 :24
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قلت :فمن تكفل بحفظ التوراة من بني إرسائيل؟
قال :لقد سلمها موسى إىل كهنة بني الوي ،فهم حاملو تابوت عهد الرب ،كام يف
(سفر التثنية)31/9 :
قلت :فهل حافظ بنو الوي عىل الثقة التي وضعها موسى فيهم؟
قال :يؤكد املؤرخون أن التوراة ظلت صحيحة يف أيدي اليهود مل يغريوا منها حرفا
واحدا إىل زمن األرس البابل عندما حارهبم نبوخذنرص ملك بابل عام  588ق ،م تقريبا
فقام بدك أسوار القدس وأحرق املدينة واهليكل بعد أن أخذ منه التابوت ،وتتبع اهلارونيني،
وسائر الكهنة فقتلهم ،ثم سبى اليهود مجيعا إىل بابل مقيدين بالسالسل ،ومل يرتك فيها إال
رشذمة قليلة ..ويف هذه احلادثة انعدمت التوراة وسائر أسفار العهد القديم التي كانت
مصنفة.
رأى استغرايب ،فقال :ال تستغرب ..فنحن واليهود نقر بذلك ..لقد قتل مجيع
اهلارونيني الذين كانوا حيفظون التوراة ،ومل تكن التوراة حمفوظة عىل ألسنة بني إرسائيل،
فضاعت واندثرت كام اندثرت أمتهم ،وتشتت بني هنري دجلة والفرات وما حوهلا ،فذابوا
بني تلك الشعوب وعبدوا آهلتهم ،واستمر هذا النفي إىل عام 583ق ،م ،ثم عاد كثري منهم
إىل فلسطني ،فأعادوا بناء املدينة واهليكل.
قلت :ال هيمنا اهليكل وال املدينة ..ماذا حصل للتوراة؟ هل استعادوها؟
قال :يف عام  458ق ،م عاد عزرا إىل القدس ،ومعه مجاعه من الكتبة الالويني ،وكان
أول ما اهتموا به هو كتابة التوراة.
قلت :كيف ..وقد ضاعت؟
قال :لقد قام عزرا بجمع أسفار التوراة مرة أخرى ،فجمع من حمفوظاته ،ومن
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الفصول التي حيفظها الكهنة ما لفق منه هذه التوراة التي بأيدهيم ،ولذلك بالغوا يف تعظيمه
غاية املبالغة ،وزعموا أن النور عىل األرض إىل اآلن يظهر عىل قربه.
قلت :والتوراة التي كتبها موسى ..أي النسخة األصلية من التوراة؟
قال :مل يعد هلا أي أثر.
قلت :فأين ذهبت؟
قال :هذا ما ال جيد له أحد جوابا.
قلت :أليس من املمكن أن يكون عزرا والكتبة قد أعادوا التوراة كام هي بنسختها
األصلية؟
قال :لقد وضعت هذا االحتامل ..ولكني ببحث بسيط يعتمد عىل احلس وحده
عرفت استحالة ذلك ..لقد تضخمت التوراة كثريا مقارنة بالتوراة التي أنزلت عل موسى.
أخذ نسخة من التوراة كانت بجانبه ،وقال :انظر ..هذه هي التوراة بأسفارها
اخلمسة ..فهي متأل  379صفحة باحلروف الصغرية.
قلت :وما يف ذلك؟
قال :لو ذهبنا نبحث عن عدد صفحات النسخة األصلية من التوراة مل نجد هذا
العدد.
قلت :لقد ذكرت أهنا ضاعت ،فكيف عرفت عدد صفحاهتا؟
قال :ذلك يسري ..فقد ورد يف صفتها ما يبني حجمها ،حيث يذكر سفر اخلروج
( ،)12 :24أن موسى تلقي التوراة مكتوبة عىل لوحني من حجر ،وهذا نص ما ورد:
(وقال الرب ملوسى :اصعد إىل اجلبل وامكث هناك ألعطيك الوصايا والرشائع التي كتبتها
﴿و َك َت ْبنَا
عىل لوحي احلجر لتلقنها هلم) ..وقد نص كتاب املسلمني عىل هذا ،فقد ورد فيهَ :
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ِ
َله ِيف ْاألَ ْلواحِ ِمن ُك ِّل َ ٍ ِ
ِ
يش ٍء َف ُخ ْذ َها بِ ُق َّو ٍة َو ْأ ُم ْر َق ْو َم َك َي ْأ ُخ ُذوا
ْ
َ
ُ
يشء َم ْوع َظ ًة َو َت ْفص ًيال ل ُك ِّل َ ْ
ْ
ِ ِ
ِ
وسى إِ َىل َق ْو ِم ِه
بِ َأ ْح َسن َها َس ُأ ِري ُك ْم َد َار ا ْل َفاسقنيَ ﴾ [األعراف ..]145 :وورد فيهَ :
﴿وملََّا َر َج َع ُم َ
وين ِم ْن َب ْع ِدي َأع ِ
ان َأ ِس ًفا َق َال بِئ َْس َام َخ َل ْف ُت ُم ِ
اح َو َأ َخ َذ بِ َر ْأ ِ
غ َْض َب َ
س
َج ْل ُت ْم َأ ْم َر َر ِّب ُك ْم َو َأ ْل َقى ْاألَ ْل َو َ

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
است َْض َع ُف ِ
يب ْاألَ ْعدَ ا َء َو َال
وين َوكَا ُدوا َي ْق ُت ُلونَني َف َال ُت ْشم ْت ِ َ
جي ُّر ُه إِ َل ْيه َق َال ا ْب َن ُأ َّم إِ َّن ا ْل َق ْو َم ْ
َأخيه َ ُ
جتع ْلنِي مع ا ْل َقو ِم ال َّ ِ
ظاملنيَ ﴾ [األعراف]150 :
َ َ ْ
َْ َ
قلت :ال مانع عقال من أن يكون اللوحان اللذان كتبت عليهام التوراة من العظم
واالتساع ،بحيث يمأل املسطر عليها  379صفحة من الورق كام نراها اآلن.
قال :ولكن التوراة نفسها تدفع هذا االحتامل حني حتدد حجم اللوحني بالتابوت
الذي أمر اهلل موسى أن يصنعه وحيفظ فيه التوراة ،فقد جاء يف سفر اخلروج (،10 :25

( :)16تابوتا من خشب طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع
ونصف ،وتضع يف التابوت الشهادة التي أعطيك)
قلت :أال يمكن أن يكون ما كتب عىل اللوحني ،بلغت حروفه حدا من الصغر،
بحيث إذا نقلت كلامته عىل الورق ،مألت صفحات عديدة ..فنحن نرى اآلن القرآن كتاب
املسلمني يكتب يف صفحة واحدة ال تزيد كثريا عن ذراع يف ذراع.
قال :يمكن ذلك ..ولكن التوراة نفسها تدفع هذا االحتامل حني حتدد لنا الزمن
الذي يستغرقه كتابتها وقراءهتا ،بحيث ال يبقى لدينا أدنى شك يف تقدير حجمها ،وأهنا ال
تزيد عن كلامت ال متأل أكثر من بضع ورقات ..يقول كاتب سفر التثنية(( :)9 :31وكتب
موسى كلامت هذه التوراة وسلمها للكهنة بني الوي حامل تابوت عهد الرب وإىل سائر
شيوخ بني إرسائيل ،وأمرهم موسى قائال :يف ختام السبع السنوات ،يف ميعاد سنة اإلبراء
من الديون ،يف عيد املظال عندما جيتمع مجيع اإلرسائيليني للعبادة أمام الرب إهلكم يف
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املوضع الذي خيتاره ،تتلون نصوص هذه التوراة يف مسامعهم)
قلت :ولكن ..أليس من اجلائز أن يكون موسى قد تلقى مع اللوحني نصوصا
أخرى ،وأن املجموع هو ما يطلق عليه التوراة؟
قال :وضعت هذا االحتامل ..لكني وجدت نصوصا تنفيه ،فقد ورد يف سفر امللوك
األول ( )9 :8أن سليامن حني نقل التابوت إىل املعبد الذي بناه ،مل يكن فيه سوى اللوحني،
وهذا نصه( :ومل يكن يف التابوت سوى لوحي احلجر اللذين وضعهام موسى يف حوريب
حني عاهد الرب أبناء إرسائيل بعد خروجهم من ديار مرص)
قلت :فقد استدللت باحلجم إذن عىل الزيادات التي حصلت يف التوراة؟
قال :ال ..ليس باحلجم احليس وحده ..بل بحجم املضمون أيضا ..فالتوراة تعني لنا
عىل لسان موسى قبل موته مضموهنا ،وأهنا عبارة عن الوصايا العرش ،وأهنا فقط ما كتب
يف اللوحني( :ودعا موسى مجيع إرسائيل ،وقال هلم :اسمع يا إرسائيل الفرائض واألحكام
التي أتكلم هبا يف مسامعكم اليوم وتعلموها واحرتزوا لتعملوها ،فقال :أنا هو الرب إهلك
الذي أخرجك من أرض مرص من بيت العبودية ،ال يكن لك آهلة أخرى أمامي ،ال تصنع
لك متثاال منحوتا ..ال تنطق باسم الرب إهلك باطال ..ال تقتل ،وال تزن ،وال تسق ،وال
تشهد عىل قريبك زور ،وال تشته امرأة قريبك ،وال تشته بيت قريبك وال حقله وال عبده
وال أمته وال ثوره وال محاره وال كل ما لقريبك ،هذه الكلامت كلم هبا الرب كل مجاعتكم
يف اجلبل من وسط النار والسحاب والضباب وصوت عظيم ومل يزد ،وكتبها عىل لوحني
من حجر وأعطاين إياها) [تثنية]22 ،1 :5 :
رأى صمتي ،فقال :أعلم أنك مل تقتنع بعد ..حيق لك ذلك ..أجبني ..أرأيت لو أن
مؤلفا من القرن العارش ألف كتابا يتحدث فيه عن أحداث القرن احلادي عرش ..هل جتزم
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بتصديق نسبة الكتاب إىل صاحبه؟
قلت :ال ..وال أظن عاقال يمكن أن يصدق نسبة هذا الكتاب إىل صاحبه.
قال :فقد حصل هذا يف التوراة ..إهنا ـ بكل أسف ـ تذكر أحداثا حصلت بعد وفاة
موسى يف سيناء ..اسمع.
فتح التوراة ،وأخذ يقرأ( :وأكل بنو إرسائيل املن أربعني سنة ،حتى جاءوا إىل أرض
عامرة ،أكلوا املن حتى جاءوا إىل أرض كنعان) [خروج ..]35/16 :أتدري متى جاءوا
إىل أرض كنعان؟
قلت :أجل ..بعد وفاة موسى حني دخلوا األرض املقدسة ،وقد أشار إىل ذلك سفر
يشوع ،فقد جاء فيه( :فحل بنو إرسائيل يف اجللجال ..يف عربات أرحيا ،وأكلوا من غلة
األرض ..وانقطع املن يف الغد عند أكلهم من غلة األرض) [يشوع  10/5ـ ]12
قال :فكيف يتحدث موسى عن أمر حدث بعد وفاته؟
قلت :أليس من املمكن أن يكون إخبارا بالغيب؟
قال :ال ..لقد جاء بصيغة اخلرب املاض ،وهي بصيغ التأريخ ال بصيغ النبوءات..
وأنت تعرف صيغ النبوءات يف الكتاب املقدس.
صمت ،فقال :ليس ذلك فقط ..اسمع ما جاء يف سفر العدد ،فإن كاتبه يشعرك أنه
قد كتبه بعد جالء بني إرسائيل من برية سيناء ودخوهلم فلسطني فهو يقول( :وملا كان بنو
إرسائيل يف الربية ،وجدوا رجال حيتطب يف السبت) [العدد  ]32/15فالكاتب ليس يف
الربية حتام ..مع أن موسى كان قد مات يف الربية قبل دخول األرض املقدسة ..ليس هذا
فقط ..اسمع ما ورد يف التثنية( :وسكنوا مكاهنم كام فعل إرسائيل بأرض مرياثهم التي
أعطاهم الرب) [التثنية ..]12/2 :أال يدل هذا عىل أن الكاتب قد أدرك دخول بني
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إرسائيل األرض املقدسة ،وهو ما حصل بعد وفاة موسى؟
فتح الكتاب املقدس عىل بعض صفحاته ،وقال :اسمع ما جاء يف سفر التكوين ـ
الذي من املفرتض أن يكون كاتبه موسى ـ( :اجتاز أبرام يف األرض إىل مكان شكيم إىل
بلوطة مورة ،وكان الكنعانيون حينئذ يف األرض (فلسطني)) [التكوين  5/12ـ  ..]6أال
ترى أن الكاتب قد أدرك خروج الكنعانيني من األرض بعد دخول بني إرسائيل ،وذلك ـ
حتام ـ ليس موسى؟ ..واسمع ما يقول نفس السفر( :وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ
ساكنني يف األرض) [التكوين  ..]7/13واسمع( :وهؤالء هم امللوك الذين ملكوا يف
أرض أدوم قبلام ملك ٌ
ملك لبني إرسائيل) [التكوين  ..]31/36فالكاتب ال يتحدث عن
دخول بني إرسائيل األرض املقدسة ،فحسب ..بل يتحدث عن عهد امللكية الذي كان بعد
موسى بأربعة قرون.
التفت إيل ،فرآين صامتا ،فقال :هل سمعت كاتبا خيرب عن وفاته واملحل الذي دفن
فيه.
قلت :يمكن أن يكون ذلك يف حالة واحدة ..وهي أن يكون قد كتب كتابه بعد
وفاته.
قال :فاسمع هذا اخلرب الذي ورد يف أسفار موسى ،والتي يفرتض أن يكون كاتبها
هو موسى( :فامت هناك موسى عبد الرب يف أرض مؤاب حسب قول الرب ،ودفنه يف
اجلواء يف أرض مؤاب مقابل بيت فغور ،ومل يعرف إنسان قربه إىل هذا اليوم ،وكان موسى
ابن مائة وعرشين سنة حني مات ،ومل تكل عينه وال ذهبت نضارته ،فبكى بنو إرسائيل يف
عربات مؤاب ثالثني يوما ،فكملت أيام بكاء مناحة موسى) [التثنية  5/34ـ  ..]8أال ترى
أن النص يتحدث عن املاض البعيد؟ ..إنه ليس نبوءة ..فهو ال خيرب عن املستقبل ..وليست
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هناك أي داللة عىل ذلك.
كان ينظر إيل ،ويتفرس يف مدى تأثري أدلته عىل وجهي ،قال :أجبني ..لو جاءك رجل
بمخطوطة تتحدث عن التلفزيون ..وقال لك :إهنا من القرن العارش ..هل تراك تصدقه..
أم جتعل وصف التلفزيون فيها دليال عىل أهنا خمطوطة مزورة؟
قلت :بل أعتربها مزورة ..إال إذا أثبت يل بالسند الصحيح ،أو بالدليل العلمي
القوي أهنا من القرن العارش ..وحينذاك أعتربها نبوءة ال خربا.
قال :فإذا مل يأتك بأي من ااألمرين ..بل كان يف املخطوطة ما يدل عىل أهنا كتبت يف
قرنك ،ال يف القرن العارش.
قلت :حينذاك ال يبقى إال أن أواجهه باجلقيقة ،وهي أن املخطوطة مزورة.
قال :هذا نفسه ما حدث للتوراة ..فقد ذكرت أسامء كثرية ملسميات مل يعرفها بنو
إرسائيل إال بعد موسى ،ومل تسم هبذه األسامء إال بعد قرون من وفاة موسى ..واألمثلة عىل
ذلك كثرية ..منها ما جاء يف سفر التكوين( :ثم رحل إرسائيل ونصب خيمته وراء جمدل
عدر) [التكوين ]21/35 :وهذا اسم ملنارة يف هيكل سليامن بنيت بعد موسى بأربعامئة
سنة ..وجاء يف نفس السفر( :وتبعهم إىل دان) [التكوين  ]14/14مع أهنا سميت هبذا
االسم يف عهد القضاة ،أي بعد موسى بام يربو عىل مائة سنة ،كام ورد يف سفر القضاة:
(وجاءوا إىل اليش ..ودعوا اسم املدينة دان ،باسم دان أبيهم) [القضاة 27/18 :ـ ]29
التفت إيل ،فرآين صامتا ،فقال :قد تتهمني يف بحثي ..وقد تظن أن هناك أجوبة عىل
ما طرحته من إشكاالت ..ال ..لدي شهادات كثرية عىل ما أقول.
قام إىل املكتبة ،وأخذ خمطوطا ،وقال :لعل من أوهلا ما كتبه ابن عزرا ،وهو احلرب
اليهودي الغرناطي (تـ 1167م) فقد ألغز مالحظته فقال يف رشحه لسفر التثنية( :فيام وراء
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هنر األردن ..لو كنت تعرف رس اإلثني عرش ..كتب موسى رشيعته أيضا ..وكان الكنعاين
عىل األرض ..سيوحي به عىل جبل اهلل ..ها هوذا رسيره ،رسير من حديد ،حينئذ تعرف
احلقيقة)
قلت :ولكن ابن عزرا مل يرصح بيشء.
قال :هو مل جيرؤ عىل الترصيح ..ولكن إلغازه ال يشري إال إىل ذلك ..وهلذا فس
اليهودي الناقد اسبينوزا قول ابن عزرا بأنه أراد بأن موسى مل يكتب التوراة ألن موسى مل
يعرب النهر ،ثم سفر موسى قد نقش عىل اثني عرش حجرا بخط واضح ،فحجمه ليس بحجم
التوراة ،ثم ال يصح أن تقول التوراة بأن موسى كتب التوراة ،ثم كيف يذكر أن الكنعانيني
كانوا حينئذ عىل األرض؟ ،فهذا ال يكون إال بعد طردهم منها ،وأما جبل اهلل فسمي هبذا
االسم بعد قرون من موسى ،ورسير عوج احلديدي جاء ذكره يف التثنية ( 11/3ـ  )12بام
يدل عىل أنه كتب بعده بزمن طويل.
قلت :لقد حل اسبينوزا اللغز حال جيدا.
قال :لقد حللت اللغز قبل أن أرى حل اسبينوزا ..هو واضح لكل من تأمل ما قاله
ابن عزرا ،ألين نفيس كنت أستغرب مثل تلك النصوص.
سكت قليال ،ثم قال :ليس ابن عزرا وحده ..هناك مجوع من املشككني.
أخذ كتابا آخر ،وفتحه ،وقال :يف القرن التاسع عرش رصح القس نورتن بعدم صحة
نسبة األسفار ملوسى فقال( :التوراة جعلية يقينا ،ليست من تصنيف موسى)
التفت إيل ،فرآين مستغرقا يف دهشتي ،فقال :فهل ترى بعد ذلك أن هذه األسفار
اخلمسة من كالم موسى أو كالم اهلل؟
قلت :ولكن الكتاب املقدس ،أو العهد القديم منه ليس توراة موسى فحسب.
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قال :لقد بحثت فيها مجيعا ،فوجدت يف كل واحد منها من الدالئل ما يشري إىل أن
تلك األسفار بني احتاملني ..إما أن األنبياء مل يكتبوها إطالقا ..وإما أهنم كتبوها ،ولكن
حتريفات كثرية دخلت عليها.
قلت :كيف عرفت ذلك؟
قال :سنبحث هذا مع بعضنا هنا ..خذ نسخة من العهد القديم ،وافتحها ..ولنبدأ
بسفر يشوع ..إن قراءة متأنية هلذا السفر تكشف عن تأخر تاريخ كتابته عن يشوع بسنني
طويلة فقد جاء فيه خرب موت يشوع ..افتح (يشوع24 :29 :ـ )30واقرأ عل.
فتحت يف املوضع الذي حددت ،وقرأت( :مات يشوع بن نون عبد الرب ابن مائة
وعرش سنني ،فدفنوه يف ختم ملكه)
قال :هل رأيت كتابا يذكر مؤلفه فيه تاريخ وفاته ،بل املحل الذي دفن فيه؟
صمت ،فقال :ليس ذلك فقط ..بل إن السفر يذكر أحداثا بعد موته ،كتعظيم بني
إرسائيل له بعد موته ..انظر (يشوع  ..)24 :31ليس ذلك فقط ،بل السفر برمته يتحدث
عن يشوع بضمري الغائب (انظر  ..)6 :27 ،8 :35دعنا من سفر يشوع ..وافتح سفر
القضاة ..إن هذا السفر يتحدث عن الفرتة التي تلت يشوع ،والتي سبقت امللكية ،وهي
فرتة مبكرة من تاريخ بني إرسائيل ..لكن السفر حيوى ما يدل عىل أنه كتب يف عهد امللوك،
فقد جاء فيه( :يف تلك األيام مل يكن ملك يف إرسائيل) [قضاة ]21 :25وفيه( :ويف تلك
األيام مل يكن ملك يف إرسائيل) [قضاة  ..]17 :6بل إن األب لوفيفر يقول( :إن سفر
القضاة أعيدت كتابته وعدلت مرات كثرية قبل أن يصل إىل صيغته النهائية ،وأن أحداثه
التارخيية تعوزها الدقة) ،وقومي وقومك يعرتفون بأنه ال يعلم كاتب السفر ..ويظنون أنه
صموئيل.
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بعد أن ذكر يل األمثلة الكثرية عىل ذلك( ،)1قلت :فهذه األسفار مجيعا تفتقر إىل
األسانيد التي تثبت نسبتها ملؤلفيها؟
قال :أجل ..وليس هذا قويل فقط ..بل هو قول كل حمقق مدقق ..وسأذكر لك بعض
الشهادات املؤيدة هلذا.
قام وأخرج كتابا من رف من رفوف ذلك اجلناح ،وقال :سأقرأ لك هنا بعض ما
جاء يف الدراسة القيمة املسامة( :مدخل إىل الكتاب املقدس) ،والتي نقلتها الرهبانية
اليسوعية من الرتمجة املسكونية الفرنسية للكتاب املقدس(.)2
فتح الكتاب ،وأخذ يقرأ( :ما هو الكتاب املقدس؟ تكفي نظرة نلقيها عىل الفهرس
لنرى :أنه مكتبة ،بل جمموعة كتب خمتلفة جدا ..ذلك أهنا متتد عىل أكثر من عرشة قرون،
وتنسب إىل عرشات املؤلفني املختلفني ،بعضها وضع بالعربية مع بعض املقاطع باآلرامية،
وبعضها اآلخر باليونانية ،وهي تنتمي إىل أشد الفنون األدبية اختالفا كالرواية التارخيية
وجمموعة القوانني والصالة والقصيدة الشعرية والرسالة والقصة)

()3

أغلق الكتاب ،ثم قال :هذا الكالم مل يقله مسلم ..ومل يقله شيوعي يكره األديان..
هذا الكالم قاله رجال دين ..ورجال دين يعتقدون أن هذا هو كتاهبم املقدس ..ومع ذلك،
فهو يتضمن اعرتافا رصحيا ال لبس فيه أن هذه األسفار املجمعة باسم (العهد القديم)
واملعروفة باسم (الكتاب املقدس) ليست من عند اهلل مبارشة وال أوحى اهلل هبا ألحد من
أنبيائه ،بل هي عمل مؤلفني وحمررين استلهموا أعامهلم من تقاليد الشعب وآالمه

( )1انظر املزيد من األمثلة يف الكلامت املقدسة ،ص ،43فام بعدها.
( )2إصدار الرهبانية اليسوعية ،بريوت ،دار املرشق1985 ،م ،كتب الرشيعة اخلمسة.
( )3نقال عن :الكلامت املقدسة ،ص.46
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وأحالمه ..وكانت تلك الصياغات ديناميكية ،أي أهنا قابلة دوما للتغيري ،وليست ثابتة..
بل كان القراء ينقحوهنا ويعلقون عليها ..بل ويقوم بعضهم بإعادة صياغتها مرة أخرى
بحيث يغري النصوص السابقة.
ثم فتح الكتاب عىل موضع معلم عليه ،وقال :وتقول هذه الدراسة أيضا( :مل يكن
هناك حدود للكتابات املعرتف هبا لدى حاخامات اليهود باعتبارها وحيا من اهلل ،ألن
اإلضافات كانت مستمرة والقائمة مفتوحة) ..ويقول اآلباء اليسوعيون يف مقدمة الكتاب
املقدس( :كثري من عالمات التقدم تظهر يف روايات هذا الكتاب ورشائعه مما محل املفسين
من كاثوليك وغريهم عىل التنقيب عن أصل األسفار اخلمسة األديب فام من عامل كاثوليكي
يف عرصنا يعتقد أن موسى ذاته قد كتب كل البانتاتيك منذ قصة اخللق إىل قصة موته ،كام
أنه ال يكفي أن يقال أن موسى أرشف عىل وضع النص الذي دونه كتبة عديدون يف غضون
أربعني سنة بل جيب القول مع جلنة الكتاب املقدس البابوية ( )1948أنه يوجد ازدياد
تدرجيي يف الرشائع املوسوية سببته مناسبات العصور التالية االجتامعية والدينية تقدم يظهر
()1

أيضا يف الروايات التارخيية)

قلت :هذا اعرتاف خطري.
قال :هذا غيض من فيض ..االعرتافات كثرية جدا.
قلت :إن كل ما ذكرته مرتبط بالعهد القديم ،فهل أصاب العهد اجلديد ما أصاب
العهد القديم؟
قال :أجل ..وعدم السند الصحيح يف العهد اجلديد أخطر منه يف العهد القديم.

( )1الكتاب املقدس لآلباء اليسوعيني.4 / 1:
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قلت :كيف ذلك؟ ..أليس العهد اجلديد متأخرا عن العهد القديم؟
قال :نعم ..ولكن الظروف التي مرت هبا املسيحية يف بدايتها جعلت من اإلنجيل
الواحد الذي جاء به املسيح أناجيل عديدة ،بل أضافت كتبا كثرية للعهد اجلديد.
قلت :فكيف نعرف مدى صحة أسانيد العهد اجلديد؟
قال :إن ذلك يستدعي معرفة الكتبة الذين كتبوه ..لقد كان جهلنا بكتبة العهد
القديم هو الذي جعلنا نشك يف كثري مما ورد فيه.
قلت :ولكن كتبة العهد اجلديد معروفون؟
قال :دعنا نسري رويدا ..ولنبدأ باألناجيل املعروفة لنعرف عالقتها بالكتبة ،ثم عالقة
الكتبة باملسيح.
هنض من مكانه ،ثم أخذ كتابا صغريا ..وقال :فلنبدأ بأول إنجيل يطالعك ،وأنت
تقرأ الكتاب املقدس ،إنه إنجيل متى ..وهو يتكون من ثامنية وعرشين إصحاحا حتكي ـ
كسائر األناجيل ـ حياة املسيح ومواعظه من ميالده حتى رحيله.
قلت :هذا اإلنجيل من أهم األناجيل ،وأقرهبا لعهد املسيح ..فقد كتبه متى ،وهو
أحد التالميذ اإلثنى عرش الذين اصطفاهم املسيح ،وقد كتبه ما بني  37ـ  64م ،لليهود
املتنرصين ..وهو لقربه من املسيح ألف بالعربانية(.)1
قال :فهل النسخ التي تعتمد اليوم من هذا اإلنجيل نسخ عربانية؟
قلت :ال ..ال توجد أي نسخة عربانية من هذا اإلنجيل اليوم ..كل املخطوطات
املوجودة خمطوطات يونانية.

( )1يرى بعضهم أنه ألف بالسيانية أو اليونانية.
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قلت :إذن ال حيق لك أن تفرح بقرب هذا اإلنجيل من عهد املسيح.
قلت :مل؟
قال :ألن األصل الذي كتبه يوحنا مفقود ..ومل يبق إال الرتمجة ..ونحن ال نعرف
املرتجم ..فنحن حتت رمحته ..فكيف ننسب كتابا مقدسا ملرتجم ال نعرفه؟ ..وليس لدينا
األصل الذي نعرف به مدى صحة الرتمجة.
قلت :أليس من املحتمل أن يكون متى هو الذي ترمجه ..فقد قيل بذلك؟
قال :وقيل غري ذلك ..فقد ذكر القديس جريوم (420م) أن الذي ترجم متى من
العربانية إىل اليونانية غري معروف ..بل لعل مرتمجه أكثر من واحد ،كام قال بابياس ..وقد
قال نورتن امللقب بـ (حامي اإلنجيل) عن عمل هذا املرتجم املجهول( :إن مرتجم متى كان
حاطب ليل ،ما كان يميز بني الرطب واليابس ،فام يف املتن من الصحيح ،والغلط ترمجه)..
ليست هذه شهادات مسلمني ..إهنا شهادات قديسني ..اسمع شهادة أسقف هرابوليسن
وهو األسقف بابياس 155م حيث قال( :قد كتب متى األقوال بالعربانية ،ثم ترمجها كل
واحد إىل اليونانية حسب استطاعته)
قلت :أراك بدأت تشكيكي يف هذا اإلنجيل انطالقا من ترمجته؟
قال :أجل ..من أهم ما يمكن أن يؤثر يف الكتاب املقدس ترمجته ..خاصة إن كان
املرتجم غري أمني ..وهلذا كان احتفاظ الكتاب املقدس للمسلمني بلغته األصلية من أكرب
دواعي إعجايب وثقتي.
قلت :فلنحسن الظن باملرتجم ..ملاذا نيسء الظن؟
قال :لقد خطر هذا عىل بايل ..ولذلك رحت أبحث عن متى ،وعن صلته باإلنجيل
املنسوب إليه؟
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قلت :وملاذا تبحث عن متى؟
قال :لقد ذكرت لك أين ال أتيقن إال بعد أن أشك ..ألست مثل يف هذا؟
قلت :إن متى معروف ..فهو أحد التالميذ االثنى عرش ،وكان يعمل عشارا يف كفر
ناحوم ،وقد تبع املسيح بعد ذلك ،واملصادر التارخيية تذكر أنه رحل إىل احلبشة ،وقتل فيها
عام  70م ،وقد ذكر يف العهد اجلديد مرتني يف إنجيله ،أما املرة األوىل فعندما ناداه املسيح،
وهو يف مكان عمله يف اجلباية (انظر متى  ،3/10ولوقا  )15/6والثانية يف سياق تعداده
ألسامء التالميذ االثني عرش (انظر متى )3/10
قال :ولكن مرقس ولوقا ذكرا أن العشار هو الوي بن حلفي (انظر مرقس ،15/2
ولوقا  )27/5ومل يذكرا متى ..فمن نصدق؟
قلت :يمكن أن نصدق اجلميع بأن نعترب متى العشار هو الوي بن حلفي.
قال :وما أدلة ذلك؟
قلت :ال يعقل أن إنجيال خطريا كهذا ..والذي هو أول األناجيل ..ينسب إىل
شخص جمهول ..باإلضافة إىل هذا فقد ذكر بابياس يف القرن الثاين امليالدي أن متى قد مجع
أقوال املسيح ،ومما زادين وثوقا يف هذا أن متى كان جابيا ..واجلايب عادة حيتفظ بالسجالت
بأمانة ودقة ..فلذلك احتفظ هذا اإلنجيل بأقوال املسيح بكل دقة.
قال :ال بأس ..إشاراتك مجيلة ..ولكن عند دراستنا املوضوعية إلنجيل متى نجد
أنه ال يمكن أن يكون مؤلفه هو متى حواري املسيح.
قلت :كيف ذلك؟
قال :أجبني أوال ..هل يمكن لتلميذ تربى عىل يدي املسيح ،وشاهد أحواله أن ينقل
سرية حياة املسيح عمن مل يعرف املسيح ،ومل يره ،ومل يتأدب عىل يديه؟
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قلت :ال ..املعارص أوىل من غريه.
قال :لقد الحظت من خالل دراستي املوضوعية هلذا اإلنجيل أن كاتبه ليس متى
احلواري.
قلت :ما تقول؟
قال :اصرب عل ..لقد رأيت كاتب هذا اإلنجيل الذي هو يف األصل متى يعتمد يف
إنجيله عىل إنجيل مرقس ،فقد نقل من مرقس ستامئة فقرة من فقرات مرقس الستامئة
واالثني عرش ..وليست هذه مالحظتي فقط ..بل يقول ج ب فيلبس يف مقدمته إلنجيل
متى( :إن القديس متى كان يقتبس من إنجيل القديس مرقس ،وكان ينقحه حماوال الوصول
إىل تصور أحسن وأفضل هلل)
سكت قليال ،ثم قال :ويضيف القس فهيم عزيز أن اعتامد متى عىل مرقس حقيقة
معروفة لدى مجيع الدارسني ،فإذا كان متى هو كاتب اإلنجيل ،فكيف ينقل عن مرقس
الذي كان عمره عرش سنوات أيام دعوة املسيح؟ كيف ألحد التالميذ اإلثني عرش أن ينقل
عنه؟ ..باإلضافة إىل هذا ..فإن هناك يف إنجيل متى ما يؤكد هذه الشكوك ..لقد ذكر متى
العشار مرتني ،ومل يرش أي إشارة إىل أنه الكاتب ،فقد ذكره بني التالميذ اإلثنى عرش ،ومل
جيعله أوال وال آخرا ،ثم ملا حتدث عن اتباعه للمسيح قال( :وفيام يسوع جمتاز هناك رأى
إنسانا جالسا عند مكان اجلباية اسمه متى فقال له :اتبعني فقام وتبعه) [متى ..]9/9 :أال
ترى أنه استخدم أسلوب الغائب ..فلو كان هو الكاتب لقال( :قال يل)( ..تبعته)( ..رآين)
قلت :فمن مؤلف إنجيل متى إذن إذا مل يكن هو متى؟
قال :هذا سؤال وجيه ..سألته لنفيس ..وقد حاولت أن أدرس املؤلف دراسة نفسية،
وقد وجدت أنه ـ كام يظهر يف إنجيله ـ مسيحي هيودي يربط بني التوراة وحياة املسيح ،وقد
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وجدت كوملان يصل إىل نفس النتيجة ،فهو يصفه بقوله( :يقطع احلبال التي تربطه باليهودية
مع حرصه عىل االستمرار يف خط العهد القديم ،فهو كاتب هيودي حيرتم الناموس ،ويعترب
بذلك من البعيدين عن مدرسة بولس الذي ال حيرتم الناموس ،فهو يقول( :فمن نقض
إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس ،هكذا يدعى أصغر يف ملكوت الساموات)
[متى  ..]19/5وانطالقا من هذا يرجح كوملان أنه عاش يف فلسطني ،ويرجح فنتون أنه
كتب يف حوايل الفرتة من  85ـ 105م ،مع أن متى مات سنة ..70وهو يقارب ما ذهب إليه
الربفسور هارنج حني قال( :إن انجيل متى ألف بني  80ـ 100م)
قلت :ولكن ما تقول فيام ذكر بابياس من أن متى كتب ومجع أقوال املسيح؟
قال :ولكن هل ما تراه يف هذا اإلنجيل هو أقوال املسيح ..إنه قصة كاملة عن املسيح
وليس مجعا ألقواله ..زيادة عىل ذلك ..فإن كثريا من األناجيل ضاعت ..وقد يكون إنجيل
متى احلقيقي من بينها ..زيادة عىل ذلك ..فإن من األناجيل التي رفضتها الكنيسة إنجيال
يسمى إنجيل متى ..أليس من املحتمل أن يكون بابياس قد عناه بقوله هذا؟
أعاد إنجيل متى إىل حمله من الرفوف ،وقال :فلننتقل إىل إنجيل آخر.
أخذ كتابا آخر أصغر حجام ،وقال :هذا إنجيل مرقس ..وهو ثاين األناجيل التي
تطالعنا يف العهد اجلديد.
أراين إياه ،ثم قال :انظر إليه إنه أقرص األناجيل ،وهلذا يعتربه النقاد أصح إنجيل
يتحدث عن حياة املسيح ..بل هم يكادون جيمعون عىل أنه أول األناجيل تأليفا ..وقد عرفنا
أهنم يذكرون أن متى نقل إنجيله عنه.
فتح أول صفحة ،وقال :هذا اإلنجيل هو الوحيد بني األناجيل املسمى بإنجيل
املسيح ..فأول فقرة فيه( :بدء إنجيل يسوع املسيح ابن اهلل) [مرقس  ،]1/1وهو يتكون من
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من ستة عرش إصحاحا ،حتكي قصة املسيح من لدن تعميده عىل يد يوحنا املعمداين إىل قيامة
املسيح بعد قتله عىل الصليب.
قلت :فيمكن االعتامد عىل اإلنجيل إذن ..واعتباره كتابا مقدسا.
قال :أال تعرف من هو مرقس؟
قلت :أعلم أنه ليس من احلواريني ..وال علم يل بتفاصيل حياته بعد ذلك.
قال :هنا ترى الفرق عظيام بني أسانيد املسلمني وأسانيدنا ..إن املسلمني يتشددون
كثريا يف الرواة ..حتى الرواة الذين ينقلون أحاديث نبيهم ..بل حتى الناقلني لألخبار
والتواريخ ..فكيف بكتاهبم املقدس؟ ..إن كل راو من رواة هذه النصوص املقدسة وغري
املقدسة حيمل تراجم مفصلة عن حياته ،ثم حكام عليه بعد ذلك بالقبول أو الرفض ..وهذا
ما نفتقده نحن يف أهم مصادر ديننا.
قلت :فمن هو مرقس؟
قال :يتفق املحققون يف ترمجته عىل ما رددته مصادرنا ،والتي جيمعها ما جاء يف
قاموس الكتاب املقدس عنه ،فهو امللقب بمرقس ،واسمه يوحنا ،وقد رافق برنابا وبولس
يف رحلتهام ،ثم فارقهام ،ثم عاد ملرافقة بولس ..وهم يتفقون عىل أنه كان مرتمجا لبطرس
الذي له عالقة هبذا اإلنجيل ،ويذكر املؤرخ يوسيبوس أنه ـ أي مرقس ـ أول من نادى
برسالة اإلنجيل يف اإلسكندرية ،وأنه قتل فيها ،ومصادرنا ال تتفق عىل املحل الذي كتب
فيه إنجيله ..فبعضها تذكر أنه كتبه يف روما ..وبعضها ترى أنه كتبه يف اإلسكندرية ..وهي
ترى أن كتابته متت ـ عىل اختالف يف هذه املصادر ـ بني عام  39ـ 75م ..ورجح أكثرها أن
كتابته متت بني  44ـ 75م ..وهم يعتمدون يف ذلك عىل شهادة املؤرخ ايرينايوس الذي قال:
(إن مرقس كتب إنجيل بعد موت بطرس وبولس) ..ويرى اسبينوزا أن هذا اإلنجيل كتب
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مرتني إحدامها قبل عام 180م والثانية بعده ..وقد كتب هذا اإلنجيل باللغة اليونانية،
ويذكر البعض أنه كتب باللغة الرومانية أو الالتينية.
قلت :لقد ذكرت ترمجته ..فهل هناك ما يستدعي الشك يف هذا اإلنجيل؟
قال :إذا طبقنا املقاييس العلمية الدقيقة يف النقل ..فإن شكوكا كثرية تعرتض
الباحث املنصف.
قلت :مثل ماذا؟
قال :أوال ..مرقس ليس من تالميذ املسيح ،بل هو من تالميذ بولس وبطرس..
وبولس الذي تتلمذ عليه مرقس مل يكن من تالميذ املسيح ..بل كان أعدى أعداء
املسيحيني ،وللباحث املنصف معه مواقف ال جمال لذكرها هنا ..ومل يكن له من الشهرة ما
يمكننا من احلكم عليه وعىل روايته ..لقد قال املفس نينهام مفس لوقا( :مل يوجد أحد هبذا
االسم عرف أنه كان عىل صلة وثيقة ،وعالقة خاصة بيسوع ،أو كانت له شهرة خاصة يف
الكنيسة األوىل)
قلت :أرى شكوكا كثرية تراودك حول هذا اإلنجيل.
قال :أجل ..اإلنجيل يف األصل هو ما أنزل عىل املسيح ..فالكتاب املقدس ـ يف أصله
ـ هو كالم اهلل الذي أنزل عىل عباده ..لكني بمطالعة هذا اإلنجيل أراه جمرد سرية للمسيح
حتمل بعض أقواله ،وهي بالتايل حتمل أثرا لشخصية الكاتب ،وما يتصوره عن املسيح ودين
املسيح.
قلت :ال ..أنت حتمل تصورا خاطئا لإلنجيل ..أنت تقارن اإلنجيل بالقرآن ،وتدعو
اإلنجيل ألن يكون مثل القرآن ..نعم ،القرآن ـ كام يدعي حممد ـ هو كالم اهلل ..وكل ما فيه
كالم اهلل ..لكن اإلنجيل ال يعني ذلك ..إن كلمة إنجيل ـ وهي كلمة ليست عربية ـ تعني
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البشارة ،أي أن اإلنجيل هو البشارة بيسوع املسيح ،وهذه البشارة تتضمنها هذه األناجيل
التي بني أيدينا.
قال :لقد بحثت يف هذه املسألة ..وطالعت الكتاب املقدس بدقة ألعرف حقيقة
اإلنجيل ..فوجدت ما ذكرته لك ..اسمع من إنجيل مرقس نفسه ما الذي ورد فيه.
قلب بعض الصفحات ،وقرأ( :ويقول قد كمل الزمان واقرتب ملكوت اهلل ،فتوبوا
وآمنوا باالنجيل) [مرقس ..]15/ 1 :املسيح يدعوهم هنا إىل اإليامن باإلنجيل ..أي
إنجيل يقصد ..هل يقصد حياته ،أم أقواله؟
قلب صفحات أخرى ،وقرأ( :احلق أقول لكم حيثام يكرز هبذا اإلنجيل يف كل العامل
خيرب أيضا بام فعلته هذه تذكارا هلا) [مرقس ..]9/ 14 :هو هنا يشري إىل يشء معروف يسميه
اإلنجيل.
ثم قرأ( :وقال هلم اذهبوا إىل العامل امجع واكرزوا باإلنجيل للخليقة كلها) [مرقس،:
]15/ 16
قلت :ال أرى أن هذه النصوص تتعارض مع ما ذكرت لك ..فاملسيح يأمرهم
بالتبشري بظهوره وأقواله.
قال :ولكن كيف يقول( :توبوا وآمنوا باالنجيل) ،واإلنجيل مل يكتمل بعد؟ ..أال
ترى أن أهم أبواب اإلنجيل عندنا هي صلب املسيح وقيامته؟
سكت ،فقال :ومع ذلك ..سأقرأ لك من مرقس نفسه ما ينفي ما ذكرت ..اسمع..
قال مرقس( :فأجاب يسوع وقال :احلق أقول لكم ليس احد ترك بيتا أو اخوة أو أخوات
أو أبا أو أما أو امرأة أو أوالدا أو حقوال ألجل وألجل اإلنجيل) [مرقس ..]29 /10 :أال
ترى املسيح يفرق بني نفسه وبني اإلنجيل ..أال يدلك هذا عىل أنه كان هناك إنجيل بالفعل
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يف زمن املسيح؟ ..بل إين أرى أن اتفاق اجلميع عىل وضع كتب يتفقون عىل تسميتها
اإلنجيل دليل عىل أنه كان هناك بالفعل كتاب للمسيح اسمه اإلنجيل ..ولكنه ضاع دون
أن نعلم أين ضاع وال كيف ضاع ..صدقني ..إن حياة املسيح متتلئ بأرسار كثرية يصعب
فكها.
قلت :فأنت تعتمد عىل هذه األدلة لتنفي صفة اإلنجيل عن كل األناجيل.
قال :أنا ال أنفي عنها الصدق يف كثري مما حدثت به من سرية املسيح ..لكني أراها
كتب سرية وتاريخ ..وال أراها كتبا حتمل تلك القداسة التي حيمل الكتاب الذي ال يتكلم
فيه إال اهلل ..ذلك أن قداسة الكتاب املقدس تكتسب من وحي اهلل ..اسمع ..سنرجع إىل
كتاب املسلمني املقدس ..وهو كتاب مل أسمع منه إال الصدق ..إنه خيرب أن هناك كتابا أنزل
عىل املسييح اسمه اإلنجيل ..وقد وصفه وصفا دقيقا.
ِ ِ
ني َيدَ ْي ِه
يسى ا ْب ِن َم ْر َي َم ُم َصدِّ ًقا َملِا َب ْ َ
أخذ مصحفا ،وأخذ يقرأَ :
﴿و َق َّف ْينَا ع ََىل آ َث ِاره ْم بِع َ
ِمن التَّور ِاة وآ َتينَاه ْ ِ ِ ِ ِ
ني َيدَ ْي ِه ِم َن الت َّْو َر ِاة َو ُهدً ى َو َم ْو ِع َظ ًة
ور َو ُم َصدِّ ًقا َملِا َب ْ َ
َ َْ َ ْ ُ
اإلنْج َيل فيه ُهدً ى َو ُن ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يسى ا ْب ِن َم ْر َي َم َوآ َت ْينَا ُه
ل ْل ُمتَّقنيَ ﴾ [املائدة ..]46 :واسمعُ ﴿ :ث َّم َق َّف ْينَا ع ََىل آ َث ِاره ْم بِ ُر ُسلنَا َو َق َّف ْينَا بِع َ
اإلن ِ
ِْ
ْج َيل َو َج َع ْلنَا ِيف ُق ُل ِ
َاها َع َل ْي ِه ْم إِ َّال
وب ا َّل ِذي َن ا َّت َب ُعو ُه َر ْأ َف ًة َو َر ْ َ
وها َما َك َت ْبن َ
مح ًة َو َر ْه َبانِ َّي ًة ا ْبتَدَ ُع َ
ابتِغَاء ِر ْضو ِ
ان اهللَِّ َف َام َرع َْو َها َح َّق ِرعَا َيتِ َها َفآ َت ْينَا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ِمن ُْه ْم َأ ْج َر ُه ْم َوكَثِ ٌري ِمن ُْه ْم
َ
ْ َ
َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [احلديد ..]27 :إن القرآن الكريم خيرب عن تنزيل اإلنجيل عىل املسيح ..وخيرب أن
فيه هدى ونورا.
قلت :القرآن خيرب أن اهلل آتى املسيح اإلنجيل ..ومل يذكر اإلنزال.
قال :لقد عرب يف مواضع أخرى عن ذلك باإلنزال ..اسمع ما يقول القرآن﴿ :نَزَّ َل
ِ
اإلن ِ
ني َيدَ ْي ِه َو َأنْزَ َل الت َّْو َرا َة َو ْ ِ
ْج َيل﴾ [آل عمران ..]3 :لقد ذكر
احل ِّق ُم َصدِّ ًقا َملِا َب ْ َ
َع َل ْي َك ا ْلكت َ
َاب بِ ْ َ
45

هنا اإلنزال ..وقرنه بالتوراة ليدل عىل أن األصل يف الكتاب املقدس هو كالم اهلل املنزل..
اهيم وما ُأن ِْز َل ِ
ِ
ويف آية أخرى ورد﴿ :يا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ ِ
اإلن ِ
ت الت َّْو َرا ُة َو ْ ِ
َاج َ
ْج ُيل إِ َّال
َاب مل َ ُحت ُّ
َ
ون ِيف إِ ْب َر َ َ َ
اإلن ِ
﴿و ْل َي ْح ُك ْم َأ ْه ُل ْ ِ
ْج ِ
ِم ْن َب ْع ِد ِه َأ َف َال َت ْع ِق ُل َ
يل بِ َام َأنْزَ َل اهللَُّ
ون﴾ [آل عمران ..]65 :ويف آية أخرىَ :
يه ومن َمل َحي ُكم ِبام َأنْزَ َل اهللَُّ َف ُأو َلئِ َك ُهم ا ْل َف ِ
ِ ِ
اس ُق َ
ون﴾ [املائدة ..]47 :بل إن القرآن يذكر بعض
ُ
ف َ َ ْ ْ ْ ْ َ
ما كان يف ذلك اإلنجيل ،فيقول﴿ :حمُ ََّمدٌ َر ُس ُ
ول اهللَِّ َوا َّل ِذي َن َم َع ُه َأ ِشدَّ ا ُء ع ََىل ا ْل ُك َّف ِار ُر َمحَا ُء
ون َف ْض ًال ِمن اهللَِّ و ِر ْضوانًا ِسيام ُهم ِيف وج ِ
َب ْين َُه ْم ت ََر ُاه ْم ُر َّك ًعا ُس َّجدً ا َي ْب َت ُغ َ
وه ِه ْم ِم ْن َأ َث ِر
ُ ُ
َ
َ
َ
َ ْ
السج ِ
اإلن ِ
ود َذلِ َك َم َث ُل ُه ْم ِيف الت َّْو َر ِاة َو َم َث ُل ُه ْم ِيف ْ ِ
ْج ِ
اس َت ْغ َل َظ
ُّ ُ
يل َكزَ ْر ٍع َأ ْخ َر َج َش ْط َأ ُه َفآزَ َر ُه َف ْ

احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
اع لِ َي ِغ َ
ات
يظ ِهبِ ُم ا ْل ُك َّف َار َوعَدَ اهللَُّ ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
ب الزُّ َّر َ
است ََوى ع ََىل ُسوقه ُي ْع ِج ُ
الص َ
َف ْ
ِ
ِ
ِ
يام﴾ [الفتح]29 :
من ُْه ْم َمغْف َر ًة َو َأ ْج ًرا عَظ ً
قلت :فأنت هبذا تنفي صفة القداسة عن كل العهد اجلديد ..ألن كل كتاب أو رسالة
فيه هي كالم برش.
قال :أنا ال أنفي عنها القداسة مطلقا ..ولكني أرى أن الكتبة ذكروا أشياء هي حقيقة
من اإلنجيل احلقيقي ..وأشياء أخرى كثرية ال عالقة هلا باإلنجيل ..وسنعرف ذلك يف حمله
من مناقشتنا هذه.
قلت :فلنعد إىل مرقس ..أرانا قد أطلنا احلديث عنه.
قال :نعم ..ألنه أقرب األناجيل املعروفة إىل الصحة ،ومع ذلك تعرتيه كل هذه
الشبهات.
قلت :ألديك شكوك أخرى فيه؟
قال :أجل ..اإلسناد بني املسيح ومرقس منقطع ..فلهذا لو طبقنا مقايسس املسلمني
يف دراسة األسانيد عىل هذا اإلنجيل لرأينا أنه من األسانيد املنكرة التي ال يمكن التعويل
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عليها ..ال أنكر أن أحداثا كثرية ذكرها مرقس أو ذكرها اإلنجيليون من بعده ال شك يف
صحتها ،ومثل ذلك أقواال كثرية للمسيح ..ولكن أي يشء منها غري صحيح ..هذا هو حمل
الشك.
بعد أن ذكر الكتبي الشكوك التي تراوده حول إنجيل متى ومرقس ..حدثني بنفس
املنهج عن الشكوك الكثرية حول إنجيل لوقا ويوحنا ،مما ال يسع املقام لذكره هنا(.)1
وبعد أن انتهى من ذكر األدلة عىل التحريفات التي حلقت األناجيل كام حلقت قبلها
العهد القديم ،قال :هذا هو اجلزء األول من العهد اجلديد ..وهو األصل الذي كان ينبغي
عىل الكنيسة أن تكتفي به ..ألنه ـ عىل األقل ـ يرتبط باملسيح ..وفيه كثري من نفحات
الصدق ..لكن الذي مل يستطع عقل أن يتقبله هو تلك الكتب الزائدة التي أقحمت يف
الكتاب املقدس إقحاما ،مع أنه ال عالقة ملؤلفيها باملسيح ..وهي مل تكتف بأن تكون كتبا
زائدة ..بل راحت حترف الكتب األصلية ،وتنسخ أحكامها ..فإن شئت أن نبحث يف
حقيقتها فعلنا.
قلت :املنهج العلمي يقتيض ذلك ..فلنفعل ما تتطلبه احلقيقة.
نظر إيل بسور ،وقال :لقد بدأت تفهمني ..نحن اآلن نقرتب أكثر فأكثر من بعضنا.
سار إىل رف من الرفوف ،وقال :هذه هي ملحقات الكتاب املقدس ..ال شك أنك
تعرفها.
قلت :وهل يف ذلك شك؟ ..لقد أحلق باألناجيل األربعة عدد من الرسائل ،وهي
سفر أعامل الرسل ،ورسائل بولس األربع عرش ،ورسالة يعقوب ،ورسالتا بطرس،

( )1انظر التفاصيل املرتبطة بذلك يف الكلامت املقدسة ،ص ،58فام بعدها.
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ورسائل يوحنا الثالث ،ورسالة هيوذا ،ورؤيا يوحنا الالهويت ..وهي خامتة هذه امللحقات.
قال :فلنبدأ بأوهلا.
قلت :أعامل الرسل هو أوهلا ..وهو سفر يتكون من ثامن وعرشين إصحاحا،
تتحدث عن األعامل التي قام هبا احلواريون والرسل الذي نزل عليهم روح القدس يوم
اخلمسني ( 1/2ـ  ،)4من دعوة ومعجزات ،كام يتحدث عن شاول ودعوته ورحالته
وقصة تنرصه وبعض معجزاته.
قال :أتعلم من هو مؤلف هذا السفر؟
قلت :أجل ..هو لوقا ،مؤلف اإلنجيل الثالث ،وما يف افتتاحيته يدل عىل ذلك ،فقد
جاء فيها( :الكالم األول أنشأته يا ثاوفيلس عن مجيع ما ابتدأ يسوع يفعله[ )..أعامل ]1/1
قال :فقد عرفنا أن لوقا مل يكن حواريا ..ومل يكن له عالقة باملسيح ..فكيف يكون
كتابه مقدسا؟
قلت :لقد انعقدت املجامع عىل هذا.
قال :نعم ..لقد انعقدت تلك املجامع املشؤومة عىل هذا ..لقد انتقت ما رأته صاحلا
إلرضاء األباطرة والوثنيني وردمت ما سوى ذلك.
صمت قليال ،ثم قال :ومع ذلك ..فإن هناك شكا يف نسبة هذا السفر للوقا.
قلت :ما تقول؟ ..وهل طال الشك هذه امللحقات أيضا؟
قال :لقد اختلف إنجيل لوقا مع سفر األعامل يف مسألة الصعود إىل السامء ..حيث
يفهم من إنجيل لوقا أن صعود املسيح للسامء كان يف يوم القيامة ،كام يف (لوقا  13/24ـ
 ،)51بينام نراه يف أعامل الرسل يتحدث عن ظهور املسيح بعد القيامة ،فقد ذكر ظهوره بعد
أربعني يوما ،كام يف(أعامل الرسل ..)3/1 :وهذا االختالف يملؤنا بالشك يف صحة نسبة
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هذا السفر إىل لوقا.
قلت :ورسائل بولس ..أتشك فيها أيضا؟
قال :هي األجزاء الوحيدة من الكتاب املقدس التي قد ال يشك فيها أحد.
قلت :فقد ظفرنا بمصدر موثوق إذن.
قال :نعم لك أن تثق هبا ..ولكن ليس لك أن تثق به.
قلت :ما تقصد ..فمن هي؟ ..ومن هو؟
قال :هي رسائله ..وهو شخصه.
قلت :فام الذي يرفع الثقة عن شخصه؟
قال :لقد تتبعت سريته ،ثم قرأت رسائله قراءة متأنية ،فاتضح يل بعد جهد مضن
صدق مقالة املسلمني فيه.
قلت :وما يقولون؟
قال :سأقرأ عليك ما يقول بعضهم فيه.
ذهب إىل كتاب يف املكتبة ،مل أتبينه ،وقلب صفحاته إىل أن وجد النص الذي يريد،
ثم راح يقرأ ..( :إن كان بولس عند أهل التثليث يف رتبة احلواريني ،لكنه غري مقبول عندنا،
وال نعده من املؤمنني الصادقني ،بل من املنافقني الكذابني ،ومعلمي الزور ،والرسل
اخلداعني ،الذين ظهروا بالكثرة بعد عروج املسيح)

()1

انتفضت غاضبا ..وقلت :أغلق هذا الكتاب أو احرقه ..هذا كتاب هرطقات.
قال :اصرب ..أمل نتفق عىل البحث العلمي العقل املجرد؟ ..دعنا نسمع هلؤالء ،فقد

( )1نقال عن :الكلامت املقدسة ،ص.69
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يكون لدهيم من احلقيقة ما ليس لدينا.
واصل القراءة ،وواصلت االستامع ..قال :لقد ذكر هذا الكاتب رس موقفه من
بولس ،فقال( :هو خرق الدين املسيحي ،وأباح كل حمرم ملعتقديه ،وكان يف ابتداء األمر
مؤذيا للطبقة األوىل من املسيحيني ،جهرا ،لكنه ملا رأى أن هذا اإليذاء اجلهري ال ينفع نفعا
معتدا به ،دخل عىل سبيل النفاق يف هذه امللة وادعى رسالة املسيح ،وأظهر الزهد الظاهري،
ففعل يف هذا احلجاب ما فعل ،وقبله أهل التثليث ألجل زهده الظاهري ،وألجل فراغ
ذمتهم عن مجيع التكاليف الرشعية ،كام قبل أناس كثريون من املسيحيني يف القرن الثاين
منتش الذي كان زاهدا مرتاضا وادعى أنه هو البارقليط املوعود به ،فقبلوه ألجل زهده
ورياضته)

()1

قلت :أنت تنقل من املسلمني ..وهم أعداء ما جهلوا.
قال :ألسنا نبحث عن احلقيقة؟
قلت :بىل ..ولكن من فم األصدقاء ..ال من أفواه األعداء.
قال :ولكن هؤالء الذين نتصورهم أعداء صادقون ،وهم ينهجون املنهج الصحيح
للحقيقة ..إهنم يطبقون ما ورد يف كتاهبم املقدس الذي ينهاهم عن اجلور حتى مع األعداء..
ِ ِ
ِ
ِ
جي ِر َمنَّ ُك ْم
إنه يقول هلم بقوة وحزمَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ُكو ُنوا َق َّوامنيَ هللَِّ ُش َهدَ ا َء بِا ْلق ْسط َو َال َ ْ
َآن َق ْو ٍم ع ََىل َأ َّال َت ْع ِد ُلوا اع ِْد ُلوا ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى َوا َّت ُقوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َخبِ ٌري بِ َام َت ْع َم ُل َ
َشن ُ
ون﴾
ف َما َل ْي َس َل َك بِ ِه ِع ْل ٌم إِ َّن
﴿وال َت ْق ُ
[املائدة ..]8 :ويقول هلم بلطف ومودة ناصحا ومربياَ :

رص َوا ْل ُفؤَ ا َد ُك ُّل ُأو َلئِ َك ك َ
َان َعنْ ُه َم ْسؤُ والً﴾ [االرساء ،]36 :فهو لذلك قد زودهم
َّ
الس ْم َع َوا ْل َب َ َ

( )1الكلامت املقدسة ،ص.70
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باملنهج الصحيح للبحث عن احلقيقة.
قلت :دعنا منهم ..ولنعد إىل بولس ..ورسائل بولس.
قال :نعم هذه الرسائل قد تكون نسبتها صحيحة إىل بولس ..فهي متتلئ بعبارات
تدل عىل أنه كاتبها ..وهي لذلك تصطبغ بالصبغة الشخصية له ،فهي ليست الهوتية
الطابع ،بل رسائل شخصية هلا ديباجة وخامتة ..ومع ذلك كله ،فليس ثمة إمجاع عىل صحة
نسبة هذه الرسائل إىل بولس ،بل إن بعض املحققني يميل إىل أن أربع رسائل منسوبة إليه
كتبت بيد بعض تالميذه بعد وفاته بعرشين سنة كام ذكرت دائرة املعارف الربيطانية ،بل إن
أرجن يشكك ـ يف رشحه إلنجيل يوحنا ـ بجميع رسائل بولس املرسلة إىل الكنائس فيقول:
(إن بولس ما كتب شيئا إىل مجيع الكنائس ،والذي كتبه هو سطران أو أربعة سطور)
قلت :عرفت موقفك من بولس ..فلنرجع إىل الرسائل األخرى وأصحاهبا.
قال :أنت تعرف أهنا سبع رسائل :ثالث منها ليوحنا ،وثنتان لبطرس ،وواحدة لكل
من هيوذا ،ويعقوب ،ثم رؤيا يوحنا الالهويت ..فلنؤخر الكالم عن الرؤيا ..ولنبدأ
بالرسائل.
قلت :هذه الرسائل تكتسب قدسيتها من كون مؤلفيها من التالميذ اإلثنى عرش:
فبطرس هو صياد سمك يف كفر ناحوم ،ويعرف بسمعان ،بل إن حمرري قاموس الكتاب
املقدس يرجحون كونه من تالميذ يوحنا املعمدان قبل صحبته املسيح ،وذلك مما يزيدنا به
ثقة ،ولذلك يتقدم عىل سائر تالميذ املسيح ،وقد دعا يف أنطاكية وغريها ،ثم قتل يف روما
يف منتصف القرن امليالدي األول ..وأما يعقوب ،فهو ابن زبدى الصياد ـ أخو يوحنا
اإلنجيل ـ وهو من املقربني للمسيح ،وقد توىل رئاسة جممع أورشليم سنة 34م ،وقد كانت
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وفاته قتال عىل يد أغريباس األول عام 44م( ..)1أما هيوذا ،فقد اختلفت فيه املصادر،
فبعضها يذكر أنه هيوذا أخو يعقوب الصغري أي انه ابن زبدى ،وبعضها يذكر أنه احلواري
الذي يدعى لباوس امللقب تداوس ..وال هيم هذا االختالف ما دام ال خيرجه عن
احلواريني.
قال :عندما أنظر إىل الطريقة التي تعامل هبا املسلمون مع الرتاث العظيم الذي
وصلهم من النصوص أشعر باألسى واحلزن.
قلت :مل؟
قال :إن املسلمني فرقوا بني كالم رهبم املقدس ،وكالم نبيهم ،وكالم أصحابه من
بعده ..فوضعوا كل يشء يف حمله الصحيح ..بل إهنم يف تعاملهم مع كالم أصحابه مل يثبتوا
إال ما يتعلق بآرائهم وأقواهلم جاعلني ألنفسهم كل احلرية يف مناقشتهم والرد عليهم.
قلت :ونحن؟
قال :نحن وضعنا الكل يف سلة واحدة ..ثم اعتربنا الكل مقدسا ..بل إنا اكتفينا
بأقوال من نعتربهم تالميذ أو تالميذ التالميذ ونسينا كالم املسيح واألنبياء ..بل نسخنا
كالم املسيح واألنبياء ..فكيف نسمي هذا (كلامت مقدسة)
قلت :ولكن أليس اإلهلام وحيا؟
قال :وهل أخرب املسيح أن الرسائل الشخصية لتالميذه ،أو تالميذ تالميذه ستتحول
وحيا إهليا ..إن اإلهلام هو أخطر خرافة أوقعتنا يف املتاهة التي مل نخرج منها.
قلت :أليس اإلهلام مصدرا من مصادر احلقيقة؟

( )1هذا عىل األرجح ،وقد ذهب آخرون إىل أن اليهود قتلوه حني طرحوه من جناح اهليكل ورموه باحلجارة سنة 62م.
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قال :لو فتحنا هذا الباب مل نخرج ..ما أسهل أن يدعي أي مشعوذ أنه ملهم ..بل ما
أرسع أن يدعي مجيع من يملك نفسا مريضة أنه يوحى إليه ..أتعلم ..لقد تعرض املسلمون
هلذا النوع من الناس ..بل نص قرآن املسلمني عىل وجود هذا النوع من الناس ،فقال:
اجلن ي ِ
﴿وك ََذلِ َك َج َع ْلنَا لِ ُك ِّل نَبِ ٍّي عَدُ ًّوا َش َياطِنيَ ْ ِ
وحي َب ْع ُض ُه ْم إِ َىل َب ْع ٍ
اإلن ِ
ف
ض زُ ْخ ُر َ
ْس َو ِْ ِّ ُ
َ
ِ
رت َ
ون﴾ [األنعام]112 :
ورا َو َل ْو َشا َء َر ُّب َك َما َف َع ُلو ُه َف َذ ْر ُه ْم َو َما َي ْف َ ُ
ا ْل َق ْول ُغ ُر ً
قلت :فكيف نفرق بينهام؟
قال :وحي الشياطني ليس له إال هدف واحد هو نسخ كالم رب العاملني وحتريفه..
فهل ترى فرقا بني كالم املسيح وكالم التالميذ؟
قلت :إن شئت احلقيقة ،أنا أرى فروقا كثرية بينهام.
قال :فكيف تزعمون أن الكل مقدس!؟ ..املقدس معصوم حمفوظ.
ثم صمت قليال ،ثم قال :ومع كل هذا ..فنسبة هذه الرسائل إىل كاتبيها كانت حمل
جدل طويل يف القرون األوىل ،لقد وقع يف أكثرها نفس اخلالف الذي وقع يف رسالة بولس
إىل العربانيني ..باإلضافة إىل أن االعرتاف برسالة بطرس الثانية ورسالتي يوحنا الثانية
والثالثة ورسالتي يعقوب وهيوذا ورؤيا يوحنا الالهويت تأخر إىل أواسط القرن الرابع
امليالدي.
قلت :فام تقول يف رؤيا يوحنا الالهويت؟
ابتسم ،وقال :وما تقول أنت؟
قلت :هي رؤيا عظيمة ،ولكني ال أكاد أفهمها.
ابتسم ،وقال :حدثني بعقلك ..ال بام لقنته.
قلت :لست أدري ما أقول.
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قال :أعرف القيود التي حتول بينك وبني أن تقول ما تريد ..ولكن ال بأس سأقول
أنا ..أنا املتحرر من كل القيود ..عدا قيود العقل واملنطق ..أنت تعلم أن هذا السفر حيوي
رؤيا منامية غريبة ،ليس هلا من غاية غري تقرير ألوهية املسيح ،وإثبات سلطانه يف السامء،
وخضوع املالئكة له ..باإلضافة إىل بعض التنبؤات املستقبلية التي صيغت بشكل رمزي
غامض ..أول ما يشدك إىل هذه الرؤيا هو األسلوب الذي يوصف اهلل به ،إنه يصف اهلل،
فيقول( :من أجل ذلك هم أمام عرش اهلل ،وخيدمونه هنارا وليال يف هيكله ،واجلالس عىل
العرش حيل فوقهم ،لن جيوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ،وال تقع عليهم الشمس وال يشء
من احلر ،ألن اخلروف الذي يف وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إىل ينابيع ماء حية ،ويمسح
اهلل كل دمعة من عيوهنم) [الرؤيا  15/7ـ  ..]18أال ترى أنه يصف ربه عىل أنه خروف..
أي وصف هذا؟ ..وأي أدب هذا؟ ..وال يكتفي بذلك ..بل يصور الرصاع بني التنني
ومالئكته مع اخلروف اجلالس عىل العرش ومالئكته ،فيقول( :هؤالء سيحاربون اخلروف،
واخلروف يغلبهم ،ألنه رب األرباب وملك امللوك ،والذين معه مدعوون وخمتارون
ومؤمنون) [الرؤيا  ..]14/17سأكتفي هبذا.
قلت :هذه معاين رمزية قد ال يفهمها أنا وال أنت ..ولكن ذلك ال يرضها.
قال :إذا كنت أنا وأنت ..ونحن ندرس الكتاب املقدس ،ونتفرغ له مل نفهم هذا
الكالم ،فكيف يكون كالما مقدسا يوحي به اهلل إىل عباده ليقرؤوه ويتعرفوا عليه من
خالله!؟ ..قارن ذلك الوصف هلل مع ما ورد يف كتاب املسلمني املقدس الذين نضحك
احل ُّي ا ْل َق ُّيو ُم ال َت ْأ ُخ ُذ ُه ِسنَ ٌة َوال
عليه ،ونسخر منه ..لقد ورد فيه قوله﴿ :اهللَُّ ال إِ َل َه إِ َّال ُه َو ْ َ
نَوم َله ما ِيف السامو ِ
ات َو َما ِيف ْاألَ ْر ِ
ني َأ ْي ِدهيِ ْم
ض َم ْن َذا ا َّل ِذي َي ْش َف ُع ِعنْدَ ُه إِ َّال بِإِ ْذنِ ِه َي ْع َل ُم َما َب ْ َ
َّ َ َ
ْ ٌ ُ َ
ون بِ َيش ٍء ِمن ِع ْل ِم ِه إِ َّال بِام َشاء و ِسع ُكر ِسيه السامو ِ
ِ
ات َو ْاألَ ْر َض َوال
َ َ َ ْ ُّ ُ َّ َ َ
ْ
َ
َو َما َخ ْل َف ُه ْم َوال ُحيي ُط َ ْ
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يؤُ وده ِح ْف ُظهام و ُهو ا ْلع ِل ا ْلعظِيم﴾ [البقرة ..]255 :وورد فيهَ ﴿ :فاطِر السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض
ُ َّ َ َ
َ ُُ
ُ َ َ َ َ ُّ َ ُ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يش ٌء َو ُه َو
َج َع َل َل ُك ْم م ْن َأ ْن ُفس ُك ْم َأزْ َواج ًا َوم َن ْاألَ ْن َعا ِم َأزْ َواج ًا َي ْذ َر ُأ ُك ْم فيه َل ْي َس كَم ْثله َ ْ
ِ
يع ا ْل َب ِص ُري﴾ [الشورى ..]11 :إن إله املسلمني إله قدوس منزه عن كل نقص ،بل منزه عن
السم ُ
َّ
كل كامل ال يليق به ..وهو الذي يتناسب مع صانع هذا الكون ..فالكون يدل عىل أن صانعه
منزه كامل ..فكيف ننزل هبذا اإلله الكامل إىل هذا الوصف الذي وصفه به يوحنا يف رؤيا
منامية؟
صمت ،فقال :أال تستغرب أن تسطر رؤيا منامية يف سبعة وعرشين صفحة؟
قلت :ال حرج يف ذلك ..فهي ليست رؤيا كسائر الرؤى.
قال :صدقت ..هي ليست رؤيا كسائر الرؤى ..فلنرتك هذا ..ولنرتك اعتبارها من
اإلهلام الذي توحيه الشياطني ..ولنرتك كوهنا من رجل ال عالقة له باملسيح ..فلنرتك كل
ذلك ،ومع ذلك نجد تشكيكات أخرى ..ال من املسلمني ..بل من آباء الكنيسة األوائل..
فهذا كيس برسبرت الروم (212م)يقول( :إن سفر املشاهدات (الرؤيا) من تصنيف رسنتهن
امللحد) ،ومثل هذا قاله ديونسيش الذي هو من قدماء اآلباء.
قلت :قد علمت أدلتك عىل وجود الزيادة ،فام أدلة نقصان الكتاب املقدس؟
أشار إىل ركن فارغ يف الكتاب املقدس ،وقال :هل ترى هذا الركن؟
قلت :أجل ..ولكنه فارغ ..هال اشرتيت الكتب التي متلؤه ليتناسق مع غريه؟
قال :لقد ظللت طول عمري أبحث عن الكتب التي متلؤه ،فلم أجدها.
قلت :لو أنك حسبت أطوال الكتب وأحجامها ،وذهبت إىل أي مطبعة لطبعت لك
احلجم الذي تريد ،وباأللوان التي تريد ..فيتناسق هذا الركن مع سائر األركان.
ابتسم ،وقال :إنك تذكرين بام يفعل قومي وقومك حني يتالعبون بالكتب املقدسة..
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ولكني ال أستطيع أن أفعل هذا ..لقد تركت هذا الركن ،ويف نفيس حلم عظيم أرجو أن
ييس اهلل يل حتقيقه.
قلت :وما هو؟
قال :أن يرزقني تلك األسفار املقدسة التي خبأها قومنا يف رساديب النسيان،
فأنقصوها من الكتاب املقدس.
قلت :وهل حصل النقص يف الكتاب املقدس؟
قال :أجل ..وهو كثري ..وقد أشار إليه قرآن املسلمني ،فقال﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ْك ُت ُم َ
ون َما
ون ِيف ُب ُط ِ ِ
َأنْزَ َل اهللَُّ ِم َن ا ْلكِت ِ
ون بِ ِه َث َمنًا َقلِ ًيال ُأو َلئِ َك َما َي ْأ ُك ُل َ
رت َ
وهن ْم إِ َّال الن ََّار َو َال
َاب َو َي ْش َ ُ
ِ
ُي َك ِّل ُم ُه ُم اهللَُّ َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َو َال ُيزَ ك ِ
يم﴾ [البقرة]174 :
ِّيه ْم َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
قلت :يمكن لكتاب املسلمني أن يقول أي يشء ..ولكني أريد أن أبحث عن مدى
صدق ذلك يف الواقع ..فهل هناك شك يف نقص بعض الكتب املقدسة؟
قال :أجل ..ولننتهج النهج الذي استعملناه سابقا ..هناك نقص يف الصحف،
وهناك نقص يف الكلامت.
قلت :فلنبدأ بالصحف التي تتصور نقصاهنا.
قال :أجل ..ولنبدأ بأسفار العهد القديم.
قلت :هل هناك صحف ناقصة من العهد القديم؟ ..إين أراه ضخام ال حيتاج إىل أي
زيادة.
قال :يمكنك أن تقسم كتب العهد القديم التي أصيبت هبذا الداء إىل قسمني :قسم
فقد مطلقا ،ومل نعد نعرفه إال من خالل النصوص التي تذكره أو أتشري إليه ..وقسم مل يفقد،
ولكن طوائف كثرية من أهل ديننا ينكرونه ،من غري حجة تدل عىل إنكاره إال كوهنم ال
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يرتضونه.
قلت :هذا كالم جممل ..فهات تفاصيله.
قال :فلنبدأ بالقسم األول ..ذلك القسم الذي تركت له هذا الركن ..وأنا آسف
حزين عىل الثروة املقدسة التي أضاعها قومنا.
قلت :وما هي؟
قال :إذا رأيت كتابا تثق فيه يرجع إىل بعض املراجع ،أو يثني عليه ،أو يقدح فيه..
أيبقى عندك شك يف وجود ذلك املرجع؟
قلت :ال ..إال إذا كذبت باملصدر الذي ذكر ذلك.
قال :فإن كان الكتاب املقدس هو الذي ذكر ذلك.
قلت :حينها ..أعترب من اهلرطقة أن أكذبه.
قال :فاحذر من اهلرطقة ..واعلم أن هناك أسفارا كثرية ضاعت ..سأذكر لك منها
ما يشري إليه الكتاب املقدس فقط ..منها سفر حروب الرب ،وقد جاء ذكر اسم هذا السفر
يف سفر العدد ( ..)14 /21ومنها سفر يارش ،وقد جاء ذكر اسم هذا السفر يف سفر
يشوع( ..)13 / 10ومنها سفر أمور سليامن ،وقد جاء ذكره يف سفر امللوك األول (:11
 ..)41ومنها سفر مرثية أرميا ،وجاء ذكر هذه املرثية يف سفر أخبار األيام الثاين (:35
 ..)25ومنها سفر أخبار ناثان النبي ..وسفر أخيا النبي الشيلوين ..وسفر رؤى يعدو
الرائي ..وقد جاء ذكر هذه االسفار مجيعا يف سفر أخبار االيام الثاين ( ..)29 :9ومنها سفر
أخبار جاد الرائي ،وقد جاء ذكره يف سفر أخبار األيام األول ( ..)31 :29ومنها كتاب
العهد ملوسى ،وقد جاء ذكره يف سفر اخلروج ( ..)7 :24وغريها.
قلت :علمت أمثلة القسم األول ..فام أمثلة القسم الثاين؟
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قال :هي أسفار كثرية أيضا حذفتها طائفة كبرية من قومنا ..وهي تتشري إىل طبيعة
االنتقاء التي ال نزال نجني شوكها.
قلت :أي طائفة ..وما الكتب التي حذفتها؟
قال :كلنا تلك الطائفة ..كلنا حذفنا من الكتاب املقدس بأهوائنا ما مل نرغب فيه..
كام أنا كنا أثبتنا فيه ما أماله علينا اهلوى.
قلت :حدثني عن الطائفة املحددة والكتب املحددة.
قال :أحدثك عنها كمثال لتالعبنا بالكتاب املقدس ،ال كحقائق هنائية حمصورة.
قلت :أعلم ذلك.
قال :فتلك الطائفة إذن هي طائفة الربوتستانت التي انتقت من الكتاب املقدس ما
تراه ،وحذفت منه ما مل تره.
ثم قام إىل ركن من املكتبة ،واخذ نسخة من الكتاب املقدس ،وقال :انظر هذه الطبعة
من الكتاب املقدس ،هي طبعة دار الكتاب املقدس ..انظر إىل فهرستها ..فلن جتد بعضا من
األسفار املقدسة التي حذفها الربوتستانت خمالفني بذلك كل املسيحيني من األرثوذكس
والكاثوليك ..فهم يف كافة أنحاء العامل يؤمنون بقانونيتها.
قلت :أنت تقصد األسفار القانونية الثانية ..أو ما يسميه الربوتستانت (األبوكريفا)
التي تعني (املخفية)
قال :أجل ..وهم يعتربوهنا هبذه التسمية أسفارا مدسوسة ،ألهنا ال ترقى إىل مستوى
الوحي اإلهلي كام أهنا تضم موضوعات غري ذات أمهية وخرافات ال يقبلوهنا.
بعد أن ذكر يل ما ذكره الربوتسنت حول أسباب حذفهم لبعض ألسفار الكتاب
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املقدس( ،)1قال :أتعلم أن ما فعله الربوتستنت هو نفس ما فعله قومي وقومك قبلهم يف
املجامع املختلفة مع املوحدين ،وأسفار املوحدين؟
قلت :كيف ذلك؟
قال :سأقص عليك احلكاية من أوهلا ..لتعرف بعض العبث الذي أصاب كتابنا
املقدس ..أنت تعلم أن الكتاب املقدس بشقه األول نتاج عمل العرشات من املؤلفني الذين
اجتهدوا يف تسجيل تاريخ بني إرسائيل ..أتدري متى اكتسبت تلك النصوص قداستها؟
قلت :منذ كتابتها اكتسبت قداستها.
قال :ال ..لقد تأخر ذلك ..فاألسفار اخلمسة أقرت يف أواخر القرن الرابع قبل
امليالد ،وحتديدا يف عام  398حني اعرتفت االمربطورية الفارسية بناموس اليهود حسبام
جاء يف دائرة املعارف األمريكية ..ومل تعترب هذه املجموعة معادلة لسلطة األسفار اخلمسة،
ومع ذلك أحلقت هبا ،وقد كان ينظر إليها عىل أهنا رشوح وامتداد لألسفار اخلمسة ..هذه
هي املرحلة األوىل والتي تشكل بداية االعرتاف بالكتاب املقدس ..وبعدها بمدة طويلة..
وبالضبط يف عام  90م عقد الفريسيون جممعا يف جامينيا ،وقرروا اعتبار بعض األسفار
أسفارا قانونية وهي :املزامري واألمثال ونشيد اإلنشاد وراعوث ،ودانيال ،وأيوب ،وعزرا،
ونحميا ،واأليام وغريها ..واعتربوا هذه القائمة هنائية ورفضوا ما عداها من األسفار ،وقد
بلغ عدد هذه األسفار ستا وثالثني سفرا.
سكت قليال ،ثم قال :وهذه األسفار هي التي تبناها قومنا بعد ذلك ..وقد كان
اخلالف الذين نقلنا عنهم هذه األسفار شديدا ..فقد كان الفريسيون مثال يعتربون سفر

( )1انظر تفاصيل ذلك يف الكلامت املقدسة ،ص ،76فام بعدها.
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دانيال قانونيا ،فيام مل يعتربه الصدوقيون ،وكذلك كان جلامعة قمران أسفار كثرية مل ترد يف
القائمة القانونية منها أخنوخ واليوبيالت وغريها ،واألسفار التي مل تدخل يف القائمة كانت
مخسا وثالثني سفرا كام عددها تشارلس يف مقدمة كتابه (أبو كريفا) ..ويف مرحلة تالية..
اجتمع قومي وقومك يف جممع (نيقية) سنة 325م ،وأقر املجتمعون النصارى سفر هيوديت
فقط ،وأبقوا ثامنية أسفار مشكوكا فيها ..ويف مرحلة تالية ..اجتمع قومي وقومك يف جممع
(لوديسيا) سنة 364م ،وأقر املجتمعون سفرا آخر هو سفر استري ..ويف مرحلة تالية..
اجتمع قومي وقومك يف جممع (قرطاجة) ،سنة 397م بحضور اكستاين ،فأضاف املجمع
للقائمة ستة أسفار هي (زوم ،وطوبيا وباروخ وايكليزنا سيتكس (يشوع بن سرياخ)
واملكابيني األول والثاين ..ويف مرحلة تالية ..اجتمع قومي وقومك يف جممع (ترلو) واعترب
املجتمعون سفر باروخ جزء من إرميا ..ويف مرحلة تالية ..اجتمع الربوتسنت يف جمامعهم،
وحذفوا ما شاءوا أن حيذفوا ..ويف مرحلة تالية ..سنجتمع نحن لنضيف إىل كتبنا املقدسة
ما نضيف ..أليس كل ذلك صحيحا؟
سكت ،فقال :كيف نصف الكتاب بالقداسة ..وهو ال يتقدس إال يف جمامعنا التي
ال نعرف من حيرض فيها ..وال من يقف وراءها؟ ..إن الكتاب املقدس ـ يا صاحبي ـ أعظم
شأنا من أن يوضع بني يدي ثلة من الناس يلعبون بقداسته كام تلعبون بالكرة.
قلت :فلنتحدث عام تتصوره من نقص حصل للعهد اجلديد.
قال :اقرأ يل مقدمة لوقا إلنجيله.
رحت أقرأ( :إذ كان كثريون قد اخذوا بتأليف قصة يف األمور املتيقنة عندنا كام
سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينني وخداما للكلمة رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل
يشء من األول بتدقيق أن أكتب عىل التوايل إليك أهيا العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكالم
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الذي علمت به) [لوقا]1 :1 :
قال :أمل تر يف سطور هذا اخلطاب املوجه من لوقا إىل صاحب السمو ثاوفيلس ما
يدلك عىل النقص الذي أصاب العهد اجلديد؟
قلت :ال أالحظ شيئا ..إن لوقا مل يسم أي كتاب ذكر حذفه من الكتاب املقدس.
قال :إن لوقا ال حيذف ..أمل تعلم بأن هذا دور املجامع!؟ ..دور الكتبة هو الكتابة
فقط ..أما املجامع فهي وحدها صاحبة احلق يف أن تعطيهم شهادة القداسة التي ال تعادهلا
أي شهادة.
قلت :ما الذي أشار إليه لوقا من األسفار املحذوفة؟
قال :لقد ذكر لوقا أن كثريا من الكتبة كتبوا مثل ما كتبه لوقا يف بيان حال املسيح.
قلت :ذلك صحيح؟
قال :من الواضح جدا أنه كانت هناك كثرة يف كتابة األناجيل يف ذلك الزمن ..فأين
هي؟
قلت :ال حاجة لك لالستدالل بقول لوقا ..فهذا أمر مشتهر تقر به الكنيسة ..نعم
هناك أسفار كثرية حمذوفة من الكتاب املقدس يف شقه اجلديد ..ومن أشهرها إنجيل توما،
وإنجيل بطرس ،وإنجيل باسيليوس ،وإنجيل فيلب ،وإنجيل ماتياس ،وإنجيل
برثوملاوس ،وإنجيل أندراوس ،وإنجيل االنكراتيني وإنجيل ثداوس ،وإنجيل غامالئيل،
وإنجيل أبللس ،ورؤيا إستفانوس ..وغريها من األناجيل.
قال :فكيف اقترصتم عىل األناجيل األربع؟
قلت :هذا يعود إىل جمامعنا التي قررت ذلك ..فقد حرمت املجامع األوىل قراءة
الكتب التي ختالف الكتب األربعة والرسائل التي اعتمدهتا الكنيسة ،فصار أتباعها حيرقون
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تلك الكتب ويتلفوهنا.
قال :فأنتم تعطون القداسة للمجامع ،ال للكتبة ..فلوال رمحة املجامع بلوقا ويوحنا
وغريمها ما وصفتموهم باإلهلام ..وال رتلتم أناجيلهم يف املجامع.
صمت ،فقال :سأقرأ لك نصا من باحث صادق ..نعم لقد اتبع دين حممد ..ولكنه
مع ذلك ..كان عاملا باحثا ..ال هيتم بغري البحث عن احلقيقة.
أخرج كتابا من ذلك الركن الذي كنا نقف بجانبه ،وقال :اسمع ما يقول القس
السابق عبد األحد داود ..إنه يقول( :إن هذه السبعة والعرشين سفرا أو الرسالة املوضوعة
من قبل ثامنية كتاب مل تدخل يف عداد الكتب املقدسة باعتبار جمموعة هيئتها بصورة رسمية
إال يف القرن الرابع بإقرار جممع نيقية سنة  325م ،لذلك مل تكن أي من هذه الرسائل مصدقة
لدى الكنيسة ..وهناك ـ أي يف جممع نيقية ـ تم انتخاب األناجيل األربعة من بني أكثر من
أربعني أو مخسني إنجيال ،وتم انتخاب الرسائل اإلحدى والعرشين من رسائل العهد
اجلديد من بني رسائل ال تعد وال حتىص ،وصودق عليها ،وكانت اهليئة التي اختارت العهد
اجلديد هي تلك اهليئة التي قالت بألوهية املسيح ،وكان اختيار كتب العهد اجلديد عىل
أساس رفض الكتب املسيحية املشتملة عىل تعاليم غري موافقة لعقيدة نيقية وإحراقها
( )1

كلها)

سكت قليال ،ثم قال :والغريب أن الكنيسة هي التي حددت الكتب الصحيحة التي
جيب أن تداول وألغت الباقي واعتربهتا كتبا غري قانونية ،ومنها كتب ورسائل للمسيح
نفسه ،وكتاب ملريم العذراء ،وأناجيل أخرى كثرية للحواريني تالميذه ..أال ترى أن هذه

( )1اإلنجيل والصليب صفحة .14
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املجامع مارست دورا بوليسيا عىل الكتاب املقدس؟ ..إهنا تريد أن تفرض عىل اهلل ما
يقول ..وتريد أن تفرض عىل الكتبة ما يلهم هلم ..أتدري رس هذا احلرص من جممع نيقية؟..
إنه ليس اإلخالص للكتاب املقدس ..بل هو اإلخالص لالمرباطور.
انتفضت قائال :كأين بك تريد أن تقول بأن االمرباطور هو الذي حدد الكتب
املقدسة ،ونفى غريها.
قال :أنا ال أقول ذلك ..بل التاريخ ..وحقائق التاريخ ..هي التي تقول ذلك ..لقد
قال املؤرخ (ديورانت) يف كتابه قصة احلضارة( :وصدر مرسوم إمرباطوري يأمر بإحراق
كتب آريوس مجيعها ،وجيعل إخفاء أي كتاب منها جريمة يعاقب عليها باإلعدام) ،وقال
آدم كالرك يف املجلد السادس من تفسريه( :إن األناجيل الكاذبة كانت رائجة يف القرون
األوىل للمسيحية ،وأن فايرب بسينوس مجع أكثر من سبعني إنجيال من تلك األناجيل
وجعلها يف ثالث جملدات)
التفت إيل ،وقال :أال تزال تنكر تأثري االمرباطور عىل املجمع.
صمت ،فقال :كل احلقائق التارخيية تدل عىل أنه كان لالمرباطور قسطنطني دور
كبري يف جممع نيقية ،ألنه كان يعلق أمهية كربى يف تكوين كنيسة واحدة يف إمرباطورية
واحدة ،لذلك كان ينتقي األساقفة املنوط هبم اإلشرتاك يف املجمع ،وبام أنه طوال سنوات
كثرية كان هناك مقاومة ـ عىل أساس الكتاب املقدس ـ للفكرة القائلة أن يسوع هو اهلل أو
ابن اهلل ،ويف حماولة حلل اجلدال دعا قسطنطني اإلمرباطور الروماين مجيع األساقفة إىل
نيقية ..ومن الثابت تارخييا أن قسطنطني قد أدار املؤمتر بصورة واقعية ،فقد كان يشــعر ،بل
ويترصف كرئيس للمجمع ،فكان يأمر األساقفة بام جيب عمله ،وما جيب تركه ،وقد أعلن
يف مناســبة أخرى مؤكدا( :إين أرغب يف قانون كنيس) وقد قبلت الكنيسة كل هذا صاغرة،
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لـذلك أصبح القيرص أسقفها العام (الدويل) املعرتف به . .ومل يكن غري قسطنطني الذي
أدخل ما تعارف عليه بصيغة (هومسيوس) الشهرية يف قرارات جممع نيقية وفرضها عىل
األساقفة املعارضني بإستعامل سطوته ..زيادة عىل ذلك ،فإنه مل يكن له تأثري فعال وغري
مبارش فقط عىل تكوين العقيدة ،بل كان أيضا يصوت معهم ..ومثل ذلك حتولت قرارات
املجامع األربعة املسكونية األخرى هبذه الطريقة إىل قوانني عامة.
قلت :أنت تتهم جمامعنا املقدسة.
قال :ما أكثر ما تستغلون القداسة ..وما أكثر ما تستغلنا القداسة ..أجبني ..وكن
صادقا يف إجابتي.
قلت :أيف شك أنت من ذلك؟
قال :أنا ال أشك يف صدقك ..لكني أخاف من هتربك.
قلت :ال بأس ..سأكون مع احلق ..ولو عىل نفيس ..أو عىل قومي.
قال :أكرب دليل لكم ..بل الدليل الوحيد لكم عىل قدسية أي سفر من األسفار هو
ما أقرته املجامع الكنسية ..أليس ذلك صحيحا؟
قلت :بىل ..هو صحيح ..وهو مفخرة لنا.
قال :فأنتم تعتربون بذلك هذه املجامع معصومة يف آرائها ..بحيث ال ختتار إال
املقدس حقيقة.
قلت :ذلك صحيح ..فقومنا يرون أهنا معصومة يف قراراهتا ..ولوال ذلك ألمكننا
مناقشتها فيام ختتاره ..لقد جاء يف وثائق املجمع املسكوين الفاتيكاين الثاين قوهلم( :إن ما
تتضمنه وتعرضه الكتب املقدسة من حقائق موحاة مكتوب كله بوحي من الروح القدس،
وتؤمن أمنا الكنيسة املقدسة بموجب اإليامن الرسويل أن كتب العهدين القديم واجلديد
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كلها وبجميع أجزائها مقدسة وقانونية ،فاهلل هو مؤلفها مكتوب ٌة بوحي من الروح
()1

القدس)

قال :فقد قرر املجمع املسكونى اخلامس للكنيسة أن املرأة خالية من الروح الناجية
التي تنجيها من جهنم ..وقرر جممع آخر أن املرأة حيوان نجس ،جيب االبتعاد عنه ،وأنه ال
روح هلا وال خلود ،وال تلقن مباديء الدين ألهنا ال تقبل عبادهتا ،وال تدخل اجلنة ،وال
امللكوت ،ولكن جيب عليها اخلدمة والعبادة ،وأن يكمم فمها كالبعري أو كالكلب العقور،
ملنعها من الضحك ومن الكالم ألهنا أحبولة الشيطان ...فلامذا ال تقرون بام قالت هذه
املجامع؟
قلت :لقد أخطأت هذه املجامع يف هذه القرارات.
قال :فاملجامع يمكن أن ختطئ.
قلت :نعم ..يمكن أن ختطئ.
قال :والبابا أيضا يمكن أن خيطئ ..فقبل سنوات خرج علينا بابا الفاتيكان
باعتذارات رسمية عام قامت به الكنيسة يف سالف عهدها من اضطهاد ملخالفيها يف العقيدة
أو الرأي ..إذن البابا والكنيسة واملجامع يمكن أن ختطيء؟
قلت :أجل ..ذلك صحيح.
قال :فكيف جتعلون جمامعكم مقدسة؟ ..وكيف هتبون هلذه املجامع سلطة تعيني
الكتاب املقدس؟ ..وملاذا ال تطلبون من الكنيسة أن تريكم تلك األسفار الكثرية التي مل
يرض عنها أعضاء املجامع لتدرس عىل ضوء البحث العلمي املوضوعي الدقيق ..اطلبوها

( )1وثائق املجمع املسكوين الفاتيكاين الثاين ص .408
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منهم ..واعلموا أهنم لن يسلموكم شيئا منها ..لقد حاولت ذلك مرارا ..أتدري مل؟
قلت :مل؟
قال :ألن سلطتهم ترتبط هبذه األسفار ..ال بتلك األسفار ..وال يمكن ألي جمرم يف
الدنيا أن يقدم دليل إدانته.
صمت قليال ،ثم قال :هذا هو النوع األول من أنواع النقصان الذي حصل للكتاب
املقدس ..وهناك نوع آخر ال يقل خطرا.
قلت :ما هو؟
قال :إن قومي وقومك مل يكتفوا برفض الكتب التي ال تتناسب مع أذواقهم ،بل
سمحوا ألنفسهم بتعديل الكتب التي رضوا عنها لتتناسب مع أذواقهم.
قلت :ما تقول؟
قال :ال ختف ..لست أدعي وال أكذب ..لقد ترك القوم أدلة عىل ما فعلوه من خيانة
للكتاب املقدس.
قلت :أدلة خيانة!؟
قال :أجل ..أال تعلم أنه ال يمكن أن تكون هناك جريمة كاملة!؟
قلت :عم تتحدث؟
قال :من أكرب األدلة عل التحريف ما ترى يف الكتاب املقدس من النصوص
املنقوصة ،والتي وضعوا مكاهنا نجوما أو نقطا ،أو تركت فارغة.
هكذا فعل قومنا مع الكتاب املقدس ..لقد وضعوا مكان النصوص الناقصة نجوما
أو نقاطا أو خطوطا مستقيمة أو تركوها فارغة.
أدركت ما يذكره ،فقلت :أجل ..هناك أكثر من أربعني موضعا يف أغلب النسخ يف
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الكتاب املقدس وضعت خطوط مكاهنا ..وسبب ذلك أهنا مل تكن واضحة يف املخطوطة
األصلية ،لذلك كان من باب األمانة ما وضعه النساخ مكاهنا من نجوم أو خطوط.
قال :أهكذا بكل بساطة تتحدثون عن الكتاب املقدس ..هل الكتبة كتاب حمققون..
أم أهنم حفظة لكتاب مقدس؟
قلت :هم كتبة ،وهم حفاظ.
قال :فقد انفردوا بالكتاب املقدس إذن.
قلت :ما تقصد؟
قال :يف العادة عندما يصعب عىل حمقق أي خمطوطة قراءة ما فيها يلجأ إىل نسخة
أخرى ..وهكذا حتى يعرف وجه الصواب ..أليس كذلك؟
قلت :بىل.
قال :فكيف مل يفعل هؤالء الكتبة ذلك ..هل كانت النسخ حمدودة هلذه الدرجة..
أنتم تزعمون أن للكتاب املقدس نسخا ال حرص هلا.
صمت ،فقال :ال بأس ..لقد حل قومي وقومك املشكلة ..وسوف تأيت أجيال لن
تتساءل عن هذا؟
قلت :ما تقصد؟
قال :بعد أن أشار الناس إىل هذه الفراغات ،واحتاروا فيام كان موجود مكاهنا،
وبدأت تثري الشكوك يف نفوس العقالء جاء من علامئنا من يبيح إكامل الفراغات الناقصة يف
هذا الكتاب عىل طريقة (أكمل الفراغات) ..كام كنا نتعلم يف املدارس ،فاختاروا كلامت عىل
مزاجهم ،وأكملوا هبا النصوص الناقصة.
التفت إيل ،وقال :أال تعلم بأن كتاب املسلمني املقدس أشار إىل هذا ..لقد ورد فيه:
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ِ
ون ا ْلكَلِم َعن مو ِ
حي ِّر ُف َ
اض ِع ِه َون َُسوا َح ًّظا
﴿ َفبِ َام َن ْق ِض ِه ْم ِمي َثا َق ُه ْم َل َعن ُ
َ ْ ََ
وهب ْم َقاس َي ًة ُ َ
َّاه ْم َو َج َع ْلنَا ُق ُل َ ُ
ِ
ب
ِممَّا ُذك ُِّروا بِ ِه َو َال تَزَ ُال َت َّطلِ ُع ع ََىل َخائِن ٍَة ِمن ُْه ْم إِ َّال َقلِ ًيال ِمن ُْه ْم َفاع ُ
اص َف ْح إِ َّن اهللََّ ُحي ُّ
ْف َعن ُْه ْم َو ْ
املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [املائدة]13 :؟ ..لقد أخربت هذه اآلية عن هذا التالعب الذي ال يزال مستمرا..
إن اخليانة ال تزال مستمرة ..ولسنا ندري متى تنتهي.
قلت :علمت أدلتك عىل وجود النقصان ،فام مرادك من التبديل؟ ..وما أدلتك
عليه؟
قال :من جترأ عىل أن يزيد يف كالم اهلل ما يمليه عليه هواه ..ثم جترأ عىل أن ينقص
منه ما ال يتناسب مع مصاحله ،لن يتخاذل عن أي تبديل قد يتصادم مع هذه املصالح التي
اختذها إهلا من دون اهلل.
قلت :أنت تعلل التبديل ..وال تستدل له.
قال :أحيانا يكون التعليل أعظم استدالل ..أنت ترى املسيح كيف هنض يف وجوه
رجال الدين اليهودي يف عرصه ..أليس ذلك صحيحا؟
قلت :أجل ..بل إنه مل ينهض يف وجه أحد كام هنض يف وجههم ،ولذلك مل يقاومه
أحد كام قاوموه.
قال :فهؤالء الذين بدلوا أحكام اهلل ،وقاوموا رسل اهلل ،أال يسهل عليهم أن يبدلوا
كالم اهلل؟
قلت :فرق بني اجلواز العقل ،أو اجلواز العادي ،وبني الوقوع الفعل.
قال :صدقت ..ولكن ..أنت تعلم بأن األحكام العملية ،أو العقائد النظرية ،مرتبطة
بالكتاب املقدس ..فلذلك قد تقف تلك النصوص حجر عثرة يف طريقهم ..فهل ترى فيمن
قتل األنبياء من الورع ما حيول بينه وبني تبديل كالم اهلل؟
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قلت :ال أزال مرصا عىل طلب الدليل احليس ..فكل ما تذكره اآلن جمرد استنتاجات.
قال :سأذكر لك األدلة ..ولكن قبل ذلك ..سأرجع بك إىل الكتاب الذي ال أثق يف
كتاب يف العامل مثل ثقتي فيه.
قلت :تقصد قرآن املسلمني.
قال :أجل ..إنه يعطيك احلقائق من منبعها ..اسمع إليه ،وهو يقول.
فتح املصحف عىل مواضع حمددة وراح يقرأ بخشوع ،وكأنه قديم اجلذور يف
اض ِع ِه وي ُقو ُل َ ِ
ِ
ِ
ون ا ْلكَلِم َعن مو ِ
حي ِّر ُف َ
اس َم ْع
ون َسم ْعنَا َوع َ
ََ
َ ْ ََ
َص ْينَا َو ْ
اإلسالم﴿ :م َن ا َّلذي َن َها ُدوا ُ َ
ِ
غَري مسم ٍع ور ِ
اعنَا َل ًّيا بِ َأ ْل ِسنَتِ ِه ْم َو َط ْعنًا ِيف الدِّ ِ
اس َم ْع
ين َو َل ْو َأ َّهنُ ْم َقا ُلوا َسم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا َو ْ
َْ ُ ْ َ َ َ
َان َخ ْ ًريا َهل ُ ْم َو َأ ْق َو َم َو َلكِ ْن َل َعن َُه ُم اهللَُّ بِ ُك ْف ِر ِه ْم َف َال ُيؤْ ِمنُ َ
َوا ْن ُظ ْرنَا َلك َ
ون إِ َّال َقلِ ًيال﴾ [النساء..]46 :
َّاهم وجع ْلنَا ُق ُلوهبم َق ِ
ِ
ِ
اس َي ًة
واسمع ما يقول يف سورة أخرىَ ﴿ :فبِ َام َن ْقض ِه ْم مي َثا َق ُه ْم َل َعن ُ ْ َ َ َ
َُ ْ
ون ا ْلكَلِم َعن مو ِ
حي ِّر ُف َ
اض ِع ِه َون َُسوا َح ًّظا ِممَّا ُذك ُِّروا بِ ِه َو َال تَزَ ُال َت َّطلِ ُع ع ََىل َخائِن ٍَة ِمن ُْه ْم إِ َّال
َ ْ ََ
َُ
ِ
ب املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [املائدة ..]13 :واسمع ما يقول يف
َقلِ ًيال ِمن ُْه ْم َفاع ُ
اص َف ْح ِإ َّن اهللََّ ُحي ُّ
ْف َعن ُْه ْم َو ْ

الر ُس ُ
حيزُ ن َْك ا َّل ِذي َن ُي َس ِار ُع َ
ون ِيف ا ْل ُك ْف ِر ِم َن ا َّل ِذي َن
ول َال َ ْ
موضع آخر من هذه السورةَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا َّ
ِ
ِ
ون لِ ْلك َِذ ِ
ب َس َّام ُع َ
وهب ْم َو ِم َن ا َّل ِذي َن َها ُدوا َس َّام ُع َ
ون لِ َق ْو ٍم
َقا ُلوا آ َمنَّا بِ َأ ْف َواه ِه ْم َو َمل ْ ُتؤْ م ْن ُق ُل ُ ُ
ون ا ْلكَلِم ِمن بع ِد مو ِ
آخ ِري َن َمل ْ َي ْأ ُت َ
اض ِع ِه َي ُقو ُل َ
حي ِّر ُف َ
َ
ون إِ ْن ُأوتِي ُت ْم َه َذا َف ُخ ُذو ُه َوإِ ْن َمل ْ ُتؤْ ت َْو ُه
َ ْ َْ ََ
وك ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وهب ْم
َف ْ
اح َذ ُروا َو َم ْن ُي ِرد اهللَُّ ف ْتنَ َت ُه َف َل ْن َمتْل َك َل ُه م َن اهللَِّ َش ْيئًا ُأو َلئ َك ا َّلذي َن َمل ْ ُي ِرد اهللَُّ َأ ْن ُي َط ِّه َر ُق ُل َ ُ
ِ

ِ ِ

ِ

يم﴾ [املائدة]41 :
َهل ُ ْم ِيف الدُّ ْن َيا خزْ ٌي َو َهل ُ ْم ِيف ْاآلخ َرة ع ََذ ٌ
اب عَظ ٌ

قلت :أنت تعلم أن عقل عقل قاض ال تقنعه إال األدلة القوية.
قال :ليت كل مسيحي ،بل كل صاحب دين يكون له مثل هذا العقل ..إذن
لتوحدت البرشية كلها وجهة واحدة ..لقد بحثت يف هذا كثريا ..وسأذكر لك أربعة أمور
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تدلك عىل التبديالت اخلطرية التي أصابت كتابنا املقدس.
قلت :فام هي؟
قال :النسخ ،والرتمجات ،والطبعات ،واملعاين.
قلت :فحدثني عن التبديل األول؟
قال :أول تبديل حصل بالكتاب املقدس هو تباين نسخه واختالفها.
قلت :ما تقصد بذلك؟
قال :لقد رأيت أن للمسلمني مجيعا مهام اختلفت مذاهبهم وأعراقهم كتابا واحدا..
ولكن الكتاب املقدس له ثالث نسخ ..كل نسخة ختتلف عن األخرى.
قلت :تقصد النسخ املختلفة للتوراة.
قال :أجل ..فهناك النسخة العربية ،وهي املقبولة واملعتربة لدى اليهود ومجهور علامء
الربوتستانت ،وهي مأخوذة من النسخة املاسورية وما ترجم عنها ..وهناك النسخة
اليونانية ،وهي املعتربة عند النصارى الكاثوليك ،واألرثوذكس وهي التي تسمى السبعينية
وما ترجم عنها ..وهناك النسخة السامرية ،وهي املعتربة لدى السامريني من اليهود.
قلت :ال حرج يف هذا االختالف ..أليس قرآن املسلمني يقرأ بقراءات خمتلفة؟
قال :فرق كبري بني قراءات قرآن املسلمني وهذه النسخ ..إن اخلالف بني القراءات
يف قرآن املسلمني ال يعدو الوجوه اللغوية التي تقتضيها اللغة العربية ،وهي يف كلامت
حمدودة جدا ..وليس هلا أي تأثري يف معاين القرآن ،ألن معظمها مرتبط بطريقة األداء(.)1
قلت :ونسخ الكتاب املقدس؟

( )1تعرضنا بتفصيل هلذه املسألة يف كتاب :القرآن وحتريف الغالني.
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قال :لو أجرينا مقارنة بني النسخ الثالث ،وجدنا األدلة الكثرية عىل ما أصاب
الكتاب املقدس من تبديل.
قلت :أخريا وصلت إىل ما أريد.
قال :منها االختالف يف عدد األسفار ..فبني النسخ الثالث اختالف كبري يف عدد
األسفار ..فالنسخة العربية عدد أسفارها تسعة وثالثني سفرا ،وما عدا ذلك ال يعتربونه
مقدسا ..أما النسخة اليونانية ،فهي تزيد سبعة أسفار عن النسخة العربية ،وهذه األسفار
يعتربها الكاثوليك واألرثوذكس قانونية ومقدسة كام عرفنا ذلك سابقا ..أما النسخة
السامرية ،فال تضم إال أسفار موسى اخلمسة فقط ،وقد يضمون إليها سفر يوشع فقط ،وما
عداه فال يعرتفون به وال يعدونه مقدسا.
قلت :أعلم كل هذا ..ولكن ما داللة هذا عىل التبديل؟
قال :وهل هناك أعظم من هذه الداللة؟ ..أخربين لو أن ثالثة نفر وقفوا بني يديك،
ويف يد كل واحد منهم نسخة من كتاب ،وكل نسخة من النسخ ختتلف عن األخرى ..وكل
منهم يزعم أنه صاحب الكتاب احلقيقي ..قكيف حتكم بينهم؟
قلت :فيم؟
قال :كل منهم يريد أن يثبت أنه صاحب النسخة األصلية.
قلت :ذلك سهل ..نتصل باملؤلف ،ليبني لنا النسخة احلقيقية لكتابه.
قال :فإن مات ،أو غاب ،أو مل يمكن االتصال به؟
قلت :نبحث يف تركته عن املخطوطة األصلية للكتاب لنقارن النسخ املختلفة عليها.
قال :فإن مل يرتك املؤلف أي تركة.
قلت :ننظر ..لعل النسخ متقاربة ..وأن التفاوت بينها ال يعدو التفاوت بني كلامت
71

وحروف ..وحينها أنصحهم أن يضعوا يف اهلوامش ما يضعه املحققون ..فيختارون من كل
نسخة ما يتناسب مع املعنى املراد ..وبذلك يرض اجلميع.
قال :فإن كان االختالف شديدا ..بحيث يشمل فصوال كاملة ،ومباحث تامة.
قلت :حينها أؤكد جازما أن هناك إضافات يف بعض النسخ ،أو نقصا يف بعضها.
قال :فكيف تعرف احلقيقة من الزور ،واحلق من الباطل؟
قلت :ال يمكن ذلك ..سيبقى الشك ال حمالة ..لقد أخربتني عن غياب املؤلف..
وعن غياب النسخة األصلية.
قال :فكذلك الكتاب املقدس الذي تتناقلون نسخه ..البد أن يكون بعضكم مصيبا،
وبعضكم خمطئا ..وال يمكن للمصيب أن يتيقن دالئل إصابته ،وال يمكن للمخطئ أن
جيزم بخطئه.
بعد أن ذكر يل هذا ،وذكر يل بعدها النامذج الكثرية عن التحريفات املرتبطة
بالرتمجات والطبعات املختلفة للكتاب املقدس( ،)1قال :أتكفيك هذه األمثلة ،أم أزيدك؟
صمت ،فقال :أظن أهنا تكفي ..فالذي جترأ عىل أن يغري نصا واحدا لن حيول أي
يشء بينه وبني تغيري غريه.
قلت :بقي تبديل املعاين ..فامذا تريد به؟
قال :لقد أشار إىل هذا التحريف اخلطري قرآن املسلمني ،فقد ورد فيه﴿ :و َقا َل ِ
ت
َ
ا ْليهود يدُ اهللَِّ م ْغ ُلو َل ٌة ُغ َّل ْت َأي ِدهيِم و ُل ِعنُوا بِام َقا ُلوا ب ْل يدَ اه مبسو َطت ِ
ف َي َشا ُء
َان ُين ِْف ُق َك ْي َ
ْ ْ َ
َُ ُ َ
َ َ ُ َْ ُ
َ
َ
َو َل َي ِزيدَ َّن كَثِ ًريا ِمن ُْه ْم َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك ُط ْغ َيانًا َو ُك ْف ًرا َو َأ ْل َق ْينَا َب ْين َُه ُم ا ْل َعدَ َاو َة َوا ْل َبغ َْضا َء

( )1انظر األمثلة عىل ذلك يف الكلامت املقدسة ،ص ،96فام بعدها.

72

ِ
ب َأ ْط َف َأ َها اهللَُّ َو َي ْس َع ْو َن ِيف ْاألَ ْر ِ
إِ َىل َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة ُك َّل َام َأ ْو َقدُ وا ن ًَارا لِ ْل َح ْر ِ
ب
ض َف َسا ًدا َواهللَُّ َال ُحي ُّ
ِ ِ
ن﴾ [املائدة]64 :
املُْ ْفسدي َ
قلت :فام تشري هذه اآلية؟
﴿وإِ ْذ ُق ْلنَا ا ْد ُخ ُلوا
قال :تشري إىل عادة يف اليهود نص عليها ما ورد يف اآلية األخرىَ :
ِ
ِ
ِ ِ
اب ُس َّجدً ا َو ُقو ُلوا ِح َّط ٌة َنغ ِْف ْر َل ُك ْم
َهذه ا ْل َق ْر َي َة َف ُك ُلوا من َْها َح ْي ُث ش ْئ ُت ْم َر َغدً ا َوا ْد ُخ ُلوا ا ْل َب َ
َخ َطايا ُكم وسن َِزيدُ املُْ ِ ِ
حسننيَ ﴾ [البقرة]58 :
ْ
َ ْ َ َ
قلت :فام معنى هذا؟
قال :لقد ُأمروا بالتواضع عند دخوهلم إىل بيت املقدس ،فراحوا يتالعبون
ويستكربون عىل بالد اهلل وشعوب اهلل ..كام تراهم يفعلون اآلن.
قلت :وما عالقة ذلك بالتبديل؟
قال :هذا أخطر تبديل ..أن تبدل صفات اهلل ،وتبدل رشع اهلل ،فهم قد بدلوا
الصفات ،فجعلوا اهلل الكريم شحيحا صاحب يد مقبوضة ..وحولوا أوامر اهلل إىل طقوس
ال أرواح هلا ،وإىل حركات ال مقاصد من خلفها.
قلت :هذا عىل حسب كتاب املسلمني.
قال :ال ..بل هذا عىل حسب كتابنا املقدس ..أال ترى تلك األوصاف التي ألصقناها
باهلل ،والتي تقشعر من هوهلا القلوب.
أدركت ما يرمي إليه ،فسكت ،فقال :ال ختف ..لن أذكر لك ما ورد يف الكتاب
املقدس من نصوص يف هذا ..ولعلك ستجد من حيدثك عنها ..ولكني سأذكر لك مثاال
واحدا فقط ليكون لك جمرد دليل ..لقد جاء يف سفر ميخا ( )8 :1هذا احلديث عن اهلل:
(هلذا أنوح وأولول وأميش حافيا عريانا ،وأعول كبنات آوى ،وأنتحب كالنعام) ..أما يف
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الرشيعة ،فاسمع هذه العنرصية التي تفوح من الكتاب املقدس( :لألجنبي تقرض بربا
ولكن ألخيك ال تقرض بربا ليباركك الرب إهلك يف كل ما متتد إليه يدك يف األرض التي
أنت داخل إليها لتمتلكها) [تثنية ]20 :23
الكتب واحلفظ اإلهلي:
بعد أن رشح يل بتفصيل األدلة الكثرية عىل وقوع التحريف يف الكتاب املقدس ،مما
ال يمكنني يف هذا املجلس أن أورده مجيعا ،قلت :لقد عرفنا الشكوك التي يمكن توجيهها
لكثري من أسفار الكتاب املقدس ..فلنتحدث عن قرآن املسلمني ..هل ترى أنه ظل حمفوظا
مثل ما نطق به حممد ..مل يزيدوا حرفا واحدا ..ومل ينقصوا حرفا واحدا ..ومل يبدلوا شيئا،
ومل يغريوا.
قال :لقد بحثت يف هذا بحثا مضنيا ..بل لدي ركن من املكتبة خاص بذلك ..مجعت
فيه النسخ واألسانيد ..وقد خرجت بنتيجة قد ال تعجبك.
قلت :ما هي؟
قال :إن كتاب املسلمني هو الكتاب الوحيد الذي ُحفظ ..فلم يزد فيه حرف واحد،
ومل ينقص منه حرف واحد ،ومل تزده األيام إال ثبوتا ورسوخا.
أشار إىل مصحف ،وقال :كل ما هو بني دفتي هذا املصحف مما أخرب حممد أنه نزل
عليه.
قلت :إن هذا كالم جممل حيتاج إىل توثيق وأدلة ..أال تعلم أن يل عقل قاض؟
قال :وأنا جاهز لذلك حرضة القاض.
قلت :ما هي أصناف األدلة التي يمكن أن تستدل هبا لكتاب وجد منذ أكثر من
أربعة عرش قرنا ..هل سنبدأ احلكاية من أوهلا كام فعلنا مع الكتاب املقدس؟
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قال :أجل ..ال مناص ملن يريد أن يبحث يف التوثيق أن يبدأ السند من أوله.
قلت :فام أول السند؟
قال :هو حممد ..أليس حممدا هو الذي أخرب بأن هذا القرآن هو كالم اهلل الذي أوحى
به إليه؟
قلت :بىل ..ال شك يف ذلك ..وهذا مما يعلمه العامل أمجع.
قال :وهذا حيوجنا أن نتأكد من أن حممدا قد ألقى إىل أصحابه كل ما أوحي إليه،
وأنه مل يمت حتى ترك كتابه يف أيد أمينة.
قلت :ذلك صحيح ..وهو نفس ما فعله موسى ..فقد ترك التوراة عند بني هارون.
قال :ولكن هناك فرق كبري بني األمرين.
قلت :فيم؟
قال :لقد ترك موسى األلواح عند سبط واحد من أسباط بني إرسائيل ..لكن حممدا
ترك القرآن عند اجلامهري من الناس من العرب والعجم ..والفرق الثاين ،أن أصحاب
موسى مل حيفظوا عن ظهر قلب كتاهبم ،بينام أصحاب حممد حفظوه.
قلت :أتقصد أن كتاب املسلمني حمفوظ يف الصدور ،وحمفوظ يف السطور؟
قال :أجل ..وقد حفظ هبذا األسلوب يف كل فرتات التاريخ بدءا من عهد حممد..
ولذلك ذكرت لك أنه ليس هناك كتاب مقدس يف الدنيا أوثق من كتاب حممد.
قلت :هذا الكالم جممل ..وهو حيتاج إىل أدلة كثرية جدا.
قال :األدلة أكثر مما تتصور ..فلندخل البيوت من أبواهبا ..ولنبدأ بعهد حممد.
قلت :ولنبدأ بام ذكرت من حفظ الصدور.
قال :أول يشء قد ال حتتاج له اآلن ..أو قد ال تؤمن به اآلن ..هو أن تعلم بأن حممدا
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حفظ كل ما أوحي إليه.
قلت :هذا يلزمني بأن أؤمن بأنه أوحي إليه فعال ،وأنا ال أؤمن بذلك ..وأنت
تشاركني يف ذلك.
قال :لست أدري ..هل أشاركك يف ذلك ،أم ال أشاركك؟ ..أنا أشعر بأن كل ما
يقوله صحيح ..فمحال عىل تلك الشمس العظيمة أن تكذب.
قلت :فام الذي حيول بينك وبينها؟
قال :نفيس ..وأشياء كثرية ال يمكنني أن أذكرها لك اآلن ..ولكنه مهام كثرت هذه
احلجب التي حتول بيني وبني حممد ..فليس من بينها العقل ..العقل وحده يقف يف معارضة
كل هذه احلجب.
قال ذلك بنربة حزينة ختفي آالما لست أدري رسها ..قلت :ال عليك ..حدثني عام
يراه عقلك ..ودعنا من نفسك.
قال ،وكأنه مل يسمع ما قلت له :أتدري ..إين أقرأ آية من القرآن ،فأجدها تنطبق عل
متاما ..لست أدري ..هل أنا هو املقصود منها ،أم املقصود منها غريي ..لقد ورد يف كتاب
اس َت ْي َقنَت َْها َأ ْن ُف ُس ُه ْم ُظ ْل ًام َو ُع ُل ًّوا﴾ [النمل ..]14 :إن هذه اآلية تصور
املسلمنيَ :
﴿و َج َحدُ وا ِ َهبا َو ْ
نفيس ..فهي مستيقنة باحلقيقة التي تنترش أشعتها ،كام تنترش أشعة الشمس ..ولكني يف نفس
الوقت ال أستطيع أن أنطق باحلقيقة التي يمتلئ هبا قلبي وعقل ووجداين.
قلت :دعنا من هذا ..ولنعد إىل ما كنا فيه.
قال :لقد علمت ـ من خالل القرآن ـ أن حممدا بلغ كل ما أنزل إليه من ربه ..مل ينس
حرفا واحدا.
﴿سنُ ْق ِر ُئ َك
قلت :ولكن القرآن الكريم أخرب بأن حممدا ينسى ..أمل تقرأ ما ورد فيهَ :
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َف َال َتن َْسى إِ َّال َما َشا َء اهللَُّ﴾ [األعىل 6 :ـ  ،]7فهذه اآلية ،والتي تليها ،تدل ـ بطريق االستثناء ـ
عىل أن حممدا قد أنيس آيات مل جيد من يذكره إياها ..اقرأ اآليتني جيدا ..أال تراها تدل عىل
جواز النسيان عىل حممد؟
قال :إن ما ذكرته من اآلية ال يدل عىل جواز نسيان حممد القرآن ..بل معنى اآلية:
(سنعلمك القرآن ،فال تنساه) ،فهي تدل عىل عكس ما أوردته من االستدالل.
قلت :واالستثناء!؟ ..إنه حمل الدليل.
قال :لقد ورد االستثناء يف اآلية معلقا عىل مشيئة اهلل ،وقد ورد يف النصوص ما يبني
أن رب حممد شاء أن جيمع قرآنه وبحفظه ..لقد ورد يف القرآن ما يثبت هذا ،لقد جاء فيه:
الذك َْر َوإِنَّا َل ُه َحلَافِ ُظ َ
مج َع ُه َو ُق ْرآ َن ُه﴾ [القيامة ،]17 :وورد فيه﴿ :إِنَّا َن ْح ُن نَزَّ ْلنَا ِّ
ون﴾
﴿إِ َّن َع َل ْينَا َ ْ
[احلجر ..]9 :أال ترى أن هناك تناقضا لو قلنا بأن حممد نيس بعض ما أوحي إليه من ربه وهذه
اآليات؟ ..أال ترى أن هناك تناقضا بني دعوى النسيان ،وبني ما ورد من النصوص التي
خترب بأن حممدا قد كمل دينه ومتت نعمة ربه عىل أمته ،أمل تقرأ تلك اآلية التي ال نجد مثلها
يف كتبنا﴿ :ا ْل َي ْو َم َيئِ َس ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ِم ْن ِدينِ ُك ْم َف َال َخت َْش ْو ُه ْم َو ْ
اخ َش ْو ِن ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َل ُك ْم
يت َل ُك ُم ْ ِ
اإل ْس َال َم ِدينًا﴾ [املائدة]3 :؟
ِدينَ ُك ْم َو َأ ْمت َ ْم ُت َع َل ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
قلت :وما تقول يف االستثناء؟ ..أراك تتهرب منه.
قال :إن من خصائص القرآن الكربى ربانيته ،فهو يدل عىل اهلل يف كل آية ،بل يف كل
لفظة ،ويعرف باهلل يف كل حمل حتى ال تنترش الغفلة يف النفوس.
قلت :وما عالقة ذلك هبذا املحل؟
قال :لو ذكر القرآن أن حممدا لن ينسى ،ثم مل يستثن بذكر اهلل ،فقد يتصور من يتصور
من أن حممدا لن ينسى ،ألن له من الذاكرة ما جيعله كذلك ..لكن االستثناء ربط ذاكرة حممد
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بمشيئة اهلل وقوة اهلل ..وهو بذلك جيعل له من املدد ما يظل يفتقر إليه لو مل يذكر االستثناء..
ربام لن تفهم ما أقصد اآلن ..سأوضح لك أكثر ..لو قال االستاذ لتلميذه النجيب احلافظ:
(لن تنجح إال أن أشاء أنا) ..فام نسبة احتامل نجاح هذا التلميذ النجيب ،بعد ما قال له
أستاذه هذا؟
قلت :تبقى ثابتة ..سينجح هذا التلميذ ال حمالة ما دام بالصفة التي ذكرت.
قال :لكن املعلم ذكر أنه لن ينجح إال بمشيئته.
قلت :ربام يقصد املعلم هنا أن يبني فضله عىل تلميذه ..وأنا نجابة تلميذه وحدها ال
تكفي لنجاحه ،بل حيتاج معها إىل رض أستاذه عنه.
قال :فطبق هذا املثال عىل ما ذكرت من النص ..ففيه اجلواب الكايف ملن سأل عن
الدواء الشايف.
قلت :لكن مع ذلك ال يمكن أن نثق يف الذاكرة مهام قويت.
قال :وهكذا فعل حممد ..لقد كان حريصا عىل كالم ربه حرصا ال يمكن تصوره..
وقد ذكر القرآن هذا ،فهو يصف هذا احلرص بقوله﴿ :و َال َتعج ْل بِا ْل ُقر ِ
آن ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن ُي ْق ََض
َ ْ َ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
إِ َل ْي َك َو ْح ُي ُه َو ُق ْل َر ِّب ِز ْد ِين ِع ْل ًام﴾ [طه ،]114 :ويقولَ :
ج َل بِه﴾ [القيامة:
﴿ال ُحت َِّر ْك بِه ل َسان ََك ل َت ْع َ
]16

قلت :عرفت حرص حممد عىل حفظ كتابه ،فهو كتابه الذي رفع ذكره ،وأعىل شأنه..
لكن من الذي يضمن لنا صدق حفظ أتباعه هلذا الكتاب ..وليس هلم من املصالح ما
ملحمد.
قال :لقد جعل القرآن وحممد يف أذهان املؤمنني ومهمهم ما يدعوهم إىل حفظ
الكتاب الذي جاء به ..لقد ورد يف القرآن أن هذا الكتاب منزل عليهم وهلم ..هو رسالة
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من اهلل ليسمعوها ويعوها وحيفظوها ..وقد كان ذلك وحده كافيا ليمأل وعيهم بمفرداته
وتراكيبه ..إن القرآن يقول للناس الذين أرسل إليهم حممدَ ﴿ :ل َقدْ َأنْزَ ْلنَا إِ َلي ُكم كِتَابا فِ ِ
يه
ْ ْ ً
ِذك ُْر ُك ْم َأ َف َال َت ْع ِق ُل َ
ون﴾ [األنبياء ..]10 :فهو كتاب ذكرهم ورشفهم ..وهل يمكن لعاقل أن
ينسى الكتاب الذي يرشفه هذا الترشيف!؟ ..وهلذا كان أتباع حممد يمتلئون رسورا بالقرآن
الذي ينزل ..لقد كانوا يشعرون بأن اهلل يكلمهم ..لقد ورد هذا يف القرآن ،فهو يصف هذه
ور ٌة َف ِمن ُْه ْم َم ْن َي ُق ُ
ول َأ ُّي ُك ْم زَ ا َد ْت ُه َه ِذ ِه
احلالة النفسية وصفا دقيقا ،فيقولَ :
﴿وإِ َذا َما ُأن ِْز َل ْت ُس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
رش َ
ون﴾ [التوبة ،]124 :ويقولُ ﴿ :ق ْل ُه َو لِ َّل ِذي َن
إ َيامنًا َف َأ َّما ا َّلذي َن آ َمنُوا َفزَ ا َد ْ ُهت ْم إ َيامنًا َو ُه ْم َي ْس َت ْب ُ
ون ِيف آ َذ ِ ِ
آ َمنُوا ُهدً ى َو ِش َفا ٌء َوا َّل ِذي َن َال ُيؤْ ِمنُ َ
اهن ْم َو ْق ٌر َو ُه َو َع َل ْي ِه ْم ع ًَمى﴾ [فصلت ،]44 :ويقول:

﴿و ُننَزِّ ُل ِمن ا ْل ُقر ِ
مح ٌة لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ َو َال َي ِزيدُ ال َّظاملِنيَ إِ َّال َخ َس ًارا﴾ [اإلرساء،]82 :
آن َما ُه َو ِش َفا ٌء َو َر ْ َ
َ
َ ْ
ِ
ويقول﴿ :إِنَّام املُْؤْ ِمنُ َ ِ
ِ
وهب ْم َوإِ َذا ُتلِ َي ْت َع َل ْي ِه ْم آ َيا ُت ُه زَ ا َد ْ ُهت ْم إِ َيامنًا
ون ا َّلذي َن إِ َذا ُذك َر اهللَُّ َوج َل ْت ُق ُل ُ ُ
َ

َوع ََىل َر ِّهبِ ْم َيت ََو َّك ُل َ
ون﴾ [األنفال ..]2 :إن هذه اآليات تصف املؤمنني ،وهم يتسابقون حلفظ
كتاب رهبم ،وهم مستبرشون بام أنزل عليهم ،يبرش بعضهم بعضا به ..فهل ترى مثل هؤالء
سينسون ما أنزل إليهم؟ ..لقد كان الوحي هو الروح التي أحيت العرب وغريهم من
األجناس ..أو كان هو املطر الذي نزل عىل صحرائهم امليتة ..وهل يمكن للبدوي أن ينسى
الغيث الذي يأتيه بعد اليأس ،أو احلياة التي تأتيه بعد املوت!؟
نظر إيل ،فرآين ساكتا ،فقال :لقد كان من أهم مزايا حفظ القرآن أن حممدا كان يف
بيئة مل يكن فيها رجال دين ..كان كل من حوله عبيدا أو جتارا أو عامال بسطاء ..لقد كانت
قلوهبم كالصفحات البيضاء التي حتفظ ما سجل عليها نقيا صافيا ،فال تترصف فيه ،وال
تعبث به ..ومل يكتف حممد هبذه األحوال النفسية اجلميلة التي كان يعيشها أصحابه ،وهم
يسمعون القرآن ،بل كان يزيد يف ترغيبهم يف فضل حفظه ووعيه وتدبره ..ليضمن أعظم
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حفظ له ..لقد كان يقول هلم( :من قرأ القرآن ،وعمل بام فيه ،ألبس والداه تاجا يوم القيامة،
ضوءه أحسن من ضوء الشمس يف بيوت الدنيا ـ لو كانت فيكم ،فام ظنكم بالذي عمل
هبذا؟)( ..)1أتدري ما أثر هذا القول؟
قلت :ما أثره؟
قال :لقد وهب أكثر املسلمني أبناءهم للكتاتيب ليحفظوا القرآن ..ويضمنوا بذلك
من الشفعاء ما يقيهم حر جهنم ..ليس ذلك فقط ..بل كان يبرشهم بأن أهل القرآن هم
أهل اهلل وخاصته ،فقد قال( :إن هلل أهلني من الناس) قالوا :يا رسول اهلل من هم؟ قال:
()2

(هم أهل القرآن ،أهل اهلل وخاصته)

قلت :ولكني مع ذلك قرأت حديثا لبعض أصحاب حممد خيرب فيه أنه مل حيفظ القرآن
يف عهد النبي إال أربعة ..فكيف توفق بني ما ذكرت ،وهذا احلديث.
قال :أجل ..هذه شبهة يتعلق هبا الكثري ليطعنوا يف تواتر القرآن.
قلت :ومل ال تسميها دليال عىل عدم تواتره؟
قال :ألهنا ليست دليال ..لقد بحثت يف هذا بحثا مفصال ..هذا احلديث رواه
البخاري يف كتاب فضائل القرآن ،وقد رصح أنس يف هذه الرواية بصيغة احلرص ،وهو الذي
تعلق به من تعلق يف إيراد هذه الشبهة.
قلت :أال تزال ترص عىل تسميتها شبهة؟
قال :سأسميها كام تشتهي ..ولكن اسمع يل ..نص احلديث هو عن أنس بن مالك
الذي هو أحد أصحاب حممد ،لقد قال :مات النبي  ومل جيمع القرآن غري أربعة :أبو
( )1أبو داود وأمحد.
( )2رواه ابن ماجه.
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الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قال :ونحن ورثناه ..ويف رواية قتادة قال:
قلت ألنس بن مالك :من مجع القرآن عىل عهد رسول اهلل  قال أربعة كلهم من األنصار:
()1

أيب بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ورجل من األنصار يكنى أبا زيد)
قلت :هذا احلديث رصيح ال يمكن ألحد أن يفر منه.

قال :أرأيت لو روي حديث آخر يف قوة هذا احلديث من صحايب آخر ،يذكر أن
حفظة القرآن يف عهد حممد كانوا أربعامئة ،أكنت تقبله ،أم ترفضه؟
قلت :دعنا من (أرأيت) ..نحن اآلن أمام حديث رصيح.
قال :وهل قال هذا احلديث حممد؟
قلت :لقد قاله بعض أصحابه.
قلت :فامذا ذكر؟
قال :لقد أحىص حفظة القرآن يف عهد حممد ،فذكر أهنم أربع.
قلت :أرأيت إن جاء صحايب آخر ،فأخرب بحفظه للقرآن ،أو أخرب بحفظ غري األربعة
للقرآن ..أكنت تصدقه؟ ..أم أنك ال تصدق غري أنس؟
مل أدر ما أجيبه به ..فقد كنت أدري ما يرمي إليه ،فقال :ال شك أنك ستصدقه ،ألنه
ال ميزة ألنس جتعله الناطق الرسمي باسم الصحابة ..فكل صحابة حممد يمكنهم أن يعربوا
عن آرائهم أو عن إحصائهم.
قلت :أجل ..فهل روي يف ذلك يشء يناقض ما قال أنس؟
قال :روي الكثري ..لقد ثبت يف الصحيح أنه قتل يوم بئر معونة سبعون ممن مجع

( )1رواه البخاري ومسلم.
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القرآن( ،)1وروي أنه قتل يف وقعة الياممة مثلهم ..هؤالء فقط من قتلوا ..فكيف بمن مل
يقتل.
قلت :وما تقول يف حرص أنس لألربعة؟
قال :يمكنك أن تقول الكثري ..من ذلك أن تقول أن احلرص يف كالم أنس إضايف ،ال
حقيقي ..أي أن قول أنس (أربعة) ال مفهوم له؛ أي هم أربعة باإلضافة إىل غريهم..
ويمكنك أن تستدل لذلك باستحالة إحاطة أنس بحال كل الصحابة ،وأهنم مل جيمعوا
القرآن كله ..ويمكنك أن تستدل لذلك باختالف الرواية عن أنس يف حتديد األربعة ،ففي
رواية ذكر أيب ومعاذ وزيد وأبو زيد( ،)2ويف رواية أخرى أبو الدرداء مكان أيب( ..)3وهذا
دليل عىل عدم إرادته احلرص احلقيقي ،ألنه ليس معقوال أن يكذب نفسه ..ويمكنك أن
تعترب احلرص حقيقيا ..ولكن ال عىل أن املراد ما تومهته من احلفظ ..بل عىل مراد آخر كان
الصحابة يعتنون به ،كام اعتنى به من بعدهم.
قلت :وما هو؟
قال :الكثري من العلوم املرتبطة بالقرآن ..فيكون املعنى حينئذ( :مل جيمعه كذلك إال
أولئك) ..أو أن يكون املراد بجمعه تلقيه من فم رسول اهلل  بغري واسطة ،بخالف غريهم،
الذين حيتمل أن يكونوا قد تلقوا بعضه بالواسطة ..ومع كل ما ذكرته لك من أدلة إال أن
حديث أنس لو اعتربناه باملعنى الذي ذكرت من احلرص ،فإنه ال يدل عىل انتفاء التواتر.
قلت :كيف ذلك؟

( )1رواه البخاري ،ومسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه البخاري.
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قال :ألن كل جزء منه حفظ من خالئق ال حيصون ،حيصل التواتر ببعضهم ،وليس
من رشط التواتر أن ينقل مجيعهم مجيعه ،بل إذا نقل كل جزء عدد التواتر صارت اجلملة
متواترة بال شك ،وال أظنك ختالفني يف ذلك(.)1
قلت :ما الذي تقصد؟
قال :أرأيت لو أن مجيع وكاالت األنباء أوردت خربا ،بعضهم فصل فيه ،وبعضهم
قرص ،لكن كل جزء من أجزاء اخلرب اتفق عىل ذكره الكثري ..أكنت تنكر اخلرب ..لكون
بعضهم مل يذكر اخلرب كامال؟
قلت :ال ..ال يمكنني ذلك ..وإال أغلقت أي وكالة أنباء لتعطي املربر لسائر
الوكاالت لتكذيب اخلرب.
قال :فهكذا األمر ..لو فرضنا األمر عىل ما قصدت.
قلت :هناك يشء آخر قد يكون حمل شبهة.
قال :ما هو؟
قلت :لقد رأيت دوران أسانيد القراء عىل ثامنية من الصحابة فقط دون غريهم..
أليس ذلك قادحا يف التواتر؟
قال :ألستم جتعلون ناسا معينني يف مؤمتراتكم توكلوهنم بالنطق باسم املؤمتر؟
قلت :أجل ..وال بد من ذلك.
قال :فلم مل جتعلوا كل واحد من املؤمترين يتحدث باسم املؤمتر.
قلت :ذلك سيكلفهم عنتا ..وسيحتاج الصحفيون حينها الستجواب اجلميع.

( )1رشح النووي عىل صحيح مسلم ( ،)20/16وفتح الباري ( ،)668/8واإلتقان (.)200/1
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قال :فهكذا األمر يف هذه املسألة ..لقد حفظ الكثري من الصحابة القرآن ..لكن
أسانيد التابعني توقفت عىل هؤالء الثامين ،ال لعدم وجود غريهم ..بل لكون هؤالء قد
تفرغوا للقرآن وتعليمه وتصحيح القراءات ،كام تفرغ الناطقون يف املؤمترات.
قلت :فلم اكتفوا بالثامين؟
قال :أرأيت لو صارت األسانيد ألفا ..من حيفظها ..ومن هيتم هلا ..أال تعلم أن
التواتر ال حيتاج إىل تكلف البحث عن األسانيد؟
قلت :ماذا تقصد؟
قال :عندما يأتيك اخلرب من كم كبري من الناس ،فإنك ال هتتم بدرجاهتم ،وال
التفاصيل املرتبطة هبم ،فالناس يف العادة ال جيتمعون عىل الكذب ،بل ال يقدرون عىل
االجتامع عىل الكذب.
قلت :كيف ال يقدرون؟
قال :هل يمكن أن تتصور ناسا خمتلفني ،من بالد خمتلفة ،ال عالقات تربطهم ،وال
مصالح جتذهبم ..ثم يتفقون بعد ذلك عىل رواية قصيدة ألقاها شاعر يف حفلة من
احلفالت ..فيأتون هبا بحروفها وكلامهتا ..أيظل عندك بعد ذلك شك يف القصيدة ،ويف
الشاعر الذي قاهلا؟
قلت :ال.
قال :فقد نقل القرآن جيوش من الناس عن جيوش من الناس ..كلهم حيفظه حرفا
حرفا ،وكلمة كلمة ..فكيف نتهمهم بالتضييع ،مع أنه الكتاب الذي أخرجهم من البداوة
إىل احلضارة ،ومن اخلمول إىل الشهرة ،ومن الذل إىل العزة ،ومن الظلامت إىل النور ..لقد
كان القرآن هو الدرة اليتيمة التي أخرجتهم من اهلاوية التي كانوا حيبسون فيها ..أفرتى من
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تكون له مثل هذه الدرة يفرط يف حفظها ،أو يتهاون يف نقلها؟
قلت :عرفت كيف حفظ القرآن يف الصدور ..وأنا أعلم الذاكرة القوية التي يتمتع
هبا البدو ..فحدثني كيف حفظ القرآن يف السطور مع كونه كان يف هذه البيئة التي تعتمد
عىل الذاكرة أكثر من اعتامدها عىل التوثيق؟
قال :صدقت يف هذا ..فقد كانت بيئة حممد تعتمد عىل توثيق الصدور أكثر من
اعتامدها عىل توثيق السطور ..وهي ناحية مهمة سامهت يف حفظ القرآن.
قلت :كيف ذلك؟
قال :توثيق السطور قد يصبح هدفا للكتبة الكذبة ..فقد تتاح هلم من الفرص ما
يمألون كتبهم بالكذب.
قلت :وحفظ الصدور؟
قال :حاول أن ختطئ أي عامي حيفظ القرآن يف حرف واحد منه ..لقد رأيت عاملا
حياول مثل هذا مع صبي صغري ،فلم يفلح ..حرف واحد مل يستطع أن يضيفه ..لقد ذكرين
ذلك بحديث قاله حممد حيكيه عن ربه( :إنام بعثتك ألبتليك ،وأبتل بك ،وأنزلت عليك
كتابا ال يغسله املاء ،تقرؤه نائام ويقظان)( ،)1فأخرب أن القرآن ال حيتاج يف حفظه إىل صحيفة
قد يصيبها املاء ،فيذهب ما فيها من العلم ..وعامل آخر جعل من هذا النوع من احلفظ أهم
من حفظ السطور هو احلفاظ عىل القرآن غضا طريا باللغة التي كان ينطق هبا حممد ..وهو
ما مل يتحقق يف أي كتاب مقدس ..أليس كذلك؟
صمت ،فقال :بىل ..فأكثر كتبنا منقولة عن العربية إىل اليونانية ،ثم نحن ال نقرؤها

( )1رواه مسلم.
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باليونانية ،بل نقرؤها بلغاتنا املحلية.
قلت :ولكن ـ مع ذلك ـ فإن حلفظ السطور أمهيته ،فكيف تسنى ملحمد أن حيفظ
كتابه هبذا األسلوب يف تلك البيئة البدوية األمية؟
قال :نعم هي بيئة بدوية أمية ..لكن مع ذلك كان فيها كتبة يكتبون ،وكان للعربية
حروف مجيلة تكتب هبا ..وكان هلم مقاييس يف الكتابة خيضعون هلا ..لقد ذكر القرآن
الكتابة ،ونوه هبا ،ودعا الستعامهلا يف التوثيق ،فهو يقول﴿ :ن َوا ْل َق َل ِم َو َما َي ْس ُط ُر َ
ون﴾ [القلم:
 ،]1ففي هذه اآلية قسم بالقلم الذي يكتب به ،وبالسطور التي تكتب ،والقسم ال يكون إال
بمحرتم ،وهو يدعو إىل التوثيق بالكتابة يف أطول آية قرآنية ،هي آية الدَّ ين.
قلت :حدثني عن كتابة القرآن ال عن كتابة الدين.
قال :أترى الذي أمر بكتابة ديون قد ال ترض وال تنفع يغفل عن األمر بكتابة القرآن..
لقد كان القرآن أهم عندهم من أنفسهم وأمواهلم ،فكيف تتصور غفلتهم عن كتابته؟
قلت :عرفت حرص أصحاب حممد عىل حفظ كتاهبم ..وال يستغرب منهم ذلك،
فقد عاشوا مع حممد ،وسمعوا منه ،بل حفظوا القرآن عىل يديه ..لكن الشك يعرتي سائر
األجيال التي مل تسمع ،ومل حتفظ ،ومل يكن هلا من اهلمم ما كان ألصحابه؟
قال :ال ..بل سمعت ،وحفظت ،وكان هلا من اهلمم ما ال يقل عن مهم أصحابه..
فلذلك مل تزد األيام القرآن إال رسوخا ..لقد انربى كل صحايب حافظ يعلم أهله وجريانه
وأهل حملته ،فصار احلفاظ باآلالف ..بل صاروا عىل مدى العصور ال يعدون وال حيصون.
قلت :أعلم ذلك ..لكني سأورد عليك شبهة خطرية مل يقلها املبرشون ،وال
املسترشقون ..بل وال املستغربون.
قال :تقصد ما يقوله املتطرفون من املسلمني أولئك الذين يشهرون سيوف التكفري
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عىل إخواهنم.
قلت :ال هيمني من هم ،ولكنهم يذكرون أن الشيعة ـ تلك الطائفة الكبرية من
طوائف املسلمني ـ تنص عىل حتريف القرآن.
قال :لقد قرأت ذلك ،وبحثت فيه ،فوجدته ال يعدو ما ذكرناه سابقا ..هي جمرد
نصوص ضعيفة تعلق هبا البعض ليواجهوا التواتر الذي اتفق مجيع املسلمون عليه.
قلت :لكن هذا التواتر خترقه هذه الطائفة الكبرية.
قال :لقد عشت عمرا بني الشيعة يف ديارهم ،ومل أسمعهم يرددون أي قرآن غري هذا
القرآن الذي تراه ..هم حيفظونه كام حيفظه إخواهنم ،ويفسونه كام يفسونه ،وهيتمون
برتتيله وإقامة املجالس لذلك ،سواء بسواء ..فكيف نرتك ما علم ملا جهل؟ ..وكيف نرتك
التواتر ألجل آحاد ضعيفة ال يمكنها أن تقاوم آحادا صحيحة ،فكيف تقاوم التواتر؟
قلت :وتلك الرواية التي استفاضت ..أال يمكن أن تعترب موقفا؟
قال :لقد روي مثلها عند إخواهنم من أهل السنة ..وكال الفريقني يرون ضعف ما
روي ،ويتربؤون منه.
قلت :فالفريقان إذن متفقان عىل حتريف القرآن؟
قال :ال ..بل الفريقان متفقان عىل سالمة القرآن من التحريف ..وأول ما يدلك عىل
هتافت هذا القول هو تربؤ العلامء العدول من الفريقني منه.

 .2الكتب ..والربانية:
قلنا :وعينا هذا ..فحدثنا عن املشهد الذي عرفت فيه سور الربانية ،وعالقته بالكتب
املقدسة.
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قال :لقد حصل يل هذا يف مشاهد كثرية متعددة ،سأكتفي بذكر أربعة منها.
املشهد األول:
قلنا :فحدثنا عن املشهد األول منها.
قال :لقد حصل يل هذا املشهد عند زياريت لبعض الكنائس القديمة ،قصدهتا ألتذكر
أيام الصبا ،حني كان أيب رجل الدين ،يأخذين إليها ،ألمتسك مثله بام متسك به الكثري من
آبائي من دين.
لكني ،وبعد أن شببت عن الطوق رحت أهجرها ،بل أحارهبا ،إىل أن عاد يل بعض
وعيي ،فرحت أعيد النظر فيها ،كام ذكرت لكم.
وقد تصورت عند ذهايب إىل تلك الكنيسة أين سأجد من يعيدين للكتاب املقدس،
ويرغبني فيه ،ألمسح بذلك ما علق بعقل من حديث ذلك الكتبي إال أن اهلل قدر يل أمرا
خمتلفا متاما.
لقد رأيت رجال جيلس يف حديقة الكنيسة ،وهو يقرأ القرآن الكريم بتدبر وتركيز
شديدين ،فاقرتبت منه ،وقلت :عجبا ..مل أسمع أن قرآن املسلمني يمكن أن يقرأ يف حديقة
الكنيسة.
قال( :)1هل تعرف حقيقة القرآن؟
مل أجد ما أقول ،فقد فاجأين هبذا السؤال ،فقلت :أنا أقول فيه ما تقول أنت ،وما
يقول فيه كل مسيحي صادق خملص.
قال :وما يقول املسيحي الصادق املخلص؟

( )1خلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب :الكلامت املقدسة ،ص ،129فام بعدها.
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قلت :هو نسخة مشوهة من الكتاب املقدس ..استغل فيه حممد ما أويت من بيان..
ليؤسس دينا من مصادر ال يملكها.
قال :اسمح يل قبل أن أجيبك إىل ما سألتني أن أزيح عنك هذه الشبهة ،فال يمكنني
أن أرى احلقائق تشوه دون أن أذب عنها ..إن الكلامت التي ال تغري عىل احلقائق كلامت
منافقة ال صادقة.
قلت :قل ما تشاء ..كل آذان صاغية ،فام أحىل احلقيقة املقدسة من الشبهات.
قال :أنت ترمي القرآن بأنه نسخة مشوهة من الكتاب املقدس.
قلت :هكذا يقول كل مسيحي صادق خملص.
قال :قد يقول هذا كل مسيحي خملص يعميه إخالصه عن احلقائق ،فال يرى إال ما
حيب أن يراه ..ولكن هذا لن يقوله أبدا أي مسيحي صادق ..فالصدق يقتيض البحث
املوضوعي املجرد ،وهو ما قد يرض اإلخالص ،وما قد يسخطه.
قلت :تعني االستسالم ألحكام العقل.
قال :االستسالم ألحكام احلق ..فاحلق هو الذي حيررنا من الشهوات والشبهات.
قلت :فأنت ال تقول إذن بام أقول.
قال :ما كان يل أن أقول إال ما هداين إليه احلق.
سكت قليال ،ثم قال :أتعرف من أين جاء حممد هبذه اآلية﴿ :و َل َقدْ َخ َل ْقنَا السامو ِ
ات
َّ َ َ
َ
َو ْاألَ ْر َض َو َما َب ْين َُه َام ِيف ِست َِّة َأ َّيا ٍم َو َما َم َّسنَا ِم ْن ُل ُغ ٍ
وب﴾ [ق]38 :
بادرت إىل اإلجابة من غري حتقيق :مما ورد يف الكتاب املقدس ..فقد جاء فيه( :ألنه
يف ستة أيام صنع الرب السامء واألرض ،ويف اليوم السابع اسرتاح وتنفس) [خروج:31
]17
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قال :هل ترى النصان متفقان؟
قلت :أجل ..فكال النصني ينص عىل أن خلق السموات واألرض تم يف ستة أيام.
قال :وهل تريد من القرآن أن يذكر عرشة أيام أو عرشين يوما حتى يتجنب رميه
باالستمداد من الكتاب املقدس!؟
قلت :أجل ..فاتفاقه مع الكتاب املقدس دليل عىل استمداده منه.
قال :أرأيت لو أن كاتبا ذكر أن األرض كروية ..فهل نزعم أنه كتاب مسوق ،ألن
هناك من سبقه إىل ذكر كروية األرض!؟
قلت :ال ..فكروية األرض حقيقة ال شك فيها.
قال :وقد اعترب القرآن خلق السموات واألرض يف ستة أيام حقيقة ال شك فيها..
بل اعتربها من احلق الذي ورد يف الكتاب املقدس ..فلذلك اتفق معه فيها ..أم أنك تريد
أن يربز القرآن ذاتيته ،ولو باملخالفة التي تدل بحد ذاهتا عىل أهنا هتدف إىل إبراز الذات ،ال
إىل إبراز احلقيقة؟
صمت ،فقال :تأمل النصني جيدا ..هل ترامها متوافقان؟
قلت ـ من غري نظر ـ :ال شك يف ذلك.
قال :أنت حجبت بلفظ الستة عن مجيع اآلية القرآنية ..سأقرأ عليك اآلية من
جديد ..وأرجو أن تنسى كلمة (الستة)
أعاد قراءة اآلية ،وقال :هل اكتشفت الفرق؟
قلت :أجل ..لقد ذكر القرآن أن اهلل خلق السموات واألرض من دون أن يمسه أي
تعب ،بينام ذكر الكتاب املقدس أن اهلل اسرتاح وتنفس يف اليوم السابع.
قال :فأهيام يتوافق مع العقل؟ ..هل هو الطرح القرآين ،أم الطرح التورايت؟
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مل أدر بام أجيبه ،فقال :أنت ..وكل مسيحي صادق ..يعلم أن اهلل أعىل وأعظم من
أن يصيبه التعب ،وأنه أعىل وأعظم من أن حيتاج إىل الراحة ..اهلل هو القدوس الذي ال
تصيبه األعراض التي تصيبنا.
قلت :أجل ..ويف الكتاب املقدس ما يدل عىل هذا.
قال :فالقرآن إذن مل يستمد من الكتاب املقدس هذه املسألة ..بل ذكر هذه املسألة
ليصحح هبا خطأ الكتاب املقدس.
قلت :كيف عرفت أنه مل يستمد؟
قال :سأرضب لك مثاال ..لو وقفت أمام خبري يف الفلك ،وذكرت حقيقة فلكية
تعرفها ،فوافقك يف بعضها ،وصحح لك اآلخر ..هل ترى أنه استمد منك احلقيقة األوىل؟
قلت :ال ..هو خبري ..فكيف يستمد مني؟ ..بل إن يف تصحيحه خلطئي دليل عىل
أن تلك احلقيقة كانت بدهيية عنده ،وأنه يعرفها عىل حقيقتها ،بخالف معرفتي السطحية.
قال :فهكذا النصوص التي يظهر من القرآن أهنا تتفق مع الكتاب املقدس.
قلت :أهي ال تتفق؟
قال :هي تتفق ..وال تتفق.
قلت :مل أفهم.
قال :لقد رأى القرآن أن الكتاب املقدس هو كتاب أمة عظيمة من الناس ،وبام أنه
كتاب هداية للناس مجيعا ،فقد رأى أن يذكر ما يف هذا الكتاب من الصواب واخلطأ ،واحلق
والضالل.
قلت :فلم مل يأت باجلديد املجرد؟
قال :هو أتى باجلديد املجرد ..وأتى باإلصالح ..ألست ترى أن كل األنبياء الذين
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جاءوا بعد موسى مل ينقضوا الناموس؟ ..وأهنم مجيعا اكتفوا برسالة موسى.
قلت :أجل ..حتى املسيح روي عنه ذلك.
قال :فلامذا تتهمون حممدا أنه لص عىل الكتاب املقدس ..وال تتهمون مجيع األنبياء.
قلت :هو مل يكن إرسائيليا.
قال :وهل اهلل عنرصي هلذه الدرجة بحيث ال خيتار إال إرسائيليا؟
صمت ،فقال :لقد ورد يف القرآن تصحيح أوهام املرشكني كام ورد تصحيحه ألوهام
أهل الكتاب كام ورد تصحيحه لألوهام الكثرية التي تعشش يف عقول البرشية ..نعم أنت
ال يعنيك إال دينك ..ولذلك سأذكر لك أمثلة من الكتاب املقدس ومن القرآن ،لرتى كيف
صحح القرآن األوهام ..ال شك أنك تعرف هذه اآليةَ ﴿ :أو َمل ير ا َّل ِذين َك َفروا َأ َّن السامو ِ
ات
َّ َ َ
َ ُ
َ ََْ
ِ
ِ
يش ٍء َح ٍّي َأ َف َال ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [األنبياء]30 :
َو ْاألَ ْر َض كَا َنتَا َر ْت ًقا َف َف َت ْقن ُ َ
َامها َو َج َع ْلنَا م َن ا َْملاء ُك َّل َ ْ
قلت :أجل ..وهي مستمدة مما ورد يف أول الكتاب املقدس( :يف البدء خلق اهلل
السموات واألرض ،وكانت األرض خربة وخالية وعىل وجه الغمر ظلمة وروح اهلل يرف
عىل وجه املياه ،وقال اهلل ليكن نور فكان نور ،ورأى اهلل النور أنه حسن ،وفصل اهلل بني
النور والظلمة ،ودعا اهلل النور هنارا والظلمة دعاها ليال ،وكان مساء وكان صباح يوما
واحدا وقال اهلل ليكن جلد يف وسط املياه ،وليكن فاصال بني مياه ومياه) [تكوين 1/1 :ـ
]8
قال :أال ترى أن هناك فرقا عظيام بني التعبريين ..القرآن يعرب عن احلقائق بشكل
قوانني شاملة ال يمكن أن خترتق ..هو يذكر أن السموات واألرض كانت جمتمعة ،ثم
تفرقت ،وهو نفس ما يقول العلم ..وهو يذكر أن املاء هو مادة أساسية للحياة يف مجيع
األشياء ..وهو نفس ما يقول العلم ..بينام التوراة قد تضم نفس احلقائق ..ولكنها تعرب عنها
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بطريقة خرافية ..هي أقرب إىل تعبري العجائز منها إىل تعبري اهلل.
سكت قليال ،ثم قال :أال تالحظ فرقا أساسيا ..قد ال تشعر به ،وقد ال يشعر به كثري
من الناس؟
قلت :ما هو؟
قال :يف التوراة نجد حديث غائب ..فهي تقول( :ورأى اهلل النورأ حسن ،وفصل
اهلل بني النور والظلمة ،ودعا اهلل النور هنارا والظلمة دعاها ليال) ..بينام يقول القرآن:
َامها َو َج َع ْلنَا﴾ [األنبياء ،]30 :أال تعلم أنه ال يمكن لبرش أن ينسب لنفسه مثل هذا
﴿ َف َف َت ْقن ُ َ
الكالم ..إنه كالم عظيم تنهد له اجلبال ..ولكن القرآن يمتلئ به ..اسمع فقط بعض ما ورد
ان ِم ْن َص ْل َص ٍ
ال ِم ْن َمحَإٍ
﴿و َل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
من مادة (خلق) منسوبا إىل اهلل بنون التعظيمَ :
ِ
ٍ
السا َع َة
َم ْسنُون﴾ [احلجرَ ..]26 :
احل ِّق َوإِ َّن َّ
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض َو َما َب ْين َُه َام إِ َّال بِ ْ َ
﴿و َما َخ َل ْقنَا َّ
َآلتِي ٌة َفاص َفحِ الص ْفح ْ ِ
الس َام َء َو ْاألَ ْر َض َو َما َب ْين َُه َام
اجلَم َيل﴾ [احلجرَ ..]85 :
َّ َ
ْ
َ
﴿و َما َخ َل ْقنَا َّ
ِ
َالعبِنيَ ﴾ [األنبياء]16 :
سكت قليال ،ثم قال :هذه جمرد أمثلة عن كلمة واحدة ..ال يمكن لبرش أن ينسب
َاها بِ َأ ْي ٍد َوإِنَّا
الس َام َء َبنَ ْين َ
لنفسه هذه القدرات ..أتتصور أن حممدا يمكن أن يقولَ :
﴿و َّ
ملَُ ِ
وس ُع َ
﴿و َبنَ ْينَا َف ْو َق ُك ْم َس ْب ًعا ِشدَ ا ًدا﴾ [النبأ ،]12 :يف نفس
ون﴾ [الذاريات ،]47 :أو أن يقولَ :
الوقت الذي يدعوه القرآن إىل غاية التواضع واملذلة هلل ،فيقول لهَ ﴿ :فإِ ْن ت ََو َّل ْوا َف ُق ْل آ َذ ْن ُت ُك ْم
ٍ
يب َأ ْم َب ِعيدٌ َما ُتوعَدُ َ
ون﴾ [األنبياءُ ﴿ ..]109 :ق ْل َما ُكن ُْت بِدْ ًعا ِم َن
ع ََىل َس َواء َوإِ ْن َأ ْد ِري َأ َق ِر ٌ
وحى إِ َ َّيل َو َما َأنَا إِ َّال ن َِذ ٌير ُمبِنيٌ ﴾
الر ُس ِل َو َما َأ ْد ِري َما ُي ْف َع ُل ِيب َو َال بِ ُك ْم إِ ْن َأتَّبِ ُع إِ َّال َما ُي َ
ُّ

يب َما ُتوعَدُ َ
جي َع ُل َل ُه َر ِّيب َأ َمدً ا﴾ [اجلن]25 :
[األحقافُ ﴿ ..]9 :ق ْل إِ ْن َأ ْد ِري َأ َق ِر ٌ
ون َأ ْم َ ْ
سكت قليال ،ثم قال :لنرتك هذا املثال ،ولنأت بمثال آخر يصحح فيه القرآن ما ورد
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يف كتبنا ..لقد ورد يف كتابنا( :وقال اهلل نعمل االنسان عىل صورتنا كشبهنا) [تكوين:1
 ..]26فهل وافق القرآن التوراة عىل هذا؟
قلت :ال ..لقد ورد يف القرآن ما يدل عىل خمالفة اهلل خللقه ،وأنه ال يشبهه يشء.
ِ
ِ ِِ
يع ا ْل َب ِص ُري﴾ [الشورى..]11 :
السم ُ
يش ٌء َو ُه َو َّ
قال :أجل ..لقد ورد فيهَ ﴿ :ل ْي َس كَم ْثله َ ْ
وفيهَ :
حدٌ ﴾ [اإلخالص 3 :ـ ]4
﴿مل ْ َيلِدْ َو َمل ْ ُيو َلدْ َو َمل ْ َي ُك ْن َل ُه ُك ُف ًوا َأ َ
سكت قليال ،ثم قال :لقد ورد يف كتبنا( :استيقظ ملاذا تتغاىف يا رب؟) [مزامري :44
 ..]23وورد فيه( :فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من اخلمر) (مزمور ..)65 :78فهل
يف القرآن ما يوافق هذا؟
احل ُّي
قلت :ال ..لقد نص القرآن عىل خالف هذا ..فقد ورد فيه﴿ :اهللَُّ ال إِ َل َه إِ َّال ُه َو ْ َ
ا ْل َقيوم ال َت ْأ ُخ ُذه ِسنَ ٌة وال نَوم َله ما ِيف السامو ِ
ات َو َما ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َم ْن َذا ا َّل ِذي َي ْش َف ُع ِعنْدَ ُه إِ َّال
َّ َ َ
ُ
َ ْ ٌ ُ َ
ُّ ُ
ني َأ ْي ِدهيِ ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم َوال ُحيِي ُط َ
يش ٍء ِم ْن ِع ْل ِم ِه إِ َّال بِ َام َشا َء َو ِس َع ُك ْر ِس ُّي ُه
بِإِ ْذنِ ِه َي ْع َل ُم َما َب ْ َ
ون بِ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [البقرة]255 :
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض َوال َيؤُ و ُد ُه ح ْف ُظ ُه َام َو ُه َو ا ْل َع ُّل ا ْل َعظ ُ
َّ
قال :لقد ورد يف كتبنا( :يا رب حتى متى أدعو وأنت ال تسمع؟) [حبقوق ،]2 :1
فهل يف القرآن ما يوافق هذا؟
جت َه ْر
﴿وإِ ْن َ ْ
قلت :ال ..لقد ورد فيه اإلخبار عن سامع اهلل املطلق ..لقد ورد فيهَ :
ِ ِ
الس َو َأ ْخ َفى﴾ [طه ،]7 :وفيهَ ﴿ :ل َقدْ َس ِم َع اهللَُّ َق ْو َل ا َّل ِذي َن َقا ُلوا إِ َّن اهللََّ َف ِق ٌري
بِا ْل َق ْول َفإ َّن ُه َي ْع َل ُم ِّ َّ
ِ
احل ِر ِ
ب َما َقا ُلوا َو َق ْت َل ُه ُم ْاألَنْبِ َيا َء بِغ ْ ِ
َري َح ٍّق َو َن ُق ُ
يق﴾ [آل
ول ُذو ُقوا ع ََذ َ
َون َْح ُن َأغْن َيا ُء َسنَ ْك ُت ُ
اب ْ َ
عمران]181 :

قال :لقد ورد يف كتبنا( :يا رب اجلنود اىل متى أنت ال ترحم أورشليم) [زكريا:1
 ،]12وفيها( :هل إىل الدهور يرفض الرب وال يعود للرضا بعد؟ هل انتهت اىل األبد
94

رمحته؟ هل نيس اهلل رأفة أو نقص برجزه مرامحه) [مزمور  ،]7 :77وفيها( :بادت ثقتي
ورجائي من الرب) [مراثي  ..]18 :3فهل يف القرآن ما يتفق مع هذا؟
قلت :ال ..القرآن يمتلئ بذكر رمحة اهلل بعباده ..بل إن أول سورة منه تبدأ بالرمحة
ِ
اإلهلية﴿ ..بِس ِم اهللَِّ الر ْمح َِن ِ
الر ِحي ِ
م﴾ [الفاحتة 1 :ـ ]3
الر ْمح َِن َّ
احل ْمدُ هللَِّ َر ِّب ا ْل َعاملَنيَ َّ
الرحي ِم ْ َ
َّ
َّ
ْ
قال :القرآن كله حديث عن الرمحة اإلهلية ..لقد قارنت بني القرآن والكتاب املقدس
ِ
ِ ِ
رس ُفوا
يف هذا ..فلم أجد يف مجيع كتبنا نصوصا كهذه النصوصُ ﴿ :..ق ْل َيا ع َباد َي ا َّلذي َن َأ ْ َ
الذ ُنوب َمجِيعا إِ َّنه ُهو ا ْل َغ ُفور ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [الزمر:
ً ُ َ
ع ََىل َأ ْن ُفس ِه ْم َال َت ْقنَ ُطوا م ْن َر ْمحَة اهللَِّ إِ َّن اهللََّ َيغْف ُر ُّ َ
الرح ُ
ُ َّ

محن ِ
ِ
يم﴾ [البقرةُ ﴿ ..]163 :ق ْل َملِ ْن َما ِيف
َ ..]53
الرح ُ
الر ْ َ ُ َّ
﴿وإِ َهل ُ ُك ْم إِ َل ٌه َواحدٌ َال إِ َل َه إِ َّال ُه َو َّ
السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
مح َة﴾ [األنعام ..]12 :ابحث يف مجيع كتبنا ..بل
َب ع ََىل َن ْف ِس ِه ال َّر ْ َ
ض ُق ْل هللَِّ َكت َ
َّ َ َ
يف مجيع كتب الدنيا ،فلن جتد آية كهذه اآلية﴿ :ور ْمحَتِي و ِسع ْت ُك َّل َ ٍ
يشء﴾ [األعراف]156 :
َ َ
ََ
ْ
سكت قليال ،ثم قال :يف كتبنا املقدسة هذا النص( :افتح عينيك يا رب ،وانظر
(2ملوك ..)16 :19فهل يف القرآن ما يتفق معه؟

قلت :ال ..القرآن خيرب عن برص اهلل املطلق ..ففيه﴿ :إِ َّن اهللََّ يع َلم َغيب السامو ِ
ات
َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ
َو ْاألَ ْر ِ
ض َواهللَُّ َب ِص ٌري بِ َام َت ْع َم ُل َ
َاب َم َع َك
است َِق ْم ك ََام ُأ ِم ْر َ
ت َو َم ْن ت َ
ون﴾ [احلجرات ،]18 :وفيهَ ﴿ :ف ْ
و َال َت ْطغَوا إِ َّنه ِبام َتعم ُل َ ِ
ري﴾ [هود]112 :
َ
ْ ُ َ َْ
ون َبص ٌ
قال :بل أخرب القرآن أن من ال يبرص ال يستحق أن يكون إهلا ..اسمع إليهُ ﴿ :ق ْل َم ْن
رب السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض ُق ِل اهللَُّ ُق ْل َأ َف َّاخت َْذ ُت ْم ِم ْن ُدونِ ِه َأ ْولِ َيا َء َال َي ْملِ ُك َ
ون ِألَ ْن ُف ِس ِه ْم َن ْف ًعا َو َال
َ ُّ َّ َ َ
رشكَا َء
رضا ُق ْل َه ْل َي ْست َِوي ْاألَع َْمى َوا ْل َب ِص ُري َأ ْم َه ْل ت َْست َِوي ال ُّظ ُل َام ُ
ت َوالن ُ
ُّور َأ ْم َج َع ُلوا هللَِّ ُ َ
َ ًّ
اخل ْل ُق َع َلي ِهم ُق ِل اهللَُّ َخالِ ُق ُك ِّل َ ٍ
ِ
َخ َل ُقوا ك َ ِ ِ
ار﴾ [الرعد]16 :
َخ ْلقه َفت ََشا َب َه ْ َ
يشء َو ُه َو ا ْل َواحدُ ا ْل َق َّه ُ
ْ ْ
ْ
قلت :أجل ..هناك نصوص كثرية تدل عىل ذلك.
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قال :لقد ورد يف كتبنا املقدسة( :قال الرب :وأنكث ميثاقي معهم) [الويني:26
 ،]44وفيها( :قلت يا رب( :ال أنقض عهدي) لكنك رفضت ورذلت ،غضبت عىل
مسيحك ،نقضت عهد عبدك ،نجست تاجه يف الرتاب ..فرحت مجيع أعدائه ،رددت حد
سيفه ومل تنرصه يف القتال ..حتى متى يا رب ختتبىء كل االختباء (مزمور ،)19 :89وفيها:
(ال تنقض عهدك معنا) [ارميا  ..]8 :14أيف القرآن مثل هذا؟
قلت :ال ..لقد ورد يف القرآن وفاء اهلل بوعده ،وعدم وقوع التبديل عىل كلامته ،ففيه:
ف اهللَُّ ع َْهدَ ُه َأ ْم
﴿و َقا ُلوا َل ْن َمت َ َّسنَا الن َُّار إِ َّال َأ َّيا ًما َم ْعدُ و َد ًة ُق ْل َأ َّخت َْذ ُت ْم ِعنْدَ اهللَِّ ع َْهدً ا َف َل ْن ُخيْلِ َ
َ
ون ع ََىل اهللَِّ َما َال َت ْع َل ُم َ
َت ُقو ُل َ
ف
يت َوعْدُ اهللَِّ إِ َّن اهللََّ َال ُخيْلِ ُ
﴿حتَّى َي ْأ ِ َ
ون﴾ [البقرة ،]80 :وفيهَ :

املِْي َعا َد﴾ [الرعد]]31 :

قال :لقد ورد يف كتبنا املقدسة( :مع الطاهر تكون طاهرا ،ومع امللتوي تكون
ملتويا) [2صمو ،]27 :22وفيها( :هذا هو حكم اإلبراء :يربى كل صاحب دين يده مما
أقرض صاحبه ،ال يطالب صاحبه وال أخاه ،ألنه قد نودي بإبراء للرب ،األجنبي تطالب)
[تثنية  ،]1 :15وفيها قول املسيح( :ليس من الصواب أن يؤخذ خبز البنني ويطرح جلراء
الكالب) [متى  ..]26 :15أيف القرآن مثل هذا؟
قلت :ال ..لقد ورد يف القرآن﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا ُكو ُنوا َقو ِامنيَ بِا ْل ِقس ِ
ط ُش َهدَ ا َء هللَِّ
َّ
ْ
َ َ
َ ُّ َ
ِ
ِ
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَا ُك ْم
َو َل ْو ع ََىل َأ ْن ُفس ُك ْم َأ ِو ا ْل َوالدَ ْي ِن َو ْاألَ ْق َربِنيَ ﴾ [النساء ،]135 :وفيهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يم
م ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َم ُك ْم عنْدَ اهللَِّ َأ ْت َقا ُك ْم إِ َّن اهللََّ عَل ٌ
ري﴾ [احلجرات]13 :
َخبِ ٌ

قال :يف كتبنا املقدسة( :ألنه هكذا أحب اهلل العامل حتى أعطى ابنه مولوده الوحيد)
[يوحنا ،]16 :3وفيها( :قال داود :إين أعلن قرار الرب الذي قال يل :أنت إبني ،أنا اليوم
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ولدتك) [مزمور ..]2 :7وفيها النصوص الكثرية مثل هذا ..أيف القرآن مثل هذا؟
﴿و َقا ُلوا َّاخت ََذ اهللَُّ
قلت :ال ..لقد تشدد القرآن يف مثل هذه األلفاظ ..بل ورد فيهَ :
ون ب ِديع السامو ِ
ِ
و َلدً ا سبحا َنه ب ْل َله ما ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َوإِ َذا
ض ُك ٌّل َل ُه َقان ُت َ َ ُ َّ َ َ
َّ َ َ
َ
ُ ْ َ ُ َ ُ َ
َق ََض َأ ْم ًرا َفإِن ََّام َي ُق ُ
ول َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون﴾ [البقرة 116 :ـ  ..]117وفيهَ ﴿ :قا ُلوا َّاخت ََذ اهللَُّ َو َلدً ا ُس ْب َحا َن ُه
ض إِ ْن ِعنْدَ ُكم ِمن س ْل َط ٍ
ُهو ا ْلغَنِي َله ما ِيف السامو ِ
ات َو َما ِيف ْاألَ ْر ِ
ان ِ َهب َذا َأ َت ُقو ُل َ
ون ع ََىل اهللَِّ َما
َّ َ َ
َ
ْ ْ ُ
ُّ ُ َ
َال َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [يونس]68 :
قال :أيف الكتاب املقدس مثل هذا( :قالت مريم للمالك :كيف يكون هذا (أمحل
بولد) وأنا لست أعرف رجال؟ فقال هلا املالك :الروح القدس حيل عليك ،وقوة العل
تظلك)؟
قلت :لقد ورد يف القرآن قوله بدل ذلكَ ﴿ :قا َل ْت َر ِّب َأنَّى َي ُك ُ
ون ِيل َو َلدٌ َو َمل ْ َي ْم َس ْسنِي
خي ُل ُق َما َي َشا ُء إِ َذا َق ََض َأ ْم ًرا َفإِن ََّام َي ُق ُ
ول َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون﴾ [آل عمران]47 :
رش َق َال ك ََذلِ ِك اهللَُّ َ ْ
َب َ ٌ
قال :لقد ورد يف كتبنا املقدسة هذه النصوص( :قال اهلل لبني ارسائيل :حني متضون
من أرض فرعون :ال متضوا فارغني ،بل تطلب كل امرأة من جارهتا أمتعة :فضة وذهب
وثيابا ،وتضعوهنا عىل بنيكم وبناتكم فتسلبون املرصيني) [خروج ،]21 :3وفيها( :وفعل
بنو ارسائيل بحسب قول موسى :طلبوا من املرصيني أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا
وأعطى الرب نعمة يف عيون املرصيني فسلبوا املرصيني) [خروج ..]35 :12فهل يف القرآن
مثل هذا؟
قلت :ال ..لقد ورد يف القرآن﴿ :وإِ َذا َفع ُلوا َف ِ
اح َش ًة َقا ُلوا َو َجدْ نَا َع َل ْي َها آ َبا َءنَا َواهللَُّ
َ
َ
َأمرنَا ِهبا ُق ْل إِ َّن اهللََّ َال ي ْأمر بِا ْل َفح َش ِ
ون ع ََىل اهللَِّ َما َال َت ْع َل ُم َ
اء َأ َت ُقو ُل َ
ون﴾ [األعراف ،]28 :وفيه:
ْ
َ ُُ
ََ َ
َن ا ْل َفح َش ِ
ان و ِإيت ِ
ِ
ِ
﴿إ َّن اهللََّ َي ْأ ُم ُر ِبا ْل َعدْ ِل َو ْ ِ
َاء ِذي ا ْل ُق ْر َبى َو َين َْهى ع ِ
اء َواملُْنْك َِر َوا ْل َبغ ِْي
ْ
اإل ْح َس َ
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ون﴾ [النحل ،]90 :وفيه﴿ :إِ َّن اهللََّ ي ْأمر ُكم َأ ْن ُتؤَ دوا ْاألَمان ِ
َي ِع ُظ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم ت ََذك َُّر َ
َات إِ َىل َأ ْهلِ َها
ُّ
َ
َ ُُ ْ
ني الن ِ
حت ُك ُموا بِا ْل َعدْ ِل إِ َّن اهللََّ نِ ِع َّام َي ِع ُظ ُك ْم بِ ِه إِ َّن اهللََّ ك َ
َان َس ِمي ًعا َب ِص ًريا﴾
َّاس َأ ْن َ ْ
َوإِ َذا َحك َْم ُت ْم َب ْ َ
[النساء]58 :

قال :لقد ورد يف كتبنا املقدسة( :أنا هو الرب ..أفتقد ذنوب اآلباء يف األبناء ويف
اجليل الثالث والرابع) [تثنية ،]7 :5وفيه( :هيئوا لبنيه قتال بإثم آبائهم) [أشعيا..]21 :14
أيف القرآن مثل هذا؟
قلت :ال ..لقد ورد يف القرآنُ ﴿ :ق ْل َأغَري اهللَِّ َأب ِغي ربا وهو رب ُك ِّل َ ٍ
ِ
ب
يشء َو َال َتكْس ُ
ْ َ ًّ َ ُ َ َ ُّ
ْ
َْ
س إِ َّال َع َليها و َال ت َِزر و ِازر ٌة ِوزْ ر ُأ ْخرى ُثم إِ َىل رب ُكم مر ِجع ُكم َفينَب ُئ ُكم بِام ُكنْ ُتم فِ ِ
ُك ُّل َن ْف ٍ
يه
َْ َ
ْ
َ ِّ ْ َ ْ ُ ْ ُ ِّ ْ َ
َّ
َ َ
ُ َ َ
ِ
ِ
اين َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
ختتَلِ ُف َ
َْ
جيزَ
َاب َم ْن َي ْع َم ْل ُسو ًءا ُ ْ
ون﴾ [األنعام ،]164 :وفيهَ ﴿ :ل ْي َس بِ َأ َمان ِّي ُك ْم َو َال َأ َم ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ريا﴾ [النساء]123 :
ِبه َو َال َجيدْ َل ُه م ْن ُدون اهللَِّ َول ًّيا َو َال نَص ً
قال :لقد ورد يف كتبنا املقدسة( :اعربوا يف املدينة وراءه (أي هيوذا) وارضبوه :ال
تشفق أعينكم وال تعفوا :الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء :أقتلوا للهالك..
نجسوا البيت وامألوا الدور قتىل ..وأنا أيضا ال تشفق عيني) [حزقيال]5 :9
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
رب ُت ْم
قلت :ال ..لقد ورد يف القرآنَ :
﴿وإِ ْن عَا َق ْب ُت ْم َف َعاق ُبوا بِم ْث ِل َما ُعوق ْب ُت ْم بِه َو َلئ ْن َص َ ْ
ِ
ن﴾ [النحل]126 :
لصابِ ِري َ
َهل ُ َو َخ ْ ٌري ل َّ
قال :بل ورد يف القرآن األمر بالرمحة باملقاتلني أنفسهم بأن يكتفى باإلجهاز عليهم،
أو جرحهم حتي يتمكن من أرسهم ،ففيه﴿ :إِ ْذ ي ِ
وحي َر ُّب َك إِ َىل املَْ َالئِك َِة َأ ِّين َم َع ُك ْم َف َث ِّب ُتوا
ُ
ا َّل ِذين آمنُوا س ُأ ْل ِقي ِيف ُق ُل ِ ِ
ارض ُبوا َف ْو َق ْاألَ ْعن ِ
َاق َو ْ ِ
ْب َف ْ ِ
ارض ُبوا ِمن ُْه ْم ُك َّل
الرع َ
وب ا َّلذي َن َك َف ُروا ُّ
َ َ َ
ٍ
َبنَان﴾ [األنفال]12 :
سكت قليال ،ثم قال :لقد ورد يف كتبنا املقدسة( :إذن :نحسب أن االنسان يتربر
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بااليامن بدون أعامل الناموس) [رومية ..]28 :3فهل ورد مثل هذا يف القرآن؟
ِ
رت ُكوا َأ ْن َي ُقو ُلوا آ َمنَّا َو ُه ْم َال ُي ْف َتنُ َ
ون
ب الن ُ
قلت :ال ..لقد ورد فيهَ ﴿ :أ َحس َ
َّاس َأ ْن ُي ْ َ
و َل َقدْ َف َتنَّا ا َّل ِذين ِمن َقبلِ ِهم َف َليع َلمن اهللَُّ ا َّل ِذين صدَ ُقوا و َليع َلمن ا ْلك ِ
َاذبِنيَ ﴾ [العنكبوت 2 :ـ ،]3
َ َ ْ َ َّ
َ َ
َ ْ ْ ْ َ ْ َ َّ
َ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
َان َف ِ
اس ًقا َال َي ْست َُو َ
َان ُمؤْ ِمنًا ك ََم ْن ك َ
وفيهَ ﴿ :أ َف َم ْن ك َ
ات
ون َأ َّما ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
الص َ
ات املَْ ْأ َوى ُنزُ ًال بِ َام كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [السجدة 18 :ـ ]19
َف َل ُه ْم َجنَّ ُ
سكت ،فاغتنمت فرصة سكوته ،فقلت :لقد ورد يف كتبنا املقدسة هذا النص
العظيم( :ال تقاوموا الرش ،بل من لطمك عىل خدك األيمن فحول له اآلخر أيضا ،ومن
أراد أن خياصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا) [متى ..]38 :5فأين هذا يف القرآن
الذي جاء باجلهاد؟
﴿و َجزَ ا ُء َس ِّيئ ٍَة َس ِّي َئ ٌة ِم ْث ُل َها َف َم ْن َع َفا َو َأ ْص َل َح َف َأ ْج ُر ُه ع ََىل اهللَِّ
قال :لقد جاء يف القرآنَ :
ِ
ب ال َّظاملِنيَ ﴾ [الشورى ..]40 :لقد ذكرت هذه اآلية العدل والفضل ،حتى ال يعول
إِ َّن ُه َال ُحي ُّ
املجرم عىل الفضل ،فيقدم عىل إجرامه ..وفيه الفضل املحض املصحوب بالرتغيب العظيم:
ِ
ِ
﴿و ْليع ُفوا و ْليص َفحوا َأ َال ُ ِ
حت ُّب َ
يم﴾ [النور]22 :
َ َْ َ َ ْ ُ
ور َرح ٌ
ون َأ ْن َيغْف َر اهللَُّ َل ُك ْم َواهللَُّ َغ ُف ٌ
قلت :وعيت كل هذا ،وأنا أسلمه لك ،ولكن مل ذكر القرآن نفس القصص التي
وردت يف كتبنا ..أليس ذلك سطوا؟ ..أليست تلك خيانة؟
قال :هذا من دالئل صدق القرآن ..بل هو من دالئل صدق كتبنا يف تلك القصص..
ولكن هل ترى ما ورد يف القرآن من قصص هو نفس ما ورد يف كتبنا؟
قلت :أجل.
قال :قصة داود مثال ترى أهنا نفس قصة داود عندنا ..أم أن اسم داود فقط هو الذي
نتفق عليه؟
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قلت :بل نتفق عىل االسم واملسمى.
قال :لقد ورد يف القرآن الثناء الطيب عىل داود األواب الشكور املنيب الساجد..
الذي مل تذكر له أي خطيئة ..فهل هو نفس داود الذي عندنا.
سكت ،فقال :أنت تعلم أنه خمتلف ..داود الذي يف كتابنا وأوالده ال خيتلف عن أي
منحرف من املنحرفني الذين تعج هبم الشوارع ..بل إن من املنحرفني من كان له من
الشهامة ،فلم يقع فيام وقع فيه داود.
قلت :فأنت ال ترى القرآن يتفق مع كتبنا املقدسة.
قال :القرآن يصحح كتبنا املقدسة ،وهيذهبا ،ويقومها ،وهلذا اعترب مهيمنا عىل سائر
ِ
َاب بِ ْ
احلَ ِّق ُم َصدِّ ًقا ملَِا
﴿و َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ا ْلكت َ
الكتب ،أي مصلحا هلا ،وجامعا ملا فيها من خريَ :
ِ
ِ
ني َيدَ ْي ِه ِم َن ا ْلكِت ِ
اح ُك ْم َب ْين َُه ْم بِ َام َأنْزَ َل اهللَُّ َو َال َتتَّبِ ْع َأ ْه َوا َء ُه ْم ع ََّام َجا َء َك
َب ْ َ
َاب َو ُم َه ْيمنًا َع َل ْيه َف ْ
احل ِّق لِ ُك ٍّل جع ْلنَا ِمنْ ُكم ِرش َع ًة و ِمنْهاجا و َلو َشاء اهللَُّ َجلع َل ُكم ُأم ًة و ِ
ِ
احدَ ًة َو َلكِ ْن لِ َي ْب ُل َو ُك ْم
َ َ ْ َّ َ
َ َ
ْ ْ َ َ ً َ ْ َ
م َن ْ َ
اخلري ِ
ختتَلِ ُف َ
ات ِإ َىل اهللَِّ َم ْر ِج ُع ُك ْم َمجِي ًعا َف ُينَ ِّب ُئ ُك ْم ِب َام ُكنْ ُت ْم فِ ِيه َ ْ
ون﴾ [املائدة:
ِيف َما آتَا ُك ْم َف ْ
است َِب ُقوا ْ َ ْ َ
]48

عندها طلبت منه أن يعرض يل أمثلة عىل ذلك ،عرض الكثري من األمثلة مما ورد يف
القرآن الكريم ومثله ما ورد يف الكتاب املقدس ،والبون الشديد بينهام(.)1
بعدها قلت :ال بأس ..قد أسلم لك هبذا ..لكن مل مل يذكر القرآن قصصا أخرى بدل
هذه القصص ،فينفي عنه كل شبهة ..إنه حينها يصبح كتابا خمتلفا متاما.
قال :أنت وقومي وقومك نطبق عىل القرآن ما نطبقه عىل القصاص والروائيني
ومنتجي األفالم ..نريد منهم إبداعا ال تربية.
( )1انظر هذه األمثلة يف الكلامت املقدسة ،ص.142
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سكت قليال ،ثم قال :إن القرآن يف هذا املجال بني أمرين ال ثالث هلام ..هكذا يقول
املنطق العقل الذي نتشبث به ..هو بني أن يأيت بقصص يعرفها الناس ،ويعرفون توارخيها،
واملحال التي حصلت فيها ،ليجعل من ذلك ميدان عربة يريب عىل أساسه الناس ..وبني أن
يأيت بقصص جديدة ،سيتيه الناس يف البحث عن حقيقتها ،وتارخيها ،وحماهلا ،وينشغلون
بكل ذلك عن املعاين التي جاء القرآن لتقريرها(.)1
التفت إيل ،وقال :هل ترى احتامال آخر غري هذين؟
قلت :ال ..هذان احتامالن حارصان ..ولكن مل اختار القرآن القصص الواردة يف
الكتاب املقدس ،مل مل خيرت غريها؟
قال :لو اختار غريها من قصص اهلنود أو الفرس لقلتم :إن القرآن مقتبس من اهلنود
أو الفرس ..هو لن ينجو ال حمالة من اهتاماتكم ..ولكنه مع ذلك اختار القصص التي يف
الكتاب املقدس ..ألنه يعرتف به كتابا مقدسا من جهة ..ويعرتف بام حصل فيه من حتريف،
ويذكر أن من أهدافه تقويم تلك التحريفات من جهة أخرى ..وبعد ذلك ،فإن تلك
القصص حدثت عىل األرض التي نزل فيها ،أو قريبا منها ،وهلذا ترى القرآن يأمر باالعتبار
﴿وإِ َّن
بتلك القرى التي ال تزال آثار هالكها ..اسمع ما قال القرآن يف لوط وقوم لوطَ :
ِ
ِ
َجوزً ا ِيف ا ْلغَابِ ِري َن ُث َّم َد َّم ْرنَا ْاآل َخ ِري َن َوإِ َّن ُك ْم
ُلو ًطا ملَ َن املُْ ْر َسلِنيَ إِ ْذ ن ََّج ْينَا ُه َو َأ ْه َل ُه َأ ْمجَعنيَ إِ َّال ع ُ
ون َع َل ْي ِه ْم ُم ْصبِ ِحنيَ َوبِال َّل ْي ِل َأ َف َال َت ْع ِق ُل َ
َلت َُم ُّر َ
ون﴾ [الصافات 133 :ـ  ..]138وهو يقول عن
َان ع ِ
غريهمُ ﴿ :ق ْل ِس ُريوا ِيف ْاألَ ْر ِ
فك َ
َاق َب ُة املُْ ْج ِر ِمنيَ ﴾ [النمل ..]69 :إن القرآن
ض َفا ْن ُظ ُروا َك ْي َ
كتاب هداية ..ولذلك ال هتمه القصص بقدر ما هتمه العرب التي يستفاد منها ،ولذلك هو

( )1وقد ورد القرآن بمثل هذا النوع من القصص كقصة أهل الكهف وعاد وثمود وغريها.
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خياطب الناس بالقصص التي يعرفوهنا لريبيهم هبا.
قلت :ولكنه قد خيرج أحيانا عن قصصنا ليؤلف قصصا جديدة.
ضحك ،وقال :أرأيت ..أنت وقومك تضعون للقرآن فخني إن نجا من أحدمها وقع
يف اآلخر ..إن أخذ من قصصكم قلتم :سارق ،وإن جاء بقصص أخرى ال تعرفوهنا قلتم:
كاذب.
سكت قليال ،ثم قال :نعم يف القرآن قصص جديدة لتورايخ ال نعرفها ..والقرآن نبه
إىل عدم أمهية البحث فيها ..فلنأخذ قصة أهل الكهف مثال ..القرآن يقص علينا قصتهم،
ِ
ِ
فو ِ
ِ
ِ
َج ًبا إِ ْذ َأ َوى ا ْل ِف ْت َي ُة إِ َىل
الرقي ِم كَا ُنوا م ْن آ َياتنَا ع َ
فيقولَ ﴿ :أ ْم َحس ْب َت َأ َّن َأ ْص َح َ
اب ا ْلك َْه َ َّ
ِ
ا ْلكَه ِ
رض ْبنَا ع ََىل آ َذ ِ ِ
اهن ْم ِيف
ف َف َقا ُلوا َر َّبنَا آتِنَا ِم ْن َلدُ ن َْك َر ْ َ
ْ
مح ًة َو َه ِّي ْئ َلنَا م ْن َأ ْم ِرنَا َر َشدً ا َف َ َ
ِ
َاهم لِنَع َلم َأي ِْ
ِ ِ ِ
احلزْ َب ْ ِ
ص َع َل ْي َك
ني َأ ْح َىص َملا َلبِ ُثوا َأ َمدً ا ن َْح ُن َن ُق ُّ
ا ْلك َْهف سننيَ عَدَ ًدا ُث َّم َب َع ْثن ُ ْ ْ َ ُّ
َن َب َأ ُه ْم بِ ْ
َاه ْم ُهدً ى﴾ [الكهف 9 :ـ  ]13إىل آخر اآليات التي تقص
احلَ ِّق إِ َّهنُ ْم فِ ْت َي ٌة آ َمنُوا بِ َر ِّهبِ ْم َو ِز ْدن ُ
قصتهم ..هبذا اكتفى القرآن من القصة ..إهنم فتية مؤمنون ضحوا يف سبيل إيامهنم ياحلياة
اهلنية التي ينعم هبا سائر الناس ،وأووا يف سبيل إيامهنم إىل كهف جعله اهلل حمل رمحة هلم..
وقد جعلهم اهلل لذلك آية ..هبذا اكتفى القرآن ليمأل القلب بروعة اإليامن ،وبعظمة ارتباط
الفتوة باإليامن ،وبعظمة إكرام اهلل ملن آوى إليه ..تصور لو أن الكتاب املقدس ذكر هذه
القصة.
ضحك ،وقال :سيذكر طول كهفهم وعرضه وعدد حجارته وحمل إقامته..
وسيسمي كلبهم ويذكر من أوصافه ما يشغل عن تلك القضايا اجلميلة التي جاء القرآن
ليمأل النفوس هبا.
ات ا ْل َي ِم ِ
ني
﴿و ُن َق ِّل ُب ُه ْم َذ َ
قلت :ولكن القرآن ذكر تفاصيل ال أمهية هلا فقد قال فيهمَ :
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ات ِّ
الش َام ِل﴾ [الكهف ،]18 :فهل ترى يف ذكر تقليبهم أهم من ذكر أسامئهم أو بلداهنم؟
َو َذ َ
قال :أجل ..ألن أسامءهم ال تغنيك شيئا ،بل قد جتعل من قصتهم تارخيا ال حمل
للعربة فيه.
قلت :وتقليبهم ذات اليمني وذات الشامل؟
قال :تفيدك معان شعورية عظيمة ..فاهلل الذي آوى إليه هؤالء ،وتركوا بيوهتم
وقصورهم ،امتدت إليهم عناية اهلل ،فجعلت تقلبهم ذات اليمني وذات الشامل كل حني
حتى ال تتقرح جنوهبم من طول النوم عىل الرتاب ..ثم ذكرت ذلك منسوبا إىل اهلل ،معربة
عنه بنون العظمة ترشيفا هلم ..وتشويقا لكل من ضحى تضحيتهم ،فهل هنالك عناية أكثر
من هذا؟
سكت قليال ،ثم قلت :ولكن املسلمني انشغلوا بذكر التفاصيل املرتبطة هبذه القصة.
قال :املسلمون برش ..وهم ال خيتلفون عن اإلرسائيليني تشوقا للتفاصيل ..ولكنهم
يف أثناء بحثهم ذلك كانوا خمالفني للقرآن ..والقرآن ال يمثله املسلمون ..وال املفسون..
القرآن متثله حقائقه ..وألفاظه التي حتمل حقائقه.
قلت :والتفاسري؟
قال :تلك كتب منها ما اقرتب من القرآن ومنها ما ابتعد ..هي فهوم برشية حمدودة
تأثرت ببيئاهتا ..وربام تأثرت بكتبنا وأساطرينا ..فلذلك ال يصح أن نحكم عىل القرآن من
خالل املفسين ..القرآن يوضح ذاته بذاته.
قلت :أسلم لك كل ما ذكرت ..بل أراين خجال بام رميت القرآن به من ذلك ..ولكن
األمر ال يتوقف عند هذا.
قال :تقصد رشائع القرآن ،واقتباسها من كتبنا املقدسة.
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قلت :أجل ..اسمع ـ مثال ـ ما ورد يف التوراة من عد املحرمات من النساء( :عورة
أبيك وعورة أمك ال تكشف ،إهنا أمك ال تكشف عورهتا ،عورة امرأة أبيك ال تكشف،
إهنا عورة أبيك ،عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك املولودة ىف البيت ،أو املولودة خارجا
ال تكشف عورهتا ،عورة ابنة ابنك أو ابنة بنتك ال تكشف عورهتا إهنا عورتك ،عورة بنت
امرأة أبيك املولودة من أبيك ال تكشف عورهتا إهنا أختك ،عورة أخت أبيك ال تكشف
إهنا قريبة أبيك ،عورة أخت أمك ال تكشف إهنا قريبة أمك عورة أخى أبيك ال تكشف،
إىل امرأته ال تقرب إهنا عمتك ،عورة كنتك ال تكشف ،إهنا امرأة ابنك ال تكشف عورهتا،
عورة امرأة أخيك ال تكشف إهنا عورة أخيك ،عورة امرأة ،وبنتها ال تكشف ،وال تأخذ
ابنة ابنتها أو ابنة بنتها لتكشف عورهتا إهنام قريبتاها ،إنه رذيلة ،وال تأخذ امرأة عىل أختها
للرض لتكشف عورهتا معها ىف حياهتا) [سفر الالويني 7 /18 :ـ  ]18أال يتفق هذا متاما مع
ما ورد يف القرآن من أصناف املحرمات من النساء؟
قال :مع أن األمثلة املرتبطة هبذا األمر حمصورة جدا ..بل ال تكاد تذكر ..إال أنه ال
بأس أن أناقشك يف هذا األمر ..أنت تسلم يل بأن يف اإلسالم رشيعة تنتظم احلياة مجيعا ،بام
فيها حياة األرسة ..أليس كذلك؟
قلت :بىل ..لقد ورد يف القرآن النصوص الكثرية الضابطة هلذا.
قال :أرأيت لو أن الرشيعة اإلسالمية مل هتتم هبذا اجلانب ،فلم تذكر املحرمات من
النساء ،أال يكون ذلك تقصريا منها؟
قلت :بل هو تقصري كبري ،فهذه ناحية مهمة ينبغي عىل كل رشيعة أن هتتم هبا ..ال
الرشيعة اإلسالمية وحدها.
قال :فهل تريد من الرشيعة اإلسالمية أن ال تعد األم يف املحرمات حتى ال نقول إهنا
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مقتبسة من الكتاب املقدس؟
قلت :ال ..األم يتفق عليها اجلميع.
قال :واألخت؟
قلت :هي كذلك.
قال :والبنات؟
قلت :هن كذلك.
قال :وهكذا كل املحرمات.
قلت :ولكن العجب يف اتفاق القرآن مع كل ما ذكره الكتاب املقدس.
قال :أنت نظرت إىل األلفاظ ،ومل تتأمل املعاين ..إن هناك فروقا كثرية واضحة بني
القرآن والكتاب املقدس ،سأعدد لك بعضها ،لتعرف أن التوافق يف بعض األمور ال يعني
االقتباس ..فالتوراة ال تقيم شأنا للنسب من جهة الرضاعة ،وهي حترم نكاح امرأة العم
وتدعوها عمة ،وهي حترم نكاح امرأة األخ ألخيه ،وهي ال تذكر حرمة النساء املتزوجات
من رجال آخرين زواجهم قائم ،وهي جتعل التحريم غالبا للقرابة من جهة غري الزوج مثل
قرابة األب األم العم ..وهكذا ..أما القرآن ،فيحريم من الرضاعة ما حيرم من النسب ،وال
حيرم نكاح امرأة العم وال يدعوها عمة ،وال حيرم نكاح امرأة األخ ألخيه إذا طلقها أو مات
عنها أخوه ،وهو حيرم نكاح املتزوجات فعال من آخرين زواجا قائام ويطلق عليهن وصف
املحصنات من النساء ،وجيعل التحريم لقرابة الزوج ممن حرمت عليه ،أو قرابة زوجته
أحيانا ..هذه فروق مهمة تنضم حتتها فروع كثرية جتعل األحكام خمتلفة متاما بني الكتابني.
سكت قليال ،ثم قال :ليس لدي الوقت الكايف الذي أثبت لك فيه قيمة هذه
الفروق ،وال املقاصد القرآنية منها ،ولكني أردت فقط أن أثبت لك أن االتفاق يف بعض
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األمور ال يعني االقتباس وإال الدعى كل متقدم أن كل متأخر مقتبس منه ..باإلضافة إىل
هذا ،فإن القرآن يعرتف بصحة ما يف الكتاب املقدس مما مل يمسه التحريف ،بل هو يقول
ِ
َان ِح ًّال لِ َبنِي إِ ْ ِ ِ
ألهل الكتابُ ﴿ :ك ُّل ال َّط َعا ِم ك َ
رسائِ ُيل ع ََىل َن ْف ِس ِه ِم ْن َق ْب ِل
رسائ َيل إ َّال َما َح َّر َم إ ْ َ
َ
وها ِإ ْن ُكنْ ُتم ص ِ
اد ِقنيَ ﴾ [آل عمران ..]93 :باإلضافة إىل
َأ ْن ُتنَزَّ َل الت َّْو َرا ُة ُق ْل َف ْأ ُتوا ِبالت َّْو َر ِاة َفا ْت ُل َ
ْ َ
هذا قارن بني مجال التعبري القرآين عن املحرمية ،وبني التعبري التورايت املوغل يف الفحش
والبذاءة وقارن ما ورد يف القرآن من االختصار مع ما ورد يف الكتاب املقدس من التكرار..
فروق كبرية ال تشمل املعنى فقط ،بل تعدوه إىل الرتاكيب اللفظية نفسها ،فكيف تزعم بعد
ذلك أن هناك اقتباسا!؟
رآين مستغرقا فيام يقول ،فسألني فجأة :هل قرأت املعلقات ..وما روي من شعر
جاهل؟
قلت :أجل ..هو شعر مجيل ..ومن قومي من يزعم أن حممدا استلهم من ذلك
الشعر.
قال :دعهم يقولون ..فمحمد عندهم كأل مباح ،ال يعرف إال السطو عىل غريه..
فمرة يسطو عىل كتبنا التي حتوي تواريخ املاض السحيق ،ومرة يسطو عىل شعراء عرصه،
ليستلهم منها املعاين الرقيقة ،ومرة يسطو عىل العلوم التي سجلها أهل عرصنا ليزين هبا
كتابه ،ويثبت أنه حيوي علوما من علوم اهلل.
قلت :فام الذي تريد أن أقرأه عليك من هذا الشعر؟
قال :ال أريد أن تقرأ عل من أشعارهم ..وإنام أريد أن ختربين بمضامينها.
قلت :هي ال تعدو األغراض املعروفة من وصف االبل أو اخليل ،أو سري الليل ،أو
وصف احلرب ،أو وصف الروض ،أو وصف اخلمر ،أو الغزل ،وغري ذلك مما اشتملت
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عليه حياهتم وبيئتهم.
قال :أترى للبيئة التي عاشوها تأثريا يف نبوغهم؟
قلت :أجل ..ولذلك رضب املثل بامرئ القيس إذا ركب ،والنابغة إذا رهب،
وبزهري إذا رغب ..وهلذا أيضا نجد من الشعراء من جيود يف املدح دون اهلجو ،ومنهم من
يربز يف اهلجو دون املدح ،ومنهم من يسبق يف التقريظ دون التأبني ،ومنهم من جيود يف
التأبني دون التقريظ ،وهكذا.
قال :فلنرجع إىل بيئة القرآن ..أليست هي بيئتهم؟
قلت :أجل ..هي بيئتهم بخيلها وإبلها وصحرائها وأصناف معايشها.
قال :فاصدقني ..هل ترى تأثري البيئة يف القرآن؟
اإلبِ ِل َك ْي َ ِ
ون إِ َىل ْ ِ
قلت :أجل ..ففي القرآنَ ﴿ :أ َف َال َينْ ُظ ُر َ
ف
الس َام ِء َك ْي َ
ف ُخل َق ْت َوإِ َىل َّ
اجل َب ِ
ُرفِ َع ْت َوإِ َىل ِْ
ف ُن ِص َب ْت َوإِ َىل ْاألَ ْر ِ
ف ُسطِ َح ْت﴾ [الغاشية 17 :ـ  ..]20فالبيئة
ض َك ْي َ
ال َك ْي َ
العربية واضحة يف هذه اآليات ..فلم يذكر القرآن الزرافة وال الغزالن ..بل ذكر اإلبل..
ومل يذكر البحار ،بل ذكر اجلبال.
قال :أمل تقرأ مقدمة اآلية ..إهنا تدعوهم إىل النظر ..ونظر العربة ينرصف إىل أقرب
مذكور ،أم أنك تريد أن ينقلهم إىل حديقة احليوانات ليتأملوا صنعة اهلل ..وكأن صنعة اهلل
حكر عىل مكان دون مكان ..فلنرتك لفظ (اإلبل) الذي حجبك عن معناه ،وننظر إىل غاية
ذكرها يف هذا النص ،وغاية ذكرها يف الشعر اجلاهل ..فهل مها متشاهبتان؟
قلت :الشك أهنام خمتلفان ،ففي الشعر اجلاهل نجد الوصف الطويل هلا.
قال :مل توصف؟
قلت :هو تقليد ورثوه ..ولعلهم يرون يف ذلك الوصف بعض الوفاء ملا تقدمه هلم
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اإلبل من اخلدمات.
قال :ويف القرآن ..مل أمر بالنظر إىل اإلبل؟
قلت :للتعرف عىل اهلل وعىل قدرات اهلل وعىل أفضال اهلل.
قال :فالقرآن قد نقلهم من عامل إىل عامل ..نعم هو استعمل عاملهم ..وال بد أن
يستعمل ما عرفوه لينتقل هبم إىل ما مل يعرفوه ..دعنا من هذا ..فأنت تعلم أن قارئ القرآن
ال يستطيع أن يعرف بيئة القرآن ..فهو ال يذكر شيئا من تلك البيئة ،وال شيئا من األسامء
التي اعتاد بلغاؤهم عىل ذكرها.
قلت :هذا صحيح.
قال :فلنعد للكتاب املقدس ..ألست ترى فيه تأثري البيئة بعيدا؟
قلت :ما تقصد؟
قال :ألست تقرأ يف الكتاب املقدس التفاصيل الطويلة املرتبطة بأنساهبم وحكامهم
وحياهتم.
قلت :أجل ..حتى الصغري منها ال يغفل ذكره ..ولكن هل تستدل هبذا عىل ربانية
القرآن؟
قال :أجل ..فالقرآن منزل ال وليد بيئة ..وهلذا ترى القرآن يعرب بصيغة اإلنزال.
سكت قليال ،ثم قال :أال ترى من العجب أن ال يذكر والد حممد وال جد حممد وال
نسب حممد وال أوالد حممد وال أحبابه وال أعداؤه ،بينام نرى الكتاب املقدس يطفح بمثل
هذا ..بل إن اإلنجيل أول ما يبدأ ..يبدأ بنسب طويل للمسيح ..وهكذا كل األسفار
املقدسة ال تكاد متر عىل صفحة منها إال وجتد تأثري البيئة فيها عظيام.
قلت :كل ما قلته صحيح ..ولكن هناك شبهة أخرى ..وهي قديمة قدم القرآن..
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ولعلها أول ما ووجه به حممد من التحدي.
قال :عرفتها ..هي الشبهة التي أثارها يف اجلاهلية النرض بن احلارث وغريه من أهل
اجلاهلية ،وأثارها يف عرصنا املسترشقون أمثال نورمان دانيال ومن نحا نحوهم ،من أن
حممد ما جاء بجديد يف القرآن ،وإنام أخذ بعضا من اليهودية ،وبعضا من النرصانية ،وبعضا
من قصص الفرس ،فكون من هذا اخلليط كله القرآن.
قلت :أجل ..وهذه من الشبه اخلطرية التي ال يزال قومي يتعلقون هبا.
قال :لقد ذكر القرآن هذه الشبهة ..وهو دليل عىل أهنا شبهة ساقطة ،ألن اإلنسان يف
العادة يفر من األقوال التي يرى فيها خطرا عليه ..اسمع ملا ورد يف القرآن من تعلق املرشكني
وهبِ ْم َأكِنَّ ًة َأ ْن َي ْف َق ُهو ُه َو ِيف آ َذ ِ ِ
﴿و ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْست َِم ُع إِ َل ْي َك َو َج َع ْلنَا ع ََىل ُق ُل ِ
اهن ْم َو ْق ًرا
هبذه الشبهةَ :
وك ُجي ِ
ِ
ٍ
اد ُلون ََك َي ُق ُ
ول ا َّل ِذي َن َك َف ُروا إِ ْن َه َذا إِ َّال
َوإِ ْن َي َر ْوا ُك َّل آ َية َال ُيؤْ منُوا ِ َهبا َحتَّى إِ َذا َجا ُء َ َ
ِ
ِ
﴿وإِ َذا ُتت َْىل َع َل ْي ِه ْم آ َيا ُتنَا َقا ُلوا َقدْ َس ِم ْعنَا َل ْو ن ََشا ُء َل ُق ْلنَا ِم ْث َل
َأ َساط ُري ْاألَ َّولنيَ ﴾ [األنعامَ ..]25 :
َه َذا ِإ ْن َه َذا ِإ َّال َأساطِري ْ ِ
األَ َّولنيَ ﴾ [األنفال]31 :
َ ُ
قلت :علمت مصادر الشبهة ،فام الرد عليها؟
قال :إن هؤالء الذين يوردون هذه الشبهة يغيبون عن املعاين العميقة التي حيوهيا
القرآن باجلدل يف الوسائل التي يستعملها ..ولو أهنم تأملوا غايات القرآن لعرفوا رس اختيار
ص َع َل ْي َك َأ ْح َس َن
هذا النوع من القصص ،والذي سامه القرآن أحسن القصص﴿ :ن َْح ُن َن ُق ُّ
ِ ِ
ِ
ِِ
ا ْل َق َص ِ
ص بِ َام َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك َه َذا ا ْل ُق ْر َ
ن ا ْلغَافلنيَ ﴾ [يوسف]3 :
آن َوإِ ْن ُكن َْت م ْن َق ْبلِه ملَ َ
سكت قليال ،ثم قال :أحسن القصص هو ما توفرت فيه الواقعية باإلضافة إىل
صالحيته كنموذج سلوكي رفيع يمكن أن حيتذى ..وهلذا ملا ذكر القرآن أسامء األنبياء الذين
وردت مشاهد من حياهتم فيه قالُ ﴿ :أو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َهدَ ى اهللَُّ َفبِ ُهدَ ُاه ُم ا ْقت َِد ْه﴾ [األنعام..]90 :
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أرأيت لو أن القرآن ذكر هلم اسام غريبا مل يعرفوه ..ثم ذكر هلم من املشاهد الرفيعة ما دعاهم
إىل سلوك مثله ..أكانوا يقبلون؟ ..سيقولون حينها( :افرتاه) ..لقد ذكر القرآن هذاَ ﴿ :أ ْم
ون اهللَِّ إِ ْن ُكنْ ُتم ص ِ
ون ا ْف َرتاه ُق ْل َف ْأ ُتوا بِسور ٍة ِم ْثلِ ِه واد ُعوا م ِن اس َت َطع ُتم ِمن د ِ
اد ِقنيَ ﴾
ْ َ
َ ْ ْ ْ ْ ُ
َ ْ
َي ُقو ُل َ َ ُ
ُ َ
رش سو ٍر ِم ْثلِ ِه م ْف َ ٍ
[يونسَ ﴿ ..]38 :أ ْم َي ُقو ُل َ
اس َت َط ْع ُت ْم ِم ْن
رتا ُه ُق ْل َف ْأ ُتوا ِب َع ْ ِ ُ َ
رت َيات َوا ْد ُعوا َم ِن ْ
ُ َ
ون ا ْف َ َ

ِ
ون اهللَِّ إِ ْن ُكنْ ُتم ص ِ
د ِ
اد ِقنيَ ﴾ [هودَ ﴿ ..]13 :أ ْم َي ُقو ُل َ
رت ْي ُت ُه َف َع َ َّل إِ ْج َر ِامي َو َأنَا
ْ َ
ُ
رتا ُه ُق ْل إِن ا ْف َ َ
ون ا ْف َ َ
جت ِر ُم َ
ون﴾ [هود ،]35 :وغريها من اآليات ،وهي تدل عىل أن هناك فريقا ال بأس به
َب ِري ٌء ِممَّا ُ ْ
من أعداء حممد كانوا يتصورونه مفرتيا لتلك القصص وغريها ،خمتلقا هلا ..لقد كان هناك
فريقان متناقضان ..لكن بغضهام ملحمد جعلهام يتفقان ..وهذان الفريقان مل خيلو منهام
التاريخ ..إىل يومنا هذا ال زالت األيام تلد هذين الصنفني من الناس :القائلني بابتداع حممد
لدينه ،والقائلني بنقله عن غريه.
تنفس الصعداء ،وقال :ها قد انتهينا من عرض القرآن عىل العقل واحلكمة لنعرف
ربانية مصدره التي ال يمكن أن جيادل فيها جمادل ..ولنرجع إىل الكتاب املقدس ..ذلك
الذي حيمل أهله سيوف العدواة للقرآن ،ويروحون يفخرون عىل العامل بأنه ال يوجد كتاب
مقدس إال كتاهبم ..وأن الكتاب املقدس الذي بأيدهيم هو كتاب اهلل الوحيد للبرشية.
قلت :نعم ..أسمع قومي يقولون هذا ،ويفخرون به.
قال :أهذا من األدب مع اهلل؟ ..كيف حيجرون اهلل عىل أن يتكلم غري الكالم الذي
عندهم؟ ..أتراهم يضعونه يف احلجز اإلجباري؟ ..بحيث ال يتكلم أي كالم إال الكالم

الذي يرضيهم ..املسلمون يقولون غري هذا ..يف القرآن توجد آيات كثرية تبني عدم حمدودية
َان ا ْلبحر ِمدَ ادا لِكَلِام ِ
ت َر ِّيب
ت َر ِّيب َلن َِفدَ ا ْل َب ْح ُر َق ْب َل َأ ْن َتنْ َفدَ كَلِ َام ُ
ً
َ
كالم اهلل ..اسمعُ ﴿ :ق ْل َل ْو ك َ َ ْ ُ
ِ ِ
﴿و َل ْو َأن ََّام ِيف ْاألَ ْر ِ
ض ِم ْن َش َج َر ٍة َأ ْق َال ٌم َوا ْل َب ْح ُر
َو َل ْو ِج ْئنَا بِم ْثلِه َمدَ ًدا﴾ [الكهف ..]109 :واسمعَ :
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ت اهللَِّ إِ َّن اهللََّ ع َِزيزٌ
ت كَلِ َام ُ
َي ُمدُّ ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه َس ْب َع ُة َأ ْب ُح ٍر َما ن َِفدَ ْ

ِ

يم﴾ [لقامن]27 :
َحك ٌ

سكت قليال ،ثم قال :أخربين عىل ضوء العقل واحلكمة :أهيام أقوم قيال ..القائلون
بأن اهلل يتكلم ملن يشاء ،وبام يشاء ،ومتى يشاء ..أم القائلون بأن اهلل ال يتكلم إال لبني
إرسائيل ..ثم ال يتكلم معهم إال الكالم الذي يؤيد العنرصية التي تفوح هبا عقائدهم
وعباداهتم ..انظر إىل الكون الواسع ..وقل يل :هل يمكن خلالق هذا الكون أن هيتم بطائفة
واحدة من الناس ،فيدللها رغم جرائمها ،ويرشفها بأنبيائه وكلامته ،ويرتك األمم األخرى
كالكالب ..ال قيمة هلا وال أمهية.
قلت :نحن املسيحيني نعتقد إنسانية اإلنسان ..وليس فينا أي عنرصية.
قال :قد ال تكون العنرصية فيكم ..ولكنها يف كتابكم ..لو قلنا :إن الكتاب املقدس
كتبه بعض القوميني مل نبعد ..وسنستعرض الكتاب املقدس كام استعرضنا القرآن ..لنرى
هل يمكن أن يكون مصدر هذه األسفار مجيعا مصدرا مقدسا.
قلت :فلنبدأ بأسفار العهد القديم.
قال :فلنبدأ هبا ،ولنقارهنا بالقرآن ..كام قارنا القرآن هبا ..القرآن يكثر من ذكر اهلل..
فال جتد سورة وال آية إال وتتحدث عن اهلل وتصفه ..حتى قال بعضهم يف القرآن( :إن اهلل
جتىل يف القرآن لعباده ليعرفوه) ..فهل جتد هذا يف الكتاب املقدس ..ويف عهده القديم؟
سكت ،فقال :لنفتح سفر إستري مثال ..ونعتربه كسورة من سور القرآن ..ولنجر
مقارنة بينه وبني سورة من سور القرآن ..أنتم تفعلون هذا مع القرآن ..وأنا سأمارس نفس
األسلوب ..إنه يبدأ هكذا( :وحدث يف أيام أحشويروش ،الذي امتد حكمه من اهلند إىل
كوش ،فملك عىل مئة وسبعة وعرشين إقليام ،أنه جلس ذات يوم عىل عرش ملكه يف
شوشن القرص ،يف السنة الثالثة من عهده ،وأقام مأدبة جلميع رؤساء جيش مادي وفارس
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وقادته ،ومثل أمامه نبالء اململكة وعظامؤها ،وظلت الوالئم قائمة طوال مئة وثامنني يوما،
أظهر فيها امللك كل بذخ من غنى ملكه وعزة جالل عظمته[ )..إستري 1/1 :ـ  ..]9ويميض
السفر كام متيض حكايات ألف ليلة وليلة ال يتحدث عن اهلل وال يعرف به ،فكيف تعترب هذا
كتابا مقدسا؟
قلت :إن هذا الكتاب يتحدث عن جزء من تاريخ بني إرسائيل.
قال :لقد مر حممد بظروف خطرية جدا ..ولكنك لن ترى هلا أي أثر يف كتابه ..لقد
ولد له ولد واحد بعد النبوة ،كان هو الولد الوحيد الذكر ،ومات الولد ..وحصل أن
كسفت الشمس يوم موته حتى ظن الناس أهنا كسفت بسبب موت ابنه ..لكنه مل يستغل
احلادثة ،ومل ينزل فيها أي قرآن ..اذهب إىل القرآن هل ترى فيه تلك املأساة العظيمة التي
حصلت للمسلمني ،وهم يؤذون يف مكة ..لقد رضب حممد يف الطائف ،فلم تنزل آية
واحدة يف سب أهل الطائف وال يف لعنتهم ..ومر حممد مع عشريته بسنني حورصوا فيها
وجوعوا ..فلم تنزل آية واحدة خترب عن ذلك املوقف الشديد ..أتدري مل؟
قلت :مل؟
قال :ألن القرآن للبرشية مجيعا ،ال لفئة حمدودة ..وهو لذلك هيتم بالتعريف باهلل
وبيان سبيل السلوك إليه ،وال هيتم بالتواريخ القومية التي تفوح من الكتاب املقدس.
سكت قليال ،ثم قال :لنرجع إىل سفر إستري ..أرانا هتنا عنه ..هل تعلم عالقة هذا
السفر بالقومية اإلرسائيلية؟
قلت :إن اليهود يعتربون هذا السفر من األسفار املهمة التي حتكى تارخيهم القومي،
وقد وضعوه يف األدراج األربعة املعروفة يف العربية باسم (جملوث) التي كانوا يقرؤوهنا يف
املناسبات القومية ،كل سفر يف حينه ومناسبته ،وآخر هذه املناسبات هو عيد الفوريم كام
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يسمونه ،والذي كانوا يقرؤون فيه هذا السفر بالذات تذكارا خلالصهم من املجزرة التي
أعدها هامان إلفنائهم كشعب.
قال :إذن هذا كتاب قومي ،فلامذا يدرج ضمن األسفار املقدسة.
قلت :فأنت تذهب إىل أن هذا السفر مدسوس يف الكتاب املقدس كام يقول
الربوتستنت؟
قال :لو شئت الصدق ..فإن أكثر ما يف الكتاب املقدس مدسوس ..الكتاب املقدس
هو كالم اهلل املقدس ،وال ينبغي لكالم اهلل أن حيمل أي صفة من صفات البرش ..اخرت أي
سورة من سور القرآن ..وقارهنا بسفر إستري ..أو أي سفر شئت ..لرتى الفرق العظيم بني
الكلامت املقدسة التي تصدر من مصدر علوي ،وبني الكلامت املدنسة التي تنترش من
القوميات التي متتلئ بالزهو الكاذب.
سكت قليال ،ثم قال :اقرأ سورة الطالق مثال ،وهي سورة قصرية مقارنة بسفر
إستري ،وهي ـ من حيث عنواهنا ـ تدل عىل أحكام الطالق ،وهو مسألة قد ال حتتاج إىل
وه َّن
احلديث عن اهلل ..ولكنك جتدها تبدأ هبذه اآليةَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النَّبِ ُّي إِ َذا َط َّل ْق ُت ُم الن َِّسا َء َف َط ِّل ُق ُ
وه َّن ِم ْن ُب ُي ِ
وهتِ َّن َو َال َخي ُْر ْج َن إِ َّال َأ ْن َي ْأتِنيَ
لِ ِعدَّ ِهتِ َّن َو َأ ْح ُصوا ا ْل ِعدَّ َة َوا َّت ُقوا اهللََّ َر َّب ُك ْم َال ُخت ِْر ُج ُ
ِ ٍ ٍ ِ
حي ِد ُ
ث
بِ َفاح َشة ُم َب ِّينَة َوت ْل َك ُحدُ و ُد اهللَِّ َو َم ْن َي َت َعدَّ ُحدُ و َد اهللَِّ َف َقدْ َظ َل َم َن ْف َس ُه َال تَدْ ِري َل َع َّل اهللََّ ُ ْ
َب ْعدَ َذلِ َك َأ ْم ًرا﴾ [الطالق ..]1 :إن هذه اآلية األوىل وحدها حتتوي عىل اسم اهلل وحده أربع
مرات ..وهي حتث عىل تقوى اهلل ،وتنهى عن تعدي حدوده ،من دون أن ختل بذكر مسألة
مهمة من مسائل الطالق ..قارن هذه اآلية وحدها بسفر إستري مجيعا ..إن سفر إستري كله
ليس فيه ذكر هلل ،ولو مرة واحدة ..وليس فيه أي حث عىل التقوى ،وال أي هني عن تعدي
حدود اهلل مع أنه يفوق هذه اآلية أضعافا كثرية من حيث احلجم.
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سكت قليال ،ثم قال :اسمع باقي السورة لتقارن هبا سفر إستري ..بل لتقارن من
خالهلا الكتاب املقدس مجيعا ..إهنا نزلت يف األصل لبيان أحكام الطالق ،ولكنك تراها
مملوءة باحلديث عن اهلل وما يقرب إليه ..قارن هذا الكالم املمتلئ بالربانية بتلك الكلامت
التي يمتلئ بمثلها الكتاب املقدس ذلك الذي يمتلئ بصنع حمارق هلل حتى لو كانت هذه
املحارق من البرش ،بل من األوالد ..هل يعقل أن يكون اهلل قاسيا هبذه الدرجة ،فيأذن لعبده
أن يذبح ابنته ،ليويف بنذره؟
قلت :ولكن القرآن ينص عىل أن إبراهيم أمر بذبح ابنه.
قال :تلك قصة أخرى ..وهي متتلئ باملعاين السامية ،ومع ذلك مل حيصل فيها أي
ذبح ..ومل يكن سببها أي نذر ..اسمع ملا ورد يف القرآن ..وقارن بينه وبني ما ذكر الكتاب
ِ
ِ
ِ
ب إِ َىل َر ِّيب َس َي ْه ِد ِ
رشنَا ُه بِ ُغ َال ٍم َحلِي ٍم
ب ِيل م َن َّ
ين َر ِّب َه ْ
﴿و َق َال إِ ِّين َذاه ٌ
املقدسَ :
الصاحلنيَ َف َب َّ ْ
َف َلام ب َلغَ معه السعي َق َال يا بنَي إِ ِّين َأرى ِيف املَْنَا ِم َأ ِّين َأ ْذبح َك َفا ْن ُظر ما َذا تَرى َق َال يا َأب ِ
ت ا ْف َع ْل
َ َ
َ ُ
ْ َ َ
َ
َ ُ َّ
َّ َ َ َ ُ َّ ْ َ

ِ
ِ
ما ُتؤْ مر ست ِ
الصابِ ِري َن َف َل َّام َأ ْس َل َام َو َت َّل ُه لِ ْل َجبِ ِ
يم َقدْ
َجدُ ِين إِ ْن َشا َء اهللَُّ م َن َّ
ني َونَا َد ْينَا ُه َأ ْن َيا إِ ْب َراه ُ
َ َُ َ
الرؤْ َيا إِنَّا ك ََذلِ َك ن َْج ِزي املُْ ْح ِسنِنيَ إِ َّن َه َذا َهل ُ َو ا ْل َب َال ُء املُْبِنيُ َو َفدَ ْينَا ُه بِ ِذ ْبحٍ َعظِي ٍم َو َت َر ْكنَا
َصدَّ ْق َت ُّ
ِِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رشنَا ُه
َع َل ْيه ِيف ْاآلخ ِري َن َس َال ٌم ع ََىل إِ ْب َراه َ
يم ك ََذل َك ن َْج ِزي املُْ ْحسننيَ إ َّن ُه م ْن ع َبادنَا املُْؤْ مننيَ َو َب َّ ْ
ِ
ِ
ِ
اق و ِمن ُذريتِ ِهام حمُ ِْسن و َظ ِ
ِبإِ ْس َح َ
امل ٌ لِنَ ْف ِس ِه
ٌ َ
اق ن َِب ًّيا م َن َّ
الصاحلنيَ َو َب َار ْكنَا َع َل ْيه َوع ََىل إِ ْس َح َ َ ْ ِّ َّ َ
ُمبِنيٌ ﴾ [الصافات 99 :ـ  ..]113أتدري مل أمر إبراهيم بذبح ابنه؟
قلت :مل؟
قال :مل يكن الذبح مرادا ..ولكن إبراهيم كان معدا ملكانة عظيمة من اهلل تستدعي
أن يكون مستسلام هلل استسالما كليا ..واهلل العدل يمتحن عباده ليربز ما تبطنه نفوسهم من

طيبة أو خبث ،وكان اهلل يعلم نفس إبراهيم الطيبة ..ولكن العامل مل يكن يعلم أن تلك النفس
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يمكن أن تضحي بولدها يف سبيل اهلل ..فأمر اهلل إبراهيم بذبح ابنه ال ليذبحه ،وإنام لريى
العامل ذلك ..وليكون نموذجا عن اإلسالم املطلق هلل ،فلام عزم إبراهيم ،وحصل منه
﴿وإِ ِذ
التسليم املطلق هلل ،فداه اهلل ..ومنعه من ذبح ابنه ..القرآن يشري إىل هذا عندما يقولَ :
ت َف َأ َمتهن َق َال إِ ِّين ج ِ
اهيم ربه بِكَلِام ٍ
ِ
اع ُل َك لِلن ِ
َّاس إِ َما ًما﴾ [البقرة ..]124 :فالكلامت
َ
َّ ُ َّ
ا ْبت ََىل إِ ْب َر َ َ ُّ ُ َ
التي ابتل هبا إبراهيم هي أنواع البالء التي تعرض هلا.
سكت قليال ،ثم قال :هل ترى يف الكتاب املقدس كالما مفصال عن مصري اإلنسان
كام جتده يف القرآن؟
قلت :إن القرآن يمتلئ بذكر اليوم اآلخر ابتداء من املوت إىل أن يدخل أهل اجلنة
اجلنة ،وأهل النار النار ..بل فيها الوصف املفصل للجنة والنار.
قال :أنتم تضحكون من تلك األوصاف وتستهزئون هبا ،بينام نرى الكتاب املقدس
يمتلئ بتفاصيل من الدنيا ال حاجة إليها ،وهو يف نفس الوقت ليس فيه يشء يذكر عن
اآلخرة واجلنة والنار( ،)1حتى أن طائفة الصدوقيني ،وهي طائفة كبرية يف اليهود ال تؤمن
باليوم اآلخر.
صمت قليال ،ثم قال :أرأيت لو أن رجال جاءنا من كوكب من الكواكب التي توجد
يف جمرة من املجرات البعيدة ،ومتكنا من خطابه ،ماذا عسانا نسأله؟
هل نبحث عنده عن توارخينا وأنسابنا وبنياننا وأكلنا ورشبنا ،أم نبحث عام يرتبط
بكوكبه وتفاصيل احلياة فيه؟
قلت :ال شك أننا سنبحث معه عن كوكبه.

( )1ففي مج يع أسفار التوراة اخلمسة مثال ال نجد نصا رصحيا عن اآلخرة ،وأقرب نص يف الداللة عىل يوم القيامة ما جاء يف سفر التثنية(:أليس ذلك
مكنوزا عندي خمتوما عليه يف خزائني ،يل النقمة واجلزاء يف وقت تزل أقدامهم) (التثنية  34/32ـ )35
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قال :فهكذا األمر مع الكلامت املقدسة.
قلت :ولكنها كلامت اهلل للبرش.
قال :وكلامت اهلل للبرش هي التي جتيبهم عن األسئلة التي ال تعرف عقوهلم اإلجابة
عنها ..أما األنساب ..فال رضر أن جتهلها ..لقد قال فيها علامء املسلمني( :هي علم ال ينفع،
وجهل ال يرض) ..ما فائدة أن حتدث السكري املدمن بأنساب بني آدم ،وأنت تريد أن تزرع
فيه اإليامن الذي جيعله يرمي زجاجة اخلمر من يده كام رماها املسلمون يوم أنزل حتريم
اخلمر؟
قلت :عرفت ما أصاب العهد القديم من حتريفات ،ولذلك فإن الصبغة البرشية
تبدو عليه واضحة للعيان ..ولكن العهد اجلديد ..تلك البشارات والرسائل ..هل ترى
فيها هي األخرى ما يبعدها عن مصدرها الرباين؟
ضحك ،وقال :ما الذي قاله بولس يف رسالته الثانية إيل صديقه تيموثاوس عندما
طلب منه أن يأيت رسيعا؟
قلت :لقد قال له( :بادر أن تأيت إيل رسيعا ،ألن ديامس ،إذ أحب احلياة احلارضة،
تركني وذهب إىل مدينة تسالونيكي ،أما كريسكيس ،فقد ذهب إىل مقاطعة غالطية،
وتيطس إىل دملاطية ومل يبق معي إال لوقا وحده خذ مرقس وأحرضه معك ،فهو ينفعني يف
اخلدمة ،أما تيخيكس ،فقد أرسلته إىل مدينة أفسس ،وعندما جتيء ،أحرض معك ردائي
الذي تركته عند كاربس يف ترواس ،وكذلك كتبي ،وبخاصة الرقوق املخطوطة)
[تيموثاوس]9 :4 :
قال :فهل ترى هذا كالما مقدسا قاله إله؟ ..وهل ترى يف ما قاله لصديقه تيطس:
(حاملا أرسل إليك أرمتاس أو تيخيكس ،اجتهد أن تأتيني إىل مدينة نيكوبوليس ،ألين قررت
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أن أشـتي هناك) [تيطس ]12 :3 :كالما مقدسا إلله؟ ..وهل ترى يف قوله يف رسالته إىل
أهل رومية (( :)21 :16يسلم عليكم تيموثاوس معاوين ،ولوكيوس وياسون
وسوسيباترس أقربائي ،وأنا ،ترتيوس الذي أخط هذه الرسالة ،أسلم عليكم يف الرب،
يسلم عليكم غايوس ،املضيف يل وللكنيسة كلها ،يسلم عليكم أراستس ،أمني صندوق
املدينة ،واألخ كوارتس) كالما مقدسا إلله؟
سكت قليال ،ثم قال :وهل ترى ما جاء يف رسالته الثانية إىل تيموثاوس( :سلم عىل
برسكا وأكيال ،وعائلة أونيسيفورس ،أراستس مازال يف مدينة كورنثوس ،أما تروفيموس،
فقد تركته يف ميليتس مريضا ،اجتهد أن جتيء إيل قبل حلول الشتاء ،يسلم عليك إيوبولس،
وبوديس ،ولينوس ،وكلوديا ،واإلخوة مجيعا) [تيموثاوس ]19 :4 :كالما إلله؟ ..أهذا
هو الكالم املقدس الذي يتصف بالربانية؟
قلت :أنت تنتقي من الكتاب املقدس ما ترمي به مجيع الكتاب املقدس ..الكتاب
املقدس معان كثرية جليلة ..نعم ..قد يتخللها ما نتصوره أنه ليس منها ..لكنها يف مجلتها
كلامت مقدسة حتوي احلقائق األبدية.
قال :سأتعامل معك بمثل ما تعاملتم به مع القرآن ..ألستم تعتربون التشابه الذي
بني القصص القرآين وقصص الكتاب املقدس وحده كافيا العتبار القرآن نسخة مشوهة
عن الكتاب املقدس؟
صمت ،فقال :فاقبلوا أن نتعامل مع الكتاب املقدس بمثل هذا ..ولكن ال يف
القصص وحدها ،فمن السهل عىل املرء أن خيرتع أي قصة ..ولكن يف قضايا الدين
األساسية ..يف العقائد التي يتميز هبا الدين عن غريه ..املسيحية تعتمد عىل املسيح بالدرجة
األوىل ..فسريته هي الدين ..والدين هو سريته ..بل إهنا جتعله إهلا ،أو أقنوما من إله ..فإذا
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أثبت لك أن النصوص التي تعتمد عليها املسيحية يف إثبات هذه العقائد توجد يف كتب
مقدسة سابقة عليها ..بل يف ديانات سابقة عليها ..هل ستعامل الكتاب املقدس بمثل ما
تعامل به القرآن ..أم ستعود إىل منطق االنحياز والكيل باملكاييل املختلفة كام يفعل قومي
وقومك؟
قلت :أهناك مصادر ترى أن قومنا استقوا منها عقائدنا غري ما يف الكتاب املقدس؟
قال :كثريون هم من قالوا بمثل ما قال قومنا ،واعتقدوا ما اعتقد قومنا( ،)1ونحن
ال نلتفت إليهم ،ألننا نلتفت بكل أبصارنا لتشويه دين حممد وقرآن حممد ..وإذا سمحت
يل ..فسأعرض لك مقارنة بني ما يعتقد املسيحيون يف املسيح وبني بعض الديانات الوثنية
التي كانت سائدة يف العصور السوالف لرتى مدى التقارب بني الديانتني ،أنتم جترون كثريا
مثل هذه املقارنات وتبنون عليها نتائج كثرية ..ولذلك سأنتهج هذا املنهج ..وأترك لك
احلرية يف أن تبني عليها ما تشاء ..هل تعرف ديانة مثرا الفارسية؟
قلت :أجل ..هي ديانة فارسية ازدهرت يف فارس يف القرن السادس قبل امليالد ،ثم
نزحت إىل روما ،وصعدت ىف أوروبا فوصلت مدنا شاملية يف إنجلرتا.
قال :هذه الديانة جتتمع مع ما تقررونه من عقائد يف كثري من النواحي ،فهم يعتقدون
يف مثرا نفس ما تعقتدون يف املسيح ..هم يعتربونه وسيطا بني اهلل والبرش ،كام تعتقدون يف
املسيح ..وهم يعتقدون أنه ولد يف كهف كام أنكم تعتقدون أن املسيح نكم أأولد يف مزود

( )1ألفت كتب مهمة للداللة عىل هذا لعل أمهها كتاب( :التجسد يف اهلندوسية واملسيحية :أسطورة اإلله ـ اإلنسان) ملؤلف وباحث أمريكي معارص،
وأمني مكتبة إهليات يف نيوجريس ،يدعى األستاذ :دانييل إي .باسوك  Daniel E. Bassukوقد ترمجه إىل العربية وقـدم له وعـلق عليه :سـعـد رسـتم.
ويتضمن الكتاب عرضا مقارنا لعقيدة التجسد ـ أي االعتقاد بظهور اهلل بشكل إنسان عىل األرض ـ يف الديانة اهلندوسية والديانة النرصانية.ومؤلف الكتاب
من مجلة املحققني الغربيني املعارصين الذين ذهبوا إىل أن عقيدة التجسد يف املسيحية عقيدة خرافية وفكرة وثنية دخيلة نفذت إىل املسيحية من وثنية اليونان
والرومان ،األمتان اللتان كان هلام الدور األسايس يف انتشار املسيحية.
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البقر ..وهم يعتقدون أنه ولد ىف اخلامس والعرشين من ديسمرب ،وهو نفس اعتقادكم..
وهم يعتقدون أن له إثنا عرش حواريا ،كام تعتقدون ..وهم يعتقدون أنه مات ليخلص البرش
من خطاياهم كام تعتقدون ..وهم يعتقدون أنه دفن وعاد للحياة بعد دفنه كام تعقتدون..
وهم يعتقدون أنه صعد إىل السامء أمام تالميذه كام تعتقدون ..وهم يعتقدون أنه كان يدعى
منقذا وخملصا ،ومن أوصافه أنه كان كاحلمل الوديع ..وهي نفس اعتقاداتكم وأقوالكم..
وهم يعتقدون أن له أتباعا يعمدون باسمه ،ويقيمون العشاء املقدس يف ذكراه.
قلت :فأنت ترى من خالل هذه املقارنة أن املسيحية نسخة طبق األصل من هذه
الديانة؟
قال :أنا ال أقول ذلك ..ولو أن الباحثني متفقون عىل أن عبادة مثرا انتقلت إىل الدولة
الرومانية ،وامتزجت بعبادة إيزوريس املرصية ،ومنهام جاءت عبادة ديمرت ،وهى ىف مجلتها
ال تعدو الديانة املرصية التى حوربت وقد صوروها ىف صورة أم ختتضن طفلها الرضيع
داللة عىل احلنان والرباءة ..والصورة هي هي صورة إيزيس وحوريس ،ثم هى هى أيضا
صورة مريم العذراء التى ختتضن املسيح ..ومع ذلك ..فال أقول بأن هذه الديانة هي نفسها
التي تسمت بعد ذلك باملسيحية.
قلت :مل؟
قال :ألن ديانات أخرى كان هلا نفس التطابق مع املسيحية ..كانت هناك ديانة بعل،
وهي ديانة بابلية انتقلت مع موجة الفتوحات البابلية إىل شامل اهلالل اخلصيب ،وظل
الكنعانيون يدينون هبا ويف كثري من األحيان ،وكان اليهود يرتكون ديانتهم ويعبدون بعال،
وهناية هذا اإلله تكاد تكون هي الصورة التى صورت هبا هناية املسيح ..فكل منهام أرس قبل
حماكمته ..وكل منهام حوكم علنا ..وكل منهام اعتدي عليه بعد حماكمته ..وكل منهام نفذ
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احلكم عليه يف أعىل اجلبل ..وكل منهام كان معه مذنب آخر حمكوم عليه ..وكل منهام ملا أراد
احلاكم العفو عنه طالب الشعب بإعدامه هو والعفو عن املجرم ..وكل منهام بعد تنفيذ
احلكم عليه ظهر الظالم وعم اضطراب الناس ،وعال الرعد وزلزلت األرض ..وكل منهام
أقيم حرس عىل قربه ..وكل منهام قام من القرب وصعد إىل السامء.
قلت :هذه حمض مصادفات ..وال نستطيع أن نبني عليها أحكاما.
قال :ال بأس ..سأورد لك مقارنة بني ما تعقتدونه يف املسيح وبني ما قاله اهلنود عن
إهلهم كرشنا ..ولن أكتفي باملقارنة املجردة ،بل سأنقل لك النصوص لرتى مدى تطابقها..
فأرجو أن تقرأ يل ما أطلبه منك من نصوص من الكتاب املقدس ألعرضها عىل كتب اهلنود.
أعجبني ما طرحه من اقرتاح ،فأرشت له بالقبول ،قال :أمل يرد يف الكتاب املقدس:
(ولد يسوع من العذراء مريم التي اختارها اهلل والدة البنه بسبب طهارهتا وعفتها)؟
قلت :بىل.
قال :ومثل هذا ورد يف كتبهم ،فقد جاء فيها( :ولد كرشنة من العذراء ديفاكي التي
()1

اختاراها اهلل والدة البنه كذا بسب طهارهتا)

قلت :ولكن هذا النص وحده ال يكفي.
قال :اصرب عل … النصوص املتطابقة كثرية جدا ..أمل يرد يف الكتاب املقدس( :فدخل
إليها املالك وقال سالم لك أهيا املنعم عليها الرب معك) [لوقا 28/3 :و]29؟
قلت :بىل.
قال :وقد ورد يف كتب اهلنود( :قد جمد املالئكة ديفاكي والدة كرشنة ابن اهلل وقالوا:

( )1انظر :خرافات التوراة واإلنجيل وما يامثلها من الديانات األخرى،للعالمة دوان .278
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()1

حيق للكون أن يفاخر بابن هذه الطاهرة)

أمل يرد يف الكتاب املقدس( :ملا ولد يسوع ظهر نجمه يف املرشق وبواسطة ظهور
نجمة عرف الناس حمل والدته) [متى]3 /2 :؟
قلت :بىل.
قال :فقد ورد يف كتب اهلنود( :عرف الناس والدة كرشنة من نجمه الذي ظهر يف
السامء)( ..)2أمل يرد يف الكتاب املقدس( :ملا ولد يسوع املسيح رتل املالئكة فرحا وسوروا
وظهر من السحاب أنغام مطربة) [لوقا]13 /2 :؟
قلت :بىل.
قال :فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود ،لقد جاء فيها( :ملا ولد كرشنة سبحت األرض
وأنارها القمر بنوره وترنمت األرواح وهامت مالئكة السامء فرحا وطربا ورتل السحاب
بأنغام مطربة)( ..)3أمل يرد يف الكتاب املقدس( :كان يسوع املسيح من ساللة ملوكانية
ويدعونه ملك اليهود ولكنه ولد يف حالة الذل والفقر بغار)؟
قلت :بىل.
قال :فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود ،لقد جاء فيها( :كان كرشنة من ساللة ملوكانية
ولكنه ولد يف غار بحال الذل والفقر)( ..)4أمل يرد يف الكتاب املقدس( :وعرف الرعاة يسوع
وسجدوا له) [لوقا 8 /2 :ـ ]10؟
قلت :بىل.
( )1كتاب تاريخ اهلند.329 /2:
( )2كتاب تاريخ اهلند317 /2:و.236
( )3كتاب فشنوا بورانا ،502:وهو كتاب اهلنود املقدس.
( )4خرافات التوراة واإلنجيل وما يامثلها من الديانات األخرى،للعالمة دوان .379
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قال :فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود ،لقد جاء فيها ..( :وعرفت البقرة أن كرشنة إله
وسجدت له)( ..)1أمل يرد يف الكتاب املقدس( :وآمن الناس بيسوع املسيح وقالوا بالهوته
وأعطوه هدايا من طيب ومر) [متى]2/2 :؟
قلت :بىل.
قال :فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود ،لقد جاء فيها ..( :وآمن الناس بكرشنة واعرتفوا
بالهوته وقدموا له هدايا من صندل وطيب)( ..)2أمل يرد يف الكتاب املقدس( :وملا ولد
يسوع يف بيت حلم اليهودية يف أيام هريودس امللك إذ املجوس من املرشق قد جاءوا إىل
أورشليم قائلني أين هو املولود ملك اليهود؟) [متى1/2 :و]2؟
قلت :بىل.
قال :فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود ،لقد جاء فيها( :وسمع نبي اهلنود نارد بمولد
الطفل اإلهلي كرشنة فذهب وزراه يف كوكول وفحص النجوم فتبني له من فحصها أنه
مولود إهلي يعبد)( ..)3أمل يرد يف الكتاب املقدس( :وملا ولد يسوع كان خطيب أمه غائبا عن
البيت وأتى كي يدفع ما عليه من اخلراج للملك) [لوقا 1/2 :ـ ]17؟
قلت :بىل.
قال :فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود ،لقد جاء فيها( :ملا ولد كرشنة كان ناندا خطيب
أمه ديفاكي غائبا عن البيت حيث أتى إىل املدينة كي يدفع ما عليه من اخلراج للملك)(..)4
أليس من مرتكزات املسيحية أن املسيح صلب ومات عىل صليب؟
( )1خرافات التوراة واإلنجيل وما يامثلها من الديانات األخرى.279 :
( )2الديانات الرشقية ،500:وكتاب الديانات القديمة.353/2:
( )3تاريخ اهلند.317 /2:
( )4كتاب فشنو بورانا ،الفصل الثاين،من الكتاب اخلامس.
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قلت :بىل.
قال :فاهلنود يعتقدون هذا ..فهم يقولون أن كرشنة صلب ،ومات عىل
الصليب( ..)1أمل يرد يف الكتاب املقدس( :ملا مات يسوع حدثت مصائب متنوعة ،وانشق
حجاب اهليكل من فوق إىل حتت وأظلمت الشمس من الساعة السادسة إىل التاسعة
وفتحت القبور وقام كثريون من القديسني وخرجوا من قبورهم) [متى]22 :؟
قلت :بىل.
قال :فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود ،لقد جاء فيها( :ملا مات كرشنة حدثت مصائب
وعالمات رش عظيم ،وأحيط بالقمر هالة سوداء ،وأظلمت الشمس يف وسط النهار،
وأمطرت السامء نارا ورمادا ،وتأججت نار حامية ،وصار الشياطني يفسدون يف األرض،
وشاهد الناس ألوفا من األرواح يف جو السامء يتحاربون صباحا ومساء ،وكان ظهورها يف
()2

كل مكان)

قال هذا ،ثم صمت ،أما أنا فقد هبت يف هذا التطابق العجيب بني ديانة اهلنود
القدامى ،وبني ما نقوله نحن عن املسيح(.)3
التفت إيل ،وقد رأى صمتي ،فقال بعبارة ساخرة :أال تقولون بأن حممدا مل يأت
بجديد ،فأي جديد جاءت به املسيحية بعد هذا؟ ..أخربين لو أن طالبا قدم بحثه لينال أي
درجة ..ثم بعد أن قدم بحثه ونال درجته وجد أنه سبق لنفس البحث ،ولو ببعض وجوه
املطابقات ..هل ترتكون له درجته؟

( )1ذكره دوان يف كتابه وأيضا كوينيو يف كتاب الديانات القديمة.
( )2كتاب ترقي التصورات الدينية.71/1 :
( )3اكتفينا هنا ببعض األمثلة ،ومن أراد تفاصيل أكثر يرجع لكتاب :الكلامت املقدسة.
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قلت :ال.
قال :فكيف ترتكون ملعتقداتكم التي هي نسخ طبق األصل من هذه املعتقدات هذه
املصداقية؟
سكت قليال ،ثم قال :الشك أنك حتفظ نص قانون اإليامن املسيحي.
قلت :أجل ..وكيف ال أحفظه؟
قال :اقرأ عل.
رحت أقرأ عليه ..نؤمن بإله واحد ،وأب ضابط الكل ،خالق الساموات واألرض،
كل ما يرى وال يرى ،وبرب واحد ،يسوع املسيح ابن اهلل الوحيد ،املولود من األب قبل كل
الدهور ،نور من نور إله ،حق من إله حق ،مولود غري خملوق ،مساو لألب يف اجلوهر الذي
به كان كل يشء ،الذي من أصلنا نحن البرش ،ومن أجل خالص نفوسنا نـزل من السامء،
وجتسد من الروح القدس ،ومن مريم العذراء ،وتأنس (صار إنسانا) وصلب يف عهد
(بيالطس) النبطي ،وتأمل ،وقرب ،وقام من بني األموات يف اليوم الثالث كام يف الكتب،
وصعد إىل السامء وجلس عن يمني األب ،وأيضا أتى يف جمده ليدين األحياء واألموات،
الذي ليس مللكه انقضاء)
ابتسم ،وقال :حتى هذا القانون له مصدر خارجي من عقيدة اهلنود القدماء يف
الشمس ،يقول (مافري) يف كتابه املطبوع عام 1895م والذي ترمجه إىل العربية (نخلة
شفوات) عام 1913م( :لقد ذكر يف الكتب اهلندية القديمة التي ترمجت إىل اإلنكليزية
شارحة عقيدة اهلنود القدماء ما نصه( :نؤمن بسافسرتي(أي الشمس) إله واحد ضابط
الكل ،خالق الساموات واألرض ،وبابنه الوحيد آيت (أي النار) نور من نور ،مولود غري
خملوق ،جتسد من فايو (أي الروح) يف بطن مايا (أي العذراء) ،ونؤمن(بفايو)الروح احلي،
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املنبثق من األب واالبن الذي هو مع األب واالبن يسجد له ويمجد) ..فالثالوث اهلندي
القديم هو :سافسرتي التي متثل الشمس ،والتي متثل للمسيحيني اآلب الساموي ،وآيت :أي
االبن ،وهو النار املنبثقة من الشمس ،وهو املسيح بالنسبة للمسيحيني ،وفايو ،وهو نفخة
اهلواء أو الروح القدس عند املسيحيني ..ليس ذلك فقط ..بل إن مقارنة بسيطة بني ما يقوله
البوذيون تؤكد أنه ال ينبغي ألي مسيحي يف العامل أن يبحث مع مسلم هذه النقطة ..ألنه يف
بحثه معه عنها يكون كمن يبحث عن حتفه بظلفه.
املشهد الثاين:
قلنا :حدثتنا عن املشهد األول ..فحدثنا عن الثاين.
قال :بعد أن سمعت كلامت ذلك الكتبي ،تاقت نفيس للتعرف أكثر عىل القرآن
الكريم ،وعىل النبي الذي أوحي إليه ..ذلك أين أيقنت أن كل معاريف السابقة كان أكثرها
مؤسسا عىل األهواء ..إما األهواء التي تسبت إيل من املسيحية التي تربيت عليها ،أو من
الربوبية التي فررت إليها.
وقد ترضعت حينها هلل تعاىل أن ييس يل من اهلداية ما يدلني عىل احلق الذي ال مرية
فيه ،ورسعان ما استجاب اهلل يل.
فبعد يوم واحد من ذلك الدعاء رحت إىل بعض احلدائق التي تقام للحوارات
واملناقشات بني خمتلف الطوائف ،وهناك رأيت نفرا من احلكامء جيتمعون بجمع من الناس
من خمتلف الطوائف ،وهم يسألوهنم.
قال أحد احلارضين :الشك أنه ال يمكن إثبات كون القرآن وحيا إهليا إال بعد إثبات
نبوة حممد ..ونحن نرى أن ذلك مستحيل ..ألنه حيتاج إىل أن يرسل اهلل لكل واحد منا
رسالة ختربه بذلك ..وهو ما مل حيصل يف مجيع التاريخ.
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قال أحد احلكامء :شكرا جزيال عىل سؤالك الوجيه ..لكن أرجو أن ختربين :هل
تطبق هذا الرشط عىل مجيع الكتب املقدسة أم عىل القرآن وحده.
قال آخر :وبعبارة أخرى هل إيامنك بالكتاب املقدس قائم عىل ما ذكرت ،أم أنك
تلقيته تقليدا ..أم أن هناك بينات دلت عليه؟
قال الرجل :بل هناك آالف البينات التي دلت عليه.
قال أحد احلكامء :فلم ال تعامل القرآن بمثل ذلك ..فتبحث عن األدلة التي تدل
عليه ،وعىل نبوة من ادعى أنه وحي أوحي إليه ،بدل أن تطالب اهلل بذلك.
سكت الرجل ،فقال أحد احلكامء :ال بأس ..سنجيبك إىل سؤالك ..ونخربك أوال
أننا عندما نثبت نبوة حممد  ،إنام نقوم بإثبات نبوة مجيع األنبياء عليهم السالم ،ألن رسول
اهلل  ما جاء إال بام جاءوا به ،ولذلك فإن نرصته نرصة هلم ،والدفاع عنه دفاع عنهم.
قال آخر :وطبعا ،فإن بعض العقول تريد أدلة من جنس تلك األدلة التي طلبها
املعاندون الذين وصفهم اهلل تعاىل بقوله﴿ :ا َّل ِذي َن َقا ُلوا إِ َّن اهللََّ ع َِهدَ إِ َل ْينَا َأ َّال ُنؤْ ِم َن لِرس ٍ
ول
َ ُ
ان َت ْأ ُك ُله النَّار ُق ْل َقدْ جاء ُكم رس ٌل ِمن َقب ِل بِا ْلبين ِ
حتَّى ي ْأتِينَا بِ ُقرب ٍ
َات َوبِا َّل ِذي ُق ْل ُت ْم َفلِ َم
َ ِّ
ْ ْ
َْ
َ َ َ
َ َ ْ ُ ُ
ُ ُ
وهم إِ ْن ُكنْ ُتم ص ِ
اد ِقنيَ ﴾ [آل عمران ..]183 :ونحن لن نخاطب هذا النوع من العقول،
ْ َ
َق َت ْل ُت ُم ُ ْ
ألنه ال يفكر بطريقة علمية ،فالعامل والعاقل هو الذي يبحث عن الدليل الكاشف ،ال أن
يفرضه ،ثم يطالب به.
قال آخر( :)1ولذلك؛ فإن املنهج العلمي يف البحث عن دالئل نبوة حممد  يعتمد
نفس املعايري التي نعتمدها يف التحقيق يف مثل هذه القضايا ،وهي الفرض ،واملالحظة،

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :اإلسالم يتحدى ،ص  ،112فام بعدها.
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والتحقق.
قال آخر :فاملرحلة األوىل من احلقائق هي أن نفرتضها ،ثم نشاهدها وندرسها،
لنتبني صدقها أو كذهبا ،فإن وجدناها صحيحة يف ضوء الدراسة ،قبلناها؛ لتصبح حقيقة
علمية ،وقد ينقلب هذا الوضع ،فاننا يف بعض األحيان نشاهد أشياء نتوصل هبا إىل نظرية،
ثم نبدأ البحث يف ضوئها.
قال آخر :وبناء عىل هذا األساس ،فإن دعوى النبوة (فرض) ،وعلينا أن نفتش عام
إذا كانت (املالحظات) تؤيد هذا الفرض ،فاذا أيدته املشاهدات أصبح (حقيقة) مصدقة،
يلزمنا قبوهلا.
قال أحد احلضور :لكن ما املالحظات التي نحتاج إليها الختبار هذا الفرض؟..
وما املظاهر اخلارجية التي تؤيد كون حممد نبيا حقا؟ ..وما اخلصائص وامليزات التي
اجتمعت فيه ،والنجد هلا تفسريا إال اذا قلنا :إنه كان نبيا؟
قال أحد احلكامء :لإلجابة عىل سؤالك نحتاج إىل مقياسني الختبار األنبياء ..أوهلام:
أن يكون رجال مثاليا بصورة غري عادية ،فإن الذي يصطفى ليكشف لإلنسان برنامج احلياة
ورسها ،البد أن يكون أسمى شخصية يف النوع اإلنساين ،كام البد أن يكون حامال ُمثل
احلياة العليا ،فاذا كانت حياته الذاتية متصفة هبذه الصفات فهي أكرب دليل عىل ما يقول؛ إذ
لو كانت دعواه باطلة ملا كان ممكنا أن تتجىل هذه احلقيقة الكربى يف حياته الذاتية ،حتى
تسمو به فوق سائر اإلنسانية ،خلقا وشامئل.
قال آخر :وثانيهام أن يكون كالمه ورسالته مملوئني بجوانب يستحيل حصوهلا
لإلنسان العادي ،وال تؤ َّمل اال ممن ظفر بمعرفة رب الكون ،بحيث اليمكن للعامة حماكاة
ماجاء به النبي من وحي اهلل.
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قال آخر :وعندما نعود إىل سرية حممد  نجد أن التاريخ شهد بكل قطعية أنه كان
يتمتع بسرية غري عادية ..لقد أخرب بالنبوة ،وهو يف األربعني من عمره ،وكان قد اشتهر قبل
هذا بدور أخالقي ممتاز ،حتى لقبه الناس (بالصادق األمني) ،وكانت قريش قد أمجعت عىل
أنه يستحيل أن يكذب ،أو خيون األمانة.
قال آخر :وعندما أعلن حممد  النبوة ،مل يكن صدقه موضع شك ،أو بحث مطلقا
لدى أهل مكة؛ فإهنم كانوا عىل علم تام بحياته الكاملة ،ولذلك مل يرمه أحد بتهمة الكذب
أو االحتيال ،بل ذهبوا يدعون أنه فقد وعيه ،أو أنه شاعر أو ساحر ،أو أن اجلن استولت
عىل أعصابه ،وما إىل ذلك من الدعاوى التي حتفل بذكرها الكتب التارخيية.
قال آخر :لكن هذه الكتب ال تشري إىل أية حماولة جرؤ صاحبها عىل النيل من أمانته
وصدقه ،بل يسجل التاريخ أنه ليس بمكة أحد عنده يشء خيشى عليه إال وضعه عنده ،ملا
يعلم من صدقه وأمانته.
قال آخر :ويف السنة الثالثة عرشة من النبوة ،صمم بعض شبان قريش عىل قتله،
وحارصوا بيته الغتياله؛ ويف تلك الساعة اخلطرة احلرجة قرراهلجرة إىل يثرب ،لكنه أوىص
ابن عمه عليا أن يرد مجيع األمانات إىل أصحاهبا يف الصباح.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فقد عانى حممد  من صنوف األذى ،ورضوب
العنت واالضطهاد عندما بدأ دعوته؛ وحاربه قومه ،فوضعوا يف طريق مروره االشواك،
وصبوا عىل جسمه الطاهر أكواما من النجاسة.
قال آخر :بل ووجدناه ذات مرة بينام كان يؤدي صالته ،واذا (عقبة بن أيب معيط)
يلببه بردائه بشدة حتى وقع النبي عىل األرض.
قال آخر :لكن هذه االستفزازات مل تؤثر يف مهمته ،فاتبعوا معه أسلوبا آخر ،وذلك
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حني قاطعوه هو وعشريته من بني هاشم ،وأجربوهم عىل أن يعتزلوا الناس ،فلجأوا إىل
شعب بني هاشم ،ومنعوا عنهم الطعام ،وحرموا التعامل معهم ،ومَض عىل هذه املقاطعة
واحلصار التارخيي ثالث سنني ،وهم يأكلون أوراق شجر (الطلح) اجلبلية املرة ،لسد حاجة
البطن إىل الطعام.
قال آخر :وعىل الرغم من هذا األذى الشديد ،فقد ظل الرسول  يدعو إىل احلق،
حتى اجتمعت قريش عىل أنه السبيل إىل التخلص منه اال بالقتل ،وبناء عىل مؤامرة دبروها،
أحاط عدد من رؤسائهم وشبيبتهم ببيت الرسول ،ويف أيدهيم سيوفهم املسلولة ،استعدادا
الغتيال الرسول  ،عندما خيرج من بيته لتأدية صالة الصبح ،لكنه بإذن من اهلل ،خرج من
البيت دون أن يصاب بأذى ،وهاجر إىل املدينة املنورة.
قال آخر :ثم أعلنت قريش قتاال منظام ضد النبي  وأعوانه ،وجروه إىل احلرب،
وورطوه يف هذه احلروب زهاء عرش سنني ،وقد سقطت يف معاركها أسنانه الكريمة،
وكست رباعيته ،كام استشهد عدد كبري من صحابته ،وعانى مع أصحابه كل ما تعانيه
الشعوب الضعيفة بعد إعالن احلرب عليها.
قال آخر :وهكذا دارت رحى التاريخ خالل ثالثة وعرشين عاما من الكفاح ،وقبيل
هناية رسالته بعامني ُفتحت مكة ،ويومها وقف أمامه ألد خصومه ،الجيدون نصريا
والمعينا ..فهم يعرفون كيف يعامل املنترص املغلوبني ،ولكن الذي لقبه ربه بأنه (رمحة
للعاملني) سأهلم( :يامعرش قريش ،ماتظنون أين فاعل بكم؟) ،فقالوا( :خريا ،أخ كريم ،وابن
()1

أخ كريم) ،فقال رسول اهلل ( :اذهبوا فأنتم الطلقاء!)

( )1الرتمذي ()3214
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قال آخر :ذلك ،والشك ،أعظم مثل للرمحة والعفو ،وهو معجزة من معجزات
التاريخ اإلنساين ،ولو كان هذا احلدث من أحداث ما قبل التاريخ ،أو مل يكن مسلام به
تارخييا ،لكذبه املكذبون الذين يف قلوهبم زيغ ،وقالوا :إهنا أسطورة من أساطري التاريخ،
فلم خيلق إنسان هبذه الشيم!
قال آخر :وما أصدق ماقاله الربوفيسور بورسورث سميث حني قال( :عندما ألقى
نظرة إمجالية أستعرض فيها صفاته وبطوالته ما كان منها يف بدء نبوئه ،وماحدث منها فيام
بعد ،وعندما أرى أصحابه الذين نفخ فيهم روح احلياة ،وكم من البطوالت املعجزة أحدثوا
ـ أجده أقدس الناس ،وأعالهم مرتبة ،حتى أن اإلنسانية مل تعرف له مثيال)

()1

قال آخر :إن املثل األعىل الذي رضبه النبي يف حياته الكاملة ،من األخالق العالية،
والزهد يف األموال وامللذات ،يشء المثيل له يف التاريخ ..لقد كان تاجرا ناجحا يف مكة،
وكانت زوجه السيدة خدجية من أثرى نساء العرب ،لكن كل جتارته ،وثراء زوجته ،ذهبا
يف سبيل الدعوة ،ثم ابتىل ببالء شديد ،حتى إنه قال مرة( :لقد ُأخفت يف اهلل ،وماخياف أحد
(أي مثل ما أخفت) ،ولقد أوذيت يف اهلل ،وما يؤذى أحد ،ولقد أتت عىل ثالثون من بني
()2

ليلة ويوم ،وماىل ولبالل طعام يأكله ذو كبد ،اال يشء يواريه إبط بالل)

قال آخر :وما عانى النبي كل هذا إال ألجل دعوته ،فقد كان من املمكن أن يعيش
حياة أخرى ،ختتلف كل االختالف عن احلياة البائسة التي عاشها ،وقد عرضت عليه ،حني
كان بمكة ،عروض مغرية تكفل له العيش الرخي ،واملجد السني ،لكنه رفضها مجيعا.
قال آخر :ويف املدينة املنورة ،كان النبي  رئيسا لدولة املسلمني ،ومع ذلك بقي
( )1اإلسالم يتحدى ،ص .118
( )2أمحد ( ،)62212والرتمذي ( ،)2474وابن ماجه ()151
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رجال عاديا ،غري ملتفت إىل شهوات الدنيا ومغرياهتا ،حتى حلق بالرفيق األعىل ،وقد روى
بعض الصحابة أنه دخل حجرة النبي  :فاذا هو مضطجع عىل رمال حصري ،ليس بينه
وبينه فراش ،قد أثر الرمل بجنبه ،متكئا عىل وسادة حشوها ليف ..فقال له :يا رسول اهلل
أدع اهلل ،فليوسع عىل أمتك ،فإن فارس والروم قد وسع عليهم ،وهم اليعبدون اهلل ،فقال:
()1

(أولئك عجلت هلم طيباهتم يف احلياة الدنيا)

قال آخر :إن هذه الوقائع من اإليثار ،واإلخالص ،وسمو األخالق ،ليست حوادث
استثنائية يف حياة الرسول ،وإنام هي حياته بأكملها ،بل هي باألحرى ،صورة مصغرة
وموجزة عن الوقائع التي كانت حتدث يف حياته املثالية ،لقد ارتفع باإلنسانية إىل أسمى قمة
حتلم هبا ،حتى إنه لو مل يوجد ،الضطر املؤرخون إىل القول :بأنه مل يوجد إنسان من هذا
الطراز ،ولن يوجد يف التاريخ.
قال آخر :وهلذا ،فإنه ليس غريبا ،مطلقا ،أن يقال :إنه كان نبي اهلل ،ولكن الغريب
أن ينكره أحد منا عنادا وغرورا ..ونحن عندما نسلم بدعواه يمكننا أن نفس حياته املعجزة؛
أما اذا أنكرنا نبوته ،فسنفقد أي أساس لتفسري منبع أوصافه العجيبة ،التي مل نجد هلا مثيال
يف التاريخ.
قال آخر :لقد اعرتف الربوفيسور (بوسورث سميث) هبذه احلقائق ،حتى إنه ليدعو
البرشية كلها إىل اإليامن برسالة حممد  ،فيقول( :لقد ادعى حممد لنفسه يف آخر حياته نفس
ما ادعاه يف بداية رسالته ،واين ألجدين مدفوعا إىل االعتقاد بأن كال من الفلسفة العليا
واملسيحية الصادقة سوف تضطران ،يوما ما ،إىل التسليم بأنه كان نبيا ..نبيا صادقا من عند

( )1مسلم ( ،)34( )1479والرتمذي ()2461
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اهلل)

()1

بعد أن ذكر احلكامء هذا ،قام أحد احلضور ،وقال :لقد علمنا من جهات متعددة أن
املسلمني يعتربون القرآن هو الدليل األكرب عىل نبوة نبيهم؛ فهل لكم أن حتدثونا عن وجه
االستدالل؟
قال أحد احلكامء( :)2ما ذكرمتوه صحيح ،فقد علم الناس أمجعون علام ال خيالطه
شك أن القرآن الكريم جاء عىل لسان رجل عريب أمي ولد بمكة يف القرآن السادس
امليالدي ،اسمه حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب ،وهذا القدر ال خالف فيه بني مؤمن
وملحد؛ ألن شهادة التاريخ املتواتر به ال يامثلها وال يدانيها شهادته لكتاب غريه وال حلادث
غريه ظهر عىل وجه األرض.
قال آخر :وهذا يدعو إىل التساؤل عن املصدر الذي تلقى منه حممد  القرآن ،وهل
هو من عند نفسه ووحي ضمريه ،أم من عند معلم؟ ..ومن هو ذلك املعلم؟
قال آخر :وعندما نقرأ القرآن الكريم ذاته نجد أنه يذكر أنه ليس من عمل صاحبه،
وإنام هو ﴿ َل َق ْو ُل رس ٍ
ني ُم َطا ٍع َث َّم َأ ِم ٍ
ش َمكِ ٍ
ول ك َِري ٍم ِذي ُق َّو ٍة ِعنْدَ ِذي ا ْل َع ْر ِ
ني﴾ [التكوير 19 :ـ
َ ُ
 ..]21ذلكم هو جربيل عليه السالم تلقاه من لدن حكيم عليم ،ثم نزله بلسان عريب مبني
عىل قلب حممد  فتلقنه حممد منه كام يتلقن التلميذ عن أستاذه نصا من النصوص ،ومل يكن
له فيه من عمل بعد ذلك إال الوعي واحلفظ ،ثم احلكاية والتبليغ ،ثم البيان والتفسري ،ثم
التطبيق والتنفيذ ..أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فام هو منهام بسبيل ،وليس له من أمرمها
يشء ،إن هو إال وحي يوحى.
( )1اإلسالم يتحدى ،ص .118
( )2استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :النبأ العظيم ،ص ،48فام بعدها.
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ٍ
اج َت َب ْيت ََها ُق ْل
﴿وإِ َذا َمل ْ َت ْأ ِهتِ ْم بِآ َية َقا ُلوا َل ْو َال ْ
قال آخر :وهكذا سامه القرآن حيث يقولَ :
ون ِيل َأ ْن ُأبدِّ َله ِمن تِ ْل َق ِ
وحى إِ َ َّيل ِم ْن َر ِّيب﴾ [األعراف ]203 :ويقولُ ﴿ :ق ْل َما َي ُك ُ
اء
َ ُ ْ
إِن ََّام َأتَّبِ ُع َما ُي َ
ِ
وحى إِ َ َّيل﴾ [يونس ،]15 :وأمثال هذه النصوص كثرية يف شأن إحياء
َن ْفيس إِ ْن َأتَّبِ ُع إِ َّال َما ُي َ
املعاين.
قال آخر :ثم يقول يف شأن اإلحياء اللفظي﴿ :إِنَّا َأنْزَ ْلنَا ُه ُق ْرآنًا ع ََربِ ًّيا﴾
﴿سنُ ْق ِر ُئ َك َف َال َتن َْسى﴾ [األعىلَ ]6 :
مج َع ُه َو ُق ْرآ َن ُه َفإِ َذا
﴿ال ُحت َِّر ْك بِ ِه لِ َسان ََك لِ َت ْع َج َل بِ ِه إِ َّن َع َل ْينَا َ ْ
َ
اس ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َل َق َخ َل َق
َق َر ْأنَا ُه َفات َِّب ْع ُق ْرآ َن ُه ُث َّم إِ َّن َع َل ْينَا َب َيا َن ُه﴾ [القيامة 16 :ـ ﴿ ]19ا ْق َر ْأ ِب ْ
[يوسف]2 :

ِ ِ ِ
ِ
اإلنْس َ ِ
َاب
﴿احل ْمدُ هللَِّ ا َّلذي َأنْزَ َل ع ََىل َع ْبده ا ْلكت َ
ان م ْن َع َل ٍق ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك ْاألَك َْر ُم﴾ [العلق 1 :ـ َ ْ ]3
ِْ َ
جي َع ْل َل ُه ِع َو ًجا﴾ [الكهفَ ﴿ ]1 :أ ْو ِز ْد َع َل ْي ِه َو َرت ِِّل ا ْل ُق ْر َ
آن ت َْرتِ ًيال﴾ [املزمل ]4 :فانظروا كيف
َو َمل ْ َ ْ
عرب بالقراءة واإلقراء ،والتالوة والرتتيل ،وحتريك اللسان ،وكون الكالم عربيا ،وكل
أولئك من عوأرض األلفاظ ال املعاين البحتة.
قال آخر :وبذلك ،فإن القرآن الكريم رصيح يف أنه ال صنعة فيه ملحمد  وال ألحد
من اخللق ،وإنام هو منزل من عند اهلل بلفظه ومعناه.
قال آخر :والعجب أن يبقى بعض الناس يف حاجة إىل االستدالل عىل الشطر األول
من هذه املسألة ،وهو أنه ليس من عند حممد  ..ويف احلق أن هذه القضية لو وجدت قاضيا
يقيض بالعدل الكتفى بسامع هذه الشهادة التي جاءت بلسان صاحبها عىل نفسه ،ومل يطلب
وراءها شهادة شاهد آخر من العقل أو النقل ،ذلك أهنا ليست من جنس الدعاوى ،فتحتاج
إىل بينة ،وإنام هي من نوع اإلقرار الذي يؤخذ به صاحبه وال يتوقف صديق وال عدو يف
قبوله منه.
قال آخر :ذلك أنه ال مصلحة له يف أن ينسب بضاعته لغريه ،وينسلخ منها انسالخا،
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عىل حني أنه كان يستطيع أن ينتحلها فيزداد هبا رفعة وفخامة شأن ،ولو انتحلها ملا وجد من
البرش أحدا يعارضه ويزعمها لنفسه.
قال آخر :ذلك أن الذي نعرفه أن كثريا من األدباء يسطون عىل آثار غريهم
فيسقوهنا أو يسقون منها ما خف محله وغلت قيمته وأمنت هتمته ،حتى إن منهم من ينبش
قبور املوتى ويلبس من أكفاهنم وخيرج عىل قومه يف زينة من تلك األثواب املستعارة ،أما أن
أحدا ينسب لغريه أنفس آثار عقله وأغىل ما جتود به قرحيته فهذا ما مل يلده الدهر بعد.
قال آخر :ولو أننا افرتضناه افرتاضا ملا عرفنا له تعليال معقوال وال شبه معقول ،اللهم
إال شيئا واحدا قد حييك يف صدر اجلاهل ،وهو أن يكون هذا الزعيم قد رأى أن يف نسبته
القرآن إىل الوحي اإلهلي ما يعينه عىل استصالح الناس باستيجاب طاعته عليهم ونفاذ أمره
فيهم؛ ألن تلك النسبة جتعل لقوله من احلرمة والتعظيم ما ال يكون له لو نسبه إىل نفسه.
قال آخر :وهذا قياس فاسد يف ذاته ،فاسد يف أساسه ..أما إنه فاسد يف ذاته؛ فألن
صاحب هذا القرآن قد صدر عنه الكالم املنسوب إىل نفسه والكالم املنسوب إىل اهلل تعاىل؛
فلم تكن نسبته ما نسبه إىل نفسه بناقصة من لزوم طاعته شيئا ،وال نسبة ما نسبه إىل ربه
بزائدة فيها شيئا ،بل استوجب عىل الناس طاعته فيهام عىل السواء ،فكانت حرمتهام يف
النفوس عىل سواء ،وكانت طاعته من طاعة اهلل ،ومعصيته من معصية اهلل ،فهال جعل كل
أقواله من كالم اهلل تعاىل لو كان األمر كام هيجس به ذلك الوهم.
قال آخر :وأما فساد هذا القياس من أساسه؛ فألنه مبني عىل افرتاض باطل ،وهو
جتويز أن يكون هذا الزعيم من أولئك الذين ال يأبون يف الوصول إىل غاية إصالحية أن
يعربوا إليها عىل قنطرة من الكذب والتمويه ،وذلك أمر يأباه علينا الواقع التارخيي كل
اإلباء ،فإن من تتبع سريته الرشيفة يف حركاته وسكناته ،وعباراته وإشاراته ،يف رضاه
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وغضبه ،يف خلوته وجلوته ..ال يشك يف أنه كان أبعد الناس عن املداجاة واملواربة ،وأن
رسه وعالنيته كانا سواء يف دقة الصدق ورصامة احلق يف جليل الشئون وحقريها ،وأن ذلك
كان أخص شامئله وأظهر صفاته قبل النبوة وبعدها ،كام شهد ويشهد به أصدقاؤه وأعداؤه
إىل يومنا هذا ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َل ْو َشا َء اهللَُّ َما َت َل ْو ُت ُه َع َل ْي ُك ْم َو َال َأ ْد َرا ُك ْم بِ ِه َف َقدْ َلبِ ْث ُت فِي ُك ْم
ُع ُم ًرا ِم ْن َق ْبلِ ِه َأ َف َال َت ْع ِق ُل َ
ون﴾ [يونس]16 :
قال آخر :واألمثلة الدالة عىل ذلك من سريته املطهرة كثرية جدا ،ال يمكن حرصها،
ومنها أنه كانت تنزل به نوازل من شأهنا أن حتفزه إىل القول ،وكانت حاجته القصوى تلح
عليه أن يتكلم بحيث لو كان األمر إليه لوجد له مقاال وجماال ،ولكنه كانت متيض الليايل
واأليام تتبعها الليايل واأليام وال جيد يف شأهنا قرآنا يقرؤه عىل الناس.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما أرجف به املنافقون من حديث اإلفك عن
زوجته ،وأبطأ الوحي ،وطال األمر والناس خيوضون ،حتى بلغت القلوب احلناجر ،وهو
خريا) ( ،)1ثم إنه بعد
ال يستطيع إال أن يقول بكل حتفظ واحرتاس( :إين ال أعلم عنها إال ً
أن بذل جهده يف التحري والسؤال واستشارة األصحاب ،ومَض شهر بأكمله والكل
يقولون :ما علمنا عليها من سوء ،مل يزد عىل أن قال لزوجته آخر األمر( :أما إنه بلغني كذا
وكذا ،فإن كنت بريئة فسيربئك اهلل ،وإن كنت أملمت بذنب فاستغفري اهلل)

()2

قال آخر :وهذا كالمه بوحي ضمريه ،وهو ـ كام نرى ـ كالم البرش الذي ال يعلم
الغيب ،وكالم الصديق املتثبت الذي ال يتبع الظن ،وال يقول ما ليس له به علم ،عىل أنه مل
يغادر مكانه بعد أن قال هذه الكلامت حتى نزل صدر سورة النور معلنا براءهتا ،ومصدرا
( )1رواه البخاري ،رقم ..2467
( )2رواه البخاري ،رقم ..2467
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احلكم املربم برشفها وطهارهتا.
قال آخر :فامذا كان يمنعه ـ لو أن أمر القرآن إليه ـ أن يتقول هذه الكلمة احلاسمة من
قبل ليحمي هبا عرضه ويذب هبا عن عرينه وينسبها إىل الوحي الساموي لتنقطع ألسنة
﴿و َل ْو َت َق َّو َل َع َل ْينَا
املتخرصني؟ ..لكنه ما كان ليذر الكذب عىل الناس ويكذب عىل اهلل َ
ِ
ِ
ني ُثم َل َق َط ْعنَا ِمنْ ُه ا ْل َوتِنيَ َفام ِمنْ ُكم ِم ْن َأ َح ٍد َعنْ ُه َح ِ
َب ْع َض ْاألَ َق ِ
او ِ
اج ِزي َن﴾
ْ
َ
يل َألَ َخ ْذنَا منْ ُه بِا ْل َيم ِ َّ
[احلاقة 44 :ـ ]47

قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن القرآن الكريم كان يتنزل عليه أحيانا عىل غري ما
يسريا
حيبه وهيواه؛ فيخطئه يف الرأي يراه ،ويأذن له يف اليشء ال يميل إليه ،فإذا تلبث فيه ً
خطرا،
تلقاه القرآن بالتعنيف الشديد ،والعتاب القايس ،والنقد املر ،حتى يف أقل األشياء ً
ِ
ور
كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النَّبِ ُّي ِمل َ ُحت َِّر ُم َما َأ َح َّل اهللَُّ َل َك َت ْبت َِغي َم ْر َض َ
ات َأزْ َواج َك َواهللَُّ َغ ُف ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس َواهللَُّ َأ َح ُّق َأ ْن
﴿و ُختْفي ِيف َن ْفس َك َما اهللَُّ ُم ْبديه َو َخت َْشى الن َ
يم﴾ [التحريم ،]1 :وقالَ :
َرح ٌ

ني َل َك ا َّل ِذي َن َصدَ ُقوا
ْت َهل ُ ْم َحتَّى َي َت َب َّ َ
َخت َْشا ُه﴾ [األحزاب ،]37 :وقالَ ﴿ :ع َفا اهللَُّ َعن َْك ِمل َ َأ ِذن َ
و َتع َلم ا ْلك ِ
َان لِلنَّبِ ِّي َوا َّل ِذي َن آ َمنُوا َأ ْن َي ْس َتغ ِْف ُروا لِ ْل ُم ْ ِ
َاذبِنيَ ﴾ [التوبة ،]43 :وقالَ ﴿ :ما ك َ
رشكِنيَ
َ ْ َ
َو َل ْو كَا ُنوا ُأ ِ
اب ْ
اجلَ ِحي ِم﴾ [التوبة ،]113 :وقالَ ﴿ :ما
ويل ُق ْر َبى ِم ْن َب ْع ِد َما َت َب َّ َ
ني َهل ُ ْم َأ َّهنُ ْم َأ ْص َح ُ
ون َله َأرسى حتَّى ي ْث ِ
َك َ ِ
خ َن ِيف ْاألَ ْر ِ
ض ُت ِريدُ َ
ون ع ََر َض الدُّ ْن َيا َواهللَُّ ُي ِريدُ ْاآل ِخ َر َة
ان لن َِب ٍّي َأ ْن َي ُك َ ُ ْ َ َ ُ
ِ
ِ
واهللَُّ ع َِزيزٌ حكِيم َلو َال كِت ِ
يم﴾ [األنفال 67 :ـ ،]68
َاب م َن اهللَِّ َس َب َق ملَ َّس ُك ْم ف َيام َأ َخ ْذ ُت ْم ع ََذ ٌ
ٌ
َ ٌ ْ
َ
اب عَظ ٌ

ْت َل ُه ت ََصدَّ ى َو َما َع َل ْي َك َأ َّال َيزَّ كَّى َو َأ َّما َم ْن َجا َء َك َي ْس َعى َو ُه َو
اس َت ْغنَى َف َأن َ
وقالَ ﴿ :أ َّما َم ِن ْ
ْت َعنْ ُه َت َل َّهى﴾ [عبس 5 :ـ .]10
َخي َْشى َف َأن َ
قال آخر :أرأيت لو كانت هذه التقريعات املؤملة صادرة عن وجدانه ،معربة عن ندمه
ووخز ضمريه حني بدا له خالف ما فرط من رأيه ..أكان يعلنها عن نفسه هبذا التهويل
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والتشنيع؟ ..أمل يكن له يف السكوت عنها سرت عىل نفسه ،واستبقاء حلرمة آرائه؟ ..بىل؛ إن
هذا القرآن لو كان يفيض عن وجدانه لكان يستطيع عند احلاجة أن يكتم شيئا من ذلك
﴿و َما
الوجدان ،ولو كان كامتا شيئا لكتم أمثال هذه اآليات ،لكنه الوحي ال يستطيع كتامنه َ
ب بِ َضنِ ٍ
ُه َو ع ََىل ا ْل َغ ْي ِ
ني﴾ [التكوير]24 :
ون َله َأرسى حتَّى ي ْث ِ
قال آخر :وتأملوا قوله تعاىل﴿ :ما ك َ ِ
خ َن ِيف
َ ُ
َ
َان لنَبِ ٍّي َأ ْن َي ُك َ ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ْاألَ ْر ِ
ض ُت ِريدُ َ
َاب ِم َن اهللَِّ َس َب َق
يم َل ْو َال كت ٌ
ون ع ََر َض الدُّ ْن َيا َواهللَُّ ُي ِريدُ ْاآلخ َر َة َواهللَُّ ع َِزيزٌ َحك ٌ
ِ
ِ
يم﴾ [األنفال 67 :ـ  ،]68جتدون فيها ظاهرة عجيبة ،فإهنا مل تنزل
ملَ َّس ُك ْم ف َيام َأ َخ ْذ ُت ْم ع ََذ ٌ
اب عَظ ٌ

إال بعد إطالق أسارى بدر وقبول الفداء منهم ،وقد بدئت بالتخطئة واالستنكار هلذه
الفعلة ،ثم مل تلبث أن ختمت بإقرارها وتطبيب النفوس هبا ،بل صارت هذه السابقة التي
وقع التأنيب عليها هي القاعدة ملا جاء بعدها ،فهل احلال النفسية التي يصدر عنها أول هذا
الكالم ـ لو كان عن النفس مصدره ـ يمكن أن يصدر عنها آخره وملا متض بينهام فرتة تفصل
بني زجمرة الغضب والندم وبني ابتسامة الرضا واالستحسان؟ ..كال ،وإن هذين اخلاطرين
لو فرض صدورمها عن النفس متعاقبني لكان الثاين منهام إرضابا عن األول ماحيا له،
ولرجع آخر الفكر وفقا ملا جرى به العمل ،فأي داع دعا إىل تصوير ذلك اخلاطر املمحو
وتسجيله ،عىل ما فيه من تقريع علني بغري حق ،وتنغيص هلذه الطعمة التي يراد جعلها
حالال طيبة؟
قال آخر :إن الذي يفهمه علامء النفس من قراءة هذا النص أن ها هنا شخصيتني
منفصلتني ،وأن هذا صوت سيد يقول لعبده :لقد أسأت ،لكني عفوت عنك وأذنت لك.
قال آخر :ولو نظرتم يف هذه الذنوب التي رفع العتاب عليها لوجدناها تنحرص يف
يشء واحد ،وهو أنه  كان إذا ُخ ّري بني أمرين اختار أقرهبام إىل رمحة أهله وهداية قومه
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وتأليف خصمه ،وأبعدمها عن الغلظة واجلفاء ،وعن إثارة الشبه يف دين اهلل ..عىل أن الذي
اختاره كان هو خري ما خيتاره ذو حكمة برشية ،وإنام نبهه القرآن إىل ما هو أرجح يف ميزان
احلكمة اإلهلية ،وليس يف ذلك ما يستوجب عند العقل التأنيب والتثريب.
قال آخر :وهكذا كلام درسنا مواقف الرسول  من القرآن يف هذه املواطن أو غريها
جتىل لنا فيه معنى العبودية اخلاضعة ،ومعنى البرشية الرحيمة الرقيقة؛ وجتىل لك يف مقابل
ذلك من جانب القرآن ،معنى القوة التي ال تتحكم فيها البواعث واألغراض بل تصدع
بالبيان فرقانا بني احلق والباطل ،وميزانا للخبيث والطيب ،أحب الناس أم كرهوا ،ورضوا
أم سخطوا ،آمنوا أم كفروا؛ إذ ال تزيدها طاعة الطائعني ،وال تنقصها معصية العاصني،
فرتى بني املقامني ما بينهام ..وشتات ما بني سيد ومسود ،وعابد ومعبود.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فقد كانت اآلية الكريمة تتنزل عىل رسول اهلل  باألمر
بالقول املجمل أو األمر املشكل الذي ال يستبني هو وال أصحابه تأويله حتى ينزل اهلل عليهم
بيانه بعد ..فأي عاقل توحي إليه نفسه كالما ال يفهم هو معناه ،وتأمره أمرا ال يعقل هو
حكمته؟ ..أليس ذلك من األدلة الواضحة عىل أنه ناقل ال قائل ،وأنه مأمور ال آمر؟
﴿وإِ ْن ُت ْبدُ وا
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك أنه نزل عىل رسول اهلل  قوله تعاىلَ :
خت ُفوه ُحي ِ
ِ
اس ْب ُك ْم بِ ِه اهللَُّ﴾ [البقرة ]284 :فانزعج الصحابة؛ ألهنم فهموا منها
َما ِيف َأ ْن ُفس ُك ْم َأ ْو ُ ْ ُ َ
أهنم سيحاسبون عىل كل يشء حتى حركات القلوب وخطراهتا ،فقالوا :يا رسول اهلل،
أنزلت علينا هذه اآلية وال نطيقها ،فقال هلم النبي ( :أتريدون أن تقولوا كام قال أهل
الكتابني من قبلكم :سمعنا وعصينا؟ بل قولوا :سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك
املصري) ،فجعلوا يترضعون هبذ الدعوات حتى أنزل اهلل بياهنا بقولهَ :
ف اهللَُّ َن ْف ًسا
﴿ال ُي َك ِّل ُ
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إِ َّال ُو ْس َع َها﴾ [البقرة ،]286 :إىل آخر السورة( ،)1وهناك علموا أهنم إنام حياسبون عىل ما
يطيقون من شأن القلوب ،وهو ما كان من النيات املكسوبة والعزائم املستقرة ،ال من
اخلواطر واألماين اجلارية عىل النفس بغري اختيار.
قال آخر :وموضع الشاهد من احلديث أن النبي  لو كان يعلم تأويلها من أول
األمر لبني هلم خطأهم وألزال اشتباههم من فوره؛ ألنه مل يكن ليكتم عنهم هذا العلم وهم
يف أشد احلاجة إليه ،ومل يكن ليرتكهم يف هذا اهللع الذي كاد خيلع قلوهبم وهو هبم رؤوف
رحيم ،ولكنه كان مثلهم ينتظر تأويلها ..وألمر ما أخر اهلل عنهم هذا البيان ..وألمر ما
وضع حرف الرتاخي يف قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم إِ َّ
ن َع َل ْينَا َب َيا َن ُه﴾ [القيامة]19 :
قال آخر :لقد كان رسول اهلل  حني ينزل عليه القرآن يف أول عهده بالوحي يتلقفه
متعجال فيحرك به لسانه وشفتيه؛ طلبا حلفظه ،وخشية ضياعه من صدره ،ومل يكن ذلك
معروفا من عادته يف حتضري كالمه ،ال قبل دعواه النبوة وال بعدها ،وال كان ذلك من عادة
العرب ،إنام كانوا يزورون كالمهم يف أنفسهم.
قال آخر :فلو كان القرآن منبجسا من معني نفسه جلرى عىل سنة كالمه وكالمهم،
ولكان له من الروية واألناة الصامتة ما يكفل له حاجته من اتضاج الرأي ومتحيص الفكرة،
لكنه كان يرى نفسه أمام تعليم يفاجئه وقتيا ويلم به رسيعا ،بحيث ال جتدي الروية شيئا يف
اجتالبه لو طلب ،وال يف تداركه واستذكاره لو ضاع منه يشء ،وكان عليه أن يعيد كل ما
يلقى إليه حرفيا ،فكان ال بد له يف أول عهده بتلك احلال اجلديدة التي مل يألفها من نفسه أن
يكون شديد احلرص عىل املتابعة احلرفية ،حتى ضمن اهلل له حفظه وبيانه بقولهَ :
﴿ال ُحت َِّر ْك

( )1مسلم ( ،)125وأبو عوانة  76/1ـ  77و ،77وابن حبان ()139
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بِ ِه لِسان ََك لِ َتعج َل بِ ِه﴾ [القيامة ،]16 :وقوله﴿ :و َال َتعج ْل بِا ْل ُقر ِ
آن ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن ُي ْق ََض إِ َل ْي َك َو ْح ُي ُه
َ ْ َ
ْ َ
ْ
َ
ِ
ب ِز ْد ِين ع ْل ًام﴾ [طه]114 :
َو ُق ْل َر ِّ
قال آخر :هذا طرف من سريته بإزاء القرآن ،وكلها شواهد ناطقة بدقه تدل عىل أن
القرآن مل يصدر عنه ،بل ورد إليه ،وأنه مل يفض عن قلبه بل أفيض عليه.
بعد أن ذكر احلكامء هذا ،قام أحد احلضور ،وقال( :)1لقد ذكرتم أنه كان ملحمد من
الذكاء الفطري والبصرية النافذة ما يؤهله إلدراك احلق والباطل من اآلراء ،واحلسن
والقبيح من األخالق ،واخلري والرش من األفعال ،حتى لو أن شيئا يف السامء تناله الفراسة
أو تلهمه الفطرة أو توحي به الفكرة لتناوله حممد بفطرته السليمة وعقله الكامل وتأمالته
الصادقة ..أال يمكن أن يكون كل ذلك هو مصدر القرآن؟
قال أحد احلكامء :ما ذكرت من ذكائه وبصريته صحيح ..لكنا نسأل :هل كل ما يف
القرآن مما يستنبطه العقل والتفكري ،ومما يدركه الوجدان والشعور؟ ..اللهم كال ،ففي
القرآن جانب كبري من املعاين النقلية البحتة التي ال جمال فيه للذكاء واالستنباط ،وال سبيل
إىل علمها ملن غاب عنها إال بالدراسة والتلقي والتعلم.
قال آخر :ماذا تقولون فيام قصه علينا القرآن من أنباء ما قد سبق ،وما فصله من تلك
األنباء عىل وجهه الصحيح كام وقع؟ ..أتقولون :إن التاريخ يمكن وضعه أيضا بإعامل
الفكر ودقة الفراسة؟ ..أم تقولون :إن حممدا قد عارص تلك األمم اخلالية ،وتنقل فيها قرنا،
فشهد هذه الوقائع مع أهلها شهادة عيان ،أو أنه ورث كتب األولني وعكف عىل دراستها
حتى أصبح من الراسخني يف علم دقائقها!؟

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :النبأ العظيم ،ص ،64فام بعدها.
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قال آخر :إنه ال يسع أحدا أن يقول هذا وال ذاك؛ ألنه معرتف مع العامل كله بأنه 

﴿و َما ُكن َْت َلدَ ْهيِ ْم إِ ْذ ُي ْل ُق َ
م﴾ [آل
مل يكن من أولئك وال من هؤالء َ
ون َأ ْق َال َم ُه ْم َأ ُّ ُهي ْم َي ْك ُف ُل َم ْر َي َ
مج ُعوا َأ ْم َر ُه ْم َو ُه ْم َي ْم ُك ُر َ
﴿و َما ُكن َْت
﴿و َما ُكن َْت َلدَ ْهيِ ْم إِ ْذ َأ ْ َ
ون﴾ [يوسفَ ]102 :
عمرانَ ]44 :
﴿و َما ُكن َْت َت ْت ُلو ِم ْن َق ْبلِ ِه ِم ْن كِت ٍ
بِ َجانِ ِ
َاب
وسى ْاألَ ْم َر﴾ [القصصَ ]44 :
ب ا ْلغ َْر ِ ِّ
يب إِ ْذ َق َض ْينَا إِ َىل ُم َ
ون﴾ [العنكبوت﴿ ]48 :تِ ْل َك ِمن َأ ْنب ِ
اء ا ْل َغي ِ ِ
ِ ِ
َاب املُْ ْبطِ ُل َ
َو َال َ ُ
يها إِ َل ْي َك
ب ُنوح َ
ْ
ْ َ
خت ُّط ُه بِ َيمين َك إِ ًذا َال ْرت َ
ِ
ص َع َل ْي َك َأ ْح َس َن
َما ُكن َْت َت ْع َل ُم َها َأن َ
ْت َو َال َق ْو ُم َك م ْن َق ْب ِل َه َذا﴾ [هود﴿ ]49 :ن َْح ُن َن ُق ُّ
ا ْل َق َص ِ
ص ِب َام َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك َه َذا ا ْل ُق ْر َ
آن َوإِ ْن ُكن َْت ِم ْن َق ْبلِ ِه ملَِ َن ا ْلغَافِلِنيَ ﴾ [يوسف.]3 :
قال آخر :أليس من العجيب ح ًّقا أن يظهر رجل أمي بني أظهر قوم أميني ،حيرض
مشاهدهم ـ يف غري الباطل والفجور ـ ويعيش معيشتهم مشغوال برزق نفسه وزوجه
وأوالده ،راعيا باألجر ،أو تاجرا باألجر ،ال صلة له بالعلم والعلامء؛ يقيض يف هذا املستوى
أكثر من أربعني سنة من عمره ،ثم يطلع عليهم فيام بني عشية وضحاها فيكلمهم بام ال عهد
له به يف سالف حياته ،وربام مل يتحدث إىل أحد بحرف واحد منه قبل ذلك ،ويبدي من
أخبار تلك القرون األوىل مما أخفاه أهل العلم يف دفاترهم وقامطرهم ..أيف مثل هذا يقول
اجلاهلون :إنه استوحى عقله واستلهم ضمريه؟ ..أي منطق يسوغ أن يكون هذا الطور
اجلديد العلمي نتيجة طبيعية لتلك احلياة املاضية األمية؟
قال آخر :إنه ال مناص يف قضية العقل من أن يكون هلذا االنتقال الطفري رس آخر
يلتمس خارجا عن حدود النفس وعن دائرة املعلومات القديمة ..وإن مالحدة اجلاهلية
وهم أجالف األعراب يف البادية كانوا يف اجلملة أصدق تعليال هلذه الظاهرة وأقرب فهام
هلذا الس من مالحدة هذا العرص ،إذ مل يقولوا كام قال هؤالء ،إنه استقى هذه األخبار من
وحي نفسه ،بل قالوا :إنه ال بد أن تكون قد أمليت عليه منذ يومئذ علوم جديدة ،فدرس
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ف ْاآلي ِ
ِ
ات َولِ َي ُقو ُلوا
رص ُ َ
منها ما مل يكن قد درس ،وتعلم ما مل يكن يعلم َ
﴿وك ََذل َك ُن َ ِّ
﴿و َقا ُلوا َأ َساطِ ُري ْاألَ َّولِنيَ ا ْك َت َت َب َها َف ِه َي ُمت ْ َىل َع َل ْي ِه ُبك َْر ًة َو َأ ِص ًيال﴾
َد َر ْس َت﴾ [األنعامَ ]105 :
[الفرقان]5 :

قال آخر :ولقد صدقوا؛ فإنه درسها ،ولكن عىل أستاذه الروح األمني ،واكتتبها،
ولكن من صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ،بأيدي سفرة ،كرام بررة ﴿ ُق ْل َل ْو َشا َء اهللَُّ َما َت َل ْو ُت ُه
َع َل ْي ُك ْم َو َال َأ ْد َرا ُك ْم بِ ِه َف َقدْ َلبِ ْث ُت فِي ُك ْم ُع ُم ًرا ِم ْن َق ْبلِ ِه َأ َف َال َت ْع ِق ُل َ
ون﴾ [يونس]16 :
قال آخر :ذلك شأن ما يف القرآن من األنباء التارخيية ،ال جدال يف أن سبيلها النقل
ال العقل ،وأهنا جتيء من خارج النفس ال من داخلها ..وهكذا يقال يف سائر العلوم
القرآنية ،ذلك أن العقول البرشية هلا يف إدراك األشياء طريق معني تسلكه ،وحد حمدود
تقف عنده وال تتجاوزه؛ فكل يشء مل يقع حتت احلس الظاهر أو الباطن مبارشة ،ومل يكن
مركوزً ا يف غريزة النفس ،إنام يكون إدراك العقول إياه عن طريق مقدمات معلومة توصل
إىل ذلك املجهول ،إما بسعة كام يف احلدس ،وإما ببطء كام يف االستدالل واالستنباط
واملقايسة ..وكل ما مل متهد له هذه الوسائل واملقدمات ال يمكن أن تناله يد العقل بحال،
وإنام سبيله اإلهلام ،أو النقل عمن جاءه ذلك اإلهلام.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك أن غاية ما جيتنبه العقل من أمر الدين من ثمرات
بحثه املستقل فيه ،بعد معاونة الفطر السليمة له ،هو أن يعلم أن فوق هذا العامل إهلا قاهرا
دبره ،وأنه مل خيلقه باطال ،بل وضعه عىل مقتَض احلكمة والعدالة ،فال بد أن يعيده كرة
أخرى؛ لينال كل عامل جزاء عمله؛ إن خريا وإن رشا ..هذا هو كل ما يناله العقل الكامل
من أمر الدين ،ولكن القرآن ال يقف يف جانبه عند هذه املرحلة ،بل نراه يرشح لنا حدود
اإليامن مفصلة ،ويصف لنا بدء اخللق وهنايته ،ويصف اجلنة وأنواع نعيمها ،والنار وألوان
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عذاهبا ،كأهنام رأي عني ،حتى إنه ليحيص عدة األبواب ،وعدة املالئكة املوكلة بتلك
األبواب ،فعىل أية نظرية عقلية بنيت هذه املعلومات احلسابية ،وتلك األوصاف
التحديدية؟
قال آخر :إن ذلك ما ال يوحي به العقل بتة ،بل هو إما باطل فيكون من وحي اخليال
والتخمني ،وإما حق فال ينال إال بالتعليم والتلقني ،لكنه احلق الذي شهدت به الكتب
اب الن ِ
َّار إِ َّال َم َالئِ َك ًة َو َما َج َع ْلنَا ِعدَّ َ ُهت ْم إِ َّال فِ ْتنَ ًة لِ َّل ِذي َن
﴿و َما َج َع ْلنَا َأ ْص َح َ
واستيقنه أهلها َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
﴿وك ََذلِ َك َأ ْو َح ْينَا
َاب َو َيزْ َدا َد ا َّلذي َن آ َمنُوا إِ َيامنًا﴾ [املدثرَ ]31 :
َك َف ُروا ل َي ْس َت ْيق َن ا َّلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
ِ
ِ
َاب َو َال ْ ِ
اإل َيام ُن﴾ [الشورىَ ﴿ ]52 :ما ك َ
َان ِ َيل ِم ْن
وحا م ْن َأ ْم ِرنَا َما ُكن َْت تَدْ ِري َما ا ْلكت ُ
إِ َل ْي َك ُر ً

آن َأ ْن ي ْف َرتى ِمن د ِ
ِع ْل ٍم بِاملَْ َ ِ
﴿و َما ك َ
خيت َِص ُم َ
ون اهللَِّ َو َلكِ ْن
إل ْاألَع َْىل إِ ْذ َ ْ
ْ ُ
ون﴾ [صَ ]69 :
َان َه َذا ا ْل ُق ْر ُ ُ َ
َاب َال ريب فِ ِ
ِ
تَص ِد َيق ا َّل ِذي ب َ ِ
ِ
يه ِم ْن َر ِّب ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [يونس.]37 :
ني َيدَ ْيه َو َت ْفص َيل ا ْلكت ِ َ ْ َ
ْ
َْ

قال آخر :أما النبوءات الغيبية فهل تعرفون كيف حيكم فيها ذو العقل الكامل؟ إنه
يتخذ من جتاربه املاضية مصباحا يكشف عىل ضوئه بضع خطوات من جمرى احلوادث
املقبلة ،جاعال الشاهد من هذه مقياسا للغائب من تلك ،ثم يصدر فيها حكمه حماطا بكل
حتفظ وحذر ،قائال( :ذلك ما تقيض به طبيعة احلوادث لو سارت األمور عىل طبيعتها ومل
يقع ما ليس يف احلسبان) ..أما أن بيت احلكم بتا وحيدده حتديدا حتى فيام ال تدل عليه مقدمة
من املقدمات العلمية ،وال تلوح منه أمارة من األمارات الظنية العادية ،فذلك ما ال يفعله
إال أحد رجلني :إما رجل جمازف ال يبايل أن يقول الناس فيه :صدق أو كذب ،وذلك هو
دأب جهالء املتنبئني من العرافني واملنجمني ،وإما رجل اختذ عند اهلل عهدا فلن خيلف اهلل
عهده ،وتلك هي سنة األنبياء واملرسلني ،وال ثالث هلام إال رجال روى أخباره عن واحد
منهام.
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قال آخر :فأي الرجلني ترون يف صاحب هذا القرآن حينام جييء عىل لسانه اخلري
اجلازم بام سيقع بعد عام وما سيقع يف أعوام ،وما سيكون أبد الدهر ،وما لن يكون أبد
َ
يتعاط علم املعرفة والتنجيم ،وال كانت أخالقه كأخالقهم متثل
الدهر؟ ذلك وهو مل
الدعوى والتقحم ،وال كانت أخباره كأخبارهم خلي ًطا من الصدق والكذب ،والصواب
عفوا ما تعجز
واخلطأ ،بل كان مع براءته من علم الغيب وقعوده عن طلبه وتكلفه ،جييئه ً
﴿وإِ َّن ُه
رصوف الدهر وتلقلباته يف األحقاب املتطاولة أن تنقض حر ًفا واحدً ا مما ينبئ به َ
ني يدَ ي ِه و َال ِمن َخ ْل ِف ِه َتن ِْز ٌيل ِمن حكِي ٍ ِ ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
م َمحيد﴾ [فصلت 41 :ـ
ْ َ
ْ
َاب ع َِزيزٌ َال َي ْأتيه ا ْل َباط ُل م ْن َب ْ ِ َ ْ َ
َلكت ٌ
.]42
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذ لك ما جاء يف القرآن الكريم من بيان أن هذا الدين قد
كتب اهلل له البقاء واخللود ،وأن هذا القرآن قد ضمن اهلل حفظه وصيانته ﴿ك ََذلِ َك َي ْ ِ
رض ُب
ِ
َّاس َف َي ْم ُك ُث ِيف ْاألَ ْر ِ
ض﴾ [الرعد:
ب ُج َفا ًء َو َأ َّما َما َينْ َف ُع الن َ
احل َّق َوا ْل َباط َل َف َأ َّما الزَّ َبدُ َف َي ْذ َه ُ
اهللَُّ ْ َ

ٍ ٍ
ِ
الس َام ِء
َ ﴿ ]17أ َمل ْ ت ََر َك ْي َ
رض َب اهللَُّ َم َث ًال كَل َم ًة َط ِّي َب ًة ك ََش َج َرة َط ِّي َبة َأ ْص ُل َها َثابِ ٌت َو َف ْر ُع َها ِيف َّ
ف َ َ
ُتؤْ ِيت ُأ ُك َل َها ُك َّل ِح ٍ
حلافِ ُظ َ
ني بِإِ ْذ ِن َر ِّ َهبا﴾ [إبراهيم 24 :ـ ﴿ ]25إِنَّا ن َْح ُن نَزَّ ْلنَا ِّ
ون﴾
الذك َْر َوإِ َّنا َل ُه َ َ
[احلجر]9 :

قال آخر :أتعلمون متى وأين صدرت هذه البشارات املؤكدة ،بل العهود الوثيقة؟..
إهنا آيات مكية من سور مكية ..وأنتم تعرفون ما أمر الدعوة املحمدية يف مكة؟ ..عرش
سنوات كلها إعراض من قومه عن االستامع لقرآنه ،وصد لغريهم عن اإلصغاء له،
واضطهاد وتعذيب لتلك الفئة القليلة التي آمنت به ،ثم مقاطعة له ولعشريته وحمارصهتم
مدة غري يسرية يف شعب من شعاب مكة ،ثم مؤامرات رسية أو علنية عىل قتله أو نفيه..
ً
ضئيال
فهل للمرء أن يلمح يف ثنايا هذا الليل احلالك الذي طوله عرشة أعوام ،شعاعًا ولو
144

من الرجاء أن يتنفس صبحه عن اإلذن هلؤالء املظلومني برفع صوهتم وإعالن دعوهتم؟
قال آخر :ولو شام املصلح تلك البارقة من األمل يف جوانب نفسه من طبيعة دعوته،
ال يف أفق احلوادث ،فهل يتفق له يف مثل هذه الظروف أن يربو يف نفسه األمل حتى يصري
حكام قاط ًعا؟
ً
قال آخر :وهبه امتأل رجا ًء بظهور دعوته يف حياته ما دام يتعهدها بنفسه ،فمن يتكفل
له بعد موته ببقاء هذه الدعوة ومحايتها وسط أمواج املستقبل العاتية؟ ..وكيف جييئه اليقني
يف ذلك وهو يعلم من عرب الزمان ما يفت يف عضد هذا اليقني؟ ..فكم من مصلح رصخ
بصيحات اإلصالح فام لبثت أصواته أن ذهبت أدراج الرياح؟ ..وكم من مدينة قامت يف
التاريخ ثم عفت ودرست آثارها؟ ..وكم من نبي قتل؟ ..وكم من كتاب ُفقد أو ان ُتقص أو
ُبدل؟
قال آخر :وهل كان حممد  ممن تستخفه اآلمال فيجري مع اخليال؟ ..إنه ما كان
ِ
َاب إِ َّال
﴿و َما ُكن َْت ت َْر ُجو َأ ْن ُي ْل َقى إِ َل ْي َك ا ْلكت ُ
قبل نبوته يطمع يف أن يكون نب ًّيا يوحي إليه َ
مح ًة ِم ْن َر ِّب َك﴾ [القصص ]86 :وال كان بعد نبوته يضمن لنفسه أن يبقى هذا الوحي حمفو ًظا
َر ْ َ
﴿و َلئِ ْن ِش ْئنَا َلن َْذ َه َب َّن بِا َّل ِذي َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك ُث َّم َال َ ِ
مح ًة ِم ْن َر ِّب َك
جتدُ َل َك بِ ِه َع َل ْينَا َوكِ ًيال إِ َّال َر ْ َ
لديه َ
إِ َّن َف ْض َل ُه ك َ
َان َع َل ْي َك كَبِ ًريا﴾ [اإلرساء 86 :ـ  ،]87فال بد إ ًذا من كفيل هبذا احلفظ من خارج
نفسه.
قال آخر :ومن ذا الذي يملك هذا الضامن عىل الدهر املنقلب اململوء باملفاجآت؟
علام
إال رب الدهر الذي بيده زمام احلوادث كلها ،والذي قدر مبدأها ومنتهاها ،وأحاط ً
بمجراها ومرساها ..فلوال فضل اهلل ورمحته املوعود هبام ملا استطاع القرآن أن يقاوم تلك
احلروب العنيفة التي أقيمت وال تزال تقام عليه بني آن وآن.
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قال آخر :سلوا التاريخ :كم مرة تنكر الدهر لدول اإلسالم ،وتسلط الفجار عىل
املسلمني فأثخنوا فيهم القتل ،وأكرهوا أممًا منهم عىل الكفر ،وأحرقوا الكتب ،وهدموا
بعضا؛ كام فعل
املساجد ،وصنعوا ما كان يكفي القليل منه لضياع هذا القرآن؛ ُك ًّال أو ً
بالكتب قبله؛ لوال أن يد العناية حترسه فبقي يف وسط هذه املعامع راف ًعا راياته ،وأعالمه،
حاف ًظا آياته وأحكامه.
قال آخر :بل سلوا صحف األخبار اليومية :كم من القناطري املقنطرة من الذهب
والفضة تنفق يف كل عام ملحو هذا القرآن وصد الناس عن اإلسالم بالتضليل والبهتان
واخلداع واإلغراء ،ثم ال يظفر أهلها من وراء ذلك إال بام قال اهلل تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا
ِ
ون َأ ْم َو َاهل ُ ْم لِ َي ُصدُّ وا َع ْن َسبِ ِ
س ًة ُث َّم ُي ْغ َل ُب َ
وهنَا ُث َّم َت ُك ُ
ُين ِْف ُق َ
ون﴾
يل اهللَِّ َف َس ُينْف ُق َ
ون َع َل ْي ِه ْم َح ْ َ
[األنفال ،]36 :ذلك بأن الذي يمسكه أن يزول هو الذي يمسك الساموات واألرض أن
احلَ ِّق لِ ُي ْظ ِه َر ُه ع ََىل الدِّ ِ
﴿ه َو ا َّل ِذي َأ ْر َس َل َر ُسو َل ُه بِ ْاهلُدَ ى َو ِد ِ
ين ْ
ين ُك ِّل ِه
تزوال ..ذلك بأن اهلل ُ
َو َل ْو ك َِر َه املُْ ْ ِ
رش ُك َ
ظاهرا ال يرضه
ون﴾ [الصف ،]9 :واهلل بالغ أمره ،ومتم نوره ،فظهر وسيبقى
ً
من خالفه حتى يأيت أمر اهلل.
قال آخر :ومثال آخر مما جاء يف التحدي هبذا القرآن وتعجيز العامل كله عن اإلتيان
اجلن ع ََىل َأ ْن ي ْأ ُتوا بِ ِم ْث ِل َه َذا ا ْل ُقر ِ
بمثله ﴿ ُق ْل َلئِ ِن اجتَمع ِ
ت ِْ
آن َال َي ْأ ُت َ
ون بِ ِم ْثلِ ِه َو َل ْو
َ
اإلن ُْس َو ِْ ُّ
ْ َ َ
ْ
َان َب ْع ُض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
ك َ
ض َظ ِه ًريا﴾ [اإلرساءَ ﴿ ]88 :فإِ ْن َمل ْ َت ْف َع ُلوا َو َل ْن َت ْف َع ُلوا﴾ [البقرة ..]24 :فانظروا
هذا النفي املؤكد ،بل احلكم املؤبد! ..هل يستطيع عريب يدري ما يقول أن يصدر هذا احلكم
وهو يعلم أن جمال املساجالت بني العرب مفتوح عىل مرصاعيه ،وأن الناقد املتأخر متى
ناقصا
أعمل الروية يف تعقب قول القائل املتقدم ال يعييه أن جيد فيه فائتًا ليستدرك؛ أو ً
ليكمل ،أو كال ًما ليزدد ً
كامال؟ أمل يكن خيشى هبذا التحدي أن يثري محيتهم األدبية فيهبوا
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ملنافسته وهم مجيع حذرون؟
قال آخر :وماذا عساه يصنع لو أن مجاعة من بلغائهم تعاقدوا عىل أن يضع أحدهم
صيغة املعارضة ،ثم يتناوهلا سائرهم باإلصالح والتهذيب كام كانوا يصنعون يف نقد الشعر،
فيكمل ثانيهم ما نقصه أوهلم ،وهكذا ،حتى خيرجوا كال ًما إن مل يبزه فال أقل من أن يسام َيه
ولو يف بعض نواحيه؟
قال آخر :ثم لو طوعت له نفسه أن يصدر هذا احلكم عىل أهل عرصه فكيف يصدره
عىل األجيال القادمة إىل يوم القيامة ،بل عىل اإلنس واجلن؟ إن هذه مغامرة ال يتقدم إليها
مالئ يديه من تصاريف القضاء ،وخرب السامء ،وهكذا رماها
رجل يعرف قدر نفسه إال وهو ٌ
بني أظهر العامل ،فكانت هي القضاء املربم ُس َّلط عىل العقول واألفواه ،فلم هيم بمعارضته
إال باء بالعجز الواضح ،والفشل الفاضح ،عىل مر العصور والدهور.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك تلك اآلية التي يضمن اهلل هبا لنبيه محاية شخصه
الر ُس ُ
ول َب ِّلغْ َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك َوإِ ْن
واألمن عىل حياته حتى يب ِّلغَ رساالت ربهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا َّ
ْت ِر َسا َل َت ُه َواهللَُّ َي ْع ِص ُم َك ِم َن الن ِ
َّاس﴾ [املائدة ..]67 :إن هذا ضامن اليملكه
َمل ْ َت ْف َع ْل َف َام َب َّلغ َ
برش ،ولو كان َم َلكًا حمج ًبا تسري احلفظة من بني يديه ومن خلفه؛ فكم رأينا ورأى الناس من
امللوك والعظامء من اختطفتهم يد الغيلة وهم يف مواكبهم حتيط هبم اجلنود واألعوان ..لكن
انظروا مبلغ ثقة الرسول  هبذا الوعد احلق ،فقد ورد يف احلديث عن أيب سعيد اخلدري
قال :كان النبي  حيرس بالليل ،فلام نزلت هذه اآلية ترك احلرس وقال( :يأهيا الناس
()1

انرصفوا فقد عصمني اهلل)

( )1الرتمذي ،رقم ()3049
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قال آخر :وحقا لقد عصمه اهلل منهم يف مواطن كثرية كان خطر املوت فيها أقرب
إليه من رشاك نعله ،ومل يكن له فيها عاصم إال اهلل وحده.
قال آخر :من ذلك ما روي عن جابر قال :كنا إذا أتينا يف سفرنا عىل شجرة ظليلة
تركناها لرسول اهلل  فلام كنا بذات الرقاع نزل نبي اهلل حتت شجرة وعلق سيفه فيها ،فجاء
رجل من املرشكني فأخذ السيف فاخرتطه ،وقال للنبي ـ  :أختافني؟ قال( :ال) ،قال :فمن
يمنعك مني؟ قال( :اهلل يمنعني منك ،ضع السيف) ،فوضعه( ..)1وحسبكم أن تعلموا أن
هذا األمن كان يف الغزوة التي رشعت فيها صالة اخلوف.
قال آخر :ومن أعظم الوقائع تصديقا هلذا النبأ احلق ذلك املوقف املدهش الذي وقفه
النبي  يف غزوة حنني ،منفردا بني األعداء ،وقد انكشف املسلمون وولوا مدبرين ،فطفق
هو يركض ببغلته إىل جهة العدو ،والعباس بن عبد املطلب آخذ بلجامها يكفها إرادة أال
تسع ،فأقبل املرشكون إىل رسول اهلل  فلام غشوه مل يفر ومل ينكص ،بل نزل عن بغلته كأنام
يمكنهم من نفسه ،وجعل يقول( :أنا النبي ال كذب أنا ابن عبد املطلب) ( ،)2كأنام يتحداهم
ويدهلم عىل مكانه ،فو اهلل ما نالوا نيال ،بل أيده اهلل بجنده ،وكف عنه أيدهيم بيده.
قال آخر :وهكذا أمتع اهلل به أمته فلم يقبضه إليه حتى بلغ الرسالة وأدى األمانة،
يت َل ُك ُم
وحتى أنزل عليه قوله﴿ :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َل ُك ْم ِدينَ ُك ْم َو َأ ْمت َ ْم ُت َع َل ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
ِ
ِْ
اإل ْس َال َم دينًا﴾ [املائدة]3 :
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك أن القرآن الكريم كان يقص عىل املسلمني يف مكة
﴿و َل َقدْ
من أنباء الرسل ما يثبت فؤادهم ،ويعدهم األمن والنرص الذي كان ملن قبلهم َ
( )1أبو يعىل ( )2686والطرباين ()13014
( )2أبو داود ( ،)2658وأبو يعىل ( ،)1678وابن حبان ()4775
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ِ

سب َق ْت كَلِم ُتنَا لِ ِعب ِ
ادنَا املُْ ْر َسلِنيَ
َ
َ َ
َ
ِ
ِ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َو َي ْو َم َي ُقو ُم ْاألَ ْش َها ُد﴾ [غافر ]51 :فلام
ْرص ُر ُس َلنَا َوا َّلذي َن آ َمنُوا ِيف ْ َ
ـ ﴿ ]173إنَّا َلنَن ُ ُ

ون َوإِ َّن ُجنْدَ نَا َهل ُ ُم ا ْلغَال ُب َ
ور َ
ون﴾ [الصافات171 :
إِ َّهنُ ْم َهل ُ ُم املَْن ُْص ُ

فرارا بدينهم من الفتن ظنوا أهنم قد وجدوا مأمنهم يف مهاجرهم ،لكنهم
هاجروا إىل املدينة ً
ما لبثوا أن هامجتهم احلروب املسلحة من كل جانب ،فانتقلوا من خوف إىل خوف أشد،
وأصبحت كل أمنيتهم أن جييء يوم يضعون فيه أسلحتهم.
قال آخر :ويف هذه األوقات العصيبة ينبئهم القرآن الكريم بام سيكون هلم من اخلالفة
وامللك ،عالوة عىل األمن واالطمئنان ،فام هذا؟ ..أأحالم وأماين؟ ..ال ،بل وعد مؤكد
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخلِ َفن َُّه ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
ات َل َي ْست ْ
ض ك ََام
﴿وعَدَ اهللَُّ ا َّلذي َن آ َمنُوا منْ ُك ْم َوعَم ُلوا َّ
بالقسمَ :
الص َ
است ْ
ف ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َو َل ُي َم ِّكنَ َّن َهل ُ ْم ِدين َُه ُم ا َّل ِذي ْارت َََض َهل ُ ْم َو َل ُي َبدِّ َلن َُّه ْم ِم ْن َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم
َخ َل َ
ْ
ون ِيب َشيئًا ومن َك َفر بعدَ ِ
َأ ْمنًا َي ْع ُبدُ ونَنِي َال ُي ْ ِ
رش ُك َ
ْ َ َ ْ َ َْ

ِ

ِ

َذل َك َف ُأو َلئ َك ُه ُم ا ْل َفاس ُق َ
ون﴾ [النور]55 :

قال آخر :ويف احلديث عن أيب بن كعب قال :ملا قدم رسول اهلل  وأصحابه املدينة
وآوهتم األنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة ،وكانوا ال يبيتون إال بالسالح وال
يصبحون إال فيه ،فقالوا :أترون أنا نعيش نبيت آمنني مطمئنني ال نخاف إال اهلل؟ فنزلت
اآلية ..وعن الرباء قال :نزلت هذه اآلية ونحن يف خوف شديد( ..)1فانظروا كيف جاء
تأويلها عىل أوسع معانيها يف عرص الصحابة أنفسهم الذين وقع هلم خطاب املشافهة يف
قولهِ :
﴿منْ ُك ْم﴾ [التكوير ]28 :ف ُبدلوا من بعد خوفهم أمنًا ال خوف فيه ،واستخلفوا يف أقطار
األرض فورثوا مشارقها ومغارهبا.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك أن املسلمني ُمنعوا من دخول مكة عام احلديبية،

( )1ابن أيب حاتم يف تفسريه )14767( 8 /2628
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واشرتطت عليهم قريش إذا جاءوا يف العام املقبل أن يدخلوها ً
عزال من كل سالح إال
السيوف يف ال ُق ُرب ،فهل كان هلم أن يثقوا بوفاء املرشكني بعقدهم وقد بلوا منهم نكث
العهود وقطع األرحام وانتهاك شعائر اهلل؟ ..أليسوا اليوم حيبسون هدهيم أن يبلغ حمله؟..
فامذا هم صانعون غدً ا؟ ..عىل أهنم لو صدقوا يف متكني املسلمني من الدخول فكيف يأمن
املسلمون جانبهم إذا دخلوا عليهم دارهم جمردين من دروعهم وقوهتم ،أال تكون هذه
مكيدة يراد منها استدراجهم إىل الفخ؟ وآية ذلك اشرتاط جتردهم من السالح إال السيف
يف القراب ،وهو سالح قد يطمئن به املسلمون إىل أهنم لن ينالوهم بأيدهيم ورماحهم،
لكنهن ال يأمنون معه أن ينالوهم بسهامهم ونباهلم.
قال آخر :يف هذه الظروف املريبة جييئهم الوعد اجلازم باألمور الثالثة جمتمعة:
احل ِّق َلتَدْ ُخ ُل َّن املَْ ْس ِجدَ
الرؤْ َيا بِ ْ َ
الدخول ،واألمن ،وقضاء الشعريةَ ﴿ :ل َقدْ َصدَ َق اهللَُّ َر ُسو َل ُه ُّ
ِ
ِِ
وس ُك ْم َو ُم َق ِّ ِ
رصي َن َال َختَا ُف َ
ون﴾ [الفتح ]27 :فدخلوها يف
احل َرا َم إِ ْن َشا َء اهللَُّ آمننيَ حمُ َ ِّلقنيَ ُر ُء َ
َْ
عمرة القضاء آمنني ،ولبثوا فيها ثالثة أيام حتى أمتوا عمرهتم وقضوا مناسكهم.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك أن املرشكني كانوا جيادلون املسلمني يف مكة قبل
اهلجرة ،يقولون هلم :إن الروم يشهدون أهنم أهل كتاب ،وقد غلبتهم املجوس ،وأنتم
تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل عليكم ،فسنغلبكم كام غلبت فارس الروم؛
ِ ِ
الرو ُم ِيف َأ ْدنَى ْاألَ ْر ِ
ض َو ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد َغ َلبِ ِه ْم َس َيغْلِ ُب َ
ون ِيف بِ ْض ِع ِسنِنيَ
فنزلت اآلية﴿ :امل ُغل َبت ُّ
ون بِن ْ ِ
هللَِّ ْاألَ ْم ُر ِم ْن َق ْب ُل َو ِم ْن َب ْعدُ َو َي ْو َمئِ ٍذ َي ْف َر ُح املُْؤْ ِمنُ َ
ْرص َم ْن َي َشا ُء َو ُه َو ا ْل َع ِزيزُ
َرص اهللَِّ َين ُ ُ
ِ

يم﴾ [الروم 1 :ـ ]5
الرح ُ
َّ

إخبارا بأمرين كل
اإلخبار هبذا النرص وبأنه كائن يف وقت معني
قال آخر :لقد كان
ً
ُ
منهام خارج عن متناول الظنون ،ذلك أن دولة الروم كانت قد بلغت من الضعف حدًّ ا
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يكفي من دالئله أهنا غزيت يف عقر دارها وهزمت يف بالدها كام قال تعاىلِ :
﴿يف َأ ْدنَى
ْاألَ ْر ِ
ض﴾ [الروم ،]3 :فلم يكن أحد يظن أهنا تقوم هلا بعد ذلك قائمةً ،
فضال عن أن حيدد
الوقت الذي سيكون هلا فيه النرص؛ ولذلك كذب به املرشكون وتراهنوا عىل تكذيبه.
قال آخر :عىل أن القرآن مل يكتف هبذين الوعدين ،بل عززمها بثالث ،حني يقول:
ون بِن ْ ِ
﴿و َي ْو َمئِ ٍذ َي ْف َر ُح املُْؤْ ِمنُ َ
َرص اهللَِّ﴾ [الروم 4 :ـ  ]5إشارة إىل أن اليوم الذي يكون فيه النرص
َ
هناك للروم عىل الفرس سيقع فيه ها هنا نرص للمسلمني عىل املرشكني ،وإذا كان كل واحد
من النرصين يف حد ذاته مستبعدً ا عند الناس أشد االستبعاد فكيف الظن بوقوعهام مقرتنني
ف اهللَُّ َوعْدَ ُه َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس
﴿وعْدَ اهللَِّ َال ُخيْلِ ُ
يف يوم؟ ..لذلك أكده أعظم التأكيد بقولهَ :
َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [الروم]6 :
قال آخر :ولقد صدق اهلل وعده ،فتمت للروم الغلبة عىل الفرس ،بإمجاع املؤرخني
يف أقل من تسع سنني ..وكان يوم نرصها هو اليوم الذي وقع فيه النرص للمسلمني عىل
املرشكني يف غزوة بدر الكربى(.)1
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك أن أهل مكة استعصوا عىل النبي  فدعا عليهم
ِ
ب َي ْو َم َت ْأ ِيت
بسنني كسني يوسف ،فانظروا ما قاله القرآن يف جواب هذا الدعاءَ ﴿ :ف ْارتَق ْ
ِ
السامء ِبدُ َخ ٍ
ان ُم ِب ٍ
يم﴾ [الدخان 10 :ـ  ]11فامذا جرى؟ ..أصاهبم
َّاس َه َذا ع ََذ ٌ
ني َيغ َْشى الن َ
اب َأل ٌ
َّ َ ُ
القحط حتى جعل الرجل ينظر إىل السامء فريى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من اجلهد.
قال آخر :ثم انظروا قوله بعد ذلك﴿ :إِنَّا ك ِ
َاش ُفو ا ْل َع َذ ِ
اب َقلِ ًيال إِ َّن ُك ْم عَائِدُ َ
ون َي ْو َم
ِ
ربى إِنَّا ُمنْت َِق ُم َ
ون﴾ [الدخان 15 :ـ  ]16تروا فيها ثالث نبوءات أخرى :كشف
َن ْبط ُش ا ْل َب ْط َش َة ا ْل ُك ْ َ
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البؤس عنهم ،ثم عودهتم إىل مكرهم السيئ ،ثم االنتقام منهم بعد ذلك.
قال آخر :وقد كان ذلك كله؛ فإهنم ملا جاءوا إىل رسول اهلل  يستسقون وترضعوا
اب إِنَّا ُمؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [الدخان ]12 :سقاهم اهلل فأخصبوا ،ولكنهم
﴿ر َّبنَا اك ِْش ْ
ف َعنَّا ا ْل َع َذ َ
إىل اهللَ :
رسعان ما عادوا إىل عتوهم واستكبارهم ،فبطش اهلل هبم البطشة الكربى يوم بدر ،حيث
ُقتل من صناديدهم سبعون ،و ُأرس سبعون.
﴿و َال
قال آخر :وهكذا ترون القرآن الكريم هيدد املرشكني بعذاب جممل كام يف قولهَ :
ِ
ِ
يت َوعْدُ اهللَِّ﴾
َيزَ ُال ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ُت ِصي ُب ُه ْم بِ َام َصنَ ُعوا َق ِار َع ٌة َأ ْو َ ُ
حت ُّل َق ِري ًبا م ْن َد ِاره ْم َحتَّى َي ْأ ِ َ
ني و َأب ِرص ُهم َفسو َ ِ
ِ
ون َأ َفبِ َع َذابِنَا َي ْس َت ْع ِج ُل َ
رص َ
ون
[الرعد ]31 :وقولهَ ﴿ :فت ََو َّل َعن ُْه ْم َحتَّى ح ٍ َ ْ ْ ْ َ ْ
ف ُي ْب ُ
ني و َأب ِرص َفسو َ ِ
ِ
َفإِ َذا نَزَ َل بِس ِ
رص َ
ون﴾
اح املُْن َْذ ِري َن َوت ََو َّل َعن ُْه ْم َحتَّى ح ٍ َ ْ ْ َ ْ
احت ِه ْم َف َسا َء َص َب ُ
َ َ
ف ُي ْب ُ
[الصافات 174 :ـ ]179

﴿س ُي ْهزَ ُم
قال آخر :وتارة يعني نوع العذاب بأنه اهلزيمة احلربية كام يف قوله تعاىلَ :
اجل ْم ُع َو ُي َو ُّل َ
ون الدُّ ُب َر﴾ [القمر ..]45 :وهذا ـ كام ترون ـ من عجيب األنباء يف مكة ،حيث ال
َْ
جمال ألصل فكرة احلرب والتقاء اجلموعً ،
فضال عن توقع فرارها وهزيمتها ،حتى إن عمر
ملا نزلت هذه اآلية جعل يقول :أي مجع هذا؟ قال :فلام كان

يوم بدر رأيت رسول اهلل 

يقوهلا(.)1
قال آخر :وتارة ينص القرآن الكريم عىل حوادث جزئية حمددة منه ـ وهذا أعجب
وأغرب ـ كام يف قوله يف شأن الرجل الذي كان يقول يف القرآن (إنه أساطري األولني):
﴿سن َِس ُم ُه ع ََىل ْ
اخلُ ْر ُطو ِم﴾ [القلم ]16 :فأصيب بالسيف يف أنفه يوم بدر ،وكان ذلك عالمة له
َ

( )1الطربانى ىف األوسط ( ،145/4رقم )3829
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يعري هبا ما عاش(.)1
َّ
قال آخر :ونظري هذه األنباء يف كفار قريش ما ورد يف كفار اليهود ..فقد قال اهلل تعاىل
ِ
ِ
ِ
ْرص َ
ون﴾ [آل عمران]111 :
رضو ُك ْم إ َّال َأ ًذى َوإ ْن ُي َقات ُلو ُك ْم ُي َو ُّلو ُك ُم ْاألَ ْد َب َار ُث َّم َال ُين َ ُ
فيهمَ ﴿ :ل ْن َي ُ ُّ
وقد فعل ..ثم يقولِ ُ :
﴿رض َب ْت َع َل ْي ِه ُم ِّ
الذ َّل ُة َأ ْي َن َما ُث ِق ُفوا إِ َّال بِ َح ْب ٍل ِم َن اهللَِّ َو َح ْب ٍل ِم َن
الن ِ
﴿وإِ ْذ َت َأ َّذ َن َر ُّب َك َل َي ْب َع َث َّن َع َل ْي ِه ْم إِ َىل َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َم ْن َي ُسو ُم ُه ْم
َّاس﴾ [آل عمران ..]112 :ويقولَ :

ُسو َء ا ْل َع َذ ِ
اب﴾ [األعراف]167 :
قال آخر :فيا عج ًبا هلذه اآليات! هل كانت مؤلفة من حروف وكلامت؟ أم كانت
ً
أغالال وضعت يف أعناقهم إىل األبد ،وأصفا ًدا شدت هبا أيدهيم فال فكاك؟ أال تراهم منذ
صدرت عليهم هذه األحكام أشتاتًا يف كل واد ،أذالء يف كل ناد ،مل تقم هلم يف عرص من
العصور دولة ،ومل جتمعهم قط بلدة ،وهم اليوم عىل الرغم من تضخم ثروهتم املالية إىل ما
يقرب من نصف الثروة العاملية ال يزالون مرشدين ممزقني عاجزين عن أن يقيموا ألنفسهم
دويلة كأصغر الدويالت ،بل تراهم يف بالد الغرب املسيحية يسامون أنواع اخلسف
والنكال ،ثم تكون عاقبتهم اجلالء عنها مطرودين ،وبالد اإلسالم التي هي أرحب أرض
صدرا ،إنام تقبلهم رعية حمكومني ال سادة حاكمني.
اهلل
ً
قال آخر :وقد زينت اآلن هلم أحالمهم أن يتخذوا من األرض املقدسة وطنًا قوم ًّيا
تأوي إليه جالياهتم من أقطار األرض ،حتى إذا ما تألف هنالك شعب ملتئم الشمل وطال
عليهم األمد فلم يزعجهم أحد ،سعوا إىل رفع هذا العار التارخيي عنهم بإعادة ملكهم
ٍ
زرافات
القديم يف تلك البالد ،وعىل برق هذا األمل أخذ أفواج منهم هياجرون إليها
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ووحدانًا ،وينزلون هبا خفا ًفا أو ً
ثقاال ..فهل استطاعوا أن يتقدموا هذه اخلطوة األوىل ـ أو
﴿ح ْب ٍل ِم َن
لعلها األوىل واألخرية ـ مستندين إىل قوهتم الذاتية؟ كال ،ولكن مستندين إىل َ
ا لن ِ
َّاس﴾ [آل عمران]112 :
قال آخر :فانظروا إىل عجيب شأن النبوءات القرآنية كيف تقتحم حجب املستقبل
قريبا وبعيدا ،وتتحكم يف طبيعة احلوادث توقيتا وتأييدا ،وكيف يكون الدهر مصداقا هلا
فيام قل وكثر ،وفيام قرب وبعد؟
قال آخر :بل انظروا إىل مجلة ما يف القرآن من النواحي اإلخبارية كيف يتناول هبا
حممد  ما وراء حسه وعقله من أنباء ما كان وما سيكون وما هو كائن ،وكيف أنه كلام
حدثنا فيها عن املاض صدقته شواهد التاريخ ،وكلام حدثنا عن املستقبل صدقته الليايل
واأليام ،وكلام حدثنا عن اهلل ومالئكته وشئون غيبه صدقته األنبياء والكتب.
قال آخر :أترون هذا الرجل األمي جاء هبذا احلديث كله من عند نفسه؟ ..أم إنه ال
بد أن يكون قد استقى هذه األنباء من مصدر علمي وثيق ،واعتمد فيها عىل اطالع واسع
ودرس دقيق ..وال يمكن أن تكون تلك األنباء كلها وليدة عقله وثمرة ذكائه وعبقريته،
عاصام لظنونه كلها من
وإال فأين هذا الذكي أو العبقري الذي أعطاه الدهر عهدً ا بأن يكون
ً
اخلطأ يف كشف وقائع املاض مهام قدم ،وأنباء املستقبل مهام بعد؟
قال آخر :إن األنبياء أنفسهم ـ وهم يف الطبقة العليا من الذكاء والفطنة بشهادة الكافة
ـ مل يظفروا من الدهر هبذا العهد يف أقرب احلوادث إليهم ،فقد كانوا فيام عدا تبليغ الوحي
إذا اجتهدوا رأهيم فيام غاب عن جملسهم أصابت فراستهم حينًا وأخطأت حينًا ،فهذا
يعقوب عليه السالم نراه يتهم بنيه حني جاءوا عىل قميصه بدم كذب ،ثم يعود فيتهمهم
رب
حني قالوا له :إن ابنك رسق ،فيقول هلم يف كل مرةَ ﴿ :ب ْل َس َّو َل ْت َل ُك ْم َأ ْن ُف ُس ُك ْم َأ ْم ًرا َف َص ْ ٌ
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َمجِ ٌيل﴾ [يوسف ]83 :وقد أصاب يف األوىل ،ولكنه يف الثانية اهتمهم وهم برآء ..وهذا موسى
عليه السالم نراه يقول للعبد الصالح ﴿ست ِ
َجدُ ِين إِ ْن َشا َء اهللَُّ َصابِ ًرا َو َال َأع ِْيص َل َك َأ ْم ًرا﴾
َ
أمرا ..وهذا حممد  كان ربام هم
ربا وال يطيع له ً
[الكهف ]69 :ثم ينسى فال يطيق معه ص ً
الناس أن يضللوه يف األحكام ،فيدافع عن املجرم ظنًّا أنه برئ ،حتى ينبئه العليم اخلبري.
ِ ِِ
ِ
اس َتغ ِْف ِر اهللََّ إِ َّن
قال آخر :واقرأوا إن شئتم قوله تعاىلَ :
﴿و َال َت ُك ْن ل ْل َخائننيَ َخص ًيام َو ْ
ِ
اهللََّ ك َ
لصا عدا ذات ليلة
ورا َرح ًيام﴾ [النساء 105 :ـ  ،]106وقد صح يف سبب نزوهلا أن ًّ
َان َغ ُف ً
عىل مرشبة لرجل من األنصار يقال له رفاعة ،فنقب مرشبته ،ورسق ما فيها من طعام
وسالح ،فلام أصبح األنصاري افتقد متاعه حتى أيقن أنه يف بيت بني أبريق ،وكان فيهم
منافقون ،فبعث ابن أخيه إىل النبي يشكو إليه ،فقال ( :سأنظر يف ذلك) ،فلام سمع بذلك
بنو أبريق جاءوا إىل النبي فقالوا :يا رسول اهلل ،إن قتادة بن النعامن وعمه رفاعة عمدا إىل
أهل بيت منا أهل إسالم وصالح يرموهنم بالسقة من غري بينة وال ثبت ،فجاء قتادة فقال
له النبي ـ ( :يا قتادة ،عمدت إىل أهل بيت ُذكر منهم إسالم وصالح ترميهم بالسقة عىل
غري ثبت وبينة!) فرجع قتادة إىل عمه فأخربه ،فقال عمه :اهلل املستعان ..ثم مل تلبث أن نزلت
اآلية تبني للنبي  خيانة بني أبريق ،وتأمره باالستغفار مما قال لقتادة(.)1
قال آخر :بل اسمعوا قوله  عن نفسه( :إنام أنا برش مثلكم ،وإن الظن خيطئ
ويصيب ،ولكن ما قلت لكم (قال اهلل) فلن أكذب عىل اهلل)( ،)2وقوله( :إنام أنا برش ،وإنكم
ختتصمون إيل ،فلعل بعضكم أن يكون أحلن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق فأقيض
له عىل نحو ما أسمع ،فمن قضيت له بحق مسلم فإنام هي قطعة من النار ،فليأخذها أو
( )1تفسري الطربي ()176 /9
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ليرتكها)
قال آخر :فمن كان هكذا عاجزً ا بنفسه عن إدراك حقيقة ما وقع بني خصمني يف
زمنه ويف بلده ،وقد رأى أشخاصهام وسمع أقواهلام ،هو بال شك أشد عجزً ا عن إدراك ما
فات ،وما هو آت.
بعد أن ذكر احلكامء هذا ،قام أحد احلضور ،وقال( :)1بناء عىل ما ذكرتم؛ فإنه ال
مناص للباحث عن مصدر القرآن من توسيع دائرة بحثه ،فإذ مل يظفر بمطلبه عند صاحب
القرآن يف ناحية عقله وفراسته ،وجب أن يلتمسه ـ وأن يظفر به حتام ـ يف ناحية تعليمه
ودراسته؛ ألن املتكلم بكالم ما ال يعدو أن يكون قائال له أو ناقال ،وال ثالث هلام.
قال آخر :نعم؛ إن صاحب هذا القرآن مل يكن ممن يرجع بنفسه إىل كتب العلم
ودواوينه ،ألنه باعرتاف اخلصوم كام ولد أميا نشأ أميا وعاش أميا ،فام كان يوما من األيام
يتلو كتابا يف قرطاس وال خيطه بيمينه ،فال بد له من معلم يكون قد وقفه عىل هذه املعاين ال
بطريق الكتابة والتدوين بل بطريق اإلمالء والتلقني ،هذا هو حكم املنطق.
قال آخر :فمن هو ذلك املعلم؟
قال أحد احلكامء :أما أن حممدا  مل يكن له معلم من قومه األميني فذلك ما ال شبهة
فيه ألحد ،وال نحسب أحدا يف حاجة إىل االستدالل عليه بأكثر من اسم [األمية] الذي
يشهد عليهم بأهنم كانوا خرجوا من بطون أمهاهتم ال يعلمون من أمر الدين شيئا ،وكذلك
اسم [اجلاهلية] الذي كان أخص األلقاب بعرص العرب قبل اإلسالم ،فهؤالء الذين فقدوا
أساس هذا العلم يف أنفسهم حتى اشتق هلم من اجلهل اسم ،كيف حيملون وسام التعليم

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :النبأ العظيم ،ص ،84فام بعدها.
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فيه لغريهم ،بله التعليم ملعلمهم الذي وسمهم باجلهل غري مرة يف كتابه ،ورسد جهاالهتم
يف غري سورة من هذا الكتاب ،حتى قيل :إذا رسك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما بعد املائة
من سورة األنعام.
قال آخر :وأما أنه مل يكن له معلم من غريهم فحسب الباحث فيه أن نحيله عىل
التاريخ وندعه يقلب صفحات القديم منه واحلديث ،واإلسالمي منه والعاملي ،ثم نسأله:
هل قرأ فيه سطرا واحدا؟ يقول :إن حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب لقي قبل إعالن نبوته
فالنا من العلامء فجلس إليه يستمع من حديثه عن علوم الدين ،ومن قصصه عن األولني
واآلخرين.
قال آخر :ليس علينا أن نقيم برهانا أكرب من هذا التحدي إلثبات أن ذلك مل يكن،
وإنام عىل الذين يزعمون غري ذلك أن يثبتوا أن ذلك قد كان ،فإن كان عندهم علم
فليخرجوه لنا إن كانوا صادقني.
قال آخر :ونحن ال نقول :إن رسول اهلل  مل يلق ومل ير بعينه أحدا من علامء هذا
الشأن ال قبل دعوى النبوة وال بعدها ،فنحن نعرف أنه رأى يف طفولته راهبا اسمه بحريا
يف سوق برصى بالشام ،وأنه لقي يف مكة نفسها عاملا اسمه ورقة بن نوفل ،وكان هذا عىل
إثر جميء الوحي العلني ،له وقبل إعالن نبوته بثالثني شهرا ،كام نعرف أنه لقي بعد إعالن
نبوته كثريا من علامء اليهود والنصارى يف املدينة ..لكننا ندعي دعوى حمدودة ،نقول :إنه مل
يتلق عن أحد من هؤالء العلامء ال قبل وال بعد ،وإنه قبل نبوته مل يسمع منهم شيئا من هذه
األحاديث البتة.
قال آخر :أما الذين لقوه بعد النبوة فقد سمع منهم وسمعوا منه ،ولكنهم كانوا له
سائلني وعنه آخذين ،وكان هو هلم معلام وواعظا ومنذرا ومبرشا.
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قال آخر :أما الذين رآهم قبل فإن لقائه إياهم مل يكن رسا مستورا ،بل كان معه يف
كل مرة شاهد؛ فكان عمه أبو طالب رفيقا له حني رأى راهب الشام ،وكانت زوجه خدجية
رفيقة له حني لقي ورقة إن صحت احلادثة.
قال آخر :فامذا سمعه هذان الرفيقان من علوم األستاذين؟ هال حدثنا التاريخ بخرب
ما جرى؟ وما له ال حيدثنا هذا احلديث العجب الذي مجع يف تلك اللحظة القصرية علوم
القرآن وتفاصيل أخباره فيام بني بداية العامل وهنايته؟ ..وملاذا مل يتخذ خصومه من هذه احلجة
الواضحة سالحا قاطعا حلجته مع شدة سعيهم يف هدم دعواه ،والتجائهم ألوهن الشبهات
يف تكذيبه ،وقد كان هذا السالح أقرب إليهم ،وكان وحده أمَض يف إبطال أمره من كل ما
جلأوا إليه من مهاترة ومكابرة؟
قال آخر :إن سكوت التاريخ عن ذلك كله حجة كافية عىل عدم وجوده؛ ألنه ليس
من اهلنات اهلينات التي يتغاض عنها الناس الواقفون هلذا األمر باملرصاد.
قال آخر :عىل أن التاريخ مل يسكت ،بل نبأنا بام كان من أمر الرجلني؛ فقد حدثنا عن
راهب الشام أنه ملا رأى هذا الغالم رأى فيه من سيام النبوة األخرية وحليتها يف الكتب
املاضية ما أنطقه بتبشري عمه قائال :إن هذا الغالم سيكون له شأن عظيم ..وحدثنا عن ورقة
أنه ملا سمع ما قصه عليه النبي من صفة الوحي وجد فيها من خصائص الناموس الذي نزل
عىل موسى ما جعله يعرتف بنبوته ويتمنى أن يعيش حتى يكون من أنصاره.
قال آخر :فمن عرف للتاريخ حرمته وآمن بوقائعه كام هي ،كانت هذه الوقائع حجة
لنا عليه ،ومن مل يستح أن يزيد يف التاريخ حرفا من عنده فيقول :إن حممدا ضم السامع إىل
اللقاء فليتقول ما يشاء ،وليعلم أنه سوف خيرج لنا هبذه الزيادة تارخيا متناقضا يكذب أوله
آخره ،وآخره أوله؛ إذ كيف يعقل أن رجال رأى عالمات النبوة يف امرئ فبرشه هبا قبل
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وقوعها ،أو آمن هبا بعد وقوعها ،تطاوعه نفسه أن يقف من صاحب هذه النبوة موقف
املرشد املعلم! فأين يذهبون!؟
قال آخر :عىل أننا نعود فنسأل :هل كان يف العلامء يومئذ من يصلح أن تكون له عىل
حممد وقرآنه تلك اليد العلمية؟ ..إن املنكرين أنفسهم يذكرون أن القرآن هو األثر التارخيي
الوحيد الذي يمثل روح عرصه أصدق متثيل ..وهذه كلمة حق يف حدود معناها الصحيح..
فنحن نأخذهم باعرتافهم وندعوهم إىل استجالء تلك الصورة التي حفظها القرآن يف مرآته
الناصعة مثاال واضحا لعلامء عرصه.
قال آخر :فليقرؤوا القرآن الكريم؛ وما فيه من املحاورة لعلامء اليهود والنصارى يف
العقائد والتواريخ واألحكام ،وليقرؤوا ما شاؤوا من السور املدنية أو املكية التي فيها ذكر
أهل الكتاب ،ولينظروا بأي لسان يتكلم عنهم القرآن ،وكيف يصور لنا علومهم بأهنا
اجلهاالت ،وعقائدهم بأهنا الضالالت واخلرافات ،وأعامهلم بأهنا اجلرائم واملنكرات.
قال آخر :فإن أحببتم زيادة البيان فإليكم نموذجا من وصفه وتفنيده ألغالطهم
اهيم وما ُأن ِْز َل ِ
ِ
ومغالطاهتم التارخيية ،قال تعاىل﴿ :يا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ ِ
َاج َ
ت الت َّْو َرا ُة
َاب مل َ ُحت ُّ
َ
ون ِيف إِ ْب َر َ َ َ
ِ
اإلن ِ
َو ْ ِ
ون﴾ [آل عمران ،]65 :وقالَ ﴿ :أ ْم َت ُقو ُل َ
ْج ُيل إِ َّال ِم ْن َب ْع ِد ِه َأ َف َال َت ْع ِق ُل َ
يم
ون إِ َّن إِ ْب َراه َ
وب َو ْاألَ ْس َب َ
َوإِ ْس َام ِع َيل َوإِ ْس َح َ
اط كَا ُنوا ُهو ًدا َأ ْو ن ََص َارى﴾ [البقرة ،]140 :وقالُ ﴿ :ك ُّل
اق َو َي ْع ُق َ
ِ ِ
ِ
َان ِح ًّال لِ َبنِي إِ ْ ِ ِ
رسائِ ُ
ال َّط َعا ِم ك َ
يل ع ََىل َن ْفسه﴾ [آل عمران]93 :
رسائ َيل إ َّال َما َح َّر َم إ ْ َ
َ

﴿و َما َم َّسنَا
قال آخر :وهذا طرف من وصفه وتفنيده خلرافاهتم الدينية ،قال تعاىلَ :
ِم ْن ُل ُغ ٍ
﴿و َما َك َف َر ُس َل ْي َام ُن﴾ [البقرة ،]102 :وقالَ ﴿ :ل َقدْ َس ِم َع اهللَُّ َق ْو َل
وب﴾ [ق ،]38 :وقالَ :
ا َّل ِذين َقا ُلوا إِ َّن اهللََّ َف ِقري و َنحن َأغْنِياء﴾ [آل عمران ،]181 :وقال﴿ :و َقا َل ِ
ت ا ْل َي ُهو ُد َيدُ اهللَِّ
َ
َ
ٌ َ ْ ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
يح ا ْب ُن اهللَِّ﴾
﴿و َقا َلت ا ْل َي ُهو ُد ُعزَ ْي ٌر ا ْب ُن اهللَِّ َو َقا َلت الن ََّص َارى املَْس ُ
َم ْغ ُلو َل ٌة﴾ [املائدة ،]64 :وقالَ :
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[التوبة ،]30 :وقال﴿ :و َقا َل ِ
ت ا ْل َي ُهو ُد َوالن ََّص َارى ن َْح ُن َأ ْبنَا ُء اهللَِّ َو َأ ِح َّباؤُ ُه﴾ [املائدة ،]18 :وقال:
َ
ِ
ِ
يح ا ْب ُن َم ْر َي َم﴾ [املائدة ،]72 :وقالَ ﴿ :ل َقدْ َك َف َر ا َّل ِذي َن َقا ُلوا
﴿ َل َقدْ َك َف َر ا َّلذي َن َقا ُلوا إِ َّن اهللََّ ُه َو املَْس ُ
إِ َّن اهللََّ َثالِ ُث َث َال َث ٍة﴾ [املائدة ،]73 :وقالُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب َت َعا َل ْوا إِ َىل كَلِ َم ٍة َس َو ٍاء َب ْينَنَا
رش َك بِ ِه َشيئًا و َال يت ِ
َو َب ْينَ ُك ْم َأ َّال َن ْع ُبدَ إِ َّال اهللََّ َو َال ُن ْ ِ
َّخ َذ َب ْع ُضنَا َب ْع ًضا َأ ْر َبا ًبا ِم ْن
ْ َ َ

ِ

ُدون اهللَِّ﴾ [آل

عمران]64 :

قال آخر :فانظروا كيف صور القرآن عقيدة علامء الدين يف زمنه ،وال سيام علامء
النصارى ،فقد كان طابع الرشك يف ديانتهم ال خيفى عىل أحد ،حتى إن األميني فطنوا له
﴿وملََّا ُ ِ
رض َب ا ْب ُن َم ْر َي َم َم َث ًال إِ َذا َق ْو ُم َك ِمنْ ُه
فاختذوا منه عزاء هلم يف رشكهم ،كام قال تعاىلَ :
ون و َقا ُلوا َأ ِ
ِ
آهل َ ُتنَا َخ ْ ٌري َأ ْم ُه َو﴾ [الزخرف 57 :ـ  ،]58بل اختذوا منه حجة عىل أن التوحيد
َيصدُّ َ َ
الذي دعاهم إليه القرآن بدع يف الدين مل ُيسبق إليه فقالواَ ﴿ :ما َس ِم ْعنَا ِ َهب َذا ِيف املِْ َّل ِة ْاآل ِخ َر ِة﴾
[ص ]7 :يعنون ملة النرصانية.
قال آخر :وهذه سلسلة أخرى من جرائمهم يسدها القرآن متواصلة احللقات ،قال
تعاىلَ ﴿ :فبِام َن ْق ِض ِهم ِمي َثا َقهم و ُك ْف ِر ِهم بِآي ِ
ات اهللَِّ َو َقتْلِ ِه ُم ْاألَنْبِ َيا َء بِغ ْ ِ
َري َح ٍّق َو َق ْو ِهل ْم ُق ُلو ُبنَا
ْ َ
ُ ْ َ
ْ
َ
﴿وبِ ُك ْف ِر ِه ْم َو َق ْو ِهل ْم ع ََىل َم ْر َي َم ُ ْهبتَانًا عَظِ ًيام َو َق ْو ِهل ْم إِنَّا َق َت ْلنَا
ُغ ْل ٌ
ف﴾ [النساء ]155 :إىل أن قالَ :
املَْ ِس ِ
﴿وبِ َصدِّ ِه ْم َع ْن َسبِ ِ
يل اهللَِّ كَثِ ًريا
يسى ا ْب َن َم ْر َي َم﴾ [النساء 156 :ـ  ]157إىل أن قالَ :
َ
يح ع َ
ِ ِ
الر َبا َو َقدْ ُهنُوا َعنْ ُه َو َأكْلِ ِه ْم َأ ْم َو َال الن ِ
َّاس بِا ْل َباطِ ِ
ل﴾ [النساء 160 :ـ ]161
َو َأ ْخذه ُم ِّ

قال آخر :فهل ترون يف هذا كله صورة أساتذة يتلقى عنهم صاحب القرآن
علومه؟ ..أم بالعكس ترى منه معلام يصحح هلم أغالطهم وينعي عليه سوء حاهلم.
قال آخر :ال ننكر أنه كان يف أهل الكتاب قليل من العلامء الراسخني ،لكن
الراسخون يف العلم منهم آمنوا بالقرآن وبنبي القرآن ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َك َفى بِاهللَِّ َش ِهيدً ا
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َب ْينِي َو َب ْينَ ُك ْم َو َم ْن ِعنْدَ ُه ِع ْل ُم ا ْلكِت ِ
َاب﴾ [الرعد ]43 :فلو كانوا له معلمني آلمنوا بأنفسهم بدل
أن يؤمنوا به.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فاسمحوا لنا أن نسأل :هل كان علم العلامء يومئذ
مبذوال لطالبيه مباحا لسائليه؟ أم كان حرصهم عىل هذا العلم أشد من حرصهم عىل
حياهتم ،وكانوا يضنون به حتى عىل أبنائهم استبقاء لرياستهم ،أو طمعا يف منصب النبوة
الذي كانوا يسترشفون له يف ذلك العرص؟
قال آخر :لنستنطق القرآن الذي رضيه املنكرون حكام بيننا وبينهم ،فإنه يكفينا مئونة
اجلواب عن هذا السؤال ،وها هو ذا يقول لنا :إهنم كانوا يف سبيل الضن بكتبهم وعلومهم
ال يتورعون عن منكر ،فكانوا تارة ﴿ي ْك ُتب َ ِ
َاب بِ َأ ْي ِدهيِ ْم ُث َّم َي ُقو ُل َ
ون َه َذا ِم ْن ِعن ِْد اهللَِّ
ون ا ْلكت َ
َ ُ
ِ
َاب لِت َْح َس ُبو ُه ِم َن ا ْلكِت ِ
ون َأ ْل ِسنَت َُه ْم بِا ْلكِت ِ
رتوا بِ ِه َث َمنًا َقلِ ًيال﴾ [البقرة ،]79 :وتارة ﴿ َي ْل ُو َ
َاب
ل َي ْش َ ُ
َو َما ُه َو ِم َن ا ْلكِت ِ
َاب َو َي ُقو ُل َ
ون ُه َو ِم ْن ِعن ِْد اهللَِّ َو َما ُه َو ِم ْن ِعن ِْد اهللَِّ﴾ [آل عمران ،]78 :وتارة
ون ا ْلكَلِم َعن مو ِ
﴿حي ِّر ُف َ
اض ِع ِه﴾ [املائدة ،]13 :وتارة يبرتون الكتب فيظهرون بعضها وخيفون
َ ْ ََ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ورا َو ُهدً ى لِلن ِ
يس
َّاس َ ْ
جت َع ُلو َن ُه َق َراط َ
بعضها ﴿ ُق ْل َم ْن َأنْزَ َل ا ْلكت َ
وسى ُن ً
َاب ا َّلذي َجا َء بِه ُم َ
خت ُف َ
وهنَا َو ُ ْ
ون كَثِ ًريا﴾ [األنعام ،]91 :وتارة حياجون بمحفوظهم فإذا قيل هلمَ ﴿ :ف ْأ ُتوا
ُت ْبدُ َ
وها إِ ْن ُكنْ ُتم ص ِ
اد ِقنيَ ﴾ [آل عمرانُ ،]93 :هبتوا؛ فلم جييبوا ،وربام جاءوا هبا فقرءوا
ِبالت َّْو َر ِاة َفا ْت ُل َ
ْ َ
ما قبل الشاهد وما بعده وسرتوا بكفهم مكان النص املجادل فيه.
قال آخر :ولذلك جاء القرآن يرميهم علنا باللبس والكتامن ،كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ْه َل
ا ْلكِت ِ
احل َّق َو َأ ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
احل َّق بِا ْل َباطِ ِل َو َت ْك ُت ُم َ
َاب ِمل َ َت ْلبِ ُس َ
ون﴾ [آل عمران ،]71 :بل جاء
ون ْ َ
ون ْ َ
كاشفا ملا سرتوه مبينا ملا كتموه حاكام فيام اختلفوا فيه ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب َقدْ
ون ِم َن ا ْلكِت ِ
خت ُف َ
ني َل ُك ْم كَثِ ًريا ِممَّا ُكنْ ُت ْم ُ ْ
َاب﴾ [املائدة ،]15 :وقال﴿ :إِ َّن َه َذا
َجا َء ُك ْم َر ُسو ُلنَا ُي َب ِّ ُ
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آن ي ُقص ع ََىل بنِي إِرسائِ َيل َأ ْك َثر ا َّل ِذي ُهم فِ ِ
خيتَلِ ُف َ
يه َ ْ
ون﴾ [النمل ،]76 :وقال﴿ :تَاهللَِّ َل َقدْ
َ
ا ْل ُق ْر َ َ ُّ
ْ
َ
ْ َ
ِ
ِ
الش ْي َط ُ
َأ ْر َس ْلنَا إِ َىل ُأ َم ٍم ِم ْن َق ْبلِ َك َفزَ َّي َن َهل ُ ُم َّ
يم َو َما
ان َأع َْام َهل ُ ْم َف ُه َو َول ُّي ُه ُم ا ْل َي ْو َم َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
اخ َت َل ُفوا فِ ِ
ِ
ني َهل ُ ُم ا َّل ِذي ْ
يه﴾ [النحل 63 :ـ  ..]64انظروا كيف اعتربت
َاب إِ َّال لِ ُت َب ِّ َ
َأنْزَ ْلنَا َع َل ْي َك ا ْلكت َ
هذه اآليات من سوريت النحل والنمل املكيتني من مقاصد القرآن األساسية بيان ما اختلف
فيه أهل الكتاب ،بل جعلته أول تلك املقاصد حيث بدأت به ،وثنت باهلدى والرمحة
للمؤمنني.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإننا نقول ملن يزعم أن حممدا كان يعلمه برش :قل لنا
ما اسم هذا املعلم؟ ..ومن ذا الذي رآه وسمعه؟ ..وماذا سمع منه؟ ..ومتى كان ذلك؟..
وأين كان؟ ..فإن كلمة (البرش) تصف لنا هذا العامل الذين يمشون عىل األرض مطمئنني؛
ويراهم الناس غادين ورائحني ،فال تسمع دعواها بدون حتديد وتعيني ،بل يكون مثل
مدعيها كمثل الذين خيلقون هلل رشكاء ال وجود هلم إال يف اخليال والوهم ،فيقال له كام قيل
ض َأم بِ َظ ِ
اه ٍر ِم َن ا ْل َق ْو ِل﴾ [الرعد.]33 :
هلمُ ﴿ :ق ْل َس ُّم ُ
وه ْم َأ ْم ُتنَ ِّب ُئو َن ُه بِ َام َال َي ْع َل ُم ِيف ْاألَ ْر ِ ْ
قال آخر :بل نقول :هل ولد هذا النبي أو نشأ يف مكان قيص عن العامل ،فلم هيبط
عىل قومه إال بعد أن بلغ أشده واستوى ،ثم كانوا بعد ذلك ال يرونه إال ملا ًما؟ ..أمل يولد يف
حجورهم؟ ..أمل يكن يميش بني أظهرهم يصبحهم ويمسيهم؟ ..أمل يكونوا يرونه بأعينهم
وهل ُ ْم َف ُه ْم َل ُه ُمنْكِ ُر َ
يف حله ورحيله؟ ﴿ َأ ْم َمل ْ َي ْع ِر ُفوا َر ُس َ
ون﴾ [املؤمنون]69 :
قال آخر :نعم؛ إن قومه قد طوعت هلم أنفسهم أن يقولوا هذه الكلمة﴿ :إِن ََّام ُي َع ِّل ُم ُه
رش﴾ [النحل ،]103 :ولكن هل تراهم كانوا يف هذه الكلمة جادين ،وكانوا يشريون هبا إىل
َب َ ٌ
برش حقيقي عرفوا له تلك املنزلة العلمية؟ ..كال؛ إهنم ما كان يعنيهم أن يكونوا جادين
حمقني ،وإنام كان كل مههم أن يدرؤوا عن أنفسهم معرة السكوت واإلفحام ،بأية صورة
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تتفق هلم من صور الكالم :بالصدق أو بالكذب ،باجلد أو باللعب.
قال آخر :لقد وجدوا أنفسهم مضطرين أن يلتمسوا شخصا يتحقق فيه رشطان..
أحدمها :أن يكون من سكان مكة نفسها لرتوج عنهم دعوى أنه يالقيه ويمل عليه بكرة
وأصيال ..وثانيهام :أن يكون من غري جلدهتم وملتهم ليمكن أن يقال :إن عنده علم ما مل
يعلموا ..وقد التمسوا هذ األوصاف فوجدوها يف حداد رومي ..وقد كان غالما يف مكة
تعرفه احلوانيت واألسواق ،وال تعرفه تلك العلوم يف قليل وال كثري ،غري أنه مل يكن أميا
وال وثنيا مثلهم ،بل كان نرصانيا يقرأ ويكتب ،فكان من أجل ذلك خليقا يف زعمهم أن
يكون أستاذا ملحمد ،وبالتايل أستاذا لعلامء اليهود والنصارى والعامل أمجعني.
قال آخر :ولئن سألتهم هل كان ذلك الغالم فارغا لدراسة الكتب ومتحيص أصيلها
من دخيلها ،ورد متشاهبها إىل حمكمها؟ ..وهل كان مزودا يف عقله ولسانه بوسائل الفهم
والتفهيم؟ ..لعرفت أنه كان حدادا منهمكا يف مطرقته وسندانه ،وأنه كان عامي الفؤاد ال
يعلم الكتاب إال أماين ،أعجمي اللسان ال تعدو قراءته أن تكون رطانة ال يعرفها حممد وال
أحد من قومه ،لكن ذلك كله مل يكن ليحول بينه وبني لقب األستاذية الذي منحوه إياه عىل
رغم أنف احلاسدين.
قال آخر :وهكذا ضاقت هبم دائرة اجلد فام وسعهم إال فضاء اهلزل ،وهكذا أمعنوا
يف هزهلم حتى خرجوا عن وقار العقل ،فكان مثلهم كمثل من يقول :إن العلم يستقى من
اجلهل ،وإن اإلنسان يتعلم كالمه من الببغاء ..وكفى هبذا هزيمة وفضيحة لقائله ﴿لِ َس ُ
ان
ا َّل ِذي ي ْل ِحدُ َ ِ
ْج ِم ٌّي َو َه َذا لِ َس ٌ
يب ُمبِنيٌ ﴾ [النحل.]103 :
ان ع ََر ِ ٌّ
ون إِ َل ْيه َأع َ
ُ
قال آخر :نعم ،إهنم رأوا يف هذا األسلوب من حالوة الفكاهة وامللحة ما يسيغ مراة
الزور والباطل ،ورأوا يف هذه الصورة اخليالية من التهكم والسخرية ما يشفي صدورهم
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وجيعلهم يتضاحكون بملء أفواههم ،ولكنهم ما دروا أن يف طي هذه السخرية سخرية هبم،
وأهنم قد شهدوا فيها عىل أنفسهم أهنم أجهل األمم ،وأن كل غريب عنهم ـ ولو كان غالما
سوقيا ـ أهل ألن يقال عنه :إن عنده من العلم ما ليس عندهم ..فيا له من نطق كان العي يف
موضعه خريا هلم وأسرت عليهم ،ويا له من سالح أرادوا أن جيرحوا به خصمهم ،فجرحوا
به أنفسهم من حيث ال يشعرون.
قال آخر :أما احلق الذي كانوا خياصمونه فقد زادوه هبذا االهتام قوة إىل قوته ،ذلك
أهنم حني خرجوا يلتمسون واحدا من البرش يمكن أن ينسب إليه هذا العلم املحمدي مل
يستطيعوا أن يفرتضوا له مصدرا تعليميا خارج حدود قريته ،بل كان آخر جهد بذلوه من
حيلتهم وآخر سهم رموه من كنانتهم أن جاءوا من بني ظهرانيهم هبذا الغالم الذي عرفتم
خربه.
قال آخر :وقد غفلوا عن أنه لو كان هذا الغالم قادرا أن يكون مرجعا علميا كام
أرادوا أن يصفوه ،فام الذي منعهم أن يأخذوا عنه كام أخذ صاحبهم؟ ..وبذلك كانوا
يسرتحيون من عنائه ويداوونه من جنس دائه ..بل ما منع ذلك الغالم أن يبدي للعامل
صفحته فينال يف التاريخ رشف األستاذية ،أو يتوىل بنفسه تلك القيادة العاملية؟
قال آخر :وملاذا مل ينسبوا تلك العلوم الغريبة عنهم إىل أهلها املوسومني هبا من
الربانني واألحبار يف املدينة أو من القسيسني والرهبان يف الشام ،أولئك الذين قضوا
أعامرهم يف دراستها وتعليمها؟ ..أليس ذلك ـ لو كان ممكنا أو شبيها باملمكن ـ كان هو
أحسن تلفيقا وأجود سبكا وأدنى إىل الرواج وأبعد عن اإلحالة من نسبتها إىل حداد مكة؟
أم ضاقت هبم األرض فلم جيدوا أحدا أمثل منه وال أعلم بالدين والتاريخ؟
قال آخر :هؤالء قوم حممد  وهم كانوا أحرص الناس عىل خصومته ،وأدرى
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الناس بأسفاره ورحالته ،وأحصاهم حلركاته وسكناته ،قد عجزوا كام ترون أن يعقدوا
صلة علمية بينه وبني أهل العلم يف عرصه ،فام للمنكرين اليوم وقد مَض نيف وثالثة عرش
قرنا انفضت فيها سوق احلوادث ،وجفت األقالم ،وطويت الصحف ،ال يزالون يبحثون
عن تلك الصلة يف قاممات التاريخ ،ويف الناحية التي أنف قومه أن ينبشوها؟
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإنه لو كانت نسبة هذه العلوم القرآنية إىل تعليم البرش
من الدعاوي التي تعرب عن فكرة أو شبهة قائمة بنفس صاحبها لوقف عندهم الطاعنون
ومل جياوزوها؛ ذلك ألن العقل إذا ُخ ِّل ونفسه يف تعليل تلك املفارقة الكلية بني ماض احلياة
املحمدية وحارضها ـ أي ما قبل النبوة وما بعدها ـ مل يسعه إال احلكم بأن هذا العلم اجلديد
وليد تعليم جديد.
قال آخر :إذ ال عهد للناس بمعلمني يف األرض من غري البرش كان أول ما خيطر
بالبال أن هنالك إنسانا توىل هذا التعليم ،فلو وجد الطاعن أدنى تكأة من عوامل واقعية أو
ممكنة جتعل له شيئا من االقتناع هبذا التعليل فيام بينه وبني نفسه ملا رض به بديال وملا عدل
عنه إىل تعليل آخر أيا كان ،لكن هؤالء الطاعنني ما فتئوا منذ نزل القرآن إىل يومنا هذا
حائرين يف نسب هذا القرآن ،ال يدرون أينسبونه إىل تعليم البرش كام سمعنا آنفا ،أم يرجعون
به إىل نفس صاحبه كام سمعنا من قبل ،أم جيمعون له بني النسبتني فيقولون لصاحبه :إنه
﴿ ُم َع َّل ٌم جمَ ْنُ ٌ
ون﴾ [الدخان]14 :
قال آخر :ومن تتبع أنواع املجادالت التي حكاها القرآن عن الطاعنني فيه رأى أن
نسبتهم القرآن إىل تعليم البرش كانت هي أقل الكلامت دورانا عىل ألسنتهم ،وأن أكثرها
ورو ًدا يف جدهلم هي نسبته إىل نفس صاحبه ،عىل اضطراهبم يف حتديد تلك احلال النفسية
التي صدر عنها القرآن :أشعر هي ،أم جنون ،أم أضغاث أحالم؟
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قال آخر :فانظروا :كم قلبوا من وجوه الرأي يف هذه املسألة؛ حتى إهنم مل يقفوا عند
احلدود التي يمكن افرتاضها يف كالم رصني كالقرآن ،ويف عقل رصني كعقل صاحبه ،بل
ذهبوا إىل أبعد األحوال النفسية التي يمكن أن يصدر عنها كالم العقالء واملجانني ..إن
ذلك ملن أوضح األدلة عىل أهنم مل يكونوا يشريون هبذا الوجه أو ذاك إىل هتمة حمققة هلا مثار
يف اخلارج أو يف اعتقادهم ،وإنام أرادوا أن يدلوا بكل الفروض والتقادير مغمضني عىل ما
فيها من حمال وناب ونافر ،ليثريوا هبا غبارا من األوهام يف عيون املتطلعني إىل ضوء احلقيقة،
وليلقوا هبا أشواكا من الشك يف طريق السائرين إىل روض اليقني.
قال آخر :ونحن نعلم أهنم كانوا يف قرارة أنفسهم غري مطمئنني إىل رأي صالح
يرضوه من بني تلك اآلراء ،وأهنم كانوا كلام وضعوا يدهم عىل رأي منها وأرادوا أن
ينسجوا منه للقرآن ثوبا وجدوه نابيا عنه يف ذوقهم ،غري صالح ألن يكون لبوسا له،
فيفزعون من فورهم إىل جتربة رأي ثان ،فإذا هو ليس بأمثل قياسا مما رفضوه ،فيعمدون إىل
جتربة ثالثة ..وهكذا دواليك ما يستقرون عىل حال من القلق.
قال آخر :وقد وصف اهلل تعاىل هذه الصورة املضحكة من البلبلة اجلدلية ،فقال:
َاث َأح َال ٍم ب ِل ا ْف َرتاه ب ْل ُهو َش ِ
اع ٌر﴾ [األنبياء ]5 :فهذه اجلملة القصرية متثل
َ
َ ُ َ
َ
﴿ َب ْل َقا ُلوا َأ ْضغ ُ ْ
لكم بام فيها من توايل حروف اإلرضاب مقدار ما أصاهبم من احلرية واالضطراب يف رأهيم،
وتريكم من خالهلا صورة شاهد الزور إذا شعر بحرج موقفه :كيف يتقلب ذات اليمني
رض ُبوا
وذات الشامل ،وكيف تتفرق به السبل يف تصحيح ما حياوله من حمال ﴿ا ْن ُظ ْر َك ْي َ
ف َ َ
ون َسبِ ً
َل َك ْاألَ ْم َث َال َف َض ُّلوا َف َال َي ْستَطِي ُع َ
يال﴾ [الفرقان]9 :
بعد أن ذكر احلكامء هذا ،قام أحد احلضور ،وقال :واآلن بعد أن أثبتم لنا أن حممدا
مل يتلق القرآن من لدن نفسه ،وال من لدن البرش ،فمن أين تلقاه إذن؟
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قال أحد احلكامء( :)1بعد أن عرفتم أنه ال يوجد للقرآن مصدر إنساين ،ال يف نفس
صاحبه وال عند أحد من البرش ،وأن كل من حاول أن جيعل هذا القرآن عمال إنسانيا أعياه
أمره ،وأقام احلجة عىل فشله باضطرابه وجلاجته ،وإحالته ومكابرته؛ فقد وجب علينا أن
نبحث عن ذلك املصدر يف أفق خارج من هذا األفق اإلنساين مجلة؛ وأال نقف بالقرآن حيث
وقف به املنكرون قديام وحديثا مذبذبني فيهن بني هذين الطرفني يأخذون بأحدمها تارة،
وبالثاين تارة ،وهبام جمتمعني تارة أخرى ،متنقلني هكذا من فاسد إىل فاسد ،إىل مركب منهام
أشد فسادا من كليهام.
قال آخر :مع أن العقل يقيض علينا أن نبطل ما أبطله الربهان غري مكابرين ،وأن
نتابعه يف سريه حتى نصل إىل احلق املبني ..بخالف الطريقة التي اعتمدها املنكرون؛ فإهنم
ما قعد هبم عن متابعة البحث ـ كام زعموا ـ رعايتهم حلرمة السنن الكونية ،وحمافظتهم عىل
األسباب العادية التي يصدر عنها كالم الناس يف معقوهلم ومنقوهلم ..ذلك أن هذا الذي
ظنوه وفاء بطبيعة األشياء قد انقلب هبم إىل ضده؛ إذ خرقوا يف سبيله السياج الطبيعي للعقل
اإلنساين وللواقع التارخيي ،فجمعوا املتناقضات وغريوا معامل التاريخ ،وأرهقوا طبائع
األشياء فحملوها ما ال تطيق ..فأي عاقل يرض أن يقف موقفا كهذا ينرص فيه عادته بإهدار
عقله؟
قال آخر :بل احلق أن هناك مانعا آخر منعهم عن متابعة السري ،لكنهم يكتمونه..
وهو الكرب الذي يف صدورهم ،والذي منعهم أن يعطوا مقادهتم إلنسان جاءهم من فوق
رؤوسهم يزعم أنه رسول اهلل إليهم ،فيأمرهم وينهاهم ويستوجب الطاعة عليهم ،ثم هو

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :النبأ العظيم ،ص ،98فام بعدها.
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عىل ذلك يواجههم باحلقائق املرة ،فيحول بينهم وبني ماض هم به مستمسكون ،وهوى هم
له عابدون ﴿بل جاءهم باحلق وأكثرهم للحق كارهون﴾ [املؤمنون]70 :

قال آخر :مع أهنم لو ختلوا عام متليه عليهم أنفسهم ،ودرسوا تلك الظاهرة العجيبة
التي كانت تبدو عىل وجه رسول اهلل  يف كل مرة حني ينزل عليه القرآن ،وكان أمرها ال
خيفى عىل أحد ممن ينظر إليه ..حيث كانوا يرونه قد امحر وجهه فجأة وأخذته الربحاء حتى
يتفصد جبينه عرقا ،وثقل جسمه حتى يكاد يرض فخذه فخذ اجلالس إىل جانبه وحتى لو
كان راكبا لربكت به راحلته ،وكانوا مع ذلك يسمعون عند وجهه أصواتا خمتلطة تشبه دوي
النحل ..ثم ال يلبث أن تسى عنه تلك الشدة فإذا هو يتلو قرآنا جديدا حمدثا(.)1
قال آخر :فمن شاء أن يبحث عن مصدر هذا القرآن ،فها هنا أقرب مظانه ،ففيها
فليحرص الباحثون بحوثهم ،ولينشد طالب احلق ضالتهم ،وأين تلتمس األسباب
الصحيحة ألثر ما إن مل تلتمس حيث يظهر ذلك األثر ،وحيث يدور وجوده وعدمه؟
قال آخر :فلننظر يف هذه الظاهرة :هل كانت شيئا متكلفا مصنوعا وطريقة حتضريية
يستجمع هبا الفكر والروية؟ ..أم كانت أمرا ال دخل فيه لالختيار؟ ..وإذا كانت أمرا غري
اختياري فهل كان هلا يف داخل النفس منشأ من األسباب الطبيعية العادية ،كباعثة النوم ،أو
من األسباب الطبيعية الشاذة ،كاختالل القوى العصبية؟ أم كانت انفعاال بسبب خارجي
منفصل عن قوى النفس؟
قال آخر :إن نظرة واحدة نلقيها عىل عنارص هذه الظاهرة لتهدينا إىل أهنا ال يمكن
أن تكون صناعة وتكلفا ،وبخاصة لو تأملت تلك األصوات املختلطة التي كانت تسمع

( )1هذه األوصاف كلها ثابتة يف األحاديث الصحيحة الواردة يف املصادر املختلفة مما يغني عن توثيقها هنا.
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عند الوجه النبوي الرشيف ..وأيضا لو كانت صناعة وتكلفا لكانت طوع يمينه فكان ال
يشاء يوما أن يأيت بقرآن جديد إال جاء به من هذا الطريق الذي اعتاده يف حتضريه ..وقد
علمتم أنه كثريا ما التمسه يف أشد أوقات احلاجة إليه ،وكان ال يظفر به إال حني يشاء اهلل..
فهي إذا حال غري اختيارية.
قال آخر :ثم إننا نرجع البرص كرة أخرى فنرى البعد شاسعا بينها وبني عارض
السبات الطبيعي الذي يعرتي املرء يف وقت حاجته إىل النوم؛ فإهنا كانت تعروه قائام أو
قاعدا ،وسائرا أو راكبا ،وبكرة أو عشيا ،ويف أثناء حديثه مع أصحابه أو أعدائه ،وكان
تعروه فجأة وتزول عنه فجأة ،وتنقيض يف حلظات يسرية ،ال بالتدريج الذي يعرض
للوسنان ،وكانت تصاحبها تلك األصوات الغريبة التي ال تسمع منه وال غريه عند النوم..
وباإلمجال كانت حاال تباين حال النائم يف أوضاعها وأوقاهتا وأشكاهلا ومجلة مظاهرها..
فهي إذا عارض غري عادي.
قال آخر :ثم نرى املباينة التامة واملناقضة الكلية بينها وبني تلك األعراض املرضية
والنوبات العصبية التي تصفر فيها الوجوه ،وتربد األطراف ،وتصطك األسنان ،وتتكشف
العورات ،وحيتجب نور العقل ،وخييم ظالم اجلهل؛ ألهنا كانت كام علمتم مبعث نمو يف
قوة البدن ،وإرشاق يف اللون ،وارتفاع يف درجة احلرارة ،وكانت إىل جانب ذلك مبعث نور
ال ظلمة ،ومصدر علم ال جهالة ،بل كان جييء معها من العلم والنور ما ختضع العقول
حلكمته ،وتتضاءل األنوار عند طلعته.
قال آخر :إن هذا يدعونا إىل أن نقف وقفة يسرية لنرى مبعث هذا الضوء الذي كان
يبدو حينا وخيتفي أحيانا من حيث ال يد لصاحبه يف ظهوره وال يف اختفائه :هل عسى أن
يكون منبعثا من طبيعة هذه النفس املحمدية؟ ..إذا واهلل لكان خليقا أن ينبعث منها أبدا
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ولكان أحق بأن ينبعث منها يف حال اليقظة العادية والروية الفكرية أكثر مما ينبعث منها يف
تلك اللحظات اليسرية حينام تغشيها هذه السحابة الرقيقة التي قد تشبه السنة أو اإلغامء.
قال آخر :فال بد إذا أن يكون وراء هذه السحابة مصدر نوراين يمد هذه النفس
املحمدية بني آن وآن ،فيسمو هبا عن أفق شعورها املحدود ،ويزودها بام شاء اهلل من العلوم،
ثم يرسلها إلينا حمملة هبذه الشحنة العلمية إىل أن يالقيها مرة أخرى.
قال آخر :وكام آمن الناس بأن نور القمر ليس مستفادا من ذاته ،وإنام هو مستفاد من
ضياء الشمس؛ ألهنم رأوا اختالف نوره تابعا أبدا الختالف مواقعه منها قربا وبعدا،
فكذلك فليؤمنوا بأن نور هذا القمر النبوي إنام كان شعاعا منعكسا من ضوء تلك الشمس
التي يرون آثارها وإن كانوا ال يروهنا ..نعم إهنم مل يروها بأعينهم طالعة يف رابعة النهار ،ومل
يسمعوا صوهتا بآذاهنم جرسا مفهوما وكالما يفقهه الناس؛ ولكنهم كانوا يرون قبسا منها
يف اجلبني ،وكانوا يسمعون حسيسا حول الوجه الكريم ..وإن يف ذلك هلدى للمهتدين.
قال آخر :هي إذا قوة خارجية؛ ألهنا ال تتصل هبذه النفس املحمدية إال حينا بعد
حني ..وهي ال حمالة قوة عاملة؛ ألهنا توحي إليه علام ..وهي قوة أعىل من قوته؛ ألهنا حتدث
ِ ٍ
ِ
است ََوى﴾ [النجم 5 :ـ ..]6
يف نفسه ويف بدنه تلك اآلثار العظيمة ﴿ َع َّل َم ُه َشديدُ ا ْل ُق َوى ُذو م َّرة َف ْ
وهي قوة خرية معصومة ،ألهنا ال توحي إال احلق وال تأمر إال بالرشد.
قال آخر :فال جرم أهنا ال تكون قوة طائشة رشيرة كقوة اجلن والشياطني؛ إذ ما للجن
وعلم الغيب ولقد ﴿ َتبين ِ
اب املُْ ِه ِ
َت ِْ
ب َما َلبِ ُثوا ِيف ا ْل َع َذ ِ
اجل ُّن َأ ْن َل ْو كَا ُنوا َي ْع َل ُم َ
ني﴾
ون ا ْل َغ ْي َ
َ َّ
﴿و َما َتنَزَّ َل ْت بِ ِه
[سبأ ..]14 :وما للشيطان وخرب السامء وهي حمفوظة من كل شيطان رجيم َ
ون إِ َّهنُ ْم ع ِ
الس ْم ِع ملَ ْعزُ و ُل َ
الش َياطِنيُ َو َما َينْ َب ِغي َهل ُ ْم َو َما َي ْستَطِي ُع َ
َّ
ون﴾ [الشعراء 210 :ـ ]212؟
َن َّ
قال آخر :بل نقول :أو ليس املرء يعرف بقرينه ،وشبه اليشء ينجذب إليه؟ فكيف
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تأتلف تلك األرواح اخلبيثة وذلك القلب النقي الطهور؟ أم كيف تأتلف تلك القوى
﴿ه ْل ُأ َن ِّب ُئ ُك ْم ع ََىل َم ْن َتنَزَّ ُل
الطائشة وهذا العقل الكامل الرصني؟ ..وقد قال تعاىلَ :
ون السمع و َأ ْك َثر ُهم ك ِ
ٍ ِ
َّ ِ
َاذ ُب َ
ون﴾ [الشعراء 221 :ـ ]223
الش َياطنيُ َتنَزَّ ُل ع ََىل ُك ِّل َأ َّفاك َأثي ٍم ُي ْل ُق َ َّ ْ َ َ ُ ْ
قال آخر :فامذا عسى أن تكون هذه القوة إن مل تكن قوة ملك كريم؟ ..ذلك هو مبلغ
العلم يف وصف هذه القوة الغيبية حسبام هيدي إليه البحث العقل املستقيم ..وليس باملؤمن
املقتصد حاجة إىل أكثر من هذا القدر يف إرضاء شهوته العلمية ،وال يف تثبيت عقيدته
الدينية؛ فمن شاء املزيد من وصفها وحليتها فليس سبيله الرجوع إىل دالالت العقول ،وإنام
سبيله الرجوع إىل النقل الصحيح عن مهبط رسها ومظهر نورها  فهو وحده الذي
يستطيع أن يتحدث عن صاحب هذا الس حديث شاهد العيان الذي رأى شخصه وسمع
صوته ،بل حديث التلميذ الذي جلس إىل أستاذه غري مرة.
قال آخر :فأما الذي يؤمن بالغيب فسيؤمن هبذا احلديث عنه وإن مل يره؛ ألنه رأى
أثره ،وألنه يؤمن بمن أخربه ..وأما اجلاهلون الذي أوتوا قليال من علم ظاهر احلياة فظنوا
أهنم أحاطوا بكل يشء علام فإهنم سيكذبون بكل ما مل حييطوا بعلمه ،وسيقولون لك :لعله
رص َو َما
اضطراب يف أعصاب البرص خيل إليه أنه يرى شيئا من ال يشء ..كال ﴿ َما زَ ا َغ ا ْل َب َ ُ
أشباحا ماثلة،
َطغَى﴾ [النجم ..]17 :أو يقولون :لعله اضطراب يف قوى الفكر صور له املعاين
ً
ب ا ْل ُفؤَ ا ُد َما َر َأى﴾ [النجم]11 :
واألحالم حقائق جمسمة ..كال ﴿ َما ك ََذ َ

قال آخر :لقد عجبوا أن يرى إنسان املالئكة عيانا ويكلمهم جهارا ،بل عجبوا أن
يكون يف الدنيا خلق ال يرونه بأعينهم ،وصوت ال يسمعونه بآذاهنم ،فقالوا :كيف يرى
حممد  ما ال نرى ،ويسمع ما ال نسمع! ..ونحن أحق أن نعجب من هذا العجب؛ فإننا
نفهم أنه لو ساغ مثله يف عصور اجلاهلية األوىل ما كان ليسوغ اليوم وقد ملئت األرض
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باآليات العلمية التي تفس لعقولنا تلك احلقائق الغيبية.
قال آخر :إن من أقرب هذه اآليات إىل متناول اجلمهور آية اهلاتف؛ فقد أصبح
الرجالن يكون أحدمها يف أقىص املرشق واآلخر يف أقىص املغرب ،ثم يتخاطبان ويرتاءيان،
من حيث ال يرى اجلالسون يف جملس التخاطب شيئًا ،وال يسمعون إال أزيزً ا كدوي النحل
الذي يف صفة الوحي.
قال آخر :فإن كانوا يريدون آية علمية أوضح من هذا متثل هلم الوحي ً
متثيال ،وترهيم
من طريق التجارب ـ التي ال يؤمنون إال هبا ـ أن اتصال النفس اإلنسانية بقوة أعىل منها قد
ُحيدث فيها ظاهر ًة من جنس هذه الظاهرة ،وينقش فيها معلومات مل تكن خمزونة يف العقل
وال يف احلس قبل ذلك ،فها قد أراهم اهلل تلك اآلية العجيبة يف أعجوبة التنويم املغناطييس؛
فقد أصبح الرجل القوي اإلرادة يستطيع أن يتسلط بقوة إرادته عىل من هو أضعف منه
حتى جيعله ينام بأمره نو ًما عمي ًقا ال يشعر فيه بوخز اإلبر ،وهناك يكون رهني إشارته،
وتنمحي إرادته يف إرادته ..فإذا كان فعل هذا اإلنسان باإلنسان فام ظنك بمن هو أشد منه
قوة؟
قال آخر :فذلك مثل حامل الوحي ومتلقيه عليهام السالم ..هذا برش مطواع ذو
روح صاف يقبل انطباع العلوم فيه ..وذاك ملك شديد القوي ذو مرة حيمل إليه رسالته
ويقرئها إياه ،فال ينسى إال ما شاء اهلل.
قال آخر :بيد أن هناك بعدا شاسعا بني هذا الوحي النبوي ،ووحي الناس بعضه
لبعض ،فالناس كام عرفت قد يوحون زخرف القول غرورا ،وكثريا ما ترك وحيهم يف نفس
متلقيه أعراضا عقلية أو بدنية يصعب عالجها ..فأين هذا من الوحي بني رسولني مؤيدين
اصطفامها اهلل لرسالته :رسول اهلل من املالئكة ،ورسول من الناس؟ ..فأما الرسول امللكي
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فإنه ال يوحي إال احلق ،وال يأمر إال باخلري ،وأما الرسول البرشي فإنه ال يزال من بعد كام
جي َع ُل ِر َسا َل َت ُه﴾
كان من قبل ،ثابت الفؤاد كامل العقل قوي النفس والبدن ﴿اهللَُّ َأ ْع َل ُم َح ْي ُث َ ْ
[األنعام]124 :

املشهد الثالث:
قلنا :حدثتنا عن املشهد الثاين ..فحدثنا عن الثالث.
قال :بعد أن سمعت كلامت أولئك احلكامء ،وزالت بسببها الكثري من العوائق التي
حتول بيني وبني اإليامن بالقرآن ،لكنها مل تزل مجيعا ..تاقت نفيس للمزيد من األدلة ،فرحت
أسري يف تلك احلديقة ،بعد أن غادرها أولئك احلكامء الذين قطعوا حديثهم بعد سامعهم
لصوت املؤذن.
حينها رست هائام عىل وجهي إىل أن قيض اهلل يل جملسا آخر ،ومع نفس أولئك
احلكامء ..وقد سمعت حينها أحد احلضور ،خياطبهم قائال :بعد أن حدثتمونا عن الطريق
الذي ورد منه القرآن ،حدثونا عن القرآن نفسه ،وهل ورد فيه ما يدل عىل املصدر الذي
تذكرونه.
قال أحد احلكامء( :)1إننا إذا تأملنا بصدق يف القرآن الكريم نجد أنه يأبى بطبيعته أن
يكون من صنع البرش ،فهو ينادي بلسان حاله أنه رسالة القضاء والقدر ،حتى إنه لو وجد
ملقى يف صحراء أليقن الناظر فيه أن ليس من هذه األرض منبعه ومنبته ،وإنام كان من أفق
السامء مطلعه ومهبطه.
قال آخر :ذلك أن قدرة الناس وإن تفاوتت فإىل حدود حمدودة ال تتعداها ،وقدرة
اخلالق عىل املمكنات ال حد هلا ،فكل كائن جياوز حدود القدرة العاملية واقع يف حدود
( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :النبأ العظيم ،ص ،105فام بعدها.
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القدرة اإلهلية البتة ،وال ثالث.
قال آخر :مثال ذلك :أن الرجل قد يرصع الرجل وقد يرصع الرجلني وقد يرصع
اآلحاد والعرشات ،ولكن هل من الناس من يقف يف وجه العامل كله فيقهر األمم أفرادا
ومجاعات؟ ..واهلل يأيت بالشمس من املرشق فمن ذا الذي يأيت هبا من املغرب؟
اجت ََم ُعوا َل ُه َوإِ ْن َي ْس ُل ْب ُه ُم ُّ
اب
قال آخر :إهنم ال يستطيعون أن َ ْ
الذ َب ُ
﴿خي ُل ُقوا ُذ َبا ًبا َو َل ِو ْ
ِ
وب﴾ [احلج ..]73 :فأنى هلم أن يضاهئوا تلك
َش ْيئًا َال َي ْس َتن ِْق ُذو ُه ِمنْ ُه َض ُع َ
ب َواملَْ ْط ُل ُ
ف ال َّطال ُ
الكائنات العلوية التي ال تناهلا أيدهيم وال قذائفهم ،والتي ال يملكون من أمرها سوى النظر
إليها واإلعجاب هبا واالستفادة منها واخلضوع هلا.
قال آخر :فذلك العجز العام عن مضاهاة اخللق وعن حماكاة الصنعة هو آية ليست
من صنع الناس ،وذلك هو الطابع اإلهلي واملظهر الساموي الذي متتاز به صنعة اخلالق عن
صنعة املخلوق ،وهذا هو املثل الذي نريد أن نطبقه عىل القرآن الكريم.
قال آخر :غري أن من الناس فري ًقا غري ًقا يف محأة العناد؛ يقولونَ ﴿ :م ْه َام َت ْأتِنَا بِ ِه ِم ْن
ِِ
ٍ ِ
﴿و َل ْو َأ َّننَا نَزَّ ْلنَا إِ َل ْي ِه ُم املَْ َالئِ َك َة
آ َية لت َْس َح َرنَا ِ َهبا َف َام ن َْح ُن َل َك بِ ُمؤْ مننيَ ﴾ [األعرافَ ..]132 :
يش ٍء ُق ُب ًال َما كَا ُنوا لِ ُيؤْ ِمنُوا إِ َّال َأ ْن َي َشا َء اهللَُّ﴾ [األنعام،]111 :
رشنَا َع َل ْي ِه ْم ُك َّل َ ْ
َو َك َّل َم ُه ُم املَْ ْوتَى َو َح َ ْ
وآخرين ال جيدون طمأنينتهم إال يف اضطراب الشك ،يقولون﴿ :إِ ْن َن ُظ ُّن إِ َّال َظنًّا َو َما ن َْح ُن
بِمس َتي ِقنِنيَ ﴾ [اجلاثية﴿ ..]32 :و َلو َفتَحنَا َع َلي ِهم بابا ِمن السام ِء َف َظ ُّلوا فِ ِ
يه َي ْع ُر ُج َ
ون َل َقا ُلوا إِن ََّام
َ ْ ْ
ُ ْ ْ
ْ ْ َ ً َ َّ َ
ور َ
﴿و َل ْو نَزَّ ْلنَا َع َل ْي َك كِتَا ًبا ِيف
ُسك َِّر ْ
ون﴾ [احلجر 14 :ـ َ ..]15
ت َأ ْب َص ُارنَا َب ْل ن َْح ُن َق ْو ٌم َم ْس ُح ُ
ِ

ِ

ِ

ِ

ق ْر َط ٍ
ح ٌر ُمبِنيٌ ﴾ [األنعام]7 :
اس َف َل َم ُسو ُه بِ َأ ْيدهيِ ْم َل َق َال ا َّلذي َن َك َف ُروا إِ ْن َه َذا إِ َّال س ْ
قال آخر :فهؤالء وأولئك ال سبيل لنا عليهم ،وال ينفعهم نصحنا إن كان اهلل يريد
أن يغوهيم ،إذ ليس من شأننا أن ُنسمع الصم أو هندي العمي وال الذين جيعلون أصابعهم
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يف آذاهنم فإذا هم ال يسمعون ،أو يضعون أكفهم عىل أعينهم فإذا الشمس الطالعة ليست
﴿و َم ْن ُي ِر ِد اهللَُّ فِ ْتنَ َت ُه َف َل ْن َمتْلِ َك َل ُه ِم َن اهللَِّ َش ْيئًا﴾ [املائدة ،]41 :وإنام سبيلنا أن ننصب
بطالعة َ
احلجة جلاهلها من طالب احلق ،ونوضح الطريق لسابلها من رواد اليقني.
قال آخر :وهلذا ندعو كل من يطلب احلق بإنصاف ،أن ينظر معنا يف القرآن من أي
النواحي أحب :من ناحية أسلوبه ،أو من ناحية علومه ،أو من ناحية األثر الذي أحدثه يف
وغري به وجه التاريخ ،أو من تلك النواحي جمتمعة.
العامل َّ
قال آخر :عىل أن يكون له اخلرية بعد ذلك أن ينظر إليه يف حدود البيئة والعرص الذي
ظهر فيه ،أو يفرتض أنه ظهر يف أرقى األوساط والعصور التارخيية.
قال آخر :وسواء علينا أيضا أن ينظر إىل شخصية الداعي الذي جاء به أو يلتمس
شخصا خياليا جتمعت فيه مرانات األدباء ،وسلطات الزعامء ،ودراسات العلامء بكافة
العلوم اإلنسانية ..ثم نسأله :هل جيد فيه إال قوة شاذة تغلب كل مغالب ،وتتضاءل دوهنا
قوة كل عامل ،وكل زعيم ،وكل شاعر وكاتب ،ثم تنقيض األجيال واألحقاب وال ينقيض ما
فيه من عجائب ،بل قد تنقيض الدنيا كلها وملا حيط الناس بتأويل كل ما فيه ﴿ َي ْو َم َي ْأ ِيت َت ْأ ِوي ُل ُه
َي ُق ُ
ت ُر ُس ُل َر ِّبنَا بِ ْ
احلَ ِّق﴾ [األعراف]53 :
ول ا َّل ِذي َن ن َُسو ُه ِم ْن َق ْب ُل َقدْ َجا َء ْ
قال آخر :وبام أننا ال نطيق أن نتحدث لكم عن نواحي اإلعجاز يف القرآن الكريم،
فسنكتفي لكم بثالث منها :اإلعجاز اللغوي ،واإلعجاز العلمي ،واإلعجاز اإلصالحي
التهذيبي االجتامعي.
قال آخر( :)1وأول تلك النواحي اإلعجاز اللغوي؛ فمن كان عنده يشء من الشك

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :النبأ العظيم ،ص ،108فام بعدها.

175

فيم ذلك الشك؟ ..وهل حدثته نفسه بأنه يستطيع
يف هذه القضية فليأذن لنا أن نستوضحهَ :
أن يأيت بكالم يف طبقة البالغة القرآنية؟ ..أم هو قد عرف من نفسه القصور عن تلك الرتبة،
ولكنه مل يعرف عن الناس ما عرف عن نفسه؟ ..أم علم أن الناس مجي ًعا قد سكتوا عن
معارضة القرآن ،ولكنه مل يعلم أن سكوهتم عنه كان عجزً ا ،وال أن عجزهم جاء من ناحية
القرآن ذاته؟ ..أم علم أهنم قد عجزوا عنه وأنه هو الذي أعجزهم ،ولكنه مل يعلم أن أسلوبه
كان من أسباب إعجازه؟ ..أم هو يوقن بأن القرآن الكريم كان وما زال معجزة بيانية لسائر
الناس ،ولكنه ال يوقن بأنه كان معجزً ا كذلك ملن جاء به؟ ..أم هو يؤمن هبذا كله؛ ولكنه
ال يدري :ما أرساره وما أسبابه؟
قال آخر :هذه وجوه ستة ،لكل وجه منها عالج خيصه ..أما الشبهة األوىل؛ فهي
شبهة ِغ ٍّر ناشئ يتوهم القدرة عىل حماكاة القرآن ..فإن كان مثار الشبهة عنده أنه زاول شيئًا
اقتدارا يف البيان فوسوس له شيطان اإلعجاب
من صناعة الشعر أو الكتابة ،وآنس من نفسه
ً
بنفسه واجلهل بالقرآن أنه يستطيع اإلتيان بمثل أسلوبه ،فذلك ظن ال يظنه بنفسه أحد من
الكبار املنتهني ،وإنام يعرض ـ إن عرض ـ لألغرار الناشئني.
قال آخر :ومثل هذا دواؤه عندنا نصح نتقدم به إليه أن يطيل النظر يف أساليب
العرب ،وأن يستظهر عىل فهمها بدراسة طرف من علوم األدب ،حتى تستحكم عنده ملكة
النقد البياين ،ويستبني له طريق احلكم يف مراتب الكالم وطبقاته ،ثم ينظر يف القرآن بعد
ذلك ..وسريى أن كل خطوة خيطوها يف هذه السبيل ستزيده معرفة بقدره ،وستحل عن
نفسه عقدة من عقد الشك يف أمره؛ إذ يرى هنالك أنه كلام ازداد بصرية بأرسار اللغة،
وإنكارا
هضام لنفسه،
ً
وإحسانًا يف ترصيف القول ،وامتالكًا لناصية البيان ،ازداد بقدر ذلك ً
لقوته ،وخضوعًا بكليته أمام أسلوب القرآن.
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قال آخر :وهذا قد يبدو لكم عجي ًبا ،أن يزداد شعور املرء بعجزه عن الصنعة بقدر
ما تتكامل فيها قوته ويتسع هبا علمه ،لكن ال عجب ،فتلك سنة اهلل يف آياته التي يصنعها
بيديه :ال يزيدك العلم هبا والوقوف عىل أرسارها إال إذعانًا لعظمتها وثقة بالعجز عنها ،وال
كذلك صناعات اخللق ،فإن فضل العلم هبا يمكنك منها ويفتح لك الطريق إىل الزيادة
عليها ،ومن هنا كان سحرة فرعون هم أول املؤمنني برب موسى وهارون.
وكرب عليه أن ُيقر بعجزه
قال آخر :فإن أبى املغرور إال
إرصارا عىل غرورهُ ،
ً
وقصوره ،دعوناه إىل امليدان ليجرب نفسه ويربز قوته ،وقلنا له :أخرج لنا أحسن ما عندك
لننظر أصدقت أم كنت من الكاذبني ..غري أننا نعظه بواحدة أخرى :أال خيرج عىل الناس
ببضاعته حتى يطيل الروية وحيكم املوازنة ،وحتى يستيقن اإلحسان واإلجادة؛ فإنه إن فعل
ذلك كان أدنى أن يتدارك غلطه ويواري سوءته ،وإال فقد أساء املسكني إىل نفسه من حيث
أراد اإلحسان إليها.
قال آخر :وإن يف التاريخ لعربا تؤثر عن أناس حاولوا مثل هذه املحاولة؛ فجاءوا يف
معارضة القرآن بكالم ال يشبه القرآن وال يشبه كالم أنفسهم؛ بل نزلوا إىل رضب من
ٍ
ٍ
ناره :فمنهم ٌ
عاره َ
عاقل استحيا أن ُيتم جتربته ،فحطم
وش ُ
َواره ،باق ُ
السخف والتفاهة باد ع ُ
قلمه ومزق صحيفته ..ومنهم ماكر وجد الناس يف زمنه أعقل من أن تروج فيهم سخافاته،
فطوى صحفه وأخفاها إىل حني ..ومنهم طائش برز هبا إىل الناس ،فكان سخرية للساخرين
ً
ومثال لآلخرين.
قال آخر :ومنهم مسيلمة الكذاب ،فقد زعم أنه يوحى إليه بكالم مثل القرآن ،وما
صنع شيئا إال أنه كان يعمد إىل آي من القرآن فيسق أكثر ألفاظها ويبدل بعضا ،كقوله:
(إنا أعطيناك اجلامهر فصل لربك وجاهر) ،أو جييء عىل موازين الكلامت القرآنية بألفاظ
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سوقية ومعاين سوقية ،كقوله( :والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا واخلابزات خبزا)
قال آخر :وهكذا مل يستطع ،وهو عريب قح أن حيتفظ بأسلوب نفسه ،بل نزل إىل حد
اإلسفاف ،وأتى العبث الذي يأتيه الصبيان يف مداعبتهم وتفكههم بقلب األشعار واألغاين
عن وجهها.
قال آخر :وال خيفى أن هذا كله ليس من املعارضة يف يشء ،بل هو املحاكاة واإلفساد،
وما مثله إال كمثل من يستبدل باإلنسان متثاال ال روح فيه ،وهو عىل ذلك متثال ليس فيه
يشء من مجال الفن.
قال آخر :وإنام املعارضة أن تعمد إىل معنى من املعاين فتؤديه نفسه بأسلوب آخر
يوازي األصل يف بالغته أو يزيد ..ومن حياول ذلك يف املعاين القرآنية فإنام حياول حماال،
والتجربة أصدق شاهد.
قال آخر :بل من حياول أن جييء بمثل أسلوب القرآن يف معاين أخرى ال يتحرى
فيها الصدق واحلكمة ،فقد طمع يف غري مطمع ،ولذا كان من طرق التحدي للعرب أن
طولبوا بعثر سور مثله ﴿م ْف َ ٍ
رت َيات﴾ [هود]13 :
ُ َ
قال آخر :ولذلك ،فإن الذي نفهمه يف أمر مسيلمة هو أنه مل يرد أن يعارض القرآن
من ناحية الصناعة البيانية ،إذ كانت هذه الناحية أوضح من أن يلتبس أمرها عليه ،أو أن
يستطيع تلبيسها عىل أحد من العرب ،وإنام أراد أن يتخذ سبيله إىل استهواء قومه من ناحية
أخرى ظنها أهون عليه وأقرب تأثريا يف نفوسهم ،ذلك أن رأى العرب تعظم الكهان يف
اجلاهلية ،وكانت عامة أساليب الكهان من هذا السجع القلق الذي يزعمون أنه من كالم
اجلن ،كقوهلم (يا جليح ،أمر نجيح ،رجل فصيح) فكذلك جعل يطبع مثل هذه األسجاع
يف حماكاة القرآن؛ ليومههم أنه يوحى إليه كام يوحى إىل حممد  كأنام النبوة والكهانة رضب
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واحد.
أيضا ،فقد كان كثريون من أشياعه يعرفونه
قال آخر :عىل أنه مل يفلح يف هذه احليلة ً
بالكذب واحلامقة ،ويقولون :إنه مل يكن يف تعاطيه الكهانة حاذقا ،وال يف دعواه النبوة
صادقا ،وإنام كان اتباعهم إياءه كام قال قائلهم( :كذاب ربيعة أحب إلينا عن صادق مرض)
قال آخر :ولذلك ،فإن فمن حدثته نفسه أن يعيد هذه التجربة مرة أخرى فلينظر يف
تلك العرب وليأخذ بأحسنها ،ومن مل يستحِ فليصنع ما يشاء.
قال آخر :أما إن كان مدخل الشبهة عنده أنه رأى يف الناس من هو أعىل منه كعبا يف
هذه الصناعة ،فقال يف نفسه( :لئن مل أكن أنا من فرسان هذا امليدان ،ومل يكن يل يف معارضة
يسريا عىل من هو أفصح مني لسانًا وأسحر بيانًا) ،فمثل
القرآن يدان ،لعل هذا األمر يكون ً
هذا نقول له :ارجع إىل أهل الذكر من أدباء عرصك فاسأهلم هل يقدرون أن يأتوا بمثله؟..
فإن قالوا لك( :لو نشاء لقلنا مثل هذا) فقل( :هاتوا برهانكم!) وإن قالوا( :ال طاقة لنا به)
فقل :أي يشء أكرب من العجز شهادة عىل اإلعجاز؟
قال آخر :ثم ارجعوا إىل التاريخ فاسألوه :ما بال القرون األوىل؟ ينبئكم أن أحدا مل
يرفع رأسه أمام القرآن يف عرص من أعصاره ،وأن بضعة النفر الذين أنغضوا رؤوسهم إليه
باءوا باخلزي واهلوان ،وسحب الدهر عىل آثارهم ذيل النسيان.
قال آخر :لقد سجل التاريخ هذا العجز عىل أهل اللغة أنفسهم يف عرص نزول
القرآن ،وهو أزهى عصور البيان العريب ،وأرقى أدوار التهذيب اللغوي.
قال آخر :وهل بلغت املجامع اللغوية يف أمة من األمم ما بلغته األمة العربية يف ذلك
العرص من العناية بلغتها ،حتى أدركت هذه اللغة أشدها؛ وتم هلم بقدر الطاقة البرشية
هتذيب كلامهتا وأساليبها؟
179

قال آخر :وما هذه اجلموع املحشودة يف الصحراء ،وما هذه املنابر املرفوعة هنا
وهناك؟ إهنا أسواق العرب تعرض فيها أنفس بضائعهم وأجود صناعاهتم؛ وما هي إال
بضاعة الكالم ،وصناعة الشعر واخلطابة ،يتبارون يف عرضها ونقدها ،واختيار أحسنها
واملفاخرة هبا ،ويتنافسون فيها أشد التنافس ،يستوي يف ذلك رجاهلم ونساؤهم ،وما أمر
حسان واخلنساء وغريمها بخاف عىل متأدب.
قال آخر :فام هو إال أن جاء القرآن ..وإذا األسواق قد انفضت ،إال منه ،وإذا األندية
قد صفرت ،إال عنه ،فام قدر أحد منهم أن يباريه أو جياريه ،أو يقرتح فيه إبدال كلمة بكلمة،
أو حذف كلمة أو زيادة كلمة ،أو تقديم واحدة وتأخري أخرى؛ ذلك عىل أنه مل يسد عليهم
باب العارضة بل فتحه عىل مرصاعيه ،بل دعاهم إليه أفرادا أو مجاعات.
قال آخر :بل حتداهم وكرر عليهم ذلك التحدي يف صور شتى ،متهكام هبم متنزال
معهم إىل األخف فاألخف؛ فدعاهم أول مرة أن جيبئوا بمثله ،ثم دعاهم أن يأتوا بعرش
سور مثله ،ثم أن يأتوا بسورة واحدة مثله ،ثم بسورة واحدة من مثله ..وأباح هلم يف كل
مرة أن يستعينوا بمن شاءوا ومن استطاعوا ،ثم رماهم والعامل كله بالعجز يف غري مواربة؛
اجلن ع ََىل َأ ْن ي ْأ ُتوا بِ ِم ْث ِل َه َذا ا ْل ُقر ِ
فقالَ ﴿ :لئِ ِن اجتَمع ِ
ت ِْ
ون بِ ِم ْثلِ ِه َو َل ْو ك َ
آن َال َي ْأ ُت َ
َان
َ
اإلن ُْس َو ِْ ُّ
ْ َ َ
ْ
َب ْع ُض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
ض َظ ِه ًريا﴾ [اإلرساء ،]88 :وقالَ ﴿ :فإِ ْن َمل ْ َت ْف َع ُلوا َو َل ْن َت ْف َع ُلوا َفا َّت ُقوا الن ََّار ا َّلتِي
و ُقود َها النَّاس و ِْ
ار ُة﴾ [البقرة]24 :
ُ َ
َ ُ
احل َج َ
قال آخر :فانظروا أي إهلاب ،وأي استفزاز ..لقد أجهز عليهم باحلكم البات املؤبد
﴿و َل ْن َت ْف َع ُلوا﴾ [البقرة ،]24 :ثم هددهم بالنار ،ثم سواهم باألحجار ،فلو كان فيهم
يف قوله َ
لسان يتحرك ملا صمتوا عن منافسته وهم األعداء األلداء ،وأباة الضيم االعزاء ،وقد أصاب
منهم موضع عزهتم وفخارهم ،لكنهم مل جيدوا ثغرة ينفذون منها إىل معارضته ،وال ُس َّل ًام
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يصعدون به إىل مزامحته ،بل وجدوا أنفسهم منه أمام طود شامخ ،فام اسطاعوا أن يظهروه
وما استطاعوا له نق ًبا.
قال آخر :انظروا كيف تنزَّ ل معهم يف هذه املرتبة من طلب املامثل إىل طلب يشء مما
يامثل كأنه يقول :ال أكلفكم باملامثلة العامة؛ بل حسبكم أن تأتوا بيشء فيه جنس املامثلة
ومطلقها ،ربام يكون ً
مثال عىل التقريب ال التحديد ..وهذا أقىص ما يمكن من التنزُّ ل ،ولذا
نزوال ،فلم جيئ التحدي بلفظ ِ
كان هو آخر صيغ التحدي ً
﴿م ْن ِم ْثلِ ِه﴾ [البقرة ]23 :إال يف
سورة البقرة املدنية ،وسائر املراتب بلفظ (مثله) يف السور التي نزلت قبل ذلك بمكة.
قال آخر :لكنهم بعد أن استيأسوا من قدرهتم واستيقنوا عجزهم ما كان جواهبم إال
أن ركبوا متن احلتوف ،واستنطقوا السيوف بدل احلروف ..وتلك هي احليلة التي يلجأ إليها
كل مغلوب يف احلجة والربهان ،وكل من ال يستطيع دف ًعا عن نفسه بالقلم واللسان.
قال آخر :ومَض عرص القرآن والتحدي قائم ،فليجرب كل امرئ نفسه ،وجاء
العرص الذي بعده ،ويف البادية وأطرافها أقوام مل ختتلط أنساهبم ،ومل تنحرف ألسنتهم ،ومل
تتغري سليقتهم ،وفيهم من لو استطاعوا أن يأتوا هذا الدين من أساسه ،ويثبتوا أهنم قادرون
من أمر القرآن عىل ما عجز عنه أوئلهم ،لفعلوا ،ولكنهم ذلت أعناقهم له خاضعني ،وحيل
بينهم وبني ما يشتهون كام فعل بأشياعهم من قبل.
قال آخر :ثم مضت تلك القرون ،وورث هذه اللغة عن أهلها الوارثون ،غري أن
هؤالء الذين جاءوا من بعد ،كانوا أشد عجزا وأقل طمعا يف هذا املطلب العزيز ..فكانت
شهادهتم عىل أنفسهم مضافة إىل شهادة التاريخ عىل أسالفهم ،وكان برهان اإلعجاز قائام
أمامهم من طريقني :وجداين وبرهاين ..وال يزال هذا دأب الناس والقرآن حتى يرث اهلل
األرض ومن عليها.
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قال أحد احلضور( :)1أال ترون من املستغرب أن تعتربوا القرآن معجزا من ناحيته
اللغوية مع أنه مل خيرج عن لغة العرب يف مفرداته وال يف قواعد تركيبه.
قال آخر :ذلك أننا عندما نقرأ القرآن ال نجده خيرج عن معهود العرب يف لغتهم
العربية ..فمن حروفهم ركبت كلامته ..ومن كلامهتم ألفت مجله وآياته ..وعىل مناهجهم يف
التأليف جاء تأليفه ،فأي جديد يف مفردات القرآن مل يعرفه العرب من موادها وأبنيتها؟..
وأي جديد يف تركيب القرآن مل تعرفه العرب من طرائقها ومل تأخذ به يف مذاهبها ،حتى
نقول :إنه قد جاءهم بام فوق طاقتهم اللغوية؟
قال أحد احلكامء :أما أن القرآن الكريم مل خيرج يف لغته عن سنن العرب يف كالمهم
إفرادا وتركيبا فذلك يف مجلته حق ال ريب فيه ،وبذلك كان أدخل يف اإلعجاز ،وأوضح يف
قطع األعذار ﴿و َلو جع ْلنَاه ُقرآنًا َأعْج ِميا َل َقا ُلوا َلو َال ُفص َل ْت آيا ُته َأ َأع ِ
يب﴾ [فصلت:
ْجم ٌّي َوع ََر ِ ٌّ
َ
َ ُ
ِّ
ْ
َ ًّ
َ ْ َ َ ُ ْ
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قال آخر :ذلك أن صنعة البيان مثل صنعة البنيان ،فاملهندسون البناءون ال خيلقون
مادة بناء مل تكن يف األرض ،وال خيرجون يف صنعتهم عن قواعدها العامة ،وال يعدو ما
يصنعونه أن يكون جدرانا مرفوعة ،وسقفا موضوعة ،وأبوابا مرشعة ،ولكنهم تتفاضل
صناعاهتم وراء ذلك يف اختيار أمتن املواد وأبقاها عىل الدهر ،وأكنها للناس من احلر والقر،
ويف تعميق األساس وتطويل البنيان ،وختفيف املحمول منها عىل حامله ،واالنتفاع باملساحة
اليسرية يف املرافق الكثرية ،وترتيب احلجرات واألهباء ،بحيث يتخللها الضوء واهلواء،
فمنهم من يفي بذلك كله أو جله ،ومنهم من خيل بيشء منه أو أشياء ..إىل فنون من الزينة
والزخرف يتفاوت الذوق اهلنديس فيها تفاوتا بعيدا.
( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :النبأ العظيم ،ص ،117فام بعدها.
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قال آخر :كذلك نرى أهل اللغة الواحدة يؤدون الغرض الواحد عىل طرائق شتى
يتفاوت حظها يف احلسن والقبول ،وما من كلمة من كالمهم وال وضع من أوضاعهم
بخارج عن مواد اللغة وقواعدها يف اجلملة ،لكنه حسن االختيار يف تلك املواد واألوضاع
قد يعلو بالكالم حتى يسرتعي سمعك ،ويثلج صدرك ،ويملك قلبك ..وسوء االختيار يف
يشء من ذلك قد ينزل به حتى متجه أذنك ،وتغشى منه نفسك ،وينفر منه طبعك.
قال آخر :ذلك أن اللغة فيها العام واخلاص ،واملطلق واملقيد ،واملجمل واملبني،
وفيها العبارة واإلشارة والفحوى واإليامء ،وفيها اخلرب واإلنشاء ،وفيها اجلمل االسمية
والفعلية ،وفيها النفي واإلثبات ،وفيها احلقيقة واملجاز ،وفيها اإلطناب واإلجياز ،وفيها
الذكر واحلذف ،وفيها االبتداء والعطف ،وفيها التعريف والتنكري ،وفيها التقديم والتأخري،
وهلم جرا ..ومن كل هذه املسالك ينفذ الناس إىل أغراضهم ،غري ناكبني بوضع منها عن
أوضاع اللغة مجلة ،بل يف شعاهبا يتفرقون ،وعند حدودها يلتقون.
قال آخر :بيد أنه ليس يشء من هذه املسالك بالذي جيمل يف كل موطن ،وليس يشء
منها بالذي يقبح يف كل موطن ،إذا هلان األمر عىل طالبه ،وألصبحت البالغة يف لسان
الناس طعام واحدا ،ويف سمعهم نغمة واحدة.
قال آخر :كال ،فإن الطريق الواحد قد يبلغك مأمنك حينا ،ويقرص بك عن غايتك
حينا آخر ،ورب كلمة تراها يف موضع كاخلرزة الضائعة ثم تراها بعينها يف موضع آخر،
كالدرة الالمعة ..فالشأن إذا يف اختيار هذه الطرق أهيا أحق بأن يسلك يف غرض غرض،
وأهيا أقرب توصيال إىل مقصد مقصد؛ ففي اجلدال أهيا أقوم باحلجة ،وأدحض للشبهة ،ويف
الوصف أهيا أدق مثيال للواقع ،ويف موطن اللني أهيا أخف عىل األسامع وأرفق بالطباع ،ويف
موطن الشدة أهيا أشد اطالعا عىل األفئدة بتلك النار املوقدة ،وعىل اجلملة أهيا أوىف
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بحاجات البيان وأبقى بطراوته عىل الزمان.
قال آخر :واألمر يف هذا االختيار عسري غري يسري؛ ألن جمال االختيار كثري الشعب،
خمتلف األلوان يف صور املفردات والرتاكيب ،والناس ليسوا سواء يف استعراض هذه
األلوان ،فضال عن املوازنة بينها ،فضال عن حسن االختيار فيها ،فرب رجلني هيتدي
أحدمها إىل ما غفل عنه صاحبه ،ويغفل كل منهام عام هدي إليه اآلخر ،ورب وجه واحد
يفوتك ها هنا يعدل وجهني حتصلهام هناك ،أو بالعكس.
قال آخر :وعن مجلة املالحظات التي يالحظها القائل يف قوله ،تتولد صورة خاصة
مثلها يف هذه املركبات املعنوية مثل (املزاج) يف تلك املركبات العنرصية املادية ،وهذا
(املزاج) هو الذي نسميه باألسلوب أو الطريقة ،وعىل حسبه يقع التفاوت يف درجات
الكالم ويف حظه من احلسن والقبول.
قال آخر :فاجلديد يف لغة القرآن أنه يف كل شأن يتناوله من شؤون القول يتخري له
أرشف املواد ،وأمسها رمحا باملعنى املراد ،وأمجعها للشوارد ،وأقبلها لالمتزاج ،ويضع كل
مثقال ذرة يف موضعها الذي هو أحق هبا وهي أحق به ،بحيث ال جيد املعنى يف لفظه إال
مرآته الناصعة ،وصورته الكاملة ،وال جيد اللفظ يف معناه إال وطنه األمني ،وقراره املكني،
ال يوما أو بعض يوم ،بل عىل أن تذهب العصور وجتيء العصور ،فال املكان يريد بساكنه
بدال ،وال الساكن يبغي عن منزله حوال ..وعىل اجلملة جييئكم من هذا األسلوب بام هو
املثل األعىل يف صناعة البيان.
قال آخر :وهذا مطلب له دليله ،وإمجال له تفصيله ،وليس من قصدنا أن نعجلكم
اآلن بالبحث يف أدلته وتفاصيله ،وإنام أردنا أن نزيح عنكم هذه الشبهة لتعلموا أن ليس كل
كالم عريب ككل كالم عريب ،وأن هذه الناحية اللغوية جديرة بأن تتافوت فيها القوى نازلة
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إىل حد العجز ،أو صاعدة إىل حد اإلعجاز.
قال آخر :فإن أحببتم أن تعرفوا للقرآن الكريم سبقه وبلوغه الغاية يف هذا املضامر،
وأنتم بعد مل ترزقوا قوة الفصل بني درجات الكالم ،فاعلموا أنه ال سبيل لك إىل القضاء يف
هذا الشأن عن حس وخربة ،وإنام سبيلكم أن تأخذوا حكمه مسلام عن أهله وتقنعوا فيه
بشهادة العارفني به.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك الوليد بن املغرية الذي جاء إىل رسول اهلل  فلام قرأ
عليه القرآن كأنه رق له ،فبلغ ذلك أبا جهل ،فأتاه فقال له :يا عم ،إن قومك يرون أن جيمعوا
لك ماال ليعطوكه ،فإنك أتيت حممدا لتتعرض ملا قبله ،قال الوليد :لقد علمت قريش أين
من أكثرها ماال ،قال :فقل فيه قوال يبلغ قومك أنك منكر له وكاره ،قال :وماذا أقول؟
فواهلل ما فيكم رجل أعلم مني بالشعر ال َبر َج ِزه وال بقصيده وال بأشعار اجلن ،واهلل ما يشبه
الذي يقوله شيئًا من هذا ،وواهلل إن لقوله حلالوة ،وإن عليه لطالوة ،وإنه ملنري أعاله ،مرشق
أسفله ،وإنه ليعلو وال يعىل ،وإنه ليحطم ما حتته.
قال آخر :وقد روي أن أبا جهل ألح عىل الوليد ،وقال له :ال يرض عنك قومك
حتى تقول فيه ،فقال الوليد :دعني أفكر ،فلام فكر قال :هذا سحر يأثره عن غريه ،ويف ذلك
ت
نزل قوله تعاىلَ ﴿ :ذ ْر ِين َو َم ْن َخ َل ْق ُت َو ِحيدً ا َو َج َع ْل ُت َل ُه َم ًاال َممْدُ و ًدا َو َبنِنيَ ُش ُهو ًدا َو َم َّهدْ ُ
َل ُه َمت ْ ِهيدً ا ُث َّم َي ْط َم ُع َأ ْن َأ ِزيدَ ك ََّال إِ َّن ُه ك َ
َان ِآل َياتِنَا عَنِيدً ا َس ُأ ْر ِه ُق ُه َص ُعو ًدا إِ َّن ُه َفك ََّر َو َقدَّ َر َف ُقتِ َل
ْرب َف َق َال إِ ْن َه َذا إِ َّال ِس ْح ٌر
ف َقدَّ َر ُث َّم ُقتِ َل َك ْي َ
َك ْي َ
اس َتك َ َ
س ُث َّم َأ ْد َب َر َو ْ
ف َقدَّ َر ُث َّم َن َظ َر ُث َّم َع َب َس َو َب َ َ
ُيؤْ َث ُر إِ ْن َه َذا إِ َّال َق ْو ُل ا ْل َب َ ِ
رش﴾ [املدثر 11 :ـ  ،]25فانظروا تصوير القرآن للجهد العنيف الذي
بذله الرجل يف إصدار حكمه الثاين ،حيث يقول :إنه فكر وقدر ،ثم نظر ،ثم عبس وبس،
ثم أدبر واستكرب ،ومعنى هذا كله أنه كان يقاوم فطرته ،ويستكره نفسه عىل خمالفة وجدانه،
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وأنه كان يف حرية وضيق بام يقول ..وأخريا استطاع أن يقول ما قال نزوال عىل إرادة قومه..
فانظروا الفرق بني هذا احلكم املصطنع وبني حكم البدهية العربية يف قوله أول مرة :إنه يعلو
وما يعىل ،وأنه حيطم ما حتته.
قال آخر :نعم ،إن كنتم ال تفرقون بني كالم وكالم فهذه شهادة حسبكم من شهادة،
وناهيكم أهنا شهادة أهل اللغة أنفسهم ،بل شهادة األعداء لعدوهم ..وإذا مل تر اهلالل،
فسلم ألناس رأوه باألبصار.
قال آخر :وأما إن كنت قد أوتيتم حظا من معرفة فروق الكالم واملَ ْيز بني أساليبه
فاقرؤوا ما شئتم من خطب العرب وأشعارها ،وحكمها وأمثاهلا ،ورسائلها وحماوراهتا،
متتبعني يف ذلك عصور اجلاهلية واإلسالم عىل اختالف طبقاهتا ،ثم افتحوا صفحة من هذا
الكتاب العزيز وانظروا ماذا ترون؟
قال آخر :ستجدون أسلوبا عجبا ،ومنهجا من احلديث فذا مبتكرا ،كأن ما سواه من
أوضاع الكالم منقول ،وكأنه بينها عىل حد قول بعض األدباء( :وضع مرجتل) ،ال ترى
سابقا جاء بمثاله ،وال الحقا طبع عىل غراره ،فلو أن آية منه جاءتك يف مجهرة من أقوال
البلغاء لدلت عىل مكاهنا ،واستامزت من بينها ،كام يستميز اللحن احلساس بني رضوب
األحلان ،أو الفاكهة اجلديدة بني ألوان الطعام.
بعد أن ذكر احلكامء هذا ،قام أحد احلضور ،وقال( :)1قد نسلم لكم بام ذكرمتوه،
ولكن أال يمكن أن يكون سبب عدم معارضة العرب ألسلوب القرآن هو عدم اهتاممهم،
ال عجزهم؟

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :النبأ العظيم ،ص ،113فام بعدها.
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قال آخر :ذلك أنه ليس كل ما مل يفعله الناس يكون خارجا عن حدود قدرهتم ،فربام
ترك اإلنسان فعال هو من جنس أفعاله االختيارية لعدم قيام األسباب التي من شأهنا أن
تبعث عليه ،أو ألن صارفا ثبط مهته ورصف إرادته عنه مع توافر األسباب الداعية إليه ،أو
ألن عارضا فجائيا عطل آالته وعاق قدرته عن إحداث ذلك الفعل بعد توجه إرادته نحوه.
قال آخر :وعىل هذا يكون عدم معارضة القرآن قلة اكرتاث بشأنه ال عجزا عن
اإلتيان بمثله.
قال أحد احلكامء :إن هذه الفروض كلها ال تنطبق عىل موضوعنا بحال ..وأول ذلك
أن األسباب الباعثة عىل املعارضة كانت موفورة متضافرة ،وأي يشء أقوى يف استثارة محية
خصمك من ذلك التقريع البليغ املتكرر الذي توجهه إليه معلنا فيه عجزه عن مضاهاة
عملك؟
قال آخر :إن هذا التحدي كاف وحده يف إثارة حفيظة اجلبان وإشعال مهته للدفاع
عن نفسه بام تبلغه طاقته ،فكيف لو كان الذي تتحداه جمبوال عىل األنفة واحلمية؟ ..وكيف
لو كان العمل الذي تتحداه به هو صناعته التي هبا يفاخر ،والتي هو فيها املدرب املاهر؟..
وكيف لو كنت مع ذلك ترميه بسفاهة الرأي وضالل الطريق؟ ..وكيف لو كنت تبتغي من
وراء هذه احلرب اجلدلية هدم عقائده ،وحمو عوائده وقطع الصلة بني ماضيه ومستقبله؟
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن هذه األسباب قد آتت بالفعل ثمراهتا ،وأيقظت
مهم املعارضني إىل أبعد حدودها ،حتى كان أمر حممد  والقرآن هو شغلهم الشاغل،
ومههم الناصب ،فلم يدعوا وسيلة من الوسائل ملقاومته باللطف أو بالعنف إال استنبطوها
وتذرعوا هبا :أخيادعونه عن دينه ليلني هلم ويركن ً
قليال إىل دينهم ،أم يساومونه باملال وامللك
ليكف عن دعوته ،أم يتواصون بمقاطعته ،وبحبس الزاد عنه وعن عشريته األقربني حتى
187

يموتوا جوعًا أو يسلموه ،أم يمنعون صوت القرآن أن خيرج من دور املسلمني خشية أن
يسمعه أحد من أبنائهم ،أم يلقون فيه الشبهات واملطاعن ،أم يتهمون صاحبه بالسحر
واجلنون ليصدوا عنه من ال يعرفه من القبائل القادمة يف املواسم ،أم يمكرون به ليثبتوه أو
يقتلوه أو خيرجوه ،أم خياطرون بمهجهم وأمواهلم وأهليهم يف حماربته ،أفكان هذا كله
ً
تشاغال عن القرآن وقلة عناية بشأنه!؟
قال آخر :ثم ملاذا كل هذا وهو قد دهلم عىل أن الطريق الوحيد إلسكاته هو أن جييئوه
بكالم مثل الذي جاءهم به؟ أمل يكن ذلك أقرب إليهم وأبقى عليهم لو كان أمره يف
يدهم؟ ..لكنهم طرقوا األبواب كلها إال هذا الباب ،وكان القتل واألرس والفقر والذل كل
أولئك أهون عليهم من ركوب هذا الطريق الوعر الذي دهلم عليه ..فأي يشء يكون العجز
إن مل يكن هذا هو العجز؟
قال آخر :ال ريب أن هذه احلمالت كلها مل تكن موجهة إىل شخص النبي



وأصحابه ،فقد كانوا من قبل تعطفهم عليهم أرحامهم ،وحتببهم إليهم مكارم أخالقهم..
كام أهنا مل تكن موجهة إىل القرآن يف الصدور وال يف داخل البيوت؛ فقد قبلوا منهم أن يعبد
كل امرئ ربه يف بيته كيف يشاء ،إنام كانت مصوبة إىل هدف واحد ،ومقاومة خلطر واحد،
هو إعالن هذا القرآن ونرشه بني العرب.
قال آخر :وهم ما نقموا من اإلعالن بالقرآن لكونه دعوة جديدة إىل دين جديد
فحسب ..كال ،فقد كان يف العرب حنفاء من فحول اخلطباء والشعراء؛ ك ُقس بن ساعدة،
وأمية بن أيب الصلت ،وغريمها ،وكانت خطبهم وأشعارهم مشحونة بالدعوة إىل ما دعا
إليه القرآن من دين الفطرة ..فام باهلم قد أمههم من أمر حممد وقرآنه ما مل يعنهم من أمر
غريه؟
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قال آخر :ما ذاك إال أهنم وجدوا له شأنا آخر ال يشبه شأن الناس ،وأهنم أحسوا يف
قرآنه قوة غالبة وتيارا جارفا يريد أن يبسط سلطانه حيث يصل صدى صوته ،وأهنم مل
جيدوا سبيال ملقاومته عن طريق املعارضة الكالمية التي هي هجرياهم ،والتي هي الطريق
املبارش الذي حتداهم به ،فال جرم كان الطريق الوحيد عندهم ملقاومته هو احليلولة بمختلف
الوسائل بني هذا القرآن وبني الناس مهام كلفهم ذلك من تضحية ،وكذلك فعلوا ،وكذلك
مضت السنة فيمن بعدهم من أعداء القرآن إىل يومنا هذا.
قال آخر :وهكذا ،فإنه لو كان عجزهم عن مضاهاة القرآن لعارض أصاهبم حال
بينهم وبني يشء يف مقدورهم ،ملا استبان هلم ذلك العجز إال بعد أن يبسطوا ألسنتهم إليه،
وجيربوا قدرهتم عليه؛ ألنه ما كان المرئ أن حيس بزوال قدرته عن يشء كان يقدر عليه
كقدرته عىل القيام والقعود إال بعد حماولة وجتربة ،ونحن قد علمنا أهنم قعدوا عن هذه
التجربة ،ومل يرشع منهم يف هذه املحاولة إال أقلهم عددا ،وأسفههم رأيا ،فكان ذلك آية
عىل بأسهم الطبيعي من أنفسهم ،وعىل شعورهم بأن عجزهم عنهم عجز فطري عتيد،
كعجزهم عن إزالة اجلبال ،وعن تناول النجوم من السامء ،وأهنم كانوا يف غنى هبذا العلم
الرضوري عن طلب الدليل عليه باملحاوالت والتجارب.
قال آخر :عىل أهنم لو كانوا مل يعرفوا عجزهم عنه بادئ ذي بدء ،وإنام أدركهم العجز
بعد شعورهم بأنه يف مستوى كالمهم ،لكان عجبهم إذا من أنفسهم :كيف عيوا به وهو
منهم عىل طرف الثامم؟ ..وجلعلوا يتساءلون فيام بينهم أي داء أصابنا فعقد ألسنتنا عن
معارضة هذا الكالم هو ككل كالم؟ ..أو لرجعوا إىل بياهنم القديم قبل أن يصيبهم العجز
فجاءوا بيشء منه يف حماذاته ،ولكنهم مل جييئوا فيه بقديم وال جديد ،وكان القرآن نفسه هو
مثار عجبهم وإعجاهبم ،حتى إهنم كانوا خيرون سجدا لسامعه من قبل أن متيض مهلة
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يوازنون فيها بينه وبني كالمهم ،بل إن منهم من كان يغلبه هذا الشعور فيفيض عىل لسانه
اعرتافا صحيحا( :ما هذا بقول برش)
قال أحد احلضور( :)1فام تقولون ملن يزعم أن عدم قدرة الناس عىل جماراة أسلوب
القرآن ليس خصوصية للقرآن؛ ألن أسلوب كل قائل صورة نفسه ومزاجه فال يستطيع
غريه أن حيل حمله.
قال آخر :أمل تذكروا لنا أن هذه الصناعة البيانية ليست يف الناس بدرجة واحدة ،وأن
القوى تذهب فيه متفاوتة عىل مراتب شتى ،فام نرى إذا علينا من حرج أن نعد اإلعجاز
الذي حدثتمونا عنه أمرا مشاعا جيري يف أساليب الناس كام جيري يف القرآن؟
قال آخر :أال ترون أن كل قائل أو كاتب إنام يضع يف بيانه قطعة من عقله ووجدانه
عىل الصورة التي هتديه إليها فطرته ومواهبه؟ وأن اختالف الناس يف هذه الوسائل يتبعه
البتة اختالف طرائقهم يف التعبري عن أغراضهم؟
قال آخر :إنكم تستطيعون أن حتصوا يف اللغة العربية صورا كالمية بعدة الناطقني
هبا ،بحيث ال جتدون كاتبا يكتب كام يكتب كاتب آخر عىل السواء ،وال قائال كذلك ،بل
أنتم ال حمالة واجدون عند كل واحد منهاجا خاصا يف األداء؛ فليس البدوي كاحلرضي،
وال الذكي كالغبي ..وليس الطائش كاحلليم ،وال املريض كالسليم ..وليس األدنى يف هذا
الباب يستطيع الصعود إىل األعىل ،وال األعىل يستطيع النزول إىل األدنى.
قال آخر :بل املتشاهبان فطرة ومزاجا ،املتساويان تربية وتعليام قد يرشبان من كأس
واحدة ثم ال يتناطقان بالكالم عىل صورة واحدة× فكيف تريدون من الناس أن جييئوكم

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :النبأ العظيم ،ص ،122فام بعدها.
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بمثل القرآن وهم ال يقدرون أن جييء بعضهم بمثل كالم بعض؟ ..وكيف تعدون عجزهم
عنه آية عىل قدسيته وأنتم ال تعدون عجز كل امرئ عن اإلتيان بأسلوب غريه آية عىل أن
ذلك األسلوب صنع إهلي حمض ال كسب فيه للذي جرى عىل لسانه؟
قال آخر( :)1أليس هذا القياس يسوغ لنا أن نفرتض القرآن كالما برشيا كسائر كالم
البرش ،غري أنه اختص أسلوبه بصاحبه كام اختص كل امرئ بأسلوب نفسه؟
قال أحد احلكامء :وعينا ما ذكرتم ..ولسنا نامريكم يف أن كالم املتكلم إنام هو صورة
متليها عليه فطرته ومواهبه ،وال يف أن هذه الفطر واملواهب لتفاوهتا عند أكثر الناس ال بد
أن ترتك أثرها من التفاوت يف صورة كالمهم ،وال يف أن تلك الفطر واملواهب إن تشاهبت
عند فريق من الناس فأملت عليهم صورا متشاهبة من القول فإهنا ال خترجها يف عامة األمر
صورة واحدة.
قال آخر :كل هذا نسلمه وال ننكره ..لكنه ال يرضنا وال يوهن شيئا من حجتنا؛ ذلك
أننا حني نتحدى الناس بالقرآن ال نطالبهم أن جييئونا بنفس صورته الكالمية.
قال آخر :كال ،ذلك ما ال نطمع فيه ،وال ندعو املعارضني إليه ،وإنام نطلب كالما أيا
كان نمطه ومنهاجه ،عىل النحو الذي حيسنه املتكلم أيا كانت فطرته ومزاجه ،بحيث إذا
قيس مع القرآن بمقياس الفضيلة البيانية حاذاه أو قاربه يف ذلك املقياس وإن كان عىل غري
صورته اخلاصة.
قال آخر :فاألمر الذي ندعوهم إىل التامثل أو املقاربة فيه هو هذا القدر الذي فيه
يتنافس البلغاء ،وفيه يتامثلون أو يتقاربون ..وذلك غري املعارض والصور املعينة التي ال بد

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :النبأ العظيم ،ص ،123فام بعدها.
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من االختالف فيها بني متكلم ومتكلم.
قال أحد احلضور :كيف ذلك ..فنحن ال نفهم كيف جتيء املامثلة مع هذا
االختالف ..فهال رضبتم لنا عىل ذلك ً
مثال.
قال أحد احلكامء :أجل ..مثله مثل قوم يستبقون إىل غاية حمدودة ،وقد اختذوا لذلك
جماال واسعا ال يزاحم بعضهم فيه بعضا ،واليضع أحدهم قدمه عىل موضع قدم صاحبه،
بل جعل كل منهم يذهب يف طريقه اخلاص به موازيا لقرنه يف املبدأ والوجهة ،ثم يكون
منهم املجل واملصل ،واملقفي والتايل ،ويكون منهم من ال حظ له يف الرهان ..ويكون منهم
املتكافئون املتعادلون ..وهكذا تراهم وهم خمتلفو املنازل يقع بينهم التامثل كام يقع بينهم
التفاضل بنسبة ما قطعه كل منهم من طريقه إىل الغاية املشرتكة.
قال آخر :فكذلك املتنافسون يف حلبة البيان يعمد كل منهم إىل الغرض من الطريق
التي يرضاها ،وعىل الوجه الذي يستمليه من نفسه ،ثم يقع بينهم التامثل أو التفاضل عىل
قدر ما يوفون من حاجة البيان أو ينقصون منها ،وإن اختلفت املذاهب التي انتحاها كل
منهم.
قال آخر :هبوا ـ إ ًذا ـ املدعوين ملعارضة القرآن فيهم األكفاء واألنداء لنبي القرآن يف
الفطرة والسليقة العربية ،أو من هم أكمل منه فيها ،أو هبهم مجيعا دونه يف تلك املنزلة..
فأما األعلون فسيجيئون عىل وفق سليقتهم بقول أحسن من قوله ..وأما األنداد فسيجيئون
بيشء مثله ..وأما اآلخرون فلن يكرب عليهم أن يقاربوا وجييئوا بيشء من مثله ،ويشء من
هذه املراتب الثالث لو تم لكان كاف ًيا يف رد احلجة وإبطال التحدي.
قال أحد احلضور :فام تذكرون ملن خيتار الواقع ،وهو أن العرب عىل اختالف
مراتبهم يف البيان مل يرتفعوا إىل طبقة البالغة املحمدية ،وهذا القصور الذايت الذي قعد هبم
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عن جماراته يف عامة كالمه هو الذي قعد هبم عن معارضة قرآنه ..وإذا ال يكون هذا العجز
حجة لكم عىل قدسية األسلوب القرآين كام مل يكن حجة عندكم عىل قدسية األسلوب
النبوي.
قال أحد احلكامء :أما أن حممدا  كان هو أفصح العرب ،وكان له يف هذه الفضيلة
البيانية املقام األول بينهم غري مزاحم ،فذلك ما ال نامري ـ بل ال نمرتي ـ فيه نحن وال أحد
ممن يعرف العربية ،غري أننا نسأل ما مبلغ هذا التفاوت الذي كان بينهم وبينه؟ ..أكان مما
يتفق مثله يف جماري العادات بني بعض الناس وبعض يف حدود القوة البرشية ،أم كان أمرا
شاذا خارقا للعادة بالكلية؟
قال آخر :فأما إن كان كام نعهد شبيها بام يكون يف العادة بني البليغ واألبلغ ،وبني
احلسن واألحسن ،فال شك أن هذا النحو من العلو إن حال بينهم وبني املجيء بمثل كالمه
كله مل يكن ليحول بينهم وبني قطعة واحدة منه ،ولئن أعجزهم هذا القدر اليسري أن حيتذوه
عىل التامم مل يكن ليعجزهم أن ينزلوا منه بمكان قريب.
قال آخر :ذلك أننا قد أرخينا هلم العنان يف معارضة القرآن هبذا أو ذاك ،وأغمضنا
هلم فيام جييئوننا به أن يكون كال أو بعضا ،وكثريا أو يسريا ،ومماثال أو قريبا من املامثل ،فكان
عجزهم عن ذلك كله سواء.
قال آخر :وأما إن قيل :إن التفاوت بينه  وبني سائر البلغاء كان إىل حد انقطاع
صلتهم به مجلة؛ الختصاصه من بني العرب ومن بني الناس بفطرة شاذة ال تنتسب إىل سائر
الفطر يف قليل وال كثري إال كام تنتسب القدرة إىل العجز ،أو اإلمكان إىل االستحالة ،فال
شك أن القول بذلك هو أخو القول بأن اإلنسان ما ليس بإنسان ،أو هو التسليم بأن ما
جييء به هذا اإلنسان ال يكون من عمل اإلنسان؛ ذلك أن الطبيعة اإلنسانية العامة واحدة،
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والطبائع الشخصية تقع فيها األشباه واألمثال يف اليشء بعد اليشء ويف الواحد بعد الواحد؛
إن مل يكن ذلك يف عرص ففي عصور متطاولة ،وإن مل يكن يف كل فنون الكالم ففي بعض
فنونه.
قال آخر :وكم رأينا من أناس كثرية تتشابه قلوهبم وعقوهلم وألسنتهم فتتوافق
خواطرها وعباراهتم حينا ،وتتقارب أحيانا ،حتى لقد خييل إليك أن الروح الساري يف
القولني روح واحد ،وأن النفس ها هنا هو النفس هناك ..وكذلك رأينا من األدباء
املتأخرين من يكتب بأسلوب ابن املقفع وعبد احلميد ،ومن يكتب بأسلوب اهلمذاين
واخلوارزمي ،وهلم جرا.
قال آخر :فلو كان أسلوب القرآن من عمل صاحبه اإلنسان لكان خليقا أن جييء
بيشء من مثله من كان أشبه هبذا اإلنسان مزاجا ،وأقرب إليه هديا وسمتا ،وألصق به رمحا،
وأكثر عنه أخذا وتعلام ،أو لكان جديرا بأصحابه الذين نزل القرآن بني أظهرهم فقرأوه
واستظهروه؛ وتذوقوا معناه ومتثلوه ،وترسموا خطواته واغرتفوا من مناهله ،أن يدنوا
أسلوهبم شيئا من أسلوبه عىل ما تقيض به غريزة التأيس ،وشيمة نقل الطباع من الطباع،
لكن شيئا من ذلك كله مل يكن ،وإنام كان قصارى فضل البليغ فيهم كام هو جهد البليغ فينا
أن يظفر بيشء يقتبسه منه يف تضاعيف مقالته ليزيدها به علوا ونباهة شأن.
قال آخر :وهلذا؛ فإنه لو كان األسلوب القرآين صورة لتلك الفطرة املحمدية لوجب
عىل قياس ما أصلناه من املقدمات أن ينطبع من هذه الصورة عىل سائر الكالم املحمدي ما
انطبع منها عىل أسلوب القرآن؛ ألن الفطرة الواحدة ال تكون فطرتني ،والنفس الواحدة ال
تكون نفسني ..ونحن نرى األسلوب القرآين فنراه رض ًبا وحده ،ونرى األسلوب النبوي،
فنراه رضبا وحده ال جيري مع القرآن يف ميدان إال كام جتري حملقات الطري يف جو السامء ال
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تستطيع إليها صعودا ،ثم نرى أساليب الناس فنراها عىل اختالفها رضبا واحدا ال تعلو عن
سطح األرض ،فمنها ما حيبو حبوا ،ومنها ما يشتد عدوا ،ونسبة أقواها إىل القرآن كنسبة
هذه [السيارات] األرضية إىل تلك [السيارات] الساموية.
قال آخر :نعم ،لقد تقرؤون القطعة من الكالم النبوي فتطمعون يف اقتناصها
وجماراهتا كام تطمعون يف اقتناص الطائر أو جماراته؛ وقد تقرأ الكلمة من احلكمة فيشتبه
عليكم أمرها :أمن كلامت النبوة هي أم من كلامت غريها؟ ذلك عىل ما عملت من امتياز
األسلوب النبوي بمزيد الفصاحة ونقاء الديباجة وإحكام السد ..لكنه امتياز قد يدق عىل
غري املنتهني يف هذا الفن ،وقد يقرص الذوق وحده عن إدراكه ،فيلجأ إىل النقل يستعينه يف
متييز بعض احلديث املرفوع من احلديث املوقوف أو املقطوع.
قال آخر :أما األسلوب القرآين فإنه حيمل طابعا ال يلتبس معه بغريه ،وال جيعل
طامعا يطمع أن حيوم حول محاه؛ بل يدع األعناق ،ترشئب إليه ثم يردها ناكسة األذقان عىل
الصدور.
قال آخر :ذلك أن كل من يرى بعينني أو يسمع بأذنني إذا وضع القرآن بإزاء غري
القرآن يف كلفتي ميزان ،ثم نظر بإحدى عينيه أو استمع بإحدى أذنيه إىل أسلوب القرآن،
وباألخرى إىل أسلوب احلديث النبوي وأساليب سائر الناس ،وكان قد رزق حظا ما من
احلاسة البيانية والذوق اللغوي فإنه ال حمالة سيؤمن معنا هبذه احلقيقة اجللية ،وهي أن
أسلوب القرآن ال يدانيه يشء من هذه األساليب كلها ،ونحسب أنه بعد اإليامن هبذه احلقيقة
لن يسعه إال اإليامن بتاليتها ..استدالال بصنعة (ليس كمثلها يشء) عىل صانع ﴿ َل ْي َس ك َِم ْثلِ ِه
َيشء و ُهو ِ
ِ
ري﴾ [الشورى]11 :
السم ُ
ْ ٌ َ َ َّ
يع ا ْل َبص ُ
املشهد الرابع:
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قلنا :حدثتنا عن املشهد الثالث ..فحدثنا عن الرابع.
قال :بعد أن سمعت كلامت أولئك احلكامء ،زالت الكثري من العوائق التي حتول بيني
وبني اإليامن بالقرآن ،لكنها مل تزل مجيعا ..وهلذا عدت وترضعت إىل اهلل من جديد يف أن
يكشف لبصرييت احلق ،حتى أراه رأي العني.
وقد استجاب اهلل دعويت ،فهيأ يل فرصا أخرى كثرية ،منها أين مررت عىل بعض
النوادي الثقافية ،وقد أعجبت كثريا بام أتيح فيه من وسائل ،وباملجان ،وقد استغربت حني
علمت أن الذين قاموا بذلك كانوا من املسلمني ،ويف بالد غري إسالمية.
وقد سألت بعضهم عن سبب ذلك ،فقال :لقد رأينا أن أكثر من يؤمن بالقرآن
الكريم ينطلق من تلك املعارف العلمية التي وردت فيه ،والتي ال يمكن أبدا لرجل أمي يف
ذلك الزمان البعيد ،ويف تلك املناطق املقفرة أن يأيت بمثله ..ولذلك رحنا نستخدم العلم
وسيلة للتعريف بالقرآن.
قلت :كيف ذلك؟
قال :نحن نرشح هنا النظريات العلمية ،ومن خالل مصادرها املوثوقة ،ونضع
بجانب كل حقيقة ما ورد من القرآن الكريم ،مرتمجا للغات املختلفة ،ثم نرتك األمر بعد
ذلك للزائر ،إن شاء اكتفى بام نمده به من معلومات ،وإن شاء أضاف إليها ما يراه من
القرآن الكريم ..واحلمد هلل ،فإن أكثر من يزورنا ال يكتفون باملعلومات العلمية ،بل يضمون
إليها ما ورد يف القرآن الكريم.
قلت :هل تقصدون بذلك دعوهتم لإلسالم؟
قال :بل نقصد متهيد الطريق لعقوهلم ليفكروا فيه ..فاإلسالم أعظم من أن ُحترص
الدعوة له يف هذا ..وهلل احلجة البالغة عىل خلقه.
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ما سمعت هذا حتى رأيت مجعا من الناس ،يلتف حول بعض األساتذة ،وقد قال
أحدهم يسأهلم :لقد سمعنا أن القرآن تعرض لبعض احلقائق العلمية التي مل تكن معروفة
يف عرصه ،فهل هذا صحيح؟
قال أحد األساتذة :أجل ..هو صحيح ..وهو من الدالئل التي يستدل هبا العقالء
عىل نبوة رسول اهلل  ..فام كان له ،وهو الذي يعيش يف تلك البيئة األمية ،ويف تلك العصور
اململوءة باخلرافات أن يأيت بكل تلك احلقائق التي مل ُتعرف إال يف العصور املتأخرة،
وبوسائل متطورة.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإنه رغم نزول القرآن الكريم قبل قرون كثرية من
عرص العلوم احلديثة ،مل يتمكن أحد من اثبات أية أخطاء علمية فيه ،ولو أنه كان كالما
برشيا لكان هذا رضبا من املستحيل.
قال آخر :لقد نزل القرآن الكريم يف عرص مل يكن اإلنسان يعرف فيه عن الطبيعة إال
القليل النادر ،وكانوا يرون أن األمطار تنزل من السامء ،وأن األرض مستوية كالفراش،
وأن السامء سقف األرض ،وكانوا يرون أن النجوم مسامري المعة من الفضة مركبة يف قبة
السامء ،أو أهنا قناديل معلقة يف الفضاء ..وكان أهل اهلند األقدمون يؤمنون بأن األرض
حممولة عىل أحد قرين (البقرة األم) ،وهي حني تقوم بنقل األرض من قرن إىل آخر حيدث
زلزال عىل البسيطة ،وكان العلامء يرون أن الشمس ساكنة بال حراك ،وأن األرض تدور
حوهلا ،إىل أن جاء (كوبرنيك) (1543/1473م) ،وعرض فكرته الشهرية عن حركة
الشمس.
قال آخر :وهكذا تقدم العلم رويدا رويدا ،إىل أن زادت قوة املشاهدة والدراسة لدى
اإلنسان ،فكشف عن أرسار كثرية ،واآلن النجد جزءا ما من معلوماتنا عن أجزاء اجلسم،
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وشعب العلم املختلفة ،اال وقد تغريت نظرتنا اليه كلية ،وثبت بطالن عقائد العرص القديم.
قال آخر :ويدل هذا بوضوح عىل أنه الوجود لكالم إنساين تدوم صحته كليا ..ألن
اإلنسان يتكلم عام هو معروف من املعتقدات والعلوم يف عرصه ..إنه يسد ما وجده يف
زمنه ،سواء وقع كالمه يف دائرة الشعور أو الالشعور ،ولذلك النجد كتابا مَض عليه حني
من الدهر إال وهو مملوء باألغالط واألخطاء من سائر نواحيه ،نظرا إىل الكشوف اجلديدة
يف كل امليادين.
قال آخر :لكن مسألة القرآن الكريم ختتلف متام اخلتالف عن هذه الكلية ..فهو حق
وصادق يف كل ما قال ،كام كان يف القرون الغابرة ،ومل يطرأ عىل مقاله أي تغري رغم ميض
قرون وعصور طويلة ،وهذا يف نفسه دليل عىل أن منبعه عقل جبار حييط باألزل وباألبد
علام ،وهو يعلم سائر احلقائق يف صورها النهائية واحلقيقية ،والخيضع علمه ومعرفته
حلواجز الزمان واملكان واألحوال ،ولو كان هذا الكالم صادرا عن برش حمدودي النظر
والعلم لكان الزمان قد أبطله منذ عصور عديدة ،كام حيدث لكل كالم إنساين يف مستقبله.
قال آخر :إن املحور احلقيقي لرسالة القرآن هو السعادة األخروية ،فهو بذلك
اليدخل يف دائرة أي من علومنا وفنوننا احلديثة ،ولكن حيث إنه خياطب اإلنسان يف حقيقة
األمر ،فهو يمس كل ما هو متعلق باإلنسان ،وهي مسألة دقيقة ،وموقف جد خطري ..ألن
املرء حني يكون جاهال ،أو ناقص املعلومات حول مشكلة ما ،ثم يتجرأ ليتكلم عن تلك
املشكلة ـ ولو إمجاال ـ فالبد أن يكبو يف حديثه ،وذلك حني يستخدم كلامت أو عبارات
العالقة هلا بالواقع واحلقائق.
قال آخر :وكمثال عىل ذلك أن أرسطو استدل عىل أسبقية الرجل عىل املرأة بأن فم
املرأة حيوي أسنانا أقل عددا من أسنان الرجل ..ومن املعروف أن هذا الكالم العالقة له
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بعلم األجسام ،بل هو يدل عىل أن صاحبه جاهل هبذا العلم ،فإن عدد األسنان سواء لدى
الرجل واملرأة.
قال آخر :لكن من املدهش حقا أن القرآن ـ حتى فيام يمس أكثر العلوم احلديثة من
ناحية أو أخرى ـ الحيتوي كلمة ما أثبت العلم فيام بعد ،أهنا من صنع رجل جاهل بذلك
املوضوع ،وهذا يوضح رصاحة أنه كالم موجود فوق الطبيعة؛ وهو عىل معرفة تامة بكل
يشء عىل حني مل يكن أحد يعلم شيئا ،وهو يعلم أيضا كل ما جيهله البرش يف هذا العرص؛
مع تقدم العلوم.
قال أحد احلضور :فكيف مل يصدم ما ذكره القرآن من تلك احلقائق مع ما كان
متعارفا عليه يف عرصه وبيئته ،مثلام حصل للعلامء يف عرص النهضة الذين ُأحرقوا بسبب ما
ذكروه من احلقائق التي اصطدمت مع ما عليه أقوامهم؟
قال أحد األساتذة :إشكالك هو اجلواب عىل إشكال من يطالبون القرآن الكريم بأن
يذكر احلقائق العلمية بأسلوب رصيح ،وباللغة التي نعتمدها اليوم ..ولو أنه فعل ذلك
جلعل الناس ينرصفون عن غرضه الذي تنزل من أجله ،وهو اهلداية.
قال آخر( :)1ذلك أن القرآن ليس كتابا من كتب العلوم الطبيعية أو الطبية أو النفسية
أو الرياضية ،بل إنه كتاب هداية وبناء لروح اإلنسان ،فهو ال يرتك شيئا رضوريا يف هذا
السبيل إال وأتى به ،لذلك ليس لنا بالطبع أن نرى يف القرآن دائرة معارف عامة ،بل إنه
عبارة عن نور اإليامن واهلداية والتقوى واإلنسانية واألخالق والنظام والقانون ،فهو يضم
كل هذه األمور ..والقرآن ومن أجل الوصول اىل هذه األهداف ،يشري أحيانا اىل جانب من

( )1سلسلة دروس يف العقائد االسالمية ،ج ،1ص.172:
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العلوم الطبيعية وأرسار اخللق وعجائب عامل الوجود وخاصة خالل بحوث التوحيد
واالستدالل بنظام الكون ،فريفع الستار عن بعض أرسار عامل اخللق ويكشف أمورا مل يكن
أحد يعرف عنها شيئا يف ذلك الزمان ويف تلك البيئة ،حتى العلامء منهم.
قال آخر( :)1ونستطيع من خالل هذا أن نقسم اآليات القرآنية املتعلقة هبذا اجلانب
إىل نوعني ..أوهلام ما عرف عنه اإلنسان ـ حتى ذلك العرص ـ أمورا جانبية وسطحية..
والثاين :ما مل يعرف عنه ذلك اإلنسان شيئا ،مطلقا.
قال آخر :ذلك أن هناك أشياء كثرية كان األقدمون يعرفون عنها بعض املعارف
اجلزئية ،وكانت معرفتهم هذه ناقصة جدا بالنسبة إىل املعرفة التي أتيحت لإلنسان اليوم،
بفضل االخرتاعات احلديثة ،وقد واجه القرآن يف هذا الصدد مشكلة كربى ،فهو مل يكن
كتابا يف العلوم واهلندسة ،ولذلك لو أنه بدأ يكشف عن أرسار الطبيعة الختلف الناس فيام
بينهم حول ما جاء يف القرآن ،والستحال عندئذ بلوغ اهلدف احلقيقي من نزول القرآن،
وهو اصالح العقل اإلنساين وتزكيته ،فمن اعجاز القرآن أنه تكلم يف لغة العلم ،قبل كشفه،
كام أنه استعمل كلامت وتعبريات مل يستوحشها أذواق األقدمني والمعارفهم ،عىل حني
أحاطت بكشوف العرص احلديث.
قال أحد احلضور :فهال حدثتنا عن أمثلة من النوع األول.
قال أحد األساتذة :من األمثلة عىل ذلك أن القرآن الكريم ذكر قانونا خاصا باملاء يف
﴿و ُه َو ا َّل ِذي َم َر َج
سورتني مها الفرقان والرمحن ،وجاء يف السورة األوىل قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ورا﴾ [الفرقان:
ا ْل َب ْح َر ْي ِن َه َذا ع َْذ ٌب ُف َر ٌ
ات َو َه َذا م ْل ٌح ُأ َج ٌ
اج َو َج َع َل َب ْين َُه َام َب ْرزَ ًخا َوح ْج ًرا حمَ ُْج ً

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :اإلسالم يتحدى ،ص  ،142فام بعدها.
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 ،]53وأما اآلية التي وردت يف السورة األخرى فهي تقول﴿ :مرج ا ْلبحري ِن ي ْلت َِقي ِ
ان َب ْينَ ُه َام
ََ َ َ ْ َْ َ َ
ِ ِ
َب ْرزَ ٌ
خ َال َي ْبغ َيان﴾ [الرمحن 19 :ـ ]20
قال آخر :إن الظاهرة الطبيعية التي يذكرها القرآن الكريم يف هذه اآليات معروفة
عند اإلنسان منذ أقدم العصور وهي أنه إذا ما التقى هنران يف ممر مائي واحد ،فامء أحدمها
ال يدخل أي ال يذوب يف اآلخر ..إن هذه الظاهرة كانت معروفة لدى اإلنسان القديم..
لكنا مل نكشف قانوهنا إال منذ بضع عرشات من السنني ،فقد أكدت املشاهدات والتجارب
أن هناك قانونا ضابطا لألشياء السائلة ،يسمى بقانون املط السطحي ،وهو يفصل بني
السائلني ،ألن جتاذب اجلزئيات خيتلف من سائل إىل آخر ،ولذا حيتفظ كل سائل باستقالله
يف جماله.
قال آخر :وقد استفاد العلم احلديث كثريا من هذا القانون ،الذي عرب عنه القرآن
الكريم بقوله سبحانه﴿ :بينَهام برزَ ٌخ َال يب ِغي ِ
ان﴾ [الرمحن ،]20 :ومالحظة هذا الربزخ مل ختف
َْ َ
َْ َُ َْ
عن أعني القدماء ،كام مل تتعارض مع املشاهدة احلديثة ..ونستطيع بكل ثقة أن نقول إن املراد
من الربزخ إنام هو املط أو التمدد السطحي الذي يوجد يف املاءين والذي يفصل أحدمها عن
اآلخر.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل﴿ :اهللَُّ ا َّل ِذي ر َفع السامو ِ
ات بِغ ْ ِ
َري ع ََم ٍد
َ َ َّ َ َ
﴿خ َل َق السامو ِ
ات بِغ ْ ِ
ت ََر ْو َهنَا﴾ [الرعد ،]2 :وقولهَ :
َري ع ََم ٍد ت ََر ْو َهنَا﴾ [لقامن ..]10 :فهذه اآليات
َّ َ َ
مطابقة ملا كان يراه الرجل القديم؛ فإنه كان يشاهد عاملا كبريا قائام بذاته يف الفضاء مكونا
من الشمس والقمر والنجوم ،لكنه مل ير هلا أية ساريات أو أعمدة ،والرجل اجلديد جيد يف
هذه اآلية تفسريا ملشاهدته ،التي تثبت أن األجرام الساموية قائمة دون عمد يف الفضاء
الالهنائي ،بيد أن هنالك (عمدا غري مرئية)؛ تتمثل يف قانون (اجلاذبية) ،وهي التي تساعد
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كل هذه األجرام عىل البقاء يف أمكنتها املحددة.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىلَ :
﴿ال َّ
الش ْم ُس َينْ َب ِغي َهلَا َأ ْن ُتدْ ِر َك ا ْل َق َم َر
َو َال ال َّل ْي ُل َسابِ ُق الن ََّه ِار َو ُك ٌّل ِيف َف َل ٍك َي ْس َب ُح َ
ون﴾ [يس ..]40 :فقد كان اإلنسان يف العرص الغابر
يشاهد أن النجوم تتحرك وتبتعد عن أمكنتها بعد وقت معني ،ولذلك مل يكن هذا التعبري
القرآين موضع دهشتهم واستغراهبم ،لكن البحوث احلديثة قد خلعت عىل هذه التعبريات
ثوبا جديدا؛ فليس هنالك تعبري أروع وال أدق من (السباحة) لدوران األجرام الساموية يف
الفضاء البسيط اللطيف.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل عن الليل والنهارُ ﴿ :يغ ِْيش ال َّل ْي َل الن ََّه َار
َي ْط ُل ُب ُه َحثِي ًثا﴾ [األعراف ،]54 :فهذه اآلية الكريمة ترشح لإلنسان القديم رس جمئ الليل بعد
النهار ..لكنها حتوي إشارة رائعة إىل دوران األرض حموريا ،وهو الدوران الذي يعترب سبب
جمئ الليل والنهار طبقا ملعلوماتنا احلديثة.
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فاذكر لنا أمثلة عن النوع الثاين ..وهي املعلومات
التي مل يعرف عنها الرجل القديم شيئا عىل اإلطالق ..فهي أكثر داللة عىل اإلعجاز.
قال أحد األساتذة :لقد شاء اهلل تعاىل أن يوزع تلك املعارف عىل جماالت خمتلفة..
ليكون يف ذلك احلجة البالغة ..فال يوجد عامل خيتص يف كل املجاالت ،ويبدع فيها مجيعا.
قال آخر :وأول تلك املجاالت ما يرتبط بـ [علم الفلك]؛ فقد طرح القرآن الكريم
فكرة معينة وحمدودة املعامل حول بداية الكون املادي وهنايته ،وكانت هذه الفكرة غري
معروفة لدى اإلنسان اجلديد قبل قرن من الزمان ..أما اإلنسان القديم فال جمال للقول بأنه
كان من املمكن أن يتطرق عقله الصغري إىل هذه الفكرة أو أجزائها ،وجاء العلم اجلديد
ليشهد عىل ما جاء يف القرآن الكريم.
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قال آخر :لقد عرب اهلل تعاىل عن بداية الكون بقولهَ ﴿ :أ َو َمل ْ َي َر ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َأ َّن
ِ
َامها﴾ [األنبياء ..]30 :وقال عن هناية الكونَ ﴿ :ي ْو َم َن ْط ِوي
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض كَا َنتَا َر ْت ًقا َف َف َت ْقن ُ َ
َّ
ب كَام بدَ ْأنَا َأو َل َخ ْل ٍق ُن ِعيدُ ه وعْدً ا َع َلينَا إِنَّا ُكنَّا َف ِ
ِ
اعلِنيَ ﴾
ْ
ُ َ
َّ
الس ِج ِّل ل ْل ُك ُت ِ َ َ
الس َام َء َك َط ِّي ِّ
َّ

[األنبياء:

]104

قال آخر( :)1إن كل كلمة يف قوله تعاىلَ ﴿ :أو َمل ير ا َّل ِذين َك َفروا َأ َّن السامو ِ
ات
َّ َ َ
َ ُ
َ ْ ََ

َامها﴾ [األنبياء ]30 :حتمل معاين عميقة هلا داللتها العلمية ..فالعلم
َو ْاألَ ْر َض كَا َنتَا َر ْت ًقا َف َف َت ْقن ُ َ
احلديث يسمى بداية الكون (كتلة) ..وهذه تسمية غري صحيحة علميا ،فالكتلة ال تشري إىل
أي نوع من أنواع البناء أو احلركة ..وهم يعدون أن حدوث مثل هذه احلادثة كان أمرا
واقعا ،إذ كانت املادة املوجودة حاليا يف الكون مركزة بكثافة عالية جدا يف هيئة بيضة كونية
ترتكز فيها كتلة الكون ..بينام هذه اآلية تعطينا مصطلحا دقيقا ،وهو (الرتق) ..ويف هذه
الكلمة إشارة إىل البنية النسيجية للكون ..وفيها إشارة إىل وجود النظام منذ بداية اخللق،
وليس كام نذكر نحن بأن الكتلة االبتدائية التي خلق منها الكون كانت تعج بالفوض.
َامها﴾ ّ
يتجىل كل النظام يف عملية فتق الكون ،وتشكيل
قال آخر :ويف كلمة ﴿ َف َف َت ْقن ُ َ
هذه املجرات التي نراها ..والعلم يسمي هذه العملية باالنفجار ،وكلمة (انفجار) ال تفيد
إال الفوض ،فال يمكن لالنفجار أن يكون منظام أبدا ..بينام الكلامت التي يستخدمها القرآن
(الرتق) و(الفتق) ،فالنسيج الكوين كان رتق ًا ففتق.
كلامت واقعيةَّ :
َامها﴾ تعرب عن الطاقة والقدرة
قال آخر :باإلضافة إىل هذا ،فإن كلمة ﴿ َف َف َت ْقن ُ َ
العظيمة التي بدأ هبا خلق الكون.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن قوله تعاىلَ ﴿ :أ َو َمل ْ َي َر ا َّل ِذي َن َك َف ُروا﴾ ،يشري إىل أن
( )1خلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب :معجزات علمية ،ص  ،54فام بعدها.
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هذا األمر سيعرف ..بل سرتى دالئله ..وأن الذي يكتشفه ال عالقة هلم بالقرآن ..إهنا
تسميهم ﴿ا َّل ِذي َن َك َف ُروا﴾ ..وهي تعرب عن ذلك بالرؤية ..وصدقت اآلية ،فقد رأينا ذلك
فعال.
َاها بِ َأي ٍد وإِنَّا ملَُ ِ
وس ُع َ
ون﴾
الس َام َء َبنَ ْين َ ْ َ
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىلَ :
﴿و َّ
[الذريات ]47 :فهذه اآلية الكريمة تشري إىل حقيقتني علميتني ،أوالمها توسع السامء ..والثانية،
َاها﴾ [الذاريات ،]47 :وقوله﴿ :اهللَُّ
الس َام َء َبنَ ْين َ
البناء الكوين ،وهي املذكورة يف قوله تعاىلَ :
﴿و َّ
ِ
الس َام َء بِنَا ًء َو َص َّو َر ُك ْم َف َأ ْح َس َن ُص َو َر ُك ْم َو َرزَ َق ُك ْم ِم َن
ا َّلذي َج َع َل َل ُك ُم ْاألَ ْر َض َق َر ًارا َو َّ
ال َّطيب ِ
ات َذلِ ُك ُم اهللَُّ َر ُّب ُك ْم َف َت َب َار َك اهللَُّ َر ُّب ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [غافر ]64 :وغريها من اآليات.
ِّ َ
قال آخر :فكلمة ﴿وإِنَّا ملَُ ِ
وس ُع َ
ون﴾ [الذريات ،]47 :وهي من (وسعه توسيعا) ضد
َ
ضيقه ،وهذا يدل عىل توسع الكون ومتدده باستمرار ..ألن اجلملة اإلسمية تفيد
االستمرار.
قال آخر :وهو ما يتوافق مع ما ذكره العلم احلديث مما مل يعرف سابقا ،فقد أعلن
عامل الفلك املشهور (هابل) عام  1929بأن املجرات تبتعد بسعة عنا يف مجيع االجتاهات،
وأهنا ختضع لعالقة طردية مبارشة بني املسافة والزحزحة الطيفية نحو األمحر ،واستنتج وفق ًا
لظاهرة دوبلر أن الكون يتمدد ..بل قد متكن هابل يف عام 1930من إجياد هذه العالقة
وسميت باسمه وهي تنص بأن (رسعة ابتعاد املجرات اخلارجية تتناسب طردي ًا مع بعدها
عنا)
قال آخر :وقانون هابل يدل عىل أن األجرام الساموية يف الكون تبتعد بسعة عنا يف
مجيع االجتاهات ،أي أن الكون يف حالة متدد أينام كان موقعنا يف الكون.
قال آخر :وقد كانت البرشية منذ القديم ..وحتى بداية القرن العرشين تعتقد أن هذا
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الكون ثابت ال يتغري ،وجد هكذا وسيستمر إىل ماال هناية عىل ما هو عليه ..فالشمس تطلع
كل يوم من الرشق وتغيب من الغرب ،والقمر أيضا له منازل حمددة طيلة الشهر ،وفصول
السنة من شتاء وصيف وربيع وخريف تتعاقب باستمرار ،والنجوم كام هي ..لقد كان
الكون يف خميالهتم يشبه قرصا مجيال اكتمل بناؤه ،ومل يبق إال التمتع به واالستفادة من من
مرافقه ..ومل يكن هناك من كان يتخيل بأن حجم الكون يكرب ويتوسع باستمرار.
قال آخر :ويف النصف األول من القرن العرشين ،وبعد أن تم اخرتاع أجهزة دقيقة
قادرة عىل حتليل الضوء القادم من النجوم البعيدة ،كانت املفاجأة التي أذهلت العامل هي
انحراف هذا الضوء نحو اللون األمحر ..وهو دليل عىل ابتعادها عنا ..متاما مثل صوت
صفارة القطار أثناء حركته بعيدا عن الرصد ،فإن ذلك الصوت يكون خشنا غليظا ،أما إذا
كان القطار مقرتبا ،فإن الصوت املسموع يكون حادا ورفيعا.
قال آخر :وهكذا ،وبأدلة كثرية استطاع العلامء أن يثبتوا متدد الكون واتساعه ،وهو
ما أشارت إليه تلك اآلية الكريمة إشارة رصحية.
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن جمال آخر من املجاالت التي حتدث
عنها القرآن.
قال أحد األساتذة( :)1من املجاالت التي اهتم القرآن الكريم بذكر بعض احلقائق
فيها [علم طبقات األرض] ،ومن األمثلة عنها ما ورد يف القرآن الكريم غري مرة من أن
﴿و َأ ْل َقى
اجلبال أرسيت يف األرض حفاظا عىل توازهنا ..ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىلَ :
﴿خ َل َق السامو ِ
ِ
ات بِغ ْ ِ
ِيف ْاألَ ْر ِ
ايس َأ ْن َمتِيدَ بِ ُك ْم﴾ [النحل ،]15 :وقولهَ :
َري ع ََم ٍد ت ََر ْو َهنَا
َّ َ َ
ض َر َو َ

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :اإلسالم يتحدى ،ص  ،145فام بعدها.
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ِ
َو َأ ْل َقى ِيف ْاألَ ْر ِ
ايس َأ ْن َمتِيدَ
ض َر َو َ

م﴾ [لقامن]10 :
بِ ُك ْ

قال آخر :لقد ظل العلم جاهال هبذه احلقيقة طوال القرون الثالثة عرش املاضية ،لكن
داريس اجلغرافيا احلديثة يعرفوهنا جيدا حتت اسم [قانون التوازن] ..وال يزال العلم
احلديث يف مراحله البدائية بالنسبة إىل أرسار هذا القانون ..يقول األستاذ إنجلن( :من
املفهوم اآلن أن املادة األقل وزنا ارتفعت عىل سطح األرض ،عىل حني أصبحت أمكنة
املادة الثقيلة خنادق هاوية ،وهي التي نراها يف شكل البحار ..وهكذا استطاع االرتفاع
واالنخفاض أن حيافظا عىل توازن األرض)
()1
َ
قال آخر  :والقرآن الكريم يعرف اجلبال بأهنا أوتاد لألرض ،كام قال تعاىل﴿ :أ َمل ْ
ن َْج َع ِل ْاألَ ْر َض ِم َها ًدا َو ِْ
اجل َب َال َأ ْوتَا ًدا﴾ [النبأ 6 :ـ  ،]7والوتد يكون جزء منه ظاهرا عىل سطح

األرض ،ومعظمه غائر فيها ،ووظيفته التثبيت لغريه.
قال آخر :ومل تكتشف هذه احلقيقة إال يف النصف األخري من القرن التاسع عرش
عندما تقدم السري جورج ايري بنظرية مفادها أن القرشة األرضية ال متثل أساسا مناسبا
للجبال التي تعلوها ،وافرتض أن القرشة األرضية وما عليها من جبال ال متثل إال جزءا
طافيا عىل بحر من الصخور الكثيفة املرنة ،وبالتايل فال بد أن يكون للجبال جذور ممتدة
داخل تلك املنطقة العالية الكثافة لضامن ثباهتا واستقرارها.
قال آخر :وقد أصبحت نظرية ايري حقيقة ملموسة مع تقدم املعرفة برتكيب
األرض الداخل عن طريق القياسات الزلزالية ،فقد أصبح معلوما عىل وجه القطع أن
للجبال جذورا مغروسة يف األعامق يمكن أن تصل إىل ما يعادل  15مرة من ارتفاعاهتا فوق

( )1خلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب :معجزات علمية ،ص  ،192فام بعدها.
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سطح األرض.
قال آخر :بل ثبت فوق ذلك أن للجبال دورا كبريا يف إيقاف احلركة األفقية الفجائية
لصفائح طبقة األرض الصخرية ..وقد بدأ فهم هذا الدور يف إطار تكتونية الصفائح منذ
أواخر الستينيات ..وبذلك تكون اجلبال التي نراها عبارة عن قمم لكتل عظيمة من
الصخور تطفو يف طبقة أكثر كثافة كام تطفو جبال اجلليد يف املاء.
قال آخر :لقد عرب القرآن الكريم عن كل هذه املعلومات املرتبطة بالشكل والوظيفة
ِ
﴿و ِْ
﴿و َأ ْل َقى ِيف ْاألَ ْر ِ
ايس َأ ْن َمتِيدَ بِ ُك ْم﴾
اجل َب َال َأ ْوتَا ًدا﴾ [النبأ ،]7 :وقولهَ :
يف قوله تعاىلَ :
ض َر َو َ
ايس َأ ْن َمتِيدَ ِهبِم وجع ْلنَا فِ ِ
ِ
﴿و َج َع ْلنَا ِيف ْاألَ ْر ِ
اجا ُس ُب ًال َل َع َّل ُه ْم
يها ف َج ً
َ
ْ َ َ َ
[لقامن ،]10 :وقولهَ :
ض َر َو َ
َ ْهيتَدُ َ
ون﴾ [األنبياء ..]31 :فكام خيتفي معظم الوتد يف األرض للتثبيت ،كذلك خيتفي معظم
اجلبل يف األرض لتثبيت قرشة األرض ،وكام تثبت السفن بمراسيها التي تغوص يف ماء
ٍ
ٍ
لزجة
طبقة
سائل ،فكذلك تثبت قرشة األرض بمراسيها اجلبلية التي متتد جذورها يف
نصف سائلة تطفو عليها القرشة األرضية.
ِ
﴿و َأ ْل َقى ِيف ْاألَ ْر ِ
ايس﴾ [لقامن ]10 :إشارة إىل
قال آخر :بل إن يف قوله تعاىلَ :
ض َر َو َ
الطريقة التي تكونت هبا اجلبال الربكانية بإلقاء مادهتا من باطن األرض إىل األعىل ،ثم
عودهتا لتستقر عىل سطح األرض ..ذلك أن أول اجلبال تشكال هي اجلبال الربكانية ،فعندما
تشكلت القارات بدأت يف شكل قرشة صلبة رقيقة تطفو عىل مادة الصهري الصخري،
فأخذت متيد وتضطرب ،فتشكلت اجلبال الربكانية التي كانت خترج من حتت تلك القرشة،
فرتمي بالصخور خارج سطح األرض ،ثم تعود منجذبة إىل األرض وترتاكم بعضها فوق
بعض مكونة اجلبال ،وتضغط بأثقاهلا املرتاكمة عىل الطبقة اللزجة ،فتغرس فيها جذرا من
مادة اجلبل ،الذي يكون سببا لثبات القرشة األرضية واتزاهنا.
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قال آخر( :)1ومن األمثلة عىل ذلك أيضا اإلشارات العلمية الواردة يف قوله تعاىل:
َاها﴾ [النازعات 30 :ـ  ،]31فهذه اآلية
اها َأ ْخ َر َج ِمن َْها َما َء َها َو َم ْرع َ
﴿و ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َذلِ َك َد َح َ
َ
الكريمة تطابق مطابقة عجيبة أحدث الكشوف العلمية املتعلقة بـ [نظرية تباعد القارات]
أو انتشارها ..وهي التي تنص عىل أن مجيع القارات كانت يف وقت من األوقات أجزاء
متصلة ،ثم انشقت وبدأت تنقذف ،أو تنترش من تلقاء نفسها ،وهكذا وجدت قارات حتول
دوهنا بحار واسعة.
قال آخر :وقد طرحت هذه النظرية يف العامل عام  ،1915ألول مرة حني أعلن خبري
طبقات األرض األملاين األستاذ (الفريد واجنر) أنه لو قربت القارات مجيعا ،فسوف
تتامسك ببعضها.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن أول ما يدل عليه قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْخ َر َج ِمن َْها َما َء َها
َاها﴾ [النازعات ]31 :بحسب ظاهر النص هو (إخراج كل ماء األرض من جوفها)،
َو َم ْرع َ
ونحن نعلم مجيعا أن كوكب األرض هو أغني كواكب جمموعتنا الشمسية يف املياه ،ولذلك
يطلق عليه اسم (الكوكب املائي) أو (الكوكب األزرق) ،حيث تغطي املياه نحو  71باملائة
من مساحة األرض ،بينام تشغل اليابسة نحو  29باملائة فقط من مساحة سطحها ،وتقدر
كمية املياه عل سطح األرض بنحو  1360مليون كيلومرت مكعب.
قال آخر( :)2وقد ح ار العلامء منذ القدم يف تفسري كيفية جتمع هذا الكم اهلائل من
املياه عل سطح األرض ،من أين أيت؟ وكيف نشأ؟ ..وقد وضعت نظريات عديدة لتفسري
نشأة الغالف املائي لألرض ..فبعضها اعترب نشأة ماء األرض يف املراحل األوىل من خلق
( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :اإلسالم يتحدى ،ص .149
( )2خلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب :معجزات علمية ،ص .196
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األرض ،وذلك بتفاعل كل من غازي األيدروجني واألوكسجني يف حالتهام الذرية يف
الغالف الغازي املحيط باألرض ..وبعضها ذكر أن ماء األرض أصله من جليد املذنبات.
قال آخر :ويدل هلاتني النظريتني اآليات التي تشري إىل أن أصل املاء من السامء كقوله
ِ
الس َام ِء َما ًء ُم َب َاركًا﴾ [ق ،]9 :فاهلل تعاىل ذكر أنه أنزل من السامء املاء ،وذكر
تعاىلَ :
﴿ونَزَّ ْلنَا م َن َّ
مادة املاء منكرة دون تعريف ليدل عىل أن عموم جنس املاء نزل من السامء.
قال آخر :بل ذكر ذلك يف أكثر من عرشين آية ..فاهلل تعاىل يقول ـ مثال ـ﴿ :ا َّل ِذي
ِ
ِ
ِ
﴿و َما َأنْزَ َل
الس َامء َما ًء﴾ [البقرة ،]22 :ويقولَ :
الس َام َء بِنَا ًء َو َأنْزَ َل م َن َّ
َج َع َل َل ُك ُم ْاألَ ْر َض ف َر ًاشا َو َّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الس َامء َما ًء﴾ [األنعام]99 :
الس َامء م ْن َماء﴾ [البقرة ،]164 :ويقولَ :
﴿و ُه َو ا َّلذي َأنْزَ َل م َن َّ
اهللَُّ م َن َّ
ِ
ِ
الس َامء َما ًء﴾ [الزمر]21 :
ويقولَ ﴿ :أنْزَ َل م َن َّ
قال آخر :وترى ثالثة أن كل ماء األرض قد أخرج أصال من داخل األرض ،وهذه
اآلية تشري إىل هذه النظرية وتؤكدها ،والشواهد العديدة التي جتمعت لدى العلامء تؤكد أن
كل ماء األرض قد أخرج أصال من جوفها؛ فالصخور املكونة للطبقة الواقعة بني نواة
األرض والقرشة األرضية ..أي طبقة السيام كانت تنصهر يف بعض املواقع حتت تأثري
احلرارة الناشئة عن التفكك اإلشعاعي للنظائر املشعة ،حيث تنطلق منها مكونات طيارة
كاألوزون والكلور ومركبات الكربون املختلفة والكربيت ،وأكثرها أبخرة املاء.
قال آخر :وكانت هذه املكونات تقذف إىل الطبقات السطحية أو عىل السطح
بواسطة الثورات الربكانية خالل تاريخ األرض الطويل ،وتكفي هذه الكمية مللء مجيع
املحيطات عىل سطح الكرة األرضية.
قال أحد احلضور :أال ترون تناقضا يف القرآن بسبب هذا؟
قال أحد األساتذة :ال نرى تناقضا يف هذا ..بل نرى تكامال ..فكل النظريات التي
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قيلت يف هذا مؤسسة عىل حقائق علمية ،وال تنافر بينها بحيث نرجح إحداها عىل األخرى،
وبالتايل يمكن اجلمع بينها مجيعا ،فيكون املاء املوجود عىل األرض بعضه من السامء ،وبعضه
من جوف األرض.
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثونا عن جمال آخر من املجاالت التي حتدث
عنها القرآن.
قال أحد األساتذة( :)1من املجاالت التي اهتم القرآن الكريم بذكر بعض احلقائق
فيها [علم األغذية]؛ فقد رأينا القرآن الكريم يذكر من األغذية املحرمة [الدم] ،وكان
اإلنسان غافال عن أمهية هذا التحريم ،لكن التحليالت التي أجريت للدم قد أكدت أن هذا
القانون كان مبنيا عىل أمهية خاصة بالنسبة إىل الصحة ..فالتحليل يثبت أن (الدم] حيتوي
كمية كبرية من (محض البوليك) ،وهو مادة سامة ترض بالصحة لو استعملت غذاء ،وهذا
هو الس يف الطريقة اخلاصة التي أمر هبا القرآن يف ذبح احليوانات ،وذلك حتى خيرج سائر
الدم من جسم احليوان.
قال آخر :ومثل ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من حتريم حلم (اخلنزير) ،حيث مل
يعرف اإلنسان يف املاض شيئا عن أرسار هذا التحريم ،لكنه يعرف اليوم أن حلم اخلنزير
يسبب أمراضا كثرية ،ألنه حيتوي أكرب كمية من (محض البوليك) بني سائر احليوانات عىل
ظهر األرض ،أما احليوانات األخرى غري اخلنزير فهي تفرز هذه املادة بصفة مستمرة عن
طريق البول ،وجسم اإلنسان يفرز تسعني باملائة من هذه املادة بمساعدة (الكليتني) ،لكن
اخلنزير ال يتمكن من إخراج (محض البوليك) إال بنسبة اثنني باملائة ،والكمية الباقية تصبح

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :اإلسالم يتحدى ،ص  ،151فام بعدها.
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جزءا من حلمه ،ولذلك يشكو اخلنزير من آالم املفاصل ،والذين يأكلون حلمه هم اآلخرون
يشكون من آالم املفاصل والروماتيزم ،وغريها من األمراض املامثلة.
بعد أن ذكر األساتذة هذا وغريه مما ال يتسع الوقت لذكره مجيعا( ،)1قام أحد
احلضور ،وقال :مع احرتامنا ملا ذكرتم ،إال أنا نجد الكثري من أعالم املسلمني ينكرون ما
تذكرونه ،بل يدعون إىل أن ُيربأ بالقرآن الكريم والزج به يف هذه املحال.

قال آخر :وقد سمعت بعضهم يقول( :ملاذا ال يكتشف لنا االعجاز إال َب ْع ِديا؛ أي

بعد أن يكون أحد العلامء الغربيني قد اكتشف حقيقة علمية ،ثم هو يأيت بتأويل يرجحه عىل
أنه مقصود اآلية ،مقصودها الذي مل يره قبل حصول االكتشاف؟ ..كيف يدعي أن القرآن
سبق إليها :بأي معنى؟ ..بمعناه الذي يف اللوح املحفوظ؟ ..لكن أليس هذا من الغيب
الذي ال يعلمه إال اهلل؟ ..إذا صحت دعواهم فلِ َم ال يستخرجون هذه املعجزات قبل علامء
الغرب فيمكنونا من التقدم عليهم ،ويصبحون هم املتعلمني علينا ،مع فضل االستغناء عن
البحث العلمي ،وتكاليفه الباهضة ،وتكوين اجلامعات ومعاهد البحوث ،ما دام هؤالء
الدجالون يكفوننا هذه املؤونة ..يكفي سخفا وتالعبا بعقول املسلمني)

()2

قال أحد األساتذة( :)3إن اإلشكال الذي ذكره من ذكرت يستلزم أن تكون املعاين
اإلعجازية بينة ألهل القرآن ملحض معرفتهم بلغته ،وهذا ليس برضوري ،ألن القرآن منه
املحكم واملتشابه ،وقد ذكر القرآن الكريم أن خفاء املعنى مؤقت ،وأنه سيأيت عليه األجل
احل ْمدُ هللَِّ َس ُ ِ
ريي ُك ْم آ َياتِ ِه
الذي يزول ويستبني ويصبح مثل املحكم ،كام قال اهلل تعاىلَ :
﴿و ُق ِل ْ َ
( )1ملزيد من التفاصيل انظر كتاب :معجزات علمية ،من سلسلة حقائق ورقائق.
( )2أقصد [أبو يعرب املرزوقي] ،وهو من مقال له بعنوان :كيف نفهم إشكالية الثبات والتغري يف مقرر العلوم االسالمية ومناهجها ،ونفس قوله هذا
يردد لألسف من جهات متعددة.
( )3استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :براءة التفسري واإلعجاز العلمي يف القرآن من الشكوك عليه ،412/2 :فام بعدها.
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وهنَا َو َما َر ُّب َك بِغَافِ ٍل ع ََّام َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [النمل ..]93 :وال ينبغي أن يقول قائل إن هذا
َف َت ْع ِر ُف َ
سيكون يوم القيامة ،ألن اآليات ال تكون إال يف الدنيا.
﴿وت ََرى
قال آخر :سأرضب لك مثاال عىل ذلك ،وهو ما ورد يف تفسري قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِْ
الس َح ِ
يش ٍء إِ َّن ُه َخبِ ٌري بِ َام
اجل َب َال َحت َْس ُب َها َجامدَ ًة َوه َي َمت ُ ُّر َم َّر َّ
اب ُصن َْع اهللَِّ ا َّلذي َأ ْت َق َن ُك َّل َ ْ
َت ْف َع ُل َ
ون﴾ [النمل ،]88 :فالقارئ للتفاسري القديمة يرى أهنا فست هذه اآلية الكريمة بحركة
اجلبال يوم القيامة ،رغم أن قرائن اآلية من ذكر بديع صنع اهلل وإتقانه ،ال تدل عىل ذلك،
إذ أن العربة وقتئذ هبول ذلك اليوم ،وال يالئمها أبدا مجال وإتقان آياته ومظاهره ،بل
يالئمها الرهبة من أحداثه ..لكن ملا ظهر للناس حديثا أن اجلبال تتحرك يف الدنيا مع
اليابسة ،واللتان كانوا حيسبوهنام ساكنني ،أسقط القرآن ما كان يف حسبان الناس من مجود
اجلبال ..فاللفظ رصيح ،والقرائن قوية ،وكان التصور بعيدا ،وكانت الثقافة خمتلفة؛ فلام
اتسعت املعارف ،رأى املعارصون ما مل يكن يراه األقدمون ،فالنت النفوس لقبول معاين ما
كان يمكن أن تعيها من قبل ..وهذا دليل عىل أن انكشاف املعاين عىل عالقة طردية باملستوى
املعريف للمفس.
قال آخر :ثم بعد ذلك ..من كان جيرؤ من قدماء املفسين عىل جمرد لفت االنتباه إىل
عرض
أن مرور اجلبال ربام يكون من أحداث الدنيا التي نعيشها؛ ألنه لو فعل ذلك ،فس ُي ِّ
نفسه للسخرية وسقوط املصداقية ،رغم أنه عىل حق ..وليس كل حق ُيقال ..وهلذا؛ فإن
القرآن الكريم مل يصدم املسلمني األوائل باحلديث الرصيح عن حركة األرض ،وغريها مما
يمكننا اآلن أن نفهمه.
﴿ه َو
قال آخر :لقد كان هذا االشتباه مقصود ًا يف القرآن هلذه املعاين ،كام قال تعاىلُ :
ِ
ِ
ت ُه َّن ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
ات﴾ [آل عمران،]7 :
اهب ٌ
ات حمُ ْك ََام ٌ
َاب ِمنْ ُه آ َي ٌ
ا َّلذي َأنْزَ َل َع َل ْي َك ا ْلكت َ
َاب َو ُأ َخ ُر ُمت ََش ِ َ
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وال يغيب عن عاقل أن ذلك من احلكمة اإلهلية ،كام أشار إىل ذلك اإلمام عل بقوله( :حدثوا
الناس بام يعرفون ،ودعوا ما ينكرون ،أحتبون أن يكذب اهلل ورسوله!؟) ،وقال ابن مسعود:
(ما من رجل حيدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم إال كان فتنة لبعضهم)
قال آخر :أما دعوته إىل أن نستخرج نحن هذه املعجزات قبل علامء الغرب لنتمكن
من التقدم عليهم ..فإن كنوز القرآن باقية ،وعجائبه ال تنقيض ،ولذلك نحن ندعو إىل ذلك
كام يدعون.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن احلديث عن اإلسالم يشء ،واحلديث عن
املسلمني يشء آخر ..واخللط بينهام مربك ومشوش ..فالتفسري واإلعجاز العلمي أمر
يتعلق باإلسالم بالدرجة األوىل ،سواء كان الطريق إليه مشحون بأعامل مسلمني أو غري
مسلمني ،أما السبق احلضاري ،فأمر يتعلق بالدرجة األوىل باملسلمني وليس باإلسالم،
سواء كان الطريق إليه مشحون باإلسالم أو بغري اإلسالم.
قال آخر :فلنفرض أن املسلمني هم الذين اكتشفوا تلك احلقائق ،وأهنم كانوا
متطورين ،ثم رأوا من خالل تدبرهم للقرآن الكريم أنه يوافق ويؤكد ما اكتشفوه ..هل
يبقى املوقف حينها واحدا؟ ..ال شك أن املوقف سيختلف حينها بحسب ما يذكر
املخالفون ..وبذلك ،فهم ال يكتفون بأن يتخلفوا عن التطور العلمي ،وإنام يريدون من
القرآن الكريم أن يكون أيضا متخلفا معهم.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن اهلل تعاىل ال ينرص دينه فقط بحركة املؤمن ،بل
باملؤمن والكافر ،واحلي وامليت ..ولذلك ليس من الغريب أن ُيظهر اهلل احلق وتصديق كتابه
عىل يد الكافر ،بل إن هذا أدعى للحق من نرصته عىل يد املؤمن؛ إذ عندها سيقول الذين
كفروا ،هذه اكتشافات مفربكة ،أتى هبا املسلمون لتوافق كتاب دينهم ،وال نؤمن هلم فيها؛
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فإذا ما متت هذه الكشوف عىل أيدي الكافرين أنفسهم ،انقطعت حجتهم يف ذلك.
قال آخر :لقد أشار القرآن إىل مثل هذا الذي جيريه اهلل عىل أيدي غري املسلمني،
فيكون آية هلم ،لقد قال اهلل تعاىلَ ﴿ :أو َمل ير ا َّل ِذين َك َفروا َأ َّن السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر َض كَا َنتَا َر ْت ًقا
َّ َ َ
َ ُ
َ ََْ
ِ
ِ
يش ٍء َح ٍّي َأ َف َال ُيؤْ ِمنُ َ
﴿سنُ ِر ِهي ْم آ َياتِنَا ِيف
ون﴾ [األنبياء ،]30 :وقالَ :
َف َف َت ْقنَا ُ َ
مها َو َج َع ْلنَا م َن ا َْملاء ُك َّل َ ْ
ْف بِرب َك َأ َّنه ع ََىل ُك ِّل َ ٍ
ِ
ْاآل َف ِ
يشء َش ِهيدٌ ﴾ [فصلت:
اق َو ِيف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َحتَّى َي َت َب َّ َ
ُ
احل ُّق َأ َو َمل ْ َيك َ ِّ
ني َهل ُ ْم َأ َّن ُه ْ َ
ْ
 ..]53فهذه اآليات الكريمة تذكر أن هلل رسائل مبارشة إليهم ،وحجة اهلل تعاىل غالبة علينا
وعليهم ،وقد ينترص اهلل سبحانه للحق بنا أو بغرينا.
قال آخر :أال تعلمون أن اهلل تعاىل استخدم الكفرة لتحقيق االنتصار يف غزوة بدر
عىل ِ
وه ْم إِ ِذ ا ْل َت َق ْي ُت ْم ِيف
﴿وإِ ْذ ُي ِري ُك ُم ُ
نحو قدّ ره سبحانه ،وذلك عندما َّبني ذلك ،فقالَ :
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َان َم ْف ُع ً
يض اهللَُّ َأ ْم ًرا ك َ
ور﴾
وال َوإِ َىل اهللَِّ ُت ْر َج ُع ا ْألُ ُم ُ
َأ ْع ُين ُك ْم َقل ًيال َو ُي َق ِّل ُل ُك ْم يف َأ ْع ُين ِه ْم ل َي ْق َ
[األنفال]44 :

قال آخر :ومسألة التفسري واإلعجاز العلمي يف القرآن ليست مسألة حضارية؛ جتري
املنافسة فيها بني املسلمني والكافرين ..بل مسألة دين اهلل؛ فهو سبحانه يقيم حجته عىل
﴿و َما
عباده عىل النحو الذي ُيقدِّ ره ،ويستخدم يف سبيل ذلك من يستخدم ،وال را ّد ألمرهَ ،
َي ْع َل ُم ُجنُو َد َر ِّب َ
ك إِ َّال ُه َو﴾ [املدثر]31 :
قال بعض احلضور :ال بأس ..قد نسلم لكم هبذا ..لكن ما تقولون يف بعض اآليات
التي يدل ظاهرها عىل خمالفة احلقائق العلمية.
قال أحد األساتذة :يستحيل ذلك ..وكل ما قيل يف ذلك جمرد ادعاءات ناشئة عن
عدم معرفة اللغة العربية وأساليبها يف التعبري ،أو ناشئة عن تفاسري قديمة فهمت من القرآن
الكريم ما دلت عليه ثقافة عرصها ..والفهوم ليست ملزمة.
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قال آخر :لقد بحثنا يف تلك التشكيكات ،فوجدنا أهنا ال تعدو ثالث جهات..
أوالها أولئك املتسعون الذين ينطلقون من مسائل ظنية مل تصل إىل مرحلة احلقيقة العلمية
املستقرة املتفق عليها( ،)1مثل نظرية التطور التي تنص عىل أن أصل اإلنسان مر بمراحل
حتى وصل إىل هذا املستوى( ،)2التي تتعارض مع كون ابتداء خلق الناس كان من آدم عليه
السالم الذي خلقه اهلل تعاىل مرة واحدة من غري تدرج ،والعلامء املتخصصون أنفسهم
ينكرون هذه النظرية ،ويردون عليها بقوة(.)3
قال آخر( :)4والثانية أولئك الذين ال يعرفون اللغة العربية ،وأساليبها يف التعبري،
ولذلك حيملون ألفاظه عىل ما يشتهون من املعاين ،ومنها تلك التي ختالف العلم ،مثل
دعوى خمالفة القرآن الكريم لكون األرض تدور حول الشمس ،استنادا لقوله تعاىل:
ات ا ْل َي ِم ِ
﴿وت ََرى َّ
ات
ني َوإِ َذا غ ََر َب ْت َت ْق ِر ُض ُه ْم َذ َ
الش ْم َس إِ َذا َط َل َع ْت تَزَ َاو ُر َع ْن ك َْه ِف ِه ْم َذ َ
َ
ِّ
الش َام ِل﴾ [الكهف ،]17 :حيث نسب فعل الدوران للشمس ،وهذا غري صحيح؛ فإن اللفظ
﴿وت ََرى َّ
الش ْم َس﴾ ،أي أن هذا األمر بالنسبة
ليس قاطعا يف هذا املعنى ،بل إنه ابتدأ بقولَ :
لرؤية اإلنسان ،وسياق اآلية كام هو ظاهر ليس مقصودا يف إثبات دوران األرض حول
الشمس أو العكس ،فال ينبغي حتميل النص ما ال حيتمل.
قال آخر( :)5والثالثة ..تلك التي ختلط بني ما ورد يف القرآن الكريم ،والفهوم
املرتبطة هبا ،والتي قد تكون وليدة عرصها ،وال عالقة هلا بام ورد يف القرآن ..ومن األمثلة

( )1التفسري واملفسون ،للذهبي ( ،)470/2واملدخل إىل علم التفسري ،د .بلتاجي ص .208
( )2مدخل إىل علم التفسري ،ص  ،203حيث نقلها عن ميلر بروز رئيس قسم لغات الرشق األدنى.
( )3انظر الردود املفصلة عىل هذه النظرية يف كتاب [احلياة تصميم ال صدفة) ،سلسلة [اإلحلاد والدجل)
( )4التفسري واملفسون ()480/2
( )5رد مفرتيات عىل اإلسالم ،ص .142
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آن املَْ ِج ِ
عىل ذلك الشبهات التي يثريوهنا حول قوله تعاىل يف أول سورة (ق)﴿ :ق وا ْل ُقر ِ
يد﴾
َ ْ
[ق ،]1 :حيث قد بنوا عىل تلك التفاسري أن هذا خطأ؛ ألن العلم يبني أن أعىل قمة هي
(إفرست) ،مع أن هذه خرافة مصدرها كتاب اليهود الذي يتحدث عن جبل قاف اخلرايف؛
أما القرآن الكريم فلم يذكر جباال وال قمام ،واحلرف (ق) أحد احلروف الكثرية التي بدئت
هبا سور من القرآن مثل :ص ،ن ،حم ،الر ..وهكذا ..وإذا كانت هذه خرافة منشؤها كتاب
هيودي ،فكيف يؤاخذ هبا القرآن!؟
قال أحد احلضور :فام تقولون يف خمالفة القرآن لنظرية التطور ،فقد ورد يف القرآن
عند احلديث من هيئة خلق اإلنسان﴿ :ا َّل ِذي َأحسن ُك َّل َ ٍ
اإلنْس ِ
ان ِم ْن
ْ َ َ
يشء َخ َل َق ُه َو َبدَ َأ َخ ْل َق ْ ِ َ
ْ
ني ُثم جع َل نَس َله ِمن س َال َل ٍة ِمن م ٍ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اء َم ِه ٍ
الس ْم َع
ني ُث َّم َس َّوا ُه َو َن َف َخ فيه م ْن ُروحه َو َج َع َل َل ُك ُم َّ
ْ َ
ط ٍ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ

َو ْاألَ ْب َص َار َو ْاألَ ْفئِدَ َة َقلِ ًيال َما ت َْش ُك ُر َ
﴿وإِ ْذ َق َال َر ُّب َك لِ ْل َم َالئِك َِة إِ ِّين
ون﴾ [السجدة 7 :ـ  ،]9وقالَ :
يه ِمن ر ِ
ون َفإِ َذا سوي ُته و َن َف ْخ ُت فِ ِ
ال ِمن َمحَإٍ مسنُ ٍ
َخالِ ٌق ب َ ِ
وحي َف َق ُعوا َل ُه
َ َّ ْ ُ َ
رشا م ْن َص ْل َص ٍ ْ
ْ ُ
َ ْ
َ ً
س ِ ِ
ن﴾ [احلجر 28 :ـ ]29
اجدي َ
َ
قال أحد األساتذة( :)1نظرية التطور مل تكن يف وقت من األوقات حقيقة علمية
قطعية يمكن أن تقاس عليها النصوص الدينية ،فهي مل تزد يف وقت ما ـ منذ قيل هبا ـ عن أن
تكون جمرد فرض مل يقم عليه أبدا دليل قاطع ،أو قريب من القطع واليقني ،ومنذ أعلنها
داروين وجد هلا معارضون من رجال العلم التجريبي؛ ألنه مل يقم أبدا دليل حمسوس عىل
صحتها ،وإنام هي جمرد فرضية فس هبا داروين بعض الظواهر واملشاهدات ،لكن مل يرصد
أحد من املؤمنني هبا إطالقا تطورا ماديا يقطع بصحتها.

( )1املدخل إىل علم التفسري ،ص .203
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قال أحد احلضور :فام تقولون يف التناقض الوارد يف القرآن حول وصف مادة خلق
اإلنسان ،ففيهُ ﴿ :ثم جع َل نَس َله ِمن س َال َل ٍة ِمن م ٍ
اء َم ِه ٍ
ني﴾ [السجدة ،]8 :وقولهَ ﴿ :ف ْل َينْ ُظ ِر
ْ َ
َّ َ َ ْ ُ ْ ُ
ان ِمم ُخلِ َق ُخلِ َق ِمن م ٍ
اء َدافِ ٍق﴾ [الطارق 5 :ـ  ،]6وفيهَ ﴿ :أ َو َمل َي َر ْ ِ
ِْ
اإلن َْس ُ
ان َأنَّا َخ َل ْقنَا ُه ِم ْن
ْ َ
اإلن َْس ُ َّ
ْ
ٍ
ِ
﴿ه َو ا َّل ِذي َخ َل َق ُك ْم ِم ْن طِ ٍ
ني﴾ [األنعام،]2 :
يم ُم ِبنيٌ ﴾ [يس ،]77 :وفيهُ :
ُن ْط َفة َف ِإ َذا ُه َو َخص ٌ
اإلنْس َ ِ
ان ِم ْن َص ْل َص ٍ
﴿و َل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
وقولهَ :
ال ِم ْن
ان م ْن َع َل ٍق﴾ [العلق ،]2 :وفيهَ :
﴿خ َل َق ْ ِ َ
َمحَإٍ مسنُ ٍ
ون﴾ [احلجر ،]26 :وفيهَ ﴿ :أ َو َال َي ْذ ُك ُر ْ ِ
اإلن َْس ُ
ان َأنَّا َخ َل ْقنَا ُه ِم ْن َق ْب ُل َو َمل ْ َي ُ
ك َش ْيئًا﴾ [مريم:
َ ْ
]67

قال أحد األساتذة( :)1ليس هناك أدنى تناقض ،بل وال حتى شبهة تناقض بني ما
جاء ىف القرآن الكريم من معلومات عن خلق اإلنسان ،وحتى يتضح ذلك ،يلزم أن يكون
هناك منهج علمي ىف رؤية هذه املعلومات ،التى جاءت ىف عديد من آيات القرآن الكريم.
قال آخر :وهذا املنهج العلمى يستلزم مجع هذه اآليات ..والنظر إليها ىف تكاملها..
مع التمييز بني مرحلة خلق اهلل لإلنسان األول آدم عليه السالم ومرحلة اخللق لساللة آدم،
التى توالت وتكاثرت بعد خلق حواء ،واقرتاهنا بآدم ،وحدوث التناسل عن طريق هذا
االقرتان والزواج.
قال آخر :لقد خلق اهلل تعاىل اإلنسان األول ـ آدم عليه السالم ـ فأوجده بعد أن مل
يكن موجو ًدا ..أى أنه قد أصبح شيئًا بعد أن مل يكن شيئًا موجو ًدا ،وإنام كان وجوده فقط
ِ
ىف العلم اإلهلى ..وهذا هو معنى اآلية الكريمةَ ﴿ :أ َو َال َي ْذ ُك ُر ْ ِ
اإلن َْس ُ َ
ان أنَّا َخ َل ْقنَا ُه م ْن َق ْب ُل َو َمل ْ
﴿ه ْل َأتَى ع ََىل ْ ِ ِ ِ ِ
ورا﴾
َي ُك َش ْيئًا﴾ [مريم ،]67 :وقولهَ :
اإلن َْسان حنيٌ م َن الدَّ ْه ِر َمل ْ َي ُك ْن َش ْيئًا َم ْذ ُك ً
[اإلنسان]1 :

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص ،239فام بعدها.
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قال آخر :أما مراحل خلق اهلل تعاىل آلدم عليه السالم؛ فلقد بدأت بـ [الرتاب] الذى
أضيف إليه [املاء] فصار [طينًا] ثم حتول هذا الطني إىل [محأ] أى أسود منتنًا ،ألنه تغري
واملتغري هو [املسنون] ..فلام يبس هذا الطني من غري أن متسه النار سمى [صلصاالً] ألن
الصلصال هو الطني اليابس من غري أن متسه نار ،وسمى صلصاالً ألنه ّ
صوت،
يصل ،أى ُي ِّ
من يبسه أى له صوت ورنني.
قال آخر :وبعد مراحل اخللق هذه :الرتاب ..فاملاء ..فالطني ..فاحلمأ املسنون..
فالصلصال ،نفخ اهلل تعاىل ىف مادة اخللق هذه من روحه ،فغدا هذا املخلوق إنسانًا هو آدم
عليه السالم ..وعن هذه املراحل تعرب اآليات القرآنية ،فتصور تكامل املراحل ـ وليس
ِ
يسى ِعنْدَ اهللَِّ ك ََم َث ِل آ َد َم
التعارض املتوهم واملوهوم ـ فتقول هذه اآلية الكريمة﴿ :إِ َّن َم َث َل ع َ
َخ َل َق ُه ِم ْن ُت َر ٍ
اب ُث َّم َق َال َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون﴾ [آل عمران ،]59 :فبالرتاب كانت البداية ﴿ا َّل ِذي َأ ْح َس َن
ُك َّل َ ٍ
اإلنْس ِ
ان ِم ْن طِ ٍ
ني﴾ [السجدة ،]7 :وذلك عندما أضيف املاء إىل
يشء َخ َل َق ُه َو َبدَ َأ َخ ْل َق ْ ِ َ
ْ
َاه ْم ِم ْن طِ ٍ
ني َال ِز ٍ
ب﴾ [الصافات،]11 :
اس َت ْفتِ ِه ْم َأ ُه ْم َأ َشدُّ َخ ْل ًقا َأ ْم َم ْن َخ َل ْقنَا ِإنَّا َخ َل ْقن ُ
الرتاب ﴿ َف ْ
وذلك عندما زالت قوة املاء عن الطني ،فأصبح الز ًبا ،أى جامدً ا.
قال آخر :وىف مرحلة تغري الطني ،واسوداد لونه ،ونتن رائحته ،سمى [مح ًأ مسنونًا]،
ألن احلمأ هو الطني األسود املنتن ..واملسنون هو املتغري ..بينام الذى ﴿مل َيت ََسنَّه﴾ هو الذى
ان ِم ْن َص ْل َص ٍ
ال ِم ْن َمحَإٍ
﴿و َل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
مل يتغري ..وعن هذه املرحلة عربت اآلياتَ :
ِ
ِ
ٍ
ان َخ َل ْقنَا ُه ِم ْن َق ْب ُل ِم ْن ن ِ
ِ ِ ِ
ِ
اجل َّ
رشا ِم ْن
َار َّ
َم ْسنُون َو ْ َ
الس ُمو ِم َوإ ْذ َق َال َر ُّب َك ل ْل َم َالئكَة إ ِّين َخال ٌق َب َ ً
يه ِمن ر ِ
ون َفإِ َذا سوي ُته و َن َف ْخ ُت فِ ِ
ال ِمن َمحَإٍ مسنُ ٍ
وحي َف َق ُعوا َل ُه س ِ
اج ِدي َن َف َس َجدَ
َ َّ ْ ُ َ
َص ْل َص ٍ ْ
َ
ْ ُ
َ ْ
ون مع الس ِ ِ
يس َما َل َك َأ َّال َت ُك َ
مج ُع َ
ون
املَْ َالئِ َك ُة ُك ُّل ُه ْم َأ ْ َ
اجدي َن َق َال َيا إِ ْبلِ ُ
ون إِ َّال إِ ْبلِ َ
يس َأ َبى َأ ْن َي ُك َ َ َ َّ

ال ِمن َمحَإٍ مسنُ ٍ
ِ
م َع الس ِ
اج ِدي َن َق َال َمل َأ ُك ْن ِألَ ْس ُجدَ لِ َب َ ٍ
ون َق َال َف ْ
اخ ُر ْج ِمن َْها
رش َخ َل ْق َت ُه م ْن َص ْل َص ٍ ْ
َ ْ
َ َّ
ْ
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ِ
يم َوإِ َّن َع َل ْي َك ال َّل ْعنَ َة إِ َىل َي ْو ِم الدِّ ِ
ين﴾ [احلجر 26 :ـ ]35
َفإِن ََّك َرج ٌ
قال آخر :تلك هى مراحل خلق اإلنسان األول ،توالت فيها وتتابعت وتكاملت
معانى املصطلحات :الرتاب ..واملاء ..والطني ..واحلمأ املسنون ..والصلصال ..دونام أية
شبهة للتعارض أو التناقض.
قال آخر :وكذلك احلال مع املصطلحات التى وردت يف اآليات القرآنية التى حتدثت
عن خلق ساللة آدم عليه السالم؛ فكام تدرج خلق اإلنسان األول آدم من الرتاب إىل
الطني ..إىل احلمأ املسنون ..إىل الصلصال ..حتى نفخ اهلل فيه من روحه ..كذلك تدرج
رب هبا عن ماء الرجل
خلق الساللة والذرية بدء ًا من [النطفة] ـ التى هى املاء الصاىف ـ و ُي َع َّ ُ
[املنى] ..إىل [ال َع َل َقة] التى هى الدم اجلامد ،الذى يكون منه الولد ،ألنه يعلق ويتعلق بجدار
ّ
الرحم إىل [املضغة] وهى قطعة اللحم التى مل تنضج ،واملامثلة ملا يمضغ بالفم ..إىل
[العظام] ..إىل [اللحم] الذى يكسو العظام ..إىل [اخللق اآلخر] الذى أصبح بقدرة اهلل ىف
أحسن تقويم.
قال آخر :ومن اآليات التى حتدثت عن تواىل وتكامل هذه املراحل ىف خلق وتكوين
َّاس إِ ْن ُكنْ ُت ْم ِيف َر ْي ٍ
ب ِم َن
نسل اإلنسان األول وساللته ،قول اهلل سبحانه وتعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ا ْلبع ِ
اب ُث َّم ِم ْن ُن ْط َف ٍة ُث َّم ِم ْن َع َل َق ٍة ُث َّم ِم ْن ُم ْضغ ٍَة خمُ َ َّل َق ٍة َوغ ْ ِ
ث َفإِنَّا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن ُت َر ٍ
ني
َري خمُ َ َّل َق ٍة لِنُ َب ِّ َ
َْ

َل ُك ْم َو ُن ِق ُّر ِيف ْاألَ ْر َحا ِم َما ن ََشا ُء إِ َىل َأ َج ٍل ُم َس ًّمى ُث َّم ُن ْخ ِر ُج ُك ْم طِ ْف ًال ُث َّم لِ َت ْب ُل ُغوا َأ ُشدَّ ُك ْم َو ِمنْ ُك ْم
َم ْن ُيت ََو َّىف َو ِمنْ ُك ْم َم ْن ُي َر ُّد إِ َىل َأ ْر َذ ِل ا ْل ُع ُم ِر لِ َك ْي َال َي ْع َل َم ِم ْن َب ْع ِد ِع ْل ٍم َش ْيئًا﴾ [احلج ،]5 :وقوله:

ني ُث َّم َج َع ْلنَا ُه ُن ْط َف ًة ِيف َق َر ٍار َمكِ ٍ
ان ِم ْن ُس َال َل ٍة ِم ْن طِ ٍ
﴿و َل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
ني ُث َّم َخ َل ْقنَا النُّ ْط َف َة
َ
َع َل َق ًة َف َخ َل ْقنَا ا ْل َع َل َق َة ُم ْض َغ ًة َف َخ َل ْقنَا املُْ ْض َغ َة ِع َظا ًما َفك ََس ْونَا ا ْل ِع َظا َم َحلْ ًام ُث َّم َأن َْش ْأنَا ُه َخ ْل ًقا َ
آخ َر
َف َتبار َك اهللَُّ َأحسن ْ ِ ِ
اخلالقنيَ ﴾ [املؤمنون 12 :ـ ]14
ْ َ ُ َ
َ َ
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قال آخر :وإذا كانت [النطفة] هى ماء الرجل؛ فإهنا عندما ختتلط ببويضة املرأة،
توصف بأهنا [أمشاج] ـ أى خمتلطة ـ كام جاء ىف قوله تعاىل﴿ :إِنَّا َخ َل ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
ان ِم ْن ُن ْط َف ٍة
ِ
ِ ِ
ِ
ريا﴾ [اإلنسان]2 :
َأ ْم َشاجٍ َن ْبتَليه َف َج َع ْلنَا ُه َسمي ًعا َبص ً
قال آخر :كام توصف هذه [النطفة] بأهنا [ماء مهني] لقلته وضعفه ،وإىل ذلك يشري
قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َأحسن ُك َّل َ ٍ
اإلنْس ِ
ان ِم ْن طِ ٍ
ني ُث َّم َج َع َل ن َْس َل ُه ِم ْن
ْ َ َ
يشء َخ َل َق ُه َو َبدَ َأ َخ ْل َق ْ ِ َ
ْ
َخ ُل ْق ُكم ِمن م ٍ
س َال َل ٍة ِمن م ٍ
اء َم ِه ٍ
اء َم ِه ٍ
ني﴾ [السجدة 7 :ـ  ،]8وقولهَ ﴿ :أ َمل ْ ن ْ
ني َف َج َع ْلنَا ُه ِيف َق َر ٍار
ْ ْ َ
ْ َ
ُ
ني إِ َىل َقدَ ٍر مع ُلو ٍم َف َقدَ رنَا َفنِعم ا ْل َق ِ
َمكِ ٍ
اد ُر َ
ون﴾ [املرسالت 20 :ـ ]23
َْ
ْ َ
ْ
قال آخر :كام توصف هذه [النطفة] بأهنا [ماء دافق] لتدفقه واندفاعه ..كام قال
ان ِمم ُخلِ َق ُخلِ َق ِمن م ٍ
اء َدافِ ٍق َخي ُْر ُج ِم ْن َب ْ ِ
تعاىلَ ﴿ :ف ْل َينْ ُظ ِر ْ ِ
الرتائِ ِ
الص ْل ِ
ب﴾
ني ُّ
ب َو َّ َ
ْ َ
اإلن َْس ُ َّ
[الطارق 5 :ـ ]7

قال آخر :هكذا عرب القرآن الكريم عن مراحل اخللق ..خلق اإلنسان األول..
وخلق سالالت وذريات هذا اإلنسان ..وهكذا قامت مراحل اخللق ،ومصطلحات هذه
املراحل ،شواهد عىل اإلعجاز العلمى للقرآن الكريم ،عندما جاء العلم احلديث ليصدق
عىل هذه املراحل ومصطلحاهتا ..فكيف جيوز ـ بعد ذلك ومعه ـ أن يتحدث إنسان عن
وجود تناقضات بني هذه املصطلحات.
قال أحد احلضور :فام تقولون فيام ورد يف القرآن من الداللة عىل أن األرض راسية
ِ
﴿و َأ ْل َقى ِيف ْاألَ ْر ِ
ايس َأ ْن َمتِيدَ بِ ُك ْم َو َأ ْهنَ ًارا َو ُس ُب ًال َل َع َّل ُك ْم َ ْهتتَدُ َ
ون﴾ [النحل:
وثابتة ،مثلَ :
ض َر َو َ
]15؟
قال أحد األساتذة( :)1اجلواب عىل ذلك هو أن معنى ﴿متيد﴾ تضطرب وتتزلزل،
( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :رد مفرتيات عىل اإلسالم ،ص  ،130فام بعدها.
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وال يراد بامليدان جمرد حركة متزنة ،واملصدر الثالثي (فعالن) يأيت إلفادة هذا املعنى ،مثل
ميدان وغليان وثوران وجوالن ..وهكذا ،واآلية تذكر أن اهلل ثبت األرض حتى يستطيع
البرش أن يستقروا عليها يف نومهم ،ويزرعوا ويرعوا ماشيتهم ،ولو كانت مضطربة ما
استطاع الناس أن يطمئنوا عليها وأن يعملوا هذه األعامل.
قال آخر :والدليل عىل ذلك أننا ننام يف الطائرة ويف القطار ويف السفينة ،فإذا
اضطرب واحد منها استيقظنا وشعرنا بالتعب ،وقد نطلب من السائق أن يعمل شيئا
يسكنها لتثبت ،وال يعني تثبيته أنه يقف وال يتحرك ،بل أن ينقطع اضطرابه.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فقد ذكر القرآن الكريم حركة كل الكواكب والنجوم،
فقالَ :
الش ْم ُس َينْ َب ِغي َهلَا َأ ْن ُتدْ ِر َك ا ْل َق َم َر َو َال ال َّل ْي ُل َسابِ ُق الن ََّه ِار َو ُك ٌّل ِيف َف َل ٍك َي ْس َب ُح َ
﴿ال َّ
ون﴾
[يس ،]40 :و﴿كل﴾ كلمة تشمل الشمس وتوابعها من القمر واألرض والكواكب األخرى،
فالقرآن إذن يقرر حركة كل هذه الكواكب.
قال أحد احلضور :فام تقولون فيام ورد يف القرآن من جعل النجوم والكواكب يف
حجم احلجارة ،ترمي هبا املالئكة الشياطني ،والعلم احلديث يثبت أن كل كوكب عامل
ضخم.
قال أحد األساتذة :وهذا ناتج عن التسع وعدم التدبر ،ذلك أن اآليات الكريمة
ذكرت أن هناك أجساما نارية تصيب الشياطني ،ومل تذكر أن الشيطان يسقط عليه نجم أو
الس َام َء الدُّ ْن َيا بِ ِزين ٍَة ا ْلك ََواكِ ِ
ب
أن املالئكة ترميه به ..تأملوا جيدا يف قوله تعاىل﴿ :إِنَّا زَ َّينَّا َّ
و ِح ْف ًظا ِمن ُك ِّل َشي َط ٍ
ون إِ َىل املَْ َ ِ
ون ِم ْن ُك ِّل َجانِ ٍ
إل ْاألَع َْىل َو ُي ْق َذ ُف َ
ان َم ِار ٍد َال َي َّس َّم ُع َ
ورا
ْ
ْ
َ
ب ُد ُح ً
ِ
ِ
ِ
ف ْ
ب﴾ [الصافات 6 :ـ  ،]10وقوله:
ب إِ َّال َم ْن َخطِ َ
اب َثاق ٌ
اخلَ ْط َف َة َف َأ ْت َب َع ُه ش َه ٌ
اب َواص ٌ
َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
لش َياطِ ِ
الس ِع ِ
َاها ُر ُجو ًما لِ َّ
ري﴾
يح َو َج َع ْلن َ
ني َو َأ ْعتَدْ نَا َهل ُ ْم ع ََذ َ
الس َام َء الدُّ ْن َيا ِب َم َص ِاب َ
َ
اب َّ
﴿و َل َقدْ زَ َّينَّا َّ
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[امللك]5 :

قال آخر :وأنتم تعلمون أن العلم احلديث ،ورواد الفضاء يتحدثون عن النيازك التي
ترى يف الفضاء الواسع مذنبات مضيئة ،ومنها الناري الذي ينطفئ ويتفتت يف سريه،
وبعضها يصل إىل األرض ،وهي تشبه املقذوفات الربكانية ،والذين درسوا اجلغرافيا
الفلكية يعرفون هذا ..فهذه املقذوفات قطع تنفصل من الكواكب وتتحرك يف الفضاء،
خصوصا إذا كان النجم أو الكوكب قريبا من األرض ،واهلل تعاىل يصيب هبا من يشاء
وحيفظ هبا من يشاء ،وقد تكون قطعا باردة لكنها مضيئة كالقمر.
ِ
اهتا
قال آخر :أما التشكيك يف قوله تعاىلَ :
الس َام َء َس ْق ًفا حمَ ْ ُفو ًظا َو ُه ْم َع ْن آ َي َ
﴿و َج َع ْلنَا َّ
ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ [األنبياء ،]32 :وتومههم أن (السامء سقف قابل للسقوط) ،فاجلواب عليه هو أن
كل لغة فيها احلقيقة وفيها املجاز ،والتعبري الوارد يف اآلية الكريمة عىل املجاز ،ذلك أن
السامء شبه سقف البيت ،واملانع للسقف من السقوط عىل احلقيقة هو األعمدة ،وعىل املجاز
هو اهلل؛ ألن كل شىء بقدرته.
قال أحد احلضور :فام تقولون فيام ورد يف القرآن من احلديث عن السموات السبع،
ومثلها من األراض السبع ،أال ترون يف ذلك خمالفة للعلم؟
قال أحد احلضور( :)1اجلواب عىل ذلك هو أن هذا ناتج عن التسع ،ذلك أن ما
ذكره اهلل تعاىل غيب مل يصل العلم إىل كشفه بعد ،فقد تكون السامء التي توصل علمنا إليها
بكل ما فيها من كواكب ونجوم وأفالك إحدى الساموات السبع ،والكرة األرضية التي
نعيش عليها هي أيضا كذلك ..فعلم الفلك احلديث يؤيد هذا ،ويذكر أن املجموعة
الشمسية التي يتعلق هبا عاملنا هذا ليست إال واحدة من جمموعات أخرى ال يعلمها إال اهلل
( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،ص ،381فام بعدها.
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الذي خلقها.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإن العدد يف اللغة العربية يذكر إلرادة التكثري،
ويعربون عنه بأنه عدد ال مفهوم له ،وهذا كام تقول لصديقك :زرتك ألف مرة ومل تزرين،
فأنت ال تريد ألفا بعدده ،وإنام تريد زرتك مرات كثرية ،فإذا محلنا العدد يف اآلية هذا
املحمل ،فاملعنى أن اهلل خلق ساموات كثرية وأرضني كثرية ،وهذا حق وواضح.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فقد يكون املراد بالسبع األرضني أنواعا خمتلفة من تربة
األرض ،ويسمى كل نوع أرضا ،وهذا كام نقول :أصبح فالن ثريا يملك أراض كثرية،
واألرض أنواع بحسب تربتها وما بكل تربة من عنارص تكونت منها ،بعضها رمل وبعضها
﴿و ِم َن
جريي ،وببعضها معادن حديدية وباألخرى عنارص نحاسية وهكذا ،كام قال تعاىلَ :
اجل َب ِ
ِْ
يب ُسو ٌد﴾ [فاطر]27 :
يض َو ُمح ٌْر خمُ ْتَلِ ٌ
ال ُجدَ ٌد بِ ٌ
ف َأ ْل َو ُاهنَا َوغ ََرابِ ُ
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فقد يكون املراد من أنواع األرض ما تصلح إلنباته،
فأرض هبا غابات وأرض هبا زهور ،وثالثة قاحلة ال تنبت شيئا.
قال أحد احلضور :فام تقولون فيام ورد يف القرآن من احلديث عن جعل األرض
فراشا ،كام يف هذه اآلية﴿ :ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ُم ْاألَ ْر َض فِ َر ًاشا﴾ [البقرة ،]22 :أو جعلها مسطحة،
﴿وإِ َىل ْاألَ ْر ِ
ت﴾ [الغاشية]20 :
ض َك ْي َ
ف ُسطِ َح ْ
كام يف هذه اآليةَ :
قال أحد األساتذة :معنى ﴿فِ َر ًاشا﴾ [البقرة ]22 :يف اآلية الكريمة أهنا مبسوطة حتت
أقدامنا ،منبسطة كالفراش ،ننام عليها ونميش ونزرع ،ونستقر أيضا أنعامنا ومساكننا ،ولو
جعلها اهلل تعاىل كثرية التعاريج شديدة التحدب ،ما استطعنا أن نسرتيح عليها ،وال أن
نجري كل هذه األعامل ،فاآلية تذكر نعمة من نعم اهلل علينا ،وليس يف هذا ما يفيد أن
األرض قابلة للسقوط.
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قال آخر( :)1أما تسطيح األرض ،فقد ورد يف سياق قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َال َينْ ُظ ُر َ
ون إِ َىل
اإلبِ ِل َك ْي َ ِ
اجل َب ِ
ف ُرفِ َع ْت َوإِ َىل ِْ
ِْ
ف ُن ِص َب ْت َوإِ َىل ْاألَ ْر ِ
ف
ض َك ْي َ
ال َك ْي َ
الس َام ِء َك ْي َ
ف ُخل َق ْت َوإِ َىل َّ
ُسطِ َح ْت﴾ [الغاشية 17 :ـ  ..]20فاهلل تعاىل يدعو اإلنسان يف هذه اآليات الكريمة إىل النظر إىل
اإلبل التي لو تدبروا يف خلقها لرأوا خلقا بديعا ال يشاكل خلق أكثر احليوان ،فلها من عظم
اجلثة ،وشدة القوة ،وعظيم الصرب عىل اجلوع والعطش ما ال يشاركها فيه حيوان آخر ،حتى
لقبوها :سفينة الصحراء ..ويدعوهم إىل النظر إىل السامء وقد رفعت رفعا سحيق املدى بغري
عمد ..وإىل اجلبال كيف وضعت وضعا ثابتا ال ميدان فيه وال اضطراب ،فيتسنى ارتقاؤها
يف كل حني ،وجتعل أمارة للسالكني يف تلك الفيايف والقفار ،وتنزل عليها املياه التي ينتفع
هبا يف سقى النبات وري احليوان ..وإىل األرض كيف سطحت ومهدت عىل ما يقتضيه
صالح أمور ساكنيها وانتفاعهم بام يف ظاهرها من املنافع وما يف باطنها من املعادن.
قال آخر :وكل ذلك يدل عىل أنه لو نظر هؤالء اجلاحدون املعاندون فيام تقع عليه
أنظارهم من هذه األشياء وفكروا فيها ،لعلموا أهنا صنعة ال توجد إال بموجد عظيم ،وال
حتفظ إال بحافظ قدير ،وألدركوا أن القادر عىل خلق هذه املخلوقات وسواها وحفظها
ووضعها عىل قواعد احلكمة ـ قادر عىل أن يرجع الناس يف يوم يوىف فيه كل عامل جزاء
عمله ،وأن ينشئ النشأة اآلخرة من غري أن يعرفوا طريق إنشائها ،فال ينبغى أن يكون
جهلهم بكيفية يوم القيام سببا يف جحده وإنكاره.
قال آخر :هذا هو سياق اآلية الكريمة ،وهذا ما ذكره املفسون حوهلا ،فهي تصور
متهيد اهلل تعاىل لألرض وبسطها ليتيس العيش فيها ،وال تدل أبدا عىل شكل األرض.

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :تفسري املراغي ( ،)136 /30فام بعدها.
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قال آخر :وقد ذكر العلامء القدامى هذا ،يف الوقت الذي كانت تنترش فيه اخلرافات
التي تصور األرض بصور خمتلفة ..فهذا أبو عبد اهلل الداراين جييب عن الشبهة التي
طرحتموها بقوله( :ثبت بالدليل أن األرض كرة ،وال ينايف ذلك قوله :مد األرض ،وذلك
أن األرض جسم عظيم ..والكرة إذا كانت يف غاية الكرب كان قطعة منها تشاهد
()1

كالسطح)

قال آخر( :)2ثم إنكم تروننا اليوم ،ومع أننا نزعم أننا نعيش عرص العلم ،وقد عرفنا
ـ بال شك ـ أن األرض كرة ،ومع ذلك ال نزال نتحدث عنها عىل أهنا مسطحة ،بل نسميها
البسيطة ..كام أننا يف حياتنا وقياستنا العادية ال ندخل انحناء سطحها يف اعتبارنا ،فاملهندس
يقيس املسافات عىل سطح األرض يف مستوى واحد دون أن يدرك لألرض انحناء أو عمق ًا
عن مستوى القياس يف أول الطريق.
قال آخر :بعد هذا ،فإن اآلية الكريمة التي ذكرت تسطيح األرض وردت يف سياق
استفهام استنكاري ملا ينظرون ..فهي تشري إىل رؤيتهم األرض ..والشك أن كل من يرى
األرض بعينه املجردة ال يراها إال مسطحة.
قال آخر :ومع ذلك فقد ورد يف آيات أخرى ما يشري ،بل يكاد يرصح بكروية
األرض ،بل بشكلها احلقيقي الذي يميل إىل البيضوية.
قال أحد احلضور :ما دام القرآن حيوي هذه احلقيقة اجلليلة ،وهذا السبق العلمي
العظيم ،فلم مل يرصح به؟
قال أحد األساتذة :لقد ذكرنا لكم أن القرآن الكريم كتاب هداية ،ال كتاب جغرافيا،
( )1انظر :تفسري البحر املحيط .80/7
( )2خلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب :معجزات علمية ،ص ،168فام بعدها.
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وهو يذكر احلقائق العلمية ليبني من خالهلا عظمة قدرة اهلل ،وعظم منة اهلل عىل عباده،
فلذلك ال يشتغل بالتفاصيل.
قال آخر :ومن جهة أخرى ..فإن الترصيح يف مثل هذه املحال ربام ييسء إىل التعاليم
التي جاء هبا ..تصور أن خياطب القرآن قوما ،فيذكر هلم أن األرض كروية ،وهم يعتقدوهنا
غري ذلك ..إالم سيؤدي هذا؟
قال أحد احلضور :سينرش القرآن بذلك العلم حقيقة ،ويرفع خرافة.
قال أحد األساتذة :وما رضر تلك اخلرافة عىل عقائد الناس أو سلوكهم ..لقد ظل
الناس قرونا طويلة يعتقدون أشياء كثرية مل تكن صحيحة ،ولكن مع ذلك مل تتأثر حياهتم
وال سلوكهم ..ونحن اليوم قد نعتقد خرافات قد ال تقل عن تلك اخلرافات ،ومع ذلك
فحياتنا وسلوكنا ال يتحكم فيهام مثل هذه األمور.
قال آخر :ثم ..تصور ا لقرآن الذي جاء باحلقائق الكربى التي ال تساوي معها هذه
احلقيقة شيئا ..يرتك كل تلك احلقائق ليجادل يف يشء مثل هذا ..مع العلم أنه مل يثبت
بالرؤية احلسية كروية األرض إال يف هذا القرن ..فهل يظل البرش كل تلك القرون حمرومني
من هداية القرآن بسبب احلرص عىل الترصيح بمثل هذا؟
قال أحد احلضور :ال بأس ..قد نسلم لكم هبذا ..فاذكروا لنا ما ذكرمتوه عن تلميح
القرآن بكروية األرض.
قال أحد األساتذة :التلميح يف أحيان كثرية أفصح من الترصيح ..ألنه ال يفهمه حق
فهمه إال العلامء ..وقد انتهجه القرآن يف هذا الباب ،ويف أبواب أخرى ،ليخاطب به
الراسخني يف العلم ..فمن العلم ما يترضر بفهمه العوام ،كام قال تعاىل يبني منهج القرآن يف
ِ
هذاِ ُ :
ت ُه َّن ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
ات َف َأ َّما
اهب ٌ
ات حمُ ْك ََام ٌ
َاب ِمنْ ُه آ َي ٌ
﴿ه َو ا َّلذي َأنْزَ َل َع َل ْي َك ا ْلكت َ
َاب َو ُأ َخ ُر ُمت ََش ِ َ
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ا َّل ِذي َن ِيف ُق ُل ِ
وهبِ ْم زَ ْيغٌ َف َيتَّبِ ُع َ
ون َما ت ََشا َب َه ِمنْ ُه ا ْبتِغَا َء ا ْل ِف ْتن َِة َوا ْبتِغَا َء َت ْأ ِويلِ ِه َو َما َي ْع َل ُم َت ْأ ِوي َل ُه إِ َّال
اهللَُّ والر ِ
ون آ َمنَّا بِ ِه ُك ٌّل ِم ْن ِعن ِْد َر ِّبنَا َو َما َي َّذك َُّر إِ َّال ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
ون ِيف ا ْل ِع ْل ِم َي ُقو ُل َ
اس ُخ َ
اب﴾ [آل
َ َّ
عمران]7 :

قال آخر :هذا جمرد استطراد بسيط نخاطب به من ال يعون أسلوب القرآن الكريم،
ويتعاملون معه كام يتعاملون مع كتب اجلغرافية والطبيعة ..أما عن النصوص الدالة عىل
شكل من األرض من القرآن فهي كثرية ..وبام أنكم تفهمون العربية ،فلن نتكلف كثريا يف
رشح ذلك لكم.
ِ
قال آخر :أول آية هي قوله تعاىلَ :
احل ِّق ُيك َِّو ُر ال َّل ْي َل ع ََىل
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض بِ ْ َ
﴿خ َل َق َّ
الن ََّه ِار َو ُيك َِّو ُر الن ََّه َار ع ََىل ال َّل ْي ِل﴾ [الزمر ،]5 :فقد فهم ابن حزم وغريه من علامء اإلسالم
القدامى منها النص عىل كروية األرض ..ذلك أن الفعل [يكور] معناه :يلف يف استدارة،
فيقال يف اللغة :كار العاممة عىل رأسه وكورها ،يمعنى لفها.
قال آخر :وقد فهم املفسون القدماء هذه اآلية هبذا املعنى عىل (أهنا لف زمن النهار
عىل زمن الليل ،ولف زمن الليل عىل زمن النهار) أي :إدخال ساعات أحدمها يف اآلخر،
باعتبار كل من النهار والليل ظرف زمان فقط بحقيقة اللفظ ..وليس املراد هبذا املفهوم
الزمني لليل والنهار ،فإن هذا التفسري ال يعطي املعنى املقصود يف اآلية ،ألنه ال معنى مطلق ًا
للف زمن عىل زمن ،ولكن املعنى املقصود هو ما يسمى يف البالغة باملجاز املرسل ،فاهلل
تعاىل ذكر لفظ الليل والنهار يف معظم اآليات القرآنية كإشارة إىل الزمني من لوازمهام
الستة :ظلمة الليل ونور النهار ،أو مكان حدوثهام ،أو السبب فيهام.
قال آخر :ولو تدبرنا علميا االحتامل الصحيح يف اللوازم الستة املذكورة ،كمجاز
مرسل ،فإننا نستنتج أن املعنى املقصود لآلية هو :يكور اهلل تعاىل أو ينرش يف شكل كروي
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ظلمة الليل عىل مكان النهار عىل األرض فيصري ليال ،ويكور أو ينرش ويلف يف شكل كروي
نور النهار عىل مكان الليل فيصري هنارا ،وقرينة هذا التفسري كلمة (يكور) ،فالتكوير ال
يعقل أبدا يف زمن الليل والنهار ويتطلب لف يشء عىل آخر ،ومها ظلمة الليل عىل مكان
النهار ،ثم لف نور النهار عىل مكان الليل يف الغالف اجلوي الكروي املحيط بالكرة
األرضية.
قال آخر :ويرتتب عىل هذا املعنى املقصود من آية التكوير حقيقة علمية هامة ،وهي
أن اهلل تعاىل يلف األرض الكروية حول حمورها ،فيحدث تتابع وتبادل الليل والنهار ،كام
أن الليل والنهار رغم هذا التتابع موجودان يف آن واحد عىل سطح األرض الكروي ،ألن
الشمس تنري نصف الكرة األرضية املواجه هلا هنار ًا ،بينام يف نفس الوقت يكون النصف
اآلخر يف ظالم ،أي :لي ً
ال ،نتيجة كروية األرض.
قال أحد احلضور :فهمنا هذا ..لكنه يصعب عىل العامي فهمه ..مع أن القرآن كام
يذكر متوجه لعامة الناس.
قال أحد األساتذة( :)1لقد ذكرنا لكم رس أسلوب القرآن يف مثل هذا ..فال يمكن
للقرآن أن خياطب عاميا بسيطا ،هو أشبه بالطفل يف عقله ومعارفه ليقول له :أنت تقف عىل
كرة ..وغريك يمكنك أن يقف حتتك عىل هذه الكرة ..إن ذلك قد يثري الدهشة يف العامة
البسطاء ..فلذلك اكتفى القرآن باإليامء إىل هذا ..وكرر اإليامء يف صيغ خمتلفة ليتيقن منها
العلامء مراد القرآن من غري أن يترضر العامة بذلك.
قال آخر :سنذكر لكم آية أخرى تدل عىل هذا ..وهي يف نفس الوقت ال يفهمها

( )1خلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب :معجزات علمية ،ص ،171فام بعدها.
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العوام إال بحسب معارفهم البسيطة ،وكال املعنيني صحيح ..ووهذه اآلية هي قوله تعاىل:
اها﴾ [النازعـات ،]30 :فلفظ (دحاها] يف اآلية هلا معان كثرية ،منها
﴿و ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َذلِ َك َد َح َ
َ
ما يتوافق مع أفهام العامة البسطاء ،ومنها ما ال يدركه إال أهل العلم ،فمن معانيها التي
يفهمها العامة ،وقد يتعلق هبا مثريو الشبه ،هو (مدها وبسطها) ،وهو معنى صحيح كام
ذكرنا سابقا ،بل فيه داللة عىل كروية األرض ،فال يمكن أن متد األرض ،وتبسط إال إذا
كانت كروية.
قال آخر :زيادة عىل هذا ،فالفعل (دحا) له معاين أخرى وردت يف اللغة ،منها معنى
(رمى من املقر) ،وهذا فع ً
ال ما حدث لألرض عند انفصاهلا من الشمس منذ ماليري السنني،
خاصة وأن الفعل (دحا) أتى بعد متام إخراج الضحى يف السامء كام يف يف قوله تعاىل:
أتم صنع النوم فيها.
﴿و َأ ْخ َر َج ُض َح َ
َ
اها﴾ [النازعـات ،]29 :أيّ :
قال آخر :ومنها معنى (أزاح) ،كام ورد باللغة دحا املطر احلىص عن األرض،
واإلزاحة معناها حركة بسعة معينة مما يشري إىل حركة األرض ،وهو ما كشفه العلم
احلديث من حركات األرض.
قال آخر :ويشري إىل هذا قوله تعاىل﴿ :إِ َّن رب ُكم اهللَُّ ا َّل ِذي َخ َل َق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر َض
َّ َ َ
َ َّ ُ
ِ ِ
است ََوى َع َىل ا ْل َع ْر ِ
ش ُيغ ِْيش ال َّل ْي َل الن ََّه َار َي ْط ُل ُب ُه َحثِيث ًا َو َّ
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر َوالن ُُّجو َم
ِيف ستَّة َأ َّيا ٍم ُث َّم ْ
مس َّخر ٍ
ات بِ َأ ْم ِر ِه َأال َل ُه ْ
اخلَ ْل ُق َو ْاألَ ْم ُر َت َب َار َك اهللَُّ َر ُّب ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [األعراف ،]54 :ففي هذه اآلية
ُ َ َ
الكريمة إشارة رصحية إىل كروية األرض ..فهي تذكر أن النهار يطلب الليل حثيثا ،وذلك
يعني أنه يالحقه رسيعا ،دون توقف.
قال آخر :يف إمكانكم أن تتصوروا هذا ..النهار كائن من ضياء منبعث من الشمس،
يمأل الفضاء واجلو يف كل اجلهات ،والليل كائن آخر ال ضوء فيه إال بصيص الشهب يالحق
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النهار بسعة ،والنهار يالحقه ،هذا جيري وذاك يطلبه دون توقف ..لكن إىل أين؟ وكيف؟
هل جيريان يف طريق مستقيمة طرفها الالهناية؟ ..لوكان ذلك ملا مر عىل األرض إال هنار
واحد حلقه ليل ،وينتهي األمر ،لكنا نرامها متعاقبني ،فالنهار يطلع كل يوم من نفس اجلهة
التي طلع منها يف اليوم السابق ،وتسري شمسه لتغيب يف نفس اجلهة التي غربت فيها
باألمس.
قال آخر :وهكذا العتمة من الرشق وتغور يف الغرب ،ثم يتكرر املشهد ..انظروا
احلركة يف قوله تعاىل ﴿ َي ْط ُل ُب ُه َحثِي ًثا﴾ [األعراف ..]54 :إن هذا يدل عىل أن الطريق دائرية ال
لبس فيها ..فاآلية تصور بوضوح صورة طريق دائرية حول األرض ،جيري عليها الليل
والنهار ،ذاك يغشى هذا ،وهذا يغشى ذاك.
قال أحد احلضور :ال بأس ..وعينا هذا ،وقد نسلم لكم به ..لكن ما تقولون فيام
ورد يف القرآن من أن اهلل خلق العامل يف ستة أيام.
قال أحد األساتذة( :)1اجلواب عىل ذلك هو أن اآليات الكريمة التي تقرر أن اهلل
تعاىل خلق الساموات واألرض وما بينهام يف ستة أيام ال تعرض لعمر الكون املخلوق منذ
خلقه اهلل تعاىل حتى يومنا هذا ..بل هي تقرر فحسب الزمن الذي خلق اهلل تعاىل فيه الكون،
دون أن تعرض ملا بعد اخللق من الزمن الذي مر عىل الكون املخلوق حتى يومنا هذا.
قال آخر( :)2باإلضافة إىل هذا ،فإن املراد باليوم يف القرآن الكريم هو املراحل أو
احلقب الزمنية خللق الكون ،وليس املراد منها األيام التي نعدها نحن البرش.
قال آخر :فالقرآن الكريم يذكر نسبية الزمن ،وأن اليوم قد يكون طوله ألف سنة،
( )1انظر :املدخل إىل علم التفسري ،ص .203
( )2خلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب :معجزات علمية ،ص ،153فام بعدها.
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ف اهللَُّ وعْدَ ه وإِ َّن يوما ِعنْدَ رب َك َك َأ ْل ِ
﴿و َي ْس َت ْع ِج ُلون ََك بِا ْل َع َذ ِ
ف
اب َو َل ْن ُخيْلِ َ
َ ِّ
كام قال تعاىلَ :
َ ُ َ َْ ً
ِ
الس َام ِء إِ َىل ْاألَ ْر ِ
َسن ٍَة ِممَّا َت ُعدُّ َ
ض ُث َّم َي ْع ُر ُج إِ َل ْي ِه ِيف َي ْو ٍم
ون﴾ [احلج ،]47 :وقالُ ﴿ :يدَ ِّب ُر ْاألَ ْم َر م َن َّ
ف َسن ٍَة ِممَّا َت ُعدُّ َ
ك َ
ون﴾ [السجدة ،]5 :بل قد يكون مخسني ألف سنة ،كام قال تعاىل:
َان ِم ْقدَ ُار ُه َأ ْل َ
ِ
وح ِإ َل ْي ِه ِيف َي ْو ٍم ك َ
ف َسن ٍَة﴾ [املعارج ..]4 :وبام أن
َان ِم ْقدَ ُار ُه َمخ ِْسنيَ َأ ْل َ
الر ُ
﴿ َت ْع ُر ُج املَْ َالئ َك ُة َو ُّ
اآليات التي ذكرت خلق السموات واألرض مل يرد فيها عبارة (مما تعدون) ،فإن ذلك يدل
عىل أن املراد باأليام هي احلقب الزمنية ،ال األيام املعهودة.
قال أحد احلضور :ال بأس ..وعينا هذا ،فام تقولون فيام ورد يف القرآن يف حكايته
س َو َجدَ َها َتغ ُْر ُب ِيف ع ْ ٍ
الش ْم ِ
﴿حتَّى إِ َذا َب َلغَ َمغ ِْر َب َّ
َني َمحِئ ٍَة َو َو َجدَ ِعنْدَ َها
عن ذي القرننيَ :
َني إِما َأ ْن ُتع ِّذب وإِما َأ ْن َتت ِ
َّخ َذ فِ ِ
يه ْم ُح ْسنًا﴾ [الكهف ،]86 :فهذا خمالف
َ َ َ َّ
َق ْو ًما ُق ْلنَا َيا َذا ا ْل َق ْرن ْ ِ َّ
رصاحة للعلم الثابت.
قال أحد األساتذة( :)1ليس هناك أدنى تعارض ـ وال حتى شبهة تعارض ـ بني النص
القرآنى وبني احلقائق العلمية ..ذلك أن حديث القرآن هنا هو عن الرؤية البرصية للقوم
الذين ذهب إليهم ذو القرنني ،فمنتهى أفق برصهم قد جعلهم يرون اختفاء الشمس ـ
غروهبا ـ ىف هذه البحرية ـ العني احلمئة ـ وذلك مثل من جيلس أحدنا عىل شاطئ البحر عند
غروب الشمس ،فإن أفق برصه جيعله يرى قرص الشمس يغوص ـ رويدا رويدا ـ ىف قلب
ماء البحر.
قال آخر :فاحلكاية هنا عام حيسبه الرائى غروبا ىف العني احلمئة ،أو ىف البحر املحيط..
وليست احلكاية عن إخبار القرآن باحلقيقة العلمية اخلاصة بدوران األرض حول الشمس،

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ،ص.274
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وعن ماذا يعنيه العلم ىف مسألة الغروب.
قال آخر :وقد نقل بعض علامئنا القدامى وهو أبو بكر الشايش الذي تويف سنة
507هـ عن بعض العلامء تفسريا هلذه الرؤية ،متسقا مع احلقيقة العلمية ،فقال( :ليس املراد
أنه [أى ذو القرنني] انتهى إىل الشمس مرشقا ومغربا حتى وصل إىل جرمها ومسها ..فهى
أعظم من أن تدخل ىف عني من عيون األرض ،بل هى أكرب من األرض أضعافا مضاعفة،
وإنام املراد أنه انتهى إىل آخر العامرة [أى البقاع املعمورة واملأهولة] من جهة املغرب ومن
جهة املرشق ،فوجدها ىف رأي العني تغرب ىف عني محئة ،كام أنا نشاهدها ىف األرض امللساء
الش ْم ِ
﴿حتَّى إِ َذا َب َلغَ َم ْطلِ َع َّ
كأهنا تدخل ىف األرض ،وهلذا قالَ :
س َو َجدَ َها َت ْط ُل ُع ع ََىل َق ْو ٍم َمل ْ
ِ ِ
ِ
متاسهم وتالصقهم،
رتا﴾ [الكهف ،]90 :ومل يرد أهنا تطلع عليهم بأن ّ
ن َْج َع ْل َهل ُ ْم م ْن ُدوهنَا س ْ ً
()1

بل أراد أهنم أول من تطلع عليهم)

 .3الكتب ..واحلق:
قلنا :وعينا هذا ..فحدثنا عن املشهد الذي عرفت فيه سور احلق ،وعالقته بالكتب
املقدسة.
قال :مع كل ما سمعت من كل تلك البينات الدالة عىل ربانية القرآن الكريم ،إال أن
عقل مل يستطع أن خيضع هلا ..ولست أدري السبب ،وهلذا ،فقد عدت أبتهل إىل اهلل من
جديد ،وأسأله أن يزيل عن عقل كل العقبات التي حتول بيني وبني الوصول إىل احلق.
وما انتهيت من دعائي ذلك حتى رأيت قسيسني كانا صدقني لوالدي ،فرحت
أتصنت إليهام من غري أن يشعرا ..وكل هذا املشهد هو نتيجة لذلك التصنت الذي مل أقصد
( )1اجلامع ألحكام القرآن ،ج 11ص .50 ،49
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منه التجسس ،وإنام البحث عن احلق ،والتحري عنه ،وبكل الوسائل املرشوعة.
اللغو:
كان أوهلام حيمل كراسة صغرية ،سلمها للثاين ،ومعها الكتاب املقدس بحجمه
الضخم ،وهو يقول له( :)1أنا رجل جاد بطبعي ..ال أحب الكالم الكثري الذي ال تكون له
أي فائدة ..وقد رأيت الكتاب املقدس ممتلئا كالما كثريا ال أرى أن هناك من حيتاج إليه يف
مجيع هذه الدنيا ..بل رأيت أنه نوع من الثقل حيول بني هذا اخللق وفوائد الكتاب املقدس
التي جاء من أجلها ..ورأيت فوق ذلك رجال ديننا منشغلني بفك األلغاز التي ال تفك عن
احلقائق التي ترصخ كغريق ال جيد له منجدا.
قال الثاين :فام فعلت؟ ..وما هذا الكراس الذي وضعته بجانبي مع الكتاب
املقدس؟
قال األول :هذا الكراس هو مرشوعي الختصار الكتاب املقدس ..فبدل أن تكلفوا
أنفسكم بطباعة هذا الكتاب الضخم ،اكتفوا بطباعة هذه الكراسة ،أو مثلها ..بحيث
يستفيد منها كل مسيحي ..بل يمكن أن حيفظها بسهولة.
قال الثاين :أتقصد أن الكتاب املقدس مجيعه يف هذه الكراسة؟
قال األول :أجل ..لقد حذفت من الكتاب املقدس كل ما ال يستفيد منه قارئه ..أنا
يل خربة طويلة يف هذا املجال ..بل يل كتب كثرية كلها خمترصات للكتب املطولة.
قال الثاين :طرحك مجيل ..ولكن حيتاج إىل بعض املناقشة ..اذكر يل ـ أوال ـ رس
جلوئك إىل هذا السبيل للتعامل مع الكتاب املقدس.

( )1خلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب :الكلامت املقدسة ،ص ،200فام بعدها.
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قال األول :أنت تعلم أن يل عالقة بالقرآن ..كتاب املسلمني ..بطبيعة البلد الذي
ذهبت إليه للتبشري ..بل أنا أحفظ القرآن ..وقد هبرت بجامله واختصاره ..تصور أنه
يلخص كل عقائد املسلمني يف اهلل يف سورة واحدة ..يسموهنا ثلث القرآن ..سأقرؤها
الص َمدُ َمل ْ َيلِدْ َو َمل ْ ُيو َلدْ َو َمل ْ َي ُك ْن َل ُه ُك ُف ًوا َأ َحدٌ ﴾ [اإلخالص 1 :ـ ..]4
عليكُ ﴿ :ق ْل ُه َو اهللَُّ َأ َحدٌ اهللَُّ َّ
هذه السورة القصرية ذوات اآليات القصرية والكلامت القليلة حتوي كل حقائق التوحيد
الذي يعتقده املسلمون ..ليست هناك أي كلمة زائدة ،أو يف غري حملها ..مثل ذلك آية أخرى
محن ِ
ِ
يم﴾ [البقرة ..]163 :ومثل
تصف اهلل ،فتقولَ :
الرح ُ
الر ْ َ ُ َّ
﴿وإِ َهل ُ ُك ْم إِ َل ٌه َواحدٌ َال إِ َل َه إِ َّال ُه َو َّ
ادي َأ ِّين َأنَا ا ْل َغ ُفور ِ
ذلك آية أخرى تقولَ ﴿ :نبئ ِعب ِ
يم﴾ [احلجر ،]49 :تليها آية أخرى
ِّ ْ َ
الرح ُ
ُ َّ
ِ
يم﴾ [احلجر]50 :
﴿و َأ َّن ع ََذ ِايب ُه َو ا ْل َع َذ ُ
خلفها تكمل معناها تقولَ :
اب ْاألَل ُ
سكت قليال ،ثم قال :والقرآن يعلم املسلمني كيف حياورون أهل الكتاب من اليهود
والنصارى ،فيقترص عىل مجلة حتتاج سفرا لتحليلها ،واستنباط الفوائد منها ..إهنا هذه
جت ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب إِ َّال بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّال ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا ِمن ُْه ْم
﴿و َال ُ َ
اجلملة الرائعةَ :
و ُقو ُلوا آمنَّا بِا َّل ِذي ُأن ِْز َل إِ َلينَا و ُأن ِْز َل إِ َلي ُكم وإِ َهلنَا وإِ َهل ُكم و ِ
احدٌ َون َْح ُن َل ُه ُم ْسلِ ُمو َن﴾
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ْ َ
َ
َ
[العنكبوت ..]46 :بل إن القرآن مجيعا تلخص أغراضه ومعانيه يف سورة واحدة يكررها
املسلمون يف صلواهتم ..ال شك أنك تسمع هبا ..هي سورة الفاحتة ..وهم يسموهنا كذلك
(أم الكتاب) ..سأقرؤها عليك لرتى مدى مجاهلا ..وترى كثرة املعاين التي حتوهيا﴿ :بِ ْس ِم
ِ
اهللَِّ الر ْمح َِن ِ
الر ِحي ِم َمالِ ِك َي ْو ِم الدِّ ِ
اك َن ْع ُبدُ َوإِ َّي َ
ين إِ َّي َ
اك
الر ْمح َِن َّ
الرحي ِم ا ْحلَ ْمدُ هللَِّ َر ِّب ا ْل َعاملَنيَ َّ
َّ
َّ
اط املُْست َِق ِ
ِ
ِ
اط ا َّل ِذي َن َأ ْن َع ْم َت َع َل ْي ِه ْم غ ْ ِ
َري املَْغ ُْض ِ
رص َ
وب َع َل ْي ِه ْم َو َال
الرص َ ْ َ
يم َ
ن َْستَعنيُ ْاهدنَا ِّ َ
الضا ِّلنيَ ﴾ [الفاحتة 1 :ـ ]7
َّ

قال الثاين بسخرية :وما الذي اكتشفته أيضا مما يوجد يف القرآن وال يوجد يف كتابنا
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املقدس؟
قال األول :لقد اكتشفت أن اجلامل والفائدة واملتعة يف االختصار ..أال ترى الشجر
املشذب األغصان كيف يكسى بحلل اجلامل ..وكيف بعد ذلك يعطينا لذيذ الثامر؟
سكت قليال ،ثم قال :مل أر االختصار فقط يف صنعة البرش ..بل رأيتها قبل ذلك يف
صنعة اخلالق ..فاخلالق صنع كل يشء بمقدار حمدد ال يتجاوزه ..لقد ذكر القرآن هذا..
اسمح يل أن أذكر القرآن ..ألين لألسف مل أجد يف كتابنا املقدس ما يصلح أن يستشهد به..
ِ
يش ٍء َخ َل ْقنَا ُه بِ َقدَ ٍر﴾ [القمر ..]49 :وخلص القانون الذي
لقد ذكر القرآن هذا ،فقال﴿ :إنَّا ُك َّل َ ْ
وزعت به األشياء يف الكون ،فقالِ ِ :
يش ٍء إِ َّال ِعنْدَ نَا َخزَ ائِنُ ُه َو َما ُننَزِّ ُل ُه إِ َّال بِ َقدَ ٍر
َ
﴿وإ ْن م ْن َ ْ
َم ْع ُلو ٍم﴾ [احلجر]21 :

سكت قليال ،ثم قال :حتى اللغة التي نتكلمها ..حروفها قليلة حمدودة ..ولكنها
باجتامعها جتمع األغراض الكثرية ..ومثلها املواد األساسية التي يتشكل منها الكون ..هي
قليلة من حيث عنارصها ..ولكنها كثرية جدا من حيث حمتوياهتا.
رأيت أنه جيب اختصار الكتاب املقدس.
قال الثاين :لكل ذلك َ
قال األول :أجل ..فليس بالرضورة أن يكون كالمنا كثريا ..يكفينا الكالم القليل
الذي يستطيع العقل أن يركب منه معاين كثرية نستفيد منها يف حياتنا مجيعا ..ألست ترى
املعادالت الرياضية كيف تصاغ برموز قليلة خمترصة مملوءة بالدقة؟ ..إن ذلك هو ما حول
الرياضيات أما للعلوم.
قال الثاين :أتريد أن نحول صياغة الكتاب املقدس إىل معادالت رياضية؟
قال األول :ال أقصد هذا ..ولكني أقصد أن حيول إىل ما يشبه هذه املعادالت من
حيث تلخيص احلقائق ،والبعد عن الشوائب الكثرية التي قد حتول بيننا وبني رؤية احلقائق.
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قال الثاين :فلنبدأ باألمر العمل ..ماذا فعلت؟
قال األول :أوال ..رأيت يف الكتاب املقدس كالما كثريا ..ال يمكن أن يفيد أي
فائدة ..هو جمرد ثقل ينوء به ظهر الكتاب ،ويف نفس الوقت حيول بني القراء ومجال هذا
الكتاب ومعانيه السامية.
قال الثاين :ارضب يل مثاال عىل ذلك.
قال األول :سأرضب لك أمثلة ..لرتى أي معنى يمكن أن حيمله مثل هذا الكالم:
فتح الكتاب املقدس ،ثم قال :اسمع ملا يقول بولس يف رسالته الثانية إيل صديقه
تيموثاوس( :بادر أن تأيت إيل رسيعا ،ألن ديامس ،إذ أحب احلياة احلارضة ،تركني وذهب
إىل مدينة تسالونيكي ،أما كريسكيس ،فقد ذهب إىل مقاطعة غالطية ،وتيطس إىل دملاطية
ومل يبق معي إال لوقا وحده خذ مرقس وأحرضه معك ،فهو ينفعني يف اخلدمة ،أما
تيخيكس ،فقد أرسلته إىل مدينة أفسس ،وعندما جتيء ،أحرض معك ردائي الذي تركته عند
كاربس يف ترواس ،وكذلك كتبي ،وبخاصة الرقوق املخطوطة) [تيموثاوس..]9 :4 :
أرجو أن توضح يل ..ما الفائدة التي يمكن أن جينيها قارئ هذا النص ..إن هذا الكالم جمرد
رسالة شخصية حمضة تتعلق بطلب بولس من صديقه احلضور رسيعا ،وتتعلق بردائه
الشخيص ..فلذلك ما رضورة وجود مثل هذا الكالم يف الكتاب املقدس!؟
قلب بعض الصفحات ،ثم قال :اسمع ما يقول بولس لصديقه تيطس( :حاملا أرسل
إليك أرمتاس أو تيخيكس ،اجتهد أن تأتيني إىل مدينة نيكوبوليس ،ألين قررت أن أشـتي
هناك) [تيطس ..]12 :3 :ما عالقة هذا باملعرفة أو الرتبية التي جاء الكتاب املقدس
ألجلها؟ ..هل ترى ـ حرضة احلرب ـ أن يف قول بولس لصديقه (تيطس) أنه قرر أن يشتي يف
املكان الفالين أي فائدة؟
236

قلب بعض الصفحات ،ثم قال :اسمع ما يقول بولس يف رسالته إىل أهل رومية
(( :)21 :16يسلم عليكم تيموثاوس معاوين ،ولوكيوس وياسون وسوسيباترس أقربائي،
وأنا ،ترتيوس الذي أخط هذه الرسالة ،أسلم عليكم يف الرب ،يسلم عليكم غايوس،
املضيف يل وللكنيسة كلها ،يسلم عليكم أراستس ،أمني صندوق املدينة ،واألخ
كوارتس) ..ما عالقة هذه التحيات وهذه األسامء الكثرية باملعاين التي جاء الكتاب املقدس
من أجلها؟
قلب صفحات الكتاب املقدس ،ثم قال :اسمع ما جاء يف رسالة بولس الثانية إىل
تيموثاوس( :سلم عىل برسكا وأكيال ،وعائلة أونيسيفورس ،أراستس مازال يف مدينة
كورنثوس ،أما تروفيموس ،فقد تركته يف ميليتس مريضا ،اجتهد أن جتيء إيل قبل حلول
الشتاء ،يسلم عليك إيوبولس ،وبوديس ،ولينوس ،وكلوديا ،واإلخوة مجيعا) [تيموثاوس:
 ..]19 :4إن هذا الكالم ال حيوي ـ فقط ـ لغوا كثريا ال نحتاج إليه ،بل هو فوق ذلك حيوي
أسامء كثرية جتعل من الكتاب املقدس كتاب خاصة اخلاصة ..أذكر أن بعضنا قرأ الكتاب
املقدس ..بل قرأ هذا النص بالذات يف جممع من املجامع ،فراح حيرف األسامء واحدا واحدا
مما مأل احلضور ضحكا عليه ،وربام عىل الكتاب املقدس.
سكت قليال ،ثم قال :لقد قرأت القرآن كام ذكرت لك ..فلم أجد فيه إال أسامء
حمصورة معدودة مما حتوج تعاليمه تسميتها ..فهو يكتفي بذكر املعنى والعربة ..وال يذكر
االسم إال إذا اقتَض املقام ذلك.
قال الثاين :فهال رضبت يل أمثلة عىل ذلك.
قال األول :بكل رسور ..اسمع ما يقول القرآن عن مؤمن آل فرعون الذي دافع عن
﴿و َق َال ر ُج ٌل مؤْ ِم ٌن ِم ْن ِ
ون َر ُج ًال َأ ْن َي ُق َ
آل فِ ْرع َْو َن َي ْك ُت ُم إِ َيام َن ُه َأ َت ْق ُت ُل َ
يب اهللَُّ َو َقدْ
ول َر ِّ َ
موسىَ :
ُ
َ
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َاذبا َفع َلي ِه ك َِذبه وإِ ْن ي ُك ص ِ
ِ
ِ ِ
اد ًقا ُي ِص ْب ُك ْم َب ْع ُض ا َّل ِذي
ُُ َ َ َ
َجا َء ُك ْم بِا ْل َب ِّينَات م ْن َر ِّب ُك ْم َوإِ ْن َي ُك ك ً َ ْ
َي ِعدُ ُك ْم إِ َّن اهللََّ َال َ ْهي ِدي َم ْن ُه َو ُم ْ ِ
اب﴾ [غافر ..]28 :أرأيت كيف اكتفى القرآن
س ٌ
ف ك ََّذ ٌ
بموضع احلاجة سامه رجال ..بام تعنيه الرجولة من شهامة ونبل وكرم خلق ..وسامه مؤمنا..
وذكر أنه يكتم إيامنه ..ثم ذكر نص مرافعته ..ومل يذكر مع كل هذا اسمه وال لقبه وال نسبه
وال بلده وال وظيفته ..مما نرى الكتاب املقدس حريصا عىل ذكره ..بل مبالغا يف تفاصيل
ذكره.
﴿و َجا َء ِم ْن َأ ْق َىص املَْ ِدين َِة
سكت قليال ،ثم قال :اسمع موضعا آخر يقول فيه القرآنَ :

َر ُج ٌل َي ْس َعى َق َال َيا َق ْو ِم اتَّبِ ُعوا املُْ ْر َسلِنيَ ﴾ [يس ..]20 :مل يسم املدينة ..بل اكتفى بكون الرجل
من أقصاها ليبني مدى اجلهد الذي بذله لينرص إخوانه املرسلني ..ويف آية أخرى ذكر هلذا..
﴿و َجا َء َر ُج ٌل ِم ْن َأ ْق َىص املَْ ِدين َِة
ولكن الغرض فيها هو محاية مؤمن من التعرض للقتلَ :
ِ ِ
ِ
وسى إِ َّن املَْ َ َ
ون بِ َك لِ َي ْق ُت ُل َ
أل َي ْأ َمت ِ ُر َ
وك َف ْ
ن النَّاصحنيَ ﴾ [القصص:
اخ ُر ْج إِ ِّين َل َك م َ
َي ْس َعى َق َال َيا ُم َ
]20

قال الثاين :فهل استفدت من هذا املنهج يف اختصارك للكتاب املقدس؟
قال األول :أجل ..لقد رحت أستبدل كثريا من أسامء الكتاب املقدس التي يصعب
عىل العامة النطق هبا بلغتها األصلية ..بمثل ما ورد يف القرآن.
قال الثاين :فهل تيس لك أن تفعل هذا؟ ..أرى أنه من الصعوبة أن تفعل هذا.
قال األول :أجل ..لذلك اضطررت إىل استعامل املقص ..وحذف الكثري..
واضطررت ـ كذلك ـ إىل استعامل بعض التعبريات اخلاصة.
قال الثاين :فهال رضبت يل بعض األمثلة عن القص.
قال األول :أجل ..لقد قصصت أكثر ما ورد يف أخبار األيام ..سأسوق لك هذا
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املثال من اإلصحاح األول من هذا السفر كامال ..اسمع.
قلب بعض الصفحات ،ثم راح يقرأ( :آدم شيث انوش ..قينان مهللئيل يارد..
اخنوخ متوشالح المك ..نوح سام حام يافث ..بنو يافث جومر وماجوج وماداي وياوان
وتوبال وماشك وترياس ..وبنو جومر أشكناز وريفاث وتوجرمة ..وبنو ياوان اليشة
وترشيشة وكتيم ودودانيم ..بنو حام كوش ومرصايم وفوط وكنعان ..وبنو كوش سبا
وحويلة وسبتا ورعام وسبتكا ،وبنو رعام شبا وددان ..وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون
جبارا يف األرض ..ومرصايم ولد لوديم وعناميم وهلابيم ونفتوحيم ..وفرتوسيم
وكسلوحيم الذين خرج منهم فلشتيم وكفتوريم)..
ثم قال :وهكذا يميض أكثر السفر هبذا األسلوب الذي قد يستفيد منه املؤرخ..
ولكن لن يستفيد منه أبدا أي طالب للحق أو احلقيقة ..إن هذه التفاصيل الكثرية تشغل عن
املبادئ السامية واحلكم املقدسة.
سكت قليال ،ثم قال :إن القرآن كتاب حممد مل يذكر أي يشء ..ال عن نسب حممد..
وال عن أبناء حممد ..وال عن قبيلة حممد ..بل إنه بالكاد يسمي اسمه ..وبمثل ذلك تعامل
مع سائر األنبياء ..هو مل يذكر إال نسب املسيح ..نسبه إىل أمه للرضورة التي رآها تستدعي
ذلك ..أما سائر األنبياء فإنه يذكر أسامءهم غري خملوطة بآبائهم وال أمهاهتم وال قبائلهم..
أما كتبنا املقدسة ..فتمتلئ بمثل هذه األنساب التي ال أرى حاجة إليها ..حتى املسيح،
وأناجيله مل تسلم من هذا ..فبينام يبدأ القرآن بحمد اهلل ومتجيده وذكر أسامئه احلسنى
والدعاء ..ويبدأ يف السورة التالية مبارشة بذكر أصناف الناس ومواقفهم من اإليامن ..ليبدأ
التفصيل املرتبط بكل ذلك نجد أناجيلنا تبدأ بسد مفصل لنسب املسيح.
فتح الكتاب املقدس ..وقال :اسمع ما ورد يف أول سورة من إنجيل متى.
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راح يقرأ( :كتاب ميالد يسوع املسيح ابن داود ابن ابراهيم ..ابراهيم ولد اسحق،
واسحق ولد يعقوب ،ويعقوب ولد هيوذا واخوته ..وهيوذا ولد فارص وزارح من ثامار،
وفارص ولد حرصون ،وحرصون ولد ارام ..وارام ولد عميناداب ،وعميناداب ولد
نحشون ،ونحشون ولد سلمون ..وسلمون ولد بوعز من راحاب ،وبوعز ولد عوبيد من
راعوث ،وعوبيد ولد يسى ..ويسى ولد داود امللك ،وداود امللك ولد سليامن من التي
ألوريا ،)..ثم قال :وهكذا يستمر ذكر النسب الطويل ،ومعه األسامء الكثرية.
قال الثاين :لكن القرآن ذكر كثريا من األسامء يف موضع واحد أمل تقرأ ما ورد يف
اهيم ع ََىل َقو ِم ِه نَر َفع درج ٍ
ِ
ات َم ْن ن ََشا ُء إِ َّن َر َّب َك
﴿وتِ ْل َك ُح َّج ُتنَا آ َت ْين َ
ْ ْ ُ ََ َ
سورة األنعامَ :
َاها إِ ْب َر َ
ِ
ِ
وب ُك ًّ
ال َهدَ ْينَا َو ُنوح ًا َهدَ ْينَا ِم ْن َق ْب ُل َو ِم ْن ُذ ِّر َّيتِ ِه َدا ُوو َد
يم َو َو َه ْبنَا َل ُه إِ ْس َح َق َو َي ْع ُق َ
يم عَل ٌ
َحك ٌ

ِ ِ
ِ
وسى َو َه ُار َ
حي َيى
وس َ
َو ُس َل ْي َام َن َو َأ ُّي َ
ون َوك ََذل َك ن َْج ِزي املُْ ْحسننيَ َوزَ ك َِر َّيا َو َ ْ
ف َو ُم َ
وب َو ُي ُ
و ِعيسى وإِ ْلياس ُك ٌّل ِمن الص ِ
احلنيَ َوإِ ْس َام ِع َيل َوا ْل َي َس َع َو ُيو ُن َس َو ُلوط ًا َو ُك ًّ
ال َف َّض ْلنَا ع ََىل
ْ َّ
َ َ َ َ َ
َاهم إىل ِرص ٍ
اهت ْم َوإِ ْخ َو ِ ِ
ا ْل َعاملَِنيَ َو ِم ْن آ َبائِ ِه ْم َو ُذ ِّر َّي ِ ِ
اط ُم ْست َِقي ٍ
م﴾ [األنعام:
اج َت َب ْين ُ
اهن ْم َو ْ
َاه ْم َو َهدَ ْين ُ ْ
َ
 83ـ ]87

قال األول :فرق كبري بني النصني ..إن القرآن ال يذكر هنا إال أسامء حمرتمة ألنبياء
كرام سبق له أن ذكر فضائلهم ..يذكرهم يف موكب واحد ليمأل القلوب بمحبتهم.
قال الثاين :ومثل ذلك يفعل الكتاب املقدس ..إن كل اسم يمثل قصة من قصص
الكتاب املقدس.
قال األول :وبامذا يذكر االسم ..بامذا يذكر قول متى يف إنجيله عند ذكر نسب
املسيح( :وداود امللك ولد سليامن من التي ألوريا) [متى ..]6/1 :ما فائدة ذكر زوجة أوريا
هنا مع أنه مل يذكر زوجات السابقني ..أنت تعلم ذلك ..إن زوجة أوريا متثل جريمة من
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أخطر اجلرائم ..فهل ذكرها يف النسب تكريم للمسيح أم إهانة له؟ ..أترى لو أنك ذكرت
نسب رجل ..فرحت تنتقي من نسبه ما هتينه به ..أال يعترب ذلك إهانة منك؟
سكت الثاين ،فقال األول :أكثر ما ورد من أسامء يف ذلك النسب متتلئ بالزناة
واملنحرفني واملجرمني ،فكيف توازن بينها وبني ما ورد يف القرآن؟ ..حتى لو فرضنا
صالحهم ،أفلم يكن كافيا أن يذكروا عىل سبيل اإلمجال ال التفصيل ..انظر ماذا قال القرآن
﴿و ِم ْن آ َبائِ ِه ْم َو ُذ ِّر َّي ِاهتِ ْم َوإِ ْخ َو ِ ِ
َاه ْم
اج َت َب ْين ُ
اهن ْم َو ْ
بعد أن عدد تلك األسامء املحدودةَ :
َاهم إىل ِرص ٍ
اط ُم ْست َِقي ٍم﴾ [األنعام ..]87 :كان هذا كافيا ..وال حاجة لكل تلك
َو َهدَ ْين ُ ْ
َ
التفاصيل اململة.
سكت قليال ،ثم قال :ال بأس ..مع ذلك فأولئك برش حمرتمون ..وقد نحتاج إىل
معرفة أسامئهم ..ولكن ما احلاجة إىل ما ورد يف سفر صموئيل ..اسمع( :فبادرت أبيجال
وأخذت مائتي رغيف خبز وزقي مخر ،ومخسة خرفان مهيئة ،ومخس كيالت من الفريك
ومائتي عنقود من الزبيب ،ومائتي قرص من التني ،ووضعتها عىل احلمري) [صموئيل
األول ..]18/25 :لقد رأيت أنه ال فائدة من كل هذا الكالم الطويل ..فام فائدة هذه
األعداد واألرقام التي ال حاجة هلا ..إهنا جمرد تطويل يشغل صاحبها عن تأمل املعاين
السامية التي حيوهيا الكتاب املقدس.
سكت قليال ،ثم قال :لقد قارنت بني األعداد يف القرآن والكتاب املقدس..
فوجدت الفرق شاسعا ..فالقرآن ال يذكر األعداد إال للرضورة القصوى ..فلذلك ال جتد
مثل هذه التفاصيل ..بل القرآن ينبه إىل عدم أمهية األعداد وتفاصيلها ..وأنه ال ينبغي
﴿س َي ُقو ُل َ
ون
االشتغال هبا عن الغايات السامية ..لقد ورد يف القرآن عند ذكر أهل الكهفَ :
ون َمخْس ٌة س ِ
مجا بِا ْل َغ ْي ِ
ب َو َي ُقو ُل َ
ون َس ْب َع ٌة َو َث ِامنُ ُه ْم
اد ُس ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم َر ْ ً
َث َال َث ٌة َرابِ ُع ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم َو َي ُقو ُل َ َ َ
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اهرا و َال تَس َت ْف ِ
ِ
ِ
َك ْل ُب ُه ْم ُق ْل َر ِّيب َأ ْع َل ُم بِ ِعدَّ ِهتِ ْم َما َي ْع َل ُم ُه ْم إِ َّال َقلِ ٌيل َف َال ُمت َ ِار فِ ِ
ت
يه ْم إِ َّال م َرا ًء َظ ً َ
ْ
فِ ِ ِ
﴿و َلبِ ُثوا ِيف ك َْه ِف ِه ْم َث َ
الث ِمائ ٍَة
يه ْم من ُْه ْم َأ َحدً ا﴾ [الكهف ..]22 :وقال عندما ذكر مدة لبثهمَ :
ات واألَر ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
رص بِ ِه َو َأ ْس ِم ْع َما
سننيَ َوازْ َدا ُدوا ت ْسع ًا ُق ْل اهللَُّ َأ ْع َل ُم بِ َام َلبِ ُثوا َل ُه َغ ْي ُ
الس َم َو َ ْ
ب َّ
ض َأ ْب ْ
ِِ
َهل ُ ْم ِم ْن ُدونِ ِه ِم ْن َو ِ ٍّيل َوال ُي ْ ِ
حد ًا﴾ [الكهف]26 :
رش ُك ِيف ُحكْمه َأ َ
سكت قليال ،ثم قال :ليس األمر قارصا عىل هذا ..ليس قارصا عىل جرائد األسامء
التي ال حاجة هلا ..وال عىل جرائد األعداد ..لقد طال األمر أشياء ال تكاد حتتمل وهي
الثقل بعينه ..اسمع هذا الوصف الطويل الثقيل ..واصرب عل ،فليس هو كالمي ..بل كالم
الكتاب املقدس ..وال شك أننا نتعبد بتالوته.
فتح الكتاب املقدس ،وراح يقرأ ..( :وكان يف سنة االربع مئة والثامنني خلروج بني
ارسائيل من ارض مرص يف السنة الرابعة مللك سليامن عىل ارسائيل يف شهر زيو وهو الشهر
الثاين انه بنى البيت للرب ..والبيت الذي بناه امللك سليامن للرب طوله ستون ذراعا
وعرضه عرشون ذراعا وسمكه ثالثون ذراعا ..والرواق قدام هيكل البيت طوله عرشون
ذراعا حسب عرض البيت وعرضه عرش أذرع قدام البيت ..وعمل للبيت كوى مسقوفة
مشبكة ..وبنى مع حائط البيت طباقا حواليه مع حيطان البيت حول اهليكل واملحراب
وعمل غرفات يف مستديرها ..فالطبقة السفىل عرضها مخس أذرع والوسطى عرضها ست
أذرع والثالثة عرضها سبع أذرع ألنه جعل للبيت حواليه من خارج اخصاما لئال تتمكن
اجلوائز يف حيطان البيت ..والبيت يف بنائه بني بحجارة صحيحة مقتلعة ومل يسمع يف البيت
عند بنائه منحت وال معول وال أداة من حديد ..وكان باب الغرفة الوسطى يف جانب البيت
األيمن وكانوا يصعدون بدرج معطف إىل الوسطى ومن الوسطى إىل الثالثة ..فبنى البيت
واكمله وسقف البيت بألواح وجوائز من االرز ....وبنى الغرفات عىل البيت كله سمكها
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مخس أذرع ومتكنت يف البيت بخشب ارز) [ملوك  1 :6ـ ]10
ثم قال :كل هذا الكالم مل أر حاجة إليه ،فلهذا مل أذكره يف هذا املخترص ..إن هذا
الكالم قد ينفع املهندسني ..لكنه لن ينفع أبدا طالبي اهلل ،والباحثني عنه.
سكت قليال ،ثم قال :أتعلم ..لقد طرق القرآن نفس املسألة عند ذكره لبناء الكعبة..
اهيم ا ْل َقو ِ
ِ
اعدَ ِم َن
﴿وإِ ْذ َي ْر َف ُع إِ ْب َر ُ َ
لكنه ذكره بطريقة خمتلفة متاما ..اسمع ملا جاء يف القرآنَ :
ِ
ِ
ِ
ْت الس ِم ُ ِ
اج َع ْلنَا ُم ْسلِ َم ْ ِ
ني َل َك َو ِم ْن
يم َر َّبنَا َو ْ
يع ا ْل َعل ُ
ا ْل َب ْيت َوإِ ْس َامع ُيل َر َّبنَا َت َق َّب ْل منَّا إِن ََّك َأن َ َّ

ْت التَّواب ِ
ِ
ِ
يم َر َّبنَا َوا ْب َع ْث فِ ِ
يه ْم
ُذ ِّر َّيتنَا ُأ َّم ًة ُم ْسلِ َم ًة َل َك َو َأ ِرنَا َمنَاس َكنَا َو ُت ْ
الرح ُ
ب َع َل ْينَا إِن ََّك َأن َ َّ ُ َّ
وال ِمنْهم ي ْت ُلو َع َلي ِهم آياتِ َك ويع ِّلمهم ا ْلكِتَاب و ِْ
احلك َْم َة َو ُيزَ ك ِ
َر ُس ً
ْت ا ْل َع ِزيزُ
ِّيه ْم إِن ََّك َأن َ
َ َ
ْ ْ َ
ُ ْ َ
ََُ ُُ ُ

ْ ِ
يم﴾ [البقرة 127 :ـ  ..]129أرأيت كيف انشغل القرآن بذكر دعاء إبراهيم وإسامعيل عن
احلك ُ
َ
وصف احلجارة وطول البيت وعرضه؟
قال الثاين :فامذا فعلت بأمثال تلك النصوص من الكتاب املقدس؟
قال األول :يف هذا اإلصحاح بالذات ..مل أنتق منه إال هذا النص( :وكان كالم الرب
إىل سليامن قائال :هذا البيت الذي أنت بانيه إن سلكت يف فرائيض وعملت أحكامي
وحفظت كل وصاياي للسلوك هبا فإين أقيم معك كالمي الذي تكلمت به إىل داود أبيك،
واسكن يف وسط بني ارسائيل وال أترك شعبي إرسائيل فبنى سليامن البيت وأكمله) [ملوك
 11 :6ـ ]14
سكت قليال ،ثم قال :لكن الكتاب املقدس مل يلبث أن عاد لعادته ،فراح يفصل من
جديد فيام ال يستفاد منه أي فائدة ..اسمع ما قال بعد هذا( :وبنى حيطان البيت من داخل
بأضالع أرز من أرض البيت إىل حيطان السقف وغشاه من داخل بخشب وفرش أرض
البيت بأخشاب رسو ،وبنى عرشين ذراعا من مؤخر البيت باضالع ارز من االرض إىل
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احليطان ،وبنى داخله الجل املحراب اي قدس االقداس ،واربعون ذراعا كانت البيت اي
اهليكل الذي امامه ،وارز البيت من داخل كان منقورا عىل شكل قثاء وبراعم زهور ،اجلميع
ارز ،مل يكن يرى حجر ،وهيأ حمرابا يف وسط البيت من داخل ليضع هناك تابوت عهد
الرب ،والجل املحراب عرشون ذراعا طوال وعرشون ذراعا عرضا وعرشون ذراعا
سمكا ،وغشاه بذهب خالص ،وغشى املذبح بأرز ،وغشى سليامن البيت من داخل بذهب
خالص ،وسد بسالسل ذهب قدام املحراب ،وغشاه بذهب )..إىل آخر اإلصحاح ..وهو
بمثابة سورة من سور القرآن ..فانظر ما الذي يمكن أن جتنيه من فوائد.
سكت قليال ،ثم قال :أال ترى الرتكيز عىل الذهب ..أليس يف هذا نفحة من نفحات
اليهود؟ ..فهم قوم حيبون الذهب ويعشقونه ..بل باعوا اهلل من أجله ..لقد ذكرهم القرآن
وسى ِم ْن َب ْع ِد ِه ِم ْن ُحلِ ِّي ِه ْم ِع ْج ًال َج َسدً ا َل ُه ُخ َو ٌار َأ َمل ْ َي َر ْوا َأ َّن ُه َال
هبذا ،فقالَ :
﴿و َّاخت ََذ َق ْو ُم ُم َ
ُي َك ِّل ُم ُه ْم َو َال َ ْهي ِدهيِ ْم َسبِ ًيال َّاخت َُذو ُه َوكَا ُنوا َظاملِنيَ ﴾ [األعراف ،]148 :وذكر مقولتهم التي ردوا
مح ْلنَا
هبا عىل موسى عندما أنكر عليهم ،فقالَ ﴿ :قا ُلوا َما َأ ْخ َل ْفنَا َم ْو ِعدَ َك ِب َم ْلكِنَا َو َلكِنَّا ُ ِّ

ِ
الس ِام ِر ُّي َف َأ ْخ َر َج َهل ُ ْم ِع ْج ًال َج َسدً ا َل ُه ُخ َو ٌار
َأ ْوزَ ًارا ِم ْن ِزين َِة ا ْل َق ْو ِم َف َق َذ ْفن َ
َاها َفك ََذل َك َأ ْل َقى َّ
ِ
َيس﴾ [طه 87 :ـ ]88
َف َقا ُلوا َه َذا إِ َهل ُ ُك ْم َوإِ َل ُه ُم َ
وسى َفن َ

قارن هذا بام ورد يف الكتاب املقدس ..ويف اإلصحاح الثاين الذي أكمل ما بدأه
اإلصحاح األول بنفس الوترية ..اسمع( :وترك سليامن وزن مجيع اآلنية الهنا كثرية جدا
جدا ،مل يتحقق وزن النحاس ،وعمل سليامن مجيع آنية بيت الرب املذبح من ذهب واملائدة
التي عليها خبز الوجوه من ذهب ،واملنائر مخسا عن اليمني ومخسا عن اليسار امام املحراب
من ذهب خالص واالزهار والسج واملالقط من ذهب ،والطسوس واملقاص واملناضح
والصحون واملجامر من ذهب خالص ،والوصل ملصاريع البيت الداخل اي لقدس
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االقداس والبواب البيت اي اهليكل من ذهب ،واكمل مجيع العمل الذي عمله امللك
سليامن لبيت الرب ،وادخل سليامن اقداس داود ابيه ،الفضة والذهب واآلنية وجعلها يف
خزائن بيت الرب) ..هل تسمع أصوات الذهب ،وهي ترن من جنبات الكتاب املقدس؟..
إهنا نصوص متجد الذهب أكثر مما متجد الرب.
قال الثاين :لكن القرآن الذي ترجع إليه كل حني حتدث عن الذهب.
قال األول :لقد رغب القرآن يف ذهب اجلنة ال يف ذهب الدنيا ..هو يعلم أن البرش
بطبعهم حيبون هذا النوع من املعادن ،فراح يستغل هذا اجلانب النفيس يف تنمية السلوك
الصالح برتغيبهم يف ذهب اآلخرة ..اسمع ما ورد يف القرآن من هذا ،ثم قارنه بالكتاب
ِ
ِ
َّات عَدْ ٍن َ ْ ِ
يها ِم ْن َأ َس ِ
او َر ِم ْن َذ َه ٍ
ب
املقدسُ ﴿ :أو َلئِ َك َهل ُ ْم َجن ُ
حي َّل ْو َن ف َ
جت ِري م ْن َحتْت ِه ُم ْاألَ ْهنَ ُار ُ َ
ِ ِ ِ
ِِ ِ
وي ْلبس َ ِ
رضا ِم ْن ُسنْدُ ٍ
اب َو َح ُسن َْت
يها ع ََىل ْاألَ َرائك ن ْع َم ال َّث َو ُ
َرب ٍق ُمتَّكئنيَ ف َ
س َوإِ ْست ْ َ
ََ َُ
ون ث َيا ًبا ُخ ْ ً
ُم ْر َت َف ًقا﴾ [الكهف ..]31 :القرآن يذكر هذا وغريه يف معرض الرتغيب يف اآلخرة التي هي
حصاد زرع الدنيا ..وهو بذكره هذا يزهد يف ذلك الذهب اخلالص الذي أغرمت بذكره
كتبنا املقدسة.
قال الثاين :سلمت لك بكثري من هذا ..لكن القرآن نفسه حيتوي لغوا كثريا.
قال األول :أين جتد هذا اللغو؟ ..اذكر يل آية واحدة ..بل كلمة واحدة.
قال الثاين :بل سأذكر لك كلامت ..لقد جاء ىف فواتح تسع وعرشين سورة من
القرآن حروفا عاطلة ،ال معاين هلا ..وأنت تعلم أن ما خوى من املعنى املفيد كان لغوا.
قال األول :تقصد احلروف القرآنية املقطعة؟
قال الثاين :أجل ..هم يسموهنا كذلك ،ونحن نسميها احلروف العاطلة ..ألنه إن
كانت هذه احلروف ال يعلمها إال اهلل ،كام يقول املسلمون ،فام فائدهتا لنا ،إن اهلل ال يوحى
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إال بالكالم الواضح أليسوا يقولون ذلك؟
قال األول :لست أدري هل تصدقني إن قلت لك بأن دهشة عظيمة تأخذين ،عندما
أقرأ هذه احلروف ،وأقرأ بعدها آيات القرآن املحكمة الصادقة اجلادة.
قال الثاين :فأنت معي يف هذا إذن؟
قال األول :إن الدهشة التي تصيبني ليست كالدهشة التي تصيبنا من ذلك اللغو..
أنا أشعر أن هذه الكلامت التي بدئت هبذه السور حتوي معان رمزية عميقة ..لست أدري
هل هي هتديد ،أم معارف ..هل هي وعد أم وعيد ..لكني أدخل إىل السورة من بوابتها،
فأشعر بتلك اهليبة.
قال الثاين :الشعور وحده ال يكفي ألن خيرج اللغو من كونه لغوا.
قال األول :اللغو هو ما ليس له فائدة أبدا ..أما ما كان فيه فائدة ،فليس لغوا ..أرأيت
لو أن قوما من الناس خشوا أن خيرتقوا ،فاتفقوا فيام بينهم عىل حروف ال صلة تربطها..
ليكون ذلك واصلة عقدهم ..فهل تعترب هذه الكلمة لغوا؟
قال الثاين :هي لغو من حيث معناها.
قال األول :ولكنها أهم من كل كالم من حيث فائدهتا.
قال الثاين :أتتصور أن هذه احلروف هلا هذا الدور؟
قال األول :قد يكون هلا بعض هذا الدور ..أنا أتصور أن هذه احلروف العجيبة هلا
داللة عميقة ال يفهمها إال من أويت حظا من علم الكتاب ..القرآن ال يعترب الناس مجيعا حمال
لتنزل املعاين القرآنية العميقة ..فلذلك يقسم الناس إىل العامة ..والعلامء ..والراسخني يف
ِ
العلم ..اسمع ما يقول يف هذا ومثلهِ ُ :
ت ُه َّن
ات حمُ ْك ََام ٌ
َاب ِمنْ ُه آ َي ٌ
﴿ه َو ا َّلذي َأنْزَ َل َع َل ْي َك ا ْلكت َ
ات َف َأ َّما ا َّل ِذي َن ِيف ُق ُل ِ ِ
ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
وهب ْم زَ ْيغٌ َف َيتَّبِ ُع َ
ون َما ت ََشا َب َه ِمنْ ُه ا ْبتِ َغا َء ا ْل ِف ْتن َِة
اهب ٌ
َاب َو ُأ َخ ُر ُمت ََش ِ َ
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وابتِغَاء َت ْأ ِويلِ ِه وما يع َلم َت ْأ ِوي َله إِ َّال اهللَُّ والر ِ
ون ِيف ا ْل ِع ْل ِم َي ُقو ُل َ
اس ُخ َ
ون آ َمنَّا بِ ِه ُك ٌّل ِم ْن ِعن ِْد َر ِّبنَا
ُ
َ َّ
َ َ َْ ُ
َ ْ َ
َو َما َي َّذك َُّر إِ َّال ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
اب﴾ [آل عمران ،]7 :واسمع ما يقول عن قومنا من الراسخني يف
العلمَ ﴿ :لكِ ِن الر ِ
ون ُيؤْ ِمنُ َ
ون ِيف ا ْل ِع ْل ِم ِمن ُْه ْم َواملُْؤْ ِمنُ َ
اس ُخ َ
ون بِ َام ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك َو َما ُأن ِْز َل ِم ْن َق ْبلِ َك
َّ
ِ ِ
ون ِباهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر ُأو َلئِ َك َسنُؤْ تِ ِ
ون الزَّ كَا َة َواملُْؤْ ِمنُ َ
الص َال َة َواملُْؤْ ُت َ
يه ْم َأ ْج ًرا
َواملُْقيمنيَ َّ

عَظِ ًيام﴾ [النساء ..]162 :أتدري ما معنى الرسوخ؟
قال الثاين :أجل ..هو التمكن.

قال األول :فكذلك هذه املعاين احلقيقة ،والتي تبدو عاطلة يف أسامع العامة والعلامء،
هي أرسار عظيمة وحكم جليلة عند الراسخني يف العلم ..املتمكنني منه ،وهي بذلك
الشيفرة التي يتواصلون هبا ..أو تتواصل هبا املعاين فيام بينهم.
قال الثاين :لكنها تظل حمصورة بينهم ..والقرآن للجميع.
قال األول :نعم القرآن للجميع ..لكن معانيه العميقة خلاصة اخلاصة ..نعم الكل
يفهموهنا ..لكن الراسخني هم الذين يعيشوهنا ..سأرضب لك مثاال ..هل تستطيع أن
ترشح النظرية النسبية لعامي ..إن معادالهتا تشبه هذه احلروف ..يفهمها اخلاصة ..ولكن
العامة يضحكون منها أو يستغربون أو تأخذهم الدهشة.
قال الثاين :فهل ترى من الراسخني من عرف حمتواها؟
قال األول :كل عرب عنها بأسلوبه ..وكل رشب منها بحسب رسوخه.
قال الثاين :فام ذكروا عن مشارهبم؟
قال األول :منهم من رأى أن هذه الفواتح تشري إىل إعجاز القرآن ،وأنه مؤلف من
احلروف التى عرفها العرب ،وصاغوا منها مفرداهتم ،وصاغوا من مفرداهتم تراكيبهم ،وأن
القرآن مل يغري من أصول اللغة ومادهتا شيئا ،ومع ذلك كان القرآن معجزا؛ ال ألنه نزل بلغة
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تغاير لغتهم ،ولكن ألنه نزل بعلم اهلل ،كام يتفوق صانع عىل صانع آخر ىف حذقه ومهارته
ىف صنعته مع أن املادة التى استخدمها الصانعان ىف النموذج املصنوع واحدة وىف هذا قطع
للحجة عنهم ..ومنهم من رأى أن هذه احلروف أدوات صوتية مثرية النتباه السامعني،
يقصد هبا تفريغ القلوب من الشواغل الصارفة هلا عن السامع من أول وهلة ..وهكذا ..كل
يعرب عن ذوقه وفهمه.
قال الثاين :فام تقول أنت؟
قال األول :ال يزال عقل مندهشا ..ولو أين أعلم أن هذه احلروف ختبئ أرسارا
عميقة لن يطول الزمان حتى نعرفها ..بل أرانا نقرتب منها اقرتابا.
اإلطناب:
قال الثاين :سلمت لك هبذا ..وعىل أقل تقدير فإن هذه احلروف جعلت العقول
تبذل كل جهدها ملحاولة فهمها ..وهو ما خيرجها عام صورناها به من الفراغ واللغو..
ولكن مع ذلك ،فالقرآن حيوي تفاصيل طويلة يف بعض األمور ..أمل تقرأ آية الدين ..أو
آيات املواريث ..أو آيات املحرمات من النساء ..إن فيها كالما طويال ممال؟
قال األول :ال ..كل كلمة من تلك الكلامت بحر من بحار املعاين ..والرشيعة تقتيض
تلك التفاصيل ..زيادة عىل أهنا يف قضايا كربى متس احلياة اإلنسانية مجيعا ..واالختصار يف
مثلها تقصري ..سأرضب لك مثال بام ورد يف تقسيم املواريث ..لقد جاء حممد يف بيئة جتور
كثريا يف تقسيم الرتكات ،فلذلك احتاج إىل وضع نظام عادل يقيض عىل ذلك اجلور ..وهو
جور خطري ..فاملال الذي ظل صاحبه جيمعه طول عمره سينتقل إىل أياد أخرى ..وهو أمر
ال يتعلق بتلك األيادي فقط ..بل باملجتمع مجيعا ..وهلذا ترى القرآن يذكر هذا ،بل يكرر
األلفاظ من باب التأكيد حتى ال يأيت من ينكر مثل هذه األحكام بحجة عدم ورودها يف
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القرآن.
سكت قليال ،ثم قال :ومثل ذلك القول يف آية املداينة ..فقد جاء القرآن بتحريم
الربا ،ووضع بدله القرض احلسن ..القرض الذي ليس فيه أي فائدة ..ولكن هذا القرض
قد ييسء البعض استغالله ،فيجحد صاحبه ،فلذا اهتم القرآن بتفاصيل توثيقه حتى ال
يتالعب به العابثون ..وهكذا ..زيادة عىل ذلك ..قارن بني طول آية الدين واملعاين الكثرية
التي حتوهيا ..وهي معان تشمل العقيدة والسلوك باإلضافة إىل األحكام املرتبطة بالدين بام
ورد يف الكتاب املقدس من أحكام كثرية قد ال ترتبط بأمر ذي أمهية كربى.
سكت قليال ،ثم قال :قارن هذا بام ورد يف التوراة من أحكام الربص ..أال ترى أنه
من الغرابة أن حيتل موضوع الربص ثالثة إصحاحات كاملة يف سبع صفحات من الكتاب
املقدس!؟ ..لقد حموهتا مجيعا من هذه الكراسة ..ألهنا أحكام مل يعد يؤمن هبا وال يطبقها
إال من يمتلئ عقله باخلرافة ،وال أحسب أن هناك يف الدنيا من بقي يؤمن هبا.
قال الثاين :لست أدري ما أقول لك ..ولكن.
قال األول :قبل أن تقرر أي يشء ..دعني أرضب لك مثاال آخر يف موضوع واحد..
لرتى الفرق بينهام ..إنه احليض الذي يعرتي النساء بصفة دورية ،وهلذا اهتمت الرشيعة
ببيان أحكامه ،سواء الرشيعة التي يف التوراة ،أم الرشيعة التي جاء هبا القرآن ..أما القرآن..
﴿و َي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
يض ُق ْل ُه َو َأ ًذى َفا ْعت َِز ُلوا الن َِّسا َء ِيف املَْ ِح ِ
َن املَْ ِح ِ
يض َو َال
فاكتفى هبذا النصَ :
ِ
ِ
وهن حتَّى ي ْطهر َن َفإِ َذا َت َطهر َن َف ْأ ُت ُ ِ
ب
ب الت ََّّوابِنيَ َو ُحي ُّ
وه َّن م ْن َح ْي ُث َأ َم َر ُك ُم اهللَُّ إِ َّن اهللََّ ُحي ُّ
َّ ْ
َت ْق َر ُب ُ َّ َ َ ُ ْ
املُْ َت َط ِّه ِري َن﴾ [البقرة ،]222 :وهي آية واحدة حتدثت إجابة عن تساؤالت الناس عن أحكام
احلائض ،املرتبطة باملعارشة الزوجية ،وقد أجاب القرآن إجابة شافية عن ذلك ،فذكر أن دم
احليض حيمل أذى صحيا لكل من الزوجني ،وقد رتب عىل هذه املرضة حكمه بوجوب
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اعتزال النساء إىل أن يطهرن ،فإذا حصل الطهر ،وتطهرت املرأة حينذاك تباح معارشهتا
بالرشوط التي وضعها الرشع ،ثم ختمت اآلية ببيان حب اهلل للتوابني واملتطهرين..
لتنسجم األحكام العادية مع الصلة باهلل التي جاء القرآن لتوثيقها ..هذا كل ما يف القرآن
من أحكام احليض ..أما التوراة ..فتنص عىل أحكام كثرية جدا ..سأقرأ عليك بعضها.
فتح الكتاب املقدس ،وأخذ يقرأ( :وإذا حاضت املرأة فسبعة أيام تكون يف طمثها،
وكل من يلمسها يكون نجسا إىل املساء ،كل ما تنام عليه يف أثناء حيضها أو جتلس عليه
يكون نجسا ،وكل من يلمس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بامء ويكون نجسا إىل املساء،
وكل من مس متاعا جتلس عليه ،يغسل ثيابه ويستحم بامء ،ويكون نجسا إىل املساء ،وكل
من يلمس شيئا كان موجودا عىل الفراش أو عىل املتاع الذي جتلس عليه يكون نجسا إىل
املساء ،وإن عارشها رجل وأصابه يشء من طمثها ،يكون نجسا سبعة أيام ،وكل فراش ينام
عليه يصبح نجسا ،إذا نزف دم امرأة فرتة طويلة يف غري أوان طمثها ،أو استمر احليض بعد
موعده ،تكون كل أيام نزفها نجسة كام يف أثناء طمثها ،كل ما تنام عليه يف أثناء نزفها يكون
نجسا كفراش طمثها ،وكل ما جتلس عليه من متاع يكون نجسا كنجاسة طمثها ،وأي
شخص يلمسهن يكون نجسا ،فيغسل ثيابه ويستحم بامء ،ويكون نجسا إىل املساء) [سفر
الالويني 19 :15 :ـ ]27
ثم قال :أرأيت هذه التفاصيل املشددة التي جتعل املرأة احلائض كالكلب العقور
خيشى الكل من االقرتاب منه ..ختيل املرأة يأتيها الطمث ملدة سبعة أيام تكون فيها نجسة
ومنبوذة من اآلخرين ،ثم تستمر بعد فرتة نجاستها أسبوعا آخر ،أى نصف شهر ،وهذا
يعنى نصف سنة ..أي أهنا ستظل نصف عمرها نجسة منبوذة ..إن هذه التعاليم مجيعا ختلو
منها رشيعة حممد ..ألهنا تعترب األذى مقصورا عىل حمله.
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فتح الكتاب املقدس ،وقال :ليس هذا فقط هو كل رشيعة التوراة املرتبطة
باحلائض ..هناك تكاليف أخطر ..اسمع( :ويف اليوم الثامن تأخذ لنفسها ياممتني أو فرخي
محام وتأيت هبام إىل الكاهن إىل باب خيمة االجتامع ،فيعمل الكاهن الواحد ذبيحة خطية
واآلخر حمرقة ويكفر عنها الكاهن أمام الرب من سيل نجاستها) [الالويني ( 29 :15ـ
 ..]30هل ترى هذا حكام معقوال ..إن املرأة يف العادة تستحي من علم أي أحد بحيضها،
فكيف تفعل هذا أمام الناس ،وأمام الكاهن؟ ..ثم ما جريمتها حتى تصبح نجسة؟ ..وملاذا
ترتبط أكثر أحكام التوراة باحلامم والكباش والشواء!؟
فتح الكتاب املقدس ،وقال :ومثل ذلك أحكام النفاس يف الكتاب املقدس ..اسمع:
(إذا محلت امرأة وولدت ذكرا ،تظل األم يف حالة نجاسة سبعة أيام ،كام يف أيام فرتة
احليض ..وعىل املرأة أن تبقى ثالثة وثالثني يوما أخرى إىل أن تطهر من نزيفها ،فال متس
أي يشء مقدس ،وال حترض إىل املقدس ،إىل أن تتم أيام تطهريها ،وإن ولدت أنثى فإهنا تظل
يف حالة نجاسة مدة أسبوعني كام يف فرتة احليض ،وتبقى ستة وستني يوما حتى تتطهر من
نزيفها) [الالويني 1 :12 :ـ  ..]5أال ترى اجلور الذي حتمله هذه النصوص عىل اإلناث؟..
أال ترى كيف جتعل مدة طهارة املرأة يف حال كون املولود أنثى ضعف طهارة كون املولود
ذكرا!؟
أشار إىل الكراسة ،وقال :لن ترى مجيع هذه النصوص يف كراستي التي اخترصت
فيها الكتاب املقدس.
سكت قليال ،ثم قال :ناحية أخرى تأثرت فيها بالقرآن كثريا ،وحاولت أن أطبقها
يف هذا املخترص الذي وضعته للكتاب املقدس ،فلم أطق.
قال الثاين :ما هي؟
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قال األول :لقد رأيت القرآن يعرب عن املعاين الكثرية جدا بألفاظ موجزة غاية يف
البالغة ..فهو ينتقي األلفاظ كام ينتقي الرتاكيب ..وكأنه حيرص عىل وقت القارئ أو
املستمع أن يضيع يف فوائد قليلة ،فهو جيمعها له مجعا.
قال الثاين :مل أفهم.
ِ
اس َت َقا ُموا﴾ [األحقاف،]13 :
قال األول :انظر مثال قوله﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن َقا ُلوا َر ُّبنَا اهللَُّ ُث َّم ْ
هذه كلامت حمدودة ..ولكنها مجعت كل أنواع الفضائل ..فـ (ربنا اهلل)مجعت مجيع حقائق
ف
اإليامن ..و(استقاموا) مجعت مجيع حقائق السلوك ..ومثلهاَ ﴿ :أ َال إِ َّن َأ ْولِ َيا َء اهللَِّ َال َخ ْو ٌ
حيزَ ُن َ
ون﴾ [يونس ]62 :لقد أدرج يف هذا النص املوجز ذكر إقبال كل حمبوب
َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
عليهم ،وزوال كل مكروه عنهم ،فال يشء أرض باإلنسان من احلزن واخلوف ..وهكذا يف
كل القرآن ..بل إن ألفاظه أصبحت أمثاال وحكام يسارع اخلطباء واحلكامء حلفظها ليزينوا
هبا كالمهم.
التكرار:
لست أدري كيف خطر عىل بايل التكرار الذي يف القرآن الكريم ،فقلت من غري أن
أشعر :ولكن القرآن ملء بالتكرار ..أليس يف ذلك ما خيل باإلجياز الذي تتحدث عنه!؟..
فكيف تعترب القرآن نموذجا حسنا للكتاب املوجز ،وهو يكرر الكلمة الواحدة ،بل املعنى
الواحد مرات كثرية!؟
قال األول :صدقت يف هذا ..وقد وجدت هذه الظاهرة يف الكتاب املقدس،
وحاولت املقارنة بني األمرين ،وسأذكر لك هنا ما وجدت ،فاصرب عل.
قال الثاين :تكلم كام تشاء ..لقد رستني موضوعيتك وحرصك ..فال تتحرج من
ذكر أي يشء ..فليس لنا من هدف إال البحث عام نستطيع أن نخدم به كتابنا املقدس.
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قال األول :ال شك أنك قرأت سفر امللوك الثاين ( 1/19ـ  )12والذي يبدأ بـ( :فلام
سمع امللك حزقيا ذلك مزق ثيابه وتغطى بمسح ودخل بيت الرب ،وأرسل الياقيم الذي
عىل البيت وشبنة الكاتب وشيوخ الكهنة متغطني بمسح إىل إعياء النبي ابن آموص) إىل
قوله( :هل انقذت آهلة االمم هؤالء الذين اهلكهم آبائي جوزان وحاران ورصف وبني
عدن الذين يف تالسار)
قال الثاين :أجل.
قال األول :فهل تراه مكررا يف حمل آخر؟
قال الثاين :أجل ..هو متطابق متاما مع إشعيا ( 1/37ـ  )12كلمة كلمة ،وحرفا
حرفا.
قال األول :ونفس هذا التكرار نجده يف إصحاحات أخرى مع تغيري بسيط ال يكاد
يذكر ..قارن بني (أيام  ،17وصموئيل  ..)7أو بني (أيام  ،18وصموئيل  ..)8أو بني (أيام
 ،19وصموئيل  ..)10وغري ذلك كثري.
قال الثاين :أنا أعرف ما يف الكتاب املقدس من تكرار.
قال األول :فال تنظر القذى يف عني أخيك ،وتنسى اجلذع يف عينك.
قال الثاين :أنا مل أرد أن أبرئ الكتاب املقدس ..بل أردت فقط أن أذكر أن هذا اإلجياز
الذي تتحدث عنه مل يتحقق يف القرآن كام مل يتحقق يف الكتاب املقدس ..فهام سواء يف ذلك.
قال األول :أمل أطلب منك أن تصرب؟ ..لقد ذكرت لك الشق األول من املقارنة..
وال يصح أن نسمع يف املقارنة لواحد ،ونغفل عن الثاين.
قال الثاين :فام الذي وجدته يف أرسار التكرير يف القرآن؟
قال األول :إن شئت الرصاحة واملوضوعية ،فالقرآن ال حيتوي عىل أي تكرار..
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بحثت عن التكرار يف كل القرآن ..فلم أجده.
قال الثاين :كيف تقول ذلك؟ ..خذ هذا املثال البسيط عن التكرار ..ففي آية يقول
﴿وإِ ْذ ن ََّج ْينَا ُكم ِم ْن ِ
آل فِ ْرع َْو َن َي ُسو ُمو َن ُك ْم ُسو َء ا ْل َع َذ ِ
ون َأ ْبنَا َء ُك ْم َو َي ْست َْح ُي َ
اب ُي َذ ِّب ُح َ
ون
القرآنَ :
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [البقرة ،]49 :ويف آية أخرى من سورة أخرى يقول:
ن َسا َء ُك ْم َو ِيف َذل ُك ْم َب َال ٌء م ْن َر ِّب ُك ْم عَظ ٌ
﴿وإِ ْذ َق َال موسى لِ َق ْو ِم ِه ا ْذ ُكروا نِ ْعم َة اهللَِّ َع َل ْي ُكم إِ ْذ َأن َْجا ُكم ِم ْن ِ
آل فِ ْرع َْو َن َي ُسو ُمو َن ُك ْم ُسو َء
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ َ
ِ

ِ

ِ

ِ

ا ْل َع َذ ِ
ون َأ ْبنَا َء ُك ْم َو َي ْست َْح ُي َ
اب َو ُي َذ ِّب ُح َ
يم﴾ [إبراهيم]6 :
ون ن َسا َء ُك ْم َو ِيف َذل ُك ْم َب َال ٌء م ْن َر ِّب ُك ْم عَظ ٌ
قال األول :نعم ..هاتان اآليتان تتحدثان عن موضوع واحد ..ولكن هناك اختالفا
واضحا بني اآليتني ..فاآلية األوىل خطاب من اهلل إىل بنى إرسائيل يذكرهم بنعمه عليهم،
ويمن عليهم بأنه نجاهم من آل فرعون الذين يسوموهنم سوء العذاب ،أما الثانية ،فهي
خطاب من موسى إىل قومه يذكرهم بنعم اهلل عليهم ،ويذكرهم بالذات بتلك النعمة
الكربى ،وهى تنجيتهم من آل فرعون الذين يسوموهنم سوء العذاب ..باإلضافة إىل
اختالف مهم يف اجلزء اخلاص بالعذاب الذى كان يوقعه آل فرعون ببنى إرسائيل ،ففي
ون َأبنَاء ُكم ويستَحي َ ِ
اآلية األوىلَ ﴿ :ي ُسو ُمو َن ُك ْم ُسو َء ا ْل َع َذ ِ
م﴾ [البقرة:
اب ُي َذ ِّب ُح َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ُ
ون ن َسا َء ُك ْ
 ..]49ويف الثانيةَ ﴿ :ي ُسو ُمو َن ُك ْم ُسو َء ا ْل َع َذ ِ
اب َو ُي َذ ِّب ُحو َن َأ ْبنَا َء ُك ْم َو َي ْست َْح ُي َ
ون نِ َسا َء ُك ْم﴾
[إبراهيم ..]6 :إن الفارق بني العبارتني ال يعدو حرفا واحدا ،هو الواو التى جاءت ىف اآلية
الثانية قبل كلمة (يذبحون) ،ولكن انظر كم أحدث احلرف الواحد من االختالف بني
الصورتني :ىف الصورة األوىل ينحرص العذاب ىف قتل األوالد واستحياء النساء ،وىف الثانية
يصبح هذا األمر واحدا فقط من ألوان العذاب التى تصب عىل بنى إرسائيل ،وإن كان
السياق يوحى بأنه من أبرزها ،وأشدها وأخبثها ،إذ أمجل (سوء العذاب) وفصل (قتل
األوالد واستحياء النساء) ..وهكذا يف كل ما يبدو متشاهبا يف القرآن ..إنه مثل تشابه ثامر
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احل ِ
ِ
ِ
اجلنة التي ورد وصفها يف القرآن يف قوله﴿ :وب ِّ ِ ِ
ات َأ َّن َهل ُ ْم
رش ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
ََ
الص َ
جن ٍ
جت ِري ِم ْن َحتْتِ َها ْاألَ ْهنَ ُار ُك َّل َام ُر ِز ُقوا ِمن َْها ِم ْن َث َم َر ٍة ِرزْ ًقا َقا ُلوا َه َذا ا َّل ِذي ُر ِز ْقنَا ِم ْن َق ْب ُل
َّات َ ْ
َ

ِ
ِ
ِ
يها َخالِدُ َ
ون﴾ [البقرة ،]25 :فهي متشاهبة
اج ُم َط َّه َر ٌة َو ُه ْم ف َ
يها َأزْ َو ٌ
اهبا َو َهل ُ ْم ف َ
َو ُأ ُتوا بِه ُمت ََش ِ ً
الشكل متغرية املعاين ،وهذا التشابه الذى يؤدى إىل التنوع هو ذاته لون من اجلامل والقوة
يف املعاين القرآنية.
ِ

ِ ِ

س َعى﴾ [يس:
قال الثاين :فام تقول يف التكرار الوارد يف َ
﴿و َجا َء م ْن َأ ْق َىص املَْدينَة َر ُج ٌل َي ْ

﴿و َجا َء َر ُج ٌل ِم ْن َأ ْق َىص املَْ ِدين َِة َي ْس َعى﴾ [القصص]20 :؟
 ،]20ومثلهاَ :

قال األول :ال شك أن اآليتني متشاهبتان من حيث املحتوى العام ،ولكنهام خمتلفتان
يف الداللة ..فالرتكيز ىف األوىل عىل املجئ من أقىص املدينة ،بام يوحى بأمهية األمر الذى
حفز الرجل عىل قطع تلك املسافة الكبرية ،والرتكيز ىف الثانية عىل الرجل ذاته ،بام يوحى
باهتاممه اخلاص باألمر ،وأنه حريص عىل سالمة موسى ..فالفرق بينهام مل يعدو التقديم
والتأخري ..ومع ذلك كان للثانية من الداللة ما ليس لألوىل.
﴿حي ِّر ُف َ
ون ا ْلكَلِ َم
قال الثاين :فام تقول يف التكرار الوارد فيام جاء عن اليهود من أهنم ُ َ
ِ ِِ
ون ا ْلكَلِم ِمن بع ِد مو ِ
﴿حي ِّر ُف َ
اض ِع ِه﴾
َ ْ َْ ََ
َع ْن َم َواضعه﴾ [املائدة ]13 :يف آية ..ويف آية أخرى وردَ ُ :
[املائدة]41 :؟
قال األول :رس االختالف بينهام يرجع إىل أن األوىل تشري إىل حتريفهم لكالم اهلل،
وما ىف ذلك من لؤم والتواء ،أما الثانية فتشري إىل جترؤهم عىل اهلل ،بأن يقرر األمر فيقرروا
غريه من بعد تقرير اهلل له ،وما ىف ذلك من وقاحة ومترد عىل اهلل.
قال الثاين :فهمت هذا ..وربام ال أجادلك فيه ،ولكني أحتدث عن مواضع يكاد
يكون الشبه فيها تاما ..فكيف ال يكون ذلك تكرارا؟
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قال األول :ال ..ليس تكرارا ..ألست ترانا نتحدث كالما كثريا له معاين ال حرص هلا
ومع ذلك نستخدم حروفا واحدة ال نقوم سوى بتغيري تركيبها ..وهكذا ما يتوهم من تشابه
يف القرآن ..فهو ليس تشاهبا ،بل هو تنوع حتتاجه املعاين ..فاملوضوع الواحد يعرض مرارا،
ولكنه يعرض ىف كل مرة خمتلفا عام سبقه نوعا من االختالف ،فيكون جديدا ىف كل مرة،
ويكون ـ مع التالوة املستمرة للقرآن ـ متجددا عىل الدوام.
قال الثاين :مل أفهم ما تقصد؟
قال األول :ألسنا نضع امللح يف طعامنا ..بل والزيت واملاء والدقيق ..وأشياء كثرية
يف أطعمة خمتلفة؟
قال الثاين :أجل ..وما عالقة ذلك بام نحن فيه؟
قال األول :هي مكررة يف أكثر األطعمة ..ولكن األطعمة مع ذلك تتعدد أذواقها
وألواهنا ..أليس كذلك؟
قال الثاين :بىل ..ذلك صحيح.
قال األول :فهكذا هذا األمر ..لقد رأيت من خالل تأمل يف تكرار القرآن تشاهبا
كبريا بينه وبني البناء الكوين ..فالكون مبني عىل لبنات حمدودة ..وهكذا القرآن ..فالقصص
مثال حمدودة ..ولكنها تستعمل كل مرة لبيان غرض معني.
قال الثاين :فلم مل يستخدم القرآن قصصا أخرى ..أم أن خزان معلوماته خال من
املعلومات؟
قال األول :خطأ الذين يرمون القرآن بالتكرار هو تصورهم أن القرآن كتاب
معلومات ..هو ليس كذلك ..لذلك ال جتده يؤرخ ليشء.
قال الثاين :فام هو إذن؟
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قال األول :لقد نص عىل أنه كتاب هداية ووعظ وتربية ..وكونه كذلك يستدعي
االقتصار من القصص واألمثال عىل موضع الشاهد ال يعدوه إىل تفاصيله.
قال الثاين :فلم مل يذكر التفاصيل؟
قال األول :لئال ينشغل املهتدي بالتفاصيل عن موضع العربة.
قال الثاين :فلم ذكرت التفاصيل يف كتبنا؟
قال األول :ألهنا كتبت من اإلرسائيليني وهم مغرمون بالتفاصيل ..لقد ذكر القرآن
ذلك عنهم يف قصة البقرة ..اسمع هذه القصة الرائعة التي تبني لك النفسية اإلرسائيلية:
﴿وإِ ْذ َق َال موسى لِ َقو ِم ِه إِ َّن اهللََّ ي ْأمر ُكم َأ ْن ت َْذبحوا ب َقر ًة َقا ُلوا َأ َتت ِ
َّخ ُذنَا ُهزُ ًوا َق َال َأ ُعو ُذ بِاهللَِّ َأ ْن
ْ
َ
َ ُ َ َ
َ ُُ ْ
ُ َ
َأ ُك َ ِ
اجل ِ
ني َلنَا َما ِه َي َق َال إِ َّن ُه َي ُق ُ
ول إِ َّهنَا َب َق َر ٌة َال َف ِار ٌض َو َال
اهلِنيَ َقا ُلوا ا ْد ُع َلنَا َر َّب َك ُي َب ِّ ْ
ون م َن ْ َ
ني َلنَا َما َل ْو ُهنَا َق َال إِ َّن ُه َي ُق ُ
ني َذلِ َك َفا ْف َع ُلوا َما ُتؤْ َم ُر َ
بِك ٌْر ع ََو ٌ
ول إِ َّهنَا
ون َقا ُلوا ا ْد ُع َلنَا َر َّب َك ُي َب ِّ ْ
ان َب ْ َ

ِ
ني َلنَا َما ِه َي إِ َّن ا ْل َب َق َر َت َشا َب َه َع َل ْينَا
َس النَّاظِ ِري َن َقا ُلوا ا ْد ُع َلنَا َر َّب َك ُي َب ِّ ْ
َب َق َر ٌة َص ْف َرا ُء َفاق ٌع َل ْو ُهنَا ت ُ ُّ
ِ
ول إِهنا ب َقر ٌة َال َذ ُل ٌ ِ
احل ْر َ
َوإِنَّا إِ ْن َشا َء اهللَُّ ملَُ ْهتَدُ َ
ث
ول ُتث ُري ْاألَ ْر َض َو َال ت َْسقي ْ َ
ون َق َال إِ َّن ُه َي ُق ُ َّ َ َ َ
ِ ِ
ِ
وها َو َما كَا ُدوا َي ْف َع ُل َ
ون َوإِ ْذ َق َت ْل ُت ْم َن ْف ًسا
احل ِّق َف َذ َب ُح َ
ُم َس َّل َم ٌة َال ش َي َة ف َ
يها َقا ُلوا ْاآل َن جئ َْت بِ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ون َف ُق ْلنَا ْ ِ
يها َواهللَُّ خمُ ِْر ٌج َما ُكنْ ُت ْم َت ْك ُت ُم َ
حييِي اهللَُّ املَْ ْوتَى
َفا َّد َار ْأ ُت ْم ف َ
ارض ُبو ُه بِ َب ْعض َها ك ََذل َك ُ ْ
َو ُي ِري ُك ْم آ َياتِ ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُل َ
ون﴾ [البقرة 67 :ـ  ..]73ال شك أنك قرأت هذه اآليات من قبل..
إهنا متثل نفوس بني إرسائيل املجادلة ..إهنا تصورها تصويرا كامال ..وعندما أقرأ ما ورد
يف صفة التابوت كام ورد يف الكتاب املقدس ال خيطر عىل بايل إال هذه الصورة ..صورة
موقفهم من األمر اإلهلي بذبح بقرة ..أي بقرة.
النسخ:
قال الثاين :وعيت هذا ..فهل هذا كل ما رأيت حذفه أو اختصاره من الكتاب
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املقدس؟
قال األول :ال ..هناك ناحية أخرى مهمة جدا ..رأيت التقصري فيها بليغا.
قال الثاين :ما هي؟
قال األول :النسخ.
قال الثاين :ال ..مل نر قومنا يقرصون يف احلديث عنها ..إهنا أمَض سالح نشهره يف
وجوه املسلمني ..فنحن نطعن يف القرآن باعتباره ينسخ ما ورد يف كتب األنبياء ..وكتب
األنبياء ال ينبغي أن تنسخ ،ألنه لو قلنا بنسخها فإن ذلك يعني أن الرب عندما ينسخ حكام،
فهو دليل عىل أنه اكتشف خطأه يف احلكم السابق ،وطبعا ال يصح أن ينسب هذا إلله.
قال األول :أنا مل أرد هذا ..ولكني مع ذلك سأحدثك عن احلقيقة التي وصلت إليها
يف هذا املوضوع ..والتي قد تصحح هذا الوهم الذي يضحك علينا صغار املسلمني؟
قال الثاين :أتقول يف أمَض سالح نشهره ومها؟
قال األول :إن أردت ما يتطلبه العقل الرصيح من احلقائق فام ذكره قومنا وهم ..بل
وهم كبري ..أما إن أردت التقليد ،ولو عىل حساب احلقائق ..فلنسمه من باب املجاملة
سالحا ماضيا ..ولو أننا نراه سالحا نقتل به أنفسنا ال املسلمني.
قال الثاين :كيف تقول هذا؟
قال األول :أترى هذه الكراسة التي اخترصت فيها الكتاب املقدس؟
قال الثاين :أجل ..ما هبا؟
قال األول :مل أضع فيها حكام واحدا من أحكام الكتاب املقدس ..هذه الكراسة
خالية من الرشيعة خلوا تاما.
قال الثاين :مل ..أأنت ضد الرشيعة؟
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قال األول :ما فائدة رشيعة أضعها يف الكتاب املقدس ..ثم أرى التعبد يف خالفها؟
قال الثاين :وضح يل ما تريد قوله.
قال األول :اصرب عل ..وسأثبت لك كل ما أقوله.
قال الثاين :حتدث كام تشاء.
قال األول :أمل تقرأ ما ورد يف أعامل الرسل عن بولس ،أنه وأتباعه نسخوا مجيع
األحكام العملية للتوراة إال أربعة :ذبيحة الصنم ،والدم ،واملخنوق ،والزنا ،فأبقوا عىل
حرمتها ،كام جاء يف (أعامل الرسل)29 – 24/ 15 :
قلت :أجل ..وقد أبقوا عىل حرمة تلك األربعة لئال ينفر اليهود الذين اعتنقوا
املسيحية حديثا ،وكانوا حيبون أحكام التوراة ،ثم ملا رأى بولس أن هذه الرعاية مل تعد
رضورية نسخها إال حرمة الزنا كام يف (رومية( :)14/ 14 :فأنا عامل ،بل مقتنع من الرب
يسوع ،أنه ال يشء نجس يف ذاته ،أما إن اعترب أحد شيئا ما نجسا ،فهو نجس يف نظره)
قال األول :حتى الزنا ..فتحريمه يكاد يكون منسوخا ..دعنا اآلن نعود إىل بولس،
وموقفه من الرشيعة ..أمل يعترب بولس الرب باإليامن ،ال بالرشيعة؟
قال الثاين :بىل ..وقد قال يف رسالته إىل أهل غالطية (( :)21 – 20/ 2مع املسيح
صلبت ،وفيام بعد ال أحيا أنا بل املسيح حييا يف ،أما احلياة التي أحياها اآلن يف اجلسد ،فإنام
أحياها باإليامن يف ابن اهلل ،الذي أحبني وبذل نفسه عني ،إين ال أبطل فاعلية نعمة اهلل ،إذ
لو كان الرب بالرشيعة ،لكان موت املسيح عمال ال داعي له)
قال األول :مل يكتف بذلك ،بل قال ما هو أخطر من ذلك ..لقد قال يف رسالته إىل
أهل إفسس (( :)15/ 2أي العداء :إذ أبطل بجسده رشيعة الوصايا ذات الفرائض ،لكي
يكون من الفريقني إنسانا واحدا جديدا ،إذ أحل السالم بينهام) ،وقال يف رسالته إىل
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العربانيني (( :)12/ 7وحني حيدث أي تغري يف الكهنوت ،فمن الرضوري أن يقابله تغري
مماثل يف رشيعة الكهنوت) ..أال ترى أن يف هذا القول دليال قويا للمسلمني الذين غريوا
رشيعة موسى باعتبار تغري الدين؟
قال الثاين :أجل ..ولكن من قال بأن الكهنوت قد تغري؟
قال األول :بولس نفسه قال ذلك ..أمل تقرأ رسالته إىل العربانيني ،لقد ورد فيها:
(فلو كان العهد السابق بال عيب ،ملا ظهرت احلاجة إىل عهد آخر حيل حمله والواقع أن اهلل
نفسه يعرب عن عجز العهد السابق ،وهذا واضح يف قول أحد األنبياء قديام( :البد أن تأيت
أيام ،يقول الرب ،أبرم فيها عهدا جديدا مع بني إرسائيل وبني هيوذا ،هذا العهد اجلديد
ليس كالعهد الذي أبرمته مع آبائهم ،حني أمسكت بأيدهيم وأخرجتهم من أرض مرص،
فبام أهنم خرقوا ذلك العهد ،يقول الرب ،أصبح من حقي أن ألغيه! فهذا هو العهد الذي
أبرمه مع بني إرسائيل ،بعد تلك األيام ،يقول الرب :أضع رشائعي داخل ضامئرهم،
وأكتبها عىل قلوهبم ،وأكون هلم إهلا ،وهم يكونون يل شعبا ،بعد ذلك ،ال يعلم أحد منهم
ابن وطنه وال أخاه قائال :تعرف بالرب! ذلك ألن اجلميع سوف يعرفونني حق املعرفة ،من
الصغري فيهم إىل العظيم ،ألين سأصفح عن آثامهم ،وال أعود أبدا إىل تذكر خطاياهم
وخمالفاهتم!) وهكذا ،نالحظ أن اهلل بكالمه عن عهد جديد ،جعل العهد السابق عتيقا،
وطبيعي أن كل ما عتق وشاخ ،يكون يف طريقه إىل الزوال!) [العربانيني ]13 – 7/ 8
صمت قليال ،ثم قال :أعلم أن كثريا من الناس ال يقنعهم هذا اإلمجال ..فلذلك
سأذكر لك من تفاصيل األمثلة ما يقنعك ..أنت تعلم أن الطالق جيوز يف الرشيعة املوسوية
ألي سبب من األسباب ،وأنه جيوز أن يتزوج أي رجل آخر بتلك املطلقة.
قال الثاين :أجل ..وقد ورد النص عىل ذلك يف (التثنية  1/ 24ـ )3
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قال األول :بينام نجد الطالق حمرما يف رشيعة عيسى إال بعلة الزنا ،كام يف (متى 5
( :)31/وقيل أيضا :من طلق زوجته ،فليعطها وثيقة طالق ،أما أنا فأقول لكم :كل من
طلق زوجته لغري علة الزنى ،فهو جيعلها ترتكب الزنى ،ومن تزوج بمطلقة ،فهو يرتكب
الزنى) ،وملا اعرتض الفريسيون عليه قال كام يف (متى ( :)9 – 8/ 19أجاب :بسبب قساوة
قلوبكم ،سمح لكم موسى بتطليق زوجاتكم ،ولكن األمر مل يكن هكذا منذ البدء،
9ولكني أقول لكم :إن الذي يطلق زوجته لغري علة الزنى ،ويتزوج بغريها ،فإنه يرتكب
الزنى ،والذي يتزوج بمطلقة ،يرتكب الزنى) ..إن هذه النصوص تبني علة النسخ ..وهي
اختالف أحوال الناس الذي يقتيض اختالف الرشائع ..وهلذا أخرب املسيح أن الطالق كان
حمرما ،فنسخت رشيعة موسى حرمته ،وصار مباحا ،ثم نسخت رشيعة املسيح اإلباحة مرة
أخرى ورجع حكم الطالق إىل التحريم.
سكت قليال ،ثم قال :إليك مثاال آخر عىل وقوع النسخ يف الكتاب املقدس ..ما
الذي جاء يف اخلتان يف العهد القديم؟
قال الثاين :لقد ورد النص عىل أحكامه يف (سفر التكوين 9/ 17 :ـ )13
قال األول :لقد نص ذلك السفر عىل أن اخلتان حكم أبدي ..ومع ذلك نرى بولس
ينسخه ،كام يف رسالته إىل أهل غالطية ( 2/ 5ـ ( :)6ها أنا بولس أقول لكم :إن ختنتم ،ال
ينفعكم املسيح شيئا ..ففي املسيح يسوع ،ال نفع للختان وال لعدم اخلتان ،بل لإليامن
العامل باملحبة) ..ويف نفس الرسالة إىل أهل غالطية (( :)13/ 6ألن الذين خيتتنون هم ال
حيفظون الناموس ،بل يريدون أن ختتتنوا أنتم لكي يفتخروا يف جسدكم) ،أليس هذا نسخا
رصحيا حلكم نص الكتاب املقدس عىل أنه حكم أبدي ..بل إن األنبياء كلهم من عهد
إبراهيم وأبناءه قالوا به ،ومل جيرؤ أحد عىل نسخه ..بل إن املسيح نفسه خمتتن وبولس نفسه
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خمتتن والتالميذ كلهم خمتتنون ..لكن بولس أبى ذلك ورفض أن خيتتن الناس ،ونسخ
رشيعة اخلتان ،وحرم اخلتان عىل الناس.
سكت قليال ،ثم قال :أمل يرد يف الكتاب املقدس أن تعظيم السبت كان حكام أبديا يف
الرشيعة املوسوية ،وما كان ألحد أن يعمل فيه أدنى عمل؟
قال الثاين :أجل.
قال األول :فام حكم من نقض السبت يف العهد القديم؟
قال الثاين :لقد جاء يف (سفرالعدد  32 /15ـ ( :)36وملا كان بنو إرسائيل يف الربية
وجدوا رجال حيتطب حطبا يف يوم السبت ،فقدمه الذين وجدوه حيتطب حطبا إىل موسى
وهارون وكل اجلامعة ،فوضعوه يف املحرس ألنه مل يعلن ماذا يفعل به ،فقال الرب ملوسى:
(قتال يقتل الرجل ،يرمجه بحجارة كل اجلامعة خارج املحلة) ،فأخرجه كل اجلامعة إىل
خارج املحلة ورمجوه بحجارة فامت كام أمر الرب موسى)
قال األول :أرأيت مجيع هذه النصوص التي جتعل من السبت رشيعة من أعظم
الرشائع ..لقد حموهتا مجيعا من نسختي هذه التي اخترصت فيها الكتاب املقدس.
قال الثاين :مل؟
قال األول :ألنه ليس يف ذكرها أي فائدة ..باإلضافة إىل أهنا تعلم املسيحيني التهاون
باهلل وبأوامر اهلل ..أليس تعظيم السبت منسوخا؟
قال الثاين :بىل ..فقد قال بولس يف رسالته إىل كولويس ( 16/ 2ـ ( :)17فال حيكم
عليكم أحد يف قضية األكل والرشب ،أو يف القضايا املتعلقة باألعياد ورؤوس الشهور
والسبوت؛ فهذه كانت ظالال ملا سيأيت ،أي للحقيقة التي هي املسيح)
قال الثاين :فهمت هذا ووعيته ..ولكن قرآن املسلمني مل خيلو من نسخ ..وهو بذلك
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يتفق مع الكتاب املقدس يف وجود ما ال فائدة فيه.
قال األول :مع أن أكثر علامء املسلمني يقولون بوجود املنسوخ يف القرآن إال أين بعد
البحث والنظر مل أجد شيئا من ذلك( ..)1كل ما وجدته أن هناك أحكاما معينة ترتبط
بظروف خاصة ،فرتتفع تلك األحكام بارتفاع الظروف التي وجدت فيها ..ولذلك فقد
رأيت القرآن مجيعا كتابا حمكام يمكن االستفادة من كل آية من آياته ،بل من كل من كلامته،
ِ
َاب
بل من كل حرف من حروفه ،وهذا ما نص عليه قرآن املسلمني ،فقد ورد فيه﴿ :الر كت ٌ
ُأ ْحكِ َم ْت آ َيا ُت ُه ُث َّم ُف ِّص َل ْت ِم ْن َلدُ ْن َحكِي ٍم َخبِ ٍري﴾ [هود ..]1 :ووصف يف آية أخرى بأنه َ
﴿ال
ني يدَ ي ِه و َال ِمن َخ ْل ِف ِه َتن ِْز ٌيل ِمن حكِي ٍ ِ ٍ
ِ ِ
ِ ِ
م َمحيد﴾ [فصلت]42 :
ْ َ
ْ
َي ْأتيه ا ْل َباط ُل م ْن َب ْ ِ َ ْ َ
ض املُْؤْ ِمنِنيَ ع ََىل ا ْل ِقت ِ
قال الثاين :فقد جاء يف القرآنَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النَّبِ ُّي َح ِّر ِ
َال إِ ْن َي ُك ْن
ِ
ِ
ون َيغْلِ ُبوا ِما َئت ْ ِ
ون َص ِاب ُر َ
رش َ
َني َوإِ ْن َي ُك ْن ِمنْ ُك ْم ِما َئ ٌة َيغْلِ ُبوا َأ ْل ًفا ِم َن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ِب َأ َّهنُ ْم
منْ ُك ْم ع ْ ُ
ون﴾ [األنفال ..]65 :فهذه اآلية منسوخة باآلية األخرى يف نفس السورةْ :
َق ْو ٌم َال َي ْف َق ُه َ
﴿اآل َن
ف اهللَُّ َعنْ ُك ْم َوعَلِ َم َأ َّن فِي ُك ْم َض ْع ًفا َفإِ ْن َي ُك ْن ِمنْ ُك ْم ِما َئ ٌة َصابِ َر ٌة َيغْلِ ُبوا ِما َئت ْ ِ
َني َوإِ ْن َي ُك ْن
َخ َّف َ
ِ
ف َيغْلِ ُبوا َأ ْل َف ْ ِ
الصابِ ِري َن﴾ [األنفال ،]66 :ألست ترى بني اآليتني
ِمنْ ُك ْم َأ ْل ٌ
ني بِإِ ْذن اهللَِّ َواهللَُّ َم َع َّ
نسخا واضحا ،فاآلية األوىل توجب مواجهة املؤمنني لعدوهم بنسبة العرش ،أما الثانية،
فتوجب مواجهة املؤمنني للعدو بنسبة النصف؟
قال األول :لقد وضح القرآن الس يف كال النسبتني ..وليس بينهام أي نسخ ..فالنسبة
األوىل من العزيمة املرتبطة بأويل العزم ..وأما الثانية ،فرخصة مرتبطة بأصحاب الرخص.
﴿ال إِك َْرا َه ِيف الدِّ ِ
قال الثاين :فقد ذكر املفسون أن قولهَ :
الر ْشدُ ِم َن ا ْلغ َِّي﴾
ين َقدْ َت َب َّ َ
ني ُّ

( )1ذكرت األدلة املفصلة عىل ذلك يف كتاب [القرآن وحتريف الغالني]

263

ِ
حي ِّر ُم َ
[البقرة ]256 :منسوخ بقولهَ ﴿ :قاتِ ُلوا ا َّل ِذي َن َال ُيؤْ ِمنُ َ
ون َما
ون بِاهللَِّ َو َال بِا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َو َال ُ َ
ِ
ِ
ون ِدين ْ ِ
ِ
َاب َحتَّى ُي ْع ُطوا ِْ
اجلزْ َي َة َع ْن َي ٍد
احل ِّق م َن ا َّلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
َح َّر َم اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه َو َال َيدينُ َ َ َ
و ُهم ص ِ
اغ ُر َ
ون﴾ [التوبة ،]29 :وهو واضح ..فإحدى اآليتني متنع اإلكراه ىف الدين ،واألخرى
َ ْ َ
تأمر بالقتال واإلكراه ىف الدين.
قال األول :لقد أخطأوا خطأ شنيعا ..إن هذا حتريف ملعاين القرآن السامية ..أال ترى
﴿ال إِك َْرا َه ِيف الدِّ ِ
الفرق بني اآليتني واضحا؟ ..إن قولهَ :
ين﴾ [البقرة ]256 :سلوك دائم ليس
هناك ما يبطله ،فال يمكن أن يكره أحد عىل الدين ..أما اآلية الثانية ،والتي زعموا أهنا
الناسخة ،فلها سبب نزول خاص ،فقد كان اليهود قد نقضوا العهود التى أبرموها معهم
املسلمون ،وتآمروا مع أعداء املسلمني للقضاء عىل الدولة اإلسالمية ىف املدينة ،وأصبح
وجودهم فيها خطرا عىل أمنها واستقرارها ،فأمر اهلل املسلمني بقتاهلم حتى يكفوا عن أذاهم
باخلضوع لسلطان الدولة ،ويعطوا اجلزية ىف غري استعالء ..إن هذه اآلية مل تأمر بقتال اليهود
إلدخاهلم ىف اإلسالم ،ولو كان األمر كذلك ما جعل اهلل إعطاءهم اجلزية سببا ىف الكف
عن قتاهلم ،والستمر األمر بقتاهلم سواء أعطوا اجلزية أم مل يعطوها ،حتى يسلموا أو يقتلوا
وهذا غري مراد ومل يثبت ىف تاريخ اإلسالم أنه قاتل غري املسلمني إلجبارهم عىل اعتناق
اإلسالم.
س ُق ْل فِ ِ
اخل ْم ِر َواملَْ ْي ِ ِ
قال الثاين :فام تقول يف قولهَ ﴿ :ي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
يه َام إِ ْث ٌم كَبِ ٌري َو َمنَافِ ُع
َن ْ َ
ِ
لِلن ِ
ْرب ِم ْن َن ْف ِع ِه َام﴾ [البقرة ]219 :مع قولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِن ََّام ْ
س
َّاس َوإِ ْث ُم ُه َام َأك َ ُ
اخلَ ْم ُر َواملَْ ْي ُ
ِ
اجتَنِ ُبو ُه َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُح َ
اب َو ْاألَزْ َال ُم ِر ْج ٌس ِم ْن ع ََم ِل َّ
ون﴾ [املائدة..]90 :
الش ْي َطان َف ْ
َو ْاألَن َْص ُ
أليست الثانية ناسخة لألوىل؟
قال األول :ال ..بل إن ىف اآلية الثانية توكيدا ملا ىف اآلية األوىل ،فقد جاء ىف اآلية
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األوىل﴿ :فِ ِ
يه َام إِ ْث ٌم كَبِ ٌري َو َمنَافِ ُع لِلن ِ
ْرب ِم ْن َن ْف ِع ِه َام﴾ [البقرة ،]219 :أما الثانية ،فقد
َّاس َوإِ ْث ُم ُه َام َأك َ ُ
ان َف ِ
الشي َط ِ
ِ
أكدت هذا املعنى ،فبينت أن اخلمر ِ
اجتَن ُبو ُه﴾ [املائدة]90 :
ْ
﴿ر ْج ٌس م ْن ع ََم ِل َّ ْ
قال الثاين :واملنافع التي ذكرت يف اآلية األوىل؟
قال األول :لقد ذكر القرآن أن للخمر منافع ،ولكنه ذكر أن فيها أرضارا ..ثم ذكر
أن نسبة الرضر أكرب من نسبة املنفعة ..والعاقل هو من ال يقبل عىل ما فيه مرضة ،فكيف
بمن غلبت مرضته منفعته؟ ..وهلذا توقف العقالء عن تناول اخلمر من اآلية األوىل،
واحتاج غريهم إىل ذلك البيان الشايف الذي نزلت به اآلية الثانية.
نظر الثاين إىل الكراسة التي اخترص فيها الكتاب املقدس ،ثم قال :أهذا فقط ما
أبقيت من الكتاب املقدس؟
قال األول :ال ينبغي أن نغفل بحجم الكتاب املقدس عن حقائقه ..لقد رأيت الكثري
من الناس يستغل احلجم الضخم للكتاب املقدس ليتالعب بالدين وباألخالق كام يشاء..
هو يفعل متاما ما يفعله املحامون الذين يبحثون يف القوانني الطويلة العريضة ،ليرضبوا
بعضها ببعض ،ولذلك رأيت أن هذه الكراسة تكفي عن كثري من اللغو الذي يمتلئ به
كتابنا املقدس.

 .4الكتب ..واحلقيقة:
قلنا :وعينا هذا ..فحدثنا عن املشهد الذي عرفت فيه سور احلقيقة ،وعالقته بالكتب
املقدسة.
قال :ما إن انرصف صديقا والدي عن ذلك املحل ،حتى جاء أحد القساوسة إيل،
ومعه الكثري من األوراق ،ومعها آلة حاسبة ،وقال يل :هل لك أن تعينني يف التدقيق يف
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بعض األمور املرتبطة بالكتاب املقدس ،فقد أعيتني كل احليل معه.
قلت :ما تريد مني؟
قال :تعال إىل مكتبي ،وهناك سأرشح لك اخلدمة التي طلبتها منك ،ولو استطعت
أن تقدمها ،فسأصبح عبدا وخادما لك طيلة حيايت.
احلساب:
ذهبت إىل مكتبه ،فوجدته مملوءا بالكثري من األوراق املتناثرة ،ومعها نسخ خمتلفة
من الكتاب املقدس ..وعندما سألته عن اخلدمة التي طلبها مني أعطاين اآللة احلاسبة،
وقال :احسب أنت ..لقد مللت من تكرار احلساب ..ولست أدري هل اآللة هي املخطئة..
أم هذه النسخ هي املخطئة؟
أمسكت باآللة ،فراح يقرأ دون أن ينتظر مني أي إجابة( :جلرشون عشرية اللبنيني
وعشرية الشمعيني .هذه هي عشائر اجلرشونيني .املعدودون منهم بعدد كل ذكر من ابن
شهر فصاعدا املعدودون منهم سبعة آالف ومخس مئة) [العدد  21/3ـ ]22
التفت إيل ،وقال :عدد اجلرشون من ابن شهر فصاعدا  7500فردا ..اكتب .7500
كتبتها ،ثم راح يقرأ( :ولقهات عشرية العمراميني وعشرية اليصهاريني وعشرية
احلربونيني وعشرية العزيئيليني .هذه عشائر القهاتيني بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا
ثامنية آالف وست مئة حارسني حراسة القدس) [العدد 27/3 :ـ ]28
التفت إيل ،وقال :عدد بنى قهات أليعازر  ..8600أضف إىل العدد السابق .8600
أضفتها ،ثم راح يقرأ( :وملراري عشرية املحليني وعشرية املوشيني .هذه هي عشائر
مراري .واملعدودون منهم بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا ستة آالف ومئتان) [العدد:
 33/3ـ ]34
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التفت إيل ،وقال :عدد مرارى  ..6200أضف إىل ما سبق .6200
أضفتها ،فقال :احسب اآلن املجموع ..كم جتده؟
حسبت ،فقلت 6200 + 8600 + 7500 :تساوي .22 300
قال :ولكن الكتاب املقدس يقول غري هذا ..اسمع ..راح يقرأ( :مجيع املعدودين من
الالويني الذين عدهم موسى وهارون حسب قول الرب بعشائرهم كل ذكر من ابن شهر
فصاعدا اثنان وعرشون ألفا) [العدد ..]39/3 :أين الثالثامئة من بني الوي ..أين ذهب
الثالثامئة من بني الوي!..؟
راح يكرر ذلك ،ويضع يده عىل رأسه ،وكأنه مسؤول عن ضياعهم ،ثم قال :هل
الرب الذي خلق كل هذا الكون املؤسس عىل حساب دقيق ال يعرف كيف حيل مسألة مجع
هبذه البساطة ..إن هذا النص يكاد جينني.
مل أجد ما أقول له ..لكنه متاسك قليال ،ثم رشب قليال من العصري كان بجانبه،
وقال :ال بأس ..قد نقبل هذا اخلطأ ..لكنه ليس اخلطأ الوحيد.
أعطاين ورقة ،وقال :اكتب كل ما أمليه عليك ،وال تكتب غريه ..إياك أن تكتب
غريه ..نحن اآلن نتعامل مع الكتاب املقدس ،ال مع حسابات البرش.
أمسكت بالورقة ،وأنا حمتار يف ترصفات هذا الرجل ..ولكني مل أظهر أي ضيق ،فقد
كان سلوكه العلمي يتناسب مع اهتاممي بالتحقيق والتوثيق ،وبغض للتقليد واإلذعان.
راح يقرأ( :وما لبث اآلراميون أن اندحروا أمام اإلرسائيليني ،فقتلت قوات داود
رجال سبع مئة مركبة ،وأربعني ألف فارس .وأصيب شوبك رئيس اجليش ومات هناك)
[صموئيل الثاين]18/ 10 :
التفت إيل ،وقال :اكتب.
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قلت :ما أكتب؟
قال :ما سمعته من فقرة صموئيل الثاين ..لقد ذكر أن جيش داوود قتل من اآلراميني
سبع مئة مركبة وأربعني ألف فارس كام قتل شوبك رئيس اجليش.
كتبت العدد الذي طلبه مني ،ثم قال :هل كتبته؟
قلت :أجل.
قال :اسمع ما ورد يف (األيام األول  19عدد )18حول نفس املوضوع( :وقتل داود
سبعة آالف من قادة املركبات ،وأربعني ألفا من املشاة ،كام قتل شوبك رئيس اجليش)
التفت إيل ،وقال :اكتب.
قلت :ما أكتب؟
قال :ما سمعته من فقرة األيام األول (19عدد  ..)18فقد ذكر أن جيش داوود قتل
يف نفس املعركة مع اآلراميني سبعة آالف من قادة املركبات وأربعني ألف من املشاة وأيضا
قتل شوبك رئيس اجليش.
كتبت العدد الذي طلبه مني ،ثم قال :هل كتبته؟
قلت :أجل.
قال :هل مها متفقان يف كل ما ذكراه؟
مل أجد إال أن أقول :ال ..لكنهام متفقان يف موت شوبك رئيس اجليش.
قال :أعلم ذلك ..وهذا ما يؤكد أن احلادثة واحدة ..أريد سائر األعداد.
قلت :الفرق بني الفقرتني كبري يف عدد املقتولني من املحاربني عىل املركبات ففي
األوىل رجال سبعامئة ،ويف الثانية سبعة آالف ..واختلف النصان يف كون األربعني ألفا
املقتولني من املشاة ،أم من الفرسان.
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أمسك برأسه وقال :لطاملا احرتت هل احلقيقة هي  700مركبة أم 7000؟ ،وهل
هم  000 .40فارس أم هم من املشاة؟
ابتسمت ،وقلت :وما الذي حيريك يف هذا ..وما اهتاممك له؟
مل أدر أنه سيغضب ذلك الغضب الذي أبداه يل ،لقد امحر وجهه ،وراح يصيح :كيف
تقول هذا ..املوثق البسيط ..الذي يوثق املرت واملرتين والدرهم والدرمهني ..ال يضيع قرياطا
واحدا ..بل وال حبة واحدة ..فكيف بالكتاب املقدس ..كالم اهلل األزيل الوحيد ..كيف
يقع يف مثل هذه األخطاء!؟
صمت ،فتاملك نفسه قليال ،وقال :ارم تلك الورقة ..وخذ ورقة جديدة ،واكتب ما
سأمليه عليك ..ال تكتب إال ما أمليه عليك.
راح يقرأ من (صموئيل الثاين( :.)4/ 8 :وأرس من جيشه ألفا وسبع مئة فارس
وعرشين ألف راجل ،وعرقب داود كل خيول املركبات باستثناء مئة مركبة)
التفت إيل ،وقال :اكتب الذين أرسهم داوود ( )1700فارس و( )000 .20راجل،
أي من املشاة ..هذا حسب عبارة صموئيل الثاين ..4/ 8 :اكتب هذا أيضا.
كتبت ما طلب مني ،ثم راح يقرأ من (األيام األول( :)4/ 18 :واستوىل داود عىل
ألف مركبة من مركباته ،وأرس سبعة آالف فارس وعرشين ألف راجل ،وعرقب داود كل
خيل املركبات)
التفت إيل ،وقال :اكتب الذين أرسهم داوود ـ حسب نص األيام األول  18عدد4
ـ هم ( )7000فارس.
كتبت ما أمرين ..فقال :هل هنا فرق بني النصني؟
قلت :أجل ..وهو واضح ..زيادة عىل أن نص صموائيل الثاين مل يذكر األلف مركبة
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التي استوىل عليها داود كام يف األيام األول ..واستثني نص صموائيل الثاين مئة مركبة من
املركبات ،بينام األيام األول مل يستثن شيئا من املركبات.
نظر إيل ،وكأنه يتهمني بالتحريف ،وقال :ملاذا كل هذا؟ ..أمل تكن النسخ بينهم؟..
فلم مل يصححوها كام صححوا غريها ..ماذا عساي أقول ملن يضحك عل من املسلمني؟
قلت :وما عالقة املسلمني هبذا؟ ..أهلم إرث من غنائم داود؟
رشحت كتاهبم كام رشحت الكتاب املقدس ..وحاولت أن أعثر عىل خطأ
قال :لقد ّ
واحد ،فلم أجد ..بل وضعت جائزة قيمة ملن يكتشف يل خطأ واحدا ..فلم يأخذ جائزيت
أحد ..وهي ال تزال مرصدة ..وأنا أعلم أين سأموت وأتركها ..فلن جيد أحد أي ختلف
لذلك الكالم العظيم ..لقد قال رهبم يف وصف كتابه ،وهو يتحدى الكلَ :
﴿ال َي ْأتِ ِيه ا ْل َباطِ ُل
ني يدَ ي ِه و َال ِمن َخ ْل ِف ِه َتن ِْز ٌيل ِمن حكِي ٍ ِ ٍ
ِ
م َمحيد﴾ [فصلت]42 :
ْ َ
ْ
م ْن َب ْ ِ َ ْ َ
سكت قليال ،ثم قال بقوة :ارم تلك الورقة ..سأحرقها بعد أن خترج.
قلت :مل؟
قال :ألهنا ستحرق الكتاب املقدس لو وقعت يف يد عاقل من قومي وقومك.
أعطاين ورقة ،وقال :خذ هذه الورقة اجلديدة ..وسنجري مقارنة أخرى ..وال
تكتب إال ما أطلبه منك ..ال تفعل مثلام فعل الكتبة الكذبة.
أمسكت الورقة ،وراح يقرأ من (صموئيل الثاين( :.)8/ 23 :وهذه أسامء رجال
داود األبطال :يوشيب بشبث التحكموين ،وكان قائد الثالثة ،هاجم برحمه ثامين مئة وقتلهم
دفعة واحدة)
التفت إيل ،وقال :اكتب :اسم أحد رجال داود األبطال هو (يوشيب بشبث
التحكموين) ..واكتب بأن هذا الرجل قد هاجم برحمه  800رجل ،فقتلهم دفعة واحدة
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فضال عن أنه كان قائد األبطال الثالثة ..هذا كله بحسب صموائيل الثاين.
كتبت ما أمرين به ،ثم راح يقرأ من (األيام األول( :)11/ 11 :وهؤالء هم أبطال
داود :يشبعام بن حكموين ،رئيس األبطال الثالثة ،هاجم برحمه ثالث مئة وقتلهم دفعة
واحدة)
التفت إيل ،وقال :اكتب :نفس الرجل إسمه يشبعام بن حكموين ،وقد هاجم برحمه
 300رجل فقتلهم دفعة واحدة فضال عن أنه كان قائد األبطال الثالثة ..هذا ما نفهمه من
فقرة أخبار األيام األول.
كتبت ما أمرين به ،فقال :هل هناك فرق بني النصني؟
قلت :أجل ..فهناك اختالف يف اسم الرجل ..واختالف يف عدد الذين قتلهم ..ففي
صموائيل ذكر ( )800ويف األخبار ذكر ( )300فهناك فرق بني العددين مقداره ()500
رجل.
قال :أجل ..وهو فرق كبري ..ولكن ما الصحيح؟ ..هل هو يوشيب أم هو
يشبعام؟ ..وهل هم ثامنامئة أم ثالثامئة؟
أمسك رأسه بيده ،وقال :وفوق ذلك كله هل يعقل أن رجال واحدا هاجم برحمه
هذا العدد من الناس ،فقتلهم دفعة واحدة!؟
ضحك ،وقال :هل وقف كل هؤالء يف صف واحد منضبط متاما ينتظرون أن يقذف
هذا البطل اهلامم برحمه بقوة عظيمة ليخرتق هذا الصف من أوله إىل آخره ،فيقتل اجلميع
دفعة واحدة ..ثم أي رمح يطيق أن يفعل هذا!؟
سكت قليال ،ثم قال :ملاذا أكلف نفيس بتوثيق مثل هذا الكتاب ..إن توثيق عقود
اللصوص واملجرمني أسهل من توثيق مثل هذه النصوص ..إن املجرمني أكرب عقوال من
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أن يقعوا يف مثل هذه احلامقات.
نظر إيل بعبوس ،وكأين رشيك يف اجلريمة ،وقال :ارم تلك الورقة بسعة ..إهنا
ستحرق علينا املكتب لو بقيت.
رميت الورقة عىل األرض اململوءة باألوراق املمزقة ..أعطاين ورقة أخرى ،وقال:
اكتب ما أمليه عليك ..وال تكتب إال ما أمليه عليك.
راح يقرأ من (ملوك األول( :)11/ 5 :وأعطى سليامن حريام عرشين ألف كر
حنطة طعاما لبيته وعرشين كر زيت رض .هكذا كان سليامن يعطي حريام سنة فسنة)
التفت إيل ،وقال :اكتب ما أعطى سليامن حلريام ملك صور مقابل االخشاب.
كتبت ما ذكره ،فراح يقرأ من (أخبار الثانى( :)10/ 2 :وهانذا أعطي للقطاعني
القاطعني اخلشب عرشين ألف كر من احلنطة طعاما لعبيدك ،وعرشين الف كر شعري،
وعرشين ألف بث مخر ،وعرشين ألف بث زيت)
التفت إيل ،وقال :اكتب ما أعطى سليامن حلريام ملك صور مقابل االخشاب.
كتبت ..فقال ،وقد بدا عليه التعب :أهناك فرق بينهام؟
قلت :أجل ..فروق كبرية.
قال بصوت ضعيف :ارم الورقة إذن ..وخذ ورقة أخرى ..واكتب ما أمليه عليك.
را ح يقرأ من (أخبار الثانى( :)9 / 36 :كان هيوياكني ابن ثامين سنني حني ملك
وملك ثالثة اشهر وعرشة أيام يف أورشليم .وعمل الرش يف عيني الرب)
التفت إيل ،وقال :اكتب عمر هيوياكني حينام أصبح ملكا حسب هذا السفر.
كتبت ما طلب مني ،فراح يقرأ من (ملوك الثانى( :)8/24 :كان هيوياكني ابن ثامين
عرشة سنة حني ملك وملك ثالثة اشهر يف أورشليم .واسم أمه نحوشتا بنت الناثان من
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أورشليم)
التفت إيل ،وقال :اكتب عمر هيوياكني حينام أصبح ملكا حسب هذا السفر.
كتبت ما طلب مني ،فقال بصوت ضعيف :هل جتد من فرق بينهام؟
قلت :أجل ..ففي (أخبار األيام الثاين  36عدد )9أن عمر هيوياكني حينام توىل احلكم
هو ثامين سنوات ،وأن مدة ملكه هو ثالثة أشهر وعرشة أيام ( 100يوم) وأنه كفر يف خالل
مدة حكمه هذه أو عىص الرب وأن حكمه كان يف أورشليم.
وما نفهمه من فقرة (امللوك الثاين  24عدد  )8أن عمر هيوياكني حينام توىل احلكم أو
امللك هو ثامين عرشة سنة ،وأن مدة ملكه هو ثالثة أشهر فقط ( 90يوم) وأن إسم أمه
نحوشتا بنت ناثان وأهنا من أورشليم.
قال :هناك فرق واضح إذن بينهام؟
قلت :أجل ..ولكن مع ذلك ،فاسمح يل أن أتدخل يف ترجيح أحد السفرين.
نظر إيل باهتامم ،وأمسك ورقة ،وقال :إذن سأظفر باحلقيقة التي عشت عمري تائها
يف البحث عنها ..أي السفرين حمق فيام ذهب؟
قلت :الثانية أكثر معقولية ،لقد ورد يف (امللوك الثاين  24عدد ( :)15وسبى
هيوياكني اىل بابل وام امللك ونساء امللك وخصيانه واقوياء االرض سباهم من اورشليم اىل
بابل) ..فهذا النص يدل عىل أن هلذا امللك نساء ..ومن املمتنع عقال أن يكون هناك رجل
عمره ثامين سنوات ،وعنده نساء زوجات ورساري(.)1

( )1اعرتف قاموس الكتاب املقدس نفسه بالوقوع يف هذا اخلطأ فلقد جاء يف قاموس الكتاب حتت ترمجة إسم (هيوياكني) هكذا نصا :هيوياكني :اسم
عربي معناه (هيوه يثبت) ،وهو ابن هيوياقيم ملك هيوذا وخليفته .تبوأ العرش سنة  597ق.م .وكان ،كام جاء يف ( 2مل  )8 :24ابن  18سنة ،وابن  8سنني
كام جاء يف أخبار الثانى 36عدد  .9ولكن األرجح أن رواية سفر امللوك الثاين يف الرواية الصحيحة.
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ضحك ،وقال :عن أي عقل تتحدث؟ ..عقلك ،أم العقل الذي صاغ الكتاب
املقدس؟ ..أال تعلم أن يف الكتاب املقدس طفلة بمجرد أن فطمت حبلت وولدت؟ ..أال
تعرف لورحامة بنت هوشع التي أنجبها من زوجة زانية حينام أمره الرب أن يتزوج زانية؟
قلت :بىل أعرفها ..لقد ورد ذكرها يف الكتاب املقدس.
قال :فهذه البنت ..لورحامة ..بمجرد أن فطمت حبلت وولدت ابنا ..وال أدري
كيف حتبل بعد أن تفطم ..ومن هو زوجها؟ ..لقد جاء يف (هوشع( :)8/ 1 :ثم فطمت
لورحامة وحبلت فولدت ابنا)
رمى الورقة من يده ،وقال :إذا تكلمت يف املرة القادمة فتكلم كالما معقوال..
أعطاين ورقة أخرى بيضاء ،وقال :ارم تلك التي يف يدك ،وخذ هذه الورقة ..وال تكتب إال
ما أمليه عليك.
راح يقرأ من (تكوين  6عدد( :)3فقال الرب( :لن يمكث روحي جماهدا يف اإلنسان
إىل األبد .هو برشي زائغ ،لذلك لن تطول أيامه أكثر من مئة وعرشين سنة فقط)
التفت إيل ،وقال :اكتب :ال ينبغي أن يتجاوز عمر برش أكثر من  120سنة ..هذا هو
قرار الرب حسب (تكوين  6عدد.)3
كتبت ما طلبه مني ،فراح يقرأ (تكوين  9عدد( :)29من ثم مات وله من العمر تسع
مئة ومخسون سنة) وقال :هذا عمر نوح ..اكتبه.
كتبت ما طلبه مني ،فراح يقرأ من (تكوين( :)32 /11 :وكانت أيام تارح مئتني
ومخس سنني) ،وقال :هذا عمر تارح ..اكتبه إنه  205سنة؟
كتبت ما طلبه مني ،فراح يقرأ من (تكوين( :)21/11 :وعاش رعو بعد ما ولد
رسوج مئتني وسبع سنني وولد بنني وبنات) ،وقال :عاش رعو أكثر من  207سنة؟
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كتبت ما طلبه مني ،فراح يقرأ من (تكوين( :)23/11 :وعاش رسوج بعد ما ولد
ناحور مئتي سنة وولد بنني وبنات) ،وقال :عاش رسوج أكثر من  200سنة.
كتبت ما طلبه مني ،فقال :لدي نصوص كثرية ..فلنكتف باملقارنة بني هذه
النصوص وما ورد يف النص األول ..النص الذي ورد يف (تكوين  6عدد ..)3والذي قرر
فيه الرب أن الروح لن تبقى يف اإلنسان أكثر من مائة وعرشين سنة ..هذا قول الرب ..فهل
عاش أي إنسان أكثر من مائة وعرشين سنة؟
قلت :كل من ذكرهتم عاشوا أكثر من هذا العدد.
قال :وغريهم كثري عندي العرشات من الفقرات يف الكتاب املقدس تناقض ذلك
النص ..لكن قومي مع ذلك يرصون عىل أنه ليس حمرفا ..فام هو الصحيح؟
أمسك يده برأسه ،وقال :هل يمكن أن تكون  120أكرب من !..950؟ أو هل يمكن
أن تكون  120أكرب من !..205؟ وهل يمكن أن تكون  120أكرب من !..200؟ أجبي..
فإن عقل يكاد يطري من رأيس.
مل أجد ما أجيبه به ،متالك نفسه ،ثم قال :ارم تلك الورقة ،وخذ ورقة جديدة ،وال
تكتب إال ما أمليه عليك.
أمسكت ورقة جديدة ،ورحت أخضع إلمالئه ..راح يقرأ من (ملوك الثانى/8 :
( :)26كان اخزيا ابن اثنتني وعرشين سنة حني ملك وملك سنة واحدة يف أورشليم .واسم
أمه عثليا بنت عمري ملك إرسائيل)
التفت إيل ،وقال :اكتب عمر اخزيا حني ملك أورشليم حسب هذا السفر.
كتبت ما طلب مني ،فراح يقرأ من (أخبار األيام الثانى( :)2 /22 :كان اخزيا ابن
اثنتني وأربعني سنة حني ملك ،وملك سنة واحدة يف أورشليم واسم أمه عثليا بنت عمري)
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التفت إيل ،وقال :اكتب عمر اخزيا حني ملك أورشليم حسب هذا السفر.
كتبت ما طلب مني ،فقال :هل ترى من فرق بني النصني؟
قلت :أجل ..فبني النصني إختالف بمقدار عرشين سنة.
قال :ولكن قومي وقومك يرصون عىل أن الكتاب خال من أي حتريف ..فكيف
يكون هذا!؟
سكت قليال ،ثم قال :تعال لنتأمل ما ورد يف أبعاد سفينة نوح ..لقد أمر الرب نوحا
أن يبنى فلكا ..وكان هذا هو نص األمر( :اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر .جتعل الفلك
مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار .وهكذا تصنعه :ثالث مئة ذراع يكون طول
الفلك ومخسني ذراعا عرضه وثالثني ذراعا ارتفاعه) [تكوين 14 /6 :ـ  ،]16وأمره الرب
أن يدخل السفينة نفسه وامرأته وبنيه ونساءهم ،ومن كل حى يأخذ زوجني اثنني ذكرا
وأنثى إضافة إىل طعام هذه الكائنات كام يف(تكوين 19 /6 :ـ  ،)22ثم أمره أن يأخذ من
البهائم الطاهرة وطيور السامء سبعة أزواج ذكورا وإناثا ،ومن البهائم غري الطاهرة زوجني
اثنني ذكرا وأنثى ،ففعل نوح كل ما أمره الرب به ،كام يف (تكوين 2 /7 :ـ )5
التفت إيل ،وقال :ضع القلم ..وفكر معي جيدا ..هل يمكن أن تكفى سفينة هبذا
احلجم كل هؤالء البرش والبهائم والطيور ،وكل ما يدب عىل األرض ،إضافة إىل طعام
يكفيهم عرشة أشهر ،أو سبعة أشهر؟
صمت ،فقال :ملاذا مل يكتف الكتاب املقدس بام اكتفى به القرآن حينام قال يف نفس
ِ
ِ ِ
ُّور
املشهد التورايتَ ﴿ :ف َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْيه َأن ْ
اصنَ ِع ا ْل ُف ْل َك بِ َأ ْع ُيننَا َو َو ْحيِنَا َفإِ َذا َجا َء َأ ْم ُرنَا َو َف َار ال َّتن ُ
ِ
ني ا ْثن ْ ِ
يها ِم ْن ُك ٍّل زَ ْو َج ْ ِ
َني َو َأ ْه َل َك إِ َّال َم ْن َس َب َق َع َل ْي ِه ا ْل َق ْو ُل ِمن ُْه ْم َو َال ُختَاطِ ْبنِي ِيف
اس ُل ْك ف َ
َف ْ

ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا إِ َّهنُ ْم ُمغ َْر ُق َ
ون﴾ [املؤمنون ..]27 :إن هذه آية واحدة ..ولكنها شملت كل يشء..
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مل تته كام تاه الكتبة يف التفاصيل التي جعلتهم يقعون يف هذه األخطاء التي ال تغتفر.
قلت :إن بعض قومي يذكرون أهنم وجدوا بعض األخطاء احلسابية يف القرآن(.)1
امتأل وجهه رسورا مشوبا ببعض احلزن ،وقال :أين ..أخربين هبا ..وخذ تلك
اجلائزة؟
ني ك ِ
َام َل ْ ِ
ات ُي ْر ِض ْع َن َأ ْو َال َد ُه َّن َح ْو َل ْ ِ
ني َملِ ْن
﴿وا ْل َوالِدَ ُ
قلت :لقد ورد يف سورة البقرةَ :
ِ
﴿و َو َّص ْينَا ْ ِ
اإلن َْس َ
مح َل ْت ُه
ان بِ َوالِدَ ْي ِه َ َ
الر َضا َع َة﴾ [البقرة ]233 :وورد يف سورة لقامنَ :
َأ َرا َد َأ ْن ُيت َّم َّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ري﴾ [لقامن]14 :
ُأ ُّم ُه َو ْهنًا ع ََىل َو ْه ٍن َوف َصا ُل ُه يف عَا َم ْني َأن ْاش ُك ْر ِيل َول َوالدَ ْي َك إ َ َّيل املَْص ُ
التفت إليه ،وقلت :خذ ورقة واكتب :مدة الرضاعة حولني.
﴿و َو َّص ْينَا ْ ِ
اإلن َْس َ
ان بِ َوالِدَ ْي ِه إِ ْح َسانًا
أخذ ورقة ،وكتب ما طلبته منه ،فرحت أقرأَ :
مح ُل ُه َوفِ َصا ُل ُه َث َال ُث َ
ون َش ْه ًرا﴾ [األحقاف]15 :
مح َل ْت ُه ُأ ُّم ُه ُك ْر ًها َو َو َض َع ْت ُه ُك ْر ًها َو َ ْ
ََ
التفت إليه ،وقلت :اكتب ..مدة احلمل والرضاعة مجيعا ثالثون شهرا.
كتب ما طلبته منه ،وقال :ثم ماذا؟
قلت :ما الفرق بينهام؟
قال :ليس هناك من فرق بينهام ..فاألوىل تتحدث عن الرضاعة ،والثانية تتحدث
عن احلمل مع الرضاعة ..واألصل يف املقارنة أن تكون بني متناظرين.
قلت :أال ترى أنه من الواضح أن مدة الرضاعة أقل من سنتني خالفا ملا ورد يف
سورة البقرة؟
قال :مل أفهم.

( )1انظر :شبهة ادعاء وجود أخطاء حسابية يف القرآن الكريم ،األستاذ عبد الرحيم الرشيف.
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قلت :مدة احلمل تسعة أشهر ..ونضيف إليها مدة الرضاعة أربعة وعرشين شهرا،
وهي مدة سنتني ..كم املجموع؟
قال :أربعة وعرشون يضاف إليها تسعة أشهر ..املجموع ثالثة وثالثون شهرا.
قلت :أتريد خطأ فوق هذا ..لقد ذكر القرآن أن جمموع محله وفصاله هو ثالثون
شهرا.
تأمل قليال ،ثم قال :ولكن القرآن مل يذكر مدة احلمل ..أهناك آية تتحدث عن مدة
احلمل يف القرآن؟
قلت :ال ..وال حاجة إىل ذلك ..فمدة احلمل معروفة للجميع.
قال :لو اعتربنا ما قال القرآن ..فكم ستكون مدة احلمل؟
قلت ،وأنا فرح من جماراته يل :ستكون املدة بذلك ستة أشهر.
قال :وهل يمكن أن يعيش اإلنسان لو ولد وله ستة أشهر؟
قلت :لست أدري ..ولعله ال يمكن أن يعيش.
قال :بل يمكن أن يعيش ..بل لقد بينت الدراسات أنه نادرا ما يعيش مواليد أسبوع
أكثر من ساعة ،أما مواليد أسبوعا فاحتامل عيشهم يكون ( )%10يف حني أن مواليد أسبوع
لدهيم فرصة ( )%50للعيش بال مشاكل و( 20ـ  )%35منهم لدهيم مشاكل عصبية ،ولكن
( )%10من املصابني تكون حالتهم خطرة ،بينام ( 2ـ  )% 5 .3من األحياء يتعرضون ملشاكل
تستدعي التدخل الطبي.
قلت :أفرتى القرآن يشري إىل أقل مدة للحمل؟
قال :قد يشري ..وقد ال يشري ..ولكن القرآن ذكر أن مدة الرضاعة ليست هي
ِ
احلولني بالضبط ،فقد جاء بعد ذكر احلولنيَِ :
الر َضا َع َة﴾ [البقرة ..]233 :ويف
﴿مل ْن َأ َرا َد َأ ْن ُيت َّم َّ
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ذلك داللة عىل أن الرضاعة يمكن أن ال حتتاج عامني كاملني ،بخالف من ولد لستة أشهر،
فقد حيتاج إىل إكامل الرضاعة عامني كاملني باعتباره حاجته لذلك ،وبذلك يتوافق القرآن
توافقا تاما مع ما يقوله الواقع والعلم.
سكت قليال ،ثم قال :أتعلم أن هذا االستدالل أنقذ امرأة من هتمة الزنا؟
قلت :كيف ذلك؟
قال :يروي املحدثون أن رجال تزوج امرأة من جهينة ،فولدت له لتامم ستة أشهر،
فانطلق زوجها إىل عثامن ،فذكر ذلك له ،فبعث إليها .فلام قامت لتلبس ثياهبا ،بكت أختها
فقالت :وما يبكيك ،فواهلل ما التبس يب أحد من خلق اهلل تعاىل غريه قط ،فيقيض اهلل سبحانه
وتعاىل يف ما شاء .فلام أيت هبا عثامن أمر برمجها ،فبلغ ذلك عليا فأتاه فقال له :ما تصنع؟ قال:
ولدت متاما لستة أشهر ،وهل يكون ذلك؟ فقال له عل :أما تقرأ القرآن؟ قال :بىل .قال:
مح ُل ُه َوفِ َصا ُل ُه َث َال ُث َ
ون َش ْه ًرا﴾ [األحقاف ،]15 :وقال:
﴿و َ ْ
أما سمعت اهلل عز وجل يقولَ :
ني ك ِ
َام َل ْ ِ
﴿ح ْو َل ْ ِ
ني﴾ [البقرة ]233 :فلم نجده بقي إال ستة أشهر ،فقال عثامن :واهلل ما فطنت
َ
هبذا ،عل باملرأة ..قال معمر :فواهلل ما الغراب بالغراب ،وال البيضة بالبيضة ،بأشبه منه
بأبيه ،فلام رآه أبوه قال :ابني واهلل ،ال أشك فيه ..إن كان بقي لديك بعض الشك يف هذا..
فاذهب إىل املستشفيات التي تستقبل احلوامل ،فستجد األمثلة الكثرية عىل ما ذكرت لك.
العقل:
سكت قليال ،ثم قال :دعنا من عامل األرقام( ..)1لقد عرفت من خالل ترشيح
الكتاب املقدس أن الكتبة مل يتلقوا دروسا جيدة يف احلساب ..بل هم واحلساب عىل خطني

( )1انظر أمثلة أخرى كثرية عن األخطاء احلسابية يف الكتاب املقدس :الكلامت املقدسة ،ص.262
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متوازيني ..دعنا من احلساب ..ولنذهب إىل العقل ..فليس باحلساب وحده تقوم احلياة.
فتح الكتاب املقدس ،وقال :اسمع ..وال تكتب شيئا ..وحاول أن تتخيل ما سأقرؤه
عليك.
أخذ يقرأ من (سفر يشوع( :)5 / 6 :ويكون عند امتداد صوت قرن اهلتاف عند
استامعكم صوت البوق أن مجيع الشعب هيتف هتافا عظيام ،فيسقط سور املدينة يف مكانه،
ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه)
ثم قال :هل يمكن لعقلك أن يتصور هذا ..أن هيتف بنو إرسائيل فينهار سور ارحيا..
ينهار السور كله حول املدينة عن طريق اهلتاف!؟
سكت قليال ،ثم قال :قد يكون هذا كرامة ..ال بأس ..فلنسمع نصا آخر ..فلنسمع
هذه الوليمة األسطورية.
أخذ يقرأ من (أخبار األيام الثاين( :)5/ 7 :وذبح امللك سليامن ذبائح من البقر اثنني
وعرشين الفا ومن الغنم مئة وعرشين الفا ودشن امللك وكل الشعب بيت اهلل) ..هل يمكن
هذا ..لقد ذبح سليامن حسب هذا النص  22ألف من البقر ،و 120ألف من الغنم ..لقد
قَض عىل مجيع الثروة احليوانية التي لبني ارسائيل يف وقته ،هذا كله بخالف ما ذبحه
الشعب.
سكت قليال ،ثم قال :ال بأس ..لقد كان بنو إرسائيل مغرمني بالشواء ..فلذلك ربام
احتاجوا إىل مجيع هذه األبقار واألغنام لتمأل شهوات بطوهنم ..لننتقل إىل نص آخر.
فتح الكتاب املقدس عىل (سفر القضاة ،)4/ 15 :وراح يقرأ( :وذهب شمشون
وأمسك ثالث مئة ابن آوى ،وأخذ مشاعل وجعل ذنبا إىل ذنب ،ووضع مشعال بني كل
ذنبني يف الوسط ،ثم أرضم املشاعل نارا وأطلقها بني زروع الفلسطينيني ،فأحرق األكداس
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والزرع وكروم الزيتون)
نظر إيل ،وقال :هل يمكن هذا!؟ ..كيف تركت الثعالب شمشون يقوم بربط كل
ذيلني مع بعضهام البعض؟ ..وكيف تركوه يشعل النار فيهام؟
ختيل معي الثعالب ..وهي تنظر إليه ..وهو يربط كل ثعلبني مع بعضهام ..تنظر وهي
تنتظر أدوارها ..مع أنه ال يمكن أن تتحرك الثعالب هبذه الصورة ،ألن كل ثعلب حياول
جذب اآلخر إىل اإلجتاه املعاكس.
سكت قليال ،ثم قال :هل سمعت عن حيطان تصاب بمرض الربص؟
سكت ،فقال :الكتاب املقدس يذكر هذا ..فهو يذكر أن حيطان املنازل تصاب
بالربص ..ويضع لذلك خطة لعالجها ..اسمع ما ورد يف (سفر الالويني)35 :14 :
فتح الكتاب املقدس ،وراح يقرأ( :يأيت صاحب البيت وخيرب الكاهن أن داء الربص
قد يكون متفشيا بالبيت ،فيأمر الكاهن بإخالء البيت قبل أن يدخل إليه لئال يتنجس كل ما
يف البيت ،ثم يدخل الكاهن البيت ليفحصه ،فإذا عاين اإلصابة ووجد أن يف حيطان البيت
نقرا لوهنا ضارب إىل اخلرضة أو إىل احلمرة ،وبدا منظرها غائرا يف احليطان ،يغادر الكاهن
البيت ويغلق بابه سبعة أيام ،فإذا رجع يف اليوم السابع وفحصه ،ووجد أن اإلصابة قد
امتدت يف حيطان البيت ،يأمر الكاهن بقلع احلجارة املصابة وطرحها خارج املدينة يف مكان
نجس ،وتكشط حيطان البيت الداخلية ،ويطرحون الرتاب املكشوط خارج املدينة يف مكان
نجس)
سكت كاملشدوه ،ثم قال :هل سمعت عن أقمشة تصاب بمرض الربص؟
مل أدر بام أجبه ،فقال :الكتاب املقدس يقول هذا ..اسمع ما ورد يف (سفر الالويني:
 47 :13ـ ( :)54وإذا بدا داء الربص املعدي ،يف ثوب صوف أو كتان أو يف قطعة قامش
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منسوجة أو حميكة من صوف أو كتان ،أو يف جلد ،أو يف كل مصنوع من جلد ،وكانت إصابة
الثوب أو اجللد أو قطعة القامش املنسوجة أو املحيكة ،أو يف يشء مصنوع من جلد ،ضاربة
إىل احلمرة أو اخلرضة ،فإهنا إصابة برص تعرض عىل الكاهن فيفحص اإلصابة وحيجز
اليشء املصاب سبعة أيام ،ثم يفحصها يف اليوم السابع ،فإن وجدها قد امتدت يف الثوب
أو قطعة القامش ،أو يف اجللد أو يف كل ما يصنع من جلد ،ويستخدم يف عمل ما ،فإن
اإلصابة تكون برصا معديا وتكون نجسة فيحرق الكاهن بالنار الثوب أو قطعة قامش
الصوف أو الكتان أو متاع اجللد املصاب ،ألنه داء معد لكن إن وجد الكاهن أن اإلصابة مل
متتد يف الثوب أو يف قطعة القامش املنسوجة أو املحيكة أو يف متاع اجللد ،يأمر بغسل اليشء
وحيجزه سبعة أيام أخرى)
سكت كاملشدوه ،ثم قال :هل سمعت عن أرنب جيـرت؟
مل أدر بام أجبه ،فقال :الكتاب املقدس يقول هذا ..اسمع ما ورد يف (سفر الالويني:
( :)6 :11أما األرنب فإنه جمرت ولكنه غري مشقوق الظلف ،لذلك هو نجس لكم)
سكت كاملشدوه ،ثم قال :هل سمعت عن ثعبان يأكل الرتاب؟
مل أدر بام أجبه ،فقال :الكتاب املقدس يقول هذا ..اسمع ما ورد يف (سفر التكوين:
( :)14 :3فقال الرب اإلله للحية( :ألنك فعلت هذا ،ملعونة أنت من بني مجيع البهائم
ومن مجيع وحوش الربية ،عىل بطنك تسعني ،ومن الرتاب تأكلني طوال حياتك وأثري
عداوة دائمة بينك وبني املرأة ،وكذلك بني نسليكام ،هو يسحق رأسك وأنت تلدغني عقبه)
سكت قليال ،ثم قال :ال أزال أحتار منذ زمن طويل ..ملاذا مل يرفع اهلل العقوبة عن
احلية بعد صلب املسيح ..أمل يأت املسيح ليكفر عن خطيئة آدم!؟
قلت :إن العقوبة املرادة هنا عقوبة للشيطان ..وليس للحية التي ال تعقل.
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قال :لكن النص واضح يف أن املراد هو احلية ..فالنص يصور حال احلية عىل هذه
األرض ،بعد أن عوقبت بالسعي عىل البطن ،وأهنا ملعونة من بني مجيع البهائم واحليوانات.
ثم هل رأيت حية متيز بني املرأة والرجل يف العداوة ..الكتاب املقدس ينص عىل
هذا ..فهو يقول عن احلية( :أثري عداوة دائمة بينك وبني املرأة ،وكذلك بني نسليكام ،هو
يسحق رأسك وأنت تلدغني عقبه) ،ثم ملاذا خص العقب باللدغ!؟ ..إن رضر احلية ال
يقترص عىل لدغ قدم االنسان بل ان البعض منها يقذف بالسم عىل بعد أمتار ،وهناك أنواع
منها تقوم بخنق فريستها ثم بلعها.
سكت قليال ،ثم قال :ما دمنا مع احلية ..أال تعلم خرافة إغواء احلية حلواء يف الكتاب
املقدس.
قلت :هي حقيقة نص عليها الكتاب املقدس ،وليست خرافة ..فالتوراة تؤكد يف
قصة اخللق أن املرأة هي املسؤولة عن اخلطيئة البرشية األوىل ،وقد كان ذلك بسبب اغواء
احلية هلا ،وقد اعتنق بولس فكرة مسؤولية املرأة عن اخلطيئة ،فهي التي أغويت ،وليس آدم،
وهي التي تعدت حد اهلل فوقعت يف اخلطيئة ،فهو يقول( :ألن آدم كون أوال ،ثم حواء ،ومل
يكن آدم هو الذي انخدع بل املرأة انخدعت ،فوقعت يف املعصية) [الرسالة األوىل إىل
تيموثاوس]14 _ 12 :2 :
قال :أجل ..أعلم ذلك ..فالكتاب املقدس سجل تاريخ بداية اخللق ..وفيه (هذا
وصف مبدئي للساموات واألرض يوم خلقها الرب اإلله ،ومل يكن قد نبت بعد يف األرض
شجر بري وال عشب بري ،ألن الرب اإلله مل يكن قد أرسل مطرا عىل األرض ،ومل يكن
هناك إنسان ليفلحها ،إال أن ضبابا كان يتصاعد من األرض فيسقي سطحها كله ،ثم جبل
الرب اإلله آدم من تراب األرض ونفخ يف أنفه نسمة حياة ،فصار آدم نفسا حية ،وأقام
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الرب اإلله جنة يف رشقي عدن ووضع فيها آدم الذي جبله) [تكوين]4 :2 :
وفيه( :وكانت احلية أمكر وحوش الربية التي صنعها الرب اإلله ،فسألت املرأة:
أحقا أمركام اهلل أال تأكال من مجيع شجر اجلنة؟) فأجابت املرأة( :يمكننا أن نأكل من ثمر
اجلنة كلها ،ماعدا ثمر الشجرة التي يف وسطها ،فقد قال اهلل :ال تأكال منه وال تلمساه لكي
ال متوتا) ،فقالت احلية للمرأة( :لن متوتا ،بل إن اهلل يعرف أنه حني تأكالن من ثمر هذه
الشجرة تنفتح أعينكام فتصريان مثله ،قادرين عىل التمييز بني اخلري والرش) ،وعندما
شاهدت املرأة أن الشجرة لذيذة للمأكل وشهية للعيون ،ومثرية للنظر قطفت من ثمرها
وأكلت ،ثم أعطت زوجها أيضا فأكل معها) [تكوين 1 :3 :ـ ]6
وقد ذكرت التوراة العقوبة التي تلقتها احلي بسبب ذلك ،فقد ورد يف (تكوين:3 :
( :)14فقال الرب اإلله للحية :ألنك فعلت هذا ،ملعونة أنت من بني مجيع البهائم ومن
مجيع وحوش الربية ،عىل بطنك تسعني ،ومن الرتاب تأكلني طوال حياتك)
سكت قليال ،القرآن يذكر هذه القصة ،ولكنه ال يتطرق إىل احلية ،وال ينسب الوقوع
يف أكل الشجرة حلواء ،بل ينسبها لكليهام مجيعا ،وعندما نزلت العقوبة مل ختتص هبا املرأة..
﴿وإِ ْذ ُق ْلنَا لِ ْل َم َالئِك َِة
بل شملتهام مجيعا ،ثم تاب اهلل عليهام مجيعا ..اسمع ما يقول القرآنَ :
ِ
يس َأ َبى َف ُق ْلنَا َيا آ َد ُم إِ َّن َه َذا عَدُ ٌّو َل َك َولِزَ ْو ِج َك َف َال ُخي ِْر َجنَّ ُك َام
اس ُجدُ وا آل َد َم َف َس َجدُ وا إِ َّال إِ ْبلِ َ
ْ
ِ
جت ِ
ِمن ْ ِ
يها َو َال ت َْض َحى َف َو ْس َو َس
يها َو َال َت ْع َرى َو َأن ََّك َال َت ْظ َم ُأ ف َ
وع ف َ
اجلنَّة َفت َْش َقى إِ َّن َل َك َأ َّال َ ُ َ
َ َ
ان َق َال َيا آ َد ُم َه ْل َأ ُد ُّل َك ع ََىل َش َج َر ِة ْ
الش ْي َط ُ
إِ َل ْي ِه َّ
ت َهل ُ َام
اخلُ ْل ِد َو ُم ْل ٍك َال َي ْب َىل َف َأك ََال ِمن َْها َف َبدَ ْ
ان َع َلي ِهام ِمن ور ِق ْ ِ
سو ُآهتام و َط ِف َقا َخي ِْص َف ِ
َاب َع َل ْي ِه
اج َت َبا ُه َر ُّب ُه َفت َ
َىص آ َد ُم َر َّب ُه َفغ ََوى ُث َّم ْ
َ ْ َُ َ
اجلنَّة َوع َ
َ
ْ َ ْ ََ
ِ
ِ
َو َهدَ ى َق َال ْاهبِ َطا ِمن َْها َمجِي ًعا َب ْع ُض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
اي
ض عَدُ ٌّو َفإِ َّما َي ْأت َينَّ ُك ْم منِّي ُهدً ى َف َم ِن ا َّت َب َع ُهدَ َ
َف َال َي ِض ُّل َو َال َي ْش َقى َو َم ْن َأع َْر َض َع ْن ِذك ِْري َفإِ َّن َل ُه َم ِع َ
رش ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
يش ًة َضنْكًا َون َْح ُ ُ
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َأع َْمى﴾ [طه 116 :ـ  ..]124هكذا يتناول القرآن القصة بكل بساطة وعقالنية ومجال.
سكت قليال ،ثم قال :هل ترى القرآن سمى الشجرة؟
قلت :ال.
قال :والتوراة؟
قلت :سمتها.
قال :وقد ذكرت أهنا شجرة جتعل صاحبها يميز بني اخلري والرش ..فهل يف التمييز
بني اخلري والرش مفسدة؟ ..وذكرت أن من أكلها يصري مثل اهلل ..فهل يمكن ألحد أن يصري
إهلا؟
سكت ،فقال :ما ذنب احلية املسكينة ..نحن نراها كام نرى سائر املخلوقات ..وملاذا
اختصت بعقوبة الزحف بينام يطري الشيطان وهو املجرم األكرب حيث يشاء من دون
عقوبة!؟
التفت إيل ،وقال :لقد جرت هذه املآزق بعض مفسي الكتاب املقدس إىل اعتبار
دخول احلية يف هذه القصة خرافة دخيلة عىل الكتاب املقدس ..اسمع ما قال بعضهم عن
مصادر سفر التكوين( :مل يرتدد مؤلفو الكتاب املقدس ،وهم يرون بداية العامل والبرشية أن
يستقوا معلوماهتم بطريقة مبارشة أو غري مبارشة من تقاليد الرشق األدين القديم ،وال سيام
من تقاليد ما بني النهرين ومرص واملنطقة الفينيقية الكنعانية ،فاالكتشافات األثرية منذ نحو
قرن تدل عىل وجود كثري من األمور املشرتكة بني الصفحات األوىل من سفر التكوين وبني
بعض النصوص الغنائية واحلكمية والليرتجية اخلاصة بسومر وبابل وطيبة وأوغاريت ،وال
عجب يف ذلك)
سكت كاملشدوه ،ثم قال :هل سمعت بطيور متيش عىل أربع؟
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مل أدر بام أجبه ،فقال :الكتاب املقدس يقول هذا ..اسمع ما ورد يف (سفر الالويني:
( :)23 :11أما سائر دبيب الطري ذوات األربع األرجل فهو حمظور عليكم)
سكت كاملشدوه ،ثم قال :هل سمعت ما يقول الكتاب املقدس عن النعام؟
سكت ،فقال :اسمع ما ورد يف (سفر أيوب 13 :39 :ـ ( :)17يرفرف جناحا النعامة
بغبطة ،ولكن أمها جناحان مكسوان بريش املحبة؟ فهي ترتك بيضها عىل األرض ليدفأ
بالرتاب ،وتنسى أن القدم قد تطأ عليه ،وأن بعض احليوانات الكارسة قد حتطمه ،إهنا تعامل
صغارها بقسوة كأهنا ليست هلا ،غري آسفة عىل ضياع تعبها ،ألن اهلل قد أنساها احلكمة ،ومل
يمنحها نصيبا من الفهم ،ولكن ما إن تبسط جناحيها ،لتجري حتى هتزأ بالفرس وراكبه)
سكت قليال ،ثم قال :إن املوسوعات العلمية تصف النعام كآباء مهتمني جدا
ببيضهم وأوالدهم ..فاألنثى تلقي بيضها عىل األرض ،كام يفعل الكثري من الطيور
األخرى ،ويف غياب األنثى ،يقوم الذكر بالرقود عىل العش حلامية البيض ..وحني اخلروج
من البيض يلقى الفراخ اهتامما كبريا من أمهم ،وهذا يثبت أهنا أم حنون.
بعدها ذكر يل قصة شمشون الطويلة ،واخلرافات املرتبطة هبا ،والتي لن أزعجكم
بذكرها( ،)1قال :ليس شمشون هو البطل الوحيد يف الكتاب املقدس ..هناك غريه ..هناك
البطل يوشيبا الذي (هز رحمه عىل ثامنامئة قتلهم دفعة واحدة) [صموئيل  ]8/23فكم كان
طول هذا الرمح؟ وكيف تم هذا!؟ ..وهناك أبيشاي ويشبعام ،فكالمها قتل ثالثامئة دفعة
واحدة ،وهبزة رمح( ،انظر أيام  ..)20 ،11/11وهناك شمجر بن عناة قتل من
الفلسطينيني ستامئة رجل بمنساس البقر (انظر القضاة  ،)31/3كيف حيصل هذا؟ كيف مل

( )1انظر القصة بطوهلا يف :الكلامت املقدسة ،ص.284
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هيربوا؟ هل انتظر كل منهم دوره!؟
ضحك بصوت عال ،ثم قال :ليست البطولة يف القتل فقط ..هناك بطولة أخرى يف
األكل ..لقد ذكر الكتاب املقدس الوجبة الدسمة التي كان يأكلها سليامن احلكيم كل يوم..
اسمع( :كان طعام سليامن لليوم الواحد ثالثني كرسميذ ،وستني كر دقيق ،وعرش ثريان
مسمنة ،وعرشين ثورا من املراعي ،ومائة خروف عدا األيائل والياممري واألوز املسمن)
[ملوك  22/4ـ ]23
وضع يده عىل رأسه ..وقال :هذا غيض من فيض من بطوالت الكتاب املقدس..
فإن شئت املزيد ،فعد لتقرأه من جديد.
العلم:
سكت قليال ،ثم قال :دعنا من كل هذه اخلرافات ،ولنبحث يف علوم الكتاب
املقدس ..علم اهلل البد أن يظهر أثره يف كتابه ..لنبحث يف علم الفلك ،ذلك العلم الذي
اهتم به السابقون ..لكنهم وقعوا يف خرافات كثرية بسب إعامل عقوهلم وخميالهتم ..لننظر
ما يقول كالم اهلل الوحيد يف هذا ..ولنفتح الكتاب املقدس من أوله ..من سفر التكوين.
فتح الكتاب املقدس ،وراح يقرأ اإلصحاح األول كامال( :يف البدء خلق اهلل
السموات واالرض ،وكانت االرض خربة وخالية وعىل وجه الغمر ظلمة وروح اهلل يرف
عىل وجه املياه ،وقال اهلل ليكن نور فكان نور ،وراى اهلل النور انه حسن ،وفصل اهلل بني
النور والظلمة ،ودعا اهلل النور هنارا والظلمة دعاها ليال ،وكان مساء وكان صباح يوما
واحدا وقال اهلل ليكن جلد يف وسط املياه ،وليكن فاصال بني مياه ومياه ،فعمل اهلل اجللد
وفصل بني املياه التي حتت اجللد واملياه التي فوق اجللد)..
بعد أن أهنى قراءة اإلصحاح أغلق الكتاب ،وقال :هكذا يصف الكتاب املقدس
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بداية اخللق ..وهو يذكر أن السموات واألرض خلقت يف ستة أيام.
وجدت املجال للكالم ،فقلت :وهكذا قال القرآن ..لقد ورد فيه هذا النص﴿ :اهللَُّ
ِ ِ
ِ
ِ
است ََوى ع ََىل ا ْل َع ْر ِ
ش َما َل ُك ْم ِم ْن
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض َو َما َب ْين َُه َام ِيف ستَّة َأ َّيا ٍم ُث َّم ْ
ا َّلذي َخ َل َق َّ
ُدونِ ِه ِم ْن َو ِ ٍّيل َو َال َش ِفي ٍع َأ َف َال َتت ََذك َُّر َ
ون﴾ [السجدة]4 :
قال :ال ..كالم القرآن يف املسألة خمتلف متاما ..وأول ذلك وأظهره أن القرآن أخرب
﴿و َل َقدْ
عن سعة القدرة اإلهلية التي مل يصبها أي مشقة يف كل ذلك ..اسمع ما يقول القرآنَ :
َخ َل ْقنَا السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر َض َو َما َب ْين َُه َام ِيف ِست َِّة َأ َّيا ٍم َو َما َم َّسنَا ِم ْن ُل ُغ ٍ
وب﴾ [ق ]38 :بينام نرى
َّ َ َ
التوراة تقول( :وفرغ اهلل يف اليوم السابع من عمله الذي عمل فاسرتاح يف اليوم السابع من
مجيع عمله الذي عمل وبارك اهلل اليوم السابع وقدسه ،ألنه فيه اسرتاح من مجيع عمله الذي
عمل اهلل خالقا) [تكوين 2/2 :ـ  ،]3والثاين أن اليوم يف هذه اآليات ورد مطلقا ،فلم يذكر
فيه الصباح واملساء كام يف التوراة ،باإلضافة إىل أن اليوم يف لغة العرب ،ويف لغة القرآن يعني
مرحلة زمنية ..وكأن القرآن يذكر لنا أن السموات واألرض خلقت يف ست مراحل زمنية..
القرآن يدل عىل هذا املعنى ،فأنت جتد فيه اليوم الواحد يساوي ألف سنة أو مخسني ألف
﴿و َي ْس َت ْع ِج ُلون ََك بِا ْل َع َذ ِ
ف اهللَُّ َوعْدَ ُه
اب َو َل ْن ُخيْلِ َ
سنة عند اهلل ..اسمع نص القرآن يف ذلكَ :
ِ
وإِ َّن يوما ِعنْدَ رب َك َك َأ ْل ِ
ف َسن ٍَة ِممَّا َت ُعدُّ َ
وح إِ َل ْي ِه
الر ُ
َ ِّ
ون﴾ [احلج ..]47 :وفيهَ ﴿ :ت ْع ُر ُج املَْ َالئ َك ُة َو ُّ
َ َْ ً
ِيف َي ْو ٍم ك َ
ف َسن ٍَة﴾ [املعارج ..]4 :باإلضافة إىل أن القرآن يعترب ما حيدث يف
َان ِم ْقدَ ُار ُه َمخ ِْسنيَ َأ ْل َ
جت ِزي
﴿وا َّت ُقوا َي ْو ًما َال َ ْ
القيامة من أحداث طويلة تستغرق آالف السنني يوما واحدا ،فيقولَ :
ِ
ِ
َن ْف ٌس َع ْن َن ْف ٍ
ْرص َ
ون﴾ [البقرة:
س َش ْيئًا َو َال ُي ْق َب ُل من َْها َش َفا َع ٌة َو َال ُيؤْ َخ ُذ من َْها عَدْ ٌل َو َال ُه ْم ُين َ ُ
]48

قلت :فأنت ترى يف التفاصيل التي ذكرهتا التوراة أخطاء علمية؟
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قال :لست أنا الذي يقول ذلك ..بل علم الفلك هو الذي يقول ذلك ..سأرضب
لك مثال عىل ذلك بام ذكرت التوراة أن األرض خلقت يف اليوم الثالث ،بينام خلق الشمس
والقمر يف اليوم الرابع ..أنت تعلم أن األرض يف أصلها جزء من أمها الشمس ..وهذا يعني
أهنا مل ختلق قلبها ..باإلضافة إىل أن التوراة تذكر يف األعداد من  11إىل  13أن النبات
والعشب والشجر خلقوا ىف اليوم الثالث ،أي قبل الشمس التي خلقت يف اليوم الرابع ،كام
ورد يف األعداد  14إىل  ..19وأنت تعرف أن ذلك مستحيل ..فالنباتات واألشجار ال
يمكن أن توجد بدون ضوء الشمس ..ال شك أنك تعرف نظرية التمثيل الضوئي.
قلت :لقد ورد يف القرآن مثل هذا اخلطأ ..بل لعله أعظم من خطأ التوراة.
قال :ما هو؟ ..اذكره لتنال تلك اجلائزة العظيمة التي أعددهتا ملن جيد تناقضا واحدا
يف القرآن.
قلت :اسمع ما ورد يف القرآن حول هذا املوضوعُ ﴿ :ق ْل َأئِنَّ ُك ْم َل َت ْك ُف ُر َ
ون بِا َّل ِذي َخ َل َق
ِ
ِ
ِ
ِ
ْاألَ ْر َض ِيف َي ْو َم ْ ِ
جت َع ُل َ
ايس ِم ْن َف ْو ِق َها َو َب َار َك
ني َو َ ْ
ون َل ُه َأنْدَ ا ًدا َذل َك َر ُّب ا ْل َعاملَنيَ َو َج َع َل ف َ
يها َر َو َ
ِ
ِ
يها َأ ْق َو َاهتا ِيف َأر َب َع ِة َأ َّيا ٍم س َواء لِ ِ ِ
الس َام ِء َو ِه َي ُد َخ ٌ
ان َف َق َال
يها َو َقدَّ َر ف َ
ف َ
است ََوى إِ َىل َّ
لسائلنيَ ُث َّم ْ
َ ً َّ
ْ
َ
اهن سبع سامو ٍ
ِِ
ألر ِ ِ
ِ
ات ِيف َي ْو َم ْ ِ
ني َو َأ ْو َحى
ض ائْت َيا َط ْوعًا َأ ْو ك َْر ًها َقا َلتَا َأ َت ْينَا َطائعنيَ َف َق َض ُ َّ َ ْ َ َ َ َ
َهلَا َول ْ َ ْ
ٍ

ِ

ِ

ِ

ِ

يح َوح ْف ًظا َذل َك َت ْقد ُير ا ْل َع ِز ِيز ا ْل َعلي ِ
م﴾ [فصلت:
الس َام َء الدُّ ْن َيا بِ َم َصابِ َ
ِيف ُك ِّل َس َامء َأ ْم َر َها َوزَ َّينَّا َّ
 9ـ ]12

قال :نعم ..هذا صحيح ..عندما نجمع هذه األيام من دون أن يكون معنا وعي
نجمع به نحصل عىل ثامنية أيام ..مع أن القرآن ذكر يف كل املواضع أنه خلق الساموات
واألرض يف ستة أيام ..هذا هو التناقض الذي تقصده ..وهذا هو التناقض الذي يمأل قومنا
به األرض ضجيجا.
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قلت :هو تناقض واضح ..فكيف ال تسلم به؟
قال :أنا باحث صادق ..وال يمكنني أن أخون احلقيقة ألن الذي يقول هبا غريي..
لقد بحثت يف هذه املسألة ،وحلها ليس بالعويص ..ذلك أن األيام األربعة األوىل هي
حصيلة مجع اثنني واثنني ،فقد خلق اهلل ـ بحسب القرآن ـ األرض خلقا أوليا يف يومني ،ثم
جعل فيها الروايس التي هي اجلبال ،ووضع فيها بركتها من املاء ،والزرع ،وما ادخره فيها
﴿و َج َع َل
من األرزاق يف يومني آخرين ،فكانت أربعة أيام وهذا ما نص عليه القرآن يف قولهَ :
ِ
ِ
ِ
فِيها رو ِ ِ
يها َأ ْق َو َاهتا ِيف َأر َب َع ِة َأ َّيا ٍم س َواء لِ ِ ِ
لسائلنيَ ﴾ [فصلت:
يها َو َقدَّ َر ف َ
ايس م ْن َف ْوق َها َو َب َار َك ف َ
َ ً َّ
ْ
َ
َ َ َ َ
 ،]10وهذه األيام األربعة هي حصيلة اليومني األولني ،ويومني آخرين ،فيكون املجموع
أربعة ..وليست هذه األربعة هي أربعة أيام مستقلة أخرى زيادة عىل اليومني األولني ..ومن
هنا جاء اخلطأ ..ثم إن اهلل ـ بحسب القرآن ـ خلق الساموات يف يومني ،فيكون املجموع ستة
أيام بجمع أربعة واثنني.
التفت إيل ،وقال :ال شك أنك مل تفهم ما قلت ،سأرضب لك مثاال :لو أن رجال زار
مرص ،فقال :زرت مرصا ،فتجولت يف القاهرة يف يومني ،وأهنيت جولتي يف اإلسكندرية يف
أربعة أيام ثم عدت إىل بلدي ..ال شك أن هذا مل يمكث يف مرص إال أربعة أيام فقط ،وليس
ستة أيام ألن قوله :يف يومني يف أربعة أيام ..يعني يومني يف القاهرة ويومني يف اإلسكندرية..
ويشبه هذا ما ورد يف احلديث من قول حممد( :إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني
يوما نطفة ،ثم يكون علقة يف مثل ذلك ،ثم يكون مضغة يف مثل ذلك) فإن هذا مجيعه يف
أربعني يوما فقط ،وليس يف مائة وعرشين يوما ،كام فهمه من فهمه خطأ ،ويدل هلذا ما ورد
من النصوص من أن اخللق يتم بعد اثنني وأربعني يوما.
سكت قليال ،ثم قال :هلذه املسألة تفاصيل كثرية ال تربئ القرآن فقط من التناقض..
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بل تربز نواح من اإلعجاز لن أذكرها لك أنا ..ولعلك جتد يف مستقبل حياتك من الفلكيني
من يرشحها لك.
قلت :لدي نص آخر يدل عىل خمالفة القرآن للعلم ال يمكنك أن جتادل فيه.
قال :وما هو؟
قلت :أليست األرض هي التي تدور حول الشمس؟
قال :بىل ..ال شك يف ذلك.
قلت :ولكن القرآن يذكر أن الشمس هي التي تدور حول األرض.
قال :أين هذا ..لقد قرأت القرآن ..بل أحفظ الكثري منه ،ومل أسمع نصا حيوي هذه
اخلرافة.
قلت :لو تأملت جيدا لوجدهتا واضحة للعيان ..إهنا يف سورة الكهف.
الش ْم ِ
﴿حتَّى إِ َذا َب َلغَ َمغ ِْر َب َّ
س َو َجدَ َها َتغ ُْر ُب
ضحك ،وقال :تقصد ما ورد يف قولهَ :
َني إِما َأ ْن ُتع ِّذب وإِما َأ ْن َتت ِ
ِ
ِيف ع ٍ ِ ٍ
َّخ َذ فِ ِ
يه ْم ُح ْسنًا﴾
َ َ َ َّ
َني َمح َئة َو َو َجدَ عنْدَ َها َق ْو ًما ُق ْلنَا َيا َذا ا ْل َق ْرن ْ ِ َّ
ْ
الش ْم ِ
﴿حتَّى إِ َذا َب َلغَ َم ْطلِ َع َّ
س َو َجدَ َها َت ْط ُل ُع ع ََىل َق ْو ٍم َمل ْ ن َْج َع ْل َهل ُ ْم ِم ْن
[الكهف ،]86 :وفيهاَ :
ِ ِ
رتا﴾ [الكهف]90 :؟
ُدوهنَا س ْ ً
قلت :أجل ..فهذا خمالف للعلم الثابت ،ذلك ألن الشمس ال تغرب يف عني.
ابتسم ،وقال :لقد ذكرتني بحادثة قبل سنوات ترتبط هبذا.
قلت :ما الذي حصل؟
قال :لقد تقدم أحدهم لينال تلك اجلائزة بسبب هذا االكتشاف العظيم ..ولكنه ما
إن كاد ينال ما طلبه حتى شعرت بصوته يتغري ..ونرباته ترجتف ..ثم بكى ..وصاح :ال
أريدها ..خذوها أنتم ..خذوها أنتم ..ال يمكن هلذه اجلائزة أن يأخذها أحد من الناس..
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ثم خرج ..ومن ذلك اليوم مل أره.
قلت :مل أفهم القصة ..وما عالقتها هبذا؟
قال :لقد بحثت يف السبب الذي جعله يقول هذا ..فوجدته سببا معقوال ..إن
الرجل كان صادقا ..ولكنه يف نفس الوقت كان حمتاجا ..فأراد أن يضحي بصدقه من أجل
حاجته ،ولكن اهلل وقاه من ذلك ..لقد أنجاه صدقه.
قلت :دعنا من حديث الرجل ..واذكر لنا ما وجدت أنت.
قال :أنت تعرف القرآن ..هو ال هيتم بالتفاصيل ..فلهذا مل يذكر لنا اسم املكان الذي
ذهب إليه ذو القرنني ،واكتفى من ذلك بوصفه بصفات قد تدل عليه ،أو عىل األقل تعرف
بطبيعة املنطقة التي ذهب إليها.
قلت :مل أفهم.
قال :أمل يكن الناس ..ولعلهم ال زالوا يستدلون بالنجوم.
قلت :أجل ..وقد أشار القرآن إىل هذا يف قوله﴿ :وع ََالم ٍ
ات َوبِالن َّْج ِم ُه ْم َ ْهيتَدُ َ
ون﴾
َ
َ
[النحل]16 :

قال :فهل ترى النجم ينزل إىل األرض ليصبح الفتة تدل عىل املكان ،أو إشارة مرور
تدل عىل االجتاه؟
قلت :يستحيل ذلك ..فأين منا النجوم؟
قال :فام مقصد القرآن من ذكر هذا إذن؟
قلت :بام أن لبعض النجوم مواقع معينة ،فهم يستدلون من خالهلا عىل األرض،
فيفرقون بني االجتاهات.
قال :وهكذا هذا األمر.
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قلت :مل أفهم.
قال :ألست ترى السواح يقصدون الشواطئ مع غروب الشمس؟
قلت :بىل.
قال :مل؟
قلت :يدهشهم مجال الشمس وهي تغرب يف البحر ..لكأن البحر يبتلعها ..أو لكأهنا
تغتسل بامئه.
قال :فهل حيصل ذلك فعال؟
قلت :ال ..هذا ما نراه.
قال :لقد فعل القرآن هذا ..لقد عرب القرآن عن الرؤية البرصية ليدل من خالهلا عىل
املكان الذي قصده ذو القرنني ،ومل يقصد أن الشمس بجرمها تغوص يف ذلك املوضع
بعينه ..أتدري ..لقد فهم املسلمون البسطاء هذا ..مع أن العلم مل يكشف هلم يف ذلك احلني
ما كشف لنا ..لقد نقل القفال (429ـ507هـ 1037/ـ1114م) عن بعض العلامء تفسريا
هلذه الرؤية ،متسقا مع احلقيقة العلمية ،فقال( :ليس املراد أنه (أى ذو القرنني) انتهى إىل
الشمس مرشقا ومغربا حتى وصل إىل جرمها ومسها ..فهى أعظم من أن تدخل ىف عني
من عيون األرض ،بل هى أكرب من األرض أضعافا مضاعفة ،وإنام املراد أنه انتهى إىل آخر
العامرة (أى البقاع املعمورة واملأهولة) من جهة املغرب ومن جهة املرشق ،فوجدها ىف رأى
العني تغرب ىف عني محئة ،كام أنا نشاهدها ىف األرض امللساء كأهنا تدخل ىف األرض ،وهلذا
ِ ِ
ِ
رتا﴾ [الكهف ]90 :ومل يرد أهنا تطلع
قالَ :
﴿و َجدَ َها َت ْط ُل ُع ع ََىل َق ْو ٍم َمل ْ ن َْج َع ْل َهل ُ ْم م ْن ُدوهنَا س ْ ً
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()1

عليهم بأن متاسهم وتالصقهم ،بل أراد أهنم أول من تطلع عليهم)
التاريخ:

سكت قليال ،ثم قال :دعنا من هذا ،ولنبحث يف تواريخ الكتاب املقدس ..ال شك
أن اهلل يعرف تفاصيل املاض ،كام يعرف تفاصيل احلارض واملستقبل ،وال يمكن أن يسجل
يف كلامته املقدسة ما يتناقض مع املاض أو احلارض أو املستقبل.
فتح الكتاب املقدس ،وقال :اسمع عن تاريخ ميالد املسيح كام ورد يف (متى:
 ..)2/1لقد ذكر أن املسيح ولد يف منطقة اليهودية عىل عهد امللك هريودس ..التاريخ
يقول :إن هريودس هو الذي حكم من  37قبل امليالد اىل  4قبل امليالد ،لذلك قد يكون
املسيح قد ولد ما بني  6ـ  4قبل امليالد ،بينام يذكر إنجيل لوقا أن املسيح ولد يف عهد إحصاء
السكان ،والذي كان فيه كريينيوس واليا عىل سوريا ..اسمع ما ورد يف (لوقا( :)2/2 :ويف
تلك األيام صدر أمر من أوغسطس قيرص بأن يكتتب كل املسكونة) ..وهذا االكتتاب
األول جرى اذ كان كريينيوس وايل سورية ،وقد حصل هذا اإلحصاء ما بني سنة  6ـ  7بعد
امليالد حسب بعض الوثائق التارخيية ،أي بعد ميض عرش سنوات عىل موت هريودوس..
ومن تلك الوثائق ما ذكره املؤرخ اليهودي يوسيفوس حول هذا اإلحصاء ،وتويل
كريينيوس للوالية.
ثم التفت إيل ،وقال :هناك تناقض واضح بني اإلنجيلني ..فهنالك فرق زمني مدته
عرشة سنوات بني الرواية املوجودة يف اإلنجيل املنسوب إىل متى ،والرواية املوجودة يف
اإلنجيل املنسوب إىل لوقا حول والدة املسيح ..اسمع ما ورد يف إنجيل متى.

( )1القرطبى ،اجلامع ألحكام القرآن.49 / 11،
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فتح الكتاب املقدس وراح يقرأ( :وعندما أدرك هريودس أن املجوس سخروا منه،
استوىل عليه الغضب الشديد ،فأرسل وقتل مجيع الصبيان يف بيت حلم وجوارها ،من ابن
سنتني فام دون ،بحسب زمن ظهور النجم كام حتققه من املجوس عندئذ تم ما قيل بلسان
النبي إرميا القائل( :رصاخ سمع من الرامة :بكاء ونحيب شديد! راحيل تبكي عىل
أوالدها ،وتأبى أن تتعزى ،ألهنم قد رحلوا)
أغلق الكتاب املقدس ،وقال :لقد انفرد إنجيل متى هبذه الرواية ،وهذه احلادثه مل
يذكرها التاريخ ،بل إنه لو قام هريودوس بأمر كهذا لقامت عليه قائمة اليهود ،ولقاموا
بعزله ..بل إن املؤرخ اليهودي يوسيفوس مل يذكر هذه احلادثه مع كونه كان يذكر كل صغرية
وكبريه هلريودوس بسبب كرهه له ،باإلضافه اىل هذا كله فإن إنجيل متى يعتمد عىل النبوءة
املزعومه يف سفر ارمياء النبي مع أن هذه النبوءة ليس فيها أي دليل عىل ذلك.
فتح الكتاب املقدس ،ثم قال :اسمع النبوءة من سفر (ارمياء( :)15 /31 :وهذا ما
يعلنه الرب( :قد تردد يف الرامة صوت ندب وبكاء مر ،راحيل تنوح عىل أبنائها وتأبى أن
تتعزى عنهم ألهنم غري موجودين) ،وهذا ما يعلنه الرب( :كفي صوتك عن البكاء وعينيك
عن العربات ألن لعملك ثوابا) ،يقول الرب( ،إذ البد أن يرجع أوالدك من أرض العدو،
فلغدك رجاء) ،يقول الرب( ،إذ سريجع أوالدك إىل موطنهم) ،ثم قال :هذه النبوءة ليست
كام فهمه متى ..كل ما يف األمر أن هذا السفر يتحدث عن بكاء راحيل عىل بنى إرسائيل بعد
سبيهم ..وليس يف النص أي نبوة عن املسيح القادم ،بل ليس فيها أي إشارة اىل ذبح
الصبيان ..والراجح أن كاتب انجيل متى قام بتأليف هذه الرواية ،وكان النص الوارد يف
سفر إرميا أحد مصادره املعتمده يف اخرتاعها.
سكت قليال ،ثم قال :اسمع ما يقول متى عن ستار اهليكل املنشق وقارن بينه وبني
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ما يقول املؤرخون.
فتح الكتاب املقدس ،وراح يقرأ( :ومن الساعة الثانية عرشة ظهرا إىل الساعة الثالثة
بعد الظهر ،حل الظالم عىل األرض كلها ونحو الساعة الثالثة رصخ يسوع بصوت عظيم:
(إيل ،إيل ،ملا شبقتني؟) أي( :إهلي ،إهلي ،ملاذا تركتني؟) فلام سمعه بعض الواقفني هناك،
قالوا( :إنه ينادي إيليا!) فركض واحد منهم ،وأخذ إسفنجة غمسها يف اخلل ،وثبتها عىل
قصبة وقدم إليه ليرشب؛ ولكن الباقني قالوا( :دعه وشأنه! لنر هل يأيت إيليا ليخلصه!)
فرصخ يسوع مرة أخرى بصوت عظيم ،وأسلم الروح وإذا ستار اهليكل قد انشق شطرين،
من األعىل إىل األسفل ،وتزلزلت األرض ،وتشققت الصخور ،وتفتحت القبور ،وقامت
أجساد كثرية لقديسني كانوا قد رقدوا؛ وإذ خرجوا من القبور ،دخلوا املدينة املقدسة بعد
قيامة يسوع ،ورآهم كثريون (متى 45/3 :ـ  ..)53لقد ذكر متى حلول الظالم عىل األرض
كلها ،وهي حادثه مل يذكرها إال متى ..باإلضافه إىل أن املؤرخني الرومان واليهود الذين
عاينوا ذلك العرص مل يذكروها ،بل مل ترد يف أي خمطوطه تارخييه يف العامل مع أن النص يذكر
أن الظالم حل عىل كل األرض ..ثم يذكر حوادث كثرية ليس هنالك أي ذكر هلذه
االحداث يف كتب التاريخ ..ومل خيربنا الكاتب ماذا حدث للقديسيني الذين قاموا ،وهل
رجعوا إىل قبورهم بعد أن رآهم كثريون أم أهنم عاشوا ،ثم ماتوا ،ومل يذكر لنا من هم هؤالء
القديسني ..ومل يذكر لنا أشياء كثرية ..العقل يتيه يف البحث عنها.
بعد أن ذكر يل الكثري من النامذج عن األخطاء التارخيية يف الكتاب املقدس( ،)1قلت:
لقد وقع القرآن يف مثل هذه األخطاء التارخيية.

( )1انظر أمثلة أخرى يف :الكلامت املقدسة ،ص.302
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قال :أين ..أخربين لتنال جائزتك ..وإياك ان تسخر مني كام سخر غريك.
قلت :لقد ذكر القرآن أن وزير فرعون يقال له (هامان) ..اسمع ما يقول القرآن:
ان ع ََىل ال ِّط ِ
أل َما عَلِ ْم ُت َل ُك ْم ِم ْن إِ َل ٍه غ ْ ِ
﴿و َق َال فِ ْرع َْو ُن َيا َأ ُّ َهيا املَْ َ ُ
َريي َف َأ ْو ِقدْ ِيل َيا َها َم ُ
اج َع ْل
ني َف ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿و َق َال
وسى َو ِإ ِّين َألَ ُظنُّ ُه م َن ا ْلكَاذ ِبنيَ ﴾ [القصص ،]38 :واسمعَ :
رص ًحا َل َع ِّل َأ َّطل ُع ِإ َىل ِإ َله ُم َ
ِيل َ ْ

فِ ْرع َْو ُن َيا َها َم ُ
رص ًحا َل َع ِّل َأ ْب ُلغُ
ان ا ْب ِن ِيل َ ْ

اب﴾ [غافر]36 :
ْاألَ ْس َب َ

قال :وما يف ذلك؟ ..هل ترى عجبا يف كون اسمه هامان؟
قلت :أجل ..هامان املذكور يف القرآن يف ستة مواضع خمتلفة كأحد املقربني إىل
فرعون ليس له وجود إال يف آيات القرآن ..ذلك أن التوراة مل تذكر أن هامان كان يف حياة
موسى عىل اإلطالق ..هي مل تذكر إال هامان الذي كان وزيرا وخليال ألحشوريش ملك
الفرس الذي يدعوه اليونان زركيس ،أفليس هذا خطأ تارخييا عظيام؟
ابتسم ،وقال :ومن قال لنا بأن التوارة استوعبت كل ما يتعلق بفرعون ..أمل يضف
القرآن الكثري من املعلومات التي أغفل الكتاب املقدس ذكرها؟ ..ثم إن هذه اآليات تليت
عىل اليهود يف زمن حممد ،وكان فيهم العلامء واألحبار فلم ينكر أحد منهم هذا األمر ..ثم
من من أخربك بأن هامان كان وزيرا لفرعون؟
قلت :القرآن يقول ذلك.
قال :وفرعون ..هل كان اسم شخص ..أم كان لقبا للحاكم؟
قلت :بل كان لقبا للحاكم.
قال :فقد يكون هامان كذلك لقبا ال اسام.
سكت قليال ،ثم قال :لقد ذكرتني برجل جاءين ذات مرة بنفس ما طرحته من
الشبهة ،وكان غرضه تلك اجلائزة.
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قلت :هل بكى هو اآلخر ،وتركها؟
قال :ال ..لقد استمر جيادل عن شبهته ..لكن لست أدري كيف التفت إىل جريدة
كان حيملها معه ،وطلبت منه أن يسلمني ألقرأها ،فوجدت هيا ما مألين عجبا ،فأريته إياه،
فقرأه ،ثم انرصف خجال من نفسه.
قلت :وما كان يف اجلريدة مما جعله خيجل من نفسه؟
قال :لقد كان فيها مقال مهم يوضح فيه صاحبه أن شخصية هامان شخصية حقيقية
تارخيية كشفت اآلثار عن وجودها ..أنا ال أزال أحتفظ بنص املقال يف خزانتي هذه.
بعد أن أراين املقال( ،)1قال :إن هذا النص ال يكشف عن تصحيح خطأ فقط ،وإنام
يكشف عن إعجاز تارخيي للقرآن ..فهامان يف هذه الوظيفة يتناسب معه متاما مع ما نص
أل َما عَلِ ْم ُت َل ُك ْم ِم ْن إِ َل ٍه غ ْ ِ
﴿و َق َال فِ ْرع َْو ُن َيا َأ ُّ َهيا املَْ َ ُ
َريي َف َأ ْو ِقدْ ِيل َيا
عليه القرآن يف قولهَ :
ني َفاجع ْل ِيل رصحا َلع ِّل َأ َّطلِع إِ َىل إِ َل ِه موسى وإِ ِّين َألَ ُظنُّه ِمن ا ْلك ِ
َها َم ُ
َاذبِنيَ ﴾
ُ َ
ُ َ َ
ُ
َ ْ ً َ
ان ع ََىل ال ِّط ِ ْ َ
[القصص]38 :

قلت :لدي شبهة أخرى ال شك يف قوهتا ،وهي مما حيرص قومنا عىل إشاعته.
قال :اذكرها ..وخذ جائزتك.
قلت :لقد أخطأ القرآن خطأ عظيام حني اعترب مريم أختا هلارون ،وهي بذلك تكون
َت بِ ِه َقومها َحت ِْم ُله َقا ُلوا يا مريم َل َقدْ ِجئ ِ
ْت َش ْيئًا َف ِر ًّيا َيا ُأ ْخ َت
أختا ملوسى ..اسمعَ ﴿ :ف َأت ْ
ُ
ْ ََ
َ ََْ ُ
َان َأب ِ
َه ُار َ
َت ُأ ُّم ِك َب ِغ ًّيا﴾ [مريم 27 :ـ  ،]28لقد خلط حممد بني مريم
وك ا ْم َر َأ َس ْو ٍء َو َما كَان ْ
ون َما ك َ ُ
أم املسيح ،ومريم أخرى كانت أختا هلارون الذى كان أخا ملوسى ومعارصا له ،وال يوجد
مثل هذا التناقض ىف الكتاب املقدس ..زيادة عىل ذلك ،فإن الثابت ىف القرآن كام يف الكتاب
( )1انظر :الكلامت املقدسة ،ص.304
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ان ا َّلتِي َأحصن َْت َفرجها َفنَ َف ْخنَا فِ ِ
﴿و َم ْر َي َم ا ْبن ََت ِع ْم َر َ
يه
ْ َ َ
ْ َ
املقدس أن مريم هى ابنة عمرانَ ..
وحنَا وصدَّ َق ْت بِكَلِام ِ
ِمن ر ِ
َت ِم َن ا ْل َقانِتِنيَ ﴾ [التحريم ..]12 :وعمران هذا
ت َر ِّ َهبا َو ُك ُتبِ ِه َوكَان ْ
َ َ
َ
ْ ُ
هو من نسل داود أى من سبط ونسل هيوذا ،وليس من سبط ونسل هارون سبط الالويني،
فكيف اعتربها القرآن أختا هلارون؟
قال :ألست ترى فرقا بني اآليتني اللتني ذكرهتام؟
قلت :أي فرق تراه أنت ..أنا ال أرى إال أن األوىل ذكرت أن مريم أخت هلارون،
وأما الثانية ،فذكرت أن عمران أب هلا.
قال :أما الثانية ،فنعم ..وأما األوىل فلم تذكره تقريرا ،وإنام ذكرته يف معرض عتاب
اإلرسائيليني ملريم ،وهم يوبخوهنا.
قلت :وما الفرق بني هذين؟
قال :الفرق بينهام عظيم ..ألننا قد ننسب من نتهمه للفسقة ،كام ننسب من نظن فيه
الصالح إىل الصديقني والقديسني.
قلت :أهذا ما يريد النص؟
قال :هذا ما علل به بعضهم النص ،وهو تعليل قوي ،وقد ذكروا ـ من باب التخمني
ـ أن هارون املشار إليه كان رجال فاسقا ،اشتهر بفسقه ،فنسبها قومها إليه ،إعالنا عن
إدانتهم هلا ..وخالفهم آخرون فذكروا أن هارون كان رجال صاحلا ،مشهورا بالصالح
والعفة ..فنسبها قومها إليه سخرية منها ،وهتكام عليها ،وتعريضا بام فعلت ،واستهزاء
بدعواها الصالح والتقوى والتبتل ىف العبادة بينام هى ـ ىف زعمهم ـ قد محلت سفاحا.
قلت :كل هذه تعليالت ختمينية ال تنهض لنرصة القرآن.
قال :فلم يبق إال أن تكون مريم أختا حقيقية هلارون.
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قلت :وبذلك يقع القرآن يف هذا اخلطأ العظيم ،فهارون سبق مريم قرونا طواال.
قال :أليس يف الدنيا من له اسم هارون غري أخي موسى؟
قلت :ال ..ال زال الناس إىل اآلن يتسمون باسمه.
قال :فقد يكون ما ذكره القرآن عىل سبيل احلقيقة ..ال عىل سبيل املجاز.
قلت :ماذا تقصد؟
قال :أن يكون ملريم أخ اسمه هارون.
قلت :ولكن الكتاب املقدس مل يذكر ذلك.
قال :أنت تعلم أن الكتاب املقدس مل حيط بكل املعلومات التارخيية ،باإلضافة إىل أن
القرآن يضيف كثريا ملا ورد يف قصصه ،ويصحح منه ما ال يراه ..ثم كيف نعترب الكتاب
املقدس هو احلكم ،وقد رأيتنا أخطاءه الكثرية ،وتناقضاته الالحمدودة ،أفال يمكن أن يكون
هذا من نقصه وتقصريه؟
صمت قليال ،ثم قال :لقد تذكرت.
ذهب إىل اخلزانة ،وأخرج كتابا ،وقال :لقد أجاب حممد عن هذه الشبهة ،وأرى أن
ما يف إجابته كاف عن كل ما قيل ..اسمع.
راح يقرأ :روى أمحد ومسلم والرتمذي والنسائي وغريهم عن املغرية بن شعبة قال:
بعثني رسول اهلل  إىل أهل نجران ـ وكانوا نصارى ـ فقالوا :أرأيت ما تقرؤون :يا أخت
هارون؟ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ يعرتضون عىل املغرية ..قال :فرجعت فذكرت
ذلك لرسول اهلل  فقال النبي ( :أال أخربهتم أهنم كانوا يسمون باألنبياء والصاحلني
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قبلهم؟)

قلت :لدي شبهة أخرى لست أدري مدى صحتها.
قال بنوع من التثاقل :ما هي ..أرجو أن ال تكون مثل أخواهتا.
قلت :لقد ذكر القرآن أن السامري هو الذي أضل بني إرسائيل ،فقد جاء يف اآلية:
ِ
ِ
الس ِام ِر ُّي﴾ [طه ]85 :مع أن السامريني مل جييئوا إال بعد
﴿ َقدْ َف َتنَّا َق ْو َم َك م ْن َب ْعد َك َو َأ َض َّل ُه ُم َّ
سبي بابل كام يف سفر ( 1ملوك  ،)24 :16باإلضافة إىل ذلك ،فإن مدينة السامرة املنسوب
إليها السامري مل تكن موجودة آنذاك ،بل هي بعد موسى بمئات السنني.
قال :وهل ذكر القرآن أن السامري من مدينة السامرة؟
قلت :ال ..ولكن النسبة إليها تكفي.
قال :ومن قال بأن ما ذكره القرآن نسبة وليست اسام؟
سكت ،فقال :هل لديك إثبات بأن هذا االسم مل يعرف إال بعد بناء السامرة؟
قلت :ليس لدي هذا اإلثبات.
قال :وأنا لدي إثبات بأن هذا االسم عرف قبل بناء املدينة ،فقد اشرتى عمري أحد
ملوك بني إرسائيل مكان هذه املدينة بوزنتني من الفضة من شخص اسمه سامر ،ومل يكن
اسمها معروفا ،وقد سامها امللك :السامرة ،باسم من اشرتاها منه ،ثم جعلها عاصمة مملكة
إرسائيل.
قلت :ولكن الرجل اسمه سامر ،وليس السامري؟
قال :أنت تعلم أن نقل األسامء من لغة إىل لغة أخرى ال يسلم من مثل هذا الترصف،

( )1مسلم ( )2135والرتمذي ()3155
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ثم ما أدرانا بصدق ما تقول التوارة ..أنت تعرف غرائبها ،فإن أردت أن ترد عىل القرآن،
فاذكر مصدرا آخر أكثر حتقيقا ..باإلضافة إىل هذا ..أنت تعلم ما يقول الكتاب املقدس،
فال تنظر القذى يف عني أخيك ،وتنسى اجلذع يف عينك.
قلت :لدي شبهة أخرى ..فالقرآن يذكر عن طالوت أنه ابتىل جنوده بعدم الرشب
اجلنُ ِ
ود َق َال إِ َّن اهللََّ ُم ْبتَلِي ُك ْم بِن ََه ٍر َف َم ْن َ ِ
رش َب ِمنْ ُه
من النهر ،كام يف قولهَ ﴿ :ف َل َّام َف َص َل َطا ُل ُ
وت بِ ْ ُ
ِ
ِ
ف ُغ ْر َف ًة بِ َي ِد ِه َف َ ِ
رش ُبوا ِمنْ ُه إِ َّال َقلِ ًيال ِمن ُْه ْم﴾
ْرت َ
َف َل ْي َس منِّي َو َم ْن َمل ْ َي ْط َع ْم ُه َفإِ َّن ُه منِّي إِ َّال َم ِن اغ َ َ
[البقرة ،]249 :بينام يذكر الكتاب املقدس أن هذا ليس من فعل طالوت الذي هو شاول ،وإنام
هو من فعل جدعون كام يف (القضاة  5 :7ـ ( )7فنزل بالشعب اىل املاء ،وقال الرب جلدعون
كل من يلغ بلسانه من املاء كام يلغ الكلب فأوقفه وحده ،وكذا كل من جثا عىل ركبتيه
للرشب ،وكان عدد الذين ولغوا بيدهم اىل فمهم ثالث مئة رجل ،واما باقي الشعب مجيعا
فجثوا عىل ركبهم لرشب املاء ،فقال الرب جلدعون بالثالث مئة الرجل الذين ولغوا
اخلصكم وادفع املديانيني ليدك ،واما سائر الشعب فليذهبوا كل واحد اىل مكانه)
قال :أنت تعلم أن سفر القضاة سفر تارخيى ،ومثله سفر صموئيل األول الذى أورد
قصة طالوت وداود ..فأى مانع من خطأ املؤرخ ىف نقل جزء من قصة إىل قصة أخرى
مشاهبة هلا.
قلت :ولكنه الكتاب املقدس ..وليس كتاب تاريخ.
قال :لقد علمت كثرة األخطاء الواردة يف هذا ..وال يمكن أن حتكم بكتاب حيوي
كل تلك األخطاء عىل كتاب آخر إال إذا حكمت بشهادات املجرمني لتثبت اهتام العدول.
قلت :لدي شبهة أخرى حول خالف القرآن للكتاب املقدس ىف عرص نمرود،
فحسب قول القرآن واملفسين فإن نمرودا ألقى إبراهيم ىف النار ،وليس من املعقول أن
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يكون نمرود حيا ىف زمن إبراهيم ،كام يف الكتاب املقدس.
قال :لنكتفي بالقرآن ..ولنرتك أقوال املفسين ..فأقوال املفسين ليست قرآنا ..هل
ذكر القرآن أن اسم امللك الذي حاجه إبراهيم كان هو النمروذ؟
قلت :ال ..ليس يف القرآن هذا االسم.
قال :فكيف حتكم عىل القرآن من خالل من حاول أن يفهمه عىل ضوء مصادرنا،
باإلضافة إىل ذلك ،فإن القرآن مل يذكر أن النمروذ هو الذي حاول إحراق إبراهيم ..لقد
ذكر القرآن قصتني منفصلتني ،أما األوىل ،فرتتبط بإبراهيم مع قومه من عبدة األصنام ،كام
يف هذه اآليات التي تنص عىل موقف قوم إبراهيم منه بعد أن حطم األصنام التى كانوا
آهل َت ُكم إِ ْن ُكنْ ُتم َف ِ
ِ
اعلِنيَ ُق ْلنَا َيا ن َُار ُك ِ
وين َب ْر ًدا َو َس َال ًما ع ََىل
ْ
ْرصوا َ ْ
يعبدوهناَ ﴿ :قا ُلوا َح ِّر ُقو ُه َوان ُ ُ
ِ
َاه ُم ْاألَ ْخ َ ِ
سي َن﴾ [األنبياء 68 :ـ  ..]70أما الثانية ،فهي حماجة
يم َو َأ َرا ُدوا بِ ِه َك ْيدً ا َف َج َع ْلن ُ
إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
يم ِيف َر ِّب ِه َأ ْن آتَا ُه اهللَُّ املُْ ْل َك إِ ْذ َق َال
إبراهيم للملك ،كام يف قولهَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر إِ َىل ا َّلذي َح َّ
اج إِ ْب َراه َ
اهيم ر ِ
ِ
ِ
الش ْم ِ
يم َف ِإ َّن اهللََّ َي ْأ ِيت ِب َّ
س ِم َن
يت َق َال َأنَا ُأ ْح ِيي َو ُأ ِم ُ
حي ِيي َو ُي ِم ُ
ِإ ْب َر ُ َ ِّ َ
يت َق َال ِإ ْب َراه ُ
يب ا َّلذي ُ ْ
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

املَْ ْ ِ
رشق َف ْأت ِ َهبا م َن املَْغ ِْر ِ
ب َف ُب ِه َت ا َّلذي َك َف َر َواهللَُّ َال َ ْهيدي ا ْل َق ْو َم ال َّ
ظاملنيَ ﴾ [البقرة]258 :
قلت :لدي شبهة أخرى حول ما يذكره القرآن عن اإلسكندر ذى القرنني ..لقد
مدح القرآن اإلسكندر األكرب الذي هو ذو القرنني باعتباره عبدا صاحلا يؤمن باهلل مع أن
مجيع مؤرخى اإلغريق جيمعون عىل أنه كان من عبدة األوثان ..فكيف جياب عن هذا؟
ابتسم ،وقال :ما أهون قومنا ..ملا عز عليهم أن جيدوا أخطاء يف القرآن ذهبوا إىل
الفهوم البرشية يرضبون هبا القرآن.
قلت :ما تقول؟
قال :هل ترى يف القرآن اسم اإلسكندر؟
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قلت :ال ..ولكنه سامه ذا القرنني.
قال :ومن ذكر لك أن ذا القرنني هو اإلسكندر؟
قلت :لقد ذكر املفسون ذلك ..فقد روي عن وهب بن منبه ،وهو من سلف
املفسين هذا القول؟
قال :هل تعرف من هو وهب من منبه؟
قلت :هو من مفسي السلف األول من املسلمني.
قال :بل هو من اليهود الذين أسلموا ،ثم راحوا يفسون القرآن عىل حسب ما
درسوه يف الكتاب املقدس ،أو يف األساطري التي كانت تنترش بينهم ..لقد كان خطر هؤالء
عىل القرآن ال يقل عن خطر من حاول أن حيرف ديانة موسى.
قال هذا ،ثم هنض من مكانه ،وقال :لو ظللت معي شهرا كامال تورد ما تشاء من
الشبه ،فلن جتد شبهة واحدة تصلح لتخطئة القرآن.
قال ذلك ،ثم توجه للنسخ التي أمامه من الكتاب املقدس خياطبها كام خياطب البرش،
ويعاتبها كام يعاتب األب أبناءه ،ويرضب هلا املثل بالقرآن ،كام يرضب األب ألبنائه املثل
بالناجحني من الناس.

 .5الكتب ..والعقالنية:
قلنا :وعينا هذا ..فحدثنا عن املشهد الذي عرفت فيه سور العقالنية ،وعالقته
بالكتب املقدسة.
قال :لقد حصل ذلك بتوفيق من اهلل بعد أن ترضعت إليه بأن هيديني إىل كلامته
املقدسة احلقيقية ،والتي مل تتدنس بأي دنس ..بعدها مبارشة ،رأيت رجلني يتحدثان أمام
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بعض املكتبات اخلاصة بالكنيسة.
أخرج أوهلام من حمفظته نسخة من الكتاب املقدس ،وقال :لقد جئتك ملا أخربتك
عنه ..فأرجو أن تسمع يل هبدوء ..وال تستعجل يف الرد عل.
ثم سكت قليال ،مرتددا ،ثم قال :لقد جئتك لنقوم بإخضاع هذا الكتاب ملوازين
العقل ..ألنه ال يصح أن نسكن عقولنا بيوتا ال ترضاها.
قال الثاين :أتريد أن تنتقد الكتاب املقدس الذي هو وحي وإهلام.
قال األول :نحن ال ننتقد الوحي واإلهلام ..ولكنا نريد أن نبحث عن احلقيقة ..قد
يكون كثري مما يف هذا الكتاب وحيا أو إهلاما صادقا ..لكن الكثري منه أيضا قد يكون
هرطقات لبست لباس الوحي ..أو خرافات تزينت بزينة اإلهلام.
قال الثاين :فأنت تريد أن تنقي الكتاب املقدس مما خيالف العقل.
قال األول :وأتقرب إىل اهلل بذلك ..أال ترى أننا ال نزرع الزرع إال بعد أن ننقي
الرتبة؟
قال الثاين :بىل.
قال األول :فكذلك ال يصح أن نعبد اهلل ويف عقولنا من بذور أشواك الكتاب
املقدس ما قد جيرحنا يف أي حلظة.
قال الثاين :فكيف ننقي الكتاب املقدس؟ ..وهل لديك مرشوع لذلك؟
قال األول :أجل ..وقد جئت ألجله ..وأنا ال أمل من طرحه.
قال الثاين :فام يتضمن هذا املرشوع؟
قال األول :شيئان ..اإليامن والسلوك ..وإن شئت سميتهام العقيدة والرشيعة.
قال الثاين :أترى يف عقائد الكتاب املقدس ورشائعه ما خيالف العقل؟
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قال األول :فيه ما خيالف العقل ،كام أن فيه ما يوافقه ..وسأطرح عليك كال األمرين
لتميز بني الطيب واخلبيث ،واحلكمة واخلرافة.
العقيدة:
قال الثاين :فلنبدأ بالعقيدة.
قال األول :لقد رأيت يف الكتاب املقدس نصوصا كثرية تنسجم مع العقل انسجاما
تاما ،بل تنسجم مع الكون مجيعا ..وقد اعتربهتا أصال يف الكتاب املقدس ،واعتربت كل ما
خالفها هرطقات زجها الدجالون ليأكلوا هبا اخلبز.
قال الثاين :فام هي هذه النصوص املحكمة التي هي أم الكتاب املقدس وأصله؟
قال األول :هي نصوص كثرية تاه عنها املحرفون ،أو كتبوها وهم غافلون ..هي ـ
باختصار ـ كل النصوص التي توحد اهلل وتعظمه وتفرده بالعبادة ..منها مثال ما يف (سفر
التثنية( :)4 :6 :الرب إهلنا رب واحد) ..ومنها ما يف (سفر إشعياء( :)24 :44 :أنا الرب
صانع كل يشء) ..وفيه (( :)5 :45أنا الرب وليس آخر ،ال إله سواي) ..وفيه(:)9 :46
(ألين أنا اهلل وليس آخر ،اإلله وليس مثل) ..ومنها ما يف (سفر هوشع( :)4 :13 :وإهلا
سواي لست تعرف) ..ومنها ما يف (سفر حبقوق( :)12 :1 :ألست أنت منذ األزل يا رب
إهلي قدويس ال متوت) ..ومنها ما يف (إنجيل متى )10 :4 :من أقوال املسيح( :للرب إهلك
تسجد وإياه وحده تعبد) ،وفيه( :)24 :6(( :ال يقدر أحد أن خيدم سيدين) ،وفيه (:22
 37ـ  )38من أقوال املسيح( :حتب الرب إهلك من كل قلبك … ..هذه هي الوصية األوىل
والعظمى) ،وفيه ( )9 :23من أقوال املسيح( :ألن أباكم واحد الذي يف السامء) وفيه (:19
 ،)17ويف (إنجيل مرقس )18 :10 :من أقوال املسيح( :ليس أحد صاحلا إال واحد وهو
اهلل) ..وغريها.
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قال الثاين :فام الذي تراه يف الكتاب املقدس خيالف العقل من أمور العقيدة؟
قال األول :نصوص كثرية تصور اهلل يف صورة حقرية ال تليق بجالله ،وال تليق هبذا
الكون الذي خلقه.
قال الثاين :ومن الذي أخربك بأن تلك صورة مشوهة؟ ..أال يمكن أن تكون هي
الصورة احلقيقية؟
قال األول :يستحيل ذلك ..فأحكام العقل واملنطق حتيل عىل مبدع هذا الكون أن
يكون بتلك الصفة املشوهة التي رسمه هبا أولئك الكتبة األغبياء املشعوذون ..لقد ذكر
القرآن ..وهو كتاب املسلمني املقدس ..بعض التحريف الذي كان يامرسه الكتبة عىل
صفات اهلل ،فقد نص عىل أهنم ينسبون هلل أوصافا ال تليق بكرمه ولطفه وجالله ..اسمع ملا
ت ا ْليهود يدُ اهللَِّ م ْغ ُلو َل ٌة ُغ َّل ْت َأي ِدهيِم و ُل ِعنُوا بِام َقا ُلوا ب ْل يدَ اه مبسو َطت ِ
يقول القرآن﴿ :و َقا َل ِ
َان
ْ ْ َ
َُ َُ
َ
َ َ ُ َْ ُ
َ
َ
ف َي َشا ُء﴾ [املائدة]64 :
ُين ِْف ُق َك ْي َ
قال الثاين :فكيف صدقت القرآن ..وكذبت اليهود؟
قال األول :بالعقل ..العقل دلني عىل صدق القرآن ..وعىل كذب اليهود.
قال الثاين :فهل رأى عقلك يد ربك املبسوطة؟
قال األول :أجل ..إن الكرم العظيم الذي وفر عىل مائدة األرض لينعم به الكل من
اإلنسان واحليوان والنبات واجلامد ،ما نعلمه وما ال نعلمه ..حييل البخل عىل صاحب هذا
الكون ومبدعه.
قال الثاين :أال يمكن أن يكون ما نسبه حممد لليهود نوعا من الدعاية ضدهم؟ ..لقد
كان بينه وبينهم عداوة.
قال األول :ولكن عداوته هلم ،أو عداوهتم له مل خترجه عن احلق ..لقد قرأت كتاب
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حممد بكل موضوعية وحياد ،وعرضته عىل موازين العقل ،فرأيته ينسجم انسجاما تاما
معها ..بل إين استفدت منه فوق ذلك موازين عقلية كربى ..كانت عندي أدق من املوازين
التي ذكرها أرسطو وغريه من الفالسفة ..إن القرآن ـ يا صاحبي ـ كتاب العقل ..وال يفهمه
إال صاحب عقل.
سكت قليال ،ثم قال :ليس هناك كتاب يف الدنيا جمد العقل ،ودعا الستعامله
كالقرآن ..أقول ذلك مع أين مسيحي ..ولكن مسيحيتي لن حتول بيني وبني اإلقرار باحلق
ألهله ..اسمع ما يقول القرآن ،وهو ينعى املقلدين الذين اكتفوا بام ورثوه عن آبائهم ،ومل
﴿وإِ َذا ِق َيل َهل ُ ُم اتَّبِ ُعوا َما َأنْزَ َل اهللَُّ َقا ُلوا َب ْل َنتَّبِ ُع َما َأ ْل َف ْينَا َع َل ْي ِه آ َبا َءنَا َأ َو َل ْو ك َ
َان
يعملوا عقوهلمَ :
ون َش ْيئًا َو َال َ ْهيتَدُ َ
آ َباؤُ ُه ْم َال َي ْع ِق ُل َ
ون﴾ [البقرة ..]170 :بل إنه يعترب عدم سلوك سبيل العقل
﴿وإِ َذا ِق َيل َهل ُ ُم اتَّبِ ُعوا َما َأنْزَ َل اهللَُّ َقا ُلوا َب ْل َنتَّبِ ُع َما
نوعا من العبودية للشياطني ،فهو يقولَ :
وه ْم إِ َىل ع ََذ ِ
الش ْي َط ُ
َو َجدْ نَا َع َل ْي ِه آ َبا َءنَا َأ َو َل ْو ك َ
َان َّ
الس ِع ِري﴾ [لقامن ..]21 :وهلذا أخرب
ان َيدْ ُع ُ
اب َّ
القرآن أن احلجاب األكرب بني هؤالء الذين حجبوا بأسالفهم عن عقوهلم واتباع احلق هو
َك ِيف ِم ْر َي ٍة ِممَّا َي ْع ُبدُ َهؤُ َال ِء َما َي ْع ُبدُ َ
عدم استعامل عقوهلم ..لقد ورد فيهَ ﴿ :ف َال ت ُ
ون إِ َّال ك ََام
يعبدُ آباؤُ ُهم ِمن َقب ُل وإِنَّا ملَُو ُّف ُ ِ
َري َمنْ ُق ٍ
وص﴾ [هود ..]109 :وهلذا ال يوجد يف
َ
َُْ َ ْ ْ ْ َ
وه ْم نَصي َب ُه ْم غ ْ َ
اإلسالم أرسار ..وبناء عىل هذا ال يوجد يف املسلمني (رجل دين) كام نعرفه عندنا ..بل
حقائق اإلسالم مجيعا يتضمنها القرآن الذي يقرؤه الكل ..الصغار والكبار والنساء
والرجال والعامة واخلاصة سواء بسواء.
قال الثاين :أراك وقعت يف استطراد طويل عام كنا فيه.
قال األول :ال ..مل أقع يف استطراد ..بل كان هذا من صلب ما جئت من أجله.
قال الثاين :حسبتك جئتك ألجل الكتاب املقدس.
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قال األول :نعم ..جئت ألجله ..ولكن الكتاب املقدس الذي يعرض يف بالدكم
ليس هو الكتاب املقدس الذي ينبغي أن يعرض يف بالد املسلمني الذين نريد تبشريهم.
قال الثاين :ما تقول؟
قال األول :نحن يف جمتمع يمجد العقل ..وخيضع مجيع أحكامه للعقل ،فكيف تريد
منا أن نعرض عليهم الكتاب املقدس بام يمتلئ به من خرافات وأساطري ..أتريد أن يرموه
يف وجوهنا.
قال الثاين :لكن جمتمعنا كذلك يمجد العقل ..وهل هناك فرق بني املجتمعات يف
هذا حتى يكون لكل جمتمع كتابه املقدس؟
قال األول :نعم هناك فرق بني املجتمعات ..بل هناك فروق كربى يف املجتمعات يف
هذا.
سكت قليال ،ثم قال :أنا مل أقل هذا أليسء إىل جمتمعاتكم ،وال ألثني عىل جمتمعاتنا،
فمجتمعاتكم تستعمل العقل ..بل قد تستعمله أكثر من جمتمعاتنا ..ولكنها تستعمله يف
الرياضيات والفيزياء والتكنولوجيا ..لذلك تفرغ طاقاهتا العقلية يف هذه املجاالت ..فإذا
جاءت لشؤون الدين اسرتاح عقلها ..واكتفى بأن يسمع ويقلد وخيضع ..هي تتصور ذلك
كامال ..ألهنا تتصور قضايا الدين قضايا ثانوية ،بينام يف جمتمعاتنا التي هييمن عليها الفكر
القرآين تعترب هذه القضايا قضايا أساسية ،فلذلك جتادل وتناقش وتبحث.
سكت قليال ،ثم قال :إن القرآن دعا إىل النظر واالعتبار ..فامتألت به عقول
الناس ..فصاروا خيضعون كل يشء لعقوهلم ..بام فيها الدين نفسه ،فالقرآن يقول هلمَ ﴿ :قدْ
َان ع ِ
َخ َل ْت ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم ُسنَ ٌن َف ِس ُريوا ِيف ْاألَ ْر ِ
َاق َب ُة املُْك ِّ
فك َ
َذبِنيَ ﴾ [آل عمران:
ض َفا ْن ُظ ُروا َك ْي َ
َربوا
 ..]137لقد ورد األمر بالنظر والبحث يف مواضع كثرية من القرآن ..فهو يقولَ ﴿ :فا ْعت ِ ُ
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ويل ْاألَبص ِار﴾ [احلرش ،]2 :ويقولُ ﴿ :ق ِل ا ْن ُظروا ما َذا ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض﴾ [يونس،]101 :
َّ َ َ
َيا ُأ ِ ْ َ
ُ َ
ني اهللَُّ َل ُكم ْاآلي ِ
ات َل َع َّل ُك ْم َت َت َفك َُّر َ
ون﴾ [البقرة ..]266 :لقد ذكر القرآن
ويقول﴿ :ك ََذلِ َك ُي َب ِّ ُ
ُ َ
التفكر يف أكثر من سبعة عرش موضعا ..فكيف تسوي بني جمتمع هذا فكره ..وبني جمتمعكم
الذي حجر العقل عىل املادة وما يرتبط باملادة ..وترك الدين لرجال الدين ليحتكروه
ألنفسهم؟
قال الثاين :أتريد منا إذن أن نغري الكتاب املقدس اخلاص بمجتمعاتكم؟
قال األول :إذا أردتم أن تبقى املسيحية يف جمتمعاتنا ..فعدلوا يف الكتاب املقدس كام
عدله أسالفنا وأسالفكم.
قال الثاين :اذكر يل أمثلة عن هذه التعديالت التي تريد إجراءها.
قال األول :يف العقيدة ..ال زلنا يف العقيدة.
قال الثاين :أجل.
قال األول :سأقرأ عليك نصوصا من الكتاب املقدس لرتى هل يمكن أن تظل هذه
النصوص نصوصا مقدسة نعتربها وحيا هلل ونتعبد اهلل بتالوهتا ونرشها؟
قال الثاين :اقرأ.
فتح الكتاب املقدس ،وراح يقرأ( :ألجل ذلك يا أهوليبة ،قال السيد الرب :ها أنذا
أهيج عليك عشاقك :ينزعون عنك ثيابك ..ويرتكونك عريانة وعارية ،فتنكشف عورة
زناك ورذيلتك وزناك ،متتلئني سكرا وحزنا كأس التحري واخلراب ..فترشبينها ومتتصينها
وتقضمني شقفها ،وجتتثني ثدييك ألين تكلمت ،فهو ذا جاءوا ،هم الذين ألجلهم
استحممت ،وكحلت عينيك وحتليت باحلل ،وجلست عىل رسير فاخر ..فقلت عن البالية
يف الزنا اآلن يزنون زنا معها) [حزقيا]22 :23
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أغلق الكتاب املقدس ،وقال :هكذا يتكلم السيد الرب يف الكتاب املقدس ..قارن
هذا الكالم بام يف القرآن ..قارنه بام يتحدث به اهلل لعباده عندما يقول﴿ :يا ِعب ِ
اد َي ا َّل ِذي َن
َ َ
ِ
رس ُفوا ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َال َت ْقنَ ُطوا ِم ْن َر ْمح َِة اهللَِّ إِ َّن اهللََّ َيغ ِْف ُر ُّ
ور
الذ ُن َ
وب َمجي ًعا إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ُ
َأ ْ َ
ِ ِ
ِ
يب َدع َْو َة الدَّ ا ِع
يب ُأ ِج ُ
﴿و ِإ َذا َس َأ َل َك ع َبادي َعنِّي َف ِإ ِّين َق ِر ٌ
يم﴾ [الزمر ..]53 :وقارنه بقولهَ :
الرح ُ
َّ

إِ َذا دع ِ
َان َف ْل َيست ِ
َجي ُبوا ِيل َو ْل ُيؤْ ِمنُوا ِيب َل َع َّل ُه ْم َي ْر ُشدُ َ
ون﴾ [البقرة ..]186 :وقارنه بقولهُ ﴿ :ق ْل
َ
ْ
ِ ِ
ادي ا َّل ِذين آمنُوا ي ِقيموا الص َال َة وين ِْف ُقوا ِممَّا رزَ ْقن ُ ِ
ِِ ِ
يت َي ْو ٌم َال
رسا َوع ََالن َي ًة م ْن َق ْب ِل َأ ْن َي ْأ ِ َ
َُ
َّ
لع َب َ
َ
َ َ ُ ُ
َاه ْم ًّ
ادي ا َّل ِذين آمنُوا إِ َّن َأر ِض و ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اس َع ٌة
َ
َب ْي ٌع فيه َو َال خ َال ٌل﴾ [إبراهيم ..]31 :وقارنه بقولهَ ﴿ :يا ع َب َ
ْ
َ َ

َفإِياي َفا ْعبدُ ِ
ون﴾ [العنكبوت ..]56 :قارن هذه النصوص القرآنية بام ورد مثلها من الكتاب
ُ
َّ َ
املقدس من خطاب الرب لعباده ..اسمع.
فتح الكتاب املقدس وراح يقرأ من مواضع متفرقة:
اسمع من (عامو ( :)16 :7وقال الرب ملصيا :أنت تقول ال تتنبأ عىل إرسائيل،
لذلك قال الرب :امرأتك تزين يف املدينة وبنوك وبناتك يسقطون بالسيف)
اسمع من (ارميا ( :)10 :8قد رفضوا كلمة الرب ..لذلك أعطي نساءهم آلخرين
وحقوهلم ملالكني ،ألهنم من الصغري إىل الكبري ،كل واحد منهم مولع بالربح من النبي إىل
الكاهن)
اسمع من (إشعيا ( :)16 :3قال الرب :من أجل أن بنات صهيون يتشاخمن ويمشني
ممدوات األعناق وغامزات بعيوهنن وخاطرات يف مشيهن وخيشخشن بأرجلهن يصلع
السيد هامة بنات صهيون ويعري الرب عورهتن)
اسمع من (إرميا ( :)22 :13ألجل عظمة إثمك :هتك ذيالك وانكشف عقباك..
فسقك وصهيلك ورذالة زناك :فأنا أرفع ذيليك عىل وجهك فريى خزيك)
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اسمع من (ناحوم ( :)4 :3من أجل زنا الزانية احلسنة اجلامل صاحبة السحر البائعة
أمما بزناها وقبائل بسحرها ،ها أنذا عليك يقول رب اجلنود :فأكشف أذيالك إىل فوق
وجهك ،وأري األمم عورتك)
اسمع من (تثنية ( :)15 :28خاطب الرب بني إرسائيل مهددا إياهم :أن مل تسمع
لصوت الرب إهلك :تأيت عليك مجيع اللعنات وتدركك ..ختطب امرأة ،ورجل آخر
يضطجع معها)
اسمع من (هوشع ( :)2 :2حاكموا أمكم ألهنا ليست امرأيت وأنا لست رجلها لكي
تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بني ثدييها لئال أجردها عارية وال أرحم أوالدها ألهنم
أوالد زنا ..واآلن أكشف عورهتا أمام عيون حمبيها)
أغلق الكتاب ،وقال :أهذا هو الرب الذي يدل عىل كل يشء ..أهذا هو الرب
الرحيم الودود ..ملاذا نفخر عىل املسلمني بأن (اهلل حمبة) بينام نحن ننجسه هبذه اهلرطقات
التي نمأل هبا كتابنا املقدس.
سكت قليال ،ثم قال :أال ترى العقل يدل عىل العدل اإلهلي ،والرمحة اإلهلية؟
قال الثاين :بىل.
قال األول :لكن الكتاب املقدس خيربنا عن رب عنرصي ..رب خمتص بإرضاء بني
إرسائيل ..أما من عداهم فهم كالب أبناء كالب ..اسمع بام يوصينا الرب يف الكتاب
املقدس ..اسمع ما ورد يف (تثنية ( :)19 :23ال تقرض أخاك بربا ..لألجنبي تقرض بربا،
ولكن ألخيك ال تقرض بربا لكي يباركك الرب إهلك يف كل ما متتد إليه يدك يف األرض
التي أنت داخل إليها لتمتلكها) ..واسمع (تثنية ( :)1 :15هذا هو حكم اإلبراء :يربى كل
صاحب دين يده مما أقرض صاحبه ال يطالب صاحبه وال أخاه ،ألنه قد نودي بإبراء للرب،
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األجنبي تطالب) ..بل حتى املسيح قوله الكتاب املقدس عن اهلل وعن عنرصية اهلل ما ال
يرضاه البرش ألنفسهم ..اسمع ما ورد يف (متى  )26 :15فأجاب( :ليس من الصواب أن
يؤخذ خبز البنني ويطرح جلراء الكالب) ..واسمع ما ورد يف (مرقص ( :)27 /7وارمتت
عىل قدميه27 ،ولكنه قال هلا( :دعي البنني أوال يشبعون! فليس من الصواب أن يؤخذ خبز
البنني ويطرح للكالب)
سكت قليال ،ثم قال :بينام قرآن املسلمني ينطق بام ينطق به العقل حينام يقولَ ﴿ :يا
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َم ُك ْم ِعنْدَ
َأ ُّ َهيا الن ُ
ِ
ِ
ِ
اين َأ ْه ِل
اهللَِّ َأ ْت َقا ُك ْم إِ َّن اهللََّ عَل ٌ
يم َخبِ ٌري﴾ [احلجرات ..]13 :وعندما يقولَ ﴿ :ل ْي َس بِ َأ َمان ِّي ُك ْم َو َال َأ َم ِّ
َاب من يعم ْل سوءا ُجيزَ بِ ِه و َال َجيِدْ َله ِمن د ِ
ِ
ون اهللَِّ َولِ ًّيا َو َال ن َِص ًريا﴾ [النساء ..]123 :بل إن
ُ ْ ُ
َ
ا ْلكت ِ َ ْ َ ْ َ ُ ً ْ
القرآن يأمر بالعدل مع األعداء ..اسمع هذه اآلية التي نفتقد مثلها يف كتابنا املقدسَ ﴿ :يا
ِ ِ
ِ
ِ
جي ِر َمنَّ ُك ْم َشن ُ
َآن َق ْو ٍم ع ََىل َأ َّال َت ْع ِد ُلوا
َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ُكو ُنوا َق َّوامنيَ هللَِّ ُش َهدَ ا َء بِا ْلق ْسط َو َال َ ْ
اع ِْد ُلوا ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى َوا َّت ُقوا اهللََّ ِإ َّن اهللََّ َخ ِب ٌري ِب َام َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [املائدة ..]8 :بل إن القرآن يتنزل

جت ِ
اد ْل ع ِ
َن ا َّل ِذي َن
﴿و َال ُ َ
يف الدفاع عن هيودي ..ال يزال قومه أعدى أعداء حممد ..اسمعَ :
ِ
ب َم ْن ك َ
خيتَا ُن َ
َان َخ َّوانًا َأثِ ًيام﴾ [النساء ..]107 :لقد نزلت هذه اآلية وما
َْ
ون َأ ْن ُف َس ُه ْم إِ َّن اهللََّ َال ُحي ُّ
بعدها دفاعا عن هيودي ..فالناس سواسية أمام اهلل ..العقل يقول هذا ..والقرآن يقول
هذا ..ولكن كتابنا املقدس املشحون بالعنرصية اإلرسائيلية خيالف هذا ..ليجعل من هذا
الكون العريض دائرة حمورها ومركزها شعب إرسائيل املدلل.
فتح الكتاب املقدس ،وقال :اسمع مجال تعبري الكتاب املقدس حينام يريد أن يعرب
عن علم اهلل( :ألن جهالة اهلل أحكم من الناس ،وضعف اهلل أقوى من الناس) [كورنثوس
﴿و ِعنْدَ ُه َم َفاتِ ُح ا ْل َغ ْي ِ
ب َال َي ْع َل ُم َها إِ َّال ُه َو
 ،]25 :1بينام يعرب القرآن عن نفس املعنى ،فيقولَ :
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ويع َلم ما ِيف ا ْلرب وا ْلبح ِر وما تَس ُق ُط ِمن ور َق ٍة إِ َّال يع َلمها و َال حب ٍة ِيف ُظ ُلام ِ
ت ْاألَ ْر ِ
ض َو َال
َ ْ ُ َ َ َ َّ
َ
ْ ََ
َ ِّ َ َ ْ َ َ ْ
ََْ ُ َ
َاب ُمبِ ٍ
س إِ َّال ِيف كِت ٍ
َر ْط ٍ
ب َو َال َيابِ ٍ
ني﴾ [األنعام ،]59 :ويقول عىل لسان لقامن ،وهو يعظ ابنه:
َك ِم ْث َق َال حب ٍة ِمن َخرد ٍل َف َت ُكن ِيف ص ْخر ٍة َأو ِيف السامو ِ
ات َأ ْو ِيف ْاألَ ْر ِ
﴿ َيا ُبن ََّي إِ َّهنَا إِ ْن ت ُ
ض
َّ َ َ
َ َ ْ
ْ
َ َّ ْ ْ َ
ي ْأ ِ
يف َخ ِب ٌري﴾ [لقامن ،]16 :ويعرب عن طالقة قدرته ،فيقولَ ﴿ :أ َو َمل ْ َي ِس ُريوا
ت ِ َهبا اهللَُّ ِإ َّن اهللََّ َلطِ ٌ
َ
َان ع ِ
ِيف ْاألَ ْر ِ
َاق َب ُة ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َوكَا ُنوا َأ َشدَّ ِمن ُْه ْم ُق َّو ًة َو َما ك َ
فك َ
َان اهللَُّ
ض َف َينْ ُظ ُروا َك ْي َ
لِيع ِجزَ ه ِمن َيش ٍء ِيف السامو ِ
ات َو َال ِيف ْاألَ ْر ِ
ض إِ َّن ُه ك َ
َان عَلِ ًيام َق ِد ًيرا﴾ [فاطر ..]44 :بينام يقول
َّ َ َ
ُْ ُ ْ ْ
الكتاب املقدس عن هذا( :وكان الرب مع هيوذا فملك اجلبل ،ولكن مل يطرد سكان الوادي
ألن هلم مركبات حديد) [القضاة]19 :1 :
فتح الكتاب املقدس ،وراح يقرأ( :وحدث ملا ابتدأ الناس يكثرون عىل االرض وولد
هلم بنات أن ابناء اهلل رأوا بنات الناس أهنن حسنات ،فاختذوا النفسهم نساء من كل ما
اختاروا ،فقال الرب ال يدين روحي يف االنسان اىل االبد ،لزيغانه هو برش وتكون ايامه مئة
وعرشين سنة ،كان يف االرض طغاة يف تلك االيام ،وبعد ذلك ايضا اذ دخل بنو اهلل عىل
بنات الناس وولدن هلم اوالدا ،هؤالء هم اجلبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم ورأى الرب
ان رش االنسان قد كثر يف االرض ،وان كل تصور افكار قلبه انام هو رشير كل يوم ،فحزن
الرب انه عمل االنسان يف االرض ،وتأسف يف قلبه فقال الرب احمو عن وجه االرض
االنسان الذي خلقته ،االنسان مع هبائم ودبابات وطيور السامء ،ألين حزنت اين عملتهم
وأما نوح فوجد نعمة يف عيني الرب) [تكوين 1/6 :ـ ]8
التفت إيل ،وقال :وبعد أن حما الرب احلياة من عىل وجه األرض بالطوفان ـ ماعدا
نوح الذي كان من نسل أبناء اهلل وبنات اهلل ومل يكن من نسل بنات الناس ـ ندم الرب مرة
أخرى( ،وقال الرب يف قلبه :ال أعود ألعن األرض أيضا من أجل اإلنسان ألن تصور قلب
314

اإلنسان رشير منذ حداثته وال أعود أيضا أميت كل حي كام فعلت) [سفر التكوين/ 8 :
 20ـ ]22
ابتسم بسخرية ،ثم قال :وحتى الينسى اهلل عهده مع نوح بأال يغرق األرض مرة
أخرى وضع قوسه يف السحاب ،فعندما يرى املطر هاطال يضع قوس قزح ،فيذكر أنه قد
عقد عقدا مع نوح أال يغرق األرض فيكف املطر ..اسمع هذا اخلرب العلمي الذي يقوله
الكتاب املقدس( :وقال اهلل :هذه عالمة امليثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبني كل
ذوات األنفس احلية التي معكم اىل أجيال الدهر ،وضعت قويس يف السحاب فتكون عالمة
ميثاق بيني وبني األرض فيكون متى أنرش سحابا عىل األرض وتظهر القوس يف السحاب،
أين أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم فال تكون أيضا املياه طوفانا ..فمتى كان القوس يف
السحاب أبرصهم ألذكر ميثاقا أبديا بني اهلل وبني كل نفس حية يف كل جسد عىل األرض)
[سفر التكوين 12/9 :ـ ]17
سكت قليال ،ثم قال :مل يندم اهلل يف هذه املرات فقط ..بل له أيام ندم أخرى ..اسمع
ما ورد يف سفر يونان ( 3 :5ـ  )10عندما نادى أهل نينوى بصوم لعل اهلل يندم عن محو
غضبه ،فلام رأى اهلل أعامهلم( :ندم اهلل عىل الرش الذي تكلم أن يصنعه هبم) ..أو اقرأ ما ورد
يف سفر العدد( :وقال الرب ملوسى :حتى متى هيينني هذا الشعب!! حتى متى أغفر هلذه
اجلامعة الرشيرة املتذمرة عل) ..ولكنه ما إن قدمت له قرابني اللحم املشوي حتى عفا عنهم
وأعطاهم كل طلباهتم ،وندم عىل مانوى أن يفعله هبم ..وفوق ذلك كتب ميثاقا جديدا
ليعطيهم أرض كنعان.
سكت قليال ،ثم قال :والعجب كل العجب أن يثبت كل هذا الكالم املدنس بتشويه
الرب بمثل هذا الكالم املقدس الذي يف سفر العدد (( :)19 :23 :ليس اهلل إنسانا فيكذب
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وال ابن إنسان فيندم ،هل يقول وال يفعل أو يتكلم وال يفي) ..إن هذا الكالم هو الذي
يتوافق مع ما ورد يف القرآن من وصف اهلل ،فاهلل يف القرآن فعال ملا يشاء ،ال يؤثر فيه يشء،
وال يتأثر ليشء ..وهو ما يتناسب مع صفات اهلل التي يدل عليها العقل ..فخالق هذا الكون
له من العظمة والعلم والقدرة واإلرادة ما ال يقهره أي قاهر ..والندم حالة من حاالت
الضعف ال يتصف هبا األقوياء من البرش ،فكيف يتصف هبا اهلل ..إن الندم يدل عىل جهل
النادم بعواقب عمله ..واألكياس من البرش بنظراهتم الثاقبة للمستقبل يتحرزون منه بتلك
﴿و َمت َّ ْت
النظرات ..فكيف باهلل العليم اخلبري ..اسمع ما يقول القرآن يف وصف قرارات اهللَ :
كَلِم ُت ر ِّب َك ِصدْ ًقا َوعَدْ ًال َال م َبدِّ َل لِكَلِامتِ ِه َو ُه َو الس ِم ُ ِ
يم﴾ [األنعام ]115 :وفيهَ :
﴿ال
يع ا ْل َعل ُ
َّ
َ
ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
﴿و ُحيِ ُّق اهللَُّ ْ
احلَ َّق بِكَلِ َامتِ ِه َو َل ْو
يم﴾ [يونس ،]64 :وفيهَ :
َت ْبد َيل لكَل َامت اهللَِّ َذل َك ُه َو ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ
ون﴾ [يونس ،]82 :وفيه﴿ :وات ُْل ما ُأ ِ
وح َي إِ َل ْي َك ِم ْن كِت ِ
ك َِر َه املُْ ْج ِر ُم َ
َاب َر ِّب َك َال ُم َبدِّ َل لِكَلِ َامتِ ِه
َ
َ
ِِ
و َلن َ ِ ِ
َحدً ا﴾ [الكهف]27 :
جتدَ م ْن ُدونه ُم ْلت َ
َ ْ
التفت إيل ،وقال :ورس ذلك هو أن اهلل خبري عليم باألشياء وبتفاصيل األشياء ال
يعزب عنه يشء يف األرض وال يف السامء ..العقل يدل عىل ذلك ..والقرآن يدل عىل ذلك..
فاهلل الذي خلق اإلنسان ،ويعلم خصائصه الظاهرة والباطنة ،كيف ال يعلم مستقبل
ري﴾ [امللك:
اإلنسان ..ورد يف القرآن يف وصف اهللَ ﴿ :أ َال َي ْع َل ُم َم ْن َخ َل َق َو ُه َو ال َّلطِ ُ
يف ْ َ
اخلبِ ُ
 ،]14وذلك ،كام أن صانع اآللة وخمرتعها هو خبري بإمكانيتها ،وبام حيصل هلا من عطب ،وبام
يؤول إليه أمرها ،فيتعامل معها ،وكأهنا جزء منه ،بخالف من يتعامل معها تعامل املستهلك
الذي ال يرى منها إال جانبها املنفعي املحدود.
سكت قليال ،ثم قال :ليس هذا فقط ما ورد يف الكتاب املقدس من تشويه هلل..
الكتاب املقدس ملء بتشبيهات غريبة ال تليق باهلل ..هل ترض أن يشبهك بعضهم
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بصخرة؟ ..ال شك أنك ال ترض ..ولكن اهلل ربنا يشبهه الكتاب املقدس بالصخرة..
اسمع ما ورد يف (1صموئيل( :)2 :1قالت حنة :ارتفع قرين بالرب ،اتسع فمي عىل
أعدائي ،وليس صخرة مثل إهلنا ،قيس اجلبابرة انحطمت ..والضعفاء متنطقوا بالبأس)..
نعم نحن نتملص من األلفاظ ومن ظواهر األلفاظ ..ولكن التشوهيات التي يمتلئ هبا
الكتاب املقدس تغلبنا بل ترصعنا.
سكت قليال ،ثم قال :إن أوصاف الكتاب املقدس ال تعدو وصف برش ..هو إله
برش ..وليس إهلا حقيقيا ..بل هو برش إرسائيل ..فنفسية اإلنسان إرسائيل تتجىل فيه أكثر
مما تتجىل أي نفسية أخرى ..هل تتصور أن الذي خلق كل هذا الكون الواسع يصيبه
التعب ..الكتاب املقدس ينص عىل هذا ..اسمع ما ورد يف سفر التكوين( :وفرغ اهلل يف
اليوم السابع من عمله الذي عمل فاسرتاح يف اليوم السابع من مجيع عمله الذي عمل،
وبارك اهلل اليوم السابع وقدسه ألنه فيه إسرتاح من مجيع عمله الذي عمل اهلل خالقا) ،هذا
يناقض العقل ..ولذلك جاء القرآن ـ الذي نزعم أنه أخذ من الكتاب املقدس ـ لريد عليه..
اسمع ما يقول القرآن﴿ :و َل َقدْ َخ َل ْقنَا السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر َض َو َما َب ْين َُه َام ِيف ِست َِّة َأ َّيا ٍم َو َما َم َّسنَا
َّ َ َ
َ
ِم ْن ُل ُغ ٍ
وب﴾ [ق ..]38 :واسمع هذا الرد البليغ الذي ورد يف آية أخرىَ ﴿ :أ َو َمل ْ َي َر ْوا َأ َّن اهللََّ
ِ
ِ
ِ
ِ
حييِ َي ا َْمل ْوتَى َب َىل إِ َّن ُه ع ََىل ُك ِّل
األر َض َو َمل ْ َي ْع َي ِب َخ ْلق ِه َّن ِب َقاد ٍر ع ََىل َأ ْن ُ ْ
الس َم َوات َو ْ
ا َّلذي َخ َل َق َّ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾ [األحقاف ..]33 :هذه هي صفات اإلله احلقيقي التي يدل عليها العقل ،وتنسجم
َ ْ
مع الوجدان.
سكت قليال ،ثم قال :هذه هي صفات اهلل ..أما أوامره فيعرتيك منها العجب ..بل
اجلنون ..اسمع ما قال الرب لبني إرسائيل حني أرادوا اخلروج( :حني متضون من أرض
فرعون :ال متضوا فارغني ،بل تطلب كل امرأة من جارهتا أمتعة :فضة وذهب وثيابا،
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وتضعوهنا عىل بنيكم وبناتكم فتسلبون املرصيني) [خروج ..]21 :3ومتكن بنو إرسائيل
هبذا أن يسقوا أموال املرصيني ،وفعل بنو إرسائيل بحسب قول موسى( :اطلبوا من
املرصيني أمتعة فضة وأمتعة ذهبا وثيابا ،وأعطى الرب نعمة للشعب يف عيون املرصيني حتى
أعاروهم فسلبوا املرصيني) [سفر اخلروج  ..]12 :3اسمع ما يقول القرآن يف مقابل هذا
األمر﴿ :إِ َّن اهللََّ ي ْأمر ُكم َأ ْن ُتؤَ دوا ْاألَمان ِ
ني الن ِ
حت ُك ُموا
َّاس َأ ْن َ ْ
َات إِ َىل َأ ْهلِ َها َوإِ َذا َحك َْم ُت ْم َب ْ َ
ُّ
َ
َ ُُ ْ
بِا ْل َعدْ ِل إِ َّن اهللََّ نِ ِع َّام َي ِع ُظ ُك ْم بِ ِه إِ َّن اهللََّ ك َ
َان َس ِمي ًعا َب ِص ًريا﴾ [النساء ..]58 :نعم ..هذا ما ينص
عليه قرآن املسلمني ..إهنا مواعظ ..بل نعم املواعظ ..وهذا ما يدل عليه العقل ..فاخلالق
املنعم الذي دبر هذا الكون يستحيل أن يأمر بمثل تلك األوامر.
سكت قليال ،ثم قال :ليست هذه فقط أوامر الرب يف الكتاب املقدس ..له أوامر
أخرى غاية يف الغرابة ..اسمع ما ورد يف سفر هوشع (( :)1 :1أول ماكلم الرب هوشع
قال الرب هلوشع :اذهب خذ لنفسك امرأة زنى وأوالد زنى) ..واسمع ما ورد يف (حزقيال
 )12 :4قال الرب حلزقيال :وتأكل كعكا من الشعري عىل اخلراء الذي خيرج من اإلنسان:
ختبزه أمام عيوهنم ..هكذا يأكل بنو إرسائيل خبزهم النجس ..قال الثاين :آه يا سيد الرب:
ها نفيس مل تتنجس ومن صباي إىل اآلن مل آكل ميتة وال فريسة وال دخل فمي حلم نجس،
فقال يل :انظر قد جعلت لك خثي البقر بدل خراء اإلنسان ،فتصنع خبزك عليه)
أغلق الكتاب املقدس ،وقال :هذه هي صفة الرب يف الكتاب املقدس ..فهل تتصور
هذا الكون الواسع العظيم البديع من صنع مثل هذا اإلله ..أصدقك القول :ليس هناك
كتاب يف الدنيا وصف اهلل فأقره العقل عىل وصفه مثل قرآن املسلمني.
الرشيعة:
مل جيد الثاين ما جييبه به ،فراح يقول :هذه هي عقيدة كتابنا املقدس ..وسأحدثك عن
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الشق الثاين الذي جئت من أجله ..إنه الرشيعة ..أنا ال هيمني ما ذكر من أحداث تارخيية مما
ال يتوافق مع العقل ،ذلك أن الدين ال يرتبط بالتاريخ ..بل يرتبط باهلل ..وبالعقيدة نعرف
اهلل ..وبالرشيعة نعبده ،ونتعرف عىل مراضيه ..بل بالرشيعة نزداد حبا له ،أو بغضا له.
قال الثاين :أيف رشيعة الكتاب املقدس ما ييسء إىل اهلل؟
قال األول :أرأيت لو نسبت إىل كنيستكم املوقرة قرارات مثل القرارات التي امتأل
هبا الكتاب املقدس ..أكنت ترض بذلك؟
قال الثاين :ارضب يل مثاال عىل هذه القرارات.
قال األول :سأرضب لك مثاال بام ورد يف الكتاب املقدس من أحكام ترتبط بمن
أصيب بداء الربص ..وهو داء نادر عىل العموم ،باإلضافة إىل أن عرصنا قد عرف الكثري
من أرساره وعالجه ،ولكنه يف الكتاب املقدس حيتل مساحة مهمة ..اسمع ما سأقرؤه
عليك ،وقارنه بأي رشيعة تشاء وردت يف كتاب حممد.
فتح الكتاب ،وراح يقرأ( :وعىل املصاب بداء الربص أن يشق ثيابه ويكشف رأسه
ويغطي شاربيه ،وينادي( :نجس! نجس!) ،ويظل طول فرتة مرضه نجسا يقيم وحده
خارج املخيم معزوال) [سفر اللالويني ،]45 :13 :ثم قال :مل تنته أحكام الربص بعد..
فهناك برص الثياب ،وهو اآلخر حيتاج إىل الكثري من التفاصيل ..اسمع( :وإذا بدا داء
الربص املعدي ،يف ثوب صوف أو كتان أو يف قطعة قامش منسوجة أو حميكة من صوف أو
كتان ،أو يف جلد ،أو يف كل مصنوع من جلد ،وكانت إصابة الثوب أو اجللد أو قطعة القامش
املنسوجة أو املحيكة ،أو يف يشء مصنوع من جلد ،ضاربة إىل احلمرة أو اخلرضة ،فإهنا إصابة
برص تعرض عىل الكاهن ،فيفحص اإلصابة وحيجز اليشء املصاب سبعة أيام ،ثم
يفحصها يف اليوم السابع ،فإن وجدها قد امتدت يف الثوب أو قطعة القامش ،أو يف اجللد أو
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يف كل ما يصنع من جلد ،ويستخدم يف عمل ما ،فإن اإلصابة تكون برصا معديا وتكون
نجسة ،فيحرق الكاهن بالنار الثوب أو قطعة قامش الصوف أو الكتان أو متاع اجللد
املصاب ،ألنه داء معد ،لكن إن وجد الكاهن أن اإلصابة مل متتد يف الثوب أو يف قطعة القامش
املنسوجة أو املحيكة أو يف متاع اجللد ،يأمر بغسل اليشء وحيجزه سبعة أيام أخرى)
[الالويني 47 :13 :ـ  ..]53أهذا كالم يقرؤه مئات املاليني من املسيحيني يف العامل،
ويرتمجونه إىل لغاهتم املختلفة!؟ ..أال تعلم أن هذا الكالم يقرؤه األطباء والصيادلة والعلامء
عىل اعتباره كالما هلل ..فأي فائدة سيجنوهنا من املعرفة باهلل ،وهم يرونه حيدثهم عن أمور
يضحك منها أبسط شخص منهم!؟
ابتسم ،ثم قال :أال ترى أن يف هذا الكالم استغالال خطريا ال خيتلف عن استغالل
الكهان والعرافني والسحرة ..إن هذا األبرص املسكني مكلف بكل التكاليف الثقيلة..
بالعصافري احلية ..وبالكبشني الصحيحني ..وبالنعجة احلولية ..وبالزيت ..وبالعجني ..أي
تعاليم هذه حتتاج كل هذه التفاصيل!؟
سكت قليال ،ثم قال :هناك أحكام أخرى ترتبط بالطهارة مل أجد يف العقل ما
يربرها ..لقد مجعت تعاليم الطهارة يف القرآن يف آية واحدة خلصت مجيع أحكامها ،وربطتها
بحب اهلل للتوبة والطهارة لرتبط يف انسجام مجيل بني الطهارة احلسية والطهارة املعنوية..
اسمع ما يقول القرآن﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا إِ َذا ُقم ُتم إِ َىل الص ِ
وه ُك ْم َو َأ ْي ِد َي ُك ْم
الة َفاغ ِْس ُلوا ُو ُج َ
َّ
ْ ْ
َ َ
َ ُّ َ
إِ َىل املَْرافِ ِق وامسحوا بِرؤُ ِ
وس ُك ْم َو َأ ْر ُج َل ُك ْم إِ َىل ا ْل َك ْع َب ْ ِ
ني َوإِ ْن ُكنْ ُت ْم ُجنُب ًا َفا َّط َّه ُروا َوإِ ْن ُكنْ ُت ْم
َ ْ َ ُ ُ
َ

مر َض َأو ع ََىل س َف ٍر َأو جاء َأحدٌ ِمنْ ُكم ِمن ا ْلغَائِ ِ
ط َأ ْو ال َم ْس ُت ُم الن َِّسا َء َف َل ْم َ ِ
جتدُ وا َما ًء َف َت َي َّم ُموا
ْ َ
ْ َ َ َ
ْ
َ
َْ
ص ِعيد ًا َطيب ًا َفامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم َو َأ ْي ِدي ُك ْم ِمنْ ُه َما ُي ِريدُ اهللَُّ لِ َي ْج َع َل َع َل ْي ُك ْم ِم ْن َح َرجٍ َو َلكِ ْن
ِّ ْ َ ُ ُ ُ
َ
ُي ِريدُ لِ ُي َط ِّه َر ُك ْم َولِ ُيتِ َّم نِ ْع َم َت ُه َع َل ْي ُك ْم َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ [املائدة ..]6 :يف هذه اآلية اجتمعت
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مجيع أحكام الطهارة يف اإلسالم من الوضوء والغسل والتيمم ،ومل تكتف بذلك ..بل
ضمت إليها نواح إيامنية ،ومقاصد أخالقية عالية.
سكت قليال ،ثم قال :قارن هذا بالنصوص الكثرية التي ال تستطيع العقول تعقلها
عن أحكام الطهارة يف الكتاب املقدس ..اسمع( :..وإذا عارش رجل زوجته يستحامن
كالمها بامء ويكونان نجسني إىل املساء) [سفر الالويني ،]18 :15 :لقد ظللت مدة أفكر يف
رس استمرار نجاستهام إىل املساء ،مع كوهنام اغتسال ،فلم أجد لذلك جوابا.
ثم راح يقرأ من الكتاب املقدس( :أما سائر دبيب الطري ذوات األربع األرجل فهو
حمظور عليكم ،فإهنا تنجسكم ،وكل من يلمس جثثها يتنجس حتى املساء ،وعىل كل من
محل جثثها أن يغسل ثيابه ويكون نجسا حتى املساء ،وكذلك مجيع البهائم ذوات األظالف
غري املشقوقة وغري املجرتة تكون نجسة لكم ،وكل من يلمسها يتنجس ،وأيضا كل حيوان
يميش عىل كفوفه من مجيع احليوانات ذوات األربع األرجل ،فهو نجس لكم ،وكل من
يمس جثثها يكون نجسا حتى املساء ،ومن حيمل جثثها يغسل ثيابه ويكون نجسا إىل املساء،
مجيعها حمظورة عليكم ..إن وقعت جثة أحد هذه احليوانات عىل يشء فإنه يتنجس ،سواء
أكان آنية من خشب أم قامش أم جلد أم مسح ،أم أي يشء يستخدم يف عمل ما ،يوضع يف
ماء ويكون نجسا إىل املساء ،ثم يطهر ،أما إن وقعت جثة أحدها يف إناء خزيف ،فإن ما يف
اإلناء يتنجس ،وأما اإلناء فيكس) [الالويني]23 :11 :
ثم قال :لست أدري ملاذا تظل النجاسة حتى املساء؟ ..وملاذا يكس الوعاء اخلزيف،
وال يغسل؟ ..وما سبب نجاسة احليوان الذي ال يؤكل؟
سكت قليال ،ثم قال :باإلضافة إىل هذا ..فإن هناك أحكام تعجيزية غاية يف الغرابة..
اسمع هذا احلكم الغريب الذي ورد يف سفر العدد ( 1 :19ـ ( :)10وقال الرب ملوسى
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وهرون( :هذه هي متطلبات الرشيعة التي آمر هبا :قل لبني إرسائيل أن يأتوك ببقرة محراء
سليمة خالية من كل عيب ،مل يعلها نري ،فتعطوهنا أللعازار الكاهن ،ليأخذها إىل خارج
املخيم وتذبح أمامه ،ويغمس الكاهن إصبعه بدمها ويرش منه نحو وجه خيمة االجتامع
سبع مرات ،وحترق البقرة بجلدها وحلمها ودمها مع فرثها عىل مشهد منه ،ثم يأخذ خشب
أرز وزوفا ،وخيطا أمحر ،ويطرحها يف وسط النريان ،ثم يغسل الكاهن ثيابه ويستحم بامء،
وبعد ذلك يدخل املخيم ،ويظل الكاهن نجسا إىل املساء ،ويغسل الرجل الذي أحرق البقرة
ثيابه بامء ويستحم ،ويظل أيضا نجسا إىل املساء ،وجيمع رجل طاهر رماد البقرة ويلقيه
خارج املخيم يف موضع طاهر ،فيظل حمفوظا جلامعة إرسائيل الستخدامه يف ماء التطهري،
إهنا ذبيحة خطيئة ،وعىل من مجع رماد البقرة أن يغسل ثيابه ويظل نجسا إىل املساء ،فتكون
هذه فريضة دائمة لبني إرسائيل وللغريب املقيم يف وسطهم)
قال الثاين :إن رشيعة التطهري بالبقرة احلمراء هي رشيعة موسى ال رشيعتنا ..ألننا
قد طهرنا بدماء املسيح ..ابن اهلل.
قال األول :ذلك أغرب وأعجب ..ولن أجادلك فيه اآلن ..ولعلك ستجد من
يبحث معك فيه.
فتح الكتاب املقدس ،وقال :سأقرأ عليك أحكاما أخرى ترتبط بالطهارة ظللت
طول عمري أبحث هلا عن مناسبة عقلية ،فلم أجد ..اسمع من سفر العدد ( 11 :19ـ
11( :)16من ملس جثامن إنسان ميت يبقى نجسا سبعة أيام12 ،وعليه أن يتطهر بامء
التطهري يف اليوم الثالث ،ويف اليوم السابع يصبح طاهرا ،وإن مل يتطهر يف اليوم الثالث ،فال
يكون طاهرا يف اليوم السابع13 ،كل من ملس جثامن إنسان ميت ومل يتطهر ،ينجس مسكن
الرب ،وجيب استئصاله من الشعب ألنه نجس ،إذ إن ماء التطهري مل يرش عليه14 ،أما
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رشيعة من مات يف خيمة ،فإن كل من دخل اخليمة وكل من كان فيها ،يكون نجسا سبعة
أيام15 ،وكل إناء مفتوح ،ال غطاء عليه ،أو غري حمكم السد ،يصبح نجسا16 ،وكل من
ملس عىل وجه الصحراء قتيال بسيف أو ميتا ،أو عظم إنسان أو قربا ،يكون نجسا سبعة
أيام) ..إن هذا النص يعترب من المس جثة إنسان يكون نجسا لسبعة أيام ،وعليه أن يتطهر
يف اليوم الثالث ،أما إذا امتنع فيقتل أو يقطع من بني ارسائيل ألنه يتسبب بنجاسته يف
تنجيس بيت الرب ..ولسنا ندري ما مصري من المس جثة أمه أو أبيه أو أحد أقاربه
األقربني ،فنيس التطهر يف اليوم الثالث هل يباد ويقتل كحال غريه من بني ارسائيل!؟
سكت قليال ،ثم قال :بل إن الكتاب املقدس يقرر نجاسة اخليمة التي توضع فيها
اجلثة ،ومن دخلها ومن فيها ..بل أنه حيكم بنجاسة ما فيها من أوان سواء تركت مفتوحة
أو كانت عليها أغطية غري حمكمة االغالق ..بل إنه يدعي أنه إذا كان أحدهم سائرا يف
الصحراء والمس عن طريق اخلطأ جثة أو عظم إنسان أو حتى قربا يصبح نجسا وملدة سبعة
أيام.
ثم ابتسم ،وكأنه تذكر شيئا ،ثم قال :أتدري ما حكم املرأة التي تتدخل لتنقذ زوجها
من قبضة يد ضاربه؟
قال الثاين :أعلم ذلك.
قال األول :وتستحي من ذكره ..أو يستحيي عقلك من قبوله ..ساقرأ النص نيابة
عنك ..أحيانا نضطر لنرفع جلباب احلياء حتى نتعرف عىل احلقائق ..أخذ يقرأ من سفر
التثنية (( :)11 :25إذا تعارك رجالن فتدخلت زوجة أحدمها لتنقذ زوجها من قبضة يد
ضاربه ومدت يدها وأمسكت بخصيته ،فاقطعوا يدها وال تشفقوا عليها) ..أتدري ماذا
يفعل املحارب إذا ظفر بإمرأة مجيلة؟
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سكت ،فقال األول :لقد نص عىل ذلك يف سفر التثنية ،لقد ورد فيه (– 10 :21
( :)15إذا ذهبتم ملحاربة أعدائكم ،وأظفركم الرب إهلكم هبم ،وسبيتم منهم سبيا ،وشاهد
أحدكم بني األرسى امرأة مجيلة الصورة فأولع هبا وتزوجها ،فحني يدخلها إىل بيته يدعها
حتلق رأسها وتقلم أظفارها ،ثم ينزع ثياب سبيها عنها ،ويرتكها يف بيته شهرا من الزمان
تندب أباها وأمها ،ثم بعد ذلك يعارشها وتكون له زوجه ،وإن مل تس هبا فأطلقها لنفسها)
قلب بعض الصفحات من الكتاب املقدس ،وقال :أتعلم ..لقد اكتشفت اكتشافا
عجيببا يف الكتاب املقدس له عالقة بالعقيدة ،وعالقة يف نفس الوقت بالرشيعة ..لقد
عرفت أن الرب يعشق املحارق ،وأن أشهى األشياء إليه اللحم املشوي ..فال يكاد إصحاح
واحد خيلو من ذكر هذه القرابني ،ومن اللحم املشوي ،بل يف اإلصحاح الواحد نجد ذكر
القرابني عرشات املرات ..ويف خضم هذه الروائح التي تفوح من ذبائح القرابني ال نجد
األنبياء من لدن آدم إىل آخر أنبياء بني إرسائيل يعبدون اهلل أو يدعون الناس إىل عبادة اإلله
الواحد األحد ..وال نراهم يأمرون بمعروف أو ينهون عن منكر ..بل نجدهم مع الكهنة
مشغولون جدا باللحم املشوي ،والذين حيصلون بروائحه عىل مجيع طلباهتم من تعذيب
األمم ،وقتلها ،وحرقها ،يدخل املعارك معهم يف وسطهم داخل تابوت ،ويقاتل معهم،
ويعطيهم أراض الغري ..وجيعل الكل عبيدا هلم ،وال هيم بعد ذلك إن عبدوا األوثان أو
رسقوا األموال كام ال هيم أن يكون اللحم املشوي من عجول أغنام مسوقة ،كام يزعمون
أن يعقوب رسق أغنام خاله وقدم اللحم املشوي للرب فتنسم الرب نسيم الرضا ،وأعطى
يعقوب العهد له وألوالده وأعطاهم أرض فلسطني ،وأعطاهم األرض حوهلا من النيل إىل
الفرات.
ما إن وصل من حديثه إىل هذا املوضع حتى قال الثاين :أرى لك تعلقا شديدا
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بالقرآن.
قال األول :أجل ..أنا أقرؤه ..وال أمل من قراءته ..أشعر أن مجيع حقائق األزل
ختتزن يف كلامته.

 .6الكتب ..والروحانية:
قلنا :وعينا هذا ..فحدثنا عن املشهد الذي عرفت فيه سور الروحانية ،وعالقته
بالكتب املقدسة.
قال األول :لقد تم ذلك قرب الكنيسة ،ويوم األحد ،ونحن نستعد لسامع بعض
املواعظ ،حينها رأيت رجلني يتحدثان ،فاقرتبت منهام ،سمعت أوهلام يقول :لقد رجعت
إىل القرآن كام طلبت مني ..وأنا يف كل يوم أكتشف أشياء كثرية ..أشياء متأل روحي بمشاعر
ال أجدها عند قراءة الكتاب املقدس ،وال عند قراءة غريه.
الصلة باهلل:
قال الثاين :أريدك أن تصور يل بعض هذه املشاعر.
فتح املصحف ،وقال :اسمع هذه اآليات مثال﴿ :إِ َّن ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض
َّ َ َ
ف ال َّلي ِل والنَّه ِار َآلي ٍ
اختِ َال ِ
ون اهللََّ ِق َيا ًما َو ُق ُعو ًدا َوع ََىل ُجنُ ِ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
ات ِألُ ِ
اب ا َّل ِذي َن َي ْذ ُك ُر َ
َو ْ
وهبِ ْم
َ
ْ َ َ
ِ
ِ
ون ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
اب الن ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
َو َي َت َفك َُّر َ
َّار
ض َر َّبنَا َما َخ َل ْق َت َه َذا َباط ًال ُس ْب َحان ََك َفقنَا ع ََذ َ
َّ َ َ

َاديا ين ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َادي
َر َّبنَا إِن ََّك َم ْن ُتدْ خ ِل الن ََّار َف َقدْ َأ ْخزَ ْي َت ُه َو َما لل َّظاملنيَ م ْن َأن َْص ٍار َر َّبنَا إِ َّننَا َسم ْعنَا ُمن ً ُ
لِ ْ ِ
إل َيام ِن َأ ْن ِآمنُوا بِ َر ِّب ُك ْم َفآ َمنَّا َر َّبنَا َفاغ ِْف ْر َلنَا ُذ ُنو َبنَا َو َك ِّف ْر َعنَّا َس ِّيئَاتِنَا َوت ََو َّفنَا َم َع ْاألَ ْب َر ِار َر َّبنَا
وآتِنَا ما وعَدْ َتنَا ع ََىل رسلِ َك و َال ُخت ِْزنَا يوم ا ْل ِقيام ِة إِن ََّك َال ُختْلِ ُ ِ
اب َهل ُ ْم َر ُّ ُهب ْم
است ََج َ
َ
َ َ
َ
ف املْي َعا َد َف ْ
َْ َ َ َ
ُ ُ
ِ
َأ ِّين َال ُأ ِضيع عَم َل ع ِ
َام ٍل ِمنْ ُك ْم ِم ْن َذك ٍَر َأ ْو ُأ ْن َثى َب ْع ُض ُك ْم ِم ْن َب ْع ٍ
اج ُروا
ض َفا َّلذي َن َه َ
ُ َ
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َو ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َي ِار ِهم َو ُأو ُذوا ِيف سبِ ِيل َو َقا َت ُلوا َو ُقتِ ُلوا َألُ َك ِّفر َّن َعن ُْهم س ِّيئ ِ
َاهتِ ْم َو َألُ ْد ِخ َلن َُّه ْم
ْ َ
َ
َ
ْ
جن ٍ
جت ِري ِم ْن َحتْتِ َها ْاألَ ْهنَ ُار َث َوا ًبا ِم ْن ِعن ِْد اهللَِّ َواهللَُّ ِعنْدَ ُه ُح ْس ُن ال َّث َو ِ
اب﴾ [آل عمران-190 :
َّات َ ْ
َ
]195

ثم قال :يف هذه اآليات جتتمع مجيع أشواق الروح املنسجمة مع العقل ..تبدأ اآليات
بمنظر السموات واألرض ،ومها ينزعان ثياب نظر الغفلة ليلبسا ثياب نظر االعتبار ..ويربز
بعدها أولو األلباب الذين اكتحلت عيوهنم بتلك النظرة املقدسة ،فيهرعون إىل ذكر اهلل،
والبحث عنه يف ملكه وملكوته ..ثم ال يلبثون أن هيتدوا إىل اهلل ،فتحلق أرواحهم إليه،
وجتلس بني يديه ،ومتد يدها إليه بالدعاء ..وتنتهي اآليات بذكر استجابة اهلل لدعواهتم
وتبشريه هلم ..إنه مشهد حي يمكن أن يفعله أي مسلم يف أي حمل ومن غري حاجة إىل أي
واسطة.
ذرفت بعض الدموع من عينيه ،ثم قال :بالقرآن تعيش أجواء روحية عالية تفتقد
مثلها ،وأنت تقرأ الكتاب املقدس ..لقد قارنت بني الدعاء يف القرآن ،والدعاء يف الكتاب
املقدس ،فوجدت فرقا كبريا ..الدعاء يف القرآن ينبئ عن عالقة روحية عميقة للداعي باهلل،
فهو يستشعر قربه وحضوره ،وكرمه ،فهو ال يدعوه فقط ليحقق مطالبه ،وإنام يشعر بأنه
﴿وإِ َذا
يتقرب إليه ،ويقرتب منه ..اسمع إخبار اهلل عن إجابة دعوات عباده ..يقول القرآنَ :
ادي َعنِّي َفإِ ِّين َق ِريب ُأ ِجيب دعْو َة الدَّ ا ِع إِ َذا دع ِ
س َأ َل َك ِعب ِ
َان َف ْل َيست ِ
َجي ُبوا ِيل َو ْل ُيؤْ ِمنُوا ِيب َل َع َّل ُه ْم
َ
ُ َ َ
ٌ
َ
ْ
َ
َي ْر ُشدُ َ
ون﴾ [البقرة]186 :
سكت قليال ،ثم قال :يف الوقت الذي هيتم فيه الكتاب املقدس بتفاصيل بنيان
اهليكل ،وما وضع فيه من الذهب اخلالص ،ويف الوقت الذي يذكر الصفحات الكثرية يف
صفة التابوت ..يقترص القرآن عند إخباره عن بناء إبراهيم للكعبة ،هو وابنه إسامعيل عىل
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ِ
اج َع ْل َه َذا َب َلدً ا ِآمنًا
يم َر ِّب ْ
دعاء اهلل والتوجه إليه ..اسمع ما يقول القرآنَ :
﴿وإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
وارزُ ْق َأ ْه َله ِمن ال َّثمر ِ
ات َم ْن آ َم َن ِمن ُْه ْم بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َق َال َو َم ْن َك َف َر َف ُأ َم ِّت ُع ُه َقلِ ًيال ُث َّم
ُ َ ََ
َ ْ
اعدَ ِمن ا ْلبي ِ
اهيم ا ْل َقو ِ
ِ
ِ
اب الن ِ
َأ ْض َط ُّر ُه إِ َىل ع ََذ ِ
ت َوإِ ْس َام ِع ُيل َر َّبنَا
َ َْ
َّار َوبِئ َْس املَْص ُري َوإِ ْذ َي ْر َف ُع إِ ْب َر ُ َ
ِ
ْت الس ِم ُ ِ
اج َع ْلنَا ُم ْسلِ َم ْ ِ
ني َل َك َو ِم ْن ُذ ِّر َّيتِنَا ُأ َّم ًة ُم ْسلِ َم ًة َل َك
يم َر َّبنَا َو ْ
يع ا ْل َعل ُ
َت َق َّب ْل منَّا ِإن ََّك َأن َ َّ

ْت التَّواب ِ
ِ
يم َر َّبنَا َوا ْب َع ْث فِ ِ
يه ْم َر ُس ً
وال ِمن ُْه ْم َي ْت ُلو
َو َأ ِرنَا َمنَاس َكنَا َو ُت ْ
الرح ُ
ب َع َل ْينَا إِن ََّك َأن َ َّ ُ َّ
ْت ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
َع َلي ِهم آياتِ َك ويع ِّلمهم ا ْلكِتَاب و ِْ
احلك َْم َة َو ُيزَ ك ِ
يم﴾ [البقرة 126 :ـ
ِّيه ْم إِ َّن َك َأن َ َ
َ َ
ْ ْ َ
احلَك ُ
ََُ ُُ ُ
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قال الثاين :أجل ..وهكذا جتد يف املواقف املختلفة إبراهيم ،وهو دائم الصلة باهلل،
يلجأ إليه كل حني داعيا ،أو مناجيا ..اسمع هذه الدعوات الرقيقة التي صاحت هبا روح
﴿وإِ ْذ
إبراهيم بعد أن ترك زوجه وابنها يف تلك الربية التي ال تنبت زرعا ،وال متطر غيثاَ :
ِ
ِ
اجنُ ْبنِي َو َبنِ َّي َأ ْن َن ْع ُبدَ ْاألَ ْصنَا َم َر ِّب إِ َّهنُ َّن َأ ْض َل ْل َن
اج َع ْل َه َذا ا ْل َب َلدَ آمنًا َو ْ
يم َر ِّب ْ
َق َال إِ ْب َراه ُ
ِ
ِ
ِ
كَثِ ًريا ِم َن الن ِ
يم َر َّبنَا إِ ِّين َأ ْس َكن ُْت ِم ْن
َّاس َف َم ْن تَبِ َعني َفإِ َّن ُه منِّي َو َم ْن ع َ
ور َرح ٌ
َص ِاين َفإِ َّن َك َغ ُف ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
اد غ ِ ِ
ٍ
ِ
اج َع ْل َأ ْفئِدَ ًة ِم َن الن ِ
َّاس َ ْهت ِوي
الص َال َة َف ْ
يموا َّ
َري ذي زَ ْر ٍع عنْدَ َب ْيت َك املُْ َح َّر ِم َر َّبنَا ل ُيق ُ
ُذ ِّر َّيتي بِ َو ْ

إِ َلي ِهم وارزُ ْقهم ِمن ال َّثمر ِ
ات َل َع َّل ُه ْم َي ْش ُك ُر َ
خي َفى
ون َر َّبنَا إِن ََّك َت ْع َل ُم َما ُن ْخ ِفي َو َما ُن ْعلِ ُن َو َما َ ْ
ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ
ِ
ِ
ِ
يش ٍء ِيف ْاألَ ْر ِ
ب ِيل ع ََىل ا ْلكِ َ ِرب إِ ْس َام ِع َيل
احل ْمدُ هللَِّ ا َّلذي َو َه َ
الس َامء ْ َ
ض َو َال ِيف َّ
ع ََىل اهللَِّ م ْن َ ْ
َاء رب اجع ْلنِي م ِقيم الص َال ِة و ِمن ُذريتِي ربنَا و َت َقب ْل دع ِ
ِ
ِ
َوإِ ْس َح َ
َاء َر َّبنَا
َ ْ ِّ َّ َ َّ َ َّ ُ
ُ َ َّ
يع الدُّ ع َ ِّ ْ َ
اق إِ َّن َر ِّيب َل َسم ُ
اغ ِْفر ِيل ولِوالِدَ ي ولِ ْلمؤْ ِمنِنيَ يوم ي ُقوم ِْ
اب﴾ [إبراهيم 35 :ـ ]41
احل َس ُ
َْ َ َ ُ
ْ َ َ َّ َ ُ

قال األول :أجل ..ويف موقف آخر يقول لقومه ،وهو يمزج خطابه هلم بدعاء اهلل:
ون َأ ْن ُت ْم َوآ َباؤُ ُك ُم ْاألَ ْقدَ ُم َ
﴿ َأ َف َر َأ ْي ُت ْم َما ُكنْ ُت ْم َت ْع ُبدُ َ
ون َفإِ َّهنُ ْم عَدُ ٌّو ِيل إِ َّال َر َّب ا ْل َعاملَِنيَ ا َّل ِذي
ني َو ِإ َذا َم ِر ْض ُت َف ُه َو َي ْش ِف ِ
ين َوا َّل ِذي ُه َو ُي ْط ِع ُمنِي َو َي ْس ِق ِ
َخ َل َقنِي َف ُه َو َ ْهي ِد ِ
ني َوا َّل ِذي ُي ِمي ُتنِي ُث َّم
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ين رب َهب ِيل حكْام و َأ ِْحل ْقنِي بِالص ِ
ِ ِ
ِ
ُحييِ ِ ِ
احلنيَ
َّ
ُ ً َ
ني َوا َّلذي َأ ْط َم ُع َأ ْن َيغْف َر ِيل َخطيئَتي َي ْو َم الدِّ ِ َ ِّ ْ
ْ
ِ
واجع ْل ِيل لِس َ ِ
اج َع ْلنِي ِم ْن َو َر َث ِة َجن َِّة الن َِّعي ِم َواغ ِْف ْر ِألَ ِيب إِ َّن ُه ك َ
َان ِم َن
ان صدْ ٍق ِيف ْاآلخ ِري َن َو ْ
َ ْ َ
َ
ون إِ َّال َم ْن َأتَى اهللََّ بِ َق ْل ٍ
ون َي ْو َم َال َينْ َف ُع َم ٌال َو َال َبنُ َ
الضا ِّلنيَ َو َال ُخت ِْز ِين َي ْو َم ُي ْب َع ُث َ
ب َسلِي ٍم﴾
َّ
[الشعراء 75 :ـ ]89

قال الثاين :اسمع هذه الدعوات الرقيقة اخلاشعة احلامدة هلل واملنيبة له ،وقارهنا بام
ذكرته أناجيلنا عن املسيح ،فقد كتب متى يف الباب السابع والعرشين( :ونحو الساعة
التاسعة رصخ يسوع بصوت عظيم قائال :إيل إيل ملا شبقتني ،أي إهلي إهلي ملاذا تركتني)،
ويف الباب اخلامس عرش من إنجيل مرقس( :الوى الوى ملا شبقتني ،الذي تفسريه إهلي إهلي
ملاذا تركتني) ..قارن تلك الدعوات املتوجهة هلل املسلمة له هبذه الشكوى.
قال األول :أجل ..القرآن يذكر جلوء األنبياء الدائم إىل اهلل يف الوقت الذي يظهر
الكتاب املقدس هؤالء األنبياء بصورة مشوهة جتعل كل مهمهم متوجهة ملكاسب بسيطة ال
تعدو املجتمع اإلرسائيل البسيط الذي كانوا يعيشون فيه.
قال الثاين :أحسنت ..فموسى الذي شوهت صورته يف الكتاب املقدس يظهر يف
القرآن بصورة خمتلفة متاما ..يظهر بصورة األواب الالجئ إىل اهلل يف كل حني ..اسمع قصة
موسى يف القرآن وقارهنا بمثيلتها يف الكتاب املقدس ..القرآن خيرب عن صلة موسى الدائمة
ِ ِ
ِ
وسى إِ َّن املَْ َ َ
أل َي ْأ َمت ِ ُر َ
ون بِ َك
باهلل ..اسمعَ :
﴿و َجا َء َر ُج ٌل م ْن َأ ْق َىص املَْدينَة َي ْس َعى َق َال َيا ُم َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
لِ َي ْق ُت ُل َ
وك َف ْ
ب َق َال َر ِّب ن َِّجنِي ِم َن ا ْل َق ْو ِم
رت َّق ُ
اخ ُر ْج إِ ِّين َل َك م َن النَّاصحنيَ َف َخ َر َج من َْها َخائ ًفا َي َ َ

ال َّظاملِنيَ ﴾ [القصص 20 :ـ  ،]21ثم سار إىل مدين هربا من املرصيني ،القرآن خيرب عن ذلك،
ِ ِ
ِ
السبِ ِ
يل َوملََّا َو َر َد َما َء َمدْ َي َن
فيقولَ :
﴿وملََّا ت ََو َّج َه ت ْل َقا َء َمدْ َي َن َق َال ع ََسى َر ِّيب َأ ْن َ ْهيد َيني َس َوا َء َّ
َني ت َُذود ِ
وهن ُم ا ْم َر َأت ْ ِ
ون َو َو َجدَ ِم ْن ُد ِ ِ
َو َجدَ َع َل ْي ِه ُأ َّم ًة ِم َن الن ِ
َّاس َي ْس ُق َ
ان َق َال َما َخ ْط ُب ُك َام َقا َلتَا َال
َ
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ِ
ِ
الرعَا ُء َو َأ ُبونَا َش ْي ٌخ كَبِ ٌري َف َس َقى َهل ُ َام ُث َّم ت ََو َّىل إِ َىل ال ِّظ ِّل َف َق َال َر ِّب إِ ِّين ملَِا
ن َْسقي َحتَّى ُي ْصد َر ِّ
امها َمت ِيش ع ََىل استِحي ٍ
َأنْزَ ْل َت إِ َيل ِمن َخ ٍ ِ
اء َقا َل ْت إِ َّن َأ ِيب َيدْ ُع َ
وك لِ َي ْج ِز َي َك
ْ َْ
ري َفق ٌري َف َجا َء ْت ُه إِ ْحدَ ُ َ ْ
َّ ْ ْ
ِ
ص َق َال َال َخت ْ
ت ِم َن ا ْل َق ْو ِم ال َّظاملِنيَ
َف ن ََج ْو َ
ص َع َل ْيه ا ْل َق َص َ
َأ ْج َر َما َس َق ْي َت َلنَا َف َل َّام َجا َء ُه َو َق َّ
ِ
ِ
ت ا ْل َق ِو ُّي ْاألَ ِمنيُ َق َال إِ ِّين ُأ ِريدُ َأ ْن ُأنْكِ َح َك
اس َت ْأ َج ْر َ
اس َت ْأج ْر ُه إِ َّن َخ ْ َري َم ِن ْ
امها َيا َأ َبت ْ
َقا َل ْت إِ ْحدَ ُ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َرشا َف ِم ْن ِعن ِْد َك َو َما ُأ ِريدُ َأ ْن
إ ْحدَ ى ا ْبنَت ََّي َهات َْني ع ََىل َأ ْن َت ْأ ُج َرين َث َام َين ح َججٍ َفإ ْن َأ ْمت َ ْم َت ع ْ ً
َجدُ ِين إِ ْن َشاء اهللَُّ ِمن الص ِ
َأ ُش َّق َع َل ْي َك ست ِ
احلنيَ َق َال َذلِ َك َب ْينِي َو َب ْين ََك َأ َّي َام ْاألَ َج َل ْ ِ
ني َق َض ْي ُت
َ َّ
َ
َ
ِ

ول َوك ٌ
َل َواهللَُّ ع ََىل َما َن ُق ُ
َف َال ُعدْ َو َ
يل﴾ [القصص 22 :ـ ]28
ان ع َ َّ
قال األول :هذه القصة نجد مثلها متاما يف العهد القديم ،لكنها تفتقد أهم يشء..
تفتقد تلك الروحانية العميقة التي تفيض هبا روح موسى ..إن التوراة تقصها كام تقص
قصة أي رجل قتل قتيال ،ثم هرب خوفا من أن يقتلوه.
قال الثاين :أجل ،فقد ورد يف التوراة( :وحدث يف تلك األيام ملا كرب موسى أنه خرج
إىل إخوته لينظر يف أثقاهلم ،فرأى رجال مرصيا يرضب رجال عربانيا من إخوته فالتفت اىل
هنا وهناك ورأى أن ليس أحد فقتل املرصي وطمره يف الرمل) [اخلروج 11/2 :ـ ]12
قال األول :الحظ ..إن التوراة جتعل موسى متعمدا للقتل ..وتعتربه عنرصيا ،فهو
مل يقتله إال ألنه مرصي ،بينام القرآن يصور هذا بصورة خمتلفة متاما ..لقد جاء يف القرآن:
است ََوى آ َت ْينَا ُه ُحك ًْام َو ِع ْل ًام َوك ََذلِ َك ن َْج ِزي املُْ ْح ِسنِنيَ َو َد َخ َل املَْ ِدينَ َة َع َىل ِح ِ
ني
َ
﴿وملََّا َب َلغَ َأ ُشدَّ ُه َو ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
َغ ْف َل ٍة ِمن َأ ْهلِها َفوجدَ فِيها رج َل ِ ِ ِ
اس َتغَا َث ُه ا َّل ِذي
َ َ َ
ْ
ني َي ْقتَت َالن َه َذا م ْن شي َعته َو َه َذا م ْن عَدُ ِّوه َف ْ
َ َ ُ ْ

الشي َط ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ان إِ َّن ُه
وسى َف َق ََض َع َل ْيه َق َال َه َذا م ْن ع ََم ِل َّ ْ
م ْن شي َعته ع ََىل ا َّلذي م ْن عَدُ ِّوه َف َو َكزَ ُه ُم َ
عَدُ و م ِض ٌّل مبِنيٌ َق َال رب إِ ِّين َظ َلم ُت َن ْف ِيس َفاغ ِْفر ِيل َف َغ َفر َله إِ َّنه ُهو ا ْل َغ ُفور ِ
يم َق َال َر ِّب
َ ُ ُ َ
َ ِّ
الرح ُ
ُ َّ
ْ
ْ
ُ
ٌّ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َل َف َل ْن َأ ُك َ
ب َفإِ َذا ا َّل ِذي
رت َّق ُ
ون َظ ِه ًريا ل ْل ُم ْج ِرمنيَ َف َأ ْص َب َح ِيف املَْدينَة َخائ ًفا َي َ َ
بِ َام َأ ْن َع ْم َت ع َ َّ
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س َي ْست ْ ِ
ْرص ُه بِ ْاألَ ْم ِ
وسى إِن ََّك َلغ َِو ٌّي ُمبِنيٌ َف َل َّام َأ ْن َأ َرا َد َأ ْن َي ْبطِ َش بِا َّل ِذي
َرص ُخ ُه َق َال َل ُه ُم َ
ْ
اس َتن َ َ
وسى َأ ُت ِريدُ َأ ْن َت ْق ُت َلنِي ك ََام َق َت ْل َت َن ْف ًسا بِ ْاألَ ْم ِ
س إِ ْن ُت ِريدُ إِ َّال َأ ْن َت ُك َ
ون
ُه َو عَدُ ٌّو َهل ُ َام َق َال َيا ُم َ
ون ِمن املُْ ِ ِ
َج َّب ًارا ِيف ْاألَ ْر ِ
صلحنيَ ﴾ [القصص 14 :ـ ]19
ض َو َما ُت ِريدُ َأ ْن َت ُك َ َ ْ
قال الثاين :أجل ..فموسى يف القرآن يظهر بمظهر املنيب التائب بينام تصوره التوراة
بصورة املجرم الذي يتلفت ذات اليمني وذات الشامل ليامرس جريمته.
قال األول :القرآن ال يقرص هذا اللجوء عىل أنبياء اهلل ..بل هو يعممه عىل كل
الصاحلني الذين يرجعون إىل اهلل يف كل حني ،ولكل سبب ..اسمع ما يقول القرآن عن
وت وجنُ ِ
ود ِه َقا ُلوا َر َّبنَا
جلا ُل َ َ ُ
اجليش الذي قاتل مع طالوت الذي ندعوه شاولَ :
﴿وملََّا َب َرزُ وا ِ َ
ِ
ن﴾ [البقرة]250 :
ْرصنَا ع ََىل ا ْل َق ْو ِم ا ْلكَاف ِري َ
َأ ْف ِر ْغ َع َل ْينَا َص ْ ً
ربا َو َث ِّب ْت َأ ْقدَ ا َمنَا َوان ُ ْ
قال الثاين :أجل ..ومثل ذلك هذه الدعوات الفائضة من حناجر املؤمنني﴿ :آ َم َن
الر ُس ُ
ول بِ َام ُأن ِْز َل إِ َل ْي ِه ِم ْن َر ِّب ِه َواملُْؤْ ِمنُ َ
ني
ون ُك ٌّل آ َم َن بِاهللَِّ َو َم َالئِكَتِ ِه َو ُك ُتبِ ِه َو ُر ُسلِ ِه َال ُن َف ِّر ُق َب ْ َ
َّ
ف اهللَُّ َن ْف ًسا ِإ َّال
َأ َح ٍد ِم ْن ُر ُسلِ ِه َو َقا ُلوا َس ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا ُغ ْف َران ََك َر َّبنَا َو ِإ َل ْي َك املَْ ِص ُري َال ُي َك ِّل ُ
وسعها َهلا ما كَسب ْت و َع َليها ما ا ْكتَسب ْت ربنَا َال ُتؤَ ِ
اخ ْذنَا إِ ْن ن َِسينَا َأ ْو َأ ْخ َط ْأنَا َر َّبنَا َو َال َحت ِْم ْل
َ َ َ َّ
ُ ْ ََ َ َ َ َ َ َْ َ
ِ
ْف َعنَّا َواغ ِْف ْر
مح ْل َت ُه َع َىل ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِنَا َر َّبنَا َو َال ُحت َِّم ْلنَا َما َال َطا َق َة َلنَا بِ ِه َواع ُ
رصا ك ََام َ َ
َع َل ْينَا إ ْ ً
ِ
ن﴾ [البقرة 285 :ـ ]286
محنَا َأن َ
َلنَا َو ْار َ ْ
ْرصنَا ع ََىل ا ْل َق ْو ِم ا ْلكَاف ِري َ
ْت َم ْو َالنَا َفان ُ ْ
عبودية الروح:
قال األول :ليس ذلك فقط ..الكتاب املقدس يركز كثريا عىل الطقوس ..ويتصور
الطهارة ـ التي هي يف عمومها طهارة حسية ـ قمة قمم الرقي اإلنساين ،بينام القرآن يعترب
الطهارة هي بداية الرقي ..فالروح تبدأ من الطهارة لرتتقي يف درجات الكامل التي ال تنتهي.
قال الثاين :أحسنت ..فدرجات الكامل يف القرآن تبدأ من القلب ..بتطهريه من كل
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األوزار التي حتول بينه وبني صحبة اهلل ..فاهلل ال حيب إال الطاهرين ،وال يصحبه إال
الطاهرون ،ولذلك ال ينجو عند اهلل إال أصحاب القلوب السليمة﴿ :إِ َّال َم ْن َأتَى اهللََّ بِ َق ْل ٍ
ب

َسلِي ٍم﴾ [الشعراء ،]89 :وقد أثنى القرآن عىل إبراهيم أعظم الثناء ،ففيه﴿ :إِ ْذ َجا َء َر َّب ُه بِ َق ْل ٍ
ب
َسلِي ٍم﴾ [الصافات ،]84 :فإذا تطهر القلب نال من الكامل الروحي بحسب سريه.

قال األول :أجل ،فالقرآن يذكر هذا السري القلبي ،ويركز عليه ،ويعتربه حقيقة
اإليامن ،فاإليامن ال يعرب عنه اللسان بل يعرب عنه القلب ،وهلذا يقول القرآن يف أوصاف
﴿ال َ ِ
املؤمننيَ :
ون بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر ُي َوا ُّد َ
جتدُ َق ْو ًما ُيؤْ ِمنُ َ
ون َم ْن َحا َّد اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َو َل ْو كَا ُنوا
ِ
ِ
وهبِ ُم ْ ِ
َب ِيف ُق ُل ِ
اإل َيام َن َو َأ َّيدَ ُه ْم بِ ُروحٍ ِمنْ ُه
آ َبا َء ُه ْم َأ ْو َأ ْبنَا َء ُه ْم َأ ْو إِ ْخ َو َاهنُ ْم َأ ْو عَش َري َ ُهت ْم ُأو َلئ َك َكت َ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ويدْ ِخ ُلهم جن ٍ
ض اهللَُّ َعن ُْه ْم َو َر ُضوا َعنْ ُه ُأو َلئِ َك
َّات َ ْ
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
ُ ْ َ
َُ
يها َر َ
ِحزْ ُب اهللَِّ َأ َال إِ َّن ِحزْ َب اهللَِّ ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾ [املجادلة ..]22 :هذه اآلية تتحدث عن هذا السري

القلبي ..فالوالء القلبي هلل ،والرض التام عن اهلل ،هو الذي جيعل املؤمن من حزب اهلل
املفلحني.
قال الثاين :ونتيجة لكون السري الروحي هلل هو األساس يف عالقة املؤمن باهلل ،فاهلل
ينفي اإليامن عمن متسك بالطقوس ،ومل تكن تلك الطقوس نابعة من القلب ،اسمع:
ِ
اب آ َمنَّا ُق ْل َمل ُتؤْ ِمنُوا َو َلكِ ْن ُقو ُلوا َأ ْس َل ْمنَا َوملََّا َيدْ ُخ ِل ْ ِ
اإل َيام ُن ِيف ُق ُلوبِ ُك ْم﴾
﴿ َقا َلت ْاألَع َْر ُ
ْ
[احلجرات]14 :

قال األول :أحسنت ..فاإليامن ال يصح ..وال يكمل ..والسري إىل اهلل ال يبدأ إال إذا
انطلق من القلب ..القلب الذي هو روح اإلنسان الواعية ..فالقلب ـ ال اجلسد ـ هو الذي
يؤمن ،وهو الذي يكفر ،ولذلك يركز القرآن كثريا عىل القلب ،فريبط كل سلوك به.
قال الثاين :أجل ..فالكافر إنام يكفر ألنه ختم عىل قلبه ،وطبع عليه ،فصار ال يعي
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﴿خت ََم اهللَُّ ع ََىل ُق ُل ِ
احلقائق التي يرشق هبا الوجودَ :
وهبِ ْم َوع ََىل َس ْم ِع ِه ْم َوع ََىل َأ ْب َص ِار ِه ْم
ِ
ِ
يم﴾ [البقرة ،]7 :واهلل ال يطبع عىل قلوب عباده ،وال خيتم عليها إال
غ َش َاو ٌة َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب عَظ ٌ
بعد أن متارس من الرذائل ما يعميها عن احلقائق ..فاخلتم من اهلل ،ولكن املتسبب هي
القلوب نفسها ،كام ورد يف القرآن عن بني إرسائيلَ ﴿ :فبِام َن ْق ِض ِهم ِمي َثا َقهم و ُك ْف ِر ِهم بِآي ِ
ات
ْ َ
ُ ْ َ
ْ
َ
اهللَِّ َو َقتْلِ ِه ُم ْاألَنْبِ َيا َء بِغ ْ ِ
ف َب ْل َط َب َع اهللَُّ َع َل ْي َها بِ ُك ْف ِر ِه ْم َف َال ُيؤْ ِمنُ َ
ون إِ َّال
َري َح ٍّق َو َق ْو ِهل ْم ُق ُلو ُبنَا ُغ ْل ٌ
َقلِ ً
يال﴾ [النساء]155 :
قال األول :وهلذا فإن القرآن يرجع كل سلوك ظاهري إىل منبعه الباطني سواء كان
سلوكا طيبا ،أو سلوكا خبيثا ..فالقرآن يرجع رس عدم الترضع إىل اهلل ،وعدم اللجوء إليه
ِ
ِ
وهب ْم َوزَ َّي َن َهل ُ ُم
َرض ُعوا َو َلك ْن َق َس ْت ُق ُل ُ ُ
إىل قساوة القلوبَ ﴿ :ف َل ْو َال إ ْذ َجا َء ُه ْم َب ْأ ُسنَا ت َ َّ
ان َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
الش ْي َط ُ
َّ
ون﴾ [األنعام]43 :

قال الثاين :أجل ..وهو يرجع كل سلوك طيب إىل منبعه القلبي﴿ :إِن ََّام املُْؤْ ِمنُ َ
ون
ِ
ِ
ِ
وهب ْم َوإِ َذا ُتلِ َي ْت َع َل ْي ِه ْم آ َيا ُت ُه زَ ا َد ْ ُهت ْم إِ َيامنًا َوع ََىل َر ِّ ِهب ْم َيت ََو َّك ُل َ
ون﴾
ا َّلذي َن إِ َذا ُذك َر اهللَُّ َوج َل ْت ُق ُل ُ ُ
ني ُق ُل ِ
ني ُق ُل ِ
وهبِ ْم َل ْو َأ ْن َف ْق َت َما ِيف ْاألَ ْر ِ
وهبِ ْم َو َلكِ َّن
﴿و َأ َّل َ
ض َمجِي ًعا َما َأ َّل ْف َت َب ْ َ
ف َب ْ َ
[األنفالَ ..]2 :

ِ
ِ
ِ
وهب ْم بِ ِذك ِْر اهللَِّ َأ َال
اهللََّ َأ َّل َ
يم﴾ [األنفال﴿ ..]63 :ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َت ْط َمئ ُّن ُق ُل ُ ُ
ف َب ْين َُه ْم إِ َّن ُه ع َِزيزٌ َحك ٌ
ِ
ِ
وب﴾ [الرعد]28 :
بِذك ِْر اهللَِّ َت ْط َمئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ

قال األول :وألمهية الباطن والقلب يف التوجيه الروحي للقرآن نجد القرآن هو املنبع
الذي استقى منه علامء السلوك من املسلمني مجيع مقامات الدين ومنازله ..فمنزلة اإلرادة
﴿و َال َت ْط ُر ِد ا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
ون َر َّ ُهب ْم بِا ْل َغدَ ِاة
التي هي نقطة بداية السالكني نص عليها يف قولهَ :
ون وجهه ما َع َلي َك ِمن ِحس ِاهبِم ِمن َ ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
يش ٍء
يش ُي ِريدُ َ َ ْ َ ُ َ ْ
يشء َو َما م ْن ح َسابِ َك َع َل ْي ِه ْم م ْن َ ْ
ْ َ ْ ْ ْ
َوا ْل َع ِّ
ِ
َف َت ْطرد ُهم َف َت ُك َ ِ
رب َن ْف َس َك َم َع ا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
ون َر َّ ُهب ْم
﴿و ْ
ون م َن ال َّظاملنيَ ﴾ [األنعام ،]52 :وقولهَ :
اص ِ ْ
ُ َ ْ
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ِ
ِ
ون َو ْج َه ُه َو َال َت ْعدُ َع ْين َ
يش ُي ِريدُ َ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َو َال ُتطِ ْع َم ْن
َاك َعن ُْه ْم ُت ِريدُ ِزينَ َة ْ َ
بِا ْل َغدَ اة َوا ْل َع ِّ
َان َأ ْم ُر ُه ُف ُر ً
َأ ْغ َف ْلنَا َق ْل َب ُه َع ْن ِذك ِْرنَا َوا َّت َب َع َه َوا ُه َوك َ
طا﴾ [الكهف]28 :
قال الثاين :ومثلها منزلة التوكل التي تدل عىل ثقة املؤمن يف اهلل ثقة جتعله يسلم كل
أمرو إليه ،نجد أصوهلا ومبادئها وكيفية التحقق هبا يف القرآن ..اسمع ملا تبثه هذه اآليات
من أصول التوكل﴿ :و َلئِن س َأ ْلتَهم من َخ َل َق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر َض َل َي ُقو ُل َّن اهللَُّ ُق ْل َأ َف َر َأ ْي ُت ْم َما
َّ َ َ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ
ون اهللَِّ إِ ْن َأراد ِين اهللَُّ بِ ُرض َه ْل ُهن ك ِ
ون ِمن د ِ
رض ِه َأ ْو َأ َرا َد ِين بِ َر ْمح ٍَة َه ْل ُه َّن
َاش َف ُ
َّ
تَدْ ُع َ ْ ُ
ات ُ ِّ
ٍّ
َ َ َ
َات َر ْمحَتِ ِه ُق ْل َح ْس ِب َي اهللَُّ َع َل ْي ِه َيت ََوك َُّل املُْت ََو ِّك ُل َ
ون﴾ [الزمر]38 :
ُمم ْ ِسك ُ
قال األول :إن هذا التوكل هو الذي مأل نفوس املؤمنني بالسعادة والسكينة يف
ِ
مج ُعوا َل ُك ْم
َّاس َقدْ َ َ
َّاس إِ َّن الن َ
الوقت الذي تنخلع فيه القلوب﴿ ..ا َّلذي َن َق َال َهل ُ ُم الن ُ
َف ْ
اخ َش ْو ُه ْم َفزَ ا َد ُه ْم إِ َيامنًا َو َقا ُلوا َح ْس ُبنَا اهللَُّ َونِ ْع َم ا ْل َوكِ ُيل﴾ [آل عمران ،]173 :لقد أخرب القرآن
عن موقف موسى املتوكل عىل اهلل عندما صار البحر أمامهم ،والعدو خلفهم ،فقال األول:
ِ
ون َق َال ك ََّال إِ َّن َم ِع َي َر ِّيب َس َي ْه ِد ِ
وسى إِنَّا ملَُدْ َر ُك َ
ين﴾
اجل ْم َعان َق َال َأ ْص َح ُ
اب ُم َ
﴿ َف َل َّام ت ََرا َءى ْ َ
[الشعراء 61 :ـ ]62

قال الثاين :لقد نصت التوراة عىل هذه احلادثة ،ولكن البون شاسع بني كال
التعبريين ..التعبري الذي متتلئ به الروح شفافية ،والتعبري الغارق يف احلس والكثافة.
قال األول :وهكذا يف مقام يسميه العلامء مقام اخلشية ،وهو هيبة خمتلطة بحب..
نعم ..قومنا يضحكون من هذا ،ويسخرون منه ..لكن البد من هذا املقام ..فالنفس الغارقة
يف األوحال ال بد هلا من سياط تنبهها ،وتعيد إليها توازهنا.
قال الثاين :فلم ال نعيد هلا توازهنا باملحبة؟ ..ملاذا يكثر القرآن من احلديث عن
العذاب املولد للخشية ..ملاذا مل يسلك يف الرتبية واإلصالح مسالك أخرى تطغى فيها اللذة
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عىل األمل ،والرتغيب عىل الرتهيب ،واحلب عىل اخلوف؟
قال األول :كالمها عالج ..وال ينبغي للعاقل أن يرتك دواء من األدوية ألنه يتناول
دواء آخر ..أال ترى الطبيب حيذر مريضه من أنواع كثري من الشهوات ،وقد يبني له آثارها
اخلطرية عىل مستقبل قالبه الطيني ،ومثله الرشطي الذي حيذر املدين من كل سلوك ال
ينسجم مع القوانني التي كلف برعايتها ،ويفتح له أبواب السجون أو ينصب له حبال
املشانق إن خالف تلك القوانني ،ومثلهام األستاذ الذي حيذر طلبته من كل هتاون يف
مذاكرهتم وحيذرهم من الرسوب وعواقبه عند خمالفته ألوامره ..وهكذا ..كل شخص
يامرس كل أساليب الرتهيب مع غريه ويامرسها معه غريه ،وقد تتحقق بعض املصالح يف
ذلك وقد تتخلف ،وقد يفي هؤالء بوعيدهم وقد يتخلفون ..وهكذا األمر إذا تعلق
بإخبارات اهلل ووعيده ،فاهلل كام نرجوا وعده نخاف وعيده ،وكام نطلب رمحته نفر من
عذابه ،واخلطأ الذي يقع فيه من مل جيمع بني هاتني املعرفتني هو أنه رسم صورة خاطئة يف
ذهنه عن ربه ،بل هو يراه من زاوية أهوائه ومصاحله ال من الزاوية احلقيقية التي تدل عليها
كل الدالئل.
قال الثاين :لكن املسيحية تركز عىل املحبة.
قال األول :هذه املعرفة املتكاملة هي الطريق للمحبة ،ألن املحبة املبنية عىل بعض
املعرفة حمبة ناقصة ،قد يؤثر فيها ما ينكشف لصاحبها من جهله املركب بربه ،والدالئل تدل
عىل إمكانية وجود العذاب يف الكون ،فاآلالم نراها من حولنا ،ونعيشها يف أنفسنا ،ونذوقها
بني احلني واآلخر بصور خمتلفة حمتملة ،وهي تنبيه ملا هو أكرب منها ،لنعرب إىل ما النراه بام
نراه ..وكام أن لنعيم اجلنة بعض املظاهر الدنيوية الدالة عليه ،والتي تقرب صورته للذهن،
ومتأل القلب بالرجاء له والشوق إليه ،فكذلك لعذاب اهلل مظاهره الدنيوية الدالة عليه،
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والتي متأل القلب خمافة منه ،وحذرا من أسبابه.
عبودية اجلسد:
قال الثاين :لكني أرى املسلمني يامرسون من الطقوس ما نامرس ..إهنم يغرقون يف
عبودية الظاهر ،ويف االشتغال بالرسوم.
قال األول :صدقت ..وقد تأملت يف هذه الظواهر السلوكية ،وحاولت أن أبحث
يف عالقتها بالباطن الذي يعبد اهلل به ،فوجدت تالزما كبريا بني السلوك الظاهر والرتقي
الباطن.
قال الثاين :أجل ..فاهلل يعبد بالظاهر ويعبد بالباطن ،وال يمكن للباطن أن يصلح
إال بأسلحة الظاهر ،وهلذا نص القرآن عىل االستعانة عىل التحقق باإليامن الباطني بالسلوك
الظاهري ،فهو يقول﴿ :واست َِعينُوا بِالص ِرب والص َال ِة وإِهنا َلكَبِري ٌة إِ َّال ع ََىل ْ ِ ِ
اخلاشعنيَ ﴾ [البقرة:
َ
َّ ْ َ َّ
َ ْ
َ
َ َّ َ
ِ
ِ
ِ
ن﴾ [البقرة:
الص َالة إِ َّن اهللََّ َم َع ال َّصابِ ِري َ
الص ْ ِرب َو َّ
استَعينُوا بِ َّ
 ،]45ويقولَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ْ
]153

قال األول :والقرآن يضع لتحقيق ذلك من العبادات الظاهرة ما يمأل النفس باملعاين
الباطنة ..وأوهلا الصالة ،فالصالة تشكل ركنا أساسيا من أركان اإلسالم ،وهي لذلك يكثر
األمر هبا يف القرآن ..ويكثر األمر هبا بصيغة اإلقامة املعربة عن األداء احلقيقي الكامل،
والقرآن خيرب أن مثل هذه الصالة سوف توفر لصاحبها االستقامة عىل منهج اهلل﴿ :ات ُْل َما
ِ
ِ
وحي إِ َلي َك ِمن ا ْلكِت ِ ِ
ِ
الص َال َة َتن َْهى ع ِ
ْرب
الص َال َة إِ َّن َّ
َاب َو َأق ِم َّ
َ
ُأ َ ْ
َن ا ْل َف ْح َشاء َواملُْنْك َِر َو َلذك ُْر اهللَِّ َأك َ ُ
َواهللَُّ َي ْع َل ُم َما ت َْصنَ ُع َ
ون﴾ [العنكبوت]45 :
قال الثاين :والقرآن يأمر بالصالة اخلاشعة التي جيتمع فيها اجلسد والقلب عىل
التوجه هلل ،ففي القرآن يف صفة املفلحني﴿ :ا َّل ِذين ُهم ِيف ص َال ِ ِهتم َخ ِ
اش ُع َ
ون﴾ [املؤمنون..]2 :
َ
ْ
َ ْ
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بل هو خيرب أنه ال ينتفع بالصالة إال اخلاشعون الذين ختف عليهم حركاهتم إلدراكهم
لرموزها﴿ :واست َِعينُوا بِالص ِرب والص َال ِة وإِهنا َلكَبِري ٌة إِ َّال ع ََىل ْ ِ ِ
اخلاشعنيَ ﴾ [البقرة]45 :
َ
َّ ْ َ َّ
َ ْ
َ
َ َّ َ
قال األول :لقد تأملت يف مجيع حركات الصالة وأقواهلا ،فوجدهتا كلها تنهض
لرتسيخ معاين العبودية هلل ..كل حركة منها سلم يرتقي فيه القلب إىل اهلل.
قال الثاين :أما أنا فقد ذهبت أبحث يف كتابنا املقدس عن الصالة التي نؤدهيا اآلن يف
كنائسنا ،فلم أجد هلا وجودا ..بل وجدت أن الصالة التي يف الكتاب املقدس تشبه كثريا
الصالة التي يصليها املسلمون ..لقد ورد يف أعامل الرسل(( :)36/20وملا قال هذا جثا
عىل ركبتيه مع مجيعهم وصىل) ،وفيها (( :)40/9فأخرج بطرس اجلميع خارجا وجثا عىل
ركبتيه وصىل ثم التفت اىل اجلسد وقال يا طابيثا قومي ،ففتحت عينيها ،وملا ابرصت بطرس
جلست) ،ويف (2صموائيل( :)12 /1 :وندبوا وبكوا وصاموا اىل املساء عىل شاول وعىل
يون اثان ابنه وعىل شعب الرب وعىل بيت ارسائيل ألهنم سقطوا بالسيف) ،ويف (تكوين:
( :)5 :5 :22فقال ابراهيم لغالميه اجلسا انتام ههنا مع احلامر ،وأما انا والغالم فنذهب اىل
هناك ونسجد ثم نرجع اليكام) ..ويف (لوقا ( :)8 /4فأجابه يسوع وقال اذهب يا شيطان
انه مكتوب للرب اهلك تسجد واياه وحده تعبد) ،وفيه (( :)52 /24فسجدوا له ورجعوا
اىل اورشليم بفرح عظيم) ..هذه هي الصالة كام بقيت أصوهلا يف الكتاب املقدس ،ولكنا ال
نجد هلا يف واقعنا أي أثر ..ألنا اقتفينا آثار املضللني املبتدعني.
الروحانية االجتامعية:
قال األول :باإلضافة إىل ذلك ،فقد اكتشفت نوعا مجيال من الروحانية يف القرآن مل
أجده يف كتابنا املقدس.
قال الثاين :ما هو؟
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قال األول :يمكنك أن تسميها (الروحانية االجتامعية)
قال الثاين :مل أسمع هبذا املصطلح من قبل.
قال األول :ألنا تعودنا عىل أن العالقات االجتامعية ترتبط بروابط مادية ،أو روابط
ألفة طبعية شكلية ..لكن القرآن يؤسس لروابط روحية ..تبدأ من حمبة اهلل لتنطلق إىل حمبة
خلقه ..يف سورة الفاحتة التي هي صالة املؤمنني تتجىل هذه الروحانية يف أعمق صورها،
فاملؤمن فيها ال يكتفي بالدعاء لنفسه ،بل هو يدعو للمؤمنني الذين يرتبط هبم يف عامل
ِ
ِ
ِ
اك َن ْع ُبدُ َوإِ َّي َ
الروح﴿ :إِ َّي َ
الرص َ
يم﴾ [الفاحتة 5 :ـ  ،]6وهو يفس
اط املُْ ْستَق َ
اك ن َْستَعنيُ ْاهدنَا ِّ َ
الرصاط املستقيم بأنه رصاط املنعم عليهمِ :
اط ا َّل ِذي َن َأ ْن َع ْم َت َع َل ْي ِه ْم غ ْ ِ
َري املَْغ ُْض ِ
﴿رص َ
وب
َ
الضا ِّلنيَ ﴾ [الفاحتة ،]7 :وكأن املؤمن بذلك يطلب من اهلل أن يلحقه بأولئك الذين
َع َل ْي ِه ْم َو َال َّ
أنعم عليهم.
ِ
الر ُس َ
ول
قال الثاين :أحسنت ،لقد نص القرآن عىل ذلك ،فقالَ :
﴿و َم ْن ُيط ِع اهللََّ َو َّ
الشهدَ ِاء والص ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلنيَ َو َح ُس َن
َ َّ
الصدِّ يقنيَ َو ُّ َ
َف ُأو َلئ َك َم َع ا َّلذي َن َأ ْن َع َم اهللَُّ َع َل ْي ِه ْم م َن النَّبِ ِّينيَ َو ِّ
ُأو َلئِ َك َرفِي ًقا﴾ [النساء ،]69 :حتى أن اهلل خيرب أن روح املؤمن إذا قبضت تدخل يف عباده
الصاحلني ..اسمع﴿ :يا َأي ُتها النَّ ْفس املُْ ْطمئِنَّ ُة ار ِج ِعي إِ َىل رب ِك ر ِ
اض َي ًة َم ْر ِض َّي ًة َفا ْد ُخ ِل ِيف
ُ
َ َّ َ
َ ِّ َ
ْ
َ
ادي واد ُخ ِل ِ
ِعب ِ
جنَّتي﴾ [الفجر 27 :ـ ]30
َ
َ ْ
َ
﴿ونَزَ ْعنَا َما
قال األول :ويف اجلنة يلتقي اإلخوان املؤمنون بعضهم ببعض ..اسمعَ :
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
رس ٍر ُم َت َقابِلنيَ ﴾ [احلجر]47 :
يف ُصدُ وره ْم م ْن غ ٍّل إ ْخ َوانًا ع ََىل ُ ُ
قال الثاين :مل أفهم رس هذا النوع من الروحانية وما آثاره.
قال األول :القرآن يؤسس لتوحد اجتامعي يف عبادة اهلل ويف معرفته.
قال الثاين :ما تقصد؟
337

قال األول :أن يصبح هم املجتمع مجيعا التعرف عىل اهلل وحمبته ..ولذلك يكون
اللقاء بينهم عىل هذا األساس ..وتصري األلفة بينهم عىل هذا األساس.
قال الثاين :سألتك عن ثمرة هذا.
قال األول :عندما تصل القلوب إىل هذه احلالة يتأسس بنيان اجتامعي وروحي
عظيم ..لن تبقى هناك طبقية اجتامعية ..ألن الكل متوجه هلل بالعبودية ..لقد أمر اهلل حممدا
وكل األمة أن ال متيل إىل الدنيا ،وتنسى صحبة أولئك الطيبني الذين ال يريدون إال وجه
ِ
ِ
ون َو ْج َه ُه َو َال َت ْعدُ َع ْين َ
يش ُي ِريدُ َ
رب َن ْف َس َك َم َع ا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
َاك
﴿و ْ
اهللَ :
اص ِ ْ
ون َر َّ ُهب ْم بِا ْل َغدَ اة َوا ْل َع ِّ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َو َال ُتطِ ْع َم ْن َأ ْغ َف ْلنَا َق ْل َب ُه َع ْن ِذك ِْرنَا َوا َّت َب َع َه َوا ُه َوك َ
َان َأ ْم ُر ُه ُف ُر ًطا﴾
َعن ُْه ْم ُت ِريدُ ِزينَ َة ْ َ
[الكهف ،]28 :فهذه اآليات تشري إىل العالقة الروحية التي ينبغي أن تكون بني املؤمنني.

 .7الكتب ..واألدب:
قلنا :وعينا هذا ..فحدثنا عن املشهد الذي عرفت فيه سور األدب ،وعالقته بالكتب
املقدسة.
قال :لقد كان هذا آخر األسوار التي تعرفت فيها عىل الفرق بني القرآن الكريم
والكتاب املقدس ،وهو ما جعلني أكتفي به عن غريه.
قلنا :فكيف تم لك ذلك؟
قال :لقد تم ذلك من خالل حوار عامي بسيط مع بعض القسس من رجال الدين،
وأمام الكنيسة التي تعودت الذهاب إليها ،مراعاة لوصية والدي.
وهناك ،ويف ذلك اليوم املبارك ،رأيت رجال حزينا يقرتب من قسيس كان من
أصدقاء والدي ،وقال :لقد سمعتك مرة تذكر حاجة الكتاب املقدس الدائمة للرعاية ،ولو
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ببعض التحويرات البسيطة التي ال تؤثر عىل معانيه السامية؟
قال القس :أجل ..ذلك صحيح.
قال العامي :صدقت ..وقد فتحت يل الباب عىل مرصاعيه ألحدثك عام ظللت طول
عمري أفكر فيه ..وأخربك أوال بأين مسيحي ..بل مسيحي متدين ..وهلذا ،فأنا أحرص
الناس عىل هذا الكتاب ..عىل هذه الثروة اإلهلية العظيمة ..ولكني مع ذلك أشعر أن هذه
الثروة تبتذل من بعض السفهاء ،أو هم يسيئون فهمها ،فلذلك رأيت أن نحذف من الكتاب
املقدس ما يؤدي إىل هذا ..أمل ختربين بأن الكتاب املقدس قد وضع بني أيدي أهل اهلل
ليترصفوا فيه وفق ما يتطلبه واقعهم؟
قال القس :أنا معك فيام تقول ..فام الكلامت التي تريد حذفها؟
قال العامي :ليست كلامت فقط ..بل فقرات كثرية ..بل أسفارا ،ال أراها ختتلف عن
أي كتاب من تلك الكتب املنحرفة التي تنرش الرذيلة ،وتسد أبواب الفضيلة.
قال القس :ما تقول يا رجل!؟
قال العامي :ما ذكرت لك ..فمع أين مسيحي ..بل مسيحي متدين ..إال أين ال أضع
يف بيتي نسخة واحدة من الكتاب املقدس.
قال القس :مل؟
قال العامي :خشية عىل أوالدي املراهقني من أن تؤثر فيهم تلك العبارات اخلطرية
التي تفوح بروائح الرذيلة.
قال القس :فحدثني عن خطة احلذف التي تريدها.
أشار العامي إىل نسخة من الكتاب املقدس كان حيملها ،وقال :لقد وضعت يف هذه
النسخة نامذج ألكثر ما نحتاج إىل حذفه أو تعديله من الكتاب املقدس.
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قال القس :فأخربين عام تريد حذفه.
قال العامي :أو تعديله ..ليس بالرضورة نحذف.
قال القس :ال بأس ..إن اضطررنا فلنحذف.
قال العامي :لو فعلنا ذلك فإن الكتاب املقدس سيصغر حجمه كثريا ..ولذلك أرى
أن نستبدل احلذف بالتعديل.
قال القس :ال بأس ..ما الذي تريد تعديله؟
األدب املكشوف:
فتح العامي الكتاب املقدس ،وقال :فلنبدأ بسفر نشيد اإلنشاد.
قال القس :اقرأ عل النص.
قال العامي :يبدأ اإلصحاح األول من هذا السفر بقوله( :ليقبلني بقبالت فمه ،ألن
حبك أطيب من اخلمر ،لرائحة أدهانك الطيبة ،اسمك دهن مهراق ،لذلك أحبتك
العذارى ،اجذبني وراءك فنجري ،أدخلني امللك إىل حجاله ،نتبهج ونفرح بك ،نذكر
حبك أكثر من اخلمر ..ما أمجل خديك بسموط ،وعنقك بقالئد ،نصنع لك سالسل من
ذهب مع مجان من فضة ..حبيبي يل ،بني ثديي يبيت[ )..نشيد  1/1ـ  ،]15وهبذا األسلوب
الفاضح تستمر بقية إصحاحات السفر ،بل تصل أحيانا إىل قمة السوء حني تنزع كل أثواب
احلياء ..اسمع( :يف الليل عىل فرايش طلبت من حتبه نفيس ،طلبته فام وجدته ..حتى وجدت
من حتبه نفيس فأمسكته ،ومل أرخه حتى أدخلته بيت أمي ،وحجرة من حبلت يب ..قد
خلعت ثويب فكيف ألبسه ..حبيبي مد يده من الكوة ،فأنت عليه أحشائي) [نشيد  1/3ـ
]5
فتح الكتاب املقدس عىل موضع آخر ،وقال :واسمع إىل هذا األدب املكشوف
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الرصيح يف هذه الفقرات( :ما أمجل رجليك بالنعلني يا بنت الكريم ،دوائر فخذيك مثل
احلل ،صنعة يدي صناع ،رستك كأس مدورة ال يعوزها رشاب ممزوج ،بطنك صربة حنطة
مسيجة بالسوسن ،ثدياك كخشفتني توأمي ظبية ،عنقك كربج من عاج ،عيناك كالربك ..ما
أمجلك وما أحالك أيتها احلبيبة باللذات ،قامتك هذه شبيهة بالنخلة ،وثدياك بالعناقيد..
وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة أنفك كالتفاح ،وحنكك كأجود اخلمر حلبيبي السائغة
املرقرقة السائحة عىل شفاه النائمني ،أنا حلبيبي ،وإيل اشتياقه ،تعال يا حبيبي لنخرج إىل
احلقل ولنبت يف القرى ،لنبكرن إىل الكروم لننظر هل أزهر الكرم هل تفتح القعال؟ هل
نور الرمان ،هنالك أعطيك حبي ..ليتك كأخ يل ،الراضع ثديي أمي ،فأجدك يف اخلارج
وأقبلك ،وال خيزونني ،وأقودك وأدخل بك بيت أمي ،وهي تعلمني ،فأسقيك من اخلمر
املمزوجة من سالف رماين ،شامله حتت رأيس ،ويمينه تعانقني) [نشيد  1/7ـ ]13
قاطعه القس ،وقال :أوال ..هذا السفر يمكن أن يفهم فهام سليام ،وسيبعد عنه ذلك
الفهم السيئ الذي يبدو يف ظاهر عباراته.
قال العامي :فام هو هذا الفهم الذي يزيل عنا هذا الوهم؟
قال القس :أوال ..يمكن أن يقبل ظاهره عىل أساس أنه يصف احلياة الزوجية بام
فيها من متع جنسية ..وال خطأ يف اجلنس الذي هو يف إطار الزواج.
قال العامي :فلنمنعه إذن عن غري املتزوجني ..إهنم يترضرون به كثريا ..أو فلنكتب
عىل هذا السفر عبارة حتذير حتى ال يقدم عىل قراءته املراهقون.
قال القس :أو فلننرش بدل ذلك املعاين الرمزية اجلميلة التي يفهمها القديسون من
هذا السفر؟
قال العامي :وما تلك املعاين اجلميلة؟
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قال القس :لقد اعترب علامء الالهوت أسلوب هذا السفر أسلوبا رمزيا يعلن عن
احلب املتبادل بني اهلل وكنيسته ،أو بني اهلل والنفس البرشية كعضو ىف الكنيسة ،وهو لذلك
يذكر مناجاة الكنيسة للسيد املسيح الذي هو عريسها ،فتطلب قبالت فم اآلب ،أى تدابريه
اخلالصية.
قال العامي :ولكن أسلوب هذا السفر واضح يف الداللة عىل أن اخلطاب من امرأة
لعشيقها ،والعشيق يرد ..إن األسلوب اخلطايب واضح ال يمكن أن يفهم منه إال ظاهره.
قال القس :فلنرفع وعينا لنفهم أرسار الكتاب املقدس ..فشخصيات السفر ـ عىل
حسب فهم القديسني ـ هي العريس الذي هو السيد املسيح (شيبارد) الذى خيطب الكنيسة
عروسا مقدسة له (أف  ،)27 :5ويشبه السيد املسيح بالظبى (الغزال) ،والعروس هى
الكنيسة اجلامعة ،أو املؤمن كعضو حى فيها ،وتسمى (شومليث) ،والعذارى هم املؤمنون
الذين مل يبلغوا بعد العمق الروحى ،لكنهم أحرزوا بعض التقدم ىف طريق اخلالص ،وبنات
أورشليم يمثلن األمة اليهودية التى كان يليق هبا أن تكرز باملسيا املخلص ..وأصدقاء
العريس هم املالئكة الذين بلغوا األنسان الكامل (أف  ..)13 :4واألخت الصغرية متثل
البرشية املحتاجة من خيدمها ويرعاها ىف املسيح يسوع ..وبناء عىل هذا ،فإن الكنيسة
(شومليث) تطلب من اليسوع (شيبارد) أن يقبلها من فمها ،ألن فمه أطيب من اخلمر
ورائحة الطيب املنبعثة منه والتي من خالهلا أحبه الذي آمنوا به.
قال العامي :أنا ال أجادلك يف كل هذا ،فهذا السفر حيوي معاين رمزية سامية..
ولكن هل تتصور أن هؤالء العامة يفهمون هذه املعاين؟ ..إن وعيهم ال يعدو ظواهر
العبارات ،فلذلك يترضرون بسامعها ،وهلذا أقرتح أن نبدل هذه العبارات الفاضحة
بمعانيها الرمزية ..وبذلك نيس عىل الناس فهم الكتاب املقدس من جهة ،ونقي كتابنا
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املقدس من أيادي االبتذال من جهة أخرى.
قال القس :أهذا هو النص الذي تريد حذفه؟
قال العامي :أنا أطالب بتعديله فقط ..فأنا ال أجرؤ عىل حذف هذا النص بالذات.
قال القس :هل لديك نصوص أخرى؟
قال العامي :أجل ..وهي لألسف كثرية.
قال القس :فاذكر يل بعضها.
قال العامي :أرى أن نعدل النصوص الكثرية التي تصف املرأة وصفا مكشوفا،
فتصف ثدييها وحلقات فخذهيا ،وترائب عذرهتا ،وما خلف ذلك وما أمامه ،وما أعاله
وما أدناه.
قال القس :اذكر يل هذه النصوص.
قال العامي :هي كثرية ..وال شك أنك تعلمها ..ولكن ـ بناء عىل طلبك ـ سأذكر
لك منها غرام الكتاب املقدس بوصف الثديني ..ولست أدري مل الثديني خاصة!؟ ..ففي
سفر األمثال (( :)19 / 5الظبية املحبوبة والوعلة الزهية ،لريوك ثدياها يف كل وقت
وبمحبتها اسكر دائام) ،ويف (نشيد( :)13/ 1رصة املر حبيبي يل ،بني ثديي يبيت) ..وفيه:
(قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد قلت إين اصعد إىل النخلة وأمسك بعذوقها،
وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة انفك كالتفاح) [نشيد  7عدد 7ـ  ،]8وغريها من
النصوص الكثرية التي تتحدث عن الثديني حلاجة وغري حاجة.
قال القس :فهل ترى استبدال هذه النصوص بنصوص أخرى؟
قال العامي :نعم ..نرى من األصلح أن نستبدل النصوص الفاضحة بام ترمز إليه
من رمز حتى نحفظ أوالدنا وأنفسنا من آثار هذا الكالم.
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سكت قليال ،ثم قال :أتعلم ..لقد رأيت بعض املسلمني يتهكم من هذه النصوص..
وهو جيمعها لريميها يف وجوهنا بعد ذلك ،ويسبنا هبا؟ ..هل ترض أن يصبح الكتاب
املقدس لعبة بأيدي هؤالء؟
قال القس :فتعلموا كيف تواجهون هؤالء ..اقرأوا عليهم فضائح كتاهبم املقدس
ليحذروا من الكالم يف كتابكم املقدس.
قال العامي :وحتسب أنا مل نفعل ..ولكنا مل نجد يف كتاهبم ما يرضينا ..لقد قرأنا
كتاهبم املقدس مرات ومرات ..فلم نجد شيئا يستحق أن يلمزوا بسببه ..لقد بحثت عن
الثدي يف كتاهبم املقدس ..كام بحثت عنه يف كتابنا ،فلم أجد له أي وجود ..فرحت أبحث
عن الرضاعة ..لعل أجد فيها ما يمكن أن ينهرهم ،فوجدت هذا اللفظ يف مخسة مواضع.
قال القس :فواجههم هبا ..نعم مخسة أقل بكثري مما عندنا ..ولكن مع ذلك ،فإن
حجم كتابنا املقدس أكرب من حجم قرآهنم.
قال العامي :بامذا أواجههم ـ يا سيدي ـ ليس يف هذه املواضع اخلمسة أي يشء خيدش
احلياء ،أو ييسء إىل األدب ..لقد ذكرت اآلية األوىل أحكام الرضاعة ،ومدهتا ،وحق املرأة
فيها ،وواجب الرجل ..وهي أحكام غاية يف السمو ،جاءت بألفاظ غاية يف األدب ..اسمع
ِ
َام َل ِ ِ
ات ير ِضعن َأو َالد ُهن حو َل ِ ِ
ِ
الر َضا َع َة َوع ََىل
ما تقولَ :
ني َمل ْن َأ َرا َد َأ ْن ُيت َّم َّ
ني ك ْ
﴿وا ْل َوالدَ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ َّ َ ْ ْ
ود َله ِرزْ ُقهن وكِسو ُهتن بِاملَْعر ِ
ِ
ف َن ْف ٌس إِ َّال ُو ْس َع َها َال ُت َض َّار َوالِدَ ٌة بِ َو َل ِد َها َو َال
وف َال ُت َك َّل ُ
املَْ ْو ُل ُ
ُ َّ َ ْ َ ُ َّ ْ ُ

ث ِم ْث ُل َذلِ َك َفإِ ْن َأرادا فِص ًاال َعن تَر ٍ ِ
مو ُلود َله بِو َل ِد ِه وع ََىل ا ْلو ِار ِ
َاح
او ٍر َف َال ُجن َ
اض من ُْه َام َوت ََش ُ
َ َ َ
َ
َ
َْ ٌ ُ َ
ْ َ
َع َلي ِهام وإِ ْن َأرد ُتم َأ ْن تَس َرت ِضعوا َأو َالد ُكم َف َال جنَاح َع َلي ُكم إِ َذا س َّلم ُتم ما آ َتي ُتم بِاملَْعر ِ
وف
ْ َ َ
َ ْ ْ َ ْ ْ ُْ
ُ َ ْ ْ
ْ ْ ُ ْ َ ْ
َ ْ ْ
َوا َّت ُقوا اهللََّ َوا ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون َب ِص ٌري﴾ [البقرة ..]233 :ويف سورة النساء وردت عند
ذكر املحرمات من النساء معتربة املرأة املرضع بمثابة األم ،وابنتها بمثابة األخت ،لقد جاء
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ِ
﴿و ُأ َّم َها ُت ُك ُم َّ
الر َضاع َِة﴾
فيها عند عد املحرماتَ :
الال ِيت َأ ْر َض ْعنَ ُك ْم َو َأ َخ َوا ُت ُك ْم م َن َّ

[النساء:

 ..]23ويف سورة احلج ذكر لذهول املرضع عن ابنها نتيجة األهوال التي تعاينهاَ ﴿ :ي ْو َم
ت ََر ْو َهنَا ت َْذ َه ُل ُك ُّل ُم ْر ِض َع ٍة ع ََّام َأ ْر َض َع ْت﴾ [احلج ..]2 :ويف سورة القصص ذكر ألم موسى:
ت َع َلي ِه َف َأ ْل ِق ِ
يه َف ِإ َذا ِخ ْف ِ
﴿و َأوحينَا ِإ َىل ُأم موسى َأ ْن َأر ِض ِع ِ
يه ِيف ا ْل َي ِّم َو َال َخت َِايف َو َال َحتْزَ ِين ِإنَّا
ْ
َ ْ َْ
ْ
ِّ ُ َ

رادوه إِ َلي ِك وج ِ
اع ُلو ُه ِم َن املُْ ْر َسلِنيَ ﴾ [القصص ..]7 :ويف سورة الطالق ذكر لوجوب إعطاء
َ ُّ ُ ْ َ َ
وه َّن
وه َّن ِم ْن َح ْي ُث َس َكنْ ُت ْم ِم ْن ُو ْج ِد ُك ْم َو َال ُت َض ُّار ُ
املطلقة املرضع أجرة رضاعهاَ ﴿ :أ ْسكِنُ ُ
وال ِ
لِ ُت َض ِّي ُقوا َع َل ْي ِه َّن َوإِ ْن ُك َّن ُأ َ
مح َل ُه َّن َفإِ ْن َأ ْر َض ْع َن َل ُك ْم
ت َمح ٍْل َف َأن ِْف ُقوا َع َل ْي ِه َّن َحتَّى َي َض ْع َن َ ْ

ِ
ٍ ِ
رت ِض ُع َل ُه ُأ ْخ َرى﴾ [الطالق،]6 :
َفآ ُت ُ
ارس ُت ْم َف َس ُ ْ
وه َّن ُأ ُج َ
ور ُه َّن َو ْأ َمت ُروا َب ْينَ ُك ْم بِ َم ْع ُروف َوإ ْن َت َع َ ْ

وليس يف هذه النصوص مجيعا ـ حرضة احلرب ـ أي نص تستحيي من قراءته مع أوالدك..
باإلضافة إىل أن كل ذلك وضع يف موضعه السليم ..فهي أحكام غاية يف السمو ..باإلضافة
إىل كل ذلك ،فهي معان ظاهرة بألفاظ ظاهرة ال حتتاج إي تفسريات حتل رموزها ،وتوضح
معانيها.
قال القس :لقد ورد يف كتاهبم ذكر مالعبة الرجل لزوجته ..أليس كذلك؟
قال العامي :بىل.
قال القس :فواجهوهم بتلك النصوص؟
قال العامي :لقد بحثت يف هذا أيضا ..لكني مل أجد إال األدب الرصف ..والتعبري
اجلميل ..لقد ذكر القرآن ذلك عند ذكر أحكام الصوم ،فقال العاميُ ﴿ :أ ِح َّل َل ُك ْم َل ْي َل َة
ِ
ِ
ِ ِ
ختتَا ُن َ
اس َهل ُ َّن عَلِ َم اهللَُّ َأ َّن ُك ْم ُكنْ ُت ْم َ ْ
ون
اس َل ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم ل َب ٌ
الر َف ُث إِ َىل ن َسائ ُك ْم ُه َّن ل َب ٌ
ِّ
الص َيا ِم َّ
ِ
ارش ُبوا
ارش ُ
وه َّن َوا ْب َت ُغوا َما َكت َ
َأ ْن ُف َس ُك ْم َفت َ
َب اهللَُّ َل ُك ْم َو ُك ُلوا َو ْ َ
َاب َع َل ْي ُك ْم َو َع َفا َعنْ ُك ْم َف ْاآل َن َب ُ
ِ
ِ ِ
اخلي ُط ْاألَبي ُض ِمن ْ ِ
الص َيا َم إِ َىل ال َّل ْي ِل َو َال
َحتَّى َي َت َب َّ َ
َ َ
َْ
ني َل ُك ُم ْ َ ْ
اخل ْيط ْاألَ ْس َود م َن ا ْل َف ْج ِر ُث َّم َأمتُّوا ِّ
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ِ
ون ِيف املَْس ِ
وه َّن َو َأ ْن ُت ْم عَاكِ ُف َ
ني اهللَُّ آ َياتِ ِه
وها َك َذلِ َك ُي َب ِّ ُ
اج ِد تِ ْل َك ُحدُ و ُد اهللَِّ َف َال َت ْق َر ُب َ
ارش ُ
َ
ُت َب ُ
لِلن ِ
َّاس َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُق َ
ون﴾ [البقرة]187 :
قال القس :فقد ذكرت هذه اآلية الرفث ..والرفث هو مقدمات املبارشة ،أو هو
املبارشة ذاهتا.
قال العامي :أجل ..ولكن القرآن مل يفصل يف ذكر يشء من هذه املالعبات ،كام نرى
الكتاب املقدس ..ولو كان األمر يتعلق بالزوجني ..ألن هذه من اخلصوصيات التي ال
حتتاج تعليامت إهلية تبني كيفيتها ،باإلضافة إىل هذا ،فإن القرآن يرفع من هذه املبارشة
ليمألها باملعاين اإلنسانية الرفيعة ،فيعترب املرأة لباسا للرجل ،والرجل لباس للمرأة..
واللباس ال يوحي إال بالسرت والصيانة واألدب.
سكت قليال ،ثم قال :ال كام رأينا يف الكتاب املقدس من احلديث عن العري ..لقد
بحثت يف هذا ..بحثت يف النصوص التي تتحدث عن العري ،فرأيتها ال تقل عن النصوص
التي تتحدث عن األثداء ..ففي (سفر حزقيال( :)35 / 16 :لذلك اسمعي أيتها الزانية
قضاء الرب :من حيث أنك أنفقت مالك وكشفت عن عريك يف فواحشك لعشاقك ..ها
أنا أحشد مجيع عشاقك الذين تلذذت هبم ،ومجيع حمبيك مع كل الذين أبغضتهم فأمجعهم
عليك من كل ناحية ،وأكشف عورتك هلم لينظروا كل عورتك ..وأسلمك أليدهيم
فيهدمون قبتك ومرتفعة نصبك ،وينزعون عنك ثيابك ويستولون عىل جواهر زينتك
ويرتكونك عريانة وعارية) ،بل إن النصوص املقدسة ال تكتفي بذكر العري املرتبط
بالزانيات ،بل تتعداهن ،فتذكر عري األنبياء ..بل تغرم بذكر هذا ..لقد ذكرت عن نوح:
(وابتدأ نوح يكون فالحا وغرس كرما ،ورشب من اخلمر فسكر وتعرى داخل خبائه)
[تكوين  ..]20 :9وذكرت عن داود( :ورجع داود ليبارك بيته فخرجت ميكال بنت شاول
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الستقبال داود وقالت :ما كان أكرم ملك ارسائيل اليوم حيث تكشف اليوم يف أعني إماء
عبيده كام يتكشف احد السفهاء) [صموئيل الثاين ..]20 :6 :وغريها كثري.
قال القس :لقد ذكر القرآن عني العملية اجلنسية يف قوله﴿ :نِ َساؤُ ُك ْم َح ْر ٌ
ث َل ُك ْم َف ْأ ُتوا
حر َث ُكم َأنَّى ِش ْئ ُتم و َقدِّ موا ِألَ ْن ُف ِس ُكم وا َّت ُقوا اهللََّ وا ْع َلموا َأ َّن ُكم م َال ُقوه وب ِّ ِ ِ ِ
رش املُْؤْ مننيَ ﴾ [البقرة:
ُ ََ
ْ َ
ْ ُ
َ ُ
ْ َ ُ
َ ْ ْ

سو ِ
ِ
 ..]223ويف قولهِ ُ :
احدَ ٍة َو َج َع َل ِمن َْها زَ ْو َج َها لِ َي ْس ُك َن إِ َل ْي َها َف َل َّام
﴿ه َو ا َّلذي َخ َل َق ُك ْم م ْن َن ْف ٍ َ
ت بِ ِه َف َلام َأ ْث َق َل ْت دعَوا اهللََّ رهبام َلئِن آ َتي َتنَا ص ِ
احلًا َلنَ ُكو َن َّن ِم َن
مح َل ْت َمح ًْال َخ ِفي ًفا َف َم َّر ْ
اها َ َ
َتغ ََّش َ
َ َّ ُ َ ْ ْ َ
َ َ
َّ
َّ ِ
ن﴾ [األعراف]189 :
الشاك ِري َ
قال العامي :لقد قرأت هاتني اآليتني ..ولكنهام ال تصلحان ملواجهتهم هبا.
قال القس :ملاذا؟ ..إهنا تتكلم عن هذه العملية بكل رصاحة.
قال العامي :ولكنها تتكلم عنها بأدب ..إهنا تعلمهم الغاية من العملية ،وآداهبا،
﴿و َي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
َن املَْ ِح ِ
يض ُق ْل ُه َو َأ ًذى
ومثل ذلك ما ورد يف اعتزال احلائض ،فقد جاء فيهاَ :
َفا ْعت َِز ُلوا الن َِّسا َء ِيف املَْ ِح ِ
وه َّن ِم ْن َح ْي ُث َأ َم َر ُك ُم
وه َّن َحتَّى َي ْط ُه ْر َن َفإِ َذا َت َط َّه ْر َن َف ْأ ُت ُ
يض َو َال َت ْق َر ُب ُ
ِ
ِ
ب املُْ َت َط ِّه ِري َن﴾ [البقرة ،]222 :إن هذه اآلية كالتي قبلها تتحدث
ب الت ََّّوابِنيَ َو ُحي ُّ
اهللَُّ إِ َّن اهللََّ ُحي ُّ
بأدب رفيع عن آداب العملية اجلنسية حتى ال جياوز هبا حدها املؤذي ..إهنا تضع الضوابط
التي تقي هذه العملية من كل شذوذ.
سكت قليال ،ثم قال :قارن هذه النصوص التي متتلئ باألدب بام ورد يف كتابنا
املقدس ..لقد ورد يف سفر حزقيال هذه العبارة اململوءة بالبذاءة( :وعشقت معشوقيهم
الذين حلمهــم كلحــم احلمري ومنيهم كمني اخليـل) [حزقيال]20 :23 :
قال القس :أجل ..هذه عبارة ال تصلح ..وهي حتتاج إىل تغيري ترمجتها.
قال العامي :إن السلطات يف كثري من دول العامل حتظر طبع ونرش بعض الكتب
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لورود الكالم الفاحش اخلارج عن الذوق العام فيها ،وهو أقل فحشا من مثل هذا الكالم
املطبوع املنشور عىل صفحات الكتاب املقدس ..فكيف نرض إبقاءه ..بل كيف نجعله
مواعظ نعظ هبا الناس؟ ..هل ترى أن نسلم الكتاب املقدس هلؤالء الذين مألت الشوارع
نفوسهم شهوات ونزوات حيوانية ليتخلصوا بالكتاب املقدس من تلك النزوات؟ ..أال
نخاف عىل هؤالء أن جيعلوا من الكتاب املقدس كتابا يمد شهوات بالغرائز احليوانية
اآلثمة؟
سكت قليال ،ثم قال :لقد تعجب ول ديورانت يف (قصة احلضارة) ،وحق له أن
يتعجب ،لقد قال( :مهام يكن من أمر هذه الكتابات الغرامية فإن وجودها يف العهد القديم
رس خفي ..ولسنا ندرى كيف غفل أو تغافل رجال الدين عام يف هذه األغاين من عواطف
شهوانية وأجازوا وضعها يف الكتاب املقدس) ،وهلذا جاء يف مقدمة اآلباء اليسوعيني( :ال
يقرأ نشيد اإلنشاد إال القليل من املؤمنني ،ألنه ال يالئمهم كثريا)
أدب الرذيلة:
قال القس :ال بأس ..ما دام األمر يرتبط بمجموعة ألفاظ جترح احلياء العام..
فسنفكر يف السبيل الذي نعدل به كتابنا املقدس ليتناسب مع هذا الذوق ..خاصة ،وأن ذوق
هذا العرص ذوق ناقد ،ال يسلم كام سلمت سائر العصور.
قال العامي :ليس هذا فقط ،حرضة احلرب.
قال القس :أهناك يشء آخر؟
قال العامي :ليس األمر قارصا عىل ألفاظ يمكن تبديلها ،بل هو أخطر من ذلك.
قال القس :ما تقصد؟
قال العامي :أمل يرد يف (تيموثاوس)( :كل الكتاب هو موحى به من اهلل ،ونافع
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للتعليم والتوبيخ ،للتقويم والتأديب الذي يف الرب) [تيموثاوس ]16/3
قال القس :أجل ..صدق بولس فيام قال ،وما كان له إال أن يصدق ..أليس هو
رسول األمم؟
قال العامي :فهل حتقق هذا يف الكتاب املقدس؟
تغري وجه القس ،فقال العامي :ال أقصد ما فهمت ..أنا مسيحي كام ذكرت لك..
ومل يدفعني إىل التكلم معك يف هذا إال حبي للمسيحية ،وتعصبي هلا ،وتعصبي للكتاب
املقدس ..إنني مثل والد حيب ولده ،وحيرص عليه ،وحيرص عىل سمعته ،فلذلك اعذرين
إن كان يف كالمي أي إساءة.
قال القس :ال ..تكلم ..يظهر عليك الصدق ..تكلم كام تشاء ،ولن جتد مني إال
اآلذان الصاغية ..بل إين أحاول خدمتك بقدر اإلمكان.
قال العامي :لقد امتألت أسفار الكتاب املقدس ـ بكل أسف ـ باحلديث عن رذائل
مارسها بنو إرسائيل وغريهم ،وحكت طويال عن سكرهم وزناهم ووثنيتهم.
قال القس :نعم ..إن الكتاب املقدس كتاب واقعي ..يذكر الواقع كام هو ..ثم ينثني
ليصلحه.
قال العامي :أما الشطر األول من كالمك فصحيح ..فهو يذكر الواقع بصفة
مفضوحة متاما ..لكني ال أرى أنه ينثني عليه ليصلحه.
قال القس :كيف ذلك؟
قال العامي :لقد ذكر العهد القديم أمثلة كثرية من هذا األدب الواقعي املكشوف،
وقد بحثت يف كل هذه األمثلة عن عقوبة للمجرم فلم أجد ..إذ مل خيربنا أن حد الزنا املذكور
يف سفر الالويني ( )17/20قد طبق مرة واحدة.
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قال القس :لقد ورد يف سفر صموئيل عن عايل رئيس الكهنة وقاض بني إرسائيل
هذا النص الذي يفيد إنكار مثل هذه الرذائل( :وشاخ عايل جدا ،وسمع بكل ما عمله بنوه
بجميع إرسائيل ،وبأهنم كانوا يضاجعون النساء املجتمعات يف باب خيمة االجتامع ،فقال
هلم :ملاذا تعملون مثل هذه األمور؟ ألين أسمع بأموركم اخلبيثة من مجيع هذا الشعب ،ال يا
بني ألنه ليس حسنا اخلرب الذي أسمع) [صموئيل  22/2ـ ]24
ضحك العامي ،فقال القس :ما الذي يضحكك؟
قال :يضحكني هذا الرجل ..بل هذا القاض الذي هو رئيس الكهنة ..أهذا كل ما
استطاع قوله هلم ..وهو رجل الدين وهو القاض يف نفس الوقت ،أهذا كل ما صنعه مع
أولئك الذين يزنون يف خيمة االجتامع!؟
صمت القس ،فقال العامي :ليت األمر كان قارصا عىل هذا ..إن كثريا من نصوص
الكتاب املقدس ال تكتفي بعدم النهي عن الرذيلة ،بل هي تكاد حتث عليها.
قال القس :ماذا تقول؟
قال العامي :سأقرأ عليك بعض النصوص التي أقرتح الترصف فيها ..فهي خطرية
جدا عىل مراهقينا وعىل كتابنا املقدس.
فتح الكتاب املقدس ،وقال :اسمع( :..وأوحى إيل الرب بكلمته قائال( :ياابن آدم،
كانت هناك امرأتان ،ابنتا أم واحدة ،زنتا يف صبامها يف مرص حيث دوعبت ثدهيام ،وعبث
برتائب عذرهتام[ )..حزقيال 1 :23 :ـ ]21
بعد أن قرأ النص اململوء بالبذاءة بطوله ،والذي ال يمكنني قراءته يف هذا املجلس
املحرتم ،أغلق الكتاب ،وقال :ما فائدة مجيع هذه التفاصيل التي ليس هلا من أثر إال هتييج
الشهوات واحلث عىل الرذيلة!؟
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قال القس :إن التقصري ليس يف الكتاب املقدس.
قال العامي :فيم إذن؟
قال القس :يف تفسري رجال الكنيسة للكتاب املقدس ..لو أهنم رشحوا للناس املعاين
الرمزية العميقة التي تتضمنها هذه النصوص لذهب عنهم كل ذلك الوهم الذي ساقته
إليهم غرائزهم.
قال العامي :لقد فعلوا ..ولكنهم مل يزيدوا الطني إال بلة ..لقد جعلوا الدعارة رمزا
للكنيسة ..بل إن الكنيسة عندهم لو جتسدت ،فلن تتجسد إال يف عاهرة.
أدب الشذوذ:
بعد أن ذكر العامي الكثري من األمثلة عن البذاءة املوجودة يف الكتاب املقدس ،والتي
أربأ عن إسامعها لكم ،قال :ليت األمر اقترص عىل كل هذا.
قال القس :أهناك غري هذا؟
قال العامي :هناك ما هو أخطر وأعظم.
قال القس :لكأين بك تريد أن نغري مجيع الكتاب املقدس.
قال العامي :ربام ال تشعرون أنتم ـ بطبيعة اجلو الذي تعيشونه ـ بكثري مما ذكر سابقا،
ولكن هذا ـ خصوصا ـ ال يصطدم مع بيئتنا فقط ..بل يصطدم مع كل ذوق إنساين.
قال القس :ماذا تقصد؟
قال العامي :أدب الشذوذ.
قال القس :ما أدب الشذوذ؟
قال العامي :زنا املحارم ..ألست ترى الكتاب املقدس يضم هذا النوع أيضا من
الفواحش ،بل ينسبه لألنبياء والصاحلني!؟
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فتح الكتاب املقدس ،وقال :اسمع هذه القصة عن زنا األب بابنتيه( :وصعد لوط
من صوغر وسكن يف اجلبل وابنتاه معه ألنه خاف أن يسكن يف صوغر فسكن يف املغارة هو
وابنتاه وقالت البكر للصغرية :أبونا قد شاخ وليس يف األرض رجل ليدخل علينا كعادة
كل األرض ..هلم نسقي أبانا مخرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسال ،فسقتا أبامها مخرا
يف تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ومل يعلم باضطجاعها وال بقيامها)..
[التكوين 30/19 :ـ ]38
بعد أن قرأ النص بطوله ،أغلق الكتاب ،قال :أترى أن هذا فعل يمكن أن يصدر من
لوط وابنتيه!؟ ..لقد كانت قريتا سدوم وعمورة تفعالن املنكرات ،وكان أفضعها إتيان
الرجال بعضهم لبعض من دون النساء ..وكان ذلك سببا إلرسال املالئكة لتدمريمها بام
فيها من البرش من دون استثناء ما عدا لوط وبيته ..فاستثنوا وحدهم لطهرهم ..فهل يعقل
أن ينجى اهلل لوطا وابنتيه ،ثم يرتكبوا ما هو أفضع من فعل القريتني؟ ..ثم بعد ذلك ال نرى
الرب يغضب ..بل يكتفي بذكر اسم الولدين ،والقبائل التي كانت من ذينك الولدين..
أهو كتاب أنساب أم كتاب رب يريب عباده ويؤدهبم؟
سكت قليال ،ثم قال :لقد قرأت قصة لوط يف القرآن ..فامتألت حبا للوط ،وحبا
﴿و ُلو ًطا إِ ْذ َق َال لِ َق ْو ِم ِه َأ َت ْأ ُت َ
ون
لبناته الطاهرات ،اسمع إىل القرآن ..وهو يتحدث عن لوطَ :
ون النِّس ِ
ون الرج َال َشهو ًة ِمن د ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
اء َب ْل
َْ ْ ُ
ا ْل َفاح َش َة َما َس َب َق ُك ْم ِ َهبا م ْن َأ َحد م َن ا ْل َعاملَنيَ إِ َّن ُك ْم َل َت ْأ ُت َ ِّ َ
َ
ِ
َان جواب َقو ِم ِه إِ َّال َأ ْن َقا ُلوا َأ ْخ ِرج ُ ِ
َأ ْن ُت ْم َق ْو ٌم ُم ْ ِ
س ُف َ
َاس
وه ْم م ْن َق ْر َيت ُك ْم إِ َّهنُ ْم ُأن ٌ
ُ
ون َو َما ك َ َ َ َ ْ
َي َت َط َّه ُر َ
ف
َت ِم َن ا ْلغَابِ ِري َن َو َأ ْم َط ْرنَا َع َل ْي ِه ْم َم َط ًرا َفا ْن ُظ ْر َك ْي َ
ون َف َأن َْج ْينَا ُه َو َأ ْه َل ُه إِ َّال ا ْم َر َأ َت ُه كَان ْ

ِ
ك َ ِ
﴿و ُلو ًطا آ َت ْينَا ُه ُحك ًْام َو ِع ْل ًام َون ََّج ْينَا ُه ِم َن ا ْل َق ْر َي ِة
َان عَاق َب ُة املُْ ْج ِرمنيَ ﴾ [األعراف 80 :ـ  ،]84وقالَ :
اخلبائِ َث إِهنم كَا ُنوا َقوم سو ٍء َف ِ
اس ِقنيَ ﴾ [األنبياء ..]74 :هذا كل ما حتدث به
ا َّلتِي كَان ْ
ْ َ َ ْ
َت َت ْع َم ُل ْ َ َ
َّ ُ ْ
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القرآن عن لوط وبناته الطاهرات ..لقد جعله اهلل نموذجا لإلنسان الطاهر الذي قد تقع به
الظروف يف البيئة املنحرفة ،فال يتأثر بانحرافها ،بل يسعى بكل وسيلة لنهيها عن انحرافها..
إنه نموذج اإلنسان املؤثر ،ال املتأثر ..اإلنسان الصالح الذي حيب الطهارة ،ويسعى لرتبية
املجتمع عليها.
سكت قليال ،ثم قال :هل تتصور أن هذا اإلنسان الذي أنقذه اهلل من براثن
االنحراف يقع يف هذه اهلاوية السحيقة!؟ ..أهذا هو جزاء طهارته وصالحه وصربه
ودعوته!؟ ..أحسب لو أن مجاعة من تينك القريتني تآمروا عىل لوط ليشوهوا سمعته ما
كانوا يقدرون عىل ما قدر عليه الكتاب املقدس ..وكأن الكتاب املقدس اختص بتدنيس
الطاهرين ..وتنجيس الصاحلني ..ليجعل منهم نامذج للمجتمعات تسري سريها ،وختطو
خطاها.
قال القس :فام ترى يف هذه القصة ..هل ترى حذفها من الكتاب املقدس؟ ..فام
الذي نضعه بدهلا ..والقصة ال تكتمل إال هبا؟
قال العامي :إن شئت النصح ..مل ال نرتجم ما ورد عن لوط يف القرآن ..أو نعيد
صياغته ..ثم نمأل به ذلك املحل الذي حذفناه من الكتاب املقدس ..سيكون ذلك
التعويض أفضل نص ،وأمجل نص يف الكتاب املقدس.
ظهر عىل القس بعض الغضب ،وقال :كيف تقول هذا؟ ..إن هذا كالم خطري.
قال العامي :هذه أول مرة أقول هذا الكالم ..ولعلها آخر مرة ..إن هذه النصوص
تثري فينا من الغضب ما جيعلنا ال ندري ما نقول ..وسأقص لك قصة حدثت يل ..ستعرف
فيها عذري ..لقد حاولت مرة بكل جهدي ..وبكثري من املال وهبته يل الكنيسة أن أدخل
مسلام الكنيسة ليعمد فيها ..ووهبته الكنيسة نسخة مزخرفة من الكتاب املقدس ..وكان
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الرجل قد تعود أن يقرأ عىل أوالده من الذكور واإلناث القرآن كل مساء يربيهم به ..فلام
تعمد ،أراد أن يزاول نفس تلك العادة مع الكتاب املقدس ..ولكن لسوء حظنا سقط عىل
هذا النص ..مل يكن يعلم به ..فراح يقرأ ..ومل يدر ما يقرأ ..أما أوالده فقد راحوا يبكون
عىل هذا التغري املفاجئ الذي أصاب أباهم ،وعىل هذا السباب الذي راح يلقيه عليهم ،بدل
القرآن الطاهر الذي كان يرتله عىل مسامعهم ..يف الغد جاءين بنسخة الكتاب املقدس التي
وهبناها له ..ومعها مجيع املال الذي رشوته به ..وألقى ذلك يف وجهي ..وقال :إين أستحيي
أن أدين بدين حيوي كتابه املقدس مثل هذه الرذائل.
قال القس :معك حق يف كل ما قلت ..ولكن ال ختف ..ربام يأيت من حيتال هلذا النص
بأي حيلة ..ليطهر الكتاب املقدس منه.
قال العامي :ليت األمر كان قارصا عىل هذا النص ..إذن هلانت.
قال القس :أهناك غريه؟
قال العامي :ذلك النص نموذج عن زنا األب ببناته ..وهناك أنواع أخرى من زنا
املحارم حتتاج أن تذكر هلا النامذج التي ترتبط هبا ..أتريد كتابا مقدسا ناقصا؟
سكت قليال ،ثم قال العامي :هناك نموذج الزنا باألخت ..وقد مثل له الكتاب
املقدس بزنا ابن داود بأخته ..وابن داود هذا هو نفسه ابن املرأة التي ذكر الكتاب املقدس
أن داود زنا هبا ،وبعث زوجها حلتفه.
فتح الكتاب املقدس ،وقال :اسمع إىل هذا النموذج الثاين( :..وجرى بعد ذلك أنه
كان البشالوم بن داود أخت مجيلة اسمها ثامار فأحبها امنون بن داود ،وأحرص أمنون
للسقم من أجل ثامار أخته ألهنا كانت عذراء وعس يف عيني أمنون أن يفعل هلا شيئا ،وكان
ألمنون صاحب اسمه يوناداب بن شمعى أخي داود ،وكان يوناداب رجال حكيام جدا)
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[صمويل 1/13 :ـ  ..]3اسمع جيدا خرب هذا الرجل احلكيم جدا ..واسمع نوع احلكمة
التي يبرش هبا الكتاب املقدس.
واصل قراءته( :فقال له (أي الرجل احلكيم جدا) :ملاذا يا ابن امللك أنت ضعيف
هكذا من صباح إىل صباح ،أما ختربين ،فقال له امنون :إين أحب ثامار أخت ابشالوم أخي،
فقال يوناداب :اضطجع عىل رسيرك ومتارض ،وإذا جاء أبوك لرياك فقل له :دع ثامار أختي
فتأيت وتطعمني خبزا وتعمل أمامي الطعام ألرى فآكل من يدها) [صمويل 4/13 :ـ ،]5
ثم قال :انظر إىل حكمة الكتاب املقدس ،وهي تلقن املراهقني حيل االستيالء عىل
معشوقاهتم ..واملعشوقة هنا بكل أسف هي أخته.
واصل قراءته( :فاضطجع أمنون ومتارض فجاء امللك لرياه ،فقال أمنون للملك:
دع ثامار أختي فتأيت وتصنع أمامي كعكتني فآكل من يدها ..فأرسل داود إىل ثامار إىل البيت
قائال :اذهبي إىل بيت امنون أخيك واعمل له طعاما ..فذهبت ثامار إىل بيت امنون أخيها
وهو مضطجع ،وأخذت العجني وعجنت وعملت كعكا أمامه وخبزت الكعك وأخذت
املقالة وسكبت أمامه فأبى أن يأكل ،وقال امنون :أخرجوا كل إنسان عني ،فخرج كل
إنسان عنه ..ثم قال أمنون لثامار ايتي بالطعام اىل املخدع فآكل من يدك ،فاخذت ثامار
الكعك الذي عملته وأتت به امنون اخاها اىل املخدع ،وقدمت له لياكل فامسكها وقال هلا
تعايل اضطجعي معي يا أختي فقالت له :ال يا أخي ال تذلني النه ال يفعل هكذا يف ارسائيل،
ال تعمل هذه القباحة ،أما أنا فأين أذهب بعاري وأما أنت فتكون كواحد من السفهاء يف
ارسائيل ،واآلن كلم امللك النه ال يمنعني منك ،فلم يشأ ان يسمع لصوهتا بل متكن منها
وقهرها واضطجع معها) [صمويل 6/13 :ـ  ،]14ثم قال :أرأيت هذا التصوير ..بل
اإلطناب يف التصوير ..وفوق ذلك كله ال يذكر اهلل أبدا ..وكل ما ختافه املرأة عىل نفسها هو
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العار ..وكل ما ختافه عىل أخيها هو أن يصري من سفهاء بني إرسائيل ..ثم كيف يرتجم هذا
الكتاب جلميع لغات العامل ،ويوزع بينها ،وهو يعترب هذه اجلريمة ال ينبغي أن تفعل فقط يف
إرسائيل ..لقد قالت له( :ألنه ال يفعل هكذا يف إرسائيل)!؟
أدب الشتائم:
بعد أن ذكر العامي للقس الكثري من األمثلة عن أنواع الشذوذ الواردة يف الكتاب
املقدس ،قال :ائذن يل أن أنرصف ..لقد قلت ما ظللت طول عمري أتردد يف قوله..
وأشكرك ..واشكر سعة خلقك ..فلوال ذلك ما أطقت أن أقول كلمة واحدة.
بمجرد انرصافة سمعت خصومة بني رجلني يف ساحة الكنيسة ،قال أوهلام :ملاذا
تسبني كل هذا السب؟ ..أال حترتم املكان عىل األقل ..إهنا الكنيسة ..إهنا املحل الذي ُيقرأ
فيه فيها كالم اهلل ووحيه ألنبيائه.
قال الثاين :أحتسب أين انحرفت هبذا السباب ..لقد تعلمته من الكتاب املقدس..
تعلمته من كالم اهلل ألنبيائه ..ومن كالم السيد املسيح ..أحتسب أنك وحدك تعرف الكتاب
املقدس ..أمل تقرأ ما ورد يف األسفار املقدسة من أنواع السباب ..أمل تقرأ( :اهلل قد تكلم
بقدسه ..موآب مرحضتي ،وعىل أدوم ألقي حذائي) [مزمور 6/60ـ !]8؟ ..أمل تقرأ ما
تنقله األسفار املقدسة عن شاول أنه قال ليوناثان( :يا ابن املتعوجة املتمردة ،أما علمت أنك
قد اخرتت ابن يسى (داود) خلزيك وخزي عورة أمك) [صموئيل !]30/20؟ ..أمل تقرأ
ما قال أشعيا لبني إرسائيل( :أما أنتم فتقدموا إىل هنا يا بني السامرة ،نسل الفاسق
والزانية[ )..أشعيا!]3/57 :؟
سكت قليال ،ثم قال :ثم أنت تلومني عىل بذاءة لساين ..لقد تعلمتها من الكتاب
املقدس ..أمل تقرأ ما يف العهد القديم أن الرب قال لنبيه حزقيال( :وتأكل كعكا من الشعري
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عىل اخلراء الذي خيرج من اإلنسان ختبزه أمام عيوهنم ،وقال الرب :هكذا يأكل بنو إرسائيل
خبزهم النجس بني األمم الذين أطردهم إليهم ،فقلت آه ،يا سيد الرب ،ها نفيس مل تتنجس
ومن صباي إيل اآلن مل آكل ميتة أو فريسة ،وال دخل فمي حلم نجس ،فقال يل :انظر قد
جعلت لك خنثى البقر بدل خراء اإلنسان ،فتصنع خبزك عليه) [سفر حزقيال،]12 :4 :
ومثلها ما ورد يف سفر مالخي ( )3 :2حني يقول الرب( :ها أنا أعاقب أوالدكم ،وأنثر
روث احليوانات التي تقدموهنا يل عىل وجوهكم)
التفت إىل احلارضين لتلك اخلصومة ،وقال :ثم ماذا تراين قلت لك ،مل أقل لك
سوى( :يا كلب) وأنا صادق يف ذلك ..فكالنا كلب ..أنا وأنت ..لقد نص عىل هذا الكتاب
املقدس ..وأنا مل أعدو ما يف الكتاب املقدس ..بل مل أعدو كالم املسيح ..أمل تقرأ ما ورد يف
األناجيل من اعتبار كل من ال ينتمي لليهود نسبا كلبا؟ ..وإن نسيت ،فسأقرأ لك( :..ثم
غادر يسوع تلك املنطقة ،وذهب إىل نواحي صور وصيدا ،فإذا امرأة كنعانية من تلك
النواحي ،قد تقدمت إليه صارخة( :ارمحني ياسيد ،ياابن داود! ابنتي معذبة جدا ،يسكنها
شيطان) لكنه مل جيبها بكلمة ،فجاء تالميذه يلحون عليه قائلني( :اقض هلا حاجتها ،فهي
ترصخ يف إثرنا!) فأجاب( :ما أرسلت إال إىل اخلراف الضالة ،إىل بيت إرسائيل!) ولكن
املرأة اقرتبت إليه ،وسجدت له ،وقالت( :أعني ياسيد!) فأجاب( :ليس من الصواب أن
يؤخذ خبز البنني ويطرح جلراء الكالب!) [متى 21/15 :ـ ]26
سكت الثاين ،فقال األول :ما دمت تعرف الكتاب املقدس ..وتقرأ ما فيه ..فلامذا
تلومني عىل فعل فعله األنبياء من قبل؟ ..أم حتسب أين أكثر منهم عصمة أو طهارة؟ ..أنا
مل أتعلم من الكتاب املقدس إال أن أذنب ،ثم أتوب ،ثم أواجه كل من يرميني باملعصية ،بأن
أقول له( :إن كنت بال خطيئة ،فارمني بحجارة) ..لقد تعلمت من بولس ..بولس العظيم..
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بولس الذي فتح للنفس كل أبواب شهواهتا أين لن أتربر بالطاعة ..فلذلك ما حاجتي إليها.
سكت قليال ،ثم قال :لو كنت مسلام لكان لك احلق يف اإلنكار عل ..لقد قرأت
القرآن من أوله إىل آخره ..فلم أجد فيه شتيمة واحدة ..حتى أولئك الذين امتألوا عداوة
﴿و َال
له ..مل خياطبهم القرآن إال بالرمحة واملودة ..بل هنى عن سبهم ..أنا أقرأ يف القرآنَ :
ون ِمن د ِ
ِ
ون اهللَِّ َف َي ُس ُّبوا اهللََّ عَدْ ًوا بِغ ْ ِ
َري ِع ْل ٍ
م﴾ [األنعام]108 :
ت َُس ُّبوا ا َّلذي َن َيدْ ُع َ ْ ُ
التفت للحارضين ،ثم قال :اسمعوا يا قوم هذه الكلامت الفائضة من بحار احلقيقة..
هذه هي كلامت اإلله ..إنه ينهى عن سب أعدائه ،بل يبني عذرهم ..هذا هو اإلله الذي
نعرفه ..وهذه هي كلامته ..فيستحيل عىل كلامت اهلل أن ختتلف عن صفات اهلل.
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خامسا ـ الدين ..والسالم
بعد أن انتهى املتحدث الرابع ،قام اخلامس ،وقال :لقد جاء اآلن دوري ..واسمحوا
يل أن أذكر لكم بأين مررت مثل أصحايب بالكثري من املواقف واملشاهد التي جعلتني أوقن
بالنبوة ورضورهتا ،وأن عناية اهلل بعباده ،ورمحته هبم ال تتم من دوهنا.
لكن الفرق بيني وبني أصحايب يف الطريق التي اهتديت هبا إليها ..وهلل طرائق بعدد
اخلالئق ..وقد شاء اهلل أن تكون هدايتي من حبي للسالم ،وحريص عليه ،ودعويت إليه..
وبعد تعريف عىل مجيع األديان واألفكار البرشية ومعرفتي بالواقع والتاريخ ،علمت أن
السالم احلقيقي هو الذي جاء به األنبياء عليهم السالم ..والذين اجتمعوا مجيعا يف حممد 

واهلدي الذي جاء به.
وحتى ال أطيل عليكم ،فإنه يمكن تقسيم املشاهد التي مررت هبا إىل أربعة أنواع
كربى ،كلها تتعلق بالسالم ،وهي تبدأ بالكون ،ثم العامل ،ثم املجتمع ،ثم اإلنسان.

 .1الكون ..والسالم:
قلنا :وعينا هذا ..فحدثنا عن املشاهد التي عرفت هبا السالم املرتبط بالكون وعالقته
بالدين.
قال :لقد شاء اهلل أن يكون هذا املشهد يف بيتي ،ومن متابعتي لبعض الندوات املتلفزة
املهتمة بالطبيعة واحلرص عليها ،واألرضار التي حاقت هبا.
وقد تعجبت حينها أن تتحول تلك الندوة إىل حديث يف الدين ،لكني بعد متابعتي،
وبتواضع هلا ،عرفت أن الدين هو الوحيد الذي حيمي الطبيعة ،كام حيمي اإلنسان ،كام حيمي
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كل يشء.
لقد بدأ أحدهم احلديث بقوله( :)1أنتم تعلمون فوائد اهلواء ورضورته ..وهلذا،
فسأجتاوز احلديث عنه وعنها ،ألحدثكم عن املجرمني الذين يريدون أن يتالعبوا هبذه
الثروة األرضية الضخمة ..إهنم يريدون بجشعهم وحرصهم أن خينقوا األرض ،ويستلوا
منها روح احلياة مقابل حضارة تافهة حقرية مليئة بالشذوذ.
قالوا :لقد أخفتنا ..ما الذي حصل؟
قال :لقد حصلت املصيبة والطامة التي لو استمرت ..فإن األرض لن يبقى هلا هذا
الوجود احلي الذي ترونه ..سأرضب لكم أمثلة ربام تقرب لكم اخلطر الذي هيدد هواء
األرض الذي صار لعبة بيد املجرمني ..أنتم تعرفون ثاين أكسيد الكربون ..ذلك اهلواء
الذي يدخل اجلو من زفر احليوانات والنباتات وحماصيل االحرتاق؟
قالوا :نعرفه ..ماذا حصل له؟
قال :لقد عدلت هذه احلضارة املخربة من مقاديره تعديال كبريا ،فزاد حمتوى اجلو
من هذا الغاز بمعدل  25باملئة يف القرن األخري ،وهو مستمر يف الزيادة من جراء ما يقوم به
اإلنسان من حرق وقود املستحاثات ،وقطع أشجار الغابات وأعشاب املروج ،مما يزيد من
إنتاجه ،ويقلل من استهالكه.
سكت قليال ،ثم قال :ليس هذا فقط ..األوزون أيضا مسه التخريب ..ال شك أنكم
تعرفونه ..إن تلك األكاسيد اآلزوتية واهلدروكربونيات التي تصدرها عوادم السيارت،
فتبدأ آثاره الضاره بزيادة هجامت الربو(عندما يبلغ  150جزءا بالبليون) وهتييج احلنجرة

( )1خلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب :سالم للعاملني ،ص ،381فام بعدها.
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( 300باملليون) باإلضافة إىل ختريبه وتأخريه لنمو النبات.
قال أحدهم :هذا صحيح ..والبرشية تشكو يف هذا العرص من كثرة هذه العلل.
قال :ليس هذا فقط ..لقد ذكرنا األشعة فوق البنفسجية ،فلنذكر نوعا آخر من
اإلشعاع الشميس أال وهو األشعة حتت احلمراء ،وهي أشعة تسقط من الشمس عىل سطح
األرض ،فيمتصها ،ثم يعيد إصدارها إىل األعىل ،فيمتص معظمها ثاين أكسيد الكربون
وبخار املاء اللذان يف اجلو ،ثم ال يلبثان أن يعيدا إصدارها يف اجتاه األرض ويف اجتاه الفضاء
اخلارجي ..وهكذا يقوم بخار املاء وثاين أكسيد الكربون بدور مالءة حتافظ عىل دفء سطح
األرض ،وتعرف هذه الظاهرة إمجاال بتأثري الدفيئة (البيت الزجاجي) ..واحرتاق الفحم
والنفط والغاز ـ والسيام يف املدن ـ يزيد حمتوى اهلواء من ثاين أكسيد الكربون ،فريفع درجة
حرارة اهلواء املوضعية ،ويزيد من درجة حرارة العامل عىل وجه اإلمجال ،خمال بامليزان
احلراري الذي يضمنه سقوط األشعة حتت احلمراء ،من الشمس وانعكاساهتا املتكررة بني
األرض واجلو.
قال السائل :فنسب اهلواء يف اجلو معرضة خلطر شديد!؟
قال :ال ..ليست معرضة فقط ..بل هي تعيش يف خطر شديد ..وإذا مل تنتبه البرشية،
وظلت جتري الهثة وراء ما تسميه حضارة ،ستقوم األرض بأعظم إرضاب يف تارخيها.
قال السائل :إرضاب!؟
قال :أجل ستخلع األرض هذا الغالف الغازي لتذيقنا بعده الفناء.
سكت قليال ،ثم قال :ليس ذلك فقط ..بل إن الكثري من املدن الكربى معرضة اآلن
جلو خانق فظيع ،سريمي أهلها يف بطون املستشفيات أو بطون املقابر ..إن تلوث املدن ما
زال يف ازدياد مستمر ،فوسائل النقل من سيارات وشاحنات تنفث عوادمها أكثر من نصف
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( 56باملائة) ما يدنس اهلواء ،ثم من طائرات وقطارات وبواخر يف أماكن وجودها ..ويل
وسائل النقل يف األمهية مصادر االحرتاق األخرى الثابتة مثل حمطات توليد الطاقة
الكهربائية وأجهزة التسخني ( 22باملائة) ،تليها املصانع املختلفة ( 15باملائة) ثم حرائق
الغابات وحماصيل املزارع ( 5باملائة) ثم حماصيل ترميد الفضالت الصلبة ( 2باملائة)
بعد أن حتدث اجلالسون يف الندوة هبذا وأمثاله من املآيس التي مست الطبيعة ،والتي
ال حاجة لكم لالستامع هلا يف هذا املجلس( ،)1قال املذيع يف هناية اجللسة :دعونا نخرج عن
املوضوع قليال ،فاملشاهدون تعبوا من االستامع ملثل هذه التحذيرات.
ثم التفت لبعض احلارضين قائال :لقد سمعنا بدخولك لإلسالم ،وختليك عن
عقائدك السابقة ..فهال حدثتنا عن سبب ذلك.
قال :سبب ذلك هو هذه املآيس التي كنا نذكرها ،وقد رأيت يف اإلسالم كل احللول
التي حتمي الكون مجيعا من أن يتسب إليه أي رصاع أو فساد.
قال املذيع :األديان كثرية ..هناك األديان اهلندية ..والصينية ..وهناك املسيحية..
وهناك اليهودية ..وهناك األديان البدائية ..فلم اخرتت اإلسالم من بينها مجيعا؟
قال :لقد انطلقت من حبي للكون ..وملا يسميه الناس الطبيعة ..وقلت لنفيس :ال
يمكن أن يكون الدين الذي خيتاره اهلل لعباده إال متوافقا مع هذه الطبيعة ومع هذا الكون..
فالدين الذي هو أمر اهلل ال يمكن أن يتناقض أو يتصارع مع خلق اهلل ..وما إن وضعت هذا
املقياس حتى رحت أبحث يف األديان ..ويف كتبها املقدسة ..وبني رجال دينها ..فبدأت
باملسيحية ..ثم بالبوذية ..ثم باليهودية ..ومل أجد عندها مجيعا ما أبحث عنه.

( )1انظر التفاصيل املرتبطة هبذا يف :سالم للعاملني ،ص.384
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قال املذيع :واإلسالم!؟
قال :أصدقك القول أين مل أكن أفكر أبدا يف اإلسالم ..فقد كنت أسمع عنه ما
جعلني أنفر منه نفورا تاما ،لكن اهلل قدر بأن يكون الدين الذي أنفر منه هو الدين الذي
أختاره وأعيش من أجله وأجعله رسالتي الكربى يف احلياة.
قال املذيع :كيف حصل ذلك؟
قال :بينام كنت ذات يوم أسري يف غابة من الغابات العذراء إذا يب أرى رجال وقورا
رب َوا ْل َب ْح ِر بِ َام ك ََس َب ْت َأ ْي ِدي الن ِ
َّاس لِ ُي ِذي َق ُه ْم َب ْع َض
يقرأ بخشوع قوله تعاىلَ ﴿ :ظ َه َر ا ْل َف َسا ُد ِيف ا ْل َ ِّ
ا َّل ِذي ع َِم ُلوا َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
ون﴾ [الروم ..]41 :ثم يرددها ،ويبكي ،فاقرتبت منه ،وقلت :ما
تقرأ؟ ..وما بالك تبكي؟
قال :أقرأ كالم ريب ..وأبكي ألفعالنا ..لقد حذرنا ربنا من الفساد العظيم الذي
يشمل الرب والبحر إن اسرتسلنا مع نفوسنا األمارة بالسوء ..وها نحن نرى ما حذر منه
حيصل لنا.
قلت :أدينكم هيتم بالكون؟ ..مل أر يف األديان هذا االهتامم.
ابتسم ،وقال :عجيب هذا ..إذا مل هيتم دين اهلل بأكوان اهلل ،فبم هيتم؟
قلت :الدين يصف الطقوس التي ُيعبد هبا اإلله.
قال :إن أهم الطقوس عندنا هي أن نحافظ عىل فطرة اهلل التي فطر هبا األشياء..
نحافظ عىل فطرة اإلنسان ..وفطرة اهلواء ..وفطرة املاء ..وفطرة األصوات ..وفطرة
النبات ..وفطرة احليوان ..وفطرة الغذاء ..وفطرة األرض ..وفطرة كل يشء ،ألن تغيري
الفطرة رصاع ..واهلل مل خيلقنا لنصارع األشياء ..وإنام خلقنا لنستفيد منها ..أو ليستفيد
بعضنا من غري رصاع ..لقد قال اهلل تعاىل يذكر لنا هذاَ ﴿ :ف َأ ِق ْم َو ْج َه َك لِلدِّ ِ
ت
ين َحنِي ًفا فِ ْط َر َ
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ِ
ِ
ِ
خل ْل ِق اهللَِّ َذلِ َك الدِّ ي ُن ا ْل َق ِّي ُم َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس َال
َّاس َع َل ْي َها َال َت ْبد َيل َ
اهللَِّ ا َّلتي َف َط َر الن َ
َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [الروم ..]30 :وأخربنا أن دور الشيطان األكرب هو تغيري الفطرة وحتريفها لينشأ من
حتريفها كل أنواع الرصاع ..انظر ..كيف هدد الشيطان بتضليل العباد ودعوهتم لتغيري خلق
اهلل ..وها هو ينفذ وعيده ..وها نحن ننساق وراءه لنحول من جنة اهلل التي استضافنا فيها
مستنقعا من املستنقعات ومزبلة من املزابل.
كان يتكلم بتأثر عظيم ،فقلت :ولكن ..أليس من قومك من نرش مثل هذا اخلراب؟
قال :ولذلك أنا أبكي ..لو كان األمر من غريهم فقط هلان ..فأولئك ليس هلم من
الدين ما ينهاهم عن هذه اجلرائم ..لكن قومي يعلمون التحذيرات األهلية اخلطرية ..بل
يعلمون تفاصيلها ..ولكن مع ذلك انساقوا وراء الشياطني ،وراحوا خيربون ويدمرون ما
أمر اهلل بحفظه.
قلت :أرى أن لدينك شأنا ..فهل تأذن يل يف صحبتك ألتعرف عليه من خاللك.
قال :أنا أضعف من أن أمثل لك ديني ..أنا برش خمطئ مقرص ..لكني سأدلك عىل
قوم حرصوا عىل أن يعيشوا اإلسالم ..رس إليهم ..فسرتى من خالهلم اإلسالم ..وترى
من خالهلم مجيعا تلك الشمس العظيمة التي امتألت سالما ..ومألت األرض سالما.
رست كام طلب مني ..فوجدت أرضا ..وكأهنا غري األرض ..ممتلئة مجاال ونظاما
وصفاء وسالما ..لقد خيل إيل أين يف اجلنة ،ولست عىل هذه األرض.
كان أول ما لقيت فيها رجال سمعته حيدث صاحبه ،ويقول :هل قمت هذا الصباح
بقياسات اهلواء؟
قال الثاين :أجل ..وقد وجدهتا بحمد اهلل عىل حسب الفطرة األصلية التي خلقها
اهلل ..فليس هناك أي زيادة ،وال أي نقصان ..ومل يطغ فيها يشء عىل يشء.
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قال األول :احلمد هلل ..هذا فضل من اهلل ..لقد أمرنا اهلل بإقامة املوازين ..فقال:
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
الس َام َء َر َف َع َها َو َو َض َع املِْيزَ َ
ْسوا
َ
ان َأ َّال َت ْطغ َْوا ِيف املْيزَ ان َو َأق ُ
﴿و َّ
يموا ا ْل َوزْ َن بِا ْلق ْسط َو َال ُخت ُ
املِْيزَ َ
ان﴾ [الرمحن 7 :ـ ]9
قال الثاين :ولكني سمعت أن الغالف املحيط باألرض بدأ يتسب إليه الطغيان.
ِ
اهتا
قال األول :كيف ..لقد قال اهلل تعاىلَ :
الس َام َء َس ْق ًفا حمَ ْ ُفو ًظا َو ُه ْم َع ْن آ َي َ
﴿و َج َع ْلنَا َّ
ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ [األنبياء ..]32 :إن ذلك الغالف يؤدي وظائف رضورية الستمرار احلياة.
قال الثاين :لقد قام املجرمون أصحاب البطون الكبرية بإرسال بعض الغازات التي
أثرت يف طبقة األوزون ..ويوشك أن تقتل احلياة لو استمر األمر هكذا.
قال األول :فهيا بنا ..البد أن نرصخ يف العامل حتى يكف عن جرائمه.
سارا ..ورست خلفهام إىل أن غابا عني ولست أدري أين غابا.
رست يف تلك األرض النظيفة اجلميلة ..فرأيت شيخا كبريا كان خياطب ابنه،
ويقول :يا بني ..يوشك أن يأتيني أمر اهلل ..وأغادر هذه الدنيا كام غادرها من قبلنا ..وأنا ال
أوصيك بيشء كام أوصيك هبذه املياه التي رزقنا اهلل ..حافظ عليها ..واعبد اهلل بحفظك هلا،
فقد جعل اهلل املاء رس حياة األرض ،وهلذا يربط القرآن الكريم بني املطر وحياة األرض،
ِ
الس َام ِء َما ًء َف َأ ْح َيا بِ ِه ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َم ْو ِ َهتا إِ َّن ِيف َذلِ َك َآل َي ًة لِ َق ْو ٍم
فيقولَ :
﴿واهللَُّ َأنْزَ َل م َن َّ
ون﴾ [النحل ،]65 :ويقول﴿ :و ِمن آياتِ ِه َأن ََّك تَرى ْاألَر َض َخ ِ
َي ْس َم ُع َ
اش َع ًة َفإِ َذا َأنْزَ ْلنَا َع َل ْي َها املَْا َء
َ ْ َ
ْ
َ
اها ملَُحيِي املَْوتَى إِ َّنه ع ََىل ُك ِّل َ ٍ ِ
ِ
ير﴾ [فصلت]39 :
ْاهتَزَّ ْ
ُ
ْ
ت َو َر َب ْت إِ َّن ا َّلذي َأ ْح َي َ ْ
يشء َقد ٌ
ْ
نظر إىل صفحة املاء العذبة أمامه ،وقال :يا بني ..لقد من اهلل علينا بأن حفظ لنا طهارة
املياه وصالحها ،فإياك أن تسمع للشياطني التي تسعى لتدمريها وتلويثها ..لقد قال اهلل
ِ
ون َأ َأ ْن ُت ْم َأنْزَ ْل ُت ُمو ُه ِم َن املُْزْ ِن َأ ْم ن َْح ُن املُْن ِْز ُل َ
َرش ُب َ
ون َل ْو ن ََشا ُء َج َع ْلنَا ُه
تعاىلَ ﴿ :أ َف َر َأ ْي ُت ُم املَْا َء ا َّلذي ت ْ َ
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ِ
اجا َف َل ْو َال ت َْش ُك ُر َ
ني َيدَ ْي
رشا َب ْ َ
الر َي َ
ون﴾ [الواقعة 68 :ـ  ،]70وقالَ :
ُأ َج ً
﴿و ُه َو ا َّلذي َأ ْر َس َل ِّ
اح ُب ْ ً
ِ
ِ
ِِ
ورا﴾ [الفرقان ،]48 :وكان رسول اهلل  إذا رشب املاء قال:
الس َامء َما ًء َط ُه ً
َر ْمحَته َو َأنْزَ ْلنَا م َن َّ
(احلمد هلل الذي سقانا عذبا فراتا برمحته ومل جيعله ملحا أجاجا بذنوبنا)( ..)1انظر كيف
أرجع  تغري املاء إىل الذنوب ..وانظر إىل هذا العامل الذي أعامه الطمع ..فراح يصارع فطرة
اهلل يف املاء ،فيجعل من سبب احلياة سببا للموت ،وجيعل من ذلك املاء العذب الفرات
سموما ومستنقعات.
سكت قليال ،ثم قال :وإياك يا بني أن تغرت بكثرة ما رزقنا اهلل من املياه ،فتعبث هبا..
فإنه ال يرض النعمة يشء كام يرضها اإلرساف ..لقد قال تعاىل حيذرنا من اإلرسافَ ﴿ :يا َبنِي
س ُفوا إِ َّنه َال ُحيِب املُْ ِ ِ
ٍِ
ِ
ِ
ارش ُبوا َو َال ُت ْ ِ
سفنيَ ﴾ [األعراف:
ُ
ُّ ْ
آ َد َم ُخ ُذوا زينَ َت ُك ْم عنْدَ ُك ِّل َم ْسجد َو ُك ُلوا َو ْ َ
]31

تركته ينصح ابنه ،ورست يف تلك البلدة اجلميلة ..وقد امتألت إعجابا بذلك اهلدوء
الذي يعمها مع أهنا كانت ممتلئة بكل معاين احلياة ..وبينام أنا أسري إذا يب أرى مجعا ملتفا
ِ
ون ع ََىل ْاألَ ْر ِ
الر ْمح َِن ا َّل ِذي َن َي ْم ُش َ
ض َه ْونًا َوإِ َذا َخا َط َب ُه ُم
حول رجل يقرأ قوله تعاىلَ :
﴿وع َبا ُد َّ
اجل ِ
اه ُل َ
ون َقا ُلوا َس َال ًما﴾ [الفرقان]63 :
َْ
ثم رأيت شيخا وقورا يفس اآلية ،وبعد أن فسها ،سأله بعضهم ،وقال :ما رس هذا
االقرتان الوارد يف اآلية بني املشية اهلينة وخطاب السالم؟
قال الشيخ :أنتم تعلمون ما ورد يف الرشيعة من الرشائع الناهية عن كل تلوث صويت
مزعج ..وهذا من هذا الباب ..فللتلوث الصويت مصدران :األصوات واحلركات،
فاألصوات يمثلها الكالم ،واحلركات يمثلها امليش ..فلذلك مجعت اآلية بينهام.
( )1ابن أيب حاتم.
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قال رجل من احلارضين :صدقت فهناك من يميش ،فتندك األرض من حتت قدميه،
وهناك من يميش خفيفا لينا ال تشعر به األرض ،وال يتأذى به من حوله.
قال الشيخ :وهلذا وصف اهلل تعاىل مشية الصاحلني باهلون والقصد ،وقد سمع النبي
 جلبة خارج املسجد فقال( :ما شأنكم؟) ،قالوا( :استعجلنا إىل الصالة) ،فقال( :ال
()1

تفعلوا ،إذا أتيتم الصالة فعليكم بالسكينة ،فام أدركتم فصلوا ،وما سبقكم فأمتوا)

﴿وإِ َذا
قال السائل :عرفنا األول ..فام الثاين ،ومل ورد التعبري عنه بقوله تعاىلَ :
اجل ِ
اه ُل َ
ون َقا ُلوا َس َال ًما﴾ [الفرقان]63 :؟
َخا َط َب ُه ُم ْ َ
قال الشيخ :لقد ذكر تعاىل ـ بالنسبة للصوت ـ أمرين :أما األول ،فهو تسليم عباد
الرمحن عىل اجلاهلني وإعراضهم عنهم ،وأما الثاين ،فهو األمر بغض الصوت ..وهذان مها
مصدرا الضجيج يف األصوات ،فاألول يسد ذرائع الصخب واخلصام ،ألن أساس
الضجيج هو اخلصام ..وأما الثاين ،فتشري إليه كل النصوص التي تنهى عن رفع الصوت
فوق ما حيتاج إليه ،كقوله تعاىل يذكر فضل غض الصوت﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ُغ ُّض َ
اهت ْم
ون َأ ْص َو َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [احلجرات:
وهب ْم لل َّت ْق َوى َهل ُ ْم َمغْف َر ٌة َو َأ ْج ٌر عَظ ٌ
عنْدَ َر ُسول اهللَِّ ُأو َلئ َك ا َّلذي َن ا ْمت ََح َن اهللَُّ ُق ُل َ ُ
ِ
احلجر ِ
ِ
ِ
ات َأ ْك َث ُر ُه ْم
 ،]3ويعيب عىل غريهم من الغالظ ،فيقول﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن ُينَا ُدون ََك م ْن َو َراء ْ ُ ُ َ
ِ

َال َي ْعق ُل َ
ون﴾ [احلجرات]4 :
سكت قليال ،ثم قال :وهلذا هنى الرشع عن كل ما يسبب الضجة والصخب ورفع
الصوت يف كل أنواع العبادات يف جمتمع اإلسالم ..وعندما أراد رسول اهلل  اختيار طريقة
لتبليغ الناس دخول وقت الصالة استشار أصحابه يف ذلك ،ورفض اقرتاحات بعضهم

( )1البخاري.
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باستعامل الناقوس أو الطبول أو األجراس ،واختار األذان بصوت اإلنسان ،ألنه أدعى إىل
اهلدوء والسكينة والبعد عن الصخب ،وطلب تلقينه بالال ألدائه ألنه أندى صوتا! ..وعند
أداء املسلم لصالته أمره الشارع أال يرفع صوته بأكثر من املطلوب ويف حد متوسط مقبول،
ني َذلِ َك َسبِ ً
يال﴾ [اإلرساء]110 :
جت َه ْر بِ َص َالتِ َك َو َال ُختَافِ ْت ِ َهبا َوا ْب َت ِغ َب ْ َ
﴿و َال َ ْ
كام قال تعاىلَ :
تركت الشيخ ،واجلامعة امللتفة حوله ،ورست ..ومل أرس إال قليال حتى رأيت شيخا
كبريا قد أعيته األيام ،ومع ذلك رأيته حيمل فأسه ،ثم حيفر حفرة ،ثم يضع يف حملها شجرية
بجهد وعناء ،فاقرتبت منه ،وقلت :أيف هذا السن حتمل الفأس؟
قال :وما يل ال أمحلها ..إين ال أريد أن ألقى اهلل إال ويف يدي من آثار العمل ما يقربني
إليه.
قلت :أليس لك من الولد من يقوم بدلك هبذا؟
قال :وهل يستطيع ولدي أن يصل بديل؟
قلت :تلك الصالة ..وهذا العمل؟
قال :كالمها بالنسبة إيل صالة ..بل إن هذا الذي أفعله إذا حسنت فيه النية ،سيكون
له من األجور ما ال يمكن تصوره ..اسمع ملا يقول رسول اهلل  ..لقد قال( :ما من مسلم
يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كان له به صدقة)( ..)1انظر
ما حيمله هذا احلديث من ترغيب ..بل إنه  قال لنا( :إذا قامت الساعة ويف يد أحدكم
فسيلة فإن استطاع أال تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها)( ،)2وقال( :من نصب شجرة،
فصرب عىل حفظها والقيام عليها حتى تثمر ،فإن له يف كل يشء يصاب من ثمرها صدقة عند
( )1رواه البخاري.
( )2رواه البخاري يف األدب املفرد وأمحد.
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()1

اهلل عز وجل)

سكت قليال ،ثم قال :لقد كانت هذه النصوص وغريها كثري هي احلادي الذي جعل
املؤمنني يتقربون إىل اهلل باستنبات النبات وعامرة األرض ..لقد روى أن رجال مر بأيب
الدرداء وهو يغرس جوزة ،فقال :أتغرس هذه وأنت شيخ كبري وهي ال تثمر إال يف كذا
وكذا عاما ،فقال أبو الدرداء( :ما عل أن يكون يل أجرها ويأكل منها غريي؟) ..ومع هذا
كله ،فإن نبينا  هنانا أن نقطع األشجار إال للرضورة الشديدة ..ففي احلديث( :من قطع
()2

سدرة صوب اهلل رأسه يف النار)

قاطعته قائال :أمن الرضورات احلروب ..ففي احلروب عندنا حترق الغابات ،وتقتل
احلياة.
قال :ال ..حتى يف احلروب ..لقد كان



يويص أصحابه أن ال حياربوا إال من

حارهبم ..وبام أن األشجار ال حتارب ،فال حيق ألحد أن حيارهبا ..لقد كان



يويص

أصحابه يف احلرب ،ويقول هلم( :وال تعقرن شجرا قد أثمر ،وال حترقن نخال ،وال تقطعن
كرما)( ،)3بل إن القرآن الكريم اعترب إتالف احلرث من اإلفساد يف األرض ،قال تعاىل:
ِ
﴿وإِ َذا تَو َّىل سعى ِيف ْاألَر ِ ِ ِ ِ
ِ
احل ْر َ
سا َد﴾ [البقرة:
ث َوالن َّْس َل َواهللَُّ َال ُحي ُّ
ض ل ُي ْفسدَ ف َ
َ َ َ
َ
ب ا ْل َف َ
يها َو ُ ْهيل َك ْ َ
ْ
]205

تركت الشيخ مع فأسه وشجرياته ورست ،فوجدت رجال حيمل عىل هبيمة بعض
املتاع ،ثم ينظر إليها كل حني ،فاقرتبت منه ،وسألته عن رس ترصفه هذا ،فقال :أنا أعرف
دابتي ..وأعرف الطاقة التي تستطيع حتملها ،فلذلك تعودت أن أنظر إىل وجهها ألرى مدى
( )1رواه أمحد.
( )2رواه أبو داود.
( )3رواه حممد بن احلسن.
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حتملها.
قلت :أنت رجل رقيق القلب.
قال :كل مسلم ينبغي كذلك ..وإال فسينال من عذاب اهلل ما يعيد لقلبه رقته.
قلت :وما عالقة العذاب هبذا؟
قال :لقد حذرنا رسول اهلل  حتذيرا شديدا من تعذيب احليوان أو إرهاقه ..بل إنه
 علمنا كيفية وضع احلمل عليها ،مما يكون عونا هلا عىل السري ،وختصيص كل دابة بام
تطيقه ،واملبادرة حلل الرحال عن النزول عنها ،وتقديم علفها عىل أكل صاحبها ،وكذا
املباردة إىل سقيها ،كل ذلك شفقة عليها وإبقاء هلا ،ففي احلديث قال رسول اهلل ( :أخروا
األمحال ،فإن اليد مغلقة ،والرجل موثقة)( ،)1وقال( :إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر،
فإن اهلل عز وجل إنام سخرها لكم لتبلغكم إىل بلد مل تكونوا بالغيه إال بشق األنفس ،وجعل
لكم األرض ،فعليها فاقضوا حاجتكم)( ،)2وقال( :اركبوا هذه الدواب ساملة،
()4

وابتدعوها( )3ساملة ،وال تتخذوها كرايس)

سكت قليال ،ثم قال :ومما يدخل يف هذا الباب ما ورد من النهي عن ركوب ثالثة
يف آن واحد ،ففي احلديث عن جابر قال( :هنى رسول اهلل  أن يركب ثالثة عىل دابة)(،)5
ويف حديث آخر :أنه رأى ثالثة عىل بغل ،فقال :لينزل أحدكم فإن رسول اهلل  لعن

( )1رواه الطرباين والبزار وغريمها.
( )2رواه أبو داود.
( )3أي :اتركوها ورفهوا عنها إذا مل حتتاجوا إىل ركوهبا..
( )4رواه ابن خزيمة ،واحلاكم ،وابن حبان.
( )5رواه الطرباين يف األوسط.
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الثالث(.)1
قلت :ولكني مل أر يف هذه النصوص أي هتديد بعذاب اهلل.
قال :إن اهلل أرسل رسوله لنا لنطيعه ونلتزم أوامره ..وإال فإن العذاب الشديد ملن
عصاه ..وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :عذبت امرأة يف هرة مل تطعمها ومل
تسقها ،ومل ترتكها تأكل من خشاش األرض)( ،)2وقال( :من قتل عصفورا عبثا عج إىل اهلل
يوم القيامة يقول :يا رب إن فالنا قتلني عبثا ومل يقتلني منفعة)( ..)3وقد روي عن عبد اهلل
بن عمر أنه مر بفتيان من قريش طريا أو دجاجة يرتاموهنا ،وقد جعلوا لصاحب الطري كل
خاطئة من نبلهم ،فلام رأوا ابن عمر تفرقوا ،فقال ابن عمر :من فعل هذا؟ لعن اهلل من فعل
هذا ،إن رسول اهلل  لعن من اختذ شيئا فيه الروح غرضا(.)4
قلت :أليس يف دينكم إال العذاب واللعن؟ ..أليس هناك يف املقابل جزاء ملن أحسن
إىل احليوانات؟
قال :اعذرين ..لقد اكتفيت بجوابك ..ومل أذكر لك ما ورد يف فضل الرمحة
بالكائنات ..لقد ورد يف نصوصنا املقدسة ما يرغب يف اجلزاء الذي أعد للتعامل املسامل مع
الكائنات ،وما يرهب يف نفس الوقت من التعامل معها كام يتعامل معها املصارعون ،فقد
جاء رجل إىل رسول اهلل  فقال( :إين أنزع يف حوض حتى إذا مألته ألهل ورد عل البعري
لغريي فسقيته ،فهل يل يف ذلك من أجر ،فقال رسول اهلل ( :يف كل ذات كبد حرى أجر)

( )1رواه ابن أيب شيبة.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه النسائي وابن حبان يف صحيحه.
( )4رواه البخاري ومسلم.
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( ..)1وعن حممود بن الربيع أن رساقة بن جعثم قال :يا رسول إن الضالة ترد عىل حوض
فهل يل فيها من أجر إن سقيتها؟ قال( :أسقها ،فإن يف كل ذات كبد حراء أجرا)( ..)2ويف
حديث آخر قال رسول اهلل ( :بينام رجل يميش بطريق اشتد عليه احلر ،فوجد بئرا فنزل
فيها فرشب ،ثم خرج ،فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ،فقال الرجل :لقد بلغ هذا
الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني ،فنزل البئر فمأل خفه ماء ،ثم أمسكه بفيه حتى
رقي ،فسقى الكلب ،فشكر اهلل له ،فغفرله ،قالوا :يا رسول اهلل إن لنا يف البهائم أجرا؟ فقال:
()3

يف كل كبد رطبة أجر)

تركته ،ورست ،فسمعت رجال يتحدث عن احليوانات املنقرضة ،وكأنه يبكيها
ويندهبا ،ومما سمعته منه قوله يف تعليل حتريم اإلسالم لبعض أنواع احليوانات :ولذلك
وردت النصوص بإباحة احليوانات التي يكثر وجودها أو يسهل تنميتها ،بخالف
احليوانات التي يندر وجودها ،وكأهنا ـ من خالل هذا التسيري ـ تدعو إىل االستعاضة هبا عن
احليوانات املحرمة حفاظا عىل البيئة ،بل إن القرآن الكريم يصف من حماسن احليوانات
﴿و ُه َو ا َّل ِذي َس َّخ َر ا ْل َب ْح َر لِ َت ْأ ُك ُلوا
البحرية ما يرغب يف أكلها ،فقد قال تعاىل ممتنا عىل عبادهَ :
اخر فِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
حل ًام َط ِر ًّيا َوت َْست ْ
يه َولِ َت ْب َت ُغوا ِم ْن َف ْضلِ ِه
وهنَا َوت ََرى ا ْل ُف ْل َك َم َو َ
َخ ِر ُجوا منْ ُه ح ْل َي ًة َت ْل َب ُس َ
منْ ُه َ ْ
َو َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ [النحل ،]14 :فاآلية الكريم تصف حلم احليوانات البحرية بكونه طريا،
وكأهنا بذلك تثري الشهية إىل طلبه والرغبة فيه.
أحسست ببعض اجلوع ،فذهبت إىل مطعم قريب ..وطلبت طعاما من أطعمة هذه

( )1رواه أمحد.
( )2رواه ابن حبان يف صحيحه ،وابن ماجة والبيهقي.
( )3رواه مالك ،والبخاري ،ومسلم.
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احلضارة ،فرأيت صاحب املطعم ال يعرفه ..طلبت آخر ..فلم يعرفه ..فسألته متعجبا :فلم
فتحت املطعم إذن ..ما دمت ال تعرف هذه األنواع من األغذية؟
قال :فتحته إلطعام الناس مقابل ما يرزقني اهلل بواسطتهم من رزق.
قلت :ما دمت قد نويت هذه النية ..فلم مل حترض هلم من الطعام الطيب ما جيعلهم
يرغبون يف ملء خزائنك بالذهب والفضة؟
قال :الطعام الطيب عندنا هو احلالل الذي مل خيرج عن الفطرة التي فطر اهلل الناس
عليها.
قلت :أللطعام فطرة؟
قال :أجل ..لقد جعل اهلل لكل يشء فطرته اخلاصة به ..ونحن نصارعه إن أخرجناه
ِ
عن فطرته ..لقد قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ف َأ ِق ْم َو ْج َه َك لِلدِّ ِ
َّاس
ين َحنِي ًفا فِ ْط َر َ
ت اهللَِّ ا َّلتي َف َط َر الن َ
ِ
ِ
خل ْل ِق اهللَِّ َذلِ َك الدِّ ي ُن ا ْل َق ِّي ُم َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر النَّ ِ
اس َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [الروم ،]30 :وقد
َع َل ْي َها َال َت ْبد َيل َ

ذكر اهلل الطعام وطلب منا أن نحافظ عىل أصالته ،فقالَ ﴿ :أ ْو كَا َّل ِذي َم َّر ع ََىل َق ْر َي ٍة َو ِه َي
ِ
َخ ِ
حييِي َه ِذ ِه اهللَُّ َب ْعدَ َم ْو ِ َهتا َف َأ َما َت ُه اهللَُّ ِما َئ َة عَا ٍم ُث َّم َب َع َث ُه َق َال ك َْم
او َي ٌة ع ََىل ُع ُروش َها َق َال َأنَّى ُ ْ

ِ
ِ
ِ
رشابِ َك َمل ْ َيت ََسنَّ ْه
َلبِ ْث َت َق َال َلبِ ْث ُت َي ْو ًما َأ ْو َب ْع َض َي ْو ٍم َق َال َب ْل َلبِ ْث َت ما َئ َة عَا ٍم َفا ْن ُظ ْر إ َىل َط َعام َك َو َ َ
َوا ْن ُظ ْر إِ َىل ِمح ِ
َار َك َولِن َْج َع َل َك آ َي ًة لِلن ِ
حل ًام َف َل َّام
َّاس َوا ْن ُظ ْر إِ َىل ا ْل ِع َظا ِم َك ْي َ
ف ُنن ِْشزُ َها ُث َّم َنك ُْس َ
وها َ ْ
ني َله َق َال َأ ْع َلم َأ َّن اهللََّ ع ََىل ُك ِّل َ ٍ ِ
ير﴾ [البقرة]259 :
َت َب َّ َ ُ
يشء َقد ٌ
ُ
ْ
قلت :هذه قصة ..فكيف اكتشفت منها ما اكتشفت؟
قال :ما دام اهلل قد حفظ للرجل طيلة تلك السنني الطوال ـ بمعجزة ـ طعامه ..فإن
ذلك يعني أن الطعام ال يصح أكله إال طيبا مل يتسنه.
قلت :ولكني مل أطلب منك أطعمة قد تسنهت؟
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قال :إن األطعمة التي خترج عن فطرة اهلل تولد متسنهة ..فلذلك نحن ال ندخل
بطوننا إال الطعام الذي بقي عىل فطرته.
قلت :أال تسمعون باهلندسة الوراثية؟
قال :نحن نسمع هبندسة كل يشء إال اهلندسة التي تغري فطرة اهلل يف األشياء ..فهذه
ال نسمع هبا.
قلت :فأعطني من الطعام الطيب الذي مل يتسنه ما أمأل به بطني.
قال :سأعطيك ما يكفيك ويمتعك.
بعد أن سددت جوعي بأطيب طعام ذقته يف حيايت سمعت نداء الصالة ..فرأيت
الناس مجيعا هيرعون إليها ،فأرسعت حيث هيرعون ..ودخلت أول مرة يف حيايت املسجد..
وهناك رأيت خطيبا يقف عىل املنرب حيدث الناس عن األرض وعن حفظ األرض ،وعن
السالم مع األرض ،وكان مما سمعته قوله( :انظروا ـ أهيا املؤمنون ـ كيف قدم اهلل تعاىل
﴿وإِ ْذ َق َال َر ُّب َك
اإلفساد يف األرض عىل سفك الدماء يف هذه اآلية الكريمة ..قال تعاىلَ :
ِ ِ
ض َخلِي َف ًة َقا ُلوا َأ َ ْ ِ
لِ ْلم َالئِك َِة إِ ِّين ج ِ
اع ٌل ِيف ْاألَ ْر ِ
يها َو َي ْس ِف ُك الدِّ َما َء َون َْح ُن
يها َم ْن ُي ْفسدُ ف َ
جت َع ُل ف َ
َ
َ
ُن َس ِّب ُح بِ َح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُس َل َك َق َال إِ ِّين َأ ْع َل ُم َما َال َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة]30 :
سكت قليال ،ثم قال :انظروا كيف عاتب صالح قومه عندما تركوا ما جعل اهلل هلم
من املساكن السهلة ،وراحوا ينحتون اجلبال التي ما خلقها اهلل للسكن ..قال تعاىل:
ون إِ ِّين َل ُك ْم َر ُس ٌ
وه ْم َصالِ ٌح َأ َال َت َّت ُق َ
ول َأ ِمنيٌ َفا َّت ُقوا اهللََّ
﴿ك ََّذ َب ْت َث ُمو ُد املُْ ْر َسلِنيَ إِ ْذ َق َال َهل ُ ْم َأ ُخ ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
رت ُك َ
اهنَا
ون ِيف َما َه ُ
َو َأطي ُعون َو َما َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْيه م ْن َأ ْج ٍر إِ ْن َأ ْج ِر َي إِ َّال ع ََىل َر ِّب ا ْل َعاملَنيَ َأ ُت ْ َ
َّات و ُعي ٍ
ٍ
ِِ
ِ
اجل َب ِ
ون ِم َن ِْ
يم َو َتن ِْح ُت َ
ون َوزُ ُرو ٍع َون ْ
ال ُب ُيوتًا َف ِار ِهنيَ َفا َّت ُقوا
آمننيَ ِيف َجن َ ُ
َخ ٍل َط ْل ُع َها َهض ٌ
اهللََّ و َأطِيع ِ
ون َو َال ُتطِي ُعوا َأ ْم َر املُْ ْ ِ
سفِنيَ
َ ُ

ِ

ِ

ِ

ون ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َو َال ُي ْصل ُح َ
ا َّلذي َن ُي ْفسدُ َ
ون﴾ [الشعراء:
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سكت قليال ،ثم قال :وانظروا كيف عاتب شعيب قومه عىل إفسادهم يف األرض،
ِ ِ ٍ
َري ُه َقدْ َجا َء ْت ُك ْم
﴿وإِ َىل َمدْ َي َن َأ َخ ُ
قال تعاىلَ :
اه ْم ُش َع ْي ًبا َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا اهللََّ َما َل ُك ْم م ْن إ َله غ ْ ُ
َّاس َأ ْش َيا َء ُه ْم َو َال ُت ْف ِسدُ وا ِيف ْاألَ ْر ِ
َب ِّينَ ٌة ِم ْن َر ِّب ُك ْم َف َأ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل َواملِْيزَ َ
ض
ان َو َال َت ْب َخ ُسوا الن َ

اط ُت ِ
بعدَ إِص َال ِحها َذلِ ُكم َخري َل ُكم إِ ْن ُكنْ ُتم مؤْ ِمنِنيَ و َال َت ْقعدُ وا بِ ُك ِّل ِرص ٍ
ون َوت َُصدُّ َ
وعدُ َ
ون
ُ
َ
َ
َْ ْ
ْ ُ
ْ ٌْ ْ
َ
ِ
َع ْن َسبِ ِ
فك َ
َان
وهنَا ِع َو ًجا َوا ْذ ُك ُروا إِ ْذ ُكنْ ُت ْم َقلِ ًيال َف َك َّث َر ُك ْم َوا ْن ُظ ُروا َك ْي َ
يل اهللَِّ َم ْن آ َم َن بِه َو َت ْب ُغ َ
ع ِ
َاق َب ُة املُْ ْف ِس ِدي َن﴾ [األعراف 85 :ـ  ،]86وانظروا هذا الوعيد الشديد الذي أخرب اهلل بأنه كتبه يف
كتب بني إرسائيل ،قال تعاىلِ :
﴿م ْن َأ ْج ِل َذلِ َك َك َت ْبنَا ع ََىل َبنِي إِ ْرسائِ َيل َأ َّن ُه َم ْن َقت ََل َن ْف ًسا بِغ ْ ِ
َري
َ
س َأو َفس ٍ
اد ِيف ْاألَ ْر ِ
َّاس َمجِي ًعا َو َل َقدْ
َّاس َمجِي ًعا َو َم ْن َأ ْح َي َ
اها َف َك َأن ََّام َأ ْح َيا الن َ
ض َف َك َأن ََّام َقت ََل الن َ
َن ْف ٍ ْ َ
َات ُثم إِ َّن كَثِريا ِمنْهم بعدَ ِ
جاء ْهتم رس ُلنَا بِا ْلبين ِ
ً ُ ْ َْ
َ ِّ
َّ
َ َ ُْ ُ ُ

ض ملَُ ْ ِ
َذل َك ِيف ْاألَ ْر ِ
س ُف َ
ون﴾ [املائدة]32 :

سكت قليال ،ثم قال :وانظروا هذه العقوبة الشديدة التي رشعها اهلل ألمة حممد 

ِ
حي ِار ُب َ
ون اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َو َي ْس َع ْو َن ِيف
ملن يفسد منهم يف األرض ،قال تعاىل﴿ :إِن ََّام َجزَ ا ُء ا َّلذي َن ُ َ
ض َفسادا َأ ْن ي َق َّت ُلوا َأو يص َّلبوا َأو ُت َق َّطع َأي ِدهيِم و َأرج ُلهم ِمن ِخ َال ٍ
ف َأ ْو ُينْ َف ْوا ِم َن
َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ
ْ ُ َ ُ ْ
ُ
ْاألَ ْر ِ َ ً
ِ
ِ ِ
ِ
ْاألَر ِ ِ
يم إِ َّال ا َّل ِذي َن تَا ُبوا ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن
ض َذل َك َهل ُ ْم خزْ ٌي ِيف الدُّ ْن َيا َو َهل ُ ْم ِيف ْاآلخ َرة ع ََذ ٌ
اب عَظ ٌ
ْ

ِ
ِ
يم﴾ [املائدة 33 :ـ  ..]34تدبروا كل هذه اآليات ومتعنوا
ور َرح ٌ
َت ْقد ُروا َع َل ْي ِه ْم َفا ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
فيها لتعلموا أن اهلل تعاىل ائتمننا عىل هذه األرض ..ائتمننا عليها لنحفظها ونحافظ عليها..
هل يرض أحدكم أن يدخل بعض الناس بيته ،فريوح ذلك الضيف يفسد ،وخيرب،

وحيطم ..هل ترضون لبيوتكم أن تقلب رأسا عىل عقب.
قالوا مجيعا :ال ..وال كرامة ملن خرب وأفسد.
قال :فبيت اهلل هو هذه األرض ..ونحن ضيوف فيها ..وليس عىل الضيف إال أن
375

حيفظ دار ضيفه ..ومن مل حيفظها ،فلن يكون جزاؤه إال ما أخرب اهلل عنه من نبأ األمم
السابقة ..لقد ذكر اهلل نبأ سبأ ..الشك أنكم تعرفوهنا.
قال رجل من اجلمع :أجل ..ومن ال تعرف حضارة سبأ ..فهي حضارة راقية ،وقد
كانت هلا من اجلنات ما تنبهر له األبصار ،كام قال تعاىل يصفهاَ ﴿ :ل َقدْ ك َ
َان لِ َس َبإٍ ِيف َم ْسكَنِ ِه ْم
ِ
آي ٌة جنَّت ِ
ِ
َان َع ْن َي ِم ٍ ِ ٍ
ور﴾ [سبأ:
َ َ
ني َوش َامل ُك ُلوا م ْن ِرزْ ق َر ِّب ُك ْم َو ْاش ُك ُروا َل ُه َب ْلدَ ٌة َط ِّي َب ٌة َو َر ٌّب َغ ُف ٌ
]15

قال اخلطيب :ولكنهم بإعراضهم عن اهلل وانحرافهم عن سبيله أدركتهم سنة اهلل
فيمن حاد عن اهلل ،قال تعاىل يبني احلال التي انتقلوا إليها ،وسببهاَ ﴿ :ف َأع َْر ُضوا َف َأ ْر َس ْلنَا
ٍ
َاه ْم بِ َجنَّ َت ْي ِه ْم َجنَّت ْ ِ
يش ٍء ِم ْن ِسدْ ٍر َقلِ ٍ
يل﴾
َع َل ْي ِه ْم َس ْي َل ا ْل َع ِر ِم َو َبدَّ ْلن ُ
َني َذ َوا َ ْ
يت ُأ ُك ٍل َمخْط َو َأ ْث ٍل َو َ ْ
[سبأ ،]16 :فهذا الذي صار إليه أمر تينك اجلنتني إليه بعد كفرهم ورشكهم باهلل وتكذيبهم
احلق وعدوهلم عنه إىل الباطل ،فبعد الثامر النضيجة واملناظر احلسنة والظالل العميقة
واألهنار اجلارية تبدلت إىل شجر األراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثري والثمر القليل.
قال رجل من اجلمع :إن قومنا اآلن يتيهون ..ويعتربون حضارة السبأيني بدائية
بالنسبة ملا وصلت إليه حضارهتم.
قال اخلطيب :القرآن الكريم يعمم نموذج سبأ عىل كل القرى واحلضارات واألمم
ت
﴿وك َْم َأ ْه َل ْكنَا ِم ْن َق ْر َي ٍة َبطِ َر ْ
التي انحرفت عن سبيل اهلل ،قال تعاىل يبني سنته يف ذلكَ :
َم ِع َ
يشت ََها َفتِ ْل َك َم َساكِنُ ُه ْم َمل ْ ُت ْس َك ْن ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم إِ َّال َقلِ ًيال َو ُكنَّا ن َْح ُن ا ْل َو ِارثِنيَ ﴾ [القصص،]58 :
ون ِيف مساكِنِ ِهم إِ َّن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ِ
ِ
ِ
ات
َ
ْ
وقالَ ﴿ :أ َف َل ْم َ ْهيد َهل ُ ْم ك َْم َأ ْه َل ْكنَا َق ْب َل ُه ْم م َن ا ْل ُق ُرون َي ْم ُش َ َ َ

ِألُ ِ
ني َل ُك ْم ِم ْن َم َساكِنِ ِه ْم َوزَ َّي َن َهل ُ ُم
﴿وعَا ًدا َو َث ُمو َد َو َقدْ َت َب َّ َ
ويل الن َُّهى﴾ [طه ،]128 :وقالَ :
يل َوكَا ُنوا ُم ْس َت ْب ِ ِ
ان َأع َْام َهل ُ ْم َف َصدَّ ُه ْم ع ِ
الس ِب ِ
الش ْي َط ُ
َّ
ن﴾ [العنكبوت]38 :
رصي َ
َن َّ
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جلس اخلطيب جلسة خفيفة ،ثم قام يقول :فاحذروا أهيا املؤمنون من أن تضيعوا
أمانة األرض التي أمر اهلل بحفظها ..وإياكم أن تدب إليكم أدواء األمم من حولكم..
أولئك الذي خيربون األرض ،ويقتلون احلياة ،ويغريون خلق اهلل ،ويصارعون فطرة اهلل.
قال رجل من اجلمع :ولكن احلضارة قد تستدعي بعض ما ذكرت.
قال اخلطيب :كل حضارة خربت احلياة وبدلت الفطرة داء وختلف.
قال الرجل :لقد عشت يف تلك القرى ..ورأيت أن الرضورة تستدعي ما يترصفون
فيه.
قال اخلطيب متوجها للسائل :أيف إمكان تلك العقول التي استطاعت أن توفر مجيع
املرافق ومجيع أنواع الرفاه أن خترتع لألرض ما حيفظ هلا سالمها؟
قال الرجل :أجل.
قال اخلطيب :فلم مل تفعل؟
قال الرجل :إن ذلك يستدعي مصاريف ضخمة وأمواال كثرية.
قال اخلطيب :لقد ذكرت لك أن أولئك ال يفكرون إال يف جيوهبم وخزائنهم،
ولذلك ال هيمهم يف سبيل دينار زائد أن خيربوا كل يشء ..إن أولئك ال خيتلفون عن عاد
وعن ثمود وعن كل القرى التي ذكرها اهلل.
قال ذلك ،ثم قام للصالة ،وقمت معهم ،وكانت أول مرة أصل فيها يف حيايت..
ومنذ ذلك اليوم وأنا أمحد اهلل عىل نعمة اإلسالم دين السالم.

 .2العامل ..والسالم:
قلنا :وعينا هذا ..فحدثنا عن املشاهد التي عرفت هبا السالم املرتبط بالعامل وعالقته
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بالدين.
قال :لقد وفقني اهلل للتعرف عىل ما أتى به اإلسالم لتحقيق السالم يف العامل حلضور
مشاهد كثرية ،سأكتفي لكم باثنني منها.
املشهد األول:
قلنا :فحدثنا عن املشهد األول منها.
قال :ال أزال أذكر ذلك اليوم جيدا ..إنه يوم مميز يف حيايت ..لقد قدر اهلل أن ألتقي
فيه بعض احلكامء الذين وفدوا إىل مدينتنا ،وكأهنم نفس احلكامء الذين حكى عنهم
أصحايب.
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذك ٍَر
وقد كان أول ما سمعت منهم اآلية التي تقولَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ِ
ِ ِ
ِ
يم َخبِ ٌري﴾
َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َم ُك ْم عنْدَ اهللَِّ َأ ْت َقا ُك ْم إِ َّن اهللََّ عَل ٌ
[احلجرات]13 :

ثم قال أحدهم :إن هذه اآلية تذكر ركنا أساسيا من أركان العالقات التي أمر اهلل أن
حتكم العامل.
قال له بعض احلضور :لكن العالقات التي نراها حتكم العامل هي عالقات الكراهية
واحلروب واالستعامر واالستغالل واالستعباد واإلبادة.
قال :تلك عالقات الشياطني التي نفختها يف أجواء بني آدم ..أما العالقات التي أمر
اهلل أن تقوم عىل األرض ،فيستحيل أن تفوح منها روائح الدماء ..لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك،
﴿وإِ ْذ َق َال َر ُّب َك
فقال خمربا عن خوف املالئكة من أن تسيل دماء بني آدم يف غري حقَ :
ِ ِ
ض َخلِي َف ًة َقا ُلوا َأ َ ْ ِ
لِ ْلم َالئِك َِة إِ ِّين ج ِ
اع ٌل ِيف ْاألَ ْر ِ
يها َو َي ْس ِف ُك الدِّ َما َء َون َْح ُن
يها َم ْن ُي ْفسدُ ف َ
جت َع ُل ف َ
َ
َ
ُن َس ِّب ُح بِ َح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُس َل َك َق َال ِإ ِّين َأ ْع َل ُم َما َال َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة]30 :
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﴿وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا ْبن َْي آ َد َم
قال آخر :وذكر قصة أول دم سال عىل األرض ،فقالَ :
ِ ِ
ِ
مها َو َمل ْ ُي َت َق َّب ْل ِم َن ْاآل َخ ِر َق َال َألَ ْق ُت َلن ََّك َق َال إِن ََّام َي َت َق َّب ُل اهللَُّ
احل ِّق إِ ْذ َق َّر َبا ُق ْر َبانًا َف ُت ُق ِّب َل م ْن َأ َحد َ
بِ ْ َ
اس ٍ
ِمن املُْت َِّقنيَ َلئِن بس ْط َت إِ َيل يدَ َك لِ َت ْق ُت َلنِي ما َأنَا بِب ِ
اف اهللََّ َر َّب
ط َي ِد َي إِ َل ْي َك ِألَ ْق ُت َل َك إِ ِّين َأ َخ ُ
َ
َّ َ
َ
َ
ْ ََ
اب الن ِ
ون ِم ْن َأ ْص َح ِ
ا ْل َعاملَِنيَ إِ ِّين ُأ ِريدُ َأ ْن َت ُبو َء بِإِ ْث ِمي َوإِ ْث ِم َك َف َت ُك َ
َّار َو َذلِ َك َجزَ ا ُء ال َّظاملِنيَ
َت َله َن ْفسه َقت َْل َأ ِخ ِ
اخلَ ِ ِ
ارسي َن َف َب َع َث اهللَُّ ُغ َرا ًبا َي ْب َح ُث ِيف ْاألَ ْر ِ
يه َف َق َت َل ُه َف َأ ْص َب َح ِم َن ْ
ض
َف َط َّوع ْ ُ ُ ُ
ِ ِ
ون ِم ْث َل َه َذا ا ْل ُغ َر ِ
ت َأ ْن َأ ُك َ
اب َف ُأ َو ِار َي َس ْو َء َة
لِ ُ ِري َي ُه َك ْي َ
َجزْ ُ
ف ُي َو ِاري َس ْو َء َة َأخيه َق َال َيا َو ْي َلتَا َأع َ
ِ

ِ

ِِ

ن النَّادمنيَ ﴾ [املائدة 27 :ـ ]31
َأخي َف َأ ْص َب َح م َ

قال آخر :وقد عقب اهلل عىل هذه القصة بالتشديد يف أمر الدماء ..ووضع الرشائع
التي حتفظ الدماء أي دماء من كل من يتعرض هلا ..قال تعاىلِ :
﴿م ْن َأ ْج ِل َذلِ َك َك َت ْبنَا ع ََىل
س َأو َفس ٍ
َبنِي إِ ْرسائِ َيل َأ َّن ُه َم ْن َقت ََل َن ْف ًسا بِغ ْ ِ
اد ِيف ْاألَ ْر ِ
َّاس َمجِي ًعا َو َم ْن
ض َف َك َأن ََّام َقت ََل الن َ
َري َن ْف ٍ ْ َ
َ
اها َف َك َأنَّام َأحيا النَّاس َمجِيعا و َل َقدْ جاء ْهتم رس ُلنَا بِا ْلبين ِ
َات ُث َّم إِ َّن كَثِ ًريا ِمن ُْه ْم َب ْعدَ َذلِ َك ِيف
َأ ْح َي َ
َ ِّ
ً َ
َ
َ َْ
َ َ ُْ ُ ُ
ِ
ض ملَُ ْ ِ
ون اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َو َي ْس َع ْو َن ِيف ْاألَ ْر ِ
ْاألَ ْر ِ
حي ِار ُب َ
س ُف َ
ض َف َسا ًدا َأ ْن ُي َق َّت ُلوا
ون ِإن ََّام َجزَ ا ُء ا َّلذي َن ُ َ

َأو يص َّلبوا َأو ُت َق َّطع َأي ِدهيِم و َأرج ُلهم ِمن ِخ َال ٍ
ف َأ ْو ُينْ َف ْوا ِم َن ْاألَ ْر ِ
ض َذلِ َك َهل ُ ْم ِخزْ ٌي ِيف
َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ
ْ ُ َ ُ ْ
ِ
ِ ِ
يم إِ َّال ا َّل ِذي َن تَا ُبوا ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن َت ْق ِد ُروا َع َل ْي ِه ْم َفا ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ
الدُّ ْن َيا َو َهل ُ ْم ِيف ْاآلخ َرة ع ََذ ٌ
اب عَظ ٌ
ِ
يم﴾ [املائدة 32 :ـ ]34
ور َرح ٌ
َغ ُف ٌ
قال آخر :وهذه ليست جمرد قصة ..إهنا مبادئ عظيمة سار هبا أهل اهلل يف كل

األزمنة ..ويف كل البالد ..كلهم يصيحون بام صاح به ابن آدم األول ..لقد ذكر رسول اهلل
 هذا املذهب ،وحث عىل اتباعه ،فقال( :إهنا ستكون فتنة يكون املضطجع فيها خريا من
اجلالس ،واجلالس خريا من القائم ،والقائم خريا من املايش ،واملايش خريا من الساعي) قال
الراوي :يا رسول اهلل ما تأمرين؟ قال( :من كانت له إبل فليحلق بإبله ،ومن كانت له غنم
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فليحلق بغنمه ،ومن كانت له أرض فليحلق بأرضه) ،قيل :فمن مل يكن له يشء من ذلك؟
قال( :فليعمد إىل سيفه فليرضب بجده عىل حرة ،ثم لينجو ما استطاع النجاء) ،قيل :يا
رسول اهلل أرأيت إن دخل عل بيتي وبسط يده ليقتلني ،فقال رسول اهلل ( :كن كابن آدم)
( )1
وتالَ ﴿ :لئِ ْن َب َس ْط َت إِ َ َّيل َيدَ َ
ك﴾ [املائدة]28 :

قال آخر :ويف حديث آخر قال رسول اهلل ( :إن بني يدي الساعة فتنا كقطع الليل
املظلم ،يصبح الرجل فيها مؤمنا ويميس كافرا ،ويميس مؤمنا ويصبح كافرا؛ القاعد فيها
خري من القائم ،واملايش فيها خري من الساعي ،فاكسوا قسيكم ،واقطعوا أوتاركم،
()2

وارضبوا سيوفكم باحلجارة ،فإن دخل ـ يعني عىل أحد منكم ـ فليكن كخري ابني آدم)

قال بعض احلضور :نرى أن كل هذه األحاديث تدل عىل مذهب ابن آدم األول..
فام مذهبه؟ ..وما رس االهتامم به؟
قال أحد احلكامء :أما مذهبه فهو السالم ..وأما رس االهتامم به ،فهو أنه يمثل الفطرة
السليمة األصلية التي فطر اهلل خلقه عليها ..لكن الشياطني ونفوسهم املدنس بدنس
األهواء أبت إال أن تغرقهم يف مستنقعات الدماء.
لست أدري كيف صحت حينها :ولكني أرى من املسلمني من حيمل أسلحة
ومتفجرات ..ويرميها عىل من يستحق ومن ال يستحق.
قال احلكيم :هو كابن آدم الثاين ..ال كابن آدم األول.
قلت :هو يزعم أنه أخذ هذه التعاليم من القرآن.
قال :من أي موضع؟ ..لقد ذكر اهلل النامذج الكاملة التي انترص فيها اإلنسان،
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2أبو داود ( ،)4259وابن ماجه ( ،)3961وابن حبان ()5962
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وانترصت فيها احلقائق ،فلم يذكر قطرة دم واحدة ،لقد قال اهلل تعاىل يذكر هؤالء الرجال
األفاضلَ ﴿ :أ َمل ي ْأتِ ُكم َنب ُأ ا َّل ِذين ِمن َقبلِ ُكم َقو ِم ُنوحٍ وع ٍ
َاد َو َث ُمو َد َوا َّل ِذي َن ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َال
َ
َ ْ ْ ْ ْ
َْ ْ َ
يع َلمهم إِ َّال اهللَُّ جاء ْهتم رس ُلهم بِا ْلبين ِ
َات َفردوا َأي ِدهيم ِيف َأ ْفو ِ
اه ِه ْم َو َقا ُلوا إِنَّا َك َف ْرنَا بِ َام ُأ ْر ِس ْل ُت ْم
َ
َ َ ُ ْ ُ ُ ُ ْ َ ِّ
َ ُّ ْ َ ُ ْ
َْ ُُ ْ

يب َقا َل ْت رس ُلهم َأ ِيف اهللَِّ َش ٌّك َفاطِ ِر السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ِب ِه َو ِإنَّا َل ِفي َش ٍّك ِممَّا تَدْ ُعو َننَا إِ َل ْي ِه ُم ِر ٍ
ض
َّ َ َ
ُ ُ ُ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
رش ِم ْث ُلنَا
َيدْ ُعو ُك ْم ل َيغْف َر َل ُك ْم م ْن ُذ ُنوبِ ُك ْم َو ُيؤَ ِّخ َر ُك ْم إ َىل َأ َج ٍل ُم َس ًّمى َقا ُلوا إ ْن َأ ْن ُت ْم إ َّال َب َ ٌ
َان يعبدُ آباؤُ نَا َف ْأ ُتونَا بِس ْل َط ٍ
ان ُمبِ ٍ
ُت ِريدُ َ
ني َقا َل ْت َهل ُ ْم ُر ُس ُل ُه ْم إِ ْن ن َْح ُن إِ َّال
ون َأ ْن ت َُصدُّ ونَا ع ََّام ك َ َ ْ ُ َ
ُ

َان َلنَا َأ ْن َن ْأتِي ُكم بِس ْل َط ٍ
ب َرش ِم ْث ُل ُكم و َلكِن اهللََّ يمن ع ََىل من ي َشاء ِمن ِعب ِ
اد ِه َو َما ك َ
ان إِ َّال بِإِ ْذ ِن
َ ْ َ ُ ْ َ
ْ َ َّ َ ُ ُّ
َ ْ ُ
َ ٌ
اهللَِّ وع ََىل اهللَِّ َف ْليتَوك ِ ِ
رب َّن ع ََىل َما
َ َ
َ
َّل املُْؤْ منُو َن َو َما َلنَا َأ َّال َنت ََوك ََّل ع ََىل اهللَِّ َو َقدْ َهدَ انَا ُس ُب َلنَا َو َلن َْص ِ َ
آ َذ ْي ُت ُمونَا َوع ََىل اهللَِّ َف ْل َيت ََوك ِ
َّل املُْت ََو ِّك ُل َ
ون َو َق َال ا َّل ِذي َن َك َف ُروا لِ ُر ُسلِ ِه ْم َلنُ ْخ ِر َجنَّ ُك ْم ِم ْن َأ ْر ِضنَا َأ ْو
َل َت ُعو ُد َّن ِيف ِم َّلتِنَا َف َأ ْو َحى إِ َل ْي ِه ْم َر ُّ ُهب ْم َلنُ ْهلِ َك َّن ال َّظاملِنيَ َو َلنُ ْسكِنَنَّ ُك ُم ْاألَ ْر َض ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َذلِ َك
اف م َق ِامي و َخ َ ِ ِ
ِ
اف َوعيد﴾ [إبراهيم 9 :ـ ]14
َ
َمل ْن َخ َ َ

قال آخر :انظر ..إن ما جاء به الرسل هو البينات ..وموقف األقوام أهنم ردوا أيدهيم
يف أفواههم ،وقالوا﴿ :إِنَّا َك َف ْرنَا بِ َام ُأ ْر ِس ْل ُت ْم بِ ِه َوإِنَّا َل ِفي َش ٍّك ِممَّا تَدْ ُعو َننَا إِ َل ْي ِه ُم ِر ٍ
يب﴾ [إبراهيم:
َان َلنَا َأ ْن َن ْأتِي ُكم بِس ْل َط ٍ
ان إِ َّال بِإِ ْذ ِن اهللَِّ َوع ََىل اهللَِّ َف ْل َيت ََوك ِ
﴿و َما ك َ
َّل
 ،]9وكان جواب الرسلَ :
َ ْ ُ

املُْؤْ ِمنُ َ
ون َو َما َلنَا َأ َّال َنت ََوك ََّل ع ََىل اهللَِّ َو َقدْ

رب َّ
ن ع ََىل َما آ َذ ْي ُت ُمونَا﴾ [إبراهيم 11 :ـ
َهدَ انَا ُس ُب َلنَا َو َلن َْص ِ َ

 ، ]12فكان رد الذين كفروا لرسلهمَ ﴿ :لنُ ْخ ِر َجنَّ ُك ْم ِم ْن َأ ْر ِضنَا َأ ْو َل َت ُعو ُد َّن ِيف ِم َّلتِنَا َف َأ ْو َحى
إِ َل ْي ِه ْم َر ُّ ُهب ْم َلنُ ْهلِ َك َّن ال َّظاملِنيَ ﴾ [إبراهيم ،]13 :انظر ..هل أسال هؤالء األفاضل قطرة دم

واحدة ،وهم يبلغون دين اهلل للبرشية.
قال آخر :لقد ذكر اهلل النامذج التفصيلية هلذا ..فذكر عن نوح عليه السالم أنه كان
﴿وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ُنوحٍ إِ ْذ َق َال
رصحيا جدا يف دعوته حني أعلن لقومه طريقته ،قال تعاىلَ :
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َان كَرب َع َلي ُكم م َق ِامي وت َْذكِ ِريي بِآي ِ
ِ ِِ
ات اهللَِّ َف َع َىل اهللَِّ ت ََو َّك ْل ُت َف َأ ْمجِ ُعوا َأ ْم َر ُك ْم
َ
َ
ل َق ْومه َيا َق ْو ِم إِ ْن ك َ ُ َ ْ ْ َ
ِ ِ
يل َو َال ُتنْظ ُرون﴾ [يونس]71 :
رشكَا َء ُك ْم ُث َّم َال َي ُك ْن َأ ْم ُر ُك ْم َع َل ْي ُك ْم ُغ َّم ًة ُث َّم ا ْق ُضوا إِ َ َّ
َو ُ َ
قال آخر :وواضح هنا أن الذي كرب عىل قوم نوح مل يكن قيام نوح بعمل انقاليب أو
عدواين ،وإنام كان ذنبه هو مقامه وتذكريه بآيات اهلل ،وهلذا قال :إن كان هذا العمل جريمة
ِ
رشكَا َء ُك ْم ُث َّم َال َي ُك ْن َأ ْم ُر ُك ْم َع َل ْي ُك ْم
يف نظركم فإين أحتمل تبعة عملَ ﴿ :ف َأ ْمج ُعوا َأ ْم َر ُك ْم َو ُ َ
ُغم ًة ُثم ا ْق ُضوا إِ َيل و َال ُتنْظِر ِ
ون﴾ [يونس ،]71 :ومعنى هذا أن نوحا عليه السالم استمر يف
َّ َ
ُ
َّ َّ
دعوته الطويلة استمرارا سلميا بحيث أنه رفض قومه هذه الدعوة وحاولوا أن ينالوا منه مل
يعزم عىل قتاهلم إنام عزم عىل الصرب إىل أن يقتل هو.
﴿وإِ َىل
قال آخر :ونفس األسلوب انتهجه هود عليه السالم من بعده ،قال تعاىلَ :
ِ ِ ٍ
ع ٍ
ون َق َال املَْ َ ُ
َري ُه َأ َف َال َت َّت ُق َ
أل ا َّل ِذي َن َك َف ُروا
َاد َأ َخ ُ
اه ْم ُهو ًدا َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا اهللََّ َما َل ُك ْم م ْن إ َله غ ْ ُ
اه ٍة وإِنَّا َلنَ ُظن َُّك ِمن ا ْلك ِ
ِم ْن َق ْو ِم ِه إِنَّا َلن ََر َ
اه ٌة َو َلكِنِّي
َاذبِنيَ َق َال َيا َق ْو ِم َل ْي َس ِيب َس َف َ
َ
اك ِيف َس َف َ َ
َر ُس ٌ
ول ِم ْن َر ِّب ا ْل َعاملَِنيَ

ِ

ِ

ِ

ح َأمنيٌ ﴾ [األعراف 65 :ـ ]68
ُأ َب ِّل ُغ ُك ْم ِر َس َاالت َر ِّيب َو َأنَا َل ُك ْم نَاص ٌ

قال آخر :انظر ..هناك عرض نوح نفسه للموت ،أما هنا فإن هودا ينصح ويبني..
وهذا يعني أنه مازال يأمل بإيامن قومه.
قال آخر :ومن هذه املقارنة البسيطة ،نعلم نجاح الدعوات ال يمكن أن يكون إال
عن طريق التبليغ الكامل آليات اهلل ،سواء أقبلها الناس أم مل يقبلوها ،مادامت يف مرحلة
التكوين ..ألن الذي ال يقبل الرأي عن طريق اإلقناع ،قد تتمكن أن ترغمه عىل رأيك
بالقوة ،إال أنه سينقض عليك حتام متى سنحت له الفرصة ليثبت لك أنه مل يؤمن بفكرتك.
﴿و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا
قال آخر :وهذا نفسه ما حصل مع موسى عليه السالم قال تعاىلَ :
ِ
موسى بِآياتِنَا وس ْل َط ٍ
ان ُمبِ ٍ
ان َو َق ُار َ
ني إِ َىل فِ ْرع َْو َن َو َها َم َ
اب َف َل َّام َجا َء ُه ْم
ون َف َقا ُلوا َساح ٌر ك ََّذ ٌ
َ َ ُ
ُ َ
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ِ
بِ ْ ِ ِ ِ
است َْح ُيوا نِ َسا َء ُه ْم َو َما َك ْيدُ ا ْلكَافِ ِري َن إِ َّال
احل ِّق م ْن عنْدنَا َقا ُلوا ا ْق ُت ُلوا َأ ْبنَا َء ا َّلذي َن آ َمنُوا َم َع ُه َو ْ
َ
ِيف َض َال ٍل َو َق َال فِ ْرع َْو ُن َذ ُر ِ
اف َأ ْن ُي َبدِّ َل ِدينَ ُك ْم َأ ْو َأ ْن ُي ْظ ِه َر
وسى َو ْل َيدْ ُع َر َّب ُه إِ ِّين َأ َخ ُ
وين َأ ْق ُت ْل ُم َ
ت بِ َر ِّيب َو َر ِّب ُك ْم ِم ْن ُك ِّل ُم َتك ِّ ٍ
ِيف ْاألَ ْر ِ
َرب َال ُيؤْ ِم ُن بِ َي ْو ِم
وسى إِ ِّين ُع ْذ ُ
ض ا ْل َف َسا َد َو َق َال ُم َ
ِ

احل َس ِ
ْ
اب﴾ [غافر 23 :ـ ]24
قال آخر :بعد هذه املحاورة يتدخل مؤمن من آل فرعون ليوضح أهداف موسى
عليه السالم وجيعل منها التهمة املوجهة إليه ،ويثبت أن تلك التهمة ال جيوز أن تؤدي به إىل
﴿و َق َال ر ُج ٌل مؤْ ِم ٌن ِم ْن ِ
ون َر ُج ًال َأ ْن َي ُق َ
آل فِ ْرع َْو َن َي ْك ُت ُم إِ َيام َن ُه َأ َت ْق ُت ُل َ
يب اهللَُّ َو َقدْ
ول َر ِّ َ
القتلَ :
ُ
َ
َاذبا َفع َلي ِه ك َِذبه وإِ ْن ي ُك ص ِ
ِ
ِ ِ
اد ًقا ُي ِص ْب ُك ْم َب ْع ُض ا َّل ِذي
ُُ َ َ َ
َجا َء ُك ْم بِا ْل َب ِّينَات م ْن َر ِّب ُك ْم َوإِ ْن َي ُك ك ً َ ْ
ف ك ََّذاب يا َقو ِم َل ُكم املُْ ْل ُك ا ْليوم َظ ِ
َي ِعدُ ُك ْم إِ َّن اهللََّ َال َ ْهي ِدي َم ْن ُه َو ُم ْ ِ
اه ِري َن ِيف ْاألَ ْر ِ
ض
س ٌ
ٌ َ ْ
َْ َ
ُ
ْرصنَا ِم ْن َب ْأ ِ
جا َءنَا﴾ [غافر 28 :ـ ]29
س اهللَِّ إِ ْن َ
َف َم ْن َين ُ ُ
قال آخر :لقد وضح الرجل املؤمن أهداف موسى عليه السالم ودافع عنها،
واستطاع أن يؤكد للمأل املجتمعني أمام فرعون أن التهمة املوجهة ملوسى عليه السالم ال
جيوز أن تكون هتمة! ألهنا دعوة واضحة وأهداف سامية يدعو الناس إليها ،ثم وضح هذه
األهداف بأهنا انتقال من عبادة فرعون إىل عبادة اهلل ،فلو أن ملوسى ذنبا غري قوله (ريب اهلل)،
ملا دخل الرجل املؤمن امليدان ليدافع عن موسى أمام أعظم طاغية عىل وجه األرض.
قال آخر :ولو نظرتم يف قوله تعاىل عىل لسان فرعونَ ﴿ :ذ ُر ِ
وسى َو ْل َيدْ ُع
وين َأ ْق ُت ْل ُم َ
اف َأ ْن ُي َبدِّ َل ِدينَ ُك ْم َأ ْو َأ ْن ُي ْظ ِه َر ِيف ْاألَ ْر ِ
ض ا ْل َف َسا َد﴾ [غافر ]26 :لوجدتم فيها معان
َر َّب ُه إِ ِّين َأ َخ ُ
كثرية ترشدنا إىل أمهية دعوة موسى السلمية ،وترينا تأثريها يف نفوس الناس عامة ،ويف
نفس فرعون بصورة خاصة ..فلو أن فرعون استطاع أن يوجه هتمة القتل ملوسى أو أنه
استطاع أن يثبت أن ملوسى ذنبا يدينه ملا احتاج إىل أن يقول( :ذروين أقتل موسى) ،أي أنه
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ملا احتاج أن يلتمس رضا بطانته وموافقتها عىل تنفيذ حكم القتل عىل موسى.
قال آخر :لكن موقف موسى عليه السالم البعيد عن كل التهم ،دفع فرعون ،مع
غطرسته ،أن يستشري بطانته يف هذا املوضوع الذي أصبح خطريا ،ألنه واجه الضمري
اإلنساين ودخل إىل أعامقه عىل مشهد من فرعون وبطانته.
قال آخر :ففرعون ،هذا الذي جرد من كل مسوغ للقيام ضد موسى مل جيد شيئا
يتهمه به ،لذلك اضطر أن يواجه احلق بالباطل رصاحة ،فقد فهم من كالم فرعون عىل
موسى أن آراء موسى وأفكاره خطرية ألن مثل هذه اآلراء قادرة عىل تغيري نظامه.
قال آخر :وفرعون نفسه مل ينس أن يرجع إىل سجل موسى التارخيي عله يتمكن من
العثور عىل يشء يدينه به ،فلم ينس أن يلوح أمام الناس بفعلة موسى حيث قالَ ﴿ :أ َمل ْ ُن َر ِّب َك
ْت ِم َن ا ْلكَافِ ِري َن َق َال
فِينَا َولِيدً ا َو َلبِ ْث َت فِينَا ِم ْن ُع ُم ِر َك ِسنِنيَ َو َف َع ْل َت َف ْع َلت ََك ا َّلتِي َف َع ْل َت َو َأن َ
الضا ِّلنيَ ﴾ [الشعراء 18 :ـ  ،]20يريد هبذا أن القتل حدث من موسى من
َف َع ْل ُت َها إِ ًذا َو َأنَا ِم َن َّ
الوكز ،أي أن القتل حدث خطأ ،وأن هذا األمر ليس له عالقة باحلادث اجلديد وهو الدعوة
اجلديدة التي هي موضع النزاع.
قال آخر :وهذا نفسه ما حصل مع شعيب عليه السالم ..قال تعاىل حيكي قصته مع
ِِ
ِ
من أرسل إليهمَ ﴿ :ق َال املَْ َ ُ ِ
ب َوا َّل ِذي َن آ َمنُوا
ْربوا م ْن َق ْومه َلنُ ْخ ِر َجن ََّك َيا ُش َع ْي ُ
اس َتك َ ُ
أل ا َّلذي َن ْ
ِ
مع َك ِمن َقريتِنَا َأو َل َتعود َّن ِيف ِم َّلتِنَا َق َال َأو َلو ُكنَّا ك ِ ِ
رت ْينَا ع ََىل اهللَِّ ك َِذ ًبا إِ ْن ُعدْ نَا ِيف
َ ْ
ْ َْ ْ ُ ُ
ََ
َارهنيَ َقد ا ْف َ َ

ِ
ِم َّلتِ ُك ْم َب ْعدَ إِ ْذ ن ََّجانَا اهللَُّ ِمن َْها َو َما َي ُك ُ
يها إِ َّال َأ ْن َي َشا َء اهللَُّ َر ُّبنَا َو ِس َع َر ُّبنَا ُك َّل
ون َلنَا َأ ْن َن ُعو َد ف َ
ِِ
َيش ٍء ِع ْلام ع ََىل اهللَِّ تَو َّك ْلنَا ربنَا ا ْفتَح بينَنَا وب َ ِ
ري ا ْل َفاحتنيَ ﴾ [األعراف 88 :ـ
احل ِّق َو َأن َ
َ َّ
َ
ني َق ْومنَا بِ ْ َ
ْ َْ ََْ
ً
ْت َخ ْ ُ
ْ
]89

قال آخر :انظروا ..إن هذا التهديد من املأل املستكربين من قوم شعيب لشعيب
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باإلخراج من قريتهم أو الرجوع إىل ملة قومه ،مل يكن إال بسبب مفارقته هلذه امللة أو إعالنه
ِ
رت ْينَا ع ََىل اهللَِّ
هلذه املفارقة ،وهلذا كان جواب شعيب حاسام إذ قال بكل قوة وجرأةَ ﴿ :قد ا ْف َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
َجانَا اهللَُّ من َْها﴾ [األعراف]89 :
كَذ ًبا إِ ْن ُعدْ نَا ِيف م َّلت ُك ْم َب ْعدَ إِ ْذ ن َّ

ِ
َاب
﴿و ُي َع ِّل ُم ُه ا ْلكت َ
قال آخر :وهكذا كان املسيح عليه السالم ..قال تعاىل عنهَ :
و ِْ
اإلن ِ
ْج َيل َو َر ُس ً ِ ِ ِ
احلك َْم َة َوالت َّْو َرا َة َو ْ ِ
رسائِ َيل َأ ِّين َقدْ ِج ْئ ُت ُك ْم بِآ َي ٍة ِم ْن َر ِّب ُك ْم َأ ِّين َأ ْخ ُل ُق
َ
وال إ َىل َبني إ ْ َ
ِ
ني كَهيئ َِة ال َّط ِري َف َأ ْن ُف ُخ فِ ِ
ِ
يه َف َي ُك ُ
ص َو ُأ ْحيِي
ون َط ْ ًريا بِإِ ْذن اهللَِّ َو ُأ ْب ِرئُ ْاألَك َْم َه َو ْاألَ ْب َر َ
َل ُك ْم م َن ال ِّط ِ َ ْ
ْ
ون َو َما تَدَّ ِخ ُر َ
املَْ ْوتَى ِبإِ ْذ ِن اهللَِّ َو ُأ َن ِّب ُئ ُك ْم ِب َام َت ْأ ُك ُل َ
ون ِيف ُب ُيوتِ ُك ْم إِ َّن ِيف َذلِ َك َآل َي ًة َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم

ني َيدَ َّي ِم َن الت َّْو َر ِاة َو ِألُ ِح َّل َل ُك ْم َب ْع َض ا َّل ِذي ُح ِّر َم َع َل ْي ُك ْم َو ِج ْئ ُت ُك ْم بِآ َي ٍة
ُمؤْ ِمنِنيَ َو ُم َصدِّ ًقا َملِا َب ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
رص ٌ
يم َف َل َّام َأ َح َّس
اط ُم ْستَق ٌ
م ْن َر ِّب ُك ْم َفا َّت ُقوا اهللََّ َو َأطي ُعون إ َّن اهللََّ َر ِّيب َو َر ُّب ُك ْم َفا ْع ُبدُ و ُه َه َذا َ
ِ
ِ
احل َو ِار ُّي َ
ون ن َْح ُن َأن َْص ُار اهللَِّ آ َمنَّا بِاهللَِّ َو ْاش َهدْ
يسى من ُْه ُم ا ْل ُك ْف َر َق َال َم ْن َأن َْص ِاري إِ َىل اهللَِّ َق َال ْ َ
ع َ
ول َفا ْك ُتبنَا مع َّ ِ ِ
الر ُس َ
بِ َأنَّا ُم ْسلِ ُم َ
ن﴾ [آل عمران 48 :ـ ]53
الشاهدي َ
ْ َ َ
ون َر َّبنَا آ َمنَّا بِ َام َأنْزَ ْل َت َوا َّت َب ْعنَا َّ
قال آخر :هكذا كانت دعوة املسيح عليه السالم ..جاء باآلية من ربه وشهد هو
واحلواريون بأهنم مسلمون ومؤمنون بام أنزل اهلل ،فمكر الكافرون ،ومكر اهلل ،واهلل خري
املاكرين.
قال أحد احلضور :نحن ال يعنينا كل من ذكرتم من األنبياء ..نحن ال يعنينا إال
حممد ..أال ترون أنه كان خمتلفا عنهم؟
قال أحد احلكامء :ال ..ذلك يستحيل ..إن جمرد حكاية القرآن لتلك األخبار كاف
يف تقرير احلقائق التي حتملها قصصهم ..لقد قال اهلل تعاىل بعد ذكره لألنبياء ـ عليهم السالم
ِ
َاب
ـ خياطب رسوله  ..وخياطب مجيع هذه األمة بخطابهُ ﴿ :أو َلئِ َك ا َّل ِذي َن آ َت ْين ُ
َاه ُم ا ْلكت َ
َو ْ
احلُك َْم َوالنُّ ُب َّو َة َفإِ ْن َي ْك ُف ْر ِ َهبا َهؤُ َال ِء َف َقدْ َو َّك ْلنَا ِ َهبا َق ْو ًما َل ْي ُسوا ِ َهبا بِكَافِ ِري َن ُأو َلئِ َك ا َّل ِذي َن
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ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

َهدَ ى اهللَُّ َفبِ ُهدَ ُاه ُم ا ْقتَد ْه ُق ْل َال َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْيه َأ ْج ًرا إِ ْ
ن ُه َو إِ َّال ذك َْرى ل ْل َعاملَنيَ ﴾ [األنعام 89 :ـ ]90
قال آخر :باإلضافة إىل هذا ..فقد جتىل السالم يف حياة رسول اهلل  ،ويف عالقاته يف
منتهى كامله ..لقد عرب اهلل تعاىل عن هذا ،فقالَ ﴿ :فإِ ْن ت ََو َّل ْي ُت ْم َفا ْع َل ُموا َأن ََّام ع ََىل َر ُسولِنَا ا ْل َب َال ُغ
املُْبِنيُ ﴾ [املائدة]92 :

قال آخر :وقبل أن يتكون املجتمع اإلسالمي املتميز مل يأمر رسول اهلل  أصحابه
بيشء من أعامل العنف بالقتال أو القتل ..وإنام كان ذلك حني تكون املجتمع املستقل
املتميز ،والذين حورب من مجيع األعداء ،فلذلك أذن اهلل بقتال املعتدين ،كام قال تعاىل:
ون بِ َأ َّهنُ ْم ُظلِ ُموا َوإِ َّن اهللََّ ع ََىل ن ْ ِ
﴿ ُأ ِذ َن لِ َّل ِذي َن ُي َقا َت ُل َ
َرص ِه ْم َل َق ِد ٌير ا َّل ِذي َن ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َي ِار ِه ْم
بِغ ْ ِ
َّاس َب ْع َض ُه ْم بِ َب ْع ٍ
ض َهلُدِّ َم ْت َص َو ِام ُع َوبِ َي ٌع
َري َح ٍّق إِ َّال َأ ْن َي ُقو ُلوا َر ُّبنَا اهللَُّ َو َل ْو َال َد ْف ُع اهللَِّ الن َ

ِ
ِ
ت َومس ِ
ْرص ُه إِ َّن اهللََّ َل َق ِو ٌّي ع َِزيزٌ ﴾
اجدُ ُي ْذك َُر ف َ
يها ْ
َو َص َل َوا ٌ َ َ
ْرص َّن اهللَُّ َم ْن َين ُ ُ
اس ُم اهللَِّ كَث ًريا َو َل َين ُ َ
[احلج 39 :ـ ]40

قال أحد احلضور :لقد ذكرتم لنا أن اآلية تتحدث عن أساس من أسس العالقات
الدولية يف اإلسالم ..فهل وضع اإلسالم هلذه العالقات أسسا غري ما وضعه قومنا.
قال أحد احلكامء :أنتم أدرى بام وضع قومكم من عالقات ،أسست لكل أنواع املظامل
ابتداء من االستعامر ،وانتهاء باهليمنة بكل أشكاهلا.
قال آخر :أما اإلسالم ،فهو الوحيد الذي وضع العالقات التي حتفظ السالم يف
العامل ..وهي تتأسس عىل أربعة أسس :التعارف ،والتدافع ،والتعايش ،والشهادة.
قال أحد احلضور :فحدثونا عن األساس األول.
قال أحد احلكامء :لقد عرب القرآن الكريم عن هذا األساس ،فقال ـ وهو يقرر
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى
األساس الذي تقوم عليه العالقات االجتامعية ـَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
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َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َم ُك ْم ِعنْدَ

ِ

ري﴾ [احلجرات:
اهللَِّ َأ ْت َقا ُك ْم إِ َّن اهللََّ عَل ٌ
يم َخبِ ٌ

]13

قال آخر :فهذه اآلية الكريمة تقرر أن العالقة التي ينبغي أن تربط البرش فيام بينهم
هي عالقة التآلف املؤسسة عىل التعارف( ..)1وانطالقا من هذا ،فإن اإلسالم مل يعترب
املخالفة يف العرق واللون بني البرش يف أي يشء ،فكل الناس عند اهلل عز وجل ،ويف نظر
نظام اإلسالم وقانونه ،سواسية ،ال فرق بني عريب وأعجمي ،وبني تركي وأورويب ،أو بني
أسود وأبيض ،وبني أصفر وأمحر ،إال بالتقوى التي هي العمل بطاعة اهلل سبحانه وتعاىل،
رجاء رمحته ورضوانه ،وخمافة عصيانه وعقابه.
قال آخر :ولذلك ،فإن التمييز العنرصي القائم عىل العرق واللون مما حرمه
اإلسالم ،واعتربه عصبية جاهلية منتنة ..ففي احلديث قال رسول اهلل ( :ليس منا من دعا
إىل عصبية ،وليس منا من قاتل عىل عصبية ،وليس منا من مات عىل عصبية)( ..)2وقال:
()3

(من قاتل حتت راية عمية ،يدعو عصبية ،أو ينرص عصبية ،فقتلة جاهلية)

قال آخر :باإلضافة إىل هذا ،فإن اإلسالم أمر بحفظ ما أودع اهلل يف البرش من تنوع..
فلذلك مل يقم املسلمون بأي نوع من أنواع اإلبادة ..بل مل خيطر هلم ذلك عىل بال.
قال أحد احلضور :عرفنا األساس األول ..فام األساس الثاين؟
َّاس
﴿و َل ْو َال َد ْف ُع اهللَِّ الن َ
قال أحد احلكامء( :)4إنه (التدافع) الذي عرب اهلل عنه ،فقالَ :
ض َل َفسدَ ِ
ت ْاألَ ْر ُض َو َلكِ َّن اهللََّ ُذو َف ْض ٍل ع ََىل ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [البقرة ،]251 :وعرب عنه
َب ْع َض ُه ْم بِ َب ْع ٍ َ
( )1انظر :مقاال بعنوان (مفهوم التسامح بني اإلسالم والغرب) للسيد أمحد إدريس املشهداين.
( )2رواه أبو داود.
( )3رواه مسلم.
( )4انظر :العوملة والعاملية يف ضوء سنن اهلل الكونية ،إبراهيم شوقار ،جملة التجديد.
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يف موضع آخر ،فقال يربر رس اإلذن بالقتالُ ﴿ :أ ِذ َن لِ َّل ِذي َن ُي َقا َت ُل َ
ون بِ َأ َّهنُ ْم ُظلِ ُموا َوإِ َّن اهللََّ ع ََىل
َرص ِه ْم َل َق ِد ٌير ا َّل ِذي َن ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َي ِار ِه ْم بِغ ْ ِ
ن ْ ِ
َري َح ٍّق إِ َّال َأ ْن َي ُقو ُلوا َر ُّبنَا اهللَُّ َو َل ْو َال َد ْف ُع اهللَِّ
ِ
ِ
ات َومس ِ
َّاس َب ْع َض ُه ْم بِ َب ْع ٍ
اس ُم اهللَِّ كَثِ ًريا
اجدُ ُي ْذك َُر ف َ
الن َ
يها ْ
ض َهلُدِّ َم ْت َص َوام ُع َوبِ َي ٌع َو َص َل َو ٌ َ َ
َّاه ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
الص َال َة َوآت َُوا
ْرص ُه ِإ َّن اهللََّ َل َق ِو ٌّي ع َِزيزٌ ا َّل ِذي َن ِإ ْن َم َّكن ُ
ض َأ َقا ُموا َّ
ْرص َّن اهللَُّ َم ْن َين ُ ُ
َو َل َين ُ َ
َن املُْنْك َِر وهللَِّ ع ِ
الزَّ كَا َة و َأمروا بِاملَْعر ِ
َاق َب ُة ْاألُ ُم ِ
وف َو َهنَ ْوا ع ِ
ور﴾ [احلج 39 :ـ ]41
َ
ُْ
َ َُ
قال آخر :والتدافع سنة إهلية كونية قامت عليها حكمة الوجود الثنائي يف اخلالئق..
﴿و ِم ْن ُك ِّل َيش ٍء َخ َل ْقنَا زَ ْو َج ْ ِ
ني َل َع َّل ُك ْم
فاملوجودات كلها متقابلة مزدوجة ،كام قال تعاىلَ :
ْ
ت ََذك َُّر َ
ون﴾ [الذاريات ،]49 :وبام أن األمر هكذا ..فإن منطق أهل السالم يستدعي التعامل
السلمي مع هذه الزوجية ،والتعامل السلمي يقتيض التعرف عىل أسباب التدافع
ومصادره ..وعىل صوره ومستوياته ..وعىل غاياته وأهدافه.
قال آخر :وهو يقوم أساسا عىل حكمة اهلل يف اختالف الناس كام يشري إىل ذلك قوله
تعاىل﴿ :و َلو َشاء رب َك َجلع َل النَّاس ُأم ًة و ِ
احدَ ًة َو َال َيزَ ا ُل َ
ون خمُ ْتَلِ ِفنيَ ﴾ [هود ،]118 :حيث يبني
َ َّ َ
ََ
َ ْ َ َ ُّ
القرآن أن االختالف بني البرش ،وهو أهم عنرص به يتحقق الغرض من وجود اإلنسان،
ليس مناقضا لطبيعته اإلنسانية ولكنه معارض لوجوده يف املجتمع مع رضورته ،ألنه يفيض
إىل التنازع والتدافع ،فيقتيض هتذيبه بالضوابط.
قال آخر :ويقرر القرآن أن مصدر التدافع هو نفس اإلنسان التي أهلمها اهلل فجورها
وتقواها ..أي أنه مصدر داخل ،وليس خارجيا ،لذلك يربط القرآن تدافع املجتمع بتدافع
النفس وجيعل من ذلك سنة مطردة ،فمتى تغري ما يف النفس غري اهلل تعاىل ما يف املجتمع من
ِ
ِ
م﴾ [الرعد]11 :
َريوا َما بِ َأ ْن ُفس ِه ْ
َري َما بِ َق ْو ٍم َحتَّى ُيغ ِّ ُ
حال قال تعاىل﴿ :إ َّن اهللََّ َال ُيغ ِّ ُ
قال آخر :وهذا يدل عىل أن اإلنسان نفسه هو املحرك هلذه السنة ،ويكون فعل اهلل
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تعاىل مطردا مع فعله ،األمر الذي يقطع احلجة عىل األمم يف انحطاطها ،ويدفعها إىل
املشاركة الفاعلة يف صياغة العوملة وتشكيلها وتفسريها ،ال أن تتخلف بحجة أن ذلك هو
قضاء اهلل وقدره.
قال آخر :وصور التدافع كثرية ..ولكنها تتجىل يف ثالثة مستوياته رئيسة ،أوهلا
التدافع يف إطار النفس اإلنسانية ،وهذا هو األساس واملصدر ،وينشأ بسببه رصاع داخل يف
النفس بني نوازع اخلري التي يباركها اهلل تعاىل ونوازع الرش التي يولدها الشيطان ..وقد عرب
القرآن الكريم عن هذا الرصاع بأساليب خمتلفة وعرضه بصورة متعددة ..قال تعاىل عن
اها﴾
اب َم ْن َد َّس َ
ور َها َو َت ْق َو َاها َقدْ َأ ْف َل َح َم ْن زَ ك َ
َّاها َو َقدْ َخ َ
النفس اإلنسانيةَ ﴿ :ف َأ ْهل َ َم َها ُف ُج َ
[الشمس 8 :ـ ]10

قال آخر :وينظم القرآن هذا املستوى من التدافع بمحاربة ما يسميه بـ (هوى
﴿و َال َتتَّبِ ِع ْاهل َ َوى َف ُي ِض َّل َك َع ْن َسبِ ِ
﴿و َأ َّما َم ْن
يل اهللَِّ﴾ [ص ،]26 :وقالَ :
النفس) ،قال تعاىلَ :
ِ
َن ْاهلوى َفإِ َّن ْ ِ
ي املَْ ْأ َوى﴾ [النازعات 40 :ـ ]41
َخ َ
اف َم َقا َم َر ِّبه َو َهنَى النَّ ْف َس ع ِ َ َ
اجلنَّ َة ه َ
َ
قال آخر :وأما الثاين ،فهو التدافع يف ظل املجتمع الواحد ،وهو مستوى تابع لألول،
وبه ينشأ رصاع بني الناس ولو كانوا حتت مظلة اإليامن ،ولذلك ينظمه الرشع ببيان احلقوق
ووضع احلدود ..وقد وضع القرآن الكريم مبادئ خمتلفة حال هلذا املستوى من التدافع،
بوصفه مبدأ للشورى ،ومبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
قال آخر :وأمجع هذه املبادئ هو مبدأ حتقيق العدل ..كام قال تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ َي ْأ ُم ُر
َن ا ْل َفح َش ِ
ان وإِيت ِ
ِ
بِا ْل َعدْ ِل َو ْ ِ
َاء ِذي ا ْل ُق ْر َبى َو َين َْهى ع ِ
اء َواملُْنْك َِر َوا ْل َبغ ِْي َي ِع ُظ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم
ْ
اإل ْح َس َ
ت ََذك َُّر َ
ون﴾ [النحل]90 :
قال آخر :ومن أهم صوره :العدالة االجتامعية يف توزيع الثروة والتوازن بني احلقوق
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والواجبات ،ودفع املظامل والطغيان ..أو كام عرب عن ذلك ابن مسكويه بقوله( :إن العدالة
موجودة يف ثالثة مواضع :أحدها قسمة األموال والكرامات ،والثاين قسمة املعامالت
اإلرادية ،كالبيع والرشاء واملعاوضات ،والثالث قسمة األشياء التي وقع فيها ظلم
()1

وتعد)

﴿و َال
قال آخر :والعدل مطلوب يف اإلسالم ،ولو مع األعداء ،كام يقرره قوله تعاىلَ :
َآن َقو ٍم ع ََىل َأ َّال َتع ِد ُلوا اع ِْد ُلوا ُهو َأ ْقر ِ
ب لل َّت ْق َوى﴾ [املائدة]8 :
َ َ ُ
ْ
جي ِر َمنَّ ُك ْم َشن ُ ْ
َْ
قال آخر :وأما الثالث ،فهو التدافع احلضاري بني األمم أو الشعوب املختلفة،
والذي يشار إليه بـ (الرصاع) أو (صدام احلضارات) ،وهو يف الواقع ليس صداما يف مجيع
األحوال ،وإنام ينقلب رصاعا وصداما عندما خيرج عن ضوابط القانون الرشعي أو
الفطري الذي تتحاكم إليه األمم لتنظيم العالقات بينهم.
قال آخر :ويتخذ هذا املستوى من التدافع صورا خمتلفة ..وله جتليات متعددة مثل:
الكفر واإليامن ،احلق والباطل ،القوي والضعيف ،العدل والظلم ،االستكبار
واالستضعاف ..وهو تابع بصورة أساسية للمبدأ األول من التدافع ،أي اختالف الناس
ض ُك ُّله ِ
م َمجي ًعا﴾ [يونس]99 :
الذي يشري إليه قوله تعاىلَ :
﴿و َل ْو َشا َء َر ُّب َك َآل َم َن َم ْن ِيف ْاألَ ْر ِ ُ ْ
قال آخر :وهذا املستوى هو األهم يف هذه املستويات كلها يف نظر القرآن ،ألن به
الرش
تتميز املواقع وتتحدد الدرجات يف الدارين ،وهي الغاية من قوله تعاىلَ :
﴿و َن ْب ُلو ُك ْم بِ َّ ِّ
اخل ْ ِري فِ ْتنَ ًة َوإِ َل ْينَا ُت ْر َج ُع َ
ون﴾ [األنبياء]35 :
َو ْ َ
قال آخر :واألصل يف هذا النوع من التدافع كام يقرر اإلسالم هو أن يكون باحلسنى،

( )1هتذيب األخالق وتطهري األعراق،ص.125
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ِ

ِ

ن﴾ [فصلت:
الس ِّي َئ ُة ا ْد َف ْع بِا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُ
كام يشري إليه قوله تعاىلَ :
احل َسنَ ُة َو َال َّ
﴿و َال ت َْست َِوي ْ َ

ِ

ِ

ِ

الس ِّي َئ َة ن َْح ُن َأ ْع َل ُم بِ َام َيص ُف َ
ون﴾ [املؤمنون]96 :
 ،]34وقوله﴿ :ا ْد َف ْع بِا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُن َّ
قال آخر :وقد يكون التدافع باملواجهة املسلحة لدفع الظلم والطغيان ،ليحق اهلل
﴿و َل ْو َال َد ْف ُع
احلق ويبطل الباطل ،وحيصل النرص والتمكني ،وهو ما يشري إليه قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ات َومس ِ
َّاس َب ْع َض ُه ْم بِ َب ْع ٍ
اس ُم اهللَِّ كَثِ ًريا
اجدُ ُي ْذك َُر ف َ
اهللَِّ الن َ
يها ْ
ض َهلُدِّ َم ْت َص َوام ُع َوبِ َي ٌع َو َص َل َو ٌ َ َ
ي ع َِزيزٌ ﴾ [احلج]40 :
ْرص ُه إِ َّن اهللََّ َل َق ِو ٌّ
ْرص َّن اهللَُّ َم ْن َين ُ ُ
َو َل َين ُ َ
قال آخر :ويرسم القرآن الكريم لتنظيم هذا املستوى من التدافع قواعد عامة ،يمكن
اعتبارها (أسس السالم يف النظام الدويل) ..منها تكريم اإلنسان مطلقا برصف النظر عام
يدين به من اعتقاد ..ومنها جعل التعارف الغاية من تفريق الناس إىل شعوب وقبائل..
﴿و َقاتِ ُلوا ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ ا َّل ِذي َن ُي َقاتِ ُلو َن ُك ْم
ومنها حتريم البدء بالعدوان كام يقرره قوله تعاىلَ :
ِ
ب املُْ ْعت َِدي َن﴾ [البقرة ..]190 :ومنها الوفاء بالعهد ،كام قال تعاىل:
َو َال َت ْعتَدُ وا إِ َّن اهللََّ َال ُحي ُّ
َاهدْ ُتم و َال َتنْ ُق ُضوا ْاألَيام َن بعدَ تَوكِ ِ
ِ
يد َها َو َقدْ َج َع ْل ُت ُم اهللََّ َع َل ْي ُك ْم ك َِف ًيال
َْ َ ْ ْ
﴿و َأ ْو ُفوا بِ َع ْهد اهللَِّ إِ َذا ع َ ْ َ
َ
إِ َّن اهللََّ َي ْع َل ُم َما َت ْف َع ُل َ
ون﴾ [النحل ..]91 :وغريها من املبادئ التي حتفظ السالم العاملي.
قال آخر :أما غاية التدافع يف القرآن الكريم ،فهو االجتاه نحو التوازن بإحداث
التغيري ،لذلك فهو تابع لسنة احلركة الشاملة للوجود كله ..فالكون كله خاضع لسنة التغيري
يش ٍء َهالِ ٌك إِ َّال َو ْج َه ُه﴾ [القصص ،]88 :وقالُ ﴿ :ك ُّل
بطريقة أو أخرى ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ك ُّل َ ْ
ٍ
اجل َال ِل َو ْ ِ
اإلك َْرا ِم﴾ [الرمحن 26 :ـ ]27
َم ْن َع َل ْي َها َفان َو َي ْب َقى َو ْج ُه َر ِّب َك ُذو ْ َ
قال آخر :فصور التدافع متعددة ،ولكن غايتها واحدة هي إجياد توازن بشكل ما،
مثل إظهار احلق الذي هو غاية التدافع بني احلق والباطل ،ومثله التدافع بني القوة
والضعف ،والغنى والفقر ،والسالب واملوجب.
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قال آخر :وأهم ملحظ يف مسألة التغيري االجتامعي من الوجهة القرآنية هو أنه مهمة
مجاعية ترتبط هبا أسباب رقي األمم أو انحطاطها ،وجعل اهلل كل ذلك موقوفا عىل فعل
ِ
ِ
م﴾ [الرعد:
َريوا َما بِ َأ ْن ُفس ِه ْ
َري َما بِ َق ْو ٍم َحتَّى ُيغ ِّ ُ
اإلنسان وحركته ،كام قال تعاىل﴿ :إ َّن اهللََّ َال ُيغ ِّ ُ
 ..]11فاإلنسان هو الذي يبدأ يف التغيري ،وفعل اهلل يطرد وينعكس مع فعله.
قال أحد احلضور :عرفنا األساس الثاين ..فام األساس الثالث؟
قال أحد احلكامء :إنه (التعايش) ..ومعناه أن يعيش البرش مجيعا ـ مهام كانت ألواهنم
ني
جي َع َل َب ْينَ ُك ْم َو َب ْ َ
وأدياهنم ـ يف تآلف وأخوة ومودة ،لقد ذكر اهلل ذلك ،فقال﴿ :ع ََسى اهللَُّ َأ ْن َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم َال َين َْها ُك ُم اهللَُّ ع ِ
َن ا َّل ِذي َن َمل ْ ُي َقاتِ ُلو ُك ْم ِيف
ور َرح ٌ
ا َّلذي َن عَا َد ْي ُت ْم من ُْه ْم َم َو َّد ًة َواهللَُّ َقد ٌير َواهللَُّ َغ ُف ٌ
ِ
ِ
ِ ِ
الدِّ ِ
ب املُْ ْق ِسطِنيَ إِن ََّام َين َْها ُك ُم
َرب ُ
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن اهللََّ ُحي ُّ
ين َو َمل ْ ُخي ِْر ُجو ُك ْم م ْن د َي ِار ُك ْم َأ ْن ت َ ُّ
ِ ِ
اهروا ع ََىل إِ ْخر ِ
َن ا َّل ِذي َن َقا َت ُلو ُك ْم ِيف الدِّ ِ
اهللَُّ ع ِ
اج ُك ْم َأ ْن
َ
ين َو َأ ْخ َر ُجو ُك ْم م ْن د َي ِار ُك ْم َو َظ َ ُ
ِ

ِ

ت ََو َّل ْو ُه ْم َو َم ْن َيت ََو َّهل ُ ْم َف ُأو َلئ َك ُه ُم ال َّظاملُ َ
ون﴾ [املمتحنة 7 :ـ ]9
قال أحد احلضور :عرفنا األساس الثالث ..فام األساس الرابع؟
قال أحد احلكامء :إنه (الشهادة) ..لقد عرب اهلل عنها ،فقال﴿ :وج ِ
اهدُ وا ِيف اهللَِّ َح َّق
َ َ
ِ
اد ِه ُهو اج َتبا ُكم وما جع َل َع َلي ُكم ِيف الدِّ ِ ِ
ِجه ِ
ِ
يم ُه َو َس َّام ُك ُم
َ ْ َ ْ َ َ َ َ
َ
ين م ْن َح َرجٍ م َّل َة َأبِي ُك ْم إِ ْب َراه َ
ْ ْ
ول َش ِهيدً ا َع َلي ُكم و َت ُكو ُنوا ُشهدَ اء ع ََىل الن ِ ِ
الر ُس ُ
املُْ ْسلِ ِمنيَ ِم ْن َق ْب ُل َو ِيف َه َذا لِ َي ُك َ
يموا
ْ ْ َ
َّاس َف َأق ُ
َ َ
ون َّ
الص َال َة َوآ ُتوا الزَّ كَا َة َوا ْعت َِص ُموا بِاهللَِّ ُه َو َم ْو َال ُك ْم َفنِ ْع َم املَْ ْو َىل َونِ ْع َم الن َِّص ُري﴾ [احلج ،]78 :فهذه
َّ
اآلية تبني رس الشهادة ورشوطها وكيفية حتقيقها.
قال آخر :لقد كان الصاحلون يذكرون أربع مراحل لسري السالكني :أوهلا السري من
النفس إىل اهلل ،وهي رحلة البحث عن اهلل ..وثانيها :سري اإلنسان من اهلل يف اهلل ،بحثا عن
معرفة اهلل ..وثالثها :سري اإلنسان مع اهلل إىل خلق اهلل ..ورابعها :سري اإلنسان مع اهلل بني
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خلق اهلل ،إلنقاذ خلق اهلل ..وهذه املرحلة األخرية من سري السالكني ..وهي رحلتهم إلنقاذ
خلق اهلل من عبودية الشيطان.
قال أحد احلضور :أهذه هي الرحلة التي تسري فيها اجليوش التي تفتح أقطار
األرض ،وجتعلها بأيدي املسلمني؟
قال أحد احلكامء :ال ..ليست هذه هي الشهادة ..الشهادة أخطر من هذا ..واألمة
التي حيكمها اإلسالم ال تبحث عن االستيالء عىل األراض ،وإنام تبحث عن االستيالء عىل
العقول والقلوب.
قال آخر :وقد نصت النصوص املقدسة عىل حرية االعتقاد والتعبد ،فلكل ذي دين
دينه ومذهبه ،ال جيرب عىل تركه إىل غريه ،وال يضغط عليه ليتحول منه إىل اإلسالم.
قال آخر :ومل تذكر النصوص املقدسة هذه األحكام من باب التوجيه فقط ،بل ورد
يف النصوص ما حييلها أمرا عمليا سواء من الناحية النفسية أو من الناحية الترشيعية..
فاإلكراه ال جيوز مطلقا بأي صفة كانت ،فقد ورد قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس َع َل ْي َك ُهدَ ُاه ْم َو َلكِ َّن
اهللََّ َ ْهي ِدي َم ْن َي َشا ُء﴾ [البقرة ]272 :يف سياق ذكر الصدقات ونحوها من أنواع النفقات
والصالت ،وقد روي يف سبب نزوهلا أنه كان ناس من األنصار هلم قرابات من بني قريظة
والنضري ،وكانوا ال يتصدقون عليهم رغبة منهم يف أن يسلموا إذا احتاجوا ،فنزلت اآلية
بسبب أولئك.
قال آخر :وبام أن مثل هذا األمر ال تكفي فيه الترشيعات الدينية ،بقدر ما تؤسسه
القناعة اإليامنية والتوجيه الرتبوي ،وردت النصوص القرآنية الكثرية خترب أن اإليامن نعمة
من اهلل هيبه ملن شاء من عباده ،وأن اإلكراه ال ينتج املؤمنني ،بل قد ينتج املنافقني.
قال آخر :فلهذا تعمق النصوص املقدسة يف نفوس املؤمنني أن إكراه الناس عىل
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﴿و َل ْو َشا َء َر ُّب َك
اإليامن تدخل يف املشيئة اإلهلية التي شاءت هذا االختالف ،قال تعاىلَ :
ِِ
َآل َم َن َم ْن ِيف ْاألَ ْر ِ
َّاس َحتَّى َي ُ
كو ُنوا ُمؤْ مننيَ ﴾ [يونس]99 :
ض ُك ُّل ُه ْم َمجِي ًعا َأ َف َأن َ
ْت ُتك ِْر ُه الن َ
قال آخر :ولذلك خيربنا اهلل تعاىل أن تبني احلق والضالل والرشد والغي كاف وحده
﴿ال إِك َْرا َه ِيف الدِّ ِ
للداللة عىل اإليامن ،فال حاجة لوسيلة أخرى ،قال تعاىلَ :
الر ْشدُ
ين َقدْ َت َب َّ َ
ني ُّ
ِم َن ا ْلغ َِّي﴾ [البقرة ،]256 :وكأن هذه اآلية حتث املؤمن عىل أن يكون نموذجا للرشد ،فذلك
وحده كاف للهداية إىل احلق.
قال آخر :وخيربنا اهلل تعاىل أن اهلداية نعمة إهلية هيبها اهلل تعاىل للمتواضعني من
عباده ،وهو الذي يرشح هلا صدورهم ،قال تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس َع َل ْي َك ُهدَ ُاه ْم َو َلكِ َّن اهللََّ َ ْهي ِدي
َم ْن َي َشا ُء﴾ [البقرة ،]272 :وقال﴿ :إِن ََّك َال َ ْهت ِدي َم ْن َأ ْح َب ْب َت َو َلكِ َّن اهللََّ َ ْهي ِدي َم ْن َي َشا ُء َو ُه َو
ِ
ِ
ِ
َان لِنَ ْف ٍ
﴿و َما ك َ
الر ْج َس
َأ ْع َل ُم بِاملُْ ْهتَدي َن﴾ [القصص ،]56 :وقالَ :
جي َع ُل ِّ
س َأ ْن ُتؤْ م َن إِ َّال بِإِ ْذن اهللَِّ َو َ ْ
ِ

ِ

ع ََىل ا َّلذي َن َال َي ْعق ُل َ
ون﴾ [يونس]100 :
قال آخر :وخيربنا اهلل تعاىل أن اهلداية مصلحة شخصية ،والضالل مرضة شخصية،
ودور املؤمن هو الدعوة للمصلحة والتنفري من املرضة ،ال اإللزام بذلك ،قال تعاىل﴿ :إِنَّا
ِ
َاب لِلن ِ
َّاس بِ ْ
ْت
احلَ ِّق َف َم ِن ْاهتَدَ ى َفلِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن َض َّل َفإِن ََّام َي ِض ُّل َع َل ْي َها َو َما َأن َ
َأنْزَ ْلنَا َع َل ْي َك ا ْلكت َ
َع َل ْي ِه ْم بِ َوكِ ٍ
يل﴾ [الزمر]41 :
قال آخر :وخيربنا اهلل تعاىل أن دور املؤمن هو الدعوة ال السيطرة عىل من يدعوه أو
ْت م َذكِّر َلس َت َع َلي ِهم بِم ِ
ص ْيط ٍر﴾ [الغاشية 21 :ـ ]22
ْ ْ ُ َ
إكراهه ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َذك ِّْر إِن ََّام َأن َ ُ ٌ ْ
قال آخر :وخيربنا اهلل تعاىل أن اإليامن والكفر حرية شخصية تتبع مشيئة صاحبها ال
﴿و ُق ِل ْ
احلَ ُّق ِم ْن َر ِّب ُك ْم َف َم ْن َشا َء َف ْل ُيؤْ ِم ْن َو َم ْن َشا َء َف ْل َي ْك ُف ْر إِنَّا
اإللزام اخلارجي ،قال تعاىلَ :
اط ِ ِهبم رس ِ
ِ ِ
اد ُق َها َوإِ ْن َي ْست َِغي ُثوا ُيغَا ُثوا بِ َام ٍء كَاملُْ ْه ِل َي ْش ِوي ا ْل ُو ُجو َه بِئ َْس
َأ ْعتَدْ نَا لل َّظاملنيَ ن ًَارا َأ َح َ ْ ُ َ
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ت ُم ْر َت َف ًقا﴾ [الكهف]29 :
اب َو َسا َء ْ
الرش ُ
َّ َ

قال آخر :ولذلك ،فإن الشهادة تتحقق بأن تكون األمة نموذجا صاحلا هتتدي هبدهيا
األمم ،بل حتن لسلوك سبيلها ..وهي تتحقق يف منتهى كامهلا بأربع وظائف كربى تشرتك
األمة مع أويل أمرها يف حتقيقها ..أوهلا القوة ،وهي امتالك األمة لكل ما يتطلبه السالم
الشامل ،وهو حتقق اإلنسان واملجتمع واألمة بأرفع مراتب الكامل املمكن ،ويف كل
املجاالت :املعرفية ،واخللقية ،واملرافقية.
قال آخر :وثانيها العدل مع العامل ..فالعدل احلقيقي ال يعرف تنوع املكاييل ،وال
يفرق بني األمم ..قال تعاىل﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا ُكو ُنوا َقو ِامنيَ هللَِّ ُشهدَ اء بِا ْل ِقس ِ
ط َو َال
َّ
ْ
َ َ
َ َ
َ ُّ َ
جي ِر َمنَّ ُك ْم َشن ُ
َآن َق ْو ٍم ع ََىل َأ َّال َت ْع ِد ُلوا اع ِْد ُلوا ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى َوا َّت ُقوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َخبِ ٌري بِ َام
َْ
َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [املائدة ،]8 :أي ال حيملنكم بغض قوم عىل ترك العدل فيهم ،بل استعملوا العدل
يف كل أحد ،صديقا كان أو عدوا.
قال أحد احلضور :لكن كيف تؤمرون هبذا ،وأنتم تؤمرون يف نفس الوقت ببغض
الكافر؟
قال أحد احلكامء :لقد أمرنا ببغض كفره ،ال ببغض حلمه ودمه وروحه ..والفرق
بينهام عظيم ..هو كالفرق بني بغض الطبيب ملريضه ،وبغضه ملرضه ..فهل ترى من فرق
بينهام؟
قال السائل :ال شك يف ذلك ..فالطبيب إن أبغض املريض منعه نصحه ،بل لعله
حيب استمرار املرض به ..أما إن أبغض مرضه ،فإنه يتوسل بكل ما لديه من صنوف العالج
لريحيه من علته.
قال احلكيم :فكذلك أمرنا أن نفعل ..وبذلك يكون العدل ..فالعدل ينطلق من
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منابع النفس الطاهرة ،وليس جمرد طالء يتالعب به القضاة واملحامون يف حماكمكم ..لقد
()1

قال رسول اهلل  يقرر هذا( :دعوة املظلوم ـ وإن كان كافرا ـ ليس دوهنا حجاب)

قال آخر :أما الوظيفة الثالثة ،والتي جتعل من هذه األمة شهودا عدوال عىل األمم
من حوهلا ،فهي الرخاء.
قال أحد احلضور :هل اإلسالم يأمر بالرتف؟
قال أحد احلكامء :الرتف رخاء الطغاة املتجربين ..والرخاء ترف العبيد املتواضعني.
قال أحد احلضور :فكيف يكون وظيفة من وظائف الشهادة؟
قال احلكيم :كيف يستطيع مدرب النمور واألسود أن يتسلط عىل قوى السبعية يف
النمر واألسد ليوجهها إىل اللعب واللهو ..فيجعل من ذلك الذي خيافه الناس عىل نفوسهم
وسيلة رزقه التي حيافظ هبا عىل حياته؟
قال السائل :ما أسهل ذلك لقد عرف شهوات النمر واألسد ،فراح يتالعب به من
خالهلا.
قال احلكيم :فكذلك من حييط بكم من األقوام ،استعبدهتم الدنيا ..فال يقادون بمثل
نظرهم إليهم ..أو نظرهم ملن يملكها.
قال أحد احلضور :فام الوظيفة الرابعة من وظائف الشهادة؟
﴿ال إِك َْرا َه ِيف الدِّ ِ
قال أحد احلكامء :السامحة ..وهي التطبيق اإليامين لقوله تعاىلَ :
ين
الر ْشدُ ِم َن ا ْلغ َِّي﴾ [البقرة ،]256 :فهذه اآلية رصحية بأنه ال إكراه وال قهر يف اعتناق
َقدْ َت َب َّ َ
ني ُّ
الدين ،وإنام ذلك مرتوك لعقل اإلنسان وتفكريه غري املأسور لتعصب أو هوى أو تقليد أو

( )1رواه أمحد.
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حظ نفس ..فمن رشح اهلل صدره لإلسالم دخله ،ومن ختم عىل سمعه وبرصه ،ترك وشأنه
دون قس عىل الدين.
قال آخر :وهلذا اعترب اإلكراه عىل اإلسالم من الذنوب ..واعترب املكره عىل اإلسالم
غري مسلم ..ألن اإلسالم ال يكون إال عن قناعة.
قال آخر :وقد روي يف سبب نزول اآلية السابقة أن املرأة التي كانت ال يعيش هلا
ولد جتعل عىل نفسها إن عاش أن هتوده ،فلام أجليت بنو النضري ،كان فيهم من أبناء
األنصار ،فقالوا :ال ندع أبناءنا ـ أي ال ندعهم يعتنقون اليهودية ـ فنزلت اآلية تنهاهم عن
ذلك(.)1
قال آخر :انظروا ..رغم أن حماوالت اإلكراه كانت من آباء يريدون محاية أبنائهم من
التبعية ألعدائهم املحاربني الذين خيالفوهنم يف دينهم وقوميتهم ،ورغم الظروف اخلاصة
التي دخل هبا األبناء دين اليهودية وهم صغار ،ورغم ما كان يسود العامل كله حينذاك من
موجات االضطهاد للمخالفني يف املذهب ،فضال عن الدين ،كام كان يف مذهب الدولة
الرومانية التي خريت رعاياها حينا بني التنرص والقتل ،فلام تبنت املذهب امللكاين أقامت
املذابح لكل من ال يدين به من املسيحيني من اليعاقبة وغريهم ..رغم كل هذا ،رفض القرآن
اإلكراه.
﴿و َل ْو َشا َء َر ُّب َك َآل َم َن َم ْن ِيف ْاألَ ْر ِ
ض ُك ُّل ُه ْم
قال آخر :لقد قال القرآن يف آية أخرىَ :
ِِ
َّاس َحتَّى َي ُ
كو ُنوا ُمؤْ مننيَ ﴾ [يونس]99 :
َمجِي ًعا َأ َف َأن َ
ْت ُتك ِْر ُه الن َ
قال آخر :ويذكر القرآن عن نوح ،وهو نبي من األنبياء العظام ..وقد أمر القرآن

( )1رواه أبو داود والنسائي وابن أيب حاتم.
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باالقتداء باألنبياءَ ﴿ :ق َال َيا َق ْو ِم َأ َر َأ ْي ُت ْم إِ ْن ُكن ُْت ع ََىل َب ِّين ٍَة ِم ْن َر ِّيب َوآت ِ
مح ًة ِم ْن ِعن ِْد ِه
َاين َر ْ َ
وها َو َأ ْن ُت ْم َهلَا ك ِ
َار ُه َ
ون﴾ [هود]28 :
َف ُع ِّم َي ْت َع َل ْي ُك ْم َأ ُن ْل ِز ُم ُك ُم َ

ِ
َاب لِلن ِ
احل ِّق َف َم ِن ْاهتَدَ ى َفلِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن
قال آخر :وقال﴿ :إِنَّا َأنْزَ ْلنَا َع َل ْي َك ا ْلكت َ
َّاس بِ ْ َ
ْت َع َل ْي ِه ْم بِ َوكِ ٍ
﴿وا َّل ِذي َن َّاخت َُذوا ِم ْن ُدونِ ِه
َض َّل َفإِن ََّام َي ِض ُّل َع َل ْي َها َو َما َأن َ
يل﴾ [الزمر ،]41 :وقالَ :
ْت َع َل ْي ِه ْم بِ َوكِ ٍ
يل﴾ [الشورى ،]6 :وقال﴿ :ن َْح ُن َأ ْع َل ُم بِ َام َي ُقو ُل َ
َأ ْولِ َيا َء اهللَُّ َح ِف ٌ
ون
يظ َع َل ْي ِه ْم َو َما َأن َ
آن من َخي ُ ِ ِ
ِ
َاف َوعيد﴾ [ق]45 :
َو َما َأن َ
ْت َع َل ْي ِه ْم بِ َج َّب ٍار َف َذك ِّْر بِا ْل ُق ْر َ ْ
قال آخر :وقد قرصت اآليات دعوة الرسول والذين معه عىل البالغَ ﴿ :ما ع ََىل
الرس ِ
ون َو َما َت ْك ُت ُم َ
ول إِ َّال ا ْل َب َال ُغ َواهللَُّ َي ْع َل ُم َما ُت ْبدُ َ
ون﴾ [املائدةَ ﴿ ..]99 :فإِ ْن َأع َْر ُضوا َف َام
َّ ُ
َأ ْر َس ْلن َ
َاك َع َل ْي ِه ْم َح ِفي ًظا إِ ْن َع َل ْي َك إِ َّال ا ْل َب َال ُ
غ﴾ [الشورى]48 :
قال آخر :ففي هذه اآليات ترصيح بأن دور حممد  والذين معه مقصور عىل التبليغ
ال أزيد من ذلك ،وأنه أرسل مبلغا ،ومل يرسل حفيظا عليهم ،مسؤوال عن إيامهنم

وطاعتهم ،حتى يمنعهم عن اإلعراض ،ويتعب نفسه إلقباهلم عليه.
قال آخر :وهذا الوعي جيعل املسلم يعامل اآلخر بام تتطلبه األخالق والقيم من غري
أن يؤثر فيه ما يرى عليه اآلخر من انحراف عن منهجه.
املشهد الثاين:
قلنا :حدثتنا عن املشهد األول ..فحدثنا عن الثاين.
قال :بعد أن سمعت تلك األحاديث اجلميلة الن عقل كثريا إىل اإلسالم ،لكن آثار
ما كنت أراه يف الواقع من تطرف ،وما أسمعه يف التاريخ من توسع ،جعالين أعود إىل عهدي
السابق يف النفور من اإلسالم ،بل والتحذير منه ،إىل أن جاء ذلك اليوم الذي ذهبت فيه إىل
بعض النوادي الثقافية ،وهناك سمعت رجلني يتحدثان ،وقد بدأ األول حديثه بقراءة
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الكثري من النصوص التارخيية التي تبني الواقع الذي جاء فيه اإلسالم.
ثم قال :يف هذا الوضع الذي ذبلت فيه شجرة البرشية جاء اإلكسري الذي أعاد هلا
احلياة.
قال الثاين :تقصد اإلسالم.
قال األول( :)1أجل ..لقد جاء اإلسالم بتلك القيم النبيلة ..ومل يكتف بأن يبرش هبا
يف جزيرة العرب ،بل راح ينرشها عىل العامل ..فقد كان من مزايا اإلسالم الكربى التي
خولت له هذا الدور كونه دينا عامليا ..ال يدبن به قومية من القوميات ..وال شعب من
الشعوب.
قال الثاين :لقد تم ذلك بحد السيف؟
قال األول :لقد فعل ذلك التاريخ ،وليس اإلسالم ..ذلك أنه يستحيل أن حتصل
أي قناعة بالسيف.
الدعوة:
قال الثاين :ولكن ..ما رس انتشار اإلسالم مع كونه مل يستعمل أي شدة أو عنف يف
فرضه؟
قال األول :شيئان ،كالمها يطلق عليه اإلسالم (الدعوة)
قال الثاين :ما مها؟
قال األول :السلوك الطيب الذي أبداه املسلمون مع أهل البالد التي دخلوا إليها،
ووسائل اإلقناع باحلجة والرباهني التي مارسوها.

( )1خلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب :ثامر من شجرة النبوة ،ص ،60فام بعدها.
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قال الثاين :فحدثني عنهام.
قال األول :أما يف عهد حممد ..فقد كانت سرية حممد املمتلئة بالطهارة والصدق
واإليامن جتذب القلوب إليه جذبا ..فلذلك دخل الكثري إىل اإلسالم بسبب سلوكه
وأخالقه وإيامنه وما كان له من الدالئل الكثرية التي أرشدهتم إىل نبوته ،وأما يف عهد من
بعده ..فقد كان سلوك حممد الذي ورثه أتباعه وراحوا ينرشون طيبه هو الس يف دخول
الناس يف اإلسالم أفواجا.
قال الثاين :لقد قرأت عن الكثري من املسترشقني أهنم شهدوا بذلك ..ومن األمثلة
عنهم أوليفر الذي قال( :إن اإلسالم مل يأخذ طريقه خلف الصحراء بإفريقية ،إال بعد
انحالل دولته الكربى يف املغرب ،وكانت وسيلة اإلسالم هلذه البقاع هي الثقافة والفكر
والدعوة ،فانترش اإلسالم بني شعوب الرببر ،وقامت خلف الصحراء دول إسالمية لعبت
يف التاريخ دورا كبريا)
قال األول :أجل ،ومثله قال اللورد هديل( :ال أظن أبدا أن املسلمني اجتهدوا يف
حني من األحيان أن حيشوا أفكارهم ومعتقداهتم الدينية يف حلوق الناس وصدورهم بالقوة
أو الفظاعة أو التعذيب ،ومل يشهر حممد السالح إال حني احلاجة القصوى حلامية البرشية،
وإن أعداء اإلسالم ألعجز من أن يأتوا بدليل أومثل من األمثلة التي أثرت فيها احلرب عىل
هداية قبيلة واحدة أو شخصواحد)
قال الثاين :أجل ،ومثله قال املسيو (هنري ديو كاسرتي) ،وهو أحد حكام اجلزائر
الفرنسيني يف كتابه عن اإلسالم( :هكذا كانت تعاليم النبي حممد بعد أن دخل العرب يف
اإلسالم ،وقد اقتفى أثره خلفاؤه من بعده ،وذلك يضطرنا اىل القول بام قاله (روبنسون)
قبلنا :أن شيعة حممد هم وحدهم الذين مجعوا بني حماسنة األجانب ،وحمبة انتشار دينهم،
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هذه العاطفة هي التي أثرت دفعتهم يف سبيل الفتح وهو سبب ال حرج فيه ...فنرش القرآن
جناحيه خلف جيوشه الظافرة ،وانقضوا انقضاض الصاعقة عىل افريقيا الشاملية من البحر
االمحر اىل املحيط االطليس ،ومل يرتكوا أثرا للعنف يف طريقهم ،إال ما كان ال بد منه يف كل
حرب ،ولكنهم مل يبيدوا أمة قط أبت اإلسالم)
قال األول :أنا مل أكتف بالشهادات وحدها ..وإن كان هلا تأثريها اخلطري يف إبراز
احلقائق ..ولكني رحت أتتبع مسرية الدعوة اإلسالمية يف كل مراحلها ..وقد تبني يل ـ بعد
البحث الطويل ـ أن اإلسالم مل يكره يف أي فرتة من فرتات تارخيه أي أحد يف الدخول
لإلسالم ..حتى ما أظهر املتطرفون الذين يطلق عليهم املسلمون (اخلوارج) ،فقد كانوا مع
شدهتم مع خمالفيهم من املسلمني متساحمني مع غريهم من أهل الديانات األخرى مما اضطر
بعض املسلمني إىل التظاهر بالكفر حتى حيتموا منهم ،لقد كان حادهيم إىل ذلك ما ورد يف
القرآن من تأمني املخالفني ،ففيه﴿ :وإِ ْن َأحدٌ ِمن املُْ ْ ِ ِ
است ََج َار َك َف َأ ِج ْر ُه َحتَّى َي ْس َم َع
َ
َ
َ
رشكنيَ ْ
ك ََال َم اهللَِّ ُث َّم َأ ْبلِ ْغ ُه َم ْأ َمنَ ُه َذلِ َك بِ َأ َّهنُ ْم َق ْو ٌم َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [التوبة]6 :
سكت قليال ،ثم قال :تلك اآلية متثل حقيقة الدعوة يف اإلسالم ..وعالقة السيف
هبا ..فاإلسالم ـ إذا استعمل السيف ـ ال يستعمله إال ليوفر للمخالفني اجلو املناسب الذي
يتيح هلم أن يسمعوا القرآن ..هذه اآلية تشري إىل ذلك ،وهلذا كان حممد يعطي األمان ملن
جاءه ،مسرتشدا ،ولو كان من املحاربني ،وقد استنتج الفقهاء من هذا أن من قدم من دار
احلرب إىل دار اإلسالم يف أداء رسالة أو جتارة ،أو طلب صلح أو مهادنة أو محل جزية ،أو
نحو ذلك من األسباب ،فطلب من اإلمام أو نائبه أمانا ،أعطي أمانا ما دام مرتددا يف دار
اإلسالم ،وحتى يرجع إىل مأمنه ووطنه.
فتح األول الكتاب عىل خارطة ،ثم قال للثاين :قلب الطرف يف جغرافية البالد التي
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انترش فيها اإلسالم لتعلم أن الدعوة هي التي جذبت قلوب الناس لإلسالم ال السيف..
فأكثر املسلمني يف العامل ينترشون يف بالد مل تطأها جيوش املسلمني ..لقد دخلت شعوب
عظيمة يف اإلسالم دون أن تطأ أرضها جيوش املسلمني كشعوب جنوب رشقي آسيا التي
انترش فيها اإلسالم عىل أيدي التجار والدعاة ،وتفوق اإلسالم يف أندونيسيا ،وتفوق عىل
الديانات الكنفوشية والبوذية واملسيحية.
أشار إىل حمل يف اخلارطة ،ثم قال :حتى املغول الذين اكتسحوا العامل اإلسالمي
فقتلوا وحرقوا ودمروا ،نجدهم بعد ذلك يدخلون يف اإلسالم ،وينضوون حتت لوائه،
ويكونون من محاته ..لقد قلت يف كتايب (الدعوة إال اإلسالم) أذكرهم( :ال يعرف اإلسال
م بني ما ترك به خطوب وويالت خطبا أعنت قسوة من زوات املغول ..عىل أن اإلسالم مل
يلبث أن هنض من رقدته ،وظهر بني األطالل ،واستطاع بواسطة دعاته أن جيذب هؤالء
الفاحتني الربابرة وحيملهم عىل اعتناقه) ..أتدري الس يف كل ذلك؟
قال الثاين :ما رسه؟
قال األول :تلك السامحة والسالم والنبل والرتفع الذي ربى عليه حممد أتباعه ..لقد
كانت البذور التي بذرها حممد يف نفوس أتباعه ،والرتبية التي رباهم عليها هي الس يف كل
ذلك النجاح.
قال الثاين :صدقت يف هذا ..وقد قرأت يف بعض الكتب أن البطريرك النسطورى
الثالث أرسل إىل البطريرك (سمعان) زميله ىف املجمع بعد ظهور اإلسالم رسالة يقول فيها:
(إن العرب الذين منحهم الرب سلطة العامل وقيادة األرض أصبحوا معنا ،ومع ذلك نراهم
ال يعرضون النرصانية بسوء ،فهم يساعدوننا ويشجعوننا عىل االحتفاظ بمعتقداتنا ،وإهنم
ليجلون الرهبان والقسيسني ،ويعاونون باملال الكنائس واألديرة)
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قال األول :ومثله قال املؤرخ العاملى (هـ .ج .ويلز) ىف كتابه (معامل تاريخ اإلنسانية):
(لقد تم ىف  125عاما أن نرش اإلسالم لواءه من هنر السند إىل املحيط األطلسى وإسبانيا،
ومن حدود الصني إىل مرص العليا ،ولقد ساد اإلسالم ألنه كان خري نظام اجتامعى وسياسى
استطاعت األيام تقديمه ،وهو قد انترش ألنه كان جيد ىف كل مكان شعوبا بليدة سياسيا:
تسلب وتظلم وختوف ،وال تعلم وال تنظم ،كذلك وجدت حكومات أنانية سقيمة ال
اتصال بينها وبني أى شعب .فكان اإلسالم أوسع وأحدث وأنظف فكرة سياسية اختذت
سعة النشاط الفعىل ىف العامل حتى ذلك اليوم ،وكان هيب بنى اإلنسان نظاما أفضل من أى
نظام آخر)
سكت قليال ،ثم قال :لقد كان ذلك العدل الذي طاملا حلمت الشعوب به هو الس
األكرب يف انتشار اإلسالم ..لقد فتح املسلمون مرص ،وكان سكاهنا عىل دين املسيحية ،فلم
يكرههم املسلمون عىل اعتناق اإلسالم ،ولو كان هناك إكراه ما بقى األقباط عىل دينهم
حتى هذه اللحظة ..إنام أقام املسلمون العدل الذي أمرهم به دينهم ،فردوا لألقباط كرامتهم
اإلنسانية املفقودة التى سلبهم إياها حكامهم الرومان ،وهم عىل نفس الدين ،ولكن عىل
مذهب خمالف ..لقد كان الرومان يلهبون ظهور األقباط بالسياط ملخالفتهم إياهم ىف
املذهب ،فال يتحرك األقباط لرد العدوان ،وال جيدون ملجأ يلجئون إليه يمنحهم احلرية
االعتقادية ويمنحهم العدل والكرامة ،فلام جاء املسلمون منحوهم كل ذلك.
سكت قليال ،ثم قال :لقد بحثت يف تاريخ الدعوات ،فلم أجد دعوة اكتملت،
واكتمل هلا من أسباب النجاج ما اكتمل ملحمد ،ولدين حممد.
قال الثاين :أنت وصلت هلذا ..وغريك ربام وصل إىل غريه.
قال األول :كل الصادقني من الباحثني من أصحابنا املسترشقني ومن غريهم وصلوا
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إىل ما وصلت إليه ..ولكن منهم من كس احلواجز ،فأقر ،ومنهم من كسته احلواجز،
فسكت ،أو شهد بام مل يعلم.
التنوير:
قال الثاين :لقد ذكرت يل اإلكسري الذي استفاد منه من اهتدوا هبدي اإلسالم،
وانضموا حتت لوائه ..وبقينا نحن ..نحن الوحيدون ..أهل أوروبا ..الذين مل يصبنا إكسري
اإلسالم ..ولكنا مع ذلك من أكثر شعوب العامل حترضا.
قال األول :لوال إكسري اإلسالم ما نال قومنا من احلضارة ما نالوا ..لوال اإلسالم
لظلت أوروبا يف ظلامت القرون الوسطى ..أو لقَض بعضها عىل بعض.
قال الثاين :كيف ذلك؟
قال األول( :)1لقد بحثت يف هذا كام بحثت يف غريه ..وسأعطيك خالصة موجزة
ألبحاثي يف هذا املجال ،فقد قدم اإلسالم لقومي خدمات ال يمكن إحصاؤها ،وهي تشمل
اجلانبني :الدين واحلياة.
قال الثاين :الدين!؟ ..وما عالقة ديننا بإكسري اإلسالم؟
قال األول :إن له عالقة وطيدة ..ليس باملسيحية وحدها ..بل باليهودية أيضا ..لقد
كان اإلسالم والتعاليم العظيمة التي جاء هبا سببا من أهم أسباب حركات التنوير التي
حصلت يف العامل.
قال الثاين :دعنا من تأثريه يف اليهودية ،فال عالقة لنا هبا( ..)2وحدثنا عن تأثريه يف
املسيحية.
( )1خلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب :ثامر من شجرة النبوة ،ص ،68فام بعدها.
( )2انظر تأثري اإلسالم يف اليهودية يف :ثامر من شجرة النبوة ،ص.68
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قال األول :التأثري اإلسالمي عىل املسيحية واضح ال شك فيه ..ولعل أهم هذه
اآلثار هو محاية اإلسالم املسيحية من السقوط يف محأة الوثنية التي كان ال يفرق بينها وبينها
إال قاب قوسني أو أدنى.
قال الثاين :إن ما تقوله غري صحيح ..فلم تقرتب املسيحية يف يوم من األيام من
رجس الوثنية ،وكيف تقرتب من الوثنية ،وكتاهبا املقدس يقول هلا( :ال تصنع لك متثاال
منحوتا ،وال صورة ما مما يف السامء من فوق ،وما يف األرض من أسفل ،وما يف املاء من حتت
األرض .ال تسجد هلن ،وال تعبدهن ألين أنا الرب إهلك غيور) [سفر التثنية ،]8 :5 :ويقول
هلا( :فاحذروا ألنفسكم جدا ،فأنتم مل تروا صورة ما حني خاطبكم الرب يف جبل حوريب
من وسط النار .لئال تفسدوا فتنحتوا لكم متثاال لصورة ما ملثال رجل أو امرأة) [تثنية:4 :
 ..]15هذه هي نصوص التوراة التي وردت يف النهي عن عمل الصور والتامثيل وعن
عبادهتا ،والسجود هلا ..وأنت تعرف أن التوراة تعترب كتابا مقدسا لدى املسيحيني،
باإلضافة إىل أن العهد اجلديد خال من أي دعوة لعبادة األوثان.
قال األول :لكن املسيحيني اقتبسوا هذه العبادة كام اقتبسوا غريها ..بل كادت تصبح
ديانة وثنية لوال أن محاها اهلل باإلسالم.
قال الثاين :كيف ذلك؟
قال األول :أال تسمع باأليقونات؟
قال الثاين :بىل.
قال األول :أمل تسمع بأنه مر هبا يوم من األيام صارت ُتعبد فيه من دون اهلل؟ ..لقد
جاء يوم عىل املسيحية ُعبدت فيه الصور والتامثيل ،فال تكاد جتد ديرا أو كنيسة إال ومها
ممتلئان بشتى الصور والتامثيل ،للمسيح ،وملريم ،والقديسني منهم ،وهي موضع تقديسهم
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وعبادهتم ..وبالتتبع التارخيي هلذه الشعرية نجد أهنا مل تكن يف أول أمرها كام هي عليه اآلن،
بل قد كانت نشأهتا يف البداية حمدودة النطاق ،ثم ما لبثت أن نمت تدرجييا ،وانترشت
انتشارا واسع ًا ،ثم أصبحت من ضمن شعائر املسيحية ،وذلك عن طريق جمامعهم.
قال الثاين :صحيح ،وقد قرأت يف هذا قول املؤرخ املسيحي (ول ديورانت)( :كانت
الكنيسة أول أمرها تكره الصور والتامثيل ،وتعدها بقايا من الوثنية ،وتنظر بعني املقت إىل
فن النحت الوثني الذي هيدف إىل متثيل اآلهلة ،ولكن انتصار املسيحية يف عهد قسطنطني،
وما كان للبيئة والتقاليد والتامثيل اليونانية من أثر ..كل هذا قد خفف من حدة مقاومة هذه
األفكار الوثنية ..وملا تضاعف عدد القديسني املعبودين ،نشأت احلاجة إىل معرفتهم
وتذكرهم ،فظهرت هلم وملريم العذراء كثري من الصور ،ومل يعظم الناس الصور التي
يزعمون أهنا متثل املسيح فحسب ،بل عظموا معها خشبة الصليب ،حتى لقد أصبح
الصليب يف نظر ذوي العقول الساذجة طلس ًام ذا قوة سحرية عجيبة ..وأطلق الشعب العنان
لفطرته ،فحول اآلثار ،والصور ،والتامثيل املقدسة إىل معبودات ،يسجد الناس هلا،
ويقبلوهنا ،ويوقدون الشموع وحيرقون البخور أمامها ،ويتوجوهنا باألزهار ،ويطلبون
املعجزات بتأثريها اخلفي ..ويف البالد التي تتبع مذهب الكنيسة اليونانية بنوع خاص،
تستطيع أن ترى الصور املقدسة ،يف كل مكان ،يف الكنائس ،واألديرة ،واملنازل،
واحلوانيت ،وحتى أثاث املنزل ،واحلل ،واملالبس نفسها مل ختل منها)
قال األول :لقد استمر احلال هكذا ،حتى قامت حركة اإلصالح الكنيس يف القرن
اخلامس عرش امليالدي ،وكان من مبادئها منع اختاذ الصور والتامثيل يف الكنائس والسجود
هلا متأثرين يف ذلك بام رأوه من املسلمني عن طريق احلروب الصليبية ..باإلضافة إىل هذا،
سمى (أيكونوكالزم) ،أي (حتطيم
فقد ظهر ملقاومة هذه الظاهرة اخلطرية حركة ُت َّ
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األيقونات) أو (حتطيم األوثان) ،وقد ظهرت حول القسطنطينية يف القرنني الثامن والتاسع
حتت تأثري اإلسالم.
قال الثاين :أجل ..فقد رأت هذه احلركة أن األيقونات تشكل سقوط ًا يف الوثنية
باعتبار أن كثري ًا من املصلني أصبحوا يظنون أن األيقونة هي نفسها الشخص املقدَّ س
املرسوم عليها ..وقد نجحت احلركة بشكل مؤقت إذ ظهر أباطرة معادون لأليقونات،
وحتى بعد قمع احلركة ،كان الفنانون البيزنطيون حياولون االبتعاد عن التصوير الواقعي
وامليل نحو التجريد ،وذلك حتى يبتعدوا عن التجسيم والتوثني.
قال األول :ليس هذا فقط هو تأثري اإلسالم يف املسيحية ..فمن تأثريه فيها ما دعا
إليه الربوتستانت من حرية قراءة الكتاب املقدس ،ورفض احتكار الكنيسة تفسريه ،والتي
فتحت الباب أمام حركة نقد الكتاب املقدس يف الغرب ،تلك احلركة املنهجية التي تدين
بالفضل لعلامء اإلسالم الذين كتبوا يف الرد عىل هذا االحتكار كابن حزم والغزايل
والقرطبي وابن تيمية وابن القيم ،وغريهم.
احلياة:
قال الثاين :وعيت كالمك يف تأثري اإلسالم يف اإلصالح الديني ..فام تأثريه يف
إصالح احلياة ..حياتنا نحن األوروبيني؟
قال األول :هلذا أيضا بعض عالقة بالدين ..وباخلصوص بالكنيسة.
قال الثاين :كيف ذلك؟
قال األول( :)1أنت تعلم أن الكنيسة كانت ذات سطوة عنيفة عىل كل مرافق احلياة

( )1خلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب :ثامر من شجرة النبوة ،ص ،75فام بعدها.

407

ىف أوروبا ىف قروهنا الوسطى املظلمة ..وكان سبب ذلك سيطرة الفساد الكامن ىف الكنيسة
عىل كل مرافق احلياة ..لقد أخطأ بعض قومنا ،أو كثري منهم ،فتصوروا أن الدين هو سبب
ذلك التخلف ،وسبب ذلك الظالم الذي غمر قروننا الوسطى بينام الدين بريء من ذلك..
لقد ك ان املسلمون يف تلك العصور يف أزهى فرتات حياهتم مع كوهنم كانوا ملتزمني
بدينهم.
قال الثاين :أجل ..وقد ذكر التاريخ أن أوروبا بدأت خترج من ظلامت قروهنا
الوسطى املظلمة حني احتكت باملسلمني ىف مشارق األرض ومغارهبا ،سواء ىف احلروب
الصليبية ،أو البعوث التى بعثتها للتعلم ىف مدارس املسلمني ىف األندلس بصفة خاصة ،وىف
صقلية وغريها من البالد التى نورها اإلسالم.
قال األول :بل تذكر الروايات التارخيية أن رجال الدين املسيحى أنفسهم كانوا
يتعاطون الثقافة اإلسالمية ىف تلك املدارس ،أو فيام ينقل منها إىل اللغات األوروبية ،وأهنم
كانوا يرتقون ىف مناصب األكلريوس بقدر ما حيصلون عليه من تلك الثقافة.
قال الثاين :صحيح ..وقد قال روجر بيكون ىف القرن الثالث عرش امليالدى( :من
أراد أن يتعلم ،فليتعلم العربية ألهنا هى لغة العلم)
قال األول :لقد وجدت أوروبا عندما احتكت باملسلمني ـ يف املواطن املختلفة التي
أتيح هلا أن حتتك هبم فيها ـ عاملا عجيبا بالنسبة هلا ،ليس فيه بابورات ،وال رجال دين..
وليست فيه أرسار عقدية خيتص بعملها فريق من الناس دون فريق ..وليس فيه نبالء
يستعبدون الناس ىف إقطاعياهتم ..وليس فيه حجر عىل العقول أن تفكر ،وال حجر عىل
العلم أن يبحث وجيرب وينرش أبحاثه عىل الناس.
قال الثاين :لقد ذكرتني بقول (راندال) ىف كتابه (تكوين العقل احلديث)( :وبنوا ـ
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يقصد املسلمني ـ ىف القرن العارش ىف أسبانيا حضارة مل يكن العلم فيها جمرد براعة فحسب،
بل كان علام طبق عىل الفنون والصناعات الرضورية للحياة العملية ،وعىل اإلمجال كان
العرب يمثلون ىف القرون الوسطى التفكري العلمى واحلياة الصناعية العلمية اللذين متثلهام
()1

ىف أذهاننا اليوم أملانيا احلديثة)

قال األول :ومثله قال ليوبولد فايس ـ الذي هبره اإلسالم ،فأسلم ،وتسمى حممد
أسد ـ ىف كتابه (اإلسالم عىل مفرتق الطرق)( :إن العصور الوسطى قد أتلفت القوى املنتجة
ىف أوروبة ..كانت العلوم ىف ركود ،وكانت اخلرافة سائدة ،واحلياة االجتامعية فطرية خشنة
إىل حد من الصعب علينا أن نتخيله اليوم ،ىف ذلك احلني أخذ النفوذ اإلسالمى ىف العامل ـ
ىف بادئ األمر بمغادرة الصليبيني إىل الرشق ،وباجلامعات اإلسالمية الزاهرة ىف أسبانيا
املسلمة ىف الغرب ،ثم بالصالت التجارية املتزايدة التى أنشأهتا مجهوريتنا جنوة والبندقية ـ
أخذ هذا النفوذ يقرع األبواب املوصدة دون املدنية العربية ..وأمام تلك األبصار املشدوهة،
أبصار العلامء واملفكرين األوروبيني ،ظهرت مدنية جديدة ،مدنية مهذبة راقية خفاقة
باحلياة ،ذات كنوز ثقافية كانت قد ضاعت ،ثم أصبحت ىف أووربة من قبل نسيا منسيا،
ولكن الذى صنعه العرب كان أكثر من بعث لعلوم اليونان القديمة ..لقد خلقوا ألنفسهم
عاملا علميا جديدا متام اجلدة ..لقد وجدوا طرائق جديدة للبحث وعملوا عىل حتسينها ،ثم
محلوا هذا كله بوسائط خمتلفة إىل الغرب ،ولسنا نبالغ إذا قلنا إن العرص العلمى احلديث
الذى نعيش فيه مل يدشن ىف مدن أوروبا النرصانية ،ولكن ىف املراكز اإلسالمية :ىف دمشق
()2

وبغداد والقاهرة وقرطبة)

( )1تكوين العقل احلديث ،ترمجة جورج طعمة.314 / 1 :
( )2اإلسالم عىل مفرتق الطرق ،ترمجة عمر فروخ ،ص .40 – 39
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قال الثاين :فكيف تسنى ألوروبا أن تتصل باملسلمني ،وتستفيد منهم ،بالرغم مما
كان بينهام من شحناء وبغضاء ال تزال أثارة منها إىل يومنا هذا؟
قال األول :لقد كانت لذلك طرق كثرية ..وجسور ممتدة ..وأنت تعرف املسلمني..
فهم أكثر الناس طيبة ولو مع أعدائهم(.)1
قال الثاين :أعلم أن أجدادنا من األوروبيني استفادوا الكثري من العلوم التي برع فيها
املسلمون.
قال األول :ليس األمر مرتبطا بالعلوم فقط ..األهم من ذلك كله املناهج التي كان
يامرس هبا املسلمون تفكريهم ،وكنا نفتقر إليها.
قال الثاين :تقصد املنهج العقل.
قال األول :ال ..أقصد املنهج التجريبي.
قال الثاين :ذلك منهجنا ..به عرفنا ..وعليه قامت حضارتنا ..فقد أسسه يف بالدنا
(روجر بيكون) و(فرنسيس بيكون)
قال األول :لقد اعرتف األول بأنه اقتبس هذا املنهج من املسلمني ..لقد قال
دوهرنج( :إن آراء روجر بيكون ىف العلوم أصدق وأوضح من آراء سميه
املشهور(فرنسيس بيكون) ..ومن أين استقى روجر بيكون ما حصله ىف العلوم؟) ،ثم
جييب( :من اجلامعات اإلسالمية ىف األندلس)
قال الثاين :أجل ..وقد قرأت لربيفولت قوله ىف كتابه( :بناء اإلنسانية)( :إن روجر
بيكون درس اللغة العربية ،والعلم العربى ،والعلوم العربية ىف مدرسة أكسفورد ،عىل

( )1للمزيد من التفاصيل حول املوضوع :ثامر من شجرة النبوة ،ص.78
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خلفاء معلميه العرب ىف األندلس ،وليس لروجر بيكون وال لسميه الذى جاء بعده احلق
ىف أن ينسب إليهام الفضل ىف ابتكار املنهج التجريبى ،فلم يكن روجر بيكون إال رسوالً من
رسل العلم واملنهج اإلسالميني إىل أوروبا املسيحية ،وهو مل يمل قط من الترصيح بأن تعلم
معارصيه للغة العربية وعلوم العرب ،هو الطريق الوحيد للمعرفة احلقة واملناقشات التى
دارت حول واضعى املنهج التجريبى ،هى طرف من التحريف اهلائل ألصول احلضارة
األوروبية ،وقد كان منهج العرب التجريبى ىف عرص بيكون قد انترش انتشار ًا واسع ًا،
()1

وانكب الناس ،ىف هلف ،عىل حتصيله ىف ربوع أوروبا)

قال األول :أجل ..وقد قال أيضا( :لقد كان العلم أهم ما جادت به احلضارة العربية
عىل العامل احلديث ،ولكن ثامره كانت بطيئة النضج ..إن العبقرية التى ولدهتا ثقافة العرب
ىف أسبانيا ،مل تنهض ىف عنفواهنا إال بعد مَض وقت طويل عىل اختفاء تلك احلضارة وراء
سحب الظالم ،ومل يكن العلم وحده هو الذى أعاد إىل أوروبا احلياة ،بل إن مؤثرات أخرى
()2

كثرية من مؤثرات احلضارة اإلسالمية بعثت باكورة أشعتها إىل احلياة األوروبية)

قال الثاين :أجل ..وقال أيضا( :إنه عىل الرغم من أنه ليس ثمة ناحية واحدة من
نواحى االزدهار األوروبى إال ويمكن إرجاع أصلها إىل مؤثرات الثقافة اإلسالمية بصورة
قاطعة ،فإن هذه املؤثرات توجد أوضح ما تكون وأهم ما تكون ،ىف نشأة تلك الطاقة التى
تكون ما للعامل احلديث من قوة متاميزة ثابتة ،وىف املصدر القوى الزدهاره ،أى ىف العلوم
()3

الطبيعية ،وىف روح البحث العلمى)

(( ))1بناء اإلنسانية ،ص.202
(( ))2بناء اإلنسانية ،ص.202
(( ))3بناء اإلنسانية ،ص.190
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قال األول :أجل ..وقال أيضا( :إن ما يدين به علمنا للعرب ليس فيام قدموه إلينا
من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة ،بل يدين هلا بوجوده نفسه ،فالعامل القديم ـ كام رأينا ـ
مل يكن للعلم فيه وجود ،وعلم النجوم عند اليونان ورياضياهتم كانت علوم ًا أجنبية
استجلبوها من خارج بالدهم ،وأخذوها عن سواهم ،ومل تتأقلم ىف يوم من األيام ،فتمتزج
امتزاج ًا كلي ًا بالثقافة اليونانية ،وقد نظم اليونان املذاهب وعمموا األحكام ووضعوا
النظريات ،ولكن أساليب البحث ىف دأب وأناة ومجع املعلومات اإلجيابية وتركيزها،
واملناهج التفصيلية للعلم ،واملالحظة الدقيقة املستمرة ،والبحث التجريبى ،كل ذلك كان
غريب ًا متام ًا عن املزاج اليونانى ،ومل يقارب البحث العلمى نشأته ىف العامل القديم إال ىف
اإلسكندرية ىف عهدنا اهللينى ،أما ما ندعوه (العلم) فقد ظهر ىف أوروبا نتيجة لروح من
البحث جديدة ،ولطرق من االستقصاء مستحدثة ،بطرق التجربة واملقاييس وتطور
الرياضيات إىل صورة مل يعرفها اليونان ،وهذه الروح ،وتلك املناهج أوصلها العرب إىل
()1

العامل األوروبى)

 .3املجتمع ..والسالم:
قلنا :وعينا هذا ..فحدثنا عن املشاهد التي عرفت هبا السالم املرتبط باملجتمع
وعالقته بالدين.
قال :لقد وفقني اهلل للتعرف عىل ما أتى به اإلسالم لتحقيق السالم يف املجتمع
حلضور مشاهد كثرية ،سأكتفي لكم باثنني منها.
املجتمع:
(( ))1بناء اإلنسانية ،ص.109
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قلنا :فحدثنا عن املشهد األول منها.
قال :لقد قدر اهلل يف هذا املشهد أن ألتقي أولئك احلكامء الذين وفدوا إىل مدينتنا،
والذين بدا هلم أن يقصدوا أكثر شوارعها خطورة ،وهو الشارع املمتلئ بكل أنواع
االنحراف ،ابتداء من العنرصية ،واجلريمة ،واالنحالل ،والعنف بجميع أشكاله.
لكنهم ال يبالوا بكل ذلك ،بل راح أحدهم يصيح يف الناس :أال ندلكم عىل املجتمع
البديل الذي جيعلكم تعيشون السالم ،وبجميع أعامقه.
قال أحد احلضور :وأين هو السالم؟ ..وهل يمكن أن يتحقق يف األرض السالم؟
قال احلكيم :أجل ..يمكن أن يتحقق ..لقد وضع اإلسالم أربعة أصول كربى
للسالم االجتامعي ..من حتقق هبا مل ير يف حياته إال السالم.
قال آخر :وهي التآلف ،والتكافل ،والتنارص ،والتناصح ..ذلك أن املجتمع ال
يمكن أن يستقيم بغري توفر هذه األربع ..أما أوهلا ..وهو األلفة ..فهو تلك اخلصال الطيبة
التي متأل حياة أفراد املجتمع حمبة ومودة واستقرارا ..فال يسمعون إال ما يرضيهم ،وال يرون
إال ما يطمئنهم ..وأما ثانيها ،فألنه ال يمكن ملجتمع أن يعيش السالم وفيه اجلائع
والعاري ..وأما ثالثها ،فألنه ال يمكن ملجتمع أن يعيش السالم وفيه املظلوم واملستضعف..
وأما رابعها ،فألنه ال يمكن ملجتمع أن يعيش السالم وفيه املجرم واملنحرف.
قال آخر :لقد أشار القرآن ،الكتاب املقدس للمسلمني إىل هذه األربع ..ففيه عند
ذكر اخلصال املوجبة للنجاة من عذاب اهللَ ﴿ :ف َال ا ْقت ََح َم ا ْل َع َق َب َة َو َما َأ ْد َر َ
اك َما ا ْل َع َق َب ُة َف ُّك
ٍ ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ٍ
رت َب ٍة ُث َّم ك َ
َان ِم َن ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
َر َق َبة َأ ْو إِ ْط َعا ٌم ِيف َي ْو ٍم ذي َم ْس َغ َبة َيت ًيام َذا َم ْق َر َبة َأ ْو م ْسكينًا َذا َم ْ َ
اص ْوا بِاملَْ ْر َمح َِة﴾ [البلد 11 :ـ  ،]17فقولهَ ﴿ :ف ُّك َر َق َب ٍة﴾ [البلد ]13 :إشارة إىل
الص ْ ِرب َوت ََو َ
اص ْوا بِ َّ
َوت ََو َ
النرصة ،ألن أعظم نرص لألخ ألخيه أن يفك رقبته من قيد من استعبده ..وقولهَ ﴿ :أ ْو إِ ْط َعا ٌم
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ٍ ِ ِ
ٍ ِ
ِ
رت َب ٍة﴾ [البلد 14 :ـ  ]16إشارة إىل ركن التكافل
ِيف َي ْو ٍم ذي َم ْس َغ َبة َيت ًيام َذا َم ْق َر َبة َأ ْو م ْسكينًا َذا َم ْ َ
ِ
ِ
االجتامعي ..وقولهُ ﴿ :ثم ك َ ِ
اص ْوا بِاملَْ ْر َمحَة﴾ [البلد:
الص ْ ِرب َوت ََو َ
اص ْوا بِ َّ
َان م َن ا َّلذي َن آ َمنُوا َوت ََو َ
َّ
 ]17إشارة إىل التناصح بني املؤمنني ،والتآلف بينهم ..فاملرمحة هي أساس األلفة.
قال أحد احلضور :فحدثنا عن التآلف ..وكيف نتحقق به؟
قال أحد احلكامء :تتأسس األلفة االجتامعية يف اإلسالم عىل أساسني :الرمحة
واملحبة ..أما أوهلام ،فأشار إليه قوله تعاىل﴿ :حمُ ََّمدٌ َر ُس ُ
ول اهللَِّ َوا َّل ِذي َن َم َع ُه َأ ِشدَّ ا ُء ع ََىل ا ْل ُك َّف ِار
ُر َمحَا ُء َب ْين َُه ْم﴾ [الفتح ،]29 :وقد ربى األمة عليه تلك التوجيهات القولية والعملية الكثرية
لرسول اهلل  ،فقد كان رسول اهلل  يعامل الصبية معاملة كلها رمحة ورقة وتلطف ..وكان
يلوم عىل القسوة واجلمود ،فكان حيمل الصبيان ويقبلهم ويرتكهم يركبونه ويضعهم يف
حجره ،وحيملهم عىل عاتقه حتى وهو بني يدي ربه يف الصالة ..وعندما قبل رسول اهلل 

احلسن أو احلسني بن عىل ،وعنده األقرع بن حابس التميمى ،فقال األقرع :إن يل عرشة من
()1

الولد ما قبلت منهم أحدا قط ،فنظر إليه رسول اهلل  ثم قال( :من مل يرحم ال يرحم)

قال آخر :وكان رسول اهلل  يويل كفالة اليتيم املنزلة العظيمة ..وخيرب عن األجر
العظيم الذي أعده اهلل ملن يكفل يتيام ،فقال( :أنا وكافل اليتيم ىف اجلنة هكذا ـ وأشار بالسبابة
()2

والوسطى وفرج بينهام شيئا ـ)

قال آخر :ومن عنايته  باليتامى ما حدث به ابن أبى ملكية أن ابن الزبري قال البن
جعفر :أتذكر إذا تلقينا رسول اهلل



أنا وأنت وابن أبى عباس؟ قال :نعم ،فحملنا

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخارى وأبو داود والرتمذى وابن حبان.
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وتركك( ..)1فالثالثة صبية صغار كانوا خرجوا لتلقى الرسول  وهو عائد من إحدى
سفراته ،فحمل عبد اهلل بن جعفر عىل دابته ـ حيث أن جعفر كان قد استشهد ىف مؤتة ـ هو
وابن عمه وترك ابن الزبري ألبيه.
قال آخر :ومن ذلك رمحته  بالنساء ..فقد روي أنه وقف بينهن وقد جئن يبايعنه
عىل أن يأمترن بأوامر اهلل وجيانبن نواهيه ،فقال هلن الرسول ( :فيام استطعتن وأطعتن)،
فقلن( :اهلل ورسوله أرحم بنا من أنفسنا)( ،)2وكان يقول( :اللهم إين أحرج حق الضعيفني:
اليتيم واملرأة)( ..)3وكانت حياته بني نسائه ىف بيته املثل األعىل ىف املودة واملوادعة وترك
الكلفة ،وبذل املعونة ،واجتناب هجر الكالم ومره.
قال آخر :ومن ذلك رمحته  باألرقاء ..وقد روي أن أبا ذر خرج إىل الناس يوما
ومعه غالما يرتدى حلة مثل حلته ،فسئل عن ذلك فقال :سمعت رسول اهلل  يقول( :هم
أخوانكم وخولكم ،جعلهم اهلل تعاىل حتت أيديكم ،فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما
يأكل وليلبسه مما يلبس وال تكلفوهم من العمل ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم)(،)4
()5

وقال ( :ما خففت عىل خادمك من عمله كان لك أجرا يف موازينك)

قال آخر :وأما األساس الثاين الذي يقوم عليه التآلف االجتامعي يف اإلسالم ،فهو
﴿وا َّل ِذي َن َت َب َّو ُءوا الدَّ َار َو ْ ِ
اإل َيام َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم ُحيِ ُّب َ
اج َر
ون َم ْن َه َ
املحبة ،وقد أشار إليه قوله تعاىلَ :
م﴾ [احلرش]9 :
إِ َل ْي ِه ْ

( )1رواه البخارى.
( )2رواه الرتمذى والنسائى وابن ماجة.
( )3رواه ابن ماجة وأمحد.
( )4رواه ابن حبان يف صحيحه وهو يف مسلم باختصار.
( )5رواه أبو يعىل وابن حبان يف صحيحه.
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قال آخر :وقد وردت النصوص الكثرية تبني فضل املحبة يف اهلل بني املؤمنني ..ففي
احلديث قال رسول اهلل ( :ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإليامن :أن يكون اهلل
ورسوله أحب إليه مما سوامها ،وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل ،وأن يكره أن يعود يف الكفر
بعد أن أنقذه اهلل منه ،كام يكره أن يقذف يف النار)

()1

قال آخر :ويف حديث آخر ،قال رسول اهلل ( :سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل
إال ظله :إمام عادل ،وشاب نشأ يف عبادة اهلل عز وجل ،ورجل قلبه معلق باملساجد،
ورجالن حتابا يف اهلل اجتمعا عليه ،وتفرقا عليه ،ورجل دعته امرأة ذات حسن ومجال ،فقال:
إين أخاف اهلل ،ورجل تصدق بصدقة ،فأخفاها حتى ال تعلم شامله ما تنفق يمينه ،ورجل
ذكر اهلل خاليا ففاضت عيناه)

()2

قال آخر :وقد رشع اإلسالم لرعاية هذا األساس وحتقيقه الكثري من األحكام
والترشيعات واآلداب ..والتي جتعل من اإلنسان ملتزما إنسانا حمبوبا مألوفا كام قال :
()3

(املؤمن يألف ويؤلف وال خري فيمن ال يألف وال يؤلف وخري الناس أنفعهم للناس)

قال آخر :ومن ذلك ما ورد يف احلديث من قوله ( :والذي نفيس بيده ال تدخلوا
اجلنة حتى تؤمنوا ،وال تؤمنوا حتى حتابوا ،أوال أدلكم عىل يشء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا
السالم بينكم)

()4

﴿و َال ُت َص ِّع ْر
قال آخر :ومن ذلك ما ورد يف موعظة لقامن عليه السالم من قوله البنهَ :
ِ
ب ُك َّل خمُ ْت ٍ
َال َف ُخ ٍ
ش ِيف ْاألَ ْر ِ
َّاس َو َال َمت ْ ِ
َخدَّ َك لِلن ِ
ور﴾ [لقامن]18 :
ض َم َر ًحا إِ َّن اهللََّ َال ُحي ُّ
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه أمحد والطرباين يف الكبري.
( )4رواه مسلم.

416

قال آخر :ومن ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من التنبيه إىل كثري من أصول اآلداب
االجتامعية ،كآداب االستئذان ،أو آداب الزيارة ،أو آداب املجالس ،أو آداب الكالم ،أو
آداب التحية ،أو آداب امليش ،أو آداب التعامل مع خمتلف أصناف الناس بام يناسبهم.
قال آخر :وقد كان رسول اهلل  يعلم أمته أصول هذه اآلداب وفروعها ،وقد قال
هلم مرة( :إنكم قادمون عىل إخوانكم ،فأحسنوا لباسكم ،وأصلحوا رحالكم ،حتى تكون
( )1

كأنكم شامة يف الناس ،فإن اهلل ال حيب الفحش وال التفحش)

قال آخر :باإلضافة إىل هذا ..فقد محي التآلف االجتامعي من كل املنغصات التي قد
تؤثر يف العالقات االجتامعية ،ومن ذلك ما نص عليه قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِ ْن
اس ٌق بِنَبإٍ َف َتبينُوا َأ ْن ُت ِصيبوا َقوما بِجها َل ٍة َف ُتصبِحوا ع ََىل ما َفع ْل ُتم ن ِ
جاء ُكم َف ِ
َاد ِمنيَ َوا ْع َل ُموا َأ َّن
ْ ُ
ُ ْ ً َ َ
َ َ َّ
َ َ ْ
َ َ ْ

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ب إِ َل ْي ُك ُم ْ ِ
فِي ُك ْم َر ُس َ
اإل َيام َن َوزَ َّينَ ُه ِيف
ول اهللَِّ َل ْو ُيطي ُع ُك ْم ِيف كَث ٍري م َن ْاألَ ْم ِر َل َعنت ُّْم َو َلك َّن اهللََّ َح َّب َ
ان ُأو َلئِ َك ُهم الر ِ
اشدُ َ
وق َوا ْل ِع ْص َي َ
ُق ُلوبِ ُك ْم َوك ََّر َه إِ َل ْي ُك ُم ا ْل ُك ْف َر َوا ْل ُف ُس َ
ون َف ْض ًال ِم َن اهللَِّ َونِ ْع َم ًة
ُ َّ
واهللَُّ عَلِيم حكِيم وإِ ْن َطائِ َفت ِ
امها ع ََىل
َان ِم َن املُْؤْ ِمنِنيَ ا ْق َت َت ُلوا َف َأ ْصلِ ُحوا َب ْين َُه َام َفإِ ْن َبغ ْ
ٌ َ ٌ َ
َ
َت إِ ْحدَ ُ َ

ت َف َأ ْصلِ ُحوا َب ْين َُه َام بِا ْل َعدْ ِل
ْاألُ ْخ َرى َف َقاتِ ُلوا ا َّلتِي َت ْب ِغي َحتَّى ت َِفي َء إِ َىل َأ ْم ِر اهللَِّ َفإِ ْن َفا َء ْ
ِ
ِ
ب املُْ ْق ِسطِنيَ إِن ََّام املُْؤْ ِمنُ َ
ني َأ َخ َو ْي ُك ْم َوا َّت ُقوا اهللََّ َل َع َّل ُك ْم
ون إِ ْخ َو ٌة َف َأ ْصلِ ُحوا َب ْ َ
َو َأ ْقس ُطوا إِ َّن اهللََّ ُحي ُّ
مح َ
ون َيا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َال َي ْس َخ ْر َق ْو ٌم ِم ْن َق ْو ٍم ع ََسى َأ ْن َي ُكو ُنوا َخ ْ ًريا ِمن ُْه ْم َو َال نِ َسا ٌء ِم ْن
ُت ْر َ ُ
ِ ٍ
اب بِئْس ِ
ِ
ِ
اال ْس ُم
ن َساء ع ََسى َأ ْن َي ُك َّن َخ ْ ًريا من ُْه َّن َو َال َت ْلمزُ وا َأ ْن ُف َس ُك ْم َو َال َتنَا َبزُ وا بِ ْاألَ ْل َق ِ َ
ِ
وق بعدَ ْ ِ ِ
ب َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ال َّظاملُِ َ
اجتَنِ ُبوا كَثِ ًريا ِم َن
ون َيا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ْ
اإل َيامن َو َم ْن َمل ْ َي ُت ْ
ا ْل ُف ُس ُ َ ْ
ِ
حل َم
ال َّظ ِّن إِ َّن َب ْع َض ال َّظ ِّن إِ ْث ٌم َو َال َ َ
َب َب ْع ُض ُك ْم َب ْع ًضا َأ ُحي ُّ
جت َّس ُسوا َو َال َي ْغت ْ
ب َأ َحدُ ُك ْم َأ ْن َي ْأ ُك َل َ ْ

( )1أبو داود وأمحد واحلاكم.
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ِ
ِ ِ
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى
يم َيا َأ ُّ َهيا الن ُ
َأخيه َم ْيتًا َفك َِر ْه ُت ُمو ُه َوا َّت ُقوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ ت ََّو ٌ
اب َرح ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
ري﴾ [احلجرات:
َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َم ُك ْم عنْدَ اهللَِّ َأ ْت َقا ُك ْم إِ َّن اهللََّ عَل ٌ
يم َخبِ ٌ
 6ـ ]13

قال آخر :وكان رسول اهلل  يدرك أن بقاء هذه املة رهني بتآلف القلوب التي التقت
عىل احلب يف اهلل ،وأن حتفها يف تناحر قلوهبا لذلك كان حيذر من أن يذر اخلالف قرنه
()1

فيقول( :اال ختتلفوا فتختلف قلوبكم)

قال آخر :وكان رسول اهلل  جيتث بذرة اخلالف قبل أن تتنامى ..فعن عبداهلل بن
عمر قال :هجرت إىل رسول اهلل  يوما فسمع أصوات رجلني اختلفا يف آية ،فخرج رسول
()2

اهلل  يعرف يف وجهه الغضب فقال( :إنام هلك من كان قبلكم باختالفهم يف الكتاب)

قال أحد احلضور :حدثتمونا عن التآلف ..فحدثونا عن التكافل ،وكيف نتحقق به؟
قال أحد احلكامء :التكافل هو إعانة األخ ألخيه إعانة خترجه من العوز إىل الغنى..
وهو ركن أسايس ألن حياة اإلنسان ال تقوم إال بحياة هذا اجلسد وصحته ،وتوفر ما يلزمه
وما يقتضيه بقاؤه ،وذلك كله يقتيض توفر ما يلزم من قوت ومأوى ونحو ذلك.
قال آخر :وهذا الواجب ال يتحقق إال بتوفر الرتبية التي تشعر الفرد بمسؤوليته عىل
﴿وا َّل ِذي َن َت َب َّو ُءوا الدَّ َار َو ْ ِ
اإل َيام َن ِم ْن
اجلامعة ،ويشري إىل هذ من القرآن الكريم قوله تعاىلَ :
ون ِيف صدُ ِ ِ
اج ًة ِممَّا ُأو ُتوا َو ُيؤْ ثِ ُر َ
َق ْبلِ ِه ْم ُحيِ ُّب َ
ون ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم
وره ْم َح َ
اج َر إِ َل ْي ِه ْم َو َال َجيِدُ َ ُ
ون َم ْن َه َ
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
اص ٌة َو َم ْن ُي َ
َو َل ْو ك َ
ون﴾ [احلرش ،]9 :ففي هذه اآلية
َان ِهبِ ْم َخ َص َ
إخبار عن اإليثار الذي حتىل به األنصار ملا قدم املهاجرون إليهم ،بعد أن تركوا يف بالدهم

( )1رواه البخاري.
( )2رواه مسلم.
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كل ما يلزم لنفقتهم ،فوجدوا هلم إخوانا هلم اقتسموا معهم زادهم ،بل آثروهم عىل
أنفسهم.
قال آخر :وقد عرب اهلل تعاىل عن هذا التكافل بصورة أخرى مجيلة ،فقال:
﴿و ُي ْط ِع ُم َ
ون ال َّط َعا َم ع ََىل ُح ِّب ِه ِم ْسكِينًا َو َيتِ ًيام َو َأ ِس ًريا إِن ََّام ُن ْط ِع ُم ُك ْم لِ َو ْج ِه اهللَِّ َال ُن ِريدُ ِمنْ ُك ْم
َ
ورا﴾ [اإلنسان 8 :ـ  ،]9ففي هاتني الكريمتني إخبار عن إيثار هؤالء املحاويج من
َجزَ ا ًء َو َال ُش ُك ً
املؤمنني غريهم بالطعام مع حبهم له وحاجتهم إليه ،ثم هم ال يطلبون عىل ذلك جزاء وال
شكورا.
قال آخر :وهو موقف يشبه كثريا موقف موسى عليه السالم عندما سقى للفتاتني،
ثم أوى إىل الظل من غري أن يشعر نفسه أو يشعر غريه أنه فعل شيئا ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َس َقى
ٍ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ري﴾ [القصص]24 :
َهل ُ َام ُث َّم ت ََو َّىل إ َىل ال ِّظ ِّل َف َق َال َر ِّب إ ِّين َملا َأنْزَ ْل َت إ َ َّيل م ْن َخ ْري َفق ٌ
قال آخر :وهذه املواقف ـ يف حقيقتها ،ويف حقيقة اإلسالم ـ ليست شيئا ثانويا
مستحبا ،وإنام هي واجب من واجبات الدين ،فقد قال رسول اهلل ( :ما آمن يب من بات
شبعان وجاره جائع إىل جنبه وهو يعلم به)( ،)1وقال( :أيام أهل عرصة بات فيهم امرؤ
()2

جائع فقد برئت منهم ذمة اهلل وذمة رسوله)

قال آخر :بل نص القرآن الكريم عىل هذا يف مواضع خمتلفة بصيغ مشددة تدل عىل
أن األمر ليس موكوال لرغبات الناس ،وإنام هو واجب من واجبات الدين ،فال يصح أن
يموت الناس جوعا يف نفس الوقت الذي متتلئ يه خزائن الكثريين ،ولو دفعوا الزكاة..
فالواجب هو إغناء املحتاجني بأدنى ما جيب إغناؤهم به ،وما الزكاة إال وسيلة لذلك ،إن
( )1البزار ،والطرباين يف الكبري.
( )2مسلم.
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كفت فبها ،وإن مل تكف وجب يف أموال اجلميع ما يكفيهم.
قال آخر :والقرآن الكريم حيض عىل هذا ويرصح به ويشري إليه ،قال تعاىلُ ﴿ :ك ُّل
ني ِيف جن ٍ
ِ
ِ
ون ع ِ
َن ْف ٍ
َّات َيت ََسا َء ُل َ
َن املُْ ْج ِر ِمنيَ َما َس َل َك ُك ْم ِيف
اب ا ْل َيم ِ َ
س بِ َام ك ََس َب ْت َرهينَ ٌة إِ َّال َأ ْص َح َ
َس َق َر َقا ُلوا َمل ْ ن َُك ِم َن املُْ َص ِّلنيَ َو َمل ْ ن َُك ُن ْط ِع ُم املِْ ْسكِنيَ َو ُكنَّا ن ُ
اخلائِ ِضنيَ َو ُكنَّا ُنك َِّذ ُب
َخ ُ
وض َم َع ْ َ
بِ َي ْو ِم الدِّ ِ
ين َحتَّى َأتَانَا ا ْل َي ِقنيُ َف َام َتنْ َف ُع ُه ْم َش َفا َع ُة َّ
الشافِ ِعنيَ ﴾ [املدثر 38 :ـ  ،]48فقد اعترب تعاىل
عدم إطعام املساكني من اجلرائم التي تسبب الدخول يف جهنم ،بل تقرن هذه اجلريمة برتك
الصالة ،ثم تقدم عىل التكذيب بالدين ،ثم يتوعدون بعدم نفع الشافعني فيهم.
قال آخر :بل مل يعف القرآن الكريم من هذا الواجب حتى العامة من الناس الذين
ال يملكون ما يطعمون غريهم ،ألنه مل يأمر باإلطعام فقط ،بل أمر باحلض عىل اإلطعام،
ليشمل هذا األمر اجلميع ،قال تعاىل﴿ :ك ََّال ب ْل َال ُتك ِْرم َ ِ
َاض َ
ون ع ََىل َط َعا ِم
يم َو َال َحت ُّ
َ
ون ا ْل َيت َ
ُ
اث َأك ًْال ملًَّا و ُ ِ
املِْ ْسكِ ِ
حت ُّب َ
الرت َ
ني َو َت ْأ ُك ُل َ
ح ًّبا َمجًّا﴾ [الفجر 17 :ـ ]20
ون املَْ َال ُ
َ
ون ُّ َ
قال آخر :وهكذا يذكر اهلل تعاىل موقفا من مواقف القيامة الشديدة ،فيقولُ :
﴿خ ُذو ُه
اجل ِحيم ص ُّلوه ُثم ِيف ِس ْل ِس َل ٍة َذر ُعها سبع َ ِ
اس ُل ُكو ُه إِ َّن ُه ك َ
َان َال ُيؤْ ِم ُن بِاهللَِّ
ْ َ َ ُْ
ون ذ َراعًا َف ْ
َف ُغ ُّلو ُه ُث َّم ْ َ َ َ ُ َّ
ني َف َليس َله ا ْليوم َه ُ ِ
ِ ِ
ِ
يم َو َال َط َعا ٌم إِ َّال ِم ْن ِغ ْسلِ ٍ
ني َال
اهنَا َمح ٌ
حي ُّض ع ََىل َط َعا ِم املْ ْسك ِ ْ َ ُ َ ْ َ
ا ْل َعظي ِم َو َال َ ُ
ِ

اخلاط ُئ َ
ون﴾ [احلاقة 30 :ـ ]37
َي ْأ ُك ُل ُه إِ َّال ْ َ
قال آخر :بل نجد هذا يف سورة كاملة تكاد تكون خاصة هبذا اجلانب يعترب من ال
حيض عىل طعام املسكني مكذبا بالدين ،قال تعاىلَ ﴿ :أ َر َأ ْي َت ا َّل ِذي ُيك َِّذ ُب بِالدِّ ِ
ين َف َذلِ َك
ِ
ِ
حي ُّض ع ََىل َط َعا ِم املِْ ْسكِ ِ
ني َف َو ْي ٌل لِ ْل ُم َص ِّلنيَ ا َّل ِذي َن ُه ْم َع ْن َص َال ِهتِ ْم
يم َو َال َ ُ
ا َّلذي َيدُ ُّع ا ْل َيت َ
ون املَْا ُع َ
ون َو َي ْمنَ ُع َ
ون ا َّل ِذي َن ُه ْم ُي َرا ُء َ
اه َ
ون﴾ [املاعون 1 :ـ ]7
َس ُ
قال آخر :وقد ذكر العلامء درجات املؤمنني يف قيامهم بام يتطلبه هذا الركن من
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البذل ،وهي ثالث درجات ..أدناها أن تنزله منزلة خادمك فتقوم بحاجته من فضلة مالك،
فإذا سنحت له حاجة وكانت عندك فضلة عن حاجتك أعطيته ابتداء ومل حتوجه إىل السؤال
فإن أحوجته إىل السؤال فهو غاية التقصري يف حق األخوة ..والثانية :أن تنزله منزلة نفسك
وترض بمشاركته إياك يف مالك ونزوله منزلتك حتى تسمح بمشاطرته يف املال قال احلسن:
كان أحدهم يشق إزاره بـينه وبـني أخيه ..والثالثة :وهي العليا أن تؤثره عىل نفسك وتقدم
حاجته عىل حاجتك وهذه رتبة الصديقني ومنتهى درجات املتحابـني.
قال أحد احلضور :حدثتمونا عن التكافل ..فحدثونا عن التنارص ،وكيف نتحقق
به؟
قال أحد احلكامء :التنارص هو نرصة األخ ألخيه يف مواقف الشدة واحلاجة ،ألن
األمن ركن أسايس يف احلياة ال يقل عن ركن الغذاء ،ولذلك مجع اهلل تعاىل بينهام يف قوله:
َت ِآمنَ ًة م ْطمئِنَّ ًة ي ْأتِيها ِرزْ ُقها ر َغدً ا ِمن ُك ِّل مك ٍ
ت بِ َأ ْن ُع ِم
َان َف َك َف َر ْ
رض َب اهللَُّ َم َث ًال َق ْر َي ًة كَان ْ
ْ
ُ َ َ َ
َ
َ
َ َ
﴿و َ َ
اخلو ِ
ِ
ف ِب َام كَا ُنوا َي ْصنَ ُع َ
اس ْ
ون﴾ [النحل ،]112 :وقال يف ذكر نعمه عىل
اجلُو ِع َو ْ َ ْ
اهللَِّ َف َأ َذا َق َها اهللَُّ ل َب َ
ِ

ِ

ٍ

ِ

ن َخ ْوف﴾ [قريش]4 :
قريش﴿ :ا َّلذي َأ ْط َع َم ُه ْم م ْن ُجو ٍع َوآ َمن َُه ْم م ْ

قال آخر :ذلك أن أسباب اهلالك ال تصيب اإلنسان من جهة اجلوع وحده ،بل تصيبه
أيضا من األعداء الذين يرتبصون به ،بل إن هذا اجلانب أكثر رضرا باإلنسان من جانب
اجلوع.
ِ
اهدُ وا
اج ُروا َو َج َ
قال آخر :وقد أشار إىل هذا الركن قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َه َ
ِ
بِ َأمو ِ
َرصوا ُأو َلئِ َك َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولِ َيا ُء َب ْع ٍ
اهل ْم َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم ِيف َسبِ ِ
ض َوا َّل ِذي َن
َْ
يل اهللَِّ َوا َّلذي َن َآو ْوا َون َ ُ
اجروا ما َل ُكم ِمن و َاليتِ ِهم ِمن َ ٍ
ِ
ِ
ِ
ْرصو ُك ْم ِيف الدِّ ِ
ين
يشء َحتَّى ُ َهياج ُروا َوإِن ْ
آ َمنُوا َو َمل ْ ُ َهي ُ َ
اس َتن َ ُ
ْ ْ َ َ ْ ْ ْ
اق َواهللَُّ ِب َام َت ْع َم ُل َ
َّرص ِإ َّال ع ََىل َق ْو ٍم َب ْينَ ُك ْم َو َب ْين َُه ْم ِمي َث ٌ
ون َب ِص ٌري﴾ [األنفال ،]72 :ففي
َف َع َل ْي ُك ُم الن ْ ُ
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هذه اآلية الكريمة حض عىل نرص املؤمنني بعضهم بعضا ،فال يصح أن ينعم املسلم باألمن
يف الوقت الذي يصاب إخوانه بكل أنواع البالء.
قال آخر :وألجل حتقيق هذا الركن رشع اإلسالم اجلهاد يف سبيل اهلل ،كام قال تعاىل
﴿و َما َل ُك ْم َال
يف تربير األمر باجلهاد مع كونه إزهاقا لألرواح التي جاءت الرشيعة حلفظهاَ :
ِ
اء وا ْل ِو ْلدَ ِ
يل اهللَِّ َواملُْست َْض َع ِفنيَ ِم َن الر َج ِ
ون ِيف َسبِ ِ
ان ا َّل ِذي َن َي ُقو ُل َ
ُت َقاتِ ُل َ
ون َر َّبنَا َأ ْخ ِر ْجنَا
ال َوالن َِّس َ
ِّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ريا﴾ [النساء:
اج َع ْل َلنَا م ْن َلدُ ن َْك َول ًّيا َو ْ
م ْن َهذه ا ْل َق ْر َية ال َّظاملِ َأ ْه ُل َها َو ْ
اج َع ْل َلنَا م ْن َلدُ ْن َك نَص ً
]75

قال آخر :وقد ورد هذا التربير يف مواضع خمتلفة ،وكلها تنطلق من أن الغرض من
القتال يف اإلسالم ليس املقصود منه التوسع وال االستعامر والسيطرة ،وإنام املقصد منه
َن ا َّل ِذين آمنُوا إِ َّن اهللََّ َال ُحيِب ُك َّل َخو ٍ
نرصة املستضعفني ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ ُيدَ افِ ُع ع ِ
ان
َّ
ُّ
َ َ
َك ُف ٍ
ون بِ َأ َّهنُ ْم ُظلِ ُموا َوإِ َّن اهللََّ ع ََىل ن ْ ِ
ور ُأ ِذ َن لِ َّل ِذي َن ُي َقا َت ُل َ
َرص ِه ْم َل َق ِد ٌير ا َّل ِذي َن ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َي ِار ِه ْم
بِغ ْ ِ
َّاس َب ْع َض ُه ْم بِ َب ْع ٍ
ض َهلُدِّ َم ْت َص َو ِام ُع َوبِ َي ٌع
َري َح ٍّق إِ َّال َأ ْن َي ُقو ُلوا َر ُّبنَا اهللَُّ َو َل ْو َال َد ْف ُع اهللَِّ الن َ
ِ
ِ
ات َومس ِ
ْرص ُه إِ َّن اهللََّ َل َق ِو ٌّي ع َِزيزٌ ﴾
اجدُ ُي ْذك َُر ف َ
يها ْ
َو َص َل َو ٌ َ َ
ْرص َّن اهللَُّ َم ْن َين ُ ُ
اس ُم اهللَِّ كَث ًريا َو َل َين ُ َ
[احلج 38 :ـ ]40

قال آخر :وحتقيق هذا الركن يستدعي بذل اجلهد يف حتصيل القوة بأنواعها املختلفة،
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
اخل ْي ِل ُت ْر ِه ُب َ
ون بِ ِه عَدُ َّو اهللَِّ
اس َت َط ْع ُت ْم م ْن ُق َّوة َوم ْن ِر َباط ْ َ
كام قال تعاىلَ :
﴿و َأعدُّ وا َهل ُ ْم َما ْ
ِ ِ
آخ ِري َن ِم ْن ُد ِ ِ
يش ٍء ِيف َسبِ ِ
َوعَدُ َّو ُك ْم َو َ
ف
يل اهللَِّ ُي َو َّ
وهن ْم َال َت ْع َل ُم َ
وهنُ ُم اهللَُّ َي ْع َل ُم ُه ْم َو َما ُتنْف ُقوا م ْن َ ْ
ِإ َل ْي ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم َال ُت ْظ َل ُم َ
ون﴾ [األنفال ،]60 :وقال ذاما من مل يعد لألمر عدته ،واعتبه كاذا يف

﴿و َل ْو َأ َرا ُدوا ْ
وج َألَعَدُّ وا َل ُه ُعدَّ ًة َو َلكِ ْن ك َِر َه اهللَُّ انْبِ َعا َث ُه ْم َف َث َّب َط ُه ْم َو ِق َيل ا ْق ُعدُ وا
اخلُ ُر َ
دعواهَ :
ِِ
ن﴾ [التوبة]46 :
َم َع ا ْل َقاعدي َ
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قال آخر :ومما يدخل يف هذا الباب (ذب األخ عن أخيه يف غيبته مهام قصد بسوء أو
تعرض لعرضه بكالم رصيح أو تعريض فحق األخوة التشمري يف احلامية والنرصة وتبكيت
املتعنت وتغليظ القول عليه ،والسكوت عن ذلك موغر للصدر ومنفر للقلب وتقصري يف
حق األخوة ..فأخسس بأخ يراك والكالب تفرتسك ومتزق حلومك وهو ساكت ال حتركه
الشفقة واحلمية للدفع عنك ومتزيق األعراض أشد عىل النفوس من متزيق اللحوم ولذلك
ِ
اجتَنِ ُبوا كَثِ ًريا ِم َن ال َّظ ِّن إِ َّن َب ْع َض
شبهه اهلل تعاىل بأكل حلوم امليتة فقالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ْ
ِ
حل َم َأ ِخ ِيه َم ْيتًا
ال َّظ ِّن إِ ْث ٌم َو َال َ َ
َب َب ْع ُض ُك ْم َب ْع ًضا َأ ُحي ُّ
جت َّس ُسوا َو َال َي ْغت ْ
ب َأ َحدُ ُك ْم َأ ْن َي ْأ ُك َل َ ْ

ِ
يم﴾ [احلجرات)]12 :
َفك َِر ْه ُت ُمو ُه َوا َّت ُقوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ ت ََّو ٌ
اب َرح ٌ

()1

قال أحد احلضور :حدثتمونا عن التنارص ..فحدثونا عن التناصح ،وكيف نتحقق
به؟
قال أحد احلكامء :التناصح هو الركن الرابع من األركان التي يقوم عليها بنيان
املجتمع يف اإلسالم ،وهو أسايس من حيث أن اإلنسان ليس جسدا فقط حيتاج إىل غذاء قد
يكفي أمره التكافل ،أو محاية قد يكفي أمرها التنارص ،ولكنه روح وعقل حيتاج إىل تعليم
وتوجيه وتربية ونصح ،وكل ذلك يستدعي وجود هذا الركن.
قال آخر :وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا الركن يف قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم ك َ
َان ِم َن ا َّل ِذي َن
اص ْوا بِاملَْ ْر َمح َِة﴾ [البلد ،]17 :وقال﴿ :إِ َّال ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َوع َِم ُلوا
الص ْ ِرب َوت ََو َ
اص ْوا بِ َّ
آ َمنُوا َوت ََو َ
الص ِ ِ
الص ْ ِ
رب﴾ [العرص]3 :
اص ْوا بِ َّ
احل ِّق َوت ََو َ
احلات َوت ََو َ
اص ْوا بِ ْ َ
َّ َ
قال آخر :وإىل هذا الركن اإلشارة بقول لقامن عليه السالم يف وصيته البنهَ ﴿ :يا ُبن ََّي

( )1اإلحياء.181/2 :
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َأ ِق ِم الص َال َة و ْأمر بِاملَْعر ِ
رب ع ََىل َما َأ َصا َب َك إِ َّن َذلِ َك ِم ْن عَزْ ِم ْاألُ ُم ِ
وف َوا ْن َه ع ِ
ور﴾
َن املُْنْك َِر َو ْ
َّ
اص ِ ْ
َ ُْ ُْ
[لقامن]17 :

قال آخر :وقد اعترب اهلل تعاىل هذا الركن خاصة من خصائص هذه األمة ،فقال:
ون بِاملَْعر ِ
وف َو َتن َْه ْو َن ع ِ
﴿ ُكنْ ُت ْم َخ ْ َري ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِلن ِ
َن املُْنْك َِر َو ُتؤْ ِمنُ َ
ون بِاهللَِّ﴾ [آل
َّاس َت ْأ ُم ُر َ ْ ُ
عمران]110 :

قال آخر :واعترب أداء هذا الركن من عالمات املؤمنني الصادقني ،فقالُ ﴿ :يؤْ ِمنُ َ
ون
اخلري ِ
ون بِاملَْعر ِ
ِ
َن املُْنْك َِر َو ُي َس ِار ُع َ ِ
وف َو َين َْه ْو َن ع ِ
ات َو ُأو َلئِ َك
بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َو َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
ون يف ْ َ ْ َ
ِ
ِ
َات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولِ َيا ُء َب ْع ٍ
ض َي ْأ ُم ُر َ
﴿واملُْؤْ ِمنُ َ
ون
ون َواملُْؤْ ِمن ُ
الصاحلنيَ ﴾ [آل عمران ،]114 :وقالَ :
م َن َّ
ِ
بِاملَْعر ِ
وف َو َين َْه ْو َن ع ِ
ون الزَّ كَا َة َو ُيطِي ُع َ
الص َال َة َو ُيؤْ ُت َ
يم َ
ون اهللََّ َو َر ُسو َل ُه ُأو َلئِ َك
ون َّ
َن املُْنْك َِر َو ُيق ُ
ُْ
ِ
احل ِامدُ َ
ون ا ْل َعابِدُ َ
يم﴾ [التوبة ،]71 :وقال﴿ :التَّائِ ُب َ
ون
َس َ ْري َ ُ
ون ْ َ
مح ُه ُم اهللَُّ إِ َّن اهللََّ ع َِزيزٌ َحك ٌ
ون ِحلدُ ِ
َن املُْنْك َِر و ْ ِ
ون بِاملَْعر ِ
اجدُ َ ِ
ِ
ون الس ِ
ون ع ِ
اه َ
السائِ ُح َ
ود
وف َوالنَّ ُ
احلاف ُظ َ ُ
َ َ
ون ْاآلم ُر َ ْ ُ
الراك ُع َ َّ
ون َّ
َّ
ِِ
اهللَِّ َو َب ِّ ِ
رش املُْؤْ مننيَ ﴾ [التوبة]112 :
قال آخر :بل اعتربه من صفات الرسول  األساسية ،قال تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن َيتَّبِ ُع َ
ون
يل ي ْأمر ُهم بِاملَْعر ِ
ول النَّبِي ْاألُمي ا َّل ِذي َجيِدُ و َن ُه م ْك ُتو ًبا ِعنْدَ ُهم ِيف الت َّْور ِاة َو ْ ِ ِ
الر ُس َ
وف
اإلنْج ِ َ ُ ُ ْ ْ ُ
َ
ْ
َ
َّ ِّ َّ
َّ

ات و ُحيرم َع َلي ِهم ْ ِ
َن ا ْملُنْك َِر و ُحيِ ُّل َهلم ال َّطيب ِ
ِ
اه ْم ع ِ
رص ُه ْم
َو َين َْه ُ
َ َ ِّ ُ ْ ُ َ
ِّ َ
َ
ُُ
اخل َبائ َث َو َي َض ُع َعن ُْه ْم إ ْ َ
ِ
ِ
ُّور ا َّل ِذي ُأن ِْز َل َم َع ُه
َو ْاألَغ َْال َل ا َّلتِي كَان ْ
َرصو ُه َوا َّت َب ُعوا الن َ
َت َع َل ْي ِه ْم َفا َّلذي َن آ َمنُوا بِه َوعَزَّ ُرو ُه َون َ ُ
ِ

ِ

ُأو َلئ َك ُه ُم املُْ ْفل ُح َ
ون﴾ [األعراف]157 :
قال آخر :واعتربه بعد ذلك من عالمات صحة التمكني يف األرض ،قال تعاىل:
ض َأ َقاموا الص َال َة وآ َتوا الزَّ كَا َة و َأمروا بِاملَْعر ِ
وف َو َهنَ ْوا ع ِ
َن املُْنْك َِر
﴿ا َّل ِذي َن إِ ْن َم َّكن ُ
َ ُ
َّ
ُْ
َ َُ
َّاه ْم ِيف ْاألَ ْر ِ ُ
وهللَِّ ع ِ
َاق َب ُة ْاألُ ُم ِ
ور﴾ [احلج]41 :
َ
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قال آخر :وقد ورد يف اإلسالم اآلداب الكثرية التي جتمع بني األلفة والنصيحة ..فال
حيصل الرصاع بينهام ،ومن ذلك أن تكون النصيحة يف رس ال يطلع عليه أحد ،ألن ما كان
عىل املأل فهو توبـيخ وفضيحة وما كان يف الس فهو شفقة ونصيحة.
األرسة:
قلنا :حدثتنا عن املشهد األول ..فحدثنا عن الثاين.
قال :بعد أن سمعت تلك األحاديث اجلميلة الن عقل كثريا إىل اإلسالم ،وقد شاء
اهلل أن يزداد ليونة ،بعد أن رزقني اهلل ـ ومن غري أن أقصد ـ زيارة لبعض املسيحيني الذين
حتولوا إىل اإلسالم ..ويف بيته ،الحظت مشاهد جديدة للسالم االجتامعي.
قلنا :كيف تم ذلك؟
قال( :)1لقد كنت حينها مصطافا يف بعض الشواطئ ،وكنت ماهرا بالسباحة ،لكن
اهلل شاء أن جتتذبني األمواج العاتية ،والتي كادت تغرقني ،لوال أن قيض اهلل يل من ينقذين،
وحيملني إىل بيته ،وأنا يف حالة شديدة ..وقد كان ذلك املنقذ هو ذلك املسلم الذي ذكرته
لكم.
بمجرد أن فتحت برصي ،بعد إغامءيت الطويلة ،الحظت ابتسامتهم العذبة وهم
ينظرون إيل ،بل إين سمعت تكبريهم بمجرد أن فتحت عيناي ..لقد كربوا اهلل ومحدوه عىل
نجايت مع أين مل أكن أعرفهم ،ومل يكونوا يعرفونني.
بعدها قال يل الرجل :احلمد هلل عىل نجاتك.
نظرت إليه خجال ،وقلت :من أنت؟ ..وكيف أنقذتني؟

( )1ما نذكره هنا هو مقطع من مشاهد ترتبط بسالم األرسة ذكرهتا يف كتايب [سالم للعاملني]
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ابتسم ،وقال :أنا أخ من إخوانك ..أرسلني اهلل إليك يف وقت أحوج ما تكون فيه
إيل ..وأنا أعتذر إليك ،ألين مل أرسع باملجيء إليك حتى وصلت إىل تلك احلال.
قلت :من أنت؟
قال :أنا رجل من هذه البالد ..كان قلبي ممتلئا بالربودة ..وكان صدري مملوءا
بالظلامت ..لكن اهلل شاء أن أتعرض للشمس التي ال يتعرض هلا أحد إال أطعمته من
األنوار ما خيلصه من كل برد ومن كل ظلمة.
قلت :ال أعي كثريا مما تقول ..فاذكر يل اسمك.
قال :لقد كنت أسمى أسامء كثرية ..مرة فرويد ،ومرة نيتشة ..لكني بعد أن تعرضت
لتلك األشعة تسميت باسم حممد.
قلت :أليس هذا من األسامء التي يتخذها أولئك اإلرهاببون من أكلة حلوم البرش؟
ابتسم ،وقال :أنت تردد ما كنت أردد أنا زمنا طويال ..وإن شئت أريتك من مقااليت
ما يبني لك أين مل أختلف عنك يف هذا املوقف.
قلت :فكيف حتولت عن قولك؟ ..وأي سحر هذا الذي رمي عليك ،فجعلك
ترتاجع عن آرائك؟
قال :كنت صحفيا ..وقد شاء اهلل أن أرسل إىل بقعة من بقاع ذلك العامل ..وقد
ودعت أهل عند إرسايل وداع من سيفارقهم فراقا ال يعود بعده ..ولكني عدت إليهم
باحلياة التي كنت أفتقدها.
لقد كنت أعيش قبل أن أذهب إىل تلك البقعة كام تعيش القطط والكالب ..بل كام
تعيش اخلنافس واجلعالن ..بل كانت حيايت يل ال ختتلف عن حياة أي هبيمة من هبائم الغاب
ال هم هلا من احلياة إال اقتناص ما متأل به غرائزها ..ولكني عندما ذهبت ،ورأيت من أهل
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اهلل من رأيت امتألت بأشواق رفيعة سامية ،وامتألت نفيس بسالم ال أرى أن هناك يف الدنيا
سالما يعدله.
قال ذلك ،ثم ابتسم بلطف ،وقال :اعذرين ..لقد انشغلت باحلديث عن نفيس عن
تعريفك هبؤالء.
أشار إىل املحيطني يب ،وقال :هؤالء هم أهل ..لقد كنا متفرقني متفككني يصارع
بعضنا بعضا ..لكني بمجرد أن رجعت جعلت أول أهدايف أن تكون يل أرسة كام لكل مسلم
أرسة ..فال يمكن أن يرى اإلنسان السالم وهو يعيش يف أجواء الرصاع ..بمجرد أن عدت
ذهبت إىل والدي اللذين أرسلتهام إىل دور العجزة ،فأسكنتهام معي ،وها مها أمامك ..لقد
قاما ليال طويلة يدعوان اهلل لك بالشفاء ..ولعل ما تظفر به من العافية مل يكن إال بسبب
تلك الدعوات املباركة التي دعوا هبا لك.
أشار إىل أربع نسوة ،وقال :هؤالء هن زوجايت.
انتفضت من فرايش ،وقلت :أنت تعدد الزوجات ..هذا ما يؤخذ عىل املسلمني؟
قال :أجل ..هم يقولون ذلك ..وهم يتالعبون بذلك القول ..لقد اختذت الصحافة
من زواجي هبؤالء الزوجات األربع مادة للسخرية مع أهنن أنفسهن كن صديقايت قبل أن
يمن اهلل عىل باإلسالم.
سكت قليال ،ثم قال :لقد كنت يف تلك اجلاهلية اجلهالء أعيش معهن مجيعا معيشة
األزواج ..وكان الكل يعلم ذلك ،ومل ينكر أحد عل ذلك ..لكني بمجرد أن نظرت إليهن
نظر الرمحة ،فخريهتن بني الفراق وبني الزواج يب اخرتن مجيعا الزواج يب ..كلهن ..مل ترد
إحداهن أن تلغي األخرى ..يف ذلك احلني قامت الدنيا ومل تقعد ..لقد كتبت الصحافة ما
شاء هلا أن تكتب مع أن احلرية التي تدعيها جتعل ألي شخص احلرية يف أن خيتار املعيشة
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التي يريد ..لكن تلك الصحافة املمتلئة بالتناقضات تقدر معيشة اخلليالت البئيسة ،وحتتقر
معيشة الزوجات الرشيفة.
سكت قليال ،ثم قال :أذكر ممن كتب يف ذلك صديقا يل كان مسؤوال كبريا ..كان من
أكرب مسؤويل هذا البلد ..كان اسمه (جونسون) ،وكانت حياته مملوءة بكل أنواع
االنحراف ..وكانت له عالقات مع صحفيات وغريهن كان معاونوه حيرضوهنن له ،وذات
مرة ـ وبمرآي ـ أحرض جونسون ثالث فتيات دفعة واحدة من مزرعته بتكساس ،وأرص
عىل توظيفهن يف البيت األبيض ليبقني رهن إشارته ..وكان منهم (فرانكلني روزفلت) ـ
الذي حكم هذه البالد منذ عام  ،1933وأعيد انتخابه للمرة الثالثة يف عام  1940ـ لقد
كان هذا الرجل املقعد ذا عالقات نسائية متعددة ،عىل الرغم من أنه كان مقعدا يتحرك
بكريس طبي.
سكت قليال ،ثم قال :كل هؤالء لقيت منهم ما لقيت بعد أن هداين اهلل ..وبعد أن
هدى اهلل هؤالء النسوة الطيبات ،فرحن يبدلن احلياة اخلبيثة يف البيت اخلبيث باحلياة الطيبة
يف البيت الطيب.
أشار إىل جمموعة أوالد وبنات ،وقال :هؤالء هم أوالدي ..وهم ـ كام ترى ـ قد نور
اهلل قلوهبم باإليامن ..لقد تداولوا عليك يف فرتة إغامئك ..كل واحد منهم يسقيك من بره
ما يس اهلل لك الشفاء.
نظرت إليهم نظرة امتنان ،فبادلوين بنظرات جعلتني أرى احلياة بصورة أمجل بكثري
من الصورة التي كنت أنظر هبا إليها.
بعد أن يس اهلل يل الشفاء التام ،ورصت أهنض من فرايش كام ينهض األصحاء،
طلبت من حممد أن يأذن يل يف العودة إىل بيتي ..ذلك البيت اململوء بالظلامت ،فقال :ال..
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ال ينبغي أن تذهب اآلن ..أنت يف حالة نقاهة ..وينبغي أن تظل هنا.
قلت :شكرا ..لقد شفيت متاما ..وأنا ممتن لك ..يكفيني ذلك اإلزعاج الذي سببته
لكم.
قال :ومن قال لك بأنك أزعجتنا ..بالعكس نحن رسرنا كثريا ..احلمد هلل ..لقد
وسع اهلل علينا ..ومن وسع اهلل عليه ينبغي أن يوسع عىل غريه ..هكذا علمنا اإلسالم ..لقد
اختذت يف هذا البيت بيتا خاصا بأي ضيف يأتيني ..واستفدت ذلك من املسلمني الذين
عشت معهم ..فلذلك ال يسبب يل الضيوف أي حرج ،أما الطعام ،فقد أخربنا نبينا  أن
اهلل يبعث مع الضيف رزقه ،فقال( :الضيف يأيت برزقه ويرحتل بذنوب القوم يمحص عنهم
ذنوهبم)( ،)1وقال( :إذا دخل الضيف عىل القوم دخل برزقه ،وإذا خرج خرج بمغفرة
ذنوهبم)( ،)2وقال( :إذا أراد اهلل بقوم خريا أهدى إليهم هدية الضيف ينزل برزقهن
ويرتحل ،وقد غفر اهلل ألهل املنزل) ( ،)3وقال( :الرزق أرسع إىل البيت الذي يؤكل فيه من
()4

الشفرة إىل سنام البعري)

يف مساء ذلك اليوم قدم أقارب كثريون ملحمد ..وقد تعجبت ملا رأيت من اللحمة
التي وصلت بني قلوهبم ،وهي ما مل أجده يف البيئة التي كنت أعيش فيها.
سألت حممدا عن رس هذا ،فقال :إن الفضل ملا تراه من هذه اللحمة التي وصلت
قلوبنا لإلسالم ..لقد كنا يف جاهليتنا قبل أن يمن اهلل علينا باإليامن واإلسالم ننفر من بعضنا
نفورا تاما ،لكني بمجرد أن جئت من تلك البالد الطيبة رحت أبحث عن أقاريب وأجدد
( )1رواه أبو الشيخ.
( )2الديلمي.
( )3أبو الشيخ يف الثواب وأبو نعيم يف املعرفة.
( )4ابن ماجة والبيهقي.
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عالقايت معهم وأمتنها ،وقد من اهلل عىل كثري منهم باإلسالم بسببي.
قلت :أفيمن رأيت من ليس مسلام؟
قال :أجل ..فيهم املسلم ،وفيهم غري املسلم.
قلت :ولكنك مل تفرق بينهم يف معاملتك؟
قال :هكذا علمنا اإلسالم ..لقد حدثت أسامء قالت :قدمت عل أمي وهي مرشكة
يف عهد قريش إذ عاهدهم ،فاستفتيت رسول اهلل  ،فقلت :يا رسول اهلل ،قدمت عل أمي
وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال( :نعم ،صل أمك)( ..)1بل إن اهلل تعاىل ذكر هذا ،فقد قال:
ِ ِ
َن ا َّل ِذي َن َمل ُي َقاتِ ُلو ُك ْم ِيف الدِّ ِ
﴿ال َين َْها ُك ُم اهللَُّ ع ِ
َ
وه ْم
رب ُ
ين َو َمل ْ ُخي ِْر ُجو ُك ْم م ْن د َي ِار ُك ْم َأ ْن َت َ ُّ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ب املُْ ْقسطنيَ ﴾ [املمتحنة]8 :
َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن اهللََّ ُحي ُّ
قلت :ولكن ..أليس الطبع يغلب التطبع ..فكيف حتولت هبذه السهولة مما كنت
عليه إىل ما رصت إليه؟
قال :ألين سمعت النصوص املقدسة التي وردت يف مصادر املسلمني ختاطب أركاين
مجيعا ..ختاطب نفيس وعقل وقلبي وروحي ..فلذلك مل أجد إال أن أخضع هلا ،وألتذ بذلك
اخلضوع بلذة ال تعدهلا لذة.
قلت :فأسمعني هذه النصوص التي أثرت فيك كل هذا التأثري.
قال :اعذرين ،فأنا ال أحفظ القرآن الكريم جيدا ،وهلذا سآيت باملصحف ،وأقرأ لك
بعض ما ورد فيه.
أتى باملصحف الذي وضع فيه الكثريمن العالمات ،فتح بعضها ،وقال :أول ما

( )1رواه البخاري ومسلم.
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هزين يف القرآن الكريم هو ما ورد فيه من التشديد يف قطع الرحم ،فالقرآن يقرن تقوى اهلل
َّاس ا َّت ُقوا َر َّب ُك ُم
بالرحم ،وكأنه يقول( :ال تقوى ملن مل يصل رمحه) ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
سو ِ
ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمن َْها زَ ْو َج َها َو َب َّث ِمن ُْه َام ِر َج ًاال كَثِ ًريا َونِ َسا ًء َوا َّت ُقوا اهللََّ
ا َّلذي َخ َل َق ُك ْم م ْن َن ْف ٍ َ
ون ِب ِه َو ْاألَ ْر َحا َم ِإ َّن اهللََّ ك َ
ا َّل ِذي ت ََسا َء ُل َ
َان َع َل ْي ُك ْم َر ِقي ًبا﴾ [النساء ]1 :أي واتقوا األرحام أن
تقطعوها.
فتح املصحف عىل موضع آخر ،ثم قال :ويقرن اهلل تعاىل بني قطيعة الرحم وبني
اإلفساد يف األرض ،فيقولَ ﴿ :ف َه ْل ع ََس ْي ُت ْم إِ ْن ت ََو َّل ْي ُت ْم َأ ْن ُت ْف ِسدُ وا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َو ُت َق ِّط ُعوا
ون عَهدَ اهللَِّ ِمن بع ِد ِمي َث ِ
ِ
اق ِه َو َي ْق َط ُع َ
ون َما َأ َم َر
ْ َْ
َأ ْر َحا َم ُك ْم﴾ [حممد ،]22 :ويقول﴿ :ا َّلذي َن َينْ ُق ُض َ ْ
ض ُأو َلئِ َك ُهم ْ ِ
ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
ارس َ
وص َل َو ُي ْف ِسدُ َ
ون﴾ [البقرة]27 :
ُ َ
اهللَُّ بِه َأ ْن ُي َ
اخل ُ
فتح املصحف عىل موضع آخر ،ثم قال :ويف موضع آخر ما هو أشد من ذلك ،قال
ِ
ون عَهدَ اهللَِّ ِمن بع ِد ِمي َث ِ
ِ
اق ِه َو َي ْق َط ُع َ
وص َل
ون َما َأ َم َر اهللَُّ بِه َأ ْن ُي َ
ْ َْ
﴿وا َّلذي َن َينْ ُق ُض َ ْ
تعاىلَ :
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
َو ُي ْف ِسدُ َ
ض ُأو َلئِ َك َهل ُ ُم ال َّل ْعنَ ُة َو َهل ُ ْم ُسو ُء الدَّ ِار﴾ [الرعد ،]25 :ويف مقابل ذلك قال
ون سوء ِْ
ِ
احل َس ِ
﴿وا َّل ِذي َن َي ِص ُل َ
اب﴾
وص َل َو َ ْ
ون َما َأ َم َر اهللَُّ بِه َأ ْن ُي َ
تعاىلَ :
خي َش ْو َن َر َّ ُهب ْم َو َخيَا ُف َ ُ َ
[الرعد]21 :

بعد أن ذكر يل هذه اآليات ،وغريها من األحاديث الكثرية الواردة يف رسول اهلل ،
قلت :فكيف ظهر لك أن خترج والديك من دور العجزة لتضمهام إليك؟
قال :لقد امتألت باملعاين العظيمة التي وردت يف النصوص املقدسة ..والتي حتث
عىل الرب ،وحتذر من العقوق ،ومن العواقب اخلطرية التي تنتظر العاقني.
قلت :فاذكر يل منها بعض ما أثر فيك هذا األثر العظيم.
فتح املصحف عىل بعض املواضع ،ثم قال :من ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من
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﴿وا ْع ُبدُ وا
اقرتان عبادة اهلل وتوحيده بالرب بالوالدين ..وال يقرن املهم إال بمثله ..قال تعاىلَ :
رش ُكوا بِ ِه َش ْيئًا َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسانًا َوبِ ِذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكِ ِ
اهللََّ َو َال ُت ْ ِ
اجلا ِر ِذي
ني َو ْ َ
ِ
ب والص ِ
اجلَن ِ
اح ِ
السبِ ِ
ب بِ ْ
اجلَ ِار ْ
ا ْل ُق ْر َبى َو ْ
ب
يل َو َما َم َلك ْ
َت َأ ْي َام ُن ُك ْم إِ َّن اهللََّ َال ُحي ُّ
اجلُنُ ِ َ َّ
ْب َوا ْب ِن َّ
ورا﴾ [النساء ،]36 :وقالُ ﴿ :ق ْل َت َعا َل ْوا َأت ُْل َما َح َّر َم َر ُّب ُك ْم َع َل ْي ُك ْم َأ َّال ُت ْ ِ
َم ْن ك َ
رش ُكوا
َان خمُ ْت ًَاال َف ُخ ً

ِ
ِ
﴿و َو َّص ْينَا ْ ِ
اإلن َْس َ
مح َل ْت ُه ُأ ُّم ُه َو ْهنًا
ان بِ َوالِدَ ْي ِه َ َ
بِه َش ْيئًا َوبِا ْل َوالدَ ْي ِن إِ ْح َسانًا﴾ [األنعام ،]151 :وقالَ :
ِ ِ
ع ََىل و ْه ٍن وفِصا ُله ِيف عَام ِ ِ
ِ
﴿و َق ََض
ني َأن ْاش ُك ْر ِيل َول َوالدَ ْي َك إِ َ َّيل املَْص ُري﴾ [لقامن ،]14 :وقالَ :
َ َ ُ
َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
مها َف َال َت ُق ْل
مها َأ ْو ك َال ُ َ
رب َأ َحدُ ُ َ
َر ُّب َك َأ َّال َت ْع ُبدُ وا إِ َّال إِ َّيا ُه َو ِبا ْل َوالدَ ْي ِن إِ ْح َسانًا إِ َّما َي ْب ُل َغ َّن عنْدَ َك ا ْلك َ َ
اخ ِف ْض َهلام جنَاح ُّ ِ
مها َو ُق ْل َهل ُ َام َق ْو ًال ك َِر ًيام َو ْ
الر ْمح َِة َو ُق ْل َر ِّب ْار َمح ُْه َام
َهل ُ َام ُأ ٍّ
َُ َ َ
الذ ِّل م َن َّ
ف َو َال َتن َْه ْر ُ َ
ِ
ِ
ريا﴾ [اإلرساء 23 :ـ ]24
ك ََام َر َّب َياين َصغ ً

بعد أن قرأ هذه اآليات الكريمة ،قال :انظر كيف هنى اهلل تعاىل حتى عىل جمرد أن
يقال هلام أف ،ولو علم اهلل شيئا أدنى من (أف) لنهى عنه ..ثم أمر بأن يقال هلام القول
الكريم ..أي اللني اللطيف املشتمل عىل العطف واالستاملة وموافقة مرادمها وميلهام
ومطلوهبام ما أمكن سيام عند الكرب ،ألن الكبري يصري كحال الطفل ملا يغلب عليه من
اخلرف ،فريى القبيح حسنا واحلسن قبيحا ،فإذا طلبت رعايته وغاية التلطف به يف هذه
احلالة وأن يتقرب إليه بام يناسب عقله إىل أن يرض.
سكت قليال ،ثم قال :ثم أمر اهلل تعاىل بعد القول الكريم بأن خيفض هلام جناح الذل
من القول بأن ال يكلمهام إال مع االستكانة والذل واخلضوع وإظهار ذلك هلام واحتامل ما
يصدر منهام ،ويرهيام أنه يف غاية التقصري يف حقهام وبرمها ،وأنه من أجل ذلك ذليل حقري،
وال يزال عىل نحو ذلك إىل أن يثلج خاطرمها ،ويربد قلبهام عليه ،فينعطفا عليه بالرضا
والدعاء.
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فتح املصحف عىل موضع آخر ،ثم قال :وقد رضب اهلل تعاىل نموذجا للرب بإبراهيم،
فقد ذكر خطابه ألبيه بلطف شفاف ،وإشفاق بالغ ،وحرص أكيد؛ رغبة يف هدايته ونجاته،
ِ
﴿وا ْذ ُك ْر ِيف ا ْلكِت ِ
يم إِ َّن ُه ك َ
َان ِصدِّ ي ًقا نَبِ ًّيا إِ ْذ
وخوفا من غوايته وهالكه ..قال تعاىلَ :
َاب إِ ْب َراه َ
ت ِمل َتعبدُ ما َال يسمع و َال يب ِرص و َال يغْنِي َعن َْك َشيئًا يا َأب ِ
ِ
ِ ِ
ت إِ ِّين َقدْ َجا َء ِين ِم َن
ْ َ َ
َق َال ألَبِيه َيا َأ َب َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ُ
ا ْل ِع ْل ِم ما َمل ي ْأتِ َك َفاتَّبِعنِي َأ ْه ِد َك ِرصا ًطا س ِويا يا َأب ِ
ان ك َ
الش ْي َط َ
الش ْي َط َ
ان إِ َّن َّ
ت َال َت ْع ُب ِد َّ
َان
َ ًّ َ َ
ْ
َ َْ
َ
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ ِ

لش ْي َ
الر ْمح َِن َف َت ُك َ
ون ل َّ
طان َول ًّيا﴾ [مريم:
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قرأ بخشوع اآليات الكريمة ،ثم قال :انظر هذه الرقة التي خياطب هبا إبراهيم عليه
السالم أباه رغم كفره باهلل ..ورغم شدته عليه ..لقد ذكر القرآن جواب األب الشديد البنه،
ِِ
ِ
ِ
ِ
ج ْر ِين َمل ًّيا﴾ [مريم:
يم َلئِ ْن َمل ْ َتنْت َِه َألَ ْر ُ َ
ب َأن َ
مجن ََّك َو ْاه ُ
فقالَ ﴿ :ق َال َأ َراغ ٌ
ْت َع ْن آهلَتي َيا إِ ْب َراه ُ
﴿س َال ٌم َع َل ْي َك َس َأ ْس َتغ ِْف ُر
 ..]46وما كان من إبراهيم عليه السالم إال أن رد عليه بكل رقةَ :
َان ِيب ِ
حف ًّيا﴾ [مريم]47 :
َل َك َر ِّيب إِ َّن ُه ك َ َ
فتح املصحف عىل موضع آخر ،ثم قال :بل ذكر القرآن الكريم أن إبراهيم عليه
السالم الزم االستغفار ألبيه إىل أن هني عن ذلك ،قال تعاىل﴿ :وما ك َ ِ
ِ
يم
َان ا ْست ْغ َف ُار إِ ْب َراه َ
َ َ
ني َله َأ َّنه عَدُ و هللَِّ ت ِ
ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
يم﴾
ألَبِيه إِ َّال َع ْن َم ْوعدَ ة َوعَدَ َها إِ َّيا ُه َف َل َّام َت َب َّ َ ُ ُ ٌّ
يم َألَ َّوا ٌه َحل ٌ
َرب َأ منْ ُه إِ َّن إِ ْب َراه َ
َ َّ
[التوبة ..]114 :وهذه الرباءة التي ذكرها اهلل عن إبراهيم عليه السالم ليست براءة من
اإلحسان إليه ،أو األدب معه ،بل هي براءة من اتباعه عىل كفره ونرصته عليه ..كام قال
اك ع ََىل َأ ْن ُت ْ ِ
اهدَ َ
رش َك ِيب َما َل ْي َس َل َك بِ ِه ِع ْل ٌم َف َال ُتطِ ْع ُه َام
﴿وإِ ْن َج َ
تعاىل يويص املؤمننيَ :
ِ
َاب إِ َ َّيل ُث َّم إِ َ َّيل َم ْر ِج ُع ُك ْم َف ُأ َن ِّب ُئ ُك ْم بِ َام ُكنْ ُت ْم
َو َصاح ْب ُه َام ِيف الدُّ ْن َيا َم ْع ُرو ًفا َواتَّبِ ْع َسبِ َيل َم ْن َأن َ
َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [لقامن]15 :
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بعد أن ذكر يل هذه اآليات ،وغريها من األحاديث الكثرية الواردة يف رسول اهلل ،
قال :لقد أثمرت هذه النصوص ثامرا عظيمة يف واقع املسلمني ..فكانت املجتمعات املسلمة
يف مجيع فرتات التاريخ تراعيها وحتافظ عليها ،وختشى العواقب الوخيمة التي جيرها
العقوق ،وترجو الثامر الطيبة التي جيرها الرب.
بقيت يف أرسة حممد مدة من الزمان أرى فيها السالم وهو ينرش أشعته الدافئة اجلميلة
عليها بام مل أر مثله يف أي أرسة يف الدنيا ،وقد جعلني ذلك أوقن أنه ال سالم للمجتمع إال
باإلسالم وتعاليمه.

 .4اإلنسان ..والسالم:
قلنا :وعينا هذا ..فحدثنا عن املشاهد التي عرفت هبا السالم املرتبط باإلنسان
وعالقته بالدين.
قال :لقد وفقني اهلل للتعرف عىل ما أتى به اإلسالم لتحقيق السالم اإلنساين الشامل
حلضور مشاهد كثرية ،سأكتفي لكم بأربعة منها.
مذاهب وآراء:
قلت :فحدثنا عن املشهد األول منها.
قال :لقد تعرفت يف هذا املشهد عىل االنحرافات التي وقعت فيها البرشية بسبب
إعراضها عن الدين اإلهلي اخلالص ،ووقوعها يف أيدي رجال الدين املنحرفني ،أو فيمن
يدعون الفلسفة والفكر ،وهم يف احلقيقة ال يتلقون فلسفاهتم وأفكارهم إال من الشيطان
الذي أقسم عىل إغواء بني آدم.
قلت :فكيف تم ذلك؟
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قال :لقد شاء اهلل أن يتم ذلك من خالل استطالع أجريته ألجل بحث كنت أنجزه
حول احلقيقة اإلنسانية بني األديان واملذاهب الفكرية ..وقد مررت يف ذلك عىل سبعة
مشاهد.
الرهبانية:
قلنا :فحدثنا عن املشهد األول منها.
قال :بام أين من بيئة مسيحية ،فقد كان أول ما قصدته بعض الرهبان الذين ارتدوا
عن املسيحية بعد أن كان شديد التعلق هبا ..وقد سألته حينها عن نفسه ،وكيف حصل له
هذا ،فقال :لقد كنت سليل أرسة هلا ارتباط مقدس بالكنيسة ،كانت ختدمها بجوارحها
ومشاعرها ..وكانت تعترب رجال الدين هم املقدسون الذين ال ينطقون إال باحلق ،وال
يسلكون إال سبل احلق.
وقد رسى إيل من إرث عائلتي ما جعلني تابعا ذليال لكل املواعظ التي ينطق هبا
رجال الدين ،ال أناقشها ،وال أفكر يف مناقشتها.
وقد قدر يل أن يكون أول أساتذيت رجل مل يكن يدعو يف ظاهره إال للزهد ..لقد كان
يردد عىل مسامعي كل حني ما ورد يف اإلنجيل من أنه (ال يدخل غني ملكوت السموات،
حتى يدخل اجلمل يف سم اخلياط ..)..ويردد قول املسيح لشاب آمن به ودخل يف دينه( :ذا
أردت أن تكون كامال ،فاذهب وبع ما متلك واعطه للفقراء ،ثم تعال واتبعني) ،وقوله
لتالميذه( :وأنتم فال تبحثوا عام تأكلون وما ترشبون وال هتتموا لذلك ،ألن هذه األشياء
إنام يبحث عنها غري املؤمنني)
وكان يردد يل أقوال القديس أمربوز ـ أسقف ميالنو ىف القرن الرابع ـ الذي كان يعظ
تالميذه وغريهم ىف أمر الروح معتربا أهنا نقيض للجسد الذى هو رش ..وقد كانت تلك
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الفكرة مصدر إهلام لتلميذه الكبري القديس أوغسطني الذى أصبح فيام بعد أسقفا ملدينة هبو
ىف شامل إفريقيا.
ال أزال أذكر من أقوال أمربوز قوله( :فكر ىف الروح بعد أن تكون قد حتررت من
اجلسد ،ونبذت االنغامس ىف الشهوات ومتع اللذات اجلسدية ،وختلصت من اهتاممها هبذه
احلياة الدنيوية)
وكان يذكر يل صالة القديس أوغسطني التي يقول فيها( :آه! خذ منى هذا اجلسد،
وعندئذ أبارك الرب)
وكان يذكر يل ما اعتاد فرانسيس األسيزى أن ينادى به جسده من قوله( :أخى
احلامر)! كام لو كان اجلسد جمرد هبيمة غبية شهوانية ،تستخدم حلمل األثقال.
وكان يذكر يل ما كان القديسون يتعهدون به أجسادهم من اعتداء يومى من أجل
إماتتها بالتعذيب الذاتى بطرق تقشعر من هوهلا األبدان.
وقد رسى يل من تأثري هذه التعاليم ما جعلني أحتقر جسدي احتقارا شديدا ..لقد
كنت أنظر إليه كام ينظر العدو إىل عدوه ..لذلك كان الرصاع بني روحي وجسدي ال يكاد
ينتهي حتى يبدأ.
لقد علمني أستاذي ـ الذي بدأت بالتعلم عىل يديه حيايت ـ أن نظام الرهبنة الذي
ينتظرين يتطلب مني أربعة رشوط ال يمكنني أن أكون راهبا مقدسا من دوهنا.
قلت :فام أوهلا؟
قال :العزوبة ..فال يمكن للراهب وال لرجل الدين ..بل وال للمسيحي املخلص..
أن يكون متزوجا ..وهلذا ،فإن هذا األستاذ مأل مشاعري نفورا من املرأة حتى لو كانت
زوجة ،فقد كان يقول يل كل حني( :إذا رأيت امرأة فال حتسب أنك ترى كائنا برشيا ،بل
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()1

وال كائنا حيا وحشيا ،وإنام الذى ترى هو الشيطان بذاته والذى تسمع هو صفري الثعبان)

وكان يردد عل كل حني قوله( :من املشاكل املستعصية عىل الكنيسة مشكلة زواج
رجال الدين غري الرهبان أو تسهيم ..لقد كانت الكنيسة منذ زمن بعيد تعارض زواج
رجال الدين ،ألن القس املتزوج يضع والءه لزوجه وأبنائه يف منزلة أعىل من إخالصه
للكنيسة).
وكان يقول يل( :إن القس املتزوج سيحاول أن ينقل كرسيه أو مرتبته ألحد أبنائه..
يضاف إىل هذا أن القس جيب أن يكرس حياته هلل وبنى اإلنسان ،وأن مستواه األخالقي
جيب أن يعلو عىل مستوى أخالق الشعب وأن يضفي عىل مستواه هذه املكانة التي ال بد
()2

منها الكتساب ثقة الناس وإجالهلم إياه)

قلت :هذا الرشط األول للرهبانية ،فام الرشط الثاين؟
قال :التجرد الكامل عن الدنيا ..فقد أقنعني هذا األستاذ أن عىل الراهب ـ حتى
يصري راهبا ـ أن يعتزل عزلة هنائية عن املجتمع ،ويقطع النظر عن كل أمل يف احلياة.
قلت :فام الرشط الثالث؟
قال :عدم االهتامم باجلسد ..بل تعذيب اجلسد ..أمل أقل لكم :إنه كان يصور يل
جسدي رماحا حتارب روحي وسيوفا تنهش حقيقتي؟
لقد حدثني عن الراهب ماكاريوس ،وكيف أنه نام ستة أشهر يف مستنقع ليقرض
جسمه العاري ذباب سام ،وكان حيمل دائام نحو قنطار من حديد.
وحدثني عن الراهب يوسيبيس ،وكيف كان حيمل نحو قنطارين من حديد ..وقد
( )1أشعة خاصة بنور اإلسالم.29 :
( )2قصة احلضارة .382 :14
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أقام ثالثة أعوام يف بئر نزح…
وحدثني عن الراهب يوحنا الذي تعبد ثالث سنوات قائام عىل رجل واحدة ،ومل
ينم ومل يقعد طوال هذه املدة ،فإذا تعب جدا أسند ظهره إىل صخرة.
وحدثني عن القديس كوملبان الذي كانت السناجب جتثم عىل كتفيه فتدخل يف
قلنسوته وخترج منها ،وهو ساكن.
وحدثني عن راهب اخرتع درجة جديدة من الورع ،بحيث يربط نفسه بسلسلة إىل
صخرة يف غار ضيق(.)1
وحدثني عن بعض الرهبان ..نسيت أسامءهم ..كانوا ال يكتسون دائام ،وإنام
يتسرتون بشعرهم الطويل ويمشون عىل أيدهيم وأرجلهم كاألنعام ..وكان أكثرهم
يسكنون يف مغارات السباع واآلبار النازحة واملقابر ،ويأكل كثري منهم الكأل واحلشيش.
وكان حيدثني ـ بشوق عظيم ـ عن الرهبان الذين كانوا يعدون طهارة اجلسم منافية
لنقاء الروح ،ويتأثمون من غسل األعضاء ،وأزهد الناس عندهم وأنقاهم أبعدهم عن
الطهارة وأوغلهم يف النجاسات والدنس.
لقد حدثني عام قاله الراهب اهتينس من أن الراهب أنتونى مل يقرتف إثم غسل
الرجلني طوال عمره ..وعن الراهب أبراهام أنه مل يمس وجهه وال رجله املاء مخسني عاما..
وعن الراهب اإلسكندري الذي قال بعد زمان متلهفا :وأسفاه ،لقد كنا يف زمن نعد غسل
الوجه حراما ،فإذا بنا اآلن ندخل احلاممات(.)2
قلت :فام الرشط الرابع؟
( )1معامل تاريخ اإلنسانية.732 :
( )2ماذا خس العامل بانحطاط املسلمني.168 :
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قال :حتمل العقوبات الشديدة يف حال التفريط يف الطقوس الكثرية التي يتطلبها
نظام الرهبانية ..لقد كان أستاذي يعلمي كل حني تعاليم القديس (كوملبان) الذي أسس
األديرة يف جبال الفوج بفرنسا:
ومن العقوبات التي ال أزال أذكرها :ستة سياط إذا سعل وهو يبدأ ترنيمة أو نسى
أن يدرم أظافره قبل تالوة القداس ،أو تبسم أثناء الصالة ،أو قرع القدح بأسنانه أثناء
العشاء الربانى ..وكانت اثنا عرش سوطا عقاب الراهب إذا نسى أن يدعو اهلل قبل الطعام
ومخسون عقاب املتأخر عن الصالة ،ومائة ملن يشرتك يف نزاع ومئتان ملن يتحدث من غري
احتشام مع امرأة.
وأقام (كوملبان) نظام احلمد الذى ال ينقطع ،فكانت األوراد يتلوها بال انقطاع ليال
وهنارا طائفة بعد طائفة من الرهبان يوجهوهنا إىل عيسى ومريم والقديسني(.)1
قلت :فهل مارست كل هذه الرشوط التي علمك إياها أستاذك؟
قال :أجل ..لقد مارستها بإخالص وصدق إىل أن جاء اليوم الذي طلقتها فيه طالقا
بائنا ،وطلقت معها أستاذي ،وختلصت من االسم الذي سامين به ..ومل أندم عىل ذلك
التطليق يف أي يوم من أيام حيايت.
قلت :كيف كان ذلك؟
قال :لقد رأيت بعيني يف الدير الذي كنت راهبا فيه ما ذكره رئيس دير كلونى من
قوله( :إن بعض رجال الدين يف األديرة ويف خارجها يستهرتون بابن العذراء استهتارا
يستبيحون معه ارتكاب الفحشاء يف ساحاته نفسها ،بل يف تلك البيوت التى أنشأها املؤمنني

( )1قصة احلضارة .365 :14
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اخلاشعون لكى تكون مالذا للعفة والطهارة يف حرمها املسور ،لقد فاضت هذه البيوت
()1

بالدعارة حتى أصبحت مريم العذراء ال جتد مكانا تضع فيه الطفل عيسى)
قلت :فقد انحرفوا عن املنهج الذي كانوا يدعون إليه؟

قال :ليتهم انحرفوا إىل الفطرة ..لقد انحرفوا إىل الشذوذ ..واستبدلوا الرصاع
بالرصاع.
قلت :كيف كان ذلك؟
قال :لقد أدى كل ذلك التزمت والغلو ومغالبة الطبع السوي والفطرة السليمة إىل
نتيجة عكسية متاما ..لقد أصبحت األديرة مباءات للفجور والفسق ،ترضب هبا األمثلة يف
ذلك.
لن أحدثكم عن ذلك ..ولكني رأيت بعيني من الفضائح ما مألين بالنفور التام من
الدير ومن الرهبانية ..بل ومن الكنيسة نفسها(.)2
احليوانية:
قلنا :حدثتنا عن املشهد األول ..فحدثنا عن الثاين.
قال :بعد أن ذكرت يف بحثي عجز الدين عن معرفة احلقيقة اإلنسانية ،مكتفيا يف
ذلك بام سمعته من ذلك الراهب املتمرد ،رحت أبحث يف املذاهب الوضعية ..وقد بدأت
بتلك التي تلبس العلم ،ورسعان ما وجدت بعضهم ،فرحت أسأله عن نفسه ،فقال :بعد
أن اكتشفت الساب الذي أوقعتني فيه روحي ،نتيجة التزامي بالرهبانية املسيحية ..عدت
إىل جسدي أقبله وألتزمه وال أرى يف الوجود غريه ..وقد أعانني عىل ذلك أساتذة كثريون
( )1قصة احلضارة.372 :145 :
( )2انظر (ثامر من شجرة النبوة)
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كانوا يتبوأون أرشف املراتب ..ويسكنون أحسن القصور ..وينالون أعىل املرتبات.
قلت :فحدثنا عنهم.
قال :أوهلم رجل لقيته بعد أن عانيت األمرين يف دير الرهبان ..وقد كنت حينها
مستعدا العتناق أي فكرة برشط أال يكون فيها رائحة للرهبانية ..يف ذلك الوقت الذي
كنت فيه مستعدا ألي يشء لقيته وهو حيمل مججمة لست أدري ملن كانت ..هبته يف
البداية ..لكني رسعان ما انبهرت به ..ثم رست تابعا له تبعية الظل لصاحبه ،ومل أكن ألتبعه
لوال أنه ..ويف بداية لقائي به ..طلب مني أن أرمي الكتاب املقدس الذي كنت أمحله،
وأعطاين بدله كتابا كان اسمه (أصل األنواع)
وقد أعجبت كثريا هبذا الكتاب ..فهو كتاب مل يكن يتحدث عن ذلك الشعب املدلل
املسمى (شعب إرسائيل) ..وهو كتاب مل يكن يميز بني جنس وجنس ..فهو كتاب تستوي
فيه البرشية مجيعا العرق اإلرسائيل وغريه من األعراق ..بل إنه فوق ذلك كله مل يكن يميز
بني اإلنسان واحليوان ..مهام كان ذلك احليوان.
يف أول لقاء يل به ،قال يل :خذ هذا الكتاب ..فستجد فيه احلقيقة التي ال حقيقة
فوقها.
قلت :أي حقيقة؟
قال :حقيقتك ..أنت ..اإلنسان.
قلت :لقد دلني الكتاب املقدس عىل حقيقتي.
قال :ليس يف الدنيا كتاب مقدس ..الكل يمكن أن يقدس ..والكل يمكن أن
يدنس ..انظر إىل كتايب هذا ..إين أراه أقدس كتاب يف الدنيا.
قلت :فام الذي جعله مقدسا ..هل تراه أوحي إليك كام أوحي لألنبياء تلك األسفار
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املقدسة.
قهقه قهقهة عالية ،وقال :أي أنبياء؟ وأي أسفار؟ ..هل ترى أن اهلل ـ إن كان هناك
يشء اسمه اهلل ـ ينزل من كربيائه ليقول لنا( :سلم عىل برسكا وأكيال ،وعائلة أونيسيفورس،
أراستس مازال يف مدينة كورنثوس ،أما تروفيموس ،فقد تركته يف ميليتس مريضا ،اجتهد
أن جتيء إيل قبل حلول الشتاء ،يسلم عليك إيوبولس ،وبوديس ،ولينوس ،وكلوديا،
واإلخوة مجيعا ( تيموثاوس)19 :4 :
قلت :فام الذي جعل كتابك مقدسا؟
قال :العلم ..كتايب يعتمد عىل العلم واحلقائق ..أما الكتاب الذي يسمونه مقدسا،
فيعتمد عىل حكايات العجائز ..وأنا أمتتع بحكايات العجائز ..ولكني ال أتعلم عىل أيدهيم.
قلت :فام دلك العلم واحلقائق عىل حقيقة اإلنسان؟
قال :لقد صورت فيلام رائعا عن ذلك ..فيلام يعتمد عىل احلقيقة وحدها.
قلت :فيلم واقعي ،أم فيلم خيايل؟
قال :بل فيلم علمي واقعي ..فأنا أمتتع باخليال ،ولكني ال أثق فيه ،وال أعتمد عليه.
قلت :إن هذا لعجيب ..هل وجدت مركبة الزمن التي رحلت بك إىل بداية
البرشية؟
أشار إىل اجلمجمة التي كان حيملها ،وقال :أجل ..هذه هي مركبتي ..يف هذه
اجلمجة خيزن تاريخ اإلنسان.
قلت :فحدثني عن هذه اجلمجمة العجيبة.
قال :سأحدثك عام حصل قبلها ..فلن تفهم تاريخ هذه اجلمجمة حتى تفهم ما
حصل قبلها ..يف البدء ..وبعدما بردت االرض وتكونت بحارها وجباهلا وسهوهلا
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وغالفها اجلوى واستعدت الستقبال احلياة عليها ،وذلك بعد تعرضها خالل ماليني
السنني للتطور من حال إىل حال ..وكان أول ظهور للحياة عىل األرض فوق سطح املاء
واملحيطات واملستنقعات وعىل شواطئ املسطحات املائية التى تكونت عندها مادة الطني،
حيث اختلط املاء بالرتاب ..ومن عفن الطني املنتن نشأت أبسط وأصغر أنواع احلياة التى
نراها ممثلة يف بعض أنواع البكترييا وبعض الكائنات وحيدة اخللية التى مل تتميز بعد عىل أهنا
نبات أو حيوان ..ومن هذا األصل املشرتك جلميع الكائنات نبت فرعان من اخلاليا
املجهرية ـ أى التى ال ترى إال بواسطة املجاهر املكربة ـ تولد من أحدمها النبات ،ومن اآلخر
احليوان ..أما فرع احلاليا املكونة للنباتات ،فسعان ما استحدثت طريقة عجيبة لرتكيب
مادة الكلوروفيل اخلرضاء يف هيكلها لتكسب هبا الطاقة من ضوء الشمس ،وتستعني هبا
عىل استخالص الكربون من غاز ثانى أكسيد الكربون املوجود يف اجلو ،ثم حتويله إىل مواد
سكرية ونشوية ،وكان هذا بدء ممارسة عملية التمثيل الضوئى لنمو النبات ..ثم إن اخلاليا
أخذت حتيط أجسامها الدقيقة بجدران من هذه املواد الكربونية يف هيئة السليولوز ،وكانت
تستعمل الطاقة التى تنبعث يف أجسامها نتيجه التمثيل الضوئى داخل هذه اجلدران يف
التحرك ..ثم إن هذه اخلاليا كانت كائنات متناهية يف الدقة تعيش يف غري جلبة أو ضوضاء،
ويأتيها رزقها رغدا من اهلواء وماء البحر وأمالحه ..وبعد زمن طويل مَض عىل هذه
اخلاليا ،وهى تنمو وتتطور نشأت يف البحار كائنات كثرية ال عدد هلا ..وكانت هذه
العضويات األوىل هي األصل يف مجيع أعضاء مملكة النبات التى تكاثرت وغطت االرض
بأعشاهبا وأشجارها وغاباهتا الضخمة الكثيفة ..ومثل ذلك حصل لعامل احليوان ،فقد
انقسمت اخلاليا احليوانية ،وكونت احليوانات التى عاشت عىل النبات وغريه ،وصارت
أنواعا خمتلفة من األحياء عىل األرض.
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قلت :هذا تفسريك للحياة ..فام تفسريك هلذه السلوكات العجيبة التي تبدهيا
احليوانات ..بل حتى النباتات؟
قال :إهنا الغريزة ..فالغريزة هي التفسري العلمي لتلك السلوكيات ..إهنا التفسري
الصحيح لقابلية احليوان للقيام بسلوك معني منذ الوالدة.
قلت :فكيف اكتسبت احليوانات هذه الغريزة؟ ..وكيف كان ظهور أول سلوك
غريزي لدهيا؟ ..وكيف تم انتقال هذه الغريزة كابرا عن كابر؟
سكت قليال ،وكأنه يتأمل سؤايل ،ثم قال :إن شئت احلقيقة ..هناك أجوبة كثرية عن
هذا ..ولكنها تكاد تكون أسئلة هي األخرى ،ال أجوبة ..فكل سؤال منها سيستدعي منك
أسئلة أخرى ..ولو بقينا هنا إىل آخر الدهر مع مثل هذه األسئلة ،فلن نخرج أبدا.
ثم أضاف :ربام تكون الغرائز جمرد جينات موجودة لدى احليوانات ،تظهر عىل
شكل أنامط سلوكية.
قلت :وهل تؤمن هبذا؟
قال :لقد ذكرت لك أن هذا نفسه سيحتاج إىل أسئلة جديدة ،بل أسئلة كثرية ..أوهلا
ستقول يل :لو كانت الكائنات احلية مربجمة عىل أن تسلك هذا السلوك املعني فمن الذي
برمج هذا السلوك؟ ..أنا أعلم أنه ال يوجد أي برنامج مربمج من تلقاء نفسه ..وأنه ال بد
لكل برنامج من مربمج.
قلت :نعم ..كنت سأسألك هذه األسئلة ..فام اإلجابة التي أعددهتا هلا؟
قال :لقد وفر أصحابنا العناء عىل أنفسهم ..فذكروا إجابة ربام ستستدعي منك
أسئلة أخرى.
قلت :فام قالوا؟
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قال :هم يقولون ..أو باألحرى نحن نقول بأن الطبيعة األم ـ التي تتشكل من
البحريات واجلبال واألشجار والظواهر املختلفة ـ هلا القدرة عىل اخللق ،إهنا بديل علمي
منطقي عن اخلالق.
قلت :إن الطبيعة كيان متعدد األنواع ..فأي نوع منها لديه القدرة عىل إكساب
احليوانات املختلفة أنامطها السلوكية املختلفة؟
قال :كنت أعلم أنك ستسأل هذا السؤال.
قلت :لست أنا وحدي الذي يسأله ..بل عقلك أيضا يسأله ،أنا أشعر أن عقلك
حيتاج إىل إجابة منطقية عىل هذا السؤال ..إن الطبيعة تتألف من احلجر والرتاب واألشجار
والنباتات ..من من هذه العنارص تكون له القدرة عىل إكساب الكائنات احلية هذا السلوك
املربمج؟ ..أي جزء من الطبيعة لديه القدرة والعقل عىل فعل ذلك؟ ..هل ترى أنه يمكن
لإلنسان العاقل أن يقول ،وهو يرى لوحة زيتية مجيلة( :ما أحىل األصباغ التي رسمت هذه
اللوحة)؟ ..بال شك فإن كالمه لن يكون منطقيا ..إذن فإن ادعاء كون املخلوق خالقا
لألشياء هو بال شك ادعاء غري منطقي.
قال :أنت تريد إذن أن تعود إىل الدير ..الشك يف ذلك ..أنت بني أمرين :إما الدير،
وإما احلقائق التي ذكرهتا لك ..والتي ستجد تفاصيلها يف هذا الكتاب.
امتألت رعبا بعد أن ذكر يل الدير ..فلذلك ألزمت عقل بأن يقتنع بام قال ..بل رحت
أقرأ كتابه الذي أهداه يل ..بل رحت أحفظه عن ظهر قلب ،وأردده يف كل املجالس.
وقد وجدتني بعد حني أقتنع بام يقول ..بل وجدتني أنقلب إنسانا آخر ..بل وجدت
نفيس قد انسلخت من إنسانيتي ،ألرتدي كل مرة حلة من حلل البهائم والسباع ..فمرة
أصري خنزيرا أرتع من لذات الدنيا ما كانت الرهبانية قد حرمتني منه ..ومرة كنت أسري يف
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الشوارع كام تسري األسود مكرشة عن أنياهبا ..ومرة كنت ـ وحتت الضغوط الشديدة ـ أحتول
إىل فرد من عائلة اخلنافس واجلعالن.
وهكذا انتقلت من حيوان إىل حيوان ..وقد وجدت الكثري من األساتذة يستغلون
حايل يف ذلك أبشع استغالل.
لقد عرب عن ذلك أحد أساتذيت الذين نبهوين إىل خطر هذه النظرية ..كان اسمه
(ألكسس كاريل) ..لقد قال يل ناصحا( :إن نظريات النشوء واالرتقاء هي مصدر كل
اهلموم اإلنسانية ،وإهنا ليست إال حكايات خرافية وجدت من حيميها ومن يقدمها
للجامهري بحلة خادعة ال يعرفها كثري من الناس)
ورأيت بعد ذلك أن كل املخربني جعلوا من هذه النظريات فأسا هيدمون به كل القيم
البرشية:
لقد قارن كارل ماركس الكفاح من أجل البقاء بني الكائنات العضوية مع الكفاح
من أجل السيطرة السياسية بني الطبقات االجتامعية.
واعتمد كتاب وباحثون آخرون عىل فكرة االنتخاب الطبيعي لكي يربروا مفهوم
تطور العنرص اإلنساين الراقي للجنس البرشي.
واستخدم بعض الدارسني الذين عرفوا باسم الداروينيني االجتامعيني أفكارداروين
لتأييد الفكرة التي تقول بأن عىل الناس يف أي جمتمع ،وعىل اجلامعات أن تتنافس عىل البقاء
حيثام كانت.
بل إن االستعامر ـ وبدال من أن يشعر بتأنيب الضمري ـ صار يشعر ،بل يعتقد من
خالل هذه النظرية أنه يقوم برسالة حضارية عندما يزيل مواريث األمم والبنى التحتية
هلا وجمتمعها املدين القائم هبا واحلرف والصناعات اخلاصة هبا ،ويعترب نفسه أنه
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يمدهنا ..حتى أن ماركس اعترب غزو فرنسا للجزائر من التمدن وإزالة الرجعية والتخلف
وحتدث بنفس هذا املنطق عن اهلند.
ويف األخري ..وبعد معاناة طويلة ،ورصاع مرير ..مل أجد يف هذا األستاذ ما كنت
أحلم به عن اإلنسان ..فرحت أبحث عن أستاذ آخر.
الغرائزية:
قلنا :حدثتنا عن املشهد الثاين ..فحدثنا عن الثالث.
قال :بعدها مررت ببعض تالميذ فرويد ،وقد سألته حينها قائال :هل أنت من تالميذ
فرويد.
قال :أجل ..لقد كان فرويد هو أستاذي الذي انحرف يب عن إنسانيتي انحرافا
خطريا ،ظللت حتت أرسه دهرا طويال من الزمان.
قلت :فكيف تعرفت عليه؟
قال :لقد كان أول ما دلني عليه الالشعور نفسه.
قلت :فقد آمنت بتأثري الالشعور قبل أن تراه؟
قال :أجل ..وال أرى أن أحدا من الناس خيالف يف ذلك ..فكلنا يعرف تأثري باطن
اإلنسان وما حيمله من مشاعر وأفكار يف حياته ..حتى اإلسالم ال ينكر ذلك ..لقد ورد يف
جت َه ْر
﴿وإِ ْن َ ْ
القرآن اإلشارة إىل هذا الالشعور الذي ال يكاد صاحبه يعلمه ..ففي القرآنَ :
ِ ِ
الس َو َأ ْخ َفى﴾ [طه ..]7 :فاخلفي ليس إال تلك املعاين اخلفية التي يمتلئ هبا
بِا ْل َق ْول َفإ َّن ُه َي ْع َل ُم ِّ َّ
باطن اإلنسان.
قلت :فقد تأثر فرويد بام جاء به من علم بالقرآن؟
قال :ليته فعل ذلك ..إذن لوقى نفسه ،ووقى البرشية من مهالك تلك النظريات
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التي جاء هبا ،والتي لبست لباس العلم لرتمي البرشية يف أتون الرذيلة.
قلت :فحدثنا عام لقنك هذا األستاذ من علوم.
قال :لقد بدأ هذا األستاذ ،فعمق يف نفيس اهلوة التي كانت قد بدأت تتوسع بيني
وبني الدين ..فقد كان أول لقاء يل به سنة 1927م ،وكنت حينها صحفيا ..وقد كلفتني
اجلريدة التي أعمل فيها بإجراء حوار معه ..وقد كان يف ذلك اللقاء يستخف بالدين،
وحيتقره احتقارا شديدا.
أذكر أنه بعد نرش املقابلة كتب له أحد األطباء األمريكيني الشبان خطابا المه فيه عىل
عدم إيامنه هذا ،ورسد له يف خطابه قصة مؤثرة عن كيفية رجوعه لإليامن بعد شك يف وجود
اهلل جاء نتيجة لتأثره بوفاة مريضة عجوز بريئة مالمح الوجه؛ كام ذكر هذا الطبيب الشاب
يف خطابه لفرويد أنه بعد شكه يف اهلل دخل يف أزمة نفسية انتهت بسامع صوت من داخل
نفسه مازال حيثه عىل الرجوع إليامنه حتى رجع له يقينه بوجود اهلل.
لقد ضحك فرويد حينها كام مل يضحك يف حياته مجيعا ،ثم رد عليه يقول( :إن اهلل مل
يسمعني صوتا داخليا كالذي أسمعك إياه ..وإذا تباطأ اهلل يف هذا األمر رغم علمه بكرب
سني ،فإنه سوف ال يكون اخلطأ خطئي لو بقيت إىل هناية حيايت عىل اعتقادي احلايل ..هيوديا
كافرا)..
ومل يكتف بذلك ،بل راح حيلل خطاب الطبيب نفسيا وينرش ذلك كله يف مقال
بعنوان ..A religious Experience :يف ذلك املقال هيوي فرويد بأحاسيس الرجل اإلنسانية
التي جتلت يف أمله لرؤية وجه السيدة الوقورة امليتة إىل حضيض التفسري اجلنيس والعقدة
األوديبية بأسلوب متهافت ومنطق غريب.
ومما جاء يف ذلك املقال( :إن رؤية جسد املرأة امليتة الذي ربام كان عاريا أو كان يف
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طريقه ألن يتعرى من املالبس قد ذكر هذا الشاب الطبيب بأمه (ال شعوريا) وقد أثارت
فيه هذه الذكرى شوقا لوالدته نبع من عقدته األوديبية ،وهذا الشعور رسعان ما أثار فيه
البغض والغضب عىل والده ،وبمــا أن أفكاره عن والده وعن اهلل مل تنفصل بعد بام فيه
الكفاية فإن رغبته يف حتطيم والده عىل املستوى الالشعوري قد ظهر شعوريا يف شكل شكه
يف وجود اهلل ،وإنه ملن املعلوم لدينا أن الطفل يعترب ما يفعل والده ألمــه يف صلته اجلنسية
هبا نوعا من سوء املعاملة والقسوة)
سألته حينها متعجبا من هذا املوقف ،وقلت :أهذا هو مصدر العقيدة يف اهلل؟
رد عل بثقة عظيمة :أجل لقد وقفنا من خالل التحليل النفيس عىل هذا الرباط
الوثيق بني عقدة الوالدية ـ عقدة أوديب ـ وبني نشوة اإليامن باهلل لدى األفراد بام ال يدع
جماال للشك يف أن اإلله ما هو إال صورة بديلة عن األب.
ثم أضاف معقبا بطريقته التمثيلية التي كانت جتذبني بشدة يف ذلك الوقت :إنه
الصورة املكربة عن تلك التي يكوهنا الطفل عن أبيه يف طفولته كمصدر للحب واحلامية
والرعاية ،فالتدين وثيق الصلة باحلاجة الدائمة لإلنسان الطفل للحامية واملساعدة.
وكان يقول يل بعدها كل حني( :إن التحليل النفيس يمثل املرحلة األخرية من الثورة
العلمية التي مازالت تعري للبرشية هذاءاهتا املتمثلة يف الدين)
وكان يقول يل ـ وهو يفس نزعة التدين ـ( :إن هذه االعتقادات التي تعرض يف
الدروس الدينية ال تنبع من اخلربات البرشية املرتاكمة ،وليست هي نتاج للتفكري املستقيم
إنام هي نوع من اهلذاءات؛ بل هي إشباع ألقدم وأقوى وأشد رغبات اجلنس البرشي
إحلاحا ..إن اإلحساس بالتهديد واخلوف والشعور بعدم األمان لدى طفل ال يقدر عىل
مواجهة ظروف احلياة أيقظ لديــــه احلاجة إىل احلامية واحلب يف الوقت نفسه ،وهو األمر
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الذي يتواله األب عادة … ثم إن عجز اإلنسان البدائي عىل مواجهة قوى الطبيعة وقلة حيلتة
جعلته يف حاجة إىل محاية دائمة من هذه األخطار التي تتهدد حياته فتعلق بـ (أب) أكرب يف
هذه املرة ،إنه اهلل ..لقد وجدت مشاعر القلق التي تنتاب اإلنسان أمام عجزه عىل مواجهة
أخطار احلياة هذه حلها يف الدين يف ظل احلامية اإلهلية والتعاليم الساموية التي سنت القوانني
األخالقية التي تنتظم العامل وتلبي حاجة اإلنسان إىل العدل األخروي الذي قلام حتقق يف
عامل الناس ،وما يتبع ذلك من اإليامن باحلساب واإليامن بحياة أخرى هي يف احلقيقة امتداد
حلياة قلام استطاع اإلنسان أن يشبع فيها كل رغباته)
قلت :لقد كان اإلحلاد والالتدين منترشا قبل فرويد ،بل إنه يف العرص الذي جاء فيه
فرويد كان التدين غريبا بني رجال العلم ..فام اجلديد الذي لقنك إياه؟
قال :لقد ذكرت لكم أين مل يكن يعنيني يف الوجود إال البحث عن أرسار األنا ..فأنا
مل يكن هيمني يف هذا العامل إال البحث عن أنا.
قلت :فام الذي علمك فرويد عن األنا؟
قال :لقد قال يل يف أول لقاءايت به( :الشخصية اإلنسانية مثل كتلة اجلليد العائمة يف
البحار القريبة من القطب ال يعلو منها فوق سطح البحر إال جزء ضئيل ،ويبقى معظمها
مغمورا باملاء ،وكذلك الشعور يؤلف جزءا ضئيال من العقل ،أما الباقي وهو ما يعرف
بالالشعور أو العقل الباطن فهو اجلزء األعظم ،وليس ذلك فحسب بل إنه اجلزء املهم من
العقل)
قلت :ما ذكره حيمل الكثري من املعاين الصحيحة ،فام املستغرب فيه؟
قال :املستغرب فيه أنه ادعى أن له املقدرة عىل الغوص يف أعامق تلك البحار
الكتشاف تلك املناطق املغمورة يف البحار اجلليدية ..مل يدع ذلك فقط عىل سبيل اإلمجال،
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بل ادعاه عىل سبيل التفصيل ،فعمم ما تومهه عىل مجيع جبال اجلليد يف العامل ،بل يف الكون
مجيعا.
قلت :دعك من التهكم ،وحدثنا بام لقنك.
قال :لقد علمني (سيدي املبجل فرويد!!) أن الالشعور الشخيص هو حمور السلوك
اإلنساين ..ثم علمني أن هذا الالشعور هو جمموعة العوامل النفسية والفسيولوجية غري
املحسوسة التي توثر يف السلوك اإلنساين.
وعندما سألته عن التفسري ،قال :يف النفس اإلنسانية ثالث قوى ..لن تستطيع أن
تفهم النفس إال من خالهلا :اهلو ،واألنا ،واألنا األعىل.
سألته عن (اهلو) ،فقال :هو كل موروث ..أو كل ما يظهر عند امليالد ..أو كل ما هو
مثبت يف اجلبلة.
سألته عن (األنا) ،فذكر يل أنه املسيطر عىل احلركة اإلرادية ،واملكلف بحفظ الذات.
سألته عن (األنا األعىل) ،فذكر يل أنه راسب من رواسب فرتة الطفولة الطويلة التي
يعيش فيها اإلنسان النايشء معتمدا عىل والديه ..ففي تلك الفرتة تتكون يف األنا منظمة
خاصة يمتد فيها تأثري الوالدين.
سألته عن الطاقة التي يترصف من خالهلا (اهلو) ،والتي كانت خمزنة يف األصل يف
جبلته ،والتي عىل أساسها يمكن تفسري مجيع حركاته ..مل يمهلني حتى أنتهي من سؤايل،
بل أجاب عىل الفور :اجلنس ..الطاقة اجلنسية هي الطاقة الكربى التي يمكن من خالهلا
تفسري مجيع سلوكيات اإلنسان.
قلت :ولكن هذه الطاقة تبدأ يف مرحلة متقدمة من السن ..فكيف يفس هبا السلوك
اإلنساين ،واإلنسان ال يبدأ شابا ،بل يبدأ طفال صغريا ممتلئا بالرباءة؟
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أجانبي ،وهو يبتسم بسخرية :أال ترى الطفل ،وهو يمص ثدي أمه بتلك اللهفة،
وذلك الشوق؟
قلت :هو يتغذى بذلك.
قال :ال ..األمر أخطر من أن يكون مرتبطا بالغذاء وحده ..إن الطفل يف ذلك احلني
يمر بمرحلة جنسية هي املرحلة الفمية.
ثم أضاف يقول :إن إحلاح الطفل يف املص وتشبثه به يف مرحلة مبكرة ينم بوضوح
عن حاجة إىل اإلشباع ،عىل الرغم من أهنا حاجة تنبعث عن تناول الغذاء وتتأثر به إال أهنا
تسعى إىل احلصول عىل لذة مستقلة عن التغذية ،وبالتايل يمكن وجيب أن توصف بأهنا
جنسية.
ثم أضاف يقول ،وكأنه جمنون خياطب نفسه :ثم تتطور طاقة (اللبيدو) مع الطفل إىل
املرحلة السادية الرشجية واملرحلة القضيبية التي يتجىل فيها الشكل النهائي للحياة
اجلنسية ..ثم بعد ذلك يأيت دور األنا ..تلك الذات الواعية ..التي حتاول املوازنة بني
الرغبات اخلاصة ،والواقع اخلارجي بكل ما فيه من سلطة وقيم اجتامعية.
قلت :فكيف يتشكل األنا األعىل؟
قال :يتشكل من تلبس الطفل بشخصية والده ..وحينئذ تنشأ (عقدة أوديب)
كنتيجة طبيعية حلب الولد ألمه جنسيا ..وبام أن األب حيول دون حتقيق مقتضيات هذا
احلب فإنه يتكون يف نفس الطفل نحو أبيه شعور مزدوج ،طرفاه احلب والكراهية يف آن
واحد ،ثم يتخلص الطفل من هذا الرصاع.
قلت :هذا الولد ..والبنت!؟
قال :تتخلص من العقدة (عقدة أليكرتا) بزيادة تلبسها بشخصية أمها ..وعند ذلك
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ينشأ الضمري ..وتكون مهمته الكبت والقمع للشهوات اجلنسية غري املرغوب فيها ،وذلك
حلامية الذات من عسف ذوي السلطان يف اخلارج األب أو املجتمع أو الدين أو التقاليد.
قلت :فغريزة اجلنس هي عاصمة الغرائز إذن؟
قال :أجل ..فاإلنسان ينشأ حامال يف أعامقه هذه البذرة التي تصبح املحرك الرئيس
لطاقاته يف احلياة ،ويغدو مهه الوحيد يف حياته هو إفراغ هذه الطاقة ،إال أن ذلك ال يتحقق
عىل الوجه األكمل حفاظا عىل قيم املجتمع ،وخوفا من تعاليم السلطة ،وهنا يأيت احللم
الذي تتحقق فيه الرغبة حني خيلد األنا األعىل يف سباته العميق.
قلت :احللم!؟
قال :أجل ..وقد يكون احللم رصحيا وواضحا وربام ال يكون ..وإذ ذاك تصبح
لصور احللم داللة رمزية ،فالصور التي تظهر يف احللم رموز احلقائق يف الالشعور :فالطائر
ليس طائرا حقيقة بل رمزا ليشء آخر قد يكون أما أو أبا ،والطريان شبق جنيس ،والسري إىل
الشامل رغبة يف الزنا باملحارم ..وهكذا ..فإن كل ما تتصور البرشية أنه أبدعته أو وصلت
إليه هو يف احلقيقة نوع من الشبق اجلنيس.
قلت :والدين واألخالق والفن!؟
ابتسم ،وقال :كل هذه األشياء ليست إال تعويضا عن الدوافع الغريزية لدى
اإلنسان ..فالدين يستقي أصوله من رغبتنا إىل الرعاية الساموية التي نتصورها يف صورة
األب احلنون الذي حيل حمل األب احلقيقي ،ألن هذا ال يلبث أن خييب آمالنا كلام شببنا عن
الطوق ،وبلغنا مبلغ الرجولة ..واألخالق ما هي إال قواعد أوجدها اإلنسان لتكون
كاحلاجز تصد غرائزه التي لو انطلقت من زمامها جلعلت النظام االجتامعي أمرا مستحيال..
أما الفن فقيمته إنام تنبثق من حاجة اإلنسان إىل أن يبتدع أنواعا من الوهم تقيه من النظر إىل
453

األشياء كام هي يف حقيقتها مما ال يسهل عىل اإلنسان أن حيتمله.
سكت قليال ،ثم قال ،وهو يرفع يديه إىل السامء ،وكأنه خياطب نفسه :هذا هو
التسامي ..فاألنا ـ التي هي املسيطر عىل احلركات اإلرادية ـ تتقبل الدافع الغريزي وتتسامى
به ،وذلك بأن حتيله من صورته التي هو عليها أو من وضعه إىل وضع آخر ذي قيمة.
ثم أضاف يقول بقوة :إن املنبهات القوية الصادرة عن املصادر اجلنسية املختلفة
تنرصف وتستخدم يف ميادين أخرى بحيث تؤدي امليول التي كانت خطرة يف البداية إىل
زيادة القدرات والنشاط النفيس زيادة ملحوظة ..تلك إحدى مصادر اإلنتاج الفني ،وإن
حتليل شخصية األفراد ذوي املواهب الفنية ليدلنا عىل العالقات املتغرية القائمة بني اخللق
الفني واالنحراف والعصاب ،بقدر ما كان التسامي كامال أم ناقصا ..وإن اجلانب األكرب
ملا نسميه الطبع مركب من مادة املنبهات اجلنسية ومؤلف من ميول ثبتت منذ الطفولة أو
اكتسبت عن طريق التسامي أبنية الغاية منها كبت االجتاهات املنحرفة التي استحال
استخدامها.
كان يف القاعة التي نجلس فيها لوحة كبرية من رسم (ليوناردو دافنيش) ،أشار إليها،
وقال :هذه اللوحة دليل ملا أقول ..لقد درست هذه اللوحة دراسة متمعنة ..بل درست
مجيع اجلبل الذي كان سطحه (ليوناردو دافنيش) ،وسميت تلك الدراسة (ليوناردو دافنيش
دراسة نفسية جنسية لذكريات طفولية)
لقد قمت يف ذلك البحث العميق بتحليل شخصية دافنيش حتليال نفسيا متكئا عىل
مالحظة وجدهتا يف إحدى أوراق الرسام العظيم ..وهي رؤيا طفولية ،فقد روى أنه يذكر
عندما كان يف املهد أنه رأى نسا ينزل عليه ويفتح له فمه ويرضبه بذيله عىل شفتيه عدة
مرات.
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ويف ضوء هذه الرؤيا اكتشفت رس ذلك البطء الذي اشتهر به دافنيش ،وهو ينجز
أعامله العظيمة ،واكتشفت رس تنقالته الكثرية ،ورس غموض ابتسامة (اجلوكندا) ..لقد
اكتشفت أنه كان ضحية انحراف جنيس عىل مستوى الالوعي ،تأثرت به حياته ،وتأثر به
فنه.
ثم أخرج من حمفظته (رواية اإلخوة كرامازوف) للروائي الرويس (دستوفيسكي)..
ثم قال :لقد درست هذه الرواية دراسة حتليلية ..ووجدت يف شخصية هذا الكاتب الروائي
فنانا وأخالقيا وعصابيا وآثام ،وبقدر ما يستحقه من جمد وخلود ،فإنه سجان من سجاين
اإلنسانية ،وهو سادي يعذب نفسه ،ويعذب اآلخرين ،وجمرم يتعاطف مع اآلثمني.
أخرج كتبا كثرية ..وراح حيللها مجيعا بمقاييسه التي وضعها ،ثم قال :هكذا وجدت
مجيع املبدعني ..هم مجيعا عصابيون ،كثريو االنطواء ،عىل صدام دائم مع الواقع الذي ال
يسمح هلم بإظهار دوافعهم الغريزية ..ولذلك يلجؤون إلشباعها إىل عامل الوهم حيث
جيدون بديال عن اإلرضاء املبارش لرغباهتم ،ويستعينون للوصول إىل حتويل مطالبهم
الالواقعية إىل غايات قابلة للتحقيق من الوجهة الروحية عىل األقل بام يمكن تسميته
بالقدرة عىل التسامي ..وهذه إحدى آليات الدفاع التي تعفيهم من القصاص أو املرض،
لكنها ـ مع ذلك ـ جتعلهم رهائن عامل ومهي لن يطول األمد به حتى يصبح مرضا عصابيا.
قلت :أهكذا اخترص لك سيدك فرويد اإلنسان؟
قال :أجل ..لألسف هبذه الصورة الباهتة احلقرية اخترص اإلنسان ..فكل سلوك
يسلكه اإلنسان ناتج عن تلك الدوافع الغريزية التي يمتلئ هبا الالشعور ..ومهمة املحلل
النفيس ـ التي تدربت عىل يديه عليها ـ منحرصه يف أن يكشف دالالت هذه الرموز اجلنسية
التي يستحيل فيها اإلبداع إىل اسرتاتيجية من الدعارة املقنعة ،واهلوس اجلنيس املراوغ؛ ألن
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كل قائم يف صورة إنام يرمز إىل عضو الذكورة ،وأن كل جتويف يعني أعضاء املرأة التناسلية،
وأن العمود أو التمثال املنحوت جلسم إنسان منتصب مل يكن يف األصل غري رمز لعضو
التناسل ،وأن اجلزء الداخل من املبني يرمز إىل رحم املرأة ..وهكذا.
الشيطانية:
قلنا :حدثتنا عن املشهد الثالث ..فحدثنا عن الرابع.
قال :بعدها مررت بشخص آخر ،وقد رأيته يف بعض مدارس التحليل النفيس،
فسألته قائال :هل أنت من تالميذ فرويد.
قال :كنت تلميذا من تالميذ فرويد ..لكني تركته وتتلمذت عىل تلميذ آخر من
تالميذه.
قلت :عجبا ..أترتك اإلسناد العايل وتنزل للنازل؟
قال :لقد كنت مقتنعا ذلك احلني اقتناعا تاما بتأثري الالشعور يف حياة اإلنسان..
لكني مل أقتنع بام طرحه فرويد من طروحات حول نوع الالشعور املسيطر عىل اإلنسان.
قلت :فهل وجدت يف هذا التلميذ ما دلك عليه؟
قال :أجل.
قلت :من هو؟
قال :هم كثريون ..كان أوهلم رجل يقال له (إدلر) ..لقد جاءين يف اللحظات التي
بدأ الشك فيها يتسب إيل من رؤى فرويد ،وقال يل ،وهو هيمس يف أذين :أتدري ..لقد كان
سيدنا فرويد خمطئا خطأ شديدا يف إرجاعه السلوك اإلنساين إىل اجلنس ..ال ..ليس األمر
كام يقول ..لقد بحثت وحللت ..فوجدت أن املوجه للسلوك اإلنساين أمر أخطر بكثري من
تلك النزوات احلقرية املوقوتة.
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نظرت إليه ،والفرحة متأل أسارير وجهي ،وقلت :فام الذي اكتشفت؟
قال :الشعور بالنقص.
قلت :الشعور بالنقص!؟ ..ما تقصد؟
قال :لقد رأيت أن كل نشاط يمكن تفسريه هبذه القوة الدافعة ..قوة الشعور
بالنقص ..لقد رأيت أنه قوة الدفع األوىل للسلوك ..لقد كتبت يف ذلك كتابا أثبت فيه هذا.
ناولني كتابا كان بيده ،وقال :هذا هو الكتاب ..لقد سميته( ..فهم الطبيعة
البرشية) ..اسمع ما أقول فيه( :إن كل طفل وهو يقف بمفرده أعزل عن معونة اآلخرين
ال يلبث أن يشعر إن عاجال ،أو آجال بعجزه عن معاجلة شؤون العامل الواقعي ،وهذا
الشعور بالعجز هو القوة الدافعة ونقطة االرتكاز األوىل التي يبدأ منها جهاد اإلنسان ،وهو
يقرر اهلدف األقىص لوجوده)
أغلق الكتاب ،ثم نظر إيل ،وقال :الطفل حني يولد ،يكون بحاجة إىل نوع من الرعاية
واالهتامم ،وهي رعاية رسعان ما تستحيل يف نظر الطفل إىل نوع من التسلط عىل نفسيته؛
ألهنا تشعره بعجزه ،األمر الذي يولد لديه شعورا بالنقص ،مما يفيض به إىل أن يبني لنفسه
عاملا من اخليال يكون فيه سيدا مطاعا ،ويسعى إىل تقديم نفسه لآلخرين عىل أنه مركز القوة،
وسيد القرار.
قلت :أنت تقلد سيدنا فرويد يف تركيزه يف حتليله للسلوك اإلنساين عىل سنوات
الطفولة األوىل؟
قال :نعم ..لقد اكتشفت أهنا املوجه للسلوك يف املستقبل ،ألن األساليب التي
يتخذها الطفل للتعويض عن شعوره بالنقص تقرر طبيعة اهلدف الذي يوجه نشاطه خالل
حياته كلها.
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قلت :ولكن ..هل أمكنك تفسري كل النشاط اإلنساين هبذا الدافع؟
قال :أجل ..لقد وجدت أن كل النشاط اإلنساين تعبري عن هذا الشعور ..فقط
الناس خيتلفون يف طبيعة النقص ،وطريقة التعبري عنه وتعويضه ..وقد وجدت أن هذا
التعويض ال يتم إال عىل أنقاض اآلخرين من خالل قوة اإلرادة ،وفرضها عىل اجلامعة،
والتسلط عىل املجتمع ،فال يمكن أن تتحقق األهداف من دون الكفاح ،واالقتحام.
قلت :أال يمكن حتقيق األهداف عن طريق األلفة والتعاون مع املجتمع.
ضحك ضحكة عالية ،وقال :ال ..ال يمكن للفرد النجاح يف مساعيه ،وهو حيمل
هذه القيم ..إن النجاح ال يعني عندي إال شيئا واحدا ..هو احليلولة بني اآلخرين وبني
حتقيق أهدافهم.
قلت :إن هذا جير إىل الرصاع؟
قال :ال يمكن للحياة أن تستقيم بال رصاع ..أليست املادية اجلدلية عند لينني،
واملادية التارخيية عند ماركس رصاع عىل مطالب اإلنسان يف هذه احلياة؟
قلت :بىل.
قال :ال يمكن لنظرية من النظريات أن تنجح ،وهي تستظل بظل السالم.
قلت :فهل صحبت هذا املصارع؟
قال :أجل ..وتعلمت عىل يديه ..وال أنكر أين استفدت الكثري من أفكاره ..لكني
يف األخري تركته.
قلت :مل؟
قال :لقد علمت بصحبتي له علم اليقني صدق ما قاله يل صديقي الفيلسوف
اإلنجليزي جود ..لقد قال يل( :بينام يذهب فرويد إىل الكشف عن جانب الوحش يف
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اإلنسان ،فإن إدلر يذهب إىل الكشف عن جانب الشيطان املتمرد فيه)
األسطورية:
قلنا :حدثتنا عن املشهد الرابع ..فحدثنا عن اخلامس.
قال :بعدها مررت بشخص آخر كان من تالميذ إدلر ،سألته عنه وعن رؤيته
لإلنسان ،فقال :أنا من تالميذ (يونج) ،وقد جاءين بعد أن علم عزمي عىل ترك صداقة
(إدلر) ،وقال يل :هلم إيل؟
قلت :من أنت؟
قال :أنا الذي جتد عنده احلقيقة التي هتت يف البحث عنها.
قلت :ما اسمك؟
قال :ال هيمك اسمي ..فاسمي هو اسم اجلامعة ..فليس هناك اسم خاص يل ..كام
أنه ليس هناك اسم خاص لكل من تراهم من الناس.
قلت :فام ترى يف اإلنسان ..أو ما ترى يف األعامق التي ينبني عليها سطح اإلنسان؟
قال :أنا بسيط جدا ..وواقعي جدا ..فلذلك لن أسلك بك تلك املتاهات التي
سلكها بك صديقي فرويد.
قلت :فأنت تنكر الالشعور إذن؟
قال :ال ..أنا ال أنكره ..ولكني اكتشفت بديال لالشعور الذي وضعه فرويد ..فإن
كان الالشعور الشخيص هو حمور نظرية فرويد يف بناء الشخصية ونموها ،فإن الالشعور
اجلمعي هو جوهرها عندي ..أنا يونج ..وهو عندي صور ابتدائية ال شعورية ،أو رواسب
نفسية لتجارب ابتدائية ال شعورية ،ال حتىص ،شارك فيها األسالف يف عصور بدائية ،وقد
ورثت يف أنسجة الدماغ ،بطريقة ما ،فهي ـ إذن ـ نامذج أساسية قديمة لتجربة إنسانية
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مركزية.
قلت :الوعي اإلنساين عندك إذن ليس مقصورا عىل عالقة الطفل بوالديه كام ذكر
فرويد؟
قال :أجل ..الوعي اإلنساين عندي ..أنا يونج ..إنام يتشكل يف ظالل خمزون ثقايف
موروث يمتد حتى جتربة اإلنسان البدائي مع الكائنات واألشياء ،وقوام هذا املخزون هو
ما أسميه بـ (الالشعور اجلمعي) أو (األنامط العليا)
قلت :األنامط العليا!؟
قال :أجل ..وهي تتشكل من تلك األساطري التي حيركها نداء الالوعي ،فتبدو يف
أحالم األفراد ورؤى الفنانني العرافني ،كي تعيد التوازن النفيس للعرص.
قلت :فمحور نظريتك ينطلق من األنامط العليا إذن؟
قال :أجل ..وهلا عندي مرتبتان :أما املرتبة األوىل ،فقد أسميتها (األنامط العليا
الشخصية) كنمط الظل ،والقران املقدس واألنيام ،وهذه تربز يف شكل شخيص فرتى
مبارشة ..فاإلنسان يلتقي أوال مع ظله أو مع وجهه الذي خيفيه بواسطة الشخصية ،ويلتقي
بوالديه اللذين يشكالن له نمط القران املقدس ،ويواجه أحوال الالشعور ،وهي األنيام أو
النفس ..أما املرتبة الثانية ،فقد أسميتها (أنامط التحول) ،كنمط األم ،ونمط الطفل ،ونمط
البنت ..فنمط األم حيمل صورة األم الطبيعية ،واألم األرض ،واألم الروح ،ونمط الطفل
حيمل صورة الطفل اإلله أو الطفل البطل ،ونمط البنت حيمل صورة العذراء ،واألنثى
املجهولة ،واألنثى اخلرافية ،واألنثى األضحية ..وعىل هذا تكون هذه األنامط الشخصية،
وأنامط التحول مرياثا إنسانيا انبثق من تصور اإلنسان البدائي للكون ،وهو ما يسمى
باألساطري.
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قلت :أراك تعطي مصداقية كربى لألساطري مع أنه ال دليل عليها.
لست أدري كيف غضب غضبا شديدا ،وقال :ال ..ليست األساطري كام تزعم ..إن
األساطري هي تاريخ البرشية األوىل ..نعم تنوسيت مالحمه الدقيقة ،وأضفى اخليال اإلنساين
عليه جوا فضفاضا ..لكنه يظل مع ذلك هو تاريخ اإلنسانية األول.
قلت :وما تقول يف األساطري التي تؤرخ لآلهلة؟
قال :لقد ذكرت لك أن العقل اإلنساين أضفى خياال عىل احلقائق التارخيية التي
حتملها األساطري ،فلذلك ،فإن األساطري املرتبطة باآلهلة ليست يف احلقيقة إال تأرخيا لعرص
األبطال ،حني كان اإلنسان يعجب بالقوة واجلربوت ،والبطولة يف شتى ألواهنا املادية
واملعنوية ،ويتطور هذا اإلعجاب عند األجيال إىل نزعة من التقديس تتالشى معها حينا
بعد حني احلدود الفاصلة بني املحدود املطلق ،وبني حقائق الواقع اإلنساين ،وخفايا
الوجود الغيبي ،فتصل إىل حد عبادة اآلباء ،ثم تصل إىل تنايس هذه األبوة ،ودخوهلا يف
مرحلة تالية.
قلت :سلمت لك هبذا ..فام تقول يف عبقرية اإلبداع الفني ..هل تراها كامنة يف هذه
الصور األسطورية؟
قال :أجل ..فالصور األسطورية هي التي تشكل قاسام مشرتكا بني الناس ..إهنا هي
التي تطلق قوى املخيلة للمبدع ..ومن هنا كانت الروائع يف األعامل الفنية خالدة وال وطن
هلا ..ذلك ألهنا إنام تنبع من الالشعور اجلمعي ،حيث ينبسط التاريخ وتلتقي األجيال ،فإذا
غاص الفنان إىل هذه األعامق فقد بلغ قلب اإلنسانية ،وإذا عرض عىل الناس قبسا من هذا
املنبع العظيم عرفوا أنه منهم وهلم.
قلت :لقد ذكر يل فرويد أن اإلبداع يعتمد عىل التسامي.
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قاطعني ،وقال :أخطأ فرويد ..اإلبداع ال يعتمد عىل التسامي ..بل يعتمد عىل
اإلسقاط.
قلت :ما اإلسقاط؟
قال :هو العملية النفسية التي حيول هبا الفنان تلك املشاهد الغريبة التي تطلع عليه
من أعامقه الالشعورية إىل موضوعات خارجية يمكن أن يتأملها األغيار.
قلت :كيف يتم هذا اإلسقاط؟
قال :هذا اإلسقاط ال يتم إال من خالل الرمز الناتج عن إطالع املبدع حدسيا عىل
الالشعور اجلمعي ،وهلذا كان إبداع الرمز أعظم وظائف الالشعور؛ ألنه أفضل صيغة ممكنة
للتعبري عن حقيقة جمهولة نسبيا.
قلت :فام استفدت من أستاذك هذا؟
قال :بعد أن حدثني أستاذي (يونج) بتلك األحاديث ،بل أقنعني هبا ،مل يعد يل من
هم يف حيايت إال البحث يف األساطري واخلرافات القديمة ألحاول أن أجد من خالهلا
حقيقتي ..كان البحث مضنيا ..وكان فك الرموز أكثر صعوبة ..وفوق ذلك مل يكن يل من
الدالئل ما يقنعني بصحة أي من التحليالت الكثرية املتناقضة ..ولذلك تراين حزينا
متشائام ..فبعد كل تلك اجلهود ،وجدت نفيس مل أظفر إال بالساب.
السلوكية:
قلنا :حدثتنا عن املشهد اخلامس ..فحدثنا عن السادس.
قال :بعدها مررت بشخص آخر كان من تالميذ يونج ،ثم تركه ،وقد سألته عنه
وعن رؤيته لإلنسان ،فقال :أنا من تالميذ (واطسون) ..شيخ (املدرسة السلوكية) ..وقد
رأيته أول مرة حيمل بعض اآلالت التي تعود علامء الطبيعة أن حيملوها ،ثم بدأين بقوله :دع
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عنك أحاديث العجائز ،وتعال إيل ،فلن تعرف (أنا) من دوين.
قلت :ولكني أرى عليك مالمح نيوتن ال مالمح فرويد.
ضحك ،وقال :ومتى استطاع ذلك األبله املتعلق بأحاديث العجائز أن يفهم
اإلنسان؟
قلت :وهل استطاع نيوتن أن يفهم اإلنسان؟
قال :أجل ..نيوتن الذي استطاع أن يفس الكون هو الوحيد املخول بأن يفس
اإلنسان ،ألنه الوحيد الذي يمكن أن يفهم اإلنسان.
قلت :نيوتن يفهم اآللة ..ال اإلنسان؟
قال :ليس اإلنسان سوى آلة ..ال ختتلف عن أي آلة.
قلت :والعقل!؟
ضحك ضحكة هستريية ،وقال :العقل ..ما العقل!؟ ..هل رأيته؟
قلت :الكل يذكر العقل ..ويذكر الشعور ..بل ويذكر الالشعور.
قال :ما اإلنسان إال ما تراه من جسمه ..أما ما تسميه الشعور فال يعدو أن يكون
حصيلة ثانوية لعمليات جسمية ،يصاحبها أحيانا ،وإن كان ذلك حيدث بصورة عرضية.
سكت قليال ،ثم استأنف يقول :لست وحدي الذي يقول هذا ..حتى ماركس..
ذلك األمحق الشيوعي كان يقول( :يف اإلنتاج االجتامعي الذي يزاوله الناس تراهم يقيمون
عالقات حمددة ال غنى عنها ،وهي مستقلة عن إرادهتم ،وعالقات اإلنتاج تطابق مرحلة
حمدودة من تطور قواهم املادية يف اإلنتاج ،واملجموع الكل هلذه العالقات يؤلف البناء
االقتصادي للمجتمع ،وهو األساس احلقيقي الذي تقوم عليه النظم القانونية والسياسية
والتي تطابقها أشكال حمدودة من الوعي االجتامعي ،فأسلوب اإلنتاج يف احلياة املادية هو
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الذي يعني الصفة العامة للعمليات االجتامعية والسياسية واملعنوية يف احلياة ،ليس شعور
الناس هو الذي يعني وجودهم ،بل إن وجودهم هو الذي يعني مشاعرهم)
قلت :ولكنك بنزع العقل من اإلنسان لن تبقي له أي يشء؟
قال :بل أعيده إىل ذاته ..فمن اخلطر ومن اخلطأ أن يظل اإلنسان يبحث يف األساطري
عن ذاته ..بينام ذاته أمامه يستطيع أن يرشحها كام يشاء.
قال ذلك ،ثم نظر إيل ليتأمل تأثري كالمه عل ،ثم قال :لقد ظلت املادية تعاين ضعفا
منذ أن كانت تفتقد هذه احللقة أي منذ كان امليكانزم العصبي جمهوال ،واستغل املثاليون هذا
الضعف ،واستفاد منه الرجعيون لنرش اجلهل وتشويش الفكر وخلق أساطري عن الطبيعة
البرشية.
قال ذلك ،ثم نظر إيل ،فوجدين ال أزال ال أنبس ببنت شفة ،فقال :تعال معي ..ال
يمكن أن تقتنع قبل أن ترى بعينك ..فليس اخلرب كالعيان.
قلت :إىل أين تريد أن تأخذين؟
قال :ألست تبحث عن اإلنسان؟ ..تعال أريك اإلنسان.
رست معه يف كثري من املتاهات إىل أن وصلنا حجرة سمعنا فيها صياح كلب..
فالتصقت به ،وقلت :أنا أخاف من الكالب ..هيا بنا نبتعد عنها.
قال :لن تفهم اإلنسان حتى تفهم الكالب ..تعال معي.
دخلنا حجرة استقبلنا فيها رجل اسمه (بافلوف) ..مل يطل به ترحيبه لنا ..بل قادنا
إىل حيث يوجد الكلب الذي أفزعني نباحه ..ثم قرع جرسا ،فإذا بالكلب يسيل لعابه
بقوة ..قال لنا بافلوف :انظروا ..لقد عودت هذا الكلب عىل أن ال أقدم له الطعام إال بعد
أن أقرع اجلرس ..انظروا تأثري ذلك عليه ..صار اجلرس عنده مثريا ..لقد استطعت أن
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أستبدل رائحة الطعام بصوت اجلرس.
التفت إىل صاحبي ،وقلت :لقد أخربتني أنك ستدلني عىل اإلنسان ..فأين هو
اإلنسان؟
أشار إىل الكلب ،وقال :هذا هو اإلنسان.
قلت :هذا كلب ..وليس إنسانا.
ضحك مع صاحبه بافلوف ضحكة عالية ،ثم قال :نعم ..هناك فروق بينهام ..لكن
مع ذلك نستطيع أن ندرس اإلنسان من خالل دراستنا للكلب ..بل للحرشات.
قلت :ما اجلامع بينهام؟
قال :أمل يفس نيوتن مجيع حركات الكون من خالل تفاحة؟ ..فكذلك نحن يمكننا
أن نفس كل الظواهر السلوكية لإلنسان من خالل الظواهر السلوكية للكالب.
قاال يل هذا ..ثم سارا يب يف متاهات كثرية ..ومدة طويلة من الزمان رصت أرى فيها
نفيس كام أرى أي آلة.
الربوبية:
قلنا :حدثتنا عن املشهد السادس ..فحدثنا عن السابع.
قال :بعدها مررت بشخص آخر كان من تالميذ واطسون ،ثم تركه ،وقد سألته عنه
وعن رؤيته لإلنسان ،فقال ـ وهو يف رشود ـ ومن غري أن يلتفت يل :يف ذلك اليوم هبت
عاصفة هوجاء كادت تقتلعني من األرض ..فلم أجد إال أن أجلأ إىل بيت من البيوت أفر
إليه من العاصفة ..فلقيت رجال صلبا شديدا ،قال يل بكل قوة :أنت الذي تبحث عن
اإلنسان؟
قلت :أجل.
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قال :ادخل ..أنا (فريدرك نيتشة)
قلت :ومن فريدرك نيتشة؟
قال :أنا العاصفة اهلوجاء التي أطاحت بكل ما قيل حول اإلنسان ..أنا الذي أحدث
أكرب قطيعة مع كل االجتاهات الفكرية والفلسفية سواء يف الشكل أو املضمون أو اللغة..
أنا الذي اهتمت سقراط بأنه وراء الكارثة التي حلت باحلضارة اإلنسانية ،الحتكامه إىل
العقل وحده ..وأنا الذي اعتربت الرتاجيديا املوسيقية وراء فقدان اإلنسان سيادته عىل ذاته
برضوخه واستسالمه لقيم وأخالق وعقائد كبلته وأفقدته حريته ..وأنا العدو اللدود
للمسيحية عىل الرغم من أنني ابن قس بروتستانتي ..أنا الذي قلت بأن املسيحية عبارة عن
جمموعة أساطري الشعب اليهودي ..بل قلت بأن املسيحية أذلت اإلنسان بعد ما أقامت
عقائدها عىل بقايا تصورات بالية ومتناقضة حول العامل ..وأنا الذي قلت يف (هكذا تكلم
زرادشت)( :لقد مات اإلله ونحن الذين قتلناه) ..وأنا الذي قلت( :كل األشياء خاضعة
للتأويل ،وأيا كان التأويل فهو عمل القوة ال احلقيقة) ..وأنا الذي قلت( :كل املصداقية
وكل الضمري وكل أدلة احلقيقة تأيت من احلواس فقط) ..وأنا الذي قلت خماطبا أختي( :إذا
ما مت يا أختاه ال جتعل أحد القساوسة يتلو عل بعض الرتهات يف حلظة ال أستطيع يف
الدفاع عن نفيس) ..وأنا الذي قلت( :أشعر أن عل أن أغسل يدي كلام سلمت عىل إنسان
متدين).
قلت له ،وقد مألين بالرعب :إىل أي عقل حتتكم يف كل هذه الدعاوى.
ضحك ضحكة مدوية ،ثم قال :عن أي عقل تتحدث ..العقل أعجز من أن يدرك
حقيقة الوجود.
قلت :ال أقصد ما فهمت ..بل أقصد املنطق العقل ..ومبادئ الفكر التي تتيح لنا أن
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نرسل بأحكامنا.
قال :ال وجود ليشء اسمه (مبادئ الفكر) ..إهنا ليست سوى رساب من األوهام..
نعم هي قد تكون رضورية حلياة الناس ،ولكنها ال تستطيع بحال من األحوال أن تعرب عن
احلقيقة ،وال أن تعرب إليها.
قلت :إذا مل نسلم ملبادئ الفكر ..فهذا يغني إلغاء العقل.
قال :العقل يف حياة اإلنسان ال حاجة إليه ..بل هو خطر ..والذي يمكن تصوره
عقليا ال بد أن يكون ومها ال حقيقة له.
قلت :هل ترى أن احلياة تسري من دون عقل؟
قال :الشك يف ذلك.
قلت :فال وجود لعامل احلقائق إذن يف هذا الوجود؟
قال :كام ال وجود لعامل الظواهر ..كالمها عوامل ومهية.
قلت :فام هو الوجود إذن؟
قال :الوجود احلقيقي كله ينحرص يف (الصريورة) ..كله بتفاصيله ينحرص يف (التغري
الدائم) ..التغري الدائم هو احلياة ..وهو الطبيعة ..الثالثة واحد ..والواحد ثالثة.
قلت :فام هذا التغري الدائم ..وما هذه الصريورة؟
قال( :الصريورة) هي الوجود ..وهي الواقع اآلين الراهن ..وليس هلا غاية تنتهي
إليها ..بل هي يف نفسها غاية ..وهي كل يشء ..وال يشء وراءها.
قلت :فاملعرفة والوجود احلقيقي إذن يتنافيان ويتناقضان.
قال :لقد بدأت تفهمني ..فال يمكن أن تكون املعرفة اإلنسانية مطابقة للحقيقة
بحال من األحوال ،إذ مها دائام متنافيان متناقضان.
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قلت :فام الفضيلة العظمى التي حتكم الوجود إذن؟
قال :هي القوة ..القوة هي الفضيلة العظمى التي جتكم الوجود ..بل هي الفضيلة
الوحيدة ..ولذلك تراين ال أدعو إال إىل القوة ..القوة وحدها دون الرمحة والشفقة هي حمور
األخالق ..ولذلك فأنا (فيلسوف القوة) ..أقول دائام( :اخلري هو كل ما يزيد الشعور
بالقوة ،هو إرادة القوة ،هو القوة نفسها ..والرش هو كل ما ينشأ عن الضعف ،هو الضعف)
قلت :فأنت تنطلق من مذهب التطور إذن؟
قال :أجل ..ولكني ال أنظر إليه كام ينظر داروين املسكني ..فإن كان مذهب النشوء
واالرتقاء يذكر أن كل صنف خيلق صنفا أرقى منه ..فأنا أدعو اإلنسان ألن ال يتوقف عند
اإلنسان ..أنا أدعوه ليضحي باإلنسان.
قلت :ليصل إىل ماذا؟
قال :ليصل إىل (السوبرمان) ..ذلك اإلنسان األعىل واألرقى ..والذي يضحي
باإلنسان البسيط كام نضحي بالغنم واملاعز واخلنازير.
قال ذلك ،ثم التفت إىل العاصفة وراح يصيح فيها بقوة ،وكأنه خياطب مجعا ال أراه:
إنني أدعوكم ـ يامن تسميتم باسم اإلنسان ـ إىل أن ختلعوا اإلنسان ..وتلبسوا اإلنسان
األعىل ..فإن اإلنسان يشء جيب أن يعىل عليه ..فامذا عملتم من أجل العالء عليه؟ ..إن كل
الكائنات حتى اآلن قد خلقت شيئا أعىل منها ،فهل تريدون أنتم أن تكونوا جزرا هلذا املد
العظيم ،وتفضلوا الرجوع إىل احليوانية عىل العالء عىل اإلنسانية!؟ ..إن الغاية من اإلنسانية
عندي هي خلق هذا اإلنسان األعىل.
قلت :إن ما تدعو إليه ممتاز ورائع ..فام أمجل القوة ..فام الذي أعددته من نظم
لتحصيلها؟
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قال :ذلك ال يتم إال بطرائق الرتبية التي ترفع الفرد وتسمو به ..وبتحسني النسل
البرشي ..وباختيار املمتازين من الرجال والنساء للتزواج ..وأن يكون الزواج أساسه
اختيار األرقى من النساء برشيا ،لألرقى من الرجال برشيا ،حتى خيلق الزوجان بإرادتيهام
إنسانا أرقى منهام ،وهكذا.
قلت :لكن احلب هو الذي يترصف يف الزواج؟
قال :فلنضح به ..فخري الرجال خلري النساء ..أما احلب فنرتكه حلثالة البرش ،إذ ليس
الغرض من الزواج جمرد النسل ،بل جيب أن يكون وسيلة للتسامي والرقي ..إن غرض
التزاوج هو إرادة اثنني ليخلقا إنسانا يسمو عىل خالقيه.
قلت :لقد ذكرت طرائق الرتبية التي ترفع اإلنسان ..فام هي القيم التي حتكمها؟
قال :إهنا تتلخص يف أن يكون اإلنسان حرا ..حيطم كل القيود ..ويبدد األوهام
الثقيلة اخلطرية التي أتت هبا املذاهب األخالقية ،والدينية ،والفلسفية ،..فاإلنسان األعىل
فوق الناس ..وفوق األخالق ..وفوق القوانني ..وفوق التقويم التقليدي لألشياء.
قلت :إن هذا يقطع اإلنسان عن كل يشء؟
قال :ذلك صحيح ..فالسوبرمان ال عالقة له بأي شخص ..وال بأي وطن ..وال
بأي نوع من أنواع الشفقة والعطف ..هو فوق كل قيمة ..وفوق كل قانون ..وفوق كل ما
يعتقده عامة الناس ..وال يعنيه قال الناس عن هذا اليشء :إنه خري ،أو قالوا عن اآلخر :إنه
رش ..ألن مهمته أن يكون هو خالقا للقيم ،يضع لألشياء من القيم ما يريد ،مما يؤدي إىل
حتقيق الغاية من اإلنسانية ..فهو حر يف أن يضع رشعة القيم التي يرتئيها يف األخالق،
والسياسة ،والفلسفة ،وغري ذلك ..ليس ذلك فقط ..بل إن هذا اإلنسان األعىل هو الذي
حيدد معتقدات العرص بأكمله ..وهو الذي يعطي للحضارة صورهتا ..وهو الذي خيلق
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القيم يف حرية تامة ،غري آبه ملا يسمى باخلري والرش ،أو احلق والباطل ..فهو كل يشء ،خيلق
األخالق ،وحيدد احلق بإرادته ،ويفرض عىل الناس ما يضع هلم من قيم فرضا ،وليس
عليهم هم إال أن يطيعوه ،فالطاعة أوىل فضائل الذين ليسوا هم من طبقة اإلنسان األعىل.
قلت :أهلذا أعلنت موت اإلله؟
قال :أجل ..لقد وجدت أن اإلله هو الوحيد الذي حيول بيننا وبني هذا الرتقي..
ولذلك أردت أن أجعل من السوبرمان هو اإلله ..لقد قلت عىل لسان (زرادشت)( :إذا
كان هنالك آهلة ،فكيف أطيق أن ال أكون إهلا؟ وإذن فال آهلة هناك) ..وقلت( :لقد ماتت
اآلهلة مجيعا ،ونريد اآلن أن يعيش السوبرمان) ..وقلت( :إين أهيب بكم يا إخواين أن
ختلصوا عهدكم لألرض ،وأن ال تصدقوا من حيدثونكم عن أمل ساموي ،إهنم ينفثون فيكم
السم بذلك ،سواء أعلموا بذلك أم مل يعلموا)
قلت :عرفت تصورك للوجود ..ولإلنسان ..فام تصورك عن مصري الوجود
واإلنسان؟
قال :أما الوجود ..فإنه يسري يف دورات متطابقة ..فهو يكرر نفسه باستمرار..
واإلنسان األعىل (السوبرمان) هو هناية دورة الوجود ،ليعود بعد ذلك إىل نقطة البداية..
(إن التكرار األبدي موعده بعد وجود اإلنسان األعىل ،فسيعود كل يشء بالتفصيل الدقيق
مرة ومرة ،إىل ما ال هناية له ،حتى (نيتشه) سيعود ،وهذه األمة األملانية التي يعيش بني
ظهرانيها ،والتي متجد الدم واحلديد ستعود)
قلت :فأنت تقول بالوجود بعد املوت؟
ضحك هبستريية ،وقال( :ليس بعد املوت يشء ..وما بعد املوت ال يعنينا بعد) ..إن
القوة هي كل يشء ..ولذلك فإنا أدعو إىل املوت اإلرادي ..وأنا من الداعني إىل االنتحار
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حينام يكون الوقت مناسبا الختيار املوت ..فمتى وجد اإلنسان أن احلياة مل يعد هلا هدف
لديه ،فأحسن خيار له هو أن يسلم نفسه لرحى املوت ..لقد قلت عىل عىل لسان
(زرادشت)( :كثري من الناس يموتون يف وقت متأخر جدا ،وبعضهم يموتون يف وقت
مبكر جدا ،وال زال هذا القول( :مت يف الوقت املناسب) يبدو غريبا)
لست أدري كيف ظللت يف صحبة هذا األستاذ األرعن مدة طويلة من الزمن ..ربام
كنت أنفس هبا عن ذلك النقص الذي زرعه يف نفيس الدير ..لقد كنت بقوة نيتشة أغطي
النقص الذي زرعه يف نفيس أول أستاذ يل (سان بونافنتور)
قلت :فكيف بدا لك أن ترتكه؟
قال :أنا مل أتركه ..ولكن عقله الذي كان يتيه به هو الذي تركه.
قلت :ما تقصد؟
قال :لقد ظهر جنونه بعد أن كان خفيا ..فلذلك مل أجد يف صحبته إال ما حيولني كام
حيول البرشية مجيعا إىل قطيع من املجانني ..وحيول األرض إىل مارستان كبري ال حيوي إال
املجانني.
قلت :فكيف ختلصت من تأثري أفكاره؟
قال :لقد بدأ ذلك أوال بتخليص من اإلدمان عىل تلك اخلمرة التي سقاين منها.
قلت :أي مخرة؟
قال :مخرة الغرور الذي يسميه قوة.
قلت :اكتشفت إذن بأن القوة التي يتحدث عنها ليست سوى غرور؟
قال :أجل ..ففرق كبري بني أن يسعى اإلنسان لتحصيل القوة ..وبني أن يتيه هبا..
ويمحو هبا غريه ..إن القوة تستدعي االستفادة من كل الطاقات واألفكار واحرتامها ..وقد
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رأيت أن أول ما بدأ به أستاذي املجنون هو أنه رفع عني الثقة يف كل األفكار التي تطرح
عىل األرض.
قلت :فهل ناقشت أفكاره مناقشة عقلية؟
ابتسم ،وقال :أجل ..لقد طبقت عىل األفكار التي لقنني إياه املنهج الذي علمني
إياه ..فمحوهتا من ذاكريت ومن التأثري يف.
قلنا :كيف؟
قال :هو ال يثق يف العقل ..وال يف احلقائق ..وال يف الظواهر ..هو يعتربها كلها من
األوهام ..وبام أنه طرح آراءه كحقائق عقلية ..فقد اعتربهتا عىل حسب منهجه جمرد رساب
من األوهام.
حقيقة اإلنسان:
قلنا :حدثتنا عن املشهد األول ..فحدثنا عن الثاين.
قال :بعد أن سمعت تلك األحاديث التي مل أجد فيها إال الساب واألوهام
والتشاؤم ،ويف اليوم الذي قررت فيه تقديم بحثي إىل اجلهة التي طلبته مني ،رأيت من
احلكامء من جعلني أصحح نظريت لإلنسان ،وللسالم املرتبط به.
قلنا :فكيف تم ذلك؟
قال :يف حديقة قريبة من املحل الذي كنت أنوي تقديم بحثي فيه ،سقطت أوراق
البحث ،فرحت أسارع إىل محلها بلهفة شديدة ،وهناك وجدت شخصا يسارع إىل محلها
معي ،ثم ينظر إليها ،ويقول :أأنت أيضا تبحث عن اإلنسان؟
قلت :أجل ..وقد ذكرت يف هذا البحث نتيجة أبحاثي.
قال :لكني أراه ناقصا ..فال يمكنك يف هذه الصفحات املحدودة البسيطة أن تتعرف
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عىل هذا الكائن املعقد.
قلت :فهل بحث أنت أيضا عن اإلنسان؟
قال :أجل ..لقد بحثت عن اإلنسان مثلام بحثت أنت ..وربام وجدت من الشياطني
من وجدت ..لكني مل أكتف بام اكتفيت ،ومل أستسلم كام استسلمت ..بل سارعت إىل ريب..
وقلت بمنتهى العجز والرضاعة والفقر :يا رب ..أنا عاجز أن أعلم حقيقتي وأعلم
وظيفتي ..فدلني.
قلت :فهل نزل عليك املالك الذي نزل عىل األنبياء يدلك؟
قال :ال ..لقد وجدت رجال كان اسمه حممدا ..وقد استفدت منه من املعارف عن
اإلنسان ما مل أجده يف مجيع كتب الدنيا ومدارسها.
قلت :فهال حدثتني عنه ،وعن حديثه إليك.
قال :أجل ..لقد شعرت يف كالمه من الصدق واحلقيقة ما مألين باألمل والبشارة
والسالم ..لقد شعرت بالكرامة العظيمة التي حيملها هذا اإلنسان ..وتذوقت قوله تعاىل:
َاهم ِمن ال َّطيب ِ
َاه ْم ع ََىل كَثِ ٍ
ري
﴿و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبنِي آ َد َم َو َ َ
ات َو َف َّض ْلن ُ
مح ْلن ُ
رب َوا ْل َب ْح ِر َو َرزَ ْقن ُ ْ َ ِّ َ
َ
َاه ْم ِيف ا ْل َ ِّ
ِمم َّ ْن َخ َل ْقنَا َت ْف ِض ًيال﴾ [اإلرساء ..]70 :لقد شعرت أين خملوق مفضل ..له كرامة ..وله قرب
وعناية عند بارئه ..وفوق ذلك شعرت أين أنتمي إىل اهلل ،فأنا عبده ،وهو ريب الذي يكلؤين
وحيفظني ويعتني يب ويربيني.
ثم قرأ عل قوله تعاىل وهو يصف القرار اإلهلي بخلق اإلنسان وبداية خلقه وما
حصل يف تلك البداية من أنواع التكريم﴿ :وإِ ْذ َق َال رب َك لِ ْلم َالئِك َِة إِ ِّين ج ِ
اع ٌل ِيف ْاألَ ْر ِ
ض
َ
َ ُّ
َ
َ
ِ ِ
َخلِي َف ًة َقا ُلوا َأ َ ْ ِ
يها َو َي ْس ِف ُك الدِّ َما َء َون َْح ُن ُن َس ِّب ُح بِ َح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُس َل َك
يها َم ْن ُي ْفسدُ ف َ
جت َع ُل ف َ
ون َو َع َّل َم آ َد َم ْاألَ ْس َام َء ُك َّل َها ُث َّم ع ََر َض ُه ْم ع ََىل املَْ َالئِك َِة َف َق َال َأن ِْب ُئ ِ
َق َال ِإ ِّين َأ ْع َل ُم َما َال َت ْع َل ُم َ
وين
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احلك ُ
َ
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ِ
السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
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ِ
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ْ َ َ َ ْ ََ َ
َ َ
ْت َوزَ ْو ُج َك ْ َ
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ِ ِ ٍ

ِ

ِ

ح ٍ
يم﴾ [البقرة 30 :ـ ]37
َاب َع َل ْيه إِ َّن ُه ُه َو الت ََّّو ُ
ني َف َت َل َّقى آ َد ُم م ْن َر ِّبه كَل َامت َفت َ
الرح ُ
اب َّ
لقد شعرت ..وهو يقرأ هذه اآليات بخشوع ورقة ..ببداية تارخيي ..فأنا مل أكن يف
يوم من األيام حيوانا وال خلية عصفت هبا الرياح لتتحول بعد ذلك إىل هذا اخللق
املستقيم ..بل شعرت بأين إنسان خلق قصدا ..ولغاية ..وأين لن هينأ يب عيش حتى أحتقق
بغايتي ووظيفتي التي أناطها اهلل بفطريت.
قلت :إن ما تقوله يريد أن يعصف بكل تلك األكوام من املعارف العلمية التي
حصلتها.
قال :مل تكن تلك األكوام معارف ..بل كانت ركاما اختلطت فيه احلقائق باألوهام..
وتشكل من ذلك االختالط ما عشته من رصاع.
قلت :أكان يف تلك األكوام أوهاما؟
قال :لو كانت أوهاما وحدها لسهل التمييز والستطاع أي عاقل أن يردها بسهولة..
ولكن مصدر خطورهتا أهنا كانت ركاما من األوهام زين ببعض مساحيق احلقائق ..فصار
الناس يرون الصورة وال يرون ما بداخلها ،فيصيبهم من الغرر يف ذلك ما يملؤهم
بالرصاع.
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قلت :فهل يف إمكانك أن متيز بني األوهام واحلقائق؟
قال :أجل ..فقد رزقني اهلل من نور اهلداية ما يبدد كل الظلامت ..أليس النور هو
الوسيلة الوحيدة التي نميز هبا احلقيقة من الوهم.
قلت :كيف؟
قال :أرأيت لو أنا كنا يف ظلمة ،ووضع أحدنا يده عىل يشء ،فوصفه بوصف ،أو
سامه باسم ،ووصفه اآلخر بوصف خمتلف ،وأعطاه اسام خمتلفا ..وهكذا ..ما هو املنهج
السليم الذي تراه للخروج من مأزق اخلالف مع أن الكل وصف ما رأى؟
قلت :ذلك بسيط ..نأيت بمصباح نسلطه عىل ذلك الذي اختلفنا فيه ،فنتعرف عليه
من غري عناء.
قال :فإن معي مثل هذا املصباح.
قلت :من وهبه لك؟
قال :اهلل ..ريب ..هل تتصور أن الذي خلق كل هذا الكون ..هبذه الدقة العجيبة..
وهبذه احلكمة الراقية ..وهبذه الرمحة التي ال نظري هلا ..يغفل عن مثل هذا؟
سكت ،فقال :لقد أرسل اهلل لنا حممدا  ،فعرفنا بحقيقتنا ..وبالفطرة السليمة التي
خلقنا عليه ..حتى إذا ما تاهت بنا السبل عدنا إليها لنصحح ما وقعنا فيه من أخطاء.
قلت :لقد صحبت قوما يعزلون اهلل عن التدخل يف مثل هذا؟
ابتسم ،وقال :هل يمكن ملثقفيكم وباحثيكم أن يقولوا ألديسون :ال تتحدث عن
املصباح الكهربائي ،أو عن مشغل األسطوانات ..أو عن كل تلك االخرتاعات التي خدم
هبا البرشية؟
قلت :ال ..ولو قالوا ذلك لكانوا جمانني ..فأوىل الناس باحلديث عن هذه املخرتعات
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من اخرتعها.
قال :وهلذا ال يصح ألحد أن يتحدث عنا سوى خالقنا وخمرتعنا ..فاهلل اخلالق هو
الذي يعرف اإلنسان وطبيعة اإلنسان وأصل اإلنسان ومركبات اإلنسان ..والبداية التي
ِ
اج َه ُروا بِ ِه إِ َّن ُه
رسوا َق ْو َل ُك ْم َأ ِو ْ
بدأ هبا تاريخ اإلنسان ..لقد ذكر اهلل تعاىل هذا ،فقالَ :
﴿و َأ ُّ
ِ
ِ
الصدُ ِ
اخلبِ ُري﴾ [امللك 13 :ـ  ،]14وقالَ ﴿ :ي ْع َل ُم
ور َأ َال َي ْع َل ُم َم ْن َخ َل َق َو ُه َو ال َّلطِ ُ
يف ْ َ
يم بِ َذات ُّ
عَل ٌ
ْني وما ُخت ِْفي الصدُ ور﴾ [غافر ،]19 :وقال﴿ :يع َلم ما ِيف السامو ِ
ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو َي ْع َل ُم
َّ َ َ
َْ ُ َ
ُّ ُ
َخائنَ َة ْاألَع ُ ِ َ َ
ِ

ِ

ِ

ِ

الصدُ ِ
ون َو َما ُت ْعلنُ َ
س َ
ور﴾ [التغابن]4 :
يم بِ َذات ُّ
ون َواهللَُّ عَل ٌ
َما ُت ُّ
قلت ،وقد شعرت بالبشارة تغمر قلبي :هل يمكنك أن تسلط هذا املصباح الذي
ذكرته عىل ما لقنه يل أساتذيت لتخلصني من الرصاع؟
قال :أجل ..لقد ذكر القرآن الكريم هذا ..فالقرآن شفاء ملا يف الصدور ..خيلصها
َّاس َقدْ َجا َء ْت ُك ْم
من الرصاع ،ويملؤها بالسالم ..لقد قال اهلل تعاىل يذكر هذاَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ور و ُهدً ى ور ْ َ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
مح ٌة ل ْل ُمؤْ مننيَ ﴾ [يونس]57 :
الصدُ ِ َ
َم ْوع َظ ٌة م ْن َر ِّب ُك ْم َوش َفا ٌء َملا ِيف ُّ
ََ
قلت :أأحدثك عام ذكر أساتذيت لتميز يل بني حقائقهم وأوهامهم؟
قال :ال داعي لذلك ..فام سأذكره لك يكفيك ألن متيز بني احلقيقة والوهم ..سأذكر
لك الصورة التي ذكرها املصباح اهلادي والنور املبني الذي أرسله اهلل لنا ،وأنزله علينا
لتقتبس احلقيقة من مصدرها ..وال عليك بعدها أن تعرض منها ما تشاء عىل ما تشاء.
اجلسد:
قلت :ما أول اإلنسان؟
﴿و ِم ْن
قال :هذه الطني التي يتكون منها قالبه األرض ..لقد ذكر اهلل ذلك ،فقالَ :
ِ
ِ
ِ
آ َياتِ ِه َأ ْن َخ َل َق ُك ْم ِم ْن ُت َر ٍ
َرش َ
يسى
ون﴾ [الروم ،]20 :وقال﴿ :إِ َّن َم َث َل ع َ
رش َتنْت ُ
اب ُث َّم إ َذا َأ ْن ُت ْم َب َ ٌ
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ِعنْدَ

ِ

اهللَِّ ك ََم َث ِل آ َد َم َخ َل َق ُه م ْن ُت َر ٍ
اب ُث َّم َق َال َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون﴾ [آل عمران]59 :
قلت :أرى أن كتابكم يويل اهتامما كبريا بالرتاب الذي خلق منه اإلنسان؟
قال :أنت تعلم أن الصانع احلكيم إذا صنع آلة ال يضع فيها شيئا إال حلكمة تقتضيها

الصنعة ..ولذلك ،فقد ذكر اهلل أصل هذه اخللقة الرتابية لإلنسان لنحرتمها ونراعيها
ونراعي مقتضياهتا حتى ال نصطدم معها ،فيحصل باصطدامنا هبا الرصاع ..أال ترى كيف
يوضع يف صناديق السلع التحذيرات املختلفة؟
قلت :أجل ..وقد أبدع قومنا يف النصح يف ذلك إبداعا.
قال :أترى قومك أكثر نصحا من اهلل؟
سكت ،فقال :إذا كان الصانع البسيط الضعيف احلقري يذكر لنا مركبات صنعته
لنعرف كيف نستفيد منها ،ونعرف يف نفس الوقت كيف نجنبها املضار ونقيها املهلكات،
فإن اهلل احلكيم اللطيف اخلبري أوىل بذلك ،وأجدر.
قلت :ما تقوله صحيح ..ولكن أال ترى أن االهتامم بالرتاب اإلنساين سيوقعكم يف
املتاهات التي أوقعني فيها أستاذي (واطسون) ..شيخ (املدرسة السلوكية)؟
قال :ال ..لقد أبرص واطسون بعض احلق ..فراح يبرش به بعد أن مزج به باطال كثريا.
قلت :أي حق أبرصه؟ ..وأي باطل مزجه باحلق؟
قال :لقد أبرص أستاذك عظم اآللة البرشية التي خلقها اهلل لإلنسان ليمتطيها،
ويستغلها ،ويسخرها ألداء وظيفته ،فتصور أن اإلنسان ليس إال اآللة ..ولو أنه دقق برصه
جيدا لرأى يف أعامق أعامق تلك اآللة اللطائف التي حجبته عنها جماهره ومباضعه.
سكت قليال ،ثم قال :خطأ صاحبك ليس يف رؤيته لآللة أو اكتشافه ملا فيها من
عجائب الصنعة ..وإنام يف اختصاره اإلنسان فيام رآه ..ومثل ذلك اخلطأ وقع فيه قبله من
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رأوا الظواهر الكونية ،ودقتها ،فتصوروا الكون حركة من غري حمرك ،وصاحوا مع جاليلو
ونيوتن قائلني ،وقد استفزهم الغرور ملا اكتشفوه( :الكون آلة ضخمة) ..أو (من املمكن
تفسري ظواهر الطبيعة بربط بعضها ببعض دون حاجة إىل تدخل قوى خارجية عنها) ..أو
صاحوا بام صاح به من بعدهم ومن تتلمذ عليهم حني عرفوا املادة التي هي هيوىل الكون
بأهنا (ما شغلت حيزا من الفراغ ،وهي صلبة وبسيطة وواضحة للعيان ..وأن حركتها
حمكومة بنظام آيل ال خيتل ،فرتكيب املادة ،وترتيب أجزائها املكونة هلا مها مصدر فهم احلركة
وتفسريها ..فام نحس به ،وما يفوح عن الزهر من العطر ،أو ينبثق عن الشمس الغاربة من
اللون ،أو ما نشعر به من املخاوف واآلمال ..مجيع هذه الظواهر مردها إىل حركات أجزاء
صغرية من املادة ،تنطلق يف الفضاء طبقا لقوانني حتمية حاسمة ،هذه األجزاء الصغرية هي
التي يتولد عنها علمنا هبا ،فليس العقل بعبارة أخرى إال شعور هذه األجزاء الصغرية
بذاهتا)
سكت قليال ،ثم قال :هبذا صاح الكل ..كل من هبرهم عظم اآلالت الربانية ..لقد
اكتفوا باالنبهار هبا عن النظر إىل احلقائق التي حتيط هبا ..والتي ال يمكن أن تتحرك اآللة
من دوهنا ..وقد أدى هذا االنبهار إىل تلك األوهام الكثرية حول الكون وحول احلياة
وحول اإلنسان ..وأخطر ما نتج عن ذلك ما كانوا يرددونه كل حني من قوهلم( :ما من
يشء يمكن أن يكون حقيقيا إال وهو قابل من الناحية النظرية؛ ألن يدرك باحلواس ،ومن
هنا فإن البحث يف طبيعة األشياء املحسوسة وحتليلها إىل عنارصها وذراهتا؛ إنام هو معاجلة
للحقيقة بصورة مبارشة ،أما تصور القيم األخالقية ،وتأمل اخلربات الدينية واالستمتاع هبا
مثال ،فليس إال خبط عشواء وجريا وراء الساب) ..وأخطر ما نتج عن ذلك كله هو سلب
اإلرادة من اإلنسان بعد أن سلب عقله ..فال يمكن للعقل أن يامرس وظيفته إن مل تكن له
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إرادة.
قلت :ذكرت احلق الذي ذهب إليه واطسون ..والوهم الذي تسب إليه ..فهل ترى
أن لداروين بعض احلق فيام ذكره من خلق اإلنسان؟
قال :داروين خمتلف متاما ..داروين مل يدرس اإلنسان كيشء موجود أمامه ..وإنام
راح يبحث يف اجلامجم عن تاريخ اإلنسان ..فلم هتده اجلامجم إىل يشء ..فراح يتكهن
ويرجم بالغيب ..إنه مثل مؤرخ أراد أن خيرج للعامل بتاريخ حضارة من احلضارات ،فبحث
يف آثارها ،فلم جيد ..وبحث يف املخطوطات ،فلم جيد ..فراح يتكهن ..ويطلق خلياله
العنان.
قلت :أال يمكن أن يكون آدم الذي ذكر القرآن أنه أول البرش كان يف أصله ساللة
من السالالت التي ذكرها داروين؟
قال :ال ..لقد أكد القرآن الكريم أن اهلل خلق آدم ابتداء ..وفوق ذلك أخربنا أن
اإلنسان صور هبذه الصورة ابتداءا ..بل هو يمن علينا بذلك ،ويعتربه من فضل اهلل علنيا..
ان ِيف َأ ْح َس ِن َت ْق ِوي ٍم﴾ [التني ،]4 :وقالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ْ ِ
قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس ُ
اإلن َْس َ
ان َما غ ََّر َك
بِ َر ِّب َك ا ْلك َِري ِم ا َّل ِذي َخ َل َق َك َف َس َّو َ
ور ٍة َما َشا َء َر َّك َب َك﴾ [االنفطار 6 :ـ ،]8
اك َف َعدَ َل َك ِيف َأ ِّي ُص َ
ِ
الس َام َء بِنَا ًء َو َص َّو َر ُك ْم َف َأ ْح َس َن ُص َو َر ُك ْم
وقال﴿ :اهللَُّ ا َّلذي َج َع َل َل ُك ُم ْاألَ ْر َض َق َر ًارا َو َّ
ورزَ َق ُكم ِمن ال َّطيب ِ
ات َذلِ ُك ُم اهللَُّ َر ُّب ُك ْم َف َت َب َار َك اهللَُّ َر ُّب ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [غافر ،]64 :وقالَ :
﴿خ َل َق
ْ َ ِّ َ
ََ
ِ
ِ ِ ِ
ري﴾ [التغابن]3 :
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض بِ ْ َ
َّ
احل ِّق َو َص َّو َر ُك ْم َف َأ ْح َس َن ُص َو َر ُك ْم َوإ َل ْيه املَْص ُ
قلت :لقد بدأت يف تلمذيت عىل أساتذة حيتقرون الرتاب ..فام احلق الذي أبرصوه يف
ذلك؟ ..وما الوهم الذي تسب إليهم؟
قال :أما احلق الذي أبرصوه فهو أن أنوار الروح التي نفخها اهلل يف جسد اإلنسان
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شغلتهم عن اجلسد والطني ..فتصوروا الرصاع بني الروح واجلسد ..وهو موضع الوهم..
فالنور الذي نرى به األشياء ال يزاحم األشياء وجودها ..بل إنه يزيدها مجاال ..أال ترى
الشمس كيف ترشق ،فترشق األلوان بإرشاقها؟ ..فهكذا الروح عندما أرشقت عىل جسد
اإلنسان زينته ومل تزامحه ..فلذلك أوىل القرآن الكريم للجسد قيمة ال تقل عن قيمة الروح..
ِ
حي ِ
ت بِا َّل ِذي
او ُر ُه َأ َك َف ْر َ
فهو يعتربه من نعم اهلل عىل عباده ..قال تعاىلَ ﴿ :ق َال َل ُه َصاح ُب ُه َو ُه َو ُ َ
َخ َل َق َك ِم ْن ُت َر ٍ
اب ُث َّم ِم ْن ُن ْط َف ٍة ُث َّم َس َّو َ
﴿ه َو ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ُم
اك َر ُج ًال﴾ [الكهف ،]37 :وقالُ :
ِ
ِِ
ِ
ِ
ْاألَ ْر َض َذ ُل ً
ور﴾ [امللك ،]15 :وقالُ ﴿ :ك ُلوا
وال َفا ْم ُشوا ِيف َمنَاكبِ َها َو ُك ُلوا م ْن ِرزْ قه َوإِ َل ْيه الن ُُّش ُ
ِ

ِ

ِ ِ

ِ

َضبِي﴾ [طه]81 :
م ْن َط ِّي َبات َما َرزَ ْقنَا ُك ْم َو َال َت ْطغ َْوا فيه َف َيح َّل َع َل ْي ُك ْم غ َ

سكت قليال ،ثم قال :فهذه اآليات القرآنية حتمل بني طياهتا معاين ترشيعية كثرية
تبني قيمة اجلسد وأمهية املحافظة عليه ..فهي تبني أن اإلنسان بتكوينه اجلسامين ،وبطبيعته
البدنية ،جزء من عامل الطبيعة ،وأن األرض هي مصدر نشوئه وتكوينه ..فهو ابن األرض،
ت بِا َّل ِذي َخ َل َق َك ِم ْن
ونتاجها احلي املرتقي يف تكوينه وأجهزته اجلسمية املختلفةَ ﴿ :أ َك َف ْر َ
ُت َر ٍ
اب﴾ [الكهف ..]37 :وهي تبني أن هذا اجلسد الذي نشأ من األرض ال يستغني بطبيعته
َاه ْم
﴿و َما َج َع ْلن ُ
عن إمداد األرض لوجوده ،من الطعام والرشاب واللباس والسكنَ ..
َج َسدً ا َال َي ْأ ُك ُل َ
ون ال َّط َعا َم﴾ [األنبياء ..]8 :وهي تبني أن التوافق يف التكوين الطبيعي بني
اإلنسان والطبيعة تام ومتناسق ،فكل ما حيتاجه اإلنسان الستمرار احلياة متوفر يف عامل
ِ
ِ
يها َأ ْق َو َاهتا ِيف َأر َب َع ِة َأ َّيا ٍم س َواء لِ ِ ِ
لسائلنيَ ﴾ [فصلت:
يها َو َقدَّ َر ف َ
﴿و َب َار َك ف َ
الطبيعة ومتنام فيهاَ ..
َ ً َّ
ْ
َ
﴿ج َع َل َل ُك ُم ْاألَ ْر َض َذ ُل ً
وال﴾ [امللك]15 :
َ ..]10
سكت قليال ،ثم قال :وهي تبني أن كل ما يف األرض ،من خريات وطيبات ،حالل
طيب ومباح لكافة بني اإلنسان ،دون تفريق أو متييز ،فحكمة اهلل ،وعدله تقضيان بأن تتوفر
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َّاس ُك ُلوا ِممَّا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َح َال ًال َط ِّي ًبا﴾
لكل إنسان حاجته وحقه املقرر له يف احلياةَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
[البقرة ..]168 :وقد استنكر القرآن الكريم عىل هؤالء املنحرفني موقفهم هذا من املتع
اجلسدية ،والطيبات التي أنعم اهلل هبا عىل عباده ،فقالُ ﴿ :ق ْل َم ْن َح َّر َم ِزينَ َة اهللَِّ ا َّلتِي َأ ْخ َر َج
ِ ِ
ِِ ِِ
الرزْ ِق﴾ [األعراف ..]32 :واعترب الرهبانية بدعة خطرية يف الدين ،ففي
لع َباده َوال َّط ِّي َبات م َن ِّ
القرآن الكريم عند ذكر التحريف الذي حصل للمسيحيةُ ﴿ :ث َّم َق َّف ْينَا ع ََىل آ َث ِار ِه ْم بِ ُر ُسلِنَا
ِ
اإلن ِ
يسى ا ْب ِن َم ْر َي َم َوآ َت ْينَا ُه ْ ِ
ْج َيل َو َج َع ْلنَا ِيف ُق ُل ِ
مح ًة َو َر ْه َبانِ َّي ًة
وب ا َّل ِذي َن ا َّت َب ُعو ُه َر ْأ َف ًة َو َر ْ َ
َو َق َّف ْينَا بِع َ
َاها َع َلي ِهم إِ َّال ابتِغَاء ِر ْضو ِ
ان اهللَِّ َف َام َرع َْو َها َح َّق ِرعَا َيتِ َها َفآ َت ْينَا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
ا ْبتَدَ ُع َ
َ
ْ َ
وها َما َك َت ْبن َ ْ ْ
ِ

ِ

ِ

ِ

من ُْه ْم َأ ْج َر ُه ْم َوكَث ٌري من ُْه ْم َفاس ُق َ
ون﴾ [احلديد]27 :
الروح:
قلت :ال أرى أن الطني وحدها كافية ألن حتول من اإلنسان إنسانا؟
قال :صدقت ..فالفطرة تدل عىل أن اإلنسان أعمق من أن ينحرص يف هذا القالب
الطيني مع احرتامنا العظيم له ..وقد أخربنا اهلل تعاىل هبذه احلقيقة الفطرية ،وأكدها لنا ،بل
بني لنا منشأها وأصلها ،فقال ـ مبينا أن هلا من السمو والرفعة ما ال يمكن تصوره ..ولذلك
وحي َف َقعوا َله س ِ ِ
يه ِمن ر ِ
نسبها إليه ـَ ﴿ :فإِ َذا سوي ُته و َن َف ْخ ُت فِ ِ
ن﴾ [ص]72 :
اجدي َ
َ َّ ْ ُ َ
ُ ُ َ
ْ ُ
قلت :فهل ذكر القرآن حقيقة هذه الروح وماهيتها؟
قال :لقد ظلت البرشية يف دهورها مجيعا تأكل الفواكه واخلرض واللحوم ،وهي ال
تعرف عنارصها ومركباهتا ،ومع ذلك ظلت تستفيد منها ،بل ال تستطيع أن تعيش من
دوهنا ..وظلت البرشية منذ سالف الدهور متثاقلة إىل األرض منجذبة إليها مع أهنا ال تعلم
قوانني اجلاذبية ..وظلت البرشية منذ سالف الدهور واألحقاب تستفيد من اآلالت التي
جهزت هبا من القلب واملعدة والرئتني وغريها ..من غري أن تعلم من تفاصيل ذلك شيئا.
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قلت :ما تقصد بكل هذا؟
قال :أقصد أن اإلنسان عندما ال تكون له الوسائل الكافية التي يبحث هبا عن
احلقائق واملاهيات يكتفي باالستفادة منها وباالعرتاف هبا دون أن حياول بعقله املحدود أو
بوسائله املحدودة ختيلها.
قلت :وما املانع من ذلك؟
قال :حتى ال يقع يف الوهم ..فالوهم حيول من احلقائق أساطري ..ومن العلوم
خرافات.
قلت :ولكن ما املانع من معرفتها؟
قال :نحن ال نرى إال األلوان واألحجام واألشكال ..فلذلك ال نستطيع أن نرى ما
مل تكن له من هذه اجلسوم ما تستطيع مداركنا البسيطة أن تدركه ..ولذلك من العبث أن
نبحث فيه ..وهلذا قطع اهلل عنا اجلدل الذي يمكن أن نقع فيه إذا ما أردنا أن نبحث عن
﴿و َي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
وح ِم ْن َأ ْم ِر َر ِّيب َو َما ُأوتِي ُت ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم
الر ُ
حقيقة الروح ،فقالَ :
الروحِ ُق ِل ُّ
َن ُّ
إِ َّال َقلِ ًيال﴾ [اإلرساء ..]85 :ولذلك أمرنا بدل البحث عن املاهية أن نستثمر الطاقات الكربى
التي تتمتع هبا أرواحنا يف أداء األمانة التي كلفنا هبا ،قال تعاىل﴿ :إِنَّا ع ََر ْضنَا ْاألَ َما َن َة ع ََىل
السامو ِ
اجل َب ِ
ض َو ِْ
مح َل َها ْ ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ان إِ َّن ُه ك َ
اإلن َْس ُ
َان َظ ُلو ًما
حي ِم ْلن ََها َو َأ ْش َف ْق َن ِمن َْها َو َ َ
ال َف َأ َب ْ َ
َّ َ َ
ني َأ ْن َ ْ
َج ُه ً
وال﴾ [األحزاب]72 :
مل أدر بام أجيبه ،فقال :لعلك يف رحلتك يف البحث عن اإلنسان مررت بذلك الركام
من التيه يف التعرف عىل روح اإلنسان.
قلت :لقد مررت عىل املاديني ..فرأيت أهنم فقد قطعوا عن أنفسهم هذا اجلدل حني
اعتقدوا أن اإلنسان جمرد كيان مادي مكون من جمموعة من األجهزة والفعاليات املادية،
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وعندما يفقد احلياة سينحل ويستهلك يف تراب األرض وتنتهي دورة وجوده يف عامل الطبيعة
إىل األبد .وقد ذكر هؤالء أن الروح ـ إن صح أن يكون هناك روح ـ ما هي إال خواص
اجلسد ،فهي لذلك ختضع جلميع القوانني التي حتكمه ..وذكروا أن جمموع ظواهر الشعور
والعقل واالرادة والفكر ،ما هي إال وظائف عضوية مثلها كمثل مجيع الوظائف البدنية
األخرى ،وكذا اآلثار الفكرية واملعرفية عندهم ماهي إال نتائج وآثار فيزيائية وكيميائية
للخاليا العصبية والعقلية ،ومجيع تلك اآلثار والنشاطات الروحة تظهر بعد ظهور العقل
واجلهاز العصبي ،ومتوت بموت اجلسد ،فإذا مات االنسان بطلت شخصيته ،واندثر بدنه،
وزال معه كل ما بلغه من حمصول عقل وارتقاء نفيس وكامل روحي.
﴿و َقا ُلوا إِ ْن ِه َي إِ َّال َح َيا ُتنَا الدُّ ْن َيا َو َما
قال :لقد ذكر اهلل تعاىل هذا الصنف ،فقالَ :
وت َون َْح َيا َو َما ن َْح ُن
ن َْح ُن بِ َم ْب ُعوثِنيَ ﴾ [األنعام ،]29 :وقال﴿ :إِ ْن ِه َي إِ َّال َح َيا ُتنَا الدُّ ْن َيا ن َُم ُ
ِ
بِ َم ْب ُعوثنيَ ﴾ [املؤمنون]37 :
قلت :فكيف ُيرد عىل هؤالء؟
قال :إن أول ما ُيرد به عىل هؤالء هو الفطرة ..فالفطرة البرشية تقول بوجود الروح..
والدليل عىل ذلك اتفاق مجيع أمم األرض عىل ذلك ،وال يمكن جلميع أهل األرض أن
يتفقوا عىل يشء واحد يف مثل هذه اخلطورة.
قلت :إن قومنا ال يؤمنون إال باملخابر.
قال :فليبحثوا يف املخابر ..فسيجدون كل األدلة التي تربهن هلم عىل أنه ال يمكن
لإلنسان أن يكون إنسانا حتى ينفخ فيه من الروح السامية ما يتحول به إىل إنسان.
قلت :دعنا من قومنا ..فقد يئست منهم ..وال هيمني أن يقبلوا أو يرفضوا ..فقد
تعودوا أن يقبلوا ما يشاءون قبوله ،ويرفضوا ما يشاءون رفضه سواء قبلته املخابر أو
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رفضته.
قال :فام تريد مني أن أحدثك؟
قلت :عن رس الروح.
قال :الروح هي الس الرباين الذي حتول به الطني إىل إنسان ..وهبا حتمل األمانة
العظيمة التي أبت السموات واألرض أن حتملها ..وهبا حتمل اخلالفة ..وهبا استطاع أن
يعبد اهلل عبودية التكليف ..وهبا حيب ..وهبا يبغض ..وهبا يسعد ..وهبا يشقى ..وهبا يرى
ما وراء احلجب ..وهبا تتجىل له حقائق األشياء ..وهي (فهرس الغرائب التي ختص االسامء
اإلهلية احلسنى ..ومقياس مصغر ملعرفة الشؤون االهلية وصفاهتا اجلليلة ..وميزان للعوامل
التي يف الكون ..والئحة ملندرجات هذا العامل الكبري ..وخريطة هلذا الكون الواسع..
وفذلكة لكتاب الكون الكبري ..وجمموعة مفاتيح تفتح كنوز القدرة اإلهلية اخلفية ..وأحسن
()1

تقويم للكامالت املبثوثة يف املوجودات ،واملنشورة عىل األوقات واألزمان)

قلت :لو كان األمر كذلك ..لكان الناس كلهم نسخة واحدة ..لكانوا كلهم علامء
قديسني.
قال :هناك رس يف الروح جيعل الناس خمتلفني.
قلت :ما هو؟
قال :اإلرادة ..والكسب ..واالختيار ..سأقرأ عليك شيئا من القرآن الكريم ربام
جييبك عن سؤالك ..فال طاقة لعبارايت أن تضاهي عبارات القرآن ..لقد قال اهلل تعاىل حيلل
ٍ
اإلنسان ويذكر أرسارهَ ﴿ :ل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
ب َأ ْن َل ْن َي ْق ِد َر َع َل ْي ِه َأ َحدٌ َي ُق ُ
اإلن َْس َ
ول
حي َس ُ
ان ِيف َك َبد َأ َ ْ

( )1ما بني قوسني من كالم النوريس.
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َني َولِ َسانًا َو َش َفت ْ ِ
ب َأ ْن َمل َي َر ُه َأ َحدٌ َأ َمل ن َْج َع ْل َل ُه َع ْين ْ ِ
َني َو َهدَ ْينَا ُه الن َّْجدَ ْي ِن
َأ ْه َلك ُ
حي َس ُ
ْت َم ًاال ُل َبدً ا َأ َ ْ
ْ
ْ
َف َال ا ْقت ََح َم ا ْل َع َق َب َة َو َما َأ ْد َر َ
اك َما ا ْل َع َق َب ُة َف ُّك َر َق َب ٍة َأ ْو إِ ْط َعا ٌم ِيف َي ْو ٍم ِذي َم ْس َغ َب ٍة َيتِ ًيام َذا َم ْق َر َب ٍة َأ ْو
ِ ِ
ِمسكِينًا َذا م ْرتب ٍة ُثم ك َ ِ ِ
اب
اص ْوا بِاملَْ ْر َمحَة ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
الص ْ ِرب َوت ََو َ
اص ْوا بِ َّ
َان م َن ا َّلذي َن آ َمنُوا َوت ََو َ
َ َ َ َّ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
صدَ ٌة﴾ [البلد 4 :ـ ]20
اب املَْ ْش َأ َمة َع َل ْي ِه ْم ن ٌَار ُمؤْ َ
املَْ ْي َمنَة َوا َّلذي َن َك َف ُروا ِبآ َياتنَا ُه ْم َأ ْص َح ُ
قرأ هذه اآليات بخشوع عظيم ،ثم نظر إيل ،وقال :إن هذه اآليات ختربك عن رس
اإلنسان ..ومن خالله تعرف رس الروح ..لقد خلق اهلل اإلنسان يف وضع يكابد فيه البحث
عن احلياة التي خيتارها ..احلياة املادية واحلياة املعنوية ..وهو يف هذه احلياة وضعت أمامه
مجيع األشكال والقوالب ليختار منها ما يتناسب مع هواه وإرادته ..ثم كان من رمحة اهلل أن
بني له النجدين ..نجدي اخلري والرش ..ونجدي احلق والباطل ..ليختار من كل ذلك ما
يتناسب مع رضاه وإرادته وكسبه ..من غري أن جيرب يف ذلك عىل يشء ..ثم كان من رمحة
اهلل أن هداه إىل السلوك الصحيح الذي ينجيه ويسعده يف هذه املحال الصعبة من االختيار.
قلت :مل كان األمر كذلك؟
قال :لقد ذكر اهلل ذلك ،فبني أن البرش سيتميزون ..وسيكون هناك أهل يمني،
وسيكون يف مقابلهم أهل شامل.
قلت :مل كان األمر كذلك؟
ِ ِ
يث ِم َن ال َّط ِّي ِ
اخلبِ َ
اخلبِ َ
يث َب ْع َض ُه
جي َع َل ْ َ
قال :لقد ذكر اهلل ذلك ،فقال﴿ :ل َيميزَ اهللَُّ ْ َ
ب َو َ ْ
ض َفري ُكمه َمجِيعا َفيجع َله ِيف جهنَّم ُأو َلئِ َك ُهم ْ ِ
ارس َ
ون﴾ [األنفال]37 :
ُ
ع ََىل َب ْع ٍ َ ْ َ ُ ً َ ْ َ ُ َ َ َ
اخلَ ُ
قلت :لكن الناس لو تركوا ألنفسهم فسينحازون ال حمالة ألهل الشامل؟
قال :ال ..لقد كان من رمحة اهلل ..أن عرف اإلنسان به قبل أن يعرفه باألشياء ..لقد
﴿وإِ ْذ َأ َخ َذ َر ُّب َك ِم ْن َبنِي آ َد َم ِم ْن ُظ ُه ِ
ور ِه ْم ُذ ِّر َّيت َُه ْم َو َأ ْش َهدَ ُه ْم ع ََىل
قال اهلل تعاىل يذكر ذلكَ :
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َأ ْن ُف ِس ِه ْم َأ َل ْس ُت بِ َر ِّب ُك ْم َقا ُلوا َب َىل َش ِهدْ نَا َأ ْن َت ُقو ُلوا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة إِنَّا ُكنَّا َع ْن َه َذا غَافِلِنيَ َأ ْو َت ُقو ُلوا
ِ
رش َك آ َباؤُ نَا ِم ْن َق ْب ُل َو ُكنَّا ُذ ِّر َّي ًة ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َأ َف ُت ْهلِ ُكنَا بِ َام َف َع َل املُْ ْبطِ ُل َ
ون َوك ََذلِ َك ُن َف ِّص ُل
إن ََّام َأ ْ َ
ْاآلي ِ
ات َو َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
ون﴾ [األعراف 172 :ـ  ..]174ولذلك أخربنا نبينا  أن دور الدين الذي
َ
يتدارك اهلل به عباده عن طريق رسله وكلامته هو إعادة البرش إىل الفطرة األصلية التي فطروا
عليها ..لقد قال اهلل تعاىل يذكر ذلكَ ﴿ :ف َأ ِق ْم َو ْج َه َك لِلدِّ ِ
ت اهللَِّ ا َّلتِي َف َط َر
ين َحنِي ًفا فِ ْط َر َ
ِ
ِ
خل ْل ِق اهللَِّ َذلِ َك الدِّ ي ُن ا ْل َق ِّي ُم َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [الروم..]30 :
َّاس َع َل ْي َها َال َت ْبد َيل َ
الن َ
ففي اآلية الكريمة إشارة إىل أن الفطرة األصلية مستعدة للخري استعدادا جبليا ،وأن التغيري
الطارئ عليها ليس ناشئا من طبيعتها اخللقية ،وإنام نشأ من مؤثرات خارجية اقتضاها
التكليف ..وفطرة اإلنسان يف ذلك تشبه فطر األشياء املختلفة ،فاهلل تعاىل خلق املاء طاهرا
مطهرا ،فلو ترك عىل حالته التى خلقه اهلل عليها ومل خيالطه ما يزيل طهارته مل يزل طاهرا،
ولكنه بمخالطة املؤثرات اخلارجية من األنجاس واألقذار تتغري أوصافه وخيرج عن اخللقة
التى خلق عليها.
سكت قليال ،ثم قال :وقد بينت لنا كلامت اهلل التي أنزهلا عىل خاتم رسله هذه
املؤثرات اخلارجية لتفادهيا ،أو إلصالح ما أفسدته هذه املؤثرات من الفطرة األصلة..
وأول هذه املؤثرات كام خيرب رسول اهلل  هي املهد الذي ريب فيه اإلنسان ،كام قال ( :كل
مولود يولد عىل الفطرة فأبواه هيودانه ،أو ينرصانه ،أو يمجسانه كام تولد البهيمة هبيمة مجعاء
هل جتدون هبا من جدعاء؟)( ..)1ومن هذه املؤثرات الشياطني ،وهي أخطر املؤثرات،
ولذلك اشتد التحذير منه يف القرآن الكريم ،وإىل هذا املؤثر يشري قوله تعاىل حكاية لقول

( )1رواه البخاري ومسلم.
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خت َذ َّن ِمن ِعب ِ
﴿ألَ َّ ِ
الشيطانَ :
وضا َو َألُ ِض َّلن َُّه ْم َو َألُ َمنِّ َين َُّه ْم َو َآل ُم َر َّهنُ ْم َف َل ُي َب ِّت ُك َّن
اد َك ن َِصي ًبا َم ْف ُر ً
ْ َ
آ َذ َ
َري َّن َخ ْل َق اهللَِّ﴾ [النساء 118 :ـ  ،]119فالشيطان يف هاتني اآليتني
ان ْاألَ ْن َعا ِم َو َآل ُم َر َّهنُ ْم َف َل ُيغ ِّ ُ
يتوعد بتغيري الفطرة األصلية التي فطر عليها البرش ،والتي تشمل كل يشء حتى ما يتعلق
منها باجلانب اخللقي ..وليس من املؤثرات اخلارجية ـ كام قد يتوهم ـ أن اهلل تعاىل يمل عليه
الرش ،ويزينه له ،فذلك حمال عىل اهلل تعاىل ..فالرمحن الرحيم أرحم بعباده من أن يمل
عليهم الرش ،أو يدعوهم إليه.
النفس:
قلت :لقد ذكر أساتذيت الدوافع الغريزية التي تسيطر عىل اإلنسان شعر أو مل يشعر؟
قال :نحن نسمي ذلك نفسا.
قلت :فام النفس؟
قال :لقد ذكرت لك أن يف اإلنسان ركنني أساسني :أما أوهلام ..فذلك الطني البسيط
املتواضع الذي ال يقدر عىل يشء ..وأما الثاين ،فتلك الروح العلوية الطاهرة ..وقد شاء اهلل
أن تنزل تلك الروح العلوية إىل هذه األرض ..وأن متتطي هذا اجلسد الرتايب ..والرتاب ـ
بحسب سنن اهلل ـ حيتاج إىل املدد الغذائي الذي حيفظ توازنه ..وألجل هذه احلاجة ولدت
النفس.
قلت :فالنفس هي اجلهاز الذي خيدم وجود اإلنسان عىل األرض إذن؟
قال :أجل.
قلت :قرب يل ذلك ألفهمه.
قال :هل يمكن للسيارة أن تسري بال وقود؟
قلت :ال ..ال يمكن ذلك.
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قال :فالنفس هي التي ختربك عن حاجتك للوقود ،وتدلك عليها ..وهي التي متأل
فمك منها.
قلت :مل أفهم هذا.
قال :لقد خلق اهلل جلسدك حاجات كثرية ،وال يتوىل هذه احلاجات إال النفس.
قلت :فكيف تتوالها؟
قال :بأخالق جبلت عليها تسموهنا الغرائز.
قلت :فأنت تتفق إذن مع من يقول بتأثري الدوافع الغريزية.
قال :لقد ذكرت لك أهنم مجيعا أبرصوا حقائق ..ولكنهم مل يكتفوا هبا ،بل راحوا
خيلطوهنا باألوهام واخلرافات حتى مألوها حتريفا ..لعلك تعرف ما يقوله فرويد عن غريزة
اجلنس؟
قلت :لقد تتلمذت عليه زمنا ..وهو يعترب غريزة اجلنس عاصمة الغرائز.
قال :ال حرج عليه يف أن يعتربها عاصمة الغرائز أو مدينة من مدهنا ..ولكن احلرج
يف أن يفس كل الدوافع اإلنسانية عىل أساسها ..أمل يبلغ به الشطط أن فس الدوافع الداعية
إىل البحث عن الدين هبذا التفسري؟
قلت :بىل.
قال :فهذه هي املتاهة التي وقع فيها ..لقد خلط بني الروح والنفس.
قلت :لقد ذكرت يل أن الروح عندما متتطي اجلسد تتحول إىل نفس؟
قال :ال ..مل أقل إهنا تتحول ..وإنام قلت لك :إهنا حتتاج إىل جهاز اسمه النفس
لتامرس به حياهتا عىل هذه األرض ..إن حاجتها إىل النفس تعدل حاجتنا إىل استعامل أجهزة
خاصة إذا أردنا أن نصعد يف الفضاء أو نغوص يف أعامق املاء.
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قلت :والروح؟
قال :الروح هي اإلنسان ..وليس هلا يف األصل إال وجهة واحده هي الوجهة التي
صدرت منها ..فهي ال تزال حتن إليها.
قلت :فكيف تستعمل النفس الغرائز لتحفظ به وجودها؟
قال :يمكن للعقل املجرد املتخل عن اهلوى أن يكتشف هذا ..فالنفس ليست بعيدة
عنا ..ولذلك يمكن حتليلها ملعرفة الغرائز املرتبطة هبا.
سكت قليال ،ثم قال :سأذكر لك ما قاله علامء املسلمني يف هذا ..ولعلهم استفادوا
الكثري منه من حكامء األمم املختلفة ..لقد ذكروا أن الوجود الدنيوي لإلنسان يتطلب
وسائل خاصة يتمكن هبا اإلنسان من السكن عىل هذه األرض ،كام يتطلب رائد الفضاء
لباس خاصا يتناسب مع جو القمر ،أو أي جو يريد أن يتعامل معه ..واللباس الذي
يتناسب مع هذه األرض ،هو هذا اجلسد الرتايب ،وخصائصه هي نفس خصائص املكونات
احلية املوجودة عىل هذه األرض ،فلذلك صار يفتقر إىل ما حيفظه ،وما يدفع عنه اهلالك..
وهذا احلفظ والتعهد يتطلب أعضاء جتلب الغذاء وغريه ،وأعضاء تدفع عن النفس
اهلالك ..وكل هذه األعضاء التي سلح هبا بدن اإلنسان هي الوسائل األساسية لتحقيق
متطلبات الوجود من الغذاء والدفاع ،بل ليس هناك جزء من جسد اإلنسان ال يقوم هبذا
األمر ..ومع أن أكثر هذه األعضاء يقوم هبذه الوظائف تلقائيا إال أن أصل الغذاء والدفاع
ركب يف اجلهاز اإلرادي لإلنسان فتنة وابتالء ..فركب يف اإلنسان جهاز الشهوة الدافع إىل
الغذاء واحلفاظ عىل النسل ..كام ركب فيه جهاز الغضب الدافع إىل احلمية واحلفاظ عىل
الوجود ..وهذان اجلهازان ينتظم حتتهام كل ما تتطلبه النفس من غرائز الوجود ،ومها
املستعمالن ألعضاء البدن يف حتقيق متطلبات هذه الغرائز.
489

سكت قليال ،ثم قال :لقد قال الغزايل يرشح رضورة هذه الغرائز( :فافتقر ألجل
جلب الغذاء إىل جندين :باطن ،وهو الشهوة ،وظاهر ،وهو اليد واألعضاء اجلالبة للغذاء،
فخلق يف القلب من الشهوات ما احتاج إليه ،وخلقت األعضاء التي هي آالت الشهوات
فافتقر ألجل دفع املهلكات إىل جندين :باطن ،وهو الغضب الذي به يدفع املهلكات وينتقم
من األعداء ،وظاهر ،وهو اليد والرجل اللتني هبام يعمل بمقتَض الغضب ،وكل ذلك بأمور
خارجة؛ فاجلوارح من البدن كاألسلحة وغريها)( ..)1واألمر إىل هذا املحل تتفق فيه النفس
البرشية مع النفس احليوانية ،وليس هناك أي خصوصية لإلنسان يف هذه اجلوانب ،وليس
هناك أي جمال للمدح أو الذم ملا يتعلق بمتطلبات هذه الغرائز ..وإنام يبدأ التكليف ،وينشأ
املدح والذم من غريزة أخرى هلا عالقة هبذه الغرائز من جهة ،وهلا عالقة بس وجود اإلنسان
من جهة أخرى ،فهي بني بني ،وعىل أساس هذه الغريزة تتحدد عالقة اإلنسان بنفسه..
وهذه الغريزة هي غريزة اإلدراك املزودة بأدوات التعرف عىل العامل الذي نزلت روح
اإلنسان إليه.
سكت قليال ،ثم قال :لقد قال الغزايل مبينا وجه احلاجة إىل هذه الغريزة وعالقتها
بام سبقها من غرائز( :ثم املحتاج إىل الغذاء ما مل يعرف الغذاء مل تنفعه شهوة الغذاء وإلفه،
فافتقر للمعرفة إىل جندين :باطن ،وهو إدراك السمع والبرص والشم واللمس والذوق،
وظاهر ،وهو العني واألذن واألنف وغريها) ،وزود باإلضافة إىل هذه احلواس بوسائل
التعامل مع املعلومات واملدركات ،ويمكن إدراكها بسهوله (فإن اإلنسان بعد رؤية اليشء
يغمض عينه فيدرك صورته يف نفسه وهو اخليال ،ثم تبقى تلك الصورة معه بسبب يشء

( )1اإلحياء.5/3:

490

حيفظه وهو اجلند احلافظ ،ثم يتفكر فيام حفظه فريكب بعض ذلك إىل البعض ،ثم يتذكر ما
قد نسيه ويعود إليه ،ثم جيمع مجلة معاين املحسوسات يف خياله باحلس املشرتك بـني
املحسوسات؛ ففي الباطن حس مشرتك وختيل وتفكر وتذكر وحفظ)
سكت قليال ،ثم قال :فهذه هي الغرائز التي حيفظ هبا اإلنسان وجوده عىل هذه
األرض ـ والتي ذكرها علامء املسلمني بناء عىل دراستهم التحليلية لإلنسان ـ وربام استفادوا
يف ذلك من غريهم ..وال حرج عليهم يف ذلك.
قلت :ما دام األمر مفتوحا ..فلم ينكر عىل العلامء الذين حاولوا البحث يف هذه
الغرائز؟
قال :ألن هذه الغرائز قد تشتط وتنحرف ،ويتولد عن انحرافها غرائز شاذة تنحرف
بحقيقة اإلنسان ..فيأيت هؤالء ،فيتصورون أن الشذوذ أصل ،وأن االنحراف استقامة.
قلت :فاإلنسان مطالب بكبت غرائزه إذن؟
قال :ال ..اإلنسان مطالب باحلفاظ عىل استقامة غرائزه حتى ال خترج به عن الفطرة
التي فطر عليها ..لقد ذكر الغزايل أمثلة ربام تقرب لك هذا ..لقد رضب مثاال عن حقيقة
اإلنسان ـ التي هي روحه ورس وجوده ـ يف بدنه كمثل ملك يف مدينته ومملكته ،فالبدن مملكة
النفس وعاملها ومستقرها ومدينتها ،واجلوارح وقواها بمنزلة الصناع والعملة ،والقوة
العقلية املفكرة كاملشري الناصح والوزير العاقل ،والشهوة كالعبد جيلب الطعام إىل املدينة،
والغضب واحلمية كاحلرس والرشطة ،أما العبد اجلالب للطعام ،والذي يمثل الشهوة ،فهو
كذاب ماكر خمادع ،يتمثل بصورة الناصح ،وهو يف عالقة عداء تام مع الوزير الناصح حتى
ال خيلو من منازعته ومعارضته ساعة ،فإذا كان الوايل يف مملكته مستغنيا يف تدبـرياته بوزيره
معرضا عن إشارة هذا العبد اخلبـيث ،أدبه صاحب رشطته ،وساسه لوزيره وجعله مؤمترا
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له مسلطا من جهته عىل هذا العبد اخلبـيث وأتباعه وأنصاره ،حتى يصري العبد مسوسا ال
سائسا ،ومأمورا مدبرا ال أمريا مدبرا ،ويف هذه احلالة يستقيم أمر البلد ،وينتظم العدل
بسببه ..وهكذا النفس متى استعانت بالعقل ،وأدبت بحمية الغضب ،وسلطتها عىل
الشهوة ،واستعانت بإحدامها عىل األخرى تارة بأن تقلل مرتبة الغضب وغلوائه بمخالفة
الشهوة واستدراجها ،وتارة بقمع الشهوة وقهرها بتسليط الغضب واحلمية عليها وتقبـيح
مقتضياهتا ،اعتدلت قواها وحسنت أخالقها.
سكت قليال ،ثم قال :وينطبق عل من هذا حاله مع نفسه قوله تعاىل فيمن مل خيضع
ِ
َن ْاهلوى َفإِ َّن ْ ِ
ي املَْ ْأ َوى﴾ [النازعات:
﴿و َأ َّما َم ْن َخ َ
اف َم َقا َم َر ِّبه َو َهنَى النَّ ْف َس ع ِ َ َ
لغرائزهَ :
اجلنَّ َة ه َ
َ
 40ـ  ،]41أما إن كان خالف ذلك ،وأصبح احلكم يف اإلنسان هواه وغرائزه ،فإنه ينطبق عليه
حينها قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َر َأ ْي َت َم ِن َّاخت ََذ إِ َهل َ ُه َه َوا ُه َو َأ َض َّل ُه اهللَُّ ع ََىل ِع ْل ٍم َو َخت ََم ع ََىل َس ْم ِع ِه َو َق ْلبِ ِه
رص ِه ِغ َشاو ًة َفمن هي ِد ِ
َو َج َع َل ع ََىل َب َ ِ
يه ِم ْن َب ْع ِد اهللَِّ َأ َف َال ت ََذك َُّر َ
ون﴾ [اجلاثية ..]23 :إن هذا املثل
َ َ ْ َْ
﴿وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا َّل ِذي آ َت ْينَا ُه آ َياتِنَا
ينطبق متاما عىل هذا املثل القرآين اجلليل ،قال تعاىلَ :

َان ِم َن ا ْلغ ِ
َاوي َن َو َل ْو ِش ْئنَا َل َر َف ْعنَا ُه ِ َهبا َو َلكِنَّ ُه َأ ْخ َلدَ إِ َىل ْاألَ ْر ِ
ان َفك َ
الش ْي َط ُ
َفان َْس َل َخ ِمن َْها َف َأ ْت َب َع ُه َّ
ض
ِ
ِ
َوا َّت َب َع َه َوا ُه َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
َرت ْك ُه َي ْل َه ْث َذلِ َك َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم ا َّل ِذي َن
ب إِ ْن َحتْم ْل َع َل ْيه َي ْل َه ْث َأ ْو ت ْ ُ
ك ََّذ ُبوا بِآ َياتِنَا َفا ْق ُص ِ
ص َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّر َ
ون َسا َء َم َث ًال ا ْل َق ْو ُم ا َّل ِذي َن ك ََّذ ُبوا بِآ َياتِنَا
ص ا ْل َق َص َ
َو َأ ْن ُف َس ُه ْم َكا ُنوا َي ْظلِ ُم َ
ون﴾ [األعراف 175 :ـ  ..]177فقد اعترب اهلل من خضع لغرائزه لتسريه كام
تشاء كلبا ..أو ال خيتلف عن الكلب ..وكذلك هؤالء الذين يقولون للناس( :إن هذه هي
غرائزكم ..فال تكبتوها )..هم يف احلقيقة يرموهنم كل مرة يف هاوية من البهيمية يصعب
عليهم اخلروج منها.
قلت :مل؟
492

قال :ألن النفس إذا تعودت شيئا أدمنت عليه ..فإذا أدمنت بان هلا أنه األصل ..ثم
يأيت هؤالء املحللون ليضموه إىل غرائز اإلنسان.
سكت قليال ،ثم قال :أال ترى املدمنني عىل املخدرات كيف يشق عليهم تركها..
ولو خريهتم بني تلبية غريزة الطعام وغريزة األفيون الختاروا األفيون ..فهل نرتك هلؤالء
املحللني املجال ليفرضوا عىل اإلنسان صاحب الفطرة األصلية ما يقع فيه ضحايا الغرائز
الشاذة؟
سكت ،فقال :إن هذه النظرة من األصول التي جتعل املسلم يشعر بأنه صاحب
إرادة ..فلذلك ال يستسلم لغرائزه ..وإنام هيذهبا لتستقيم مع الفطرة السليمة ..لقد ذكر
القرآن الكريم أصناف الناس ،وتعاملهم مع غرائزهم ..فذكر الغافلني عن أنفسهم الذين
توحد األنا فيهم بالنفس ،فلم يدركوا من وظائف وجودهم غري إرضاء الشهوات والغرائز
﴿و َال َت ُكو ُنوا كَا َّل ِذي َن ن َُسوا
التي وضعت يف األصل خلدمة املطية التي حتملهم ،قال تعاىلَ :
اهم َأ ْن ُفسهم ُأو َلئِ َك ُهم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [احلرش ،]19 :والفاسق هو اخلارج عن حقيقته
ُ
اهللََّ َف َأن َْس ُ ْ َ ُ ْ
املستغرق يف شهواته الغافل عن وظيفة وجوده ،واآلية تنبه إىل أن رس فسوقه هو نسيانه
وغفلته عن اهلل ،ويف ذلك إشارة إىل أن معرفة اهلل هي األساس واملنطلق الذي ينطلق منه
من يريد أن يرتقى عن حجاب النفس ..وقد سمى القرآن الكريم هذه النفس بالنفس
ِ
السوء﴾ [يوسف]53 :
األمارة بالسوء ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن النَّ ْف َس َألَ َّم َار ٌة بِ ُّ
سكت قليال ،ثم قال :وهي نفس مطمئنة من جهة اطمئنان صاحبها ملا هو فيه ،فال
حتدثه نفسه بمالمة أو عتاب ،فهو راض عن حاله ،قد كفى الشيطان هم الوسوسة ،وكفى
نفسه مهوم الرصاع ،فنفسه مستقرة مطمئنة ،والقلب مغلف مطبوع ..ويف مقابل هذه النفس
نفس أخرى ،وهي كذلك نفس مطمئنة ،ألهنا استسلمت بعد مجوحها ،وذلت بعد كربيائها،
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فصاحبها يف راحة منها ،والشيطان ال جيد جماال ليدخل إليها ،وقد عرب القرآن الكريم عنها
بالنفس املطمئنة ،فقال تعاىل﴿ :يا َأي ُتها النَّ ْفس املُْ ْطمئِنَّ ُة ار ِج ِعي إِ َىل رب ِك ر ِ
اض َي ًة َم ْر ِض َّي ًة
ُ
َ َّ َ
َ ِّ َ
ْ
َ
َفاد ُخ ِل ِيف ِعب ِ
ادي َوا ْد ُخ ِل َجنَّتِي﴾ [الفجر 27 :ـ ( ]30الفجر 29 :ـ )30
َ
ْ
سكت قليال ،ثم قال :وهذه هي نفوس اخلالصة من عباد اهلل من األنبياء واألولياء
والصاحلني ،وهي املرحلة األخرية التي تنتهي إليها املجاهدات ،وهي املرحلة األوىل التي
تبدأ منها املواهب ..ومثل هذه النفس كالرتبة الطيبة التي هذبت وصفيت وأصلحت ،ثم
بذرت فيها البذور الطيبة ،وال يبقى هلا إال املطر الذي ينزل عليها ،فتبسق أشجارها وتطيب
﴿و َال
ثامرها ..وبني هاتني النفسني ما يسميه القرآن الكريم بالنفس اللوامة ،قال تعاىلَ :
ُأ ْق ِس ُم بِالنَّ ْف ِ
س ال َّل َّوا َم ِة﴾ [القيامة ..]2 :وهذه النفس هي التي تتعامل مع صاحبها ،أو يتعامل
معها صاحبها كام يتعامل مع شخص أجنبي ،فهو يلومها ويعاتبها ،وقد يضطر ملعاقبتها
وجماهدهتا.
العقل:
قلت :عرفت الروح واجلسد ..وما يتولد عنهام من النفس ..فام العقل؟
قال :هو النافذة التي تطل هبا عىل حقائق الوجود ..وهو النور الذي تتعرف به عىل
واهب النور ..وهو العقال الذي ينظم نفسك لتنسجم مع الكون وتتخلق بأخالق
حقيقتها؟
قلت :هل تقصد ذلك الذي يسكن اجلمجمة؟
قال :اجلمجمة يسكنها الدماغ ..ال العقل ..العقل أرشف من أن ينحرص يف قفص
اجلمجمة.
قلت :فام عالقته بالدماغ؟
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قال :العقل يستخدم الدماغ كام يستخدم مجيع وسائل اإلدراك ..أما هو يف ذاته فهو
الروح نفسها ..وال يعرفه إال من يعرف رس الروح.
قلت :هل تستطيع أن تقرب يل عالقة الروح بالعقل ..وعالقتهام مجيعا باجلسد؟
قال :لن تفهم هذا إال إذا فهمت أدوار العقل.
قلت :فام أدوار العقل؟
قال :دوران ..أما أوهلام ،فهو خدمة اإلنسان يف هذا الوجود املؤقت الذي يعيشه..
ودور العقل يف هذا أن يستنبط من صنوف احليل ما تيس به احلياة ..وهو يف ذلك يشبه دور
النفس ..وأما الثاين ،فأن يطل عىل الوجود ليتعرف من خالله عىل رب الوجود ..وحقائق
الوجود ..وهذا هو الدور األصل للعقل ..وهلذا ينفي القرآن الكريم العقل عىل الذي مل
﴿و َم َث ُل ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ك ََم َث ِل ا َّل ِذي َين ِْع ُق بِ َام َال
يستعمله يف هذا الدور اخلطري ..قال تعاىلَ :
ِ
َي ْس َم ُع إِ َّال ُدعَا ًء َونِدَ ا ًء ُص ٌّم ُبك ٌْم ُع ْم ٌي َف ُه ْم َال َي ْع ِق ُل َ
اب
رش الدَّ َو ِّ
ون﴾ [البقرة ،]171 :وقال﴿ :إ َّن َ َّ
ِ
ون﴾ [األنفال ،]22 :وقالَ ﴿ :أ َف َل ْم َي ِس ُريوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َف َت ُك َ
الص ُّم ا ْل ُبك ُْم ا َّل ِذي َن َال َي ْع ِق ُل َ
ون
عنْدَ اهللَِّ ُّ

ِ
ان َي ْس َم ُع َ
ون ِ َهبا َأ ْو آ َذ ٌ
وب َي ْع ِق ُل َ
وب ا َّلتِي
ون ِ َهبا َفإِ َّهنَا َال َت ْع َمى ْاألَ ْب َص ُار َو َلك ْن َت ْع َمى ا ْل ُق ُل ُ
َهل ُ ْم ُق ُل ٌ

الصدُ ِ
ور﴾ [احلج ..]46 :ويف املقابل يثني عىل من استعملوا عقوهلم يف رحلة التعرف عىل
ِيف ُّ
اختِ َال ِ
رهبم ..فيسميهم ذوي األلباب ..فيقول﴿ :إِ َّن ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو ْ
ف ال َّل ْي ِل
َّ َ َ
ِ
والنَّه ِار َآلي ٍ
ِ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
رب ٌة ِألُ ِ
ات ِألُ ِ
اب﴾ [آل عمران ،]190 :ويقولَ ﴿ :ل َقدْ ك َ
ويل
َ
َ َ
َان ِيف َق َصص ِه ْم ع ْ َ

َان ح ِدي ًثا ي ْف َرتى و َلكِن تَص ِد َيق ا َّل ِذي ب َ ِ
ِ
ْاألَ ْل َب ِ
مح ًة
يش ٍء َو ُهدً ى َو َر ْ َ
ُ َ َ ْ ْ
اب َما ك َ َ
َْ
ني َيدَ ْيه َو َت ْفص َيل ُك ِّل َ ْ
﴿ه َذا َب َال ٌغ لِلن ِ
لِ َق ْو ٍم ُيؤْ ِمنُ َ
َّاس َولِ ُين َْذ ُروا بِ ِه َولِ َي ْع َل ُموا َأن ََّام ُه َو إِ َل ٌه
ون﴾ [يوسف ،]111 :ويقولَ :
و ِ
اب﴾ [إبراهيم ،]52 :ويقولَ ﴿ :أم ْن ُه َو َقانِ ٌت آنَاء ال َّل ْي ِل س ِ
احدٌ َولِ َي َّذك ََّر ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
اجدً ا َو َقائِ ًام
َ
َ
َ
َّ
ون َوا َّل ِذي َن َال َي ْع َل ُم َ
مح َة َر ِّب ِه ُق ْل َه ْل َي ْست َِوي ا َّل ِذي َن َي ْع َل ُم َ
ون ِإن ََّام َيت ََذك َُّر
حي َذ ُر ْاآل ِخ َر َة َو َي ْر ُجو َر ْ َ
َْ
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ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
اب﴾ [الزمر]9 :
قلت :وعيت هذا ..فام عالقة العقل بالروح ..وما عالقتهام باجلسد؟
قال :أما الدور األول ..فله عالقة كربى باجلسد ..ألنه مثل النفس ال يستخدم إال
طاقات اجلسد ..وأما الثاين ،فله عالقة كربى بالروح السامية ..فلذلك جتده يشف ..فريى
من احلقائق ما ال يستطيع العقل النفساين أن يفهمه.
قلت :والدماغ؟
قال :الدماغ ومجيع وسائل اإلدراك وسائل للعقل يستخدمها كام تستخدم النفس
املعدة يف هضم الطعام ..والفم ألكله.
القلب:
قلت :عرفت أن النفس هي الربامج التي تضعها الروح حلفظ البدن ..وأن العقل
هو الوسيلة التي تدرك هبا الروح العامل ..فام القلب؟
قال :هو الوسيلة التي تتفاعل هبا الروح مع العامل تفاعال وجدانيا.
قلت :مل أفهم.
قال :لإلنسان جمموعة عالقات بالعامل ..ولكل عالقة اللطائف اخلاصة هبا ..فعالقة
العقل مع مجيع وسائل اإلدراك هي التعرف عىل هذا العامل ..ثم إن هذا التعرف حيدث آثارا
من القبول أو الرفض ،ومن احلب والبغض ،ومن اإلذعان ومن اإلباق ..واملحل الذي
خص هبذا هو ما يسمى (القلب)
قلت :ال نعرف القلب إال تلك اجلارحة التي تضخ الدم إىل اجلسم.
قال :لعلها تضخ مع الدم تلك املشاعر ..وليس لعقولنا وال ألجهزتنا اآلن القدرة
عىل إنكار يشء من هذا ..فال يمكن للعقل أن ينكر ما مل يستطع أن يعرفه ..أما نحن..
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فموقنون متاما بام قال لنا ربنا ..لقد قال لناَ ﴿ :أ َف َل ْم َي ِس ُريوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َف َت ُك َ
وب
ون َهل ُ ْم ُق ُل ٌ
ِ
ان َي ْس َم ُع َ
ون ِ َهبا َأ ْو آ َذ ٌ
َي ْع ِق ُل َ
وب ا َّلتِي ِيف
ون ِ َهبا َفإِ َّهنَا َال َت ْع َمى ْاألَ ْب َص ُار َو َلك ْن َت ْع َمى ا ْل ُق ُل ُ
الصدُ ِ
ور﴾ [احلج]46 :
ُّ
قلت :فام العملية التي يتم هبا هذا التفاعل؟
قال :العقل ـ بوسائل إدراكه ـ يعطي معلوماته للقلب لينظر فيها ويتأملها من زاوية
نوع التفاعل الذي يقابلها به ..والقلب هو الذي يتفاعل مع املعلومات بحسب توجه
صاحبه.
قلت :أليست هذه عملية آلية حتمية؟
قال :ال ..لتوجه صاحبه الذي اختاره دور كبري يف حتديد نوع األثر الذي حيصل
للقلب ..إنه مثل املاء الذي جيمعه صاحبه من حمال خمتلفة ..ثم يفكر يف السبيل لرصفه..
﴿و َج َحدُ وا ِ َهبا
فلكل طريقته يف ذلك الرصف ..لقد أشار القرآن الكريم إىل هذا ،فقالَ :
َان ع ِ
فك َ
َاق َب ُة املُْ ْف ِس ِدي َن﴾ [النمل ..]14 :ففي هذه
اس َت ْي َقنَت َْها َأ ْن ُف ُس ُه ْم ُظ ْل ًام َو ُع ُل ًّوا َفا ْن ُظ ْر َك ْي َ
َو ْ
اآلية اإلشارة إىل أن هناك ما يمكن إدراكه إدراكا تاما ومع ذلك يقابل باجلحود.
قلت :كيف تسمي آلة هذه العملية قلبا ..مع أن القرآن ـ من خالل ما قرأت عل من
آيات ـ ال يسميه كذلك.
قال :هذه مصطلحات دلت عليها احلقائق القرآنية ..وال حرج يف املصطلحات..
فنحن نقول يف تعابرينا( :رأيت) ..ونقول (رأت عيناي) ..فنعرب عن الرؤية بمحلها ..ونعرب
عنها باملجموع ..فاملحل ليس إال خادما للمجموع.
قلت :أللقلب كذلك توجهان؟
قال :أجل ..وجهة دنيا ..وهي تشبه دور النفس ..ووجهة عليا ..وهي متثل دور
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الروح من جهة تعاملة مع حقائق الوجود ،فالذي يمتلئ قلبه عشقا للدنيا وما يف الدنيا يف
احلقيقة مل يستعمل إال اجلزء األدنى من قلبه ..أما الذي استغرقته احلقائق فامل إليها بقلبه
ميال كليا فإنه قد استعمل جهته العليا.
قلت :هل يمكن اجلمع بينهام ،بحيث يستعمل اإلنسان كال الوجهتني من غري
تناقض وال رصاع؟
قال :أجل ..وذلك هو الكامل ..وقد كان من أدعية رسول اهلل ( :اللهم انى أسالك
حبك وحب من حيبك والعمل الذى يبلغني حبك ،اللهم اجعل حبك أحب ايل من نفيس
()1

وأهل واملاء البارد)

قلت :مل قال ذلك؟
قال :حتى ال يسيطر احلب األدنى عىل اإلنسان ،فيشغله عن احلب األعىل.
اخلالفة:
قلت :أهناك لطائف أخرى لإلنسان؟
قال :أجل ..هناك لطائف كثرية ..وهي تربز كل حني ..إن روح اإلنسان منجم
ضخم ..ولكنه ال يربز آللئه وأصدافه إال ملن صدق يف البحث عنها.
قلت :فام البحر الذي يغوصه اإلنسان حتى خيرج آللئ روحه؟
قال :اخلالفة.
قلت :ما اخلالفة؟ ..وما عالقتها بإبراز القدرات؟
قال :روح اإلنسان بطاقاهتا مجيعا مثل البذرة التي توضع يف الرتبة ..فهل يكفيها أن

( )1رواه أبو نعيم يف احللية.
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توضع ،ثم ال تتعهد بالسقي؟
قلت :إهنا بذلك لن تنتج شيئا ..ستبقى بذرة ومتوت بذرة.
قال :فالسقي هو الذي خيرج ما ختتزنه من الطاقات؟
قلت :أجل ..بالسقي والتعهد تصنع تلك البذرة جذورا راسخة يف األرض ..وهامة
عالية يف السامء ..وفوق ذلك قد تعطينا من الثامر ما نظل ننعم به.
قال :فهكذا روح اإلنسان ..هي بذرة ..وتبقى بذرة إن مل تتعهد بالسقي.
قلت :فام السقي الذي يؤهلها للربوز؟
قال :أصناف االختبارات واالبتالءات التي يواجه هبا اإلنسان ..فتربز من طاقاته يف
مواجهتها ما يبني أصل بذرته ..هل هي بذرة طيبة أم بذرة خبيثة.
قلت :فام اخلالفة؟
قال :هذه هي اخلالفة ..إهنا السلوك الذي يامرسه اإلنسان جتاه ما يواجه به من أنواع
﴿وإِ ْذ َق َال َر ُّب َك
االبتالءات واملسؤوليات ،وهلذا ملا قال اهلل تعاىل للمالئكة عليهم السالمَ :
ِ ِ
ِ
لِ ْلم َالئِك َِة إِ ِّين ج ِ
اع ٌل ِيف ْاألَ ْر ِ
يها
ض َخلِي َف ًة﴾ [البقرة ]30 :قالواَ ﴿ :أ َ ْ
يها َم ْن ُي ْفسدُ ف َ
جت َع ُل ف َ
َ
َ
َو َي ْس ِف ُ
ك الدِّ َما َء﴾ [البقرة]30 :
قلت :مل قالوا ذلك؟
قال :ألن اإلنسان وضع يف موضع حرج يمكنه من أن يصعد إىل أعىل الدرجات..
ويمكنه يف نفس الوقت أن ينحط إىل أسفل الدركات.
قلت :ال أزال حائرا يف معنى اخلالفة ..ويف عالقة حقيقة اإلنسان هبا.
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قال( :)1اإلنسان خملوق كريم لغاية رفيعة ..هو مل خيلق كام تتوهم الفلسفات ليأكل
ويرشب ويسيطر ..ويامرس من أنواع املتع ما يغذي الفراغ الذي تعاين منه روحه ،وإنام
خلق ليكون خليفة ..يتوىل إدارة األرض وعامرهتا وتطويرها ..وبام أنه خليفة ،فإن ذلك
يقتيض أمورا ..منها انتامء اجلامعة البرشية إىل حمور واحد هو اهلل ،بدال من كل االنتامءات
األخرى ،واإليامن بسيد واحد للكون ..وهذا هو التوحيد اخلالص الذي قام عليه
اإلسالم ..والثاين ..إقامة العالقة االجتامعية عىل أساس العبودية املخلصة هلل ،وحترير
اإلنسان من عبوديات األسامء التي متثل ألوان االستغالل واجلهل والطاغوت ..والثالث..
جتسيد روح األخوة العامة يف كل العالقات االجتامعية بعد حمو ألوان االستغالل والتسلط،
فام دام اهلل تعاىل واحدا وال سيادة إال له ،والناس مجيعا عباده ومتساوون بالنسبة إليه ،فمن
الطبيعي أن يكونوا إخوة متكافئني يف الكرامة اإلنسانية واحلقوق ..والرابع ..اخلالفة
استئامن ،واألمانة تفرتض املسؤولية واإلحساس بالواجب ،إذ بدون إدراك الكائن أنه
مسؤول ال يمكن أن ينهض بأعباء االمانة أو خيتار ملامرسة دور اخلالفة.
سكت قليال ،ثم قال :واإلنسان هبذا املفهوم الذي جاء به اإلسالم للخالفة خارج
عن أي نوع من أنواع التبعية ألي قوة اجتامعية أيا كانت ،بل هو خاضع هلل وحده ..فال
قمية لنسب وال لون وال وطن وال قومية ..وال أي يشء من هذه األشياء التي قام عليها
التناحر هبا بني البرش ..واخلالفة هبذا الشكل حركة دائبة نحو قيم اخلري والعدل والقوة..
حركة ال توقف فيها ألهنا متجهة نحو املطلق ،وأي هدف آخر للحركة سوى املطلق سوف
يكون هدفا حمدودا ،وبالتايل سوف جيمد احلركة ويوقف عملية النمو.

( )1انظر :خالفة اإلنسان وشهادة األنبياء ،الشهيد آية اهلل الصدر ،ص  11ـ .12
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قلت :فام الفرق بني هذا الفهم الذي جاء به اإلسالم ..وبني سائر املذاهب
واألفكار؟
قال :الفروق عظيمة ال يمكن حرصها ..منها أن اإلسالم يعترب اإلنسان ..كل
إنسان ..خليفة هلل ..أي انتامء اإلنسان األول هلل ،فهو الذي خلقه ..ومنه يستمد وجوده،
ورزقه ،وإليه يتوجه بالعبادة والدعاء ،وهذا االنتامء جيعله يمحو من خاطره وسلوكه كل
تلك االنتامءات الضيقة التي متليها عليها حدود املكان والزمان واملصالح ..وهلذا ..فهو
يشعر بأخوة تنتظم مجيع الكون ..وال تنحرص يف البقع الضيقة التي ولد فيها ،أو انتسب
إليها.
َّاس إِنَّا
التفت إيل ،وقال :قارن هذا املفهوم الذي ينطلق من قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َم ُك ْم ِعنْدَ اهللَِّ َأ ْت َقا ُك ْم إِ َّن
ِ
يم َخبِ ٌري﴾ [احلجرات ]13 :بجميع املفاهيم العنرصية التي تفوح من األديان واملذاهب
اهللََّ عَل ٌ
واحلضارات ..إن القوميات والشعوب والقبائل واآلباء واألنساب التي ابتعد هبا اإلنسان
عن االنتامء هلل ..كام يعنيه مفهوم اخلالقة ..هو الذي صدر مع صداه الضارب يف أحقاب
التاريخ أكثر احلروب ،وأبشع العصبيات ،وأرذل اجلرائم اإلنسانية.
قلت :أللخالفة كذلك جهتان؟
قال :أجل ..جهة إىل اهلل تستدعي التسليم له وحمبته وطاعته املطلقة ،وجهة إىل اخلق
تستدعي التعامل معهم وفق ما يقتضيه العدل والرمحة ،وقد ذكر القرآن اجلهة الثانية ،فقال
َاك َخلِي َف ًة ِيف ْاألَ ْر ِ
ني الن ِ
عن داودَ ﴿ :يا َد ُاوو ُد إِنَّا َج َع ْلن َ
احل ِّق َو َال َتتَّبِ ِع ْاهل َ َوى
اح ُك ْم َب ْ َ
ض َف ْ
َّاس بِ ْ َ
ون َع ْن َسبِ ِ
َف ُي ِض َّل َك َع ْن َسبِ ِ
يل اهللَِّ إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ِض ُّل َ
اب َش ِديدٌ بِ َام ن َُسوا َي ْو َم
يل اهللَِّ َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
ِْ
احل َس ِ
اب﴾ [ص]26 :
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قلت :لقد كان داود حاكام ،وليس كل الناس كذلك؟
قال :كل إنسان له حكم يرتبط به ..لقد ذكر رسول اهلل  ذلك فقال( :كلكم مسئول
عن رعيته ،فاالمام راع وهو مسئول عن رعيته ،والرجل راع يف أهله وهو مسئول عن رعيته
واملرأة راعية يف بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها ،واخلادم راع يف مال سيده وهو
مسؤول عن رعيته ،والرجل راع يف مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته ،وكلكم راع وكلكم
()1

مسؤول عن رعيته)
العبودية:

قلت :وعيت كل هذا ..وأدركت مدى تناسقه ..لكني مل أفهم إىل اآلن الغاية العليا
لإلنسان.
﴿و َما َخ َل ْق ُت ِْ
اجل َّن َو ْ ِ
اإلن َْس إِ َّال
قال :لقد عرب القرآن الكريم عن هذه الغاية ،فقالَ :
ِ
ِ
ل َي ْع ُبدُ ون﴾ [الذاريات]56 :
قلت :فام العبودية؟
قال :هي استعامل كل اللطائف يف التوجه إىل اهلل ومعرفته وحمبته.
قلت :مل أفهم.
قال :لكل ما عرفنا من لطائف اإلنسان عبوديته اخلاصة به ..فللجسد عبوديته..
وللنفس كذلك ..وهكذا ..وهلذا جتد عبادات املسلمني عبادات جتمع كل ذلك ..فهي
جسدية نفسية عقلية قلبية روحية.
قلت :أهذه هي الغاية عندكم ..أن يصري اإلنسان عبدا ..إن الغاية التي وصل إليها

( )1البخاري ومسلم.
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قومي هي أن يتحرر اإلنسان من كل القيود ..ابتداء من قيود اإلله ..أمل تسمع بام صاح به
نيتشة؟
ابتسم ،وقال :لقد أوقعهم غرورهم هذا يف عبودية كل يشء ..عبدوا بطوهنم..
وعبدوا جاههم ..وعبدوا سلطاهنم وشهواهتم ..لقد صاروا عبيد لكل يشء.
قلت :وعابد اهلل؟
قال :عبادة اهلل هي العبادة التي حتررك من كل األشياء لتجعلك متنعام بالتوجه إىل
ربك ،واالستغراق يف مشاهدته والتعرف عليه.
قلت :كالمك مجيل ..لكنه يصعب عل إدراكه ..ولست أدري ما سبب ذلك؟
قال :هذه املعاين اجلليلة حتتاج نوعا من الرياضة ..ولن يفهمها إال من مارس تلك
الرياضة.
حقوق اإلنسان:
قلنا :حدثتنا عن املشهد الثاين ..فحدثنا عن الثالث.
قال الثاين :بعد أن سمعت تلك األحاديث عن حقيقة اإلنسان ،والتي تتوافق متاما
مع فطريت ،وفرحت هبا كثريا ،جاءين من شياطني اإلنس من يشككني يف القرآن واإلسالم
وكل األديان ،بحجة جرائمها يف حقوق اإلنسان.
وهناك فزعت إىل اهلل يف أن يدلني عىل احلق ،وأن يبعد عني كل ما حيول بيني وبينه،
ورسعان ما استجاب اهلل يل ..حيث أين التقيت اثنني يتحدثان أما بعض املحاكم ..وقد قال
أوهلام للثاين :وعيت حقيقة اإلنسان كام يصورها القرآن ..وكام تصورها مذاهب البرش
وأفكارهم ،فام احلقوق التي تتطلبها هذه احلقيقة؟
قال الثاين :فام هي احلقوق التي تتصورها أنت؟
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قال األول :ثالث :احلرية ..واإلخاء ..واملساواة ..وهي احلقوق التي جاءت هبا
الثورة الفرنسية.
قال الثاين :وما الثورة الفرنسية؟
قال األول :تلك التي أعلنت حقوق اإلنسان.
قال الثاين :وأعلنت معها عقوق اإلنسان.
قال األول :ما تقول؟
قال الثاين :لقد قام أولئك الثوار املساكني بقلع شجرة اإلنسان قلعا شديدا ممتلئا
بالفوض ،فقطعوا عروقها ،وسملوا أعني أوراقها ،ثم مألوها بالصور التي شاءت هلم
أهواؤهم أن حتجب أشعة الشمس عنها ،ثم أحرضوا مياه املستنقعات ،فسقوها هبا،
فامتألت باألدواء.
قال األول :كيف حصل كل ذلك؟
قال الثاين :يف ذلك اليوم الذي اختلط فيه البغض باحلب ..واحلقوق بالعقوق ..قام
الثوار الذين انفجر هبم الظلم االجتامعي ،وقام معهم املفسدون يف األرض ،إىل الثورة..
لقد كان النظام االجتامعي الذي هيمن عىل احلياة األوروبية طيلة القرون الوسطى هو نظام
(اإلقطاع) ..وربام كان هذا النظام أبشع النظم االجتامعية يف التاريخ ،وقد كان من رمحة اهلل
بأمة حممد أنه مل يكن فيها هذا النوع من النظم ..ذلك أن سياسة املال التي اتسم هبا اإلسالم،
كانت متنع ظهور اإلقطاع ..واألخطر من ذلك ..ولعله هو الذي جر الثورة الفرنسية إىل
ذلك االنحالل أو ذلك االستغالل اليسء ملبادئها هو أن الكنيسة كانت أكرب املالك
اإلقطاعيني ،فلذلك وقفت ضد الثورة ،بدل أن تتوالها وحتميها وترشدها.
سكت قليال ،ثم قال :إن الكنيسة ـ التي حكمت أوروبا طيلة عصورها املظلمة ـ مل
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تكتف بصد الناس عن نور اإلسالم ،بل ناقضت تعاليم اإلنجيل الداعية إىل املحبة
والتسامح ونافست األمراء اإلقطاعيني يف إذالل الشعوب وقهرها ..لقد برر القديس توما
االكويني نظام االسرتقاق اإلقطاعي بقوله( :إنه نتيجة خلطيئة آدم)( )1وكأن رجال الكنيسة
والبارونات ليسوا من بني آدم ..وهلذا مل تكن تلك الثورة يف حقيقة أمرها مترد ًا عىل الكنيسة،
ألهنا كنيسة ،وإنام كان ذلك ألهنا مالك إقطاعي.
قال األول :صدقت ..وقد قرأت يف هذا لويلز قوله( :كانت ثورة الشعب عىل
الكنيسة دينية …فلم يكن اعرتاضهم عىل قوة الكنيسة ،بل عىل مساوئها ونواحي الضعف
فيها ،وكانت حركات متردهم عىل الكنيسة حركات ال يقصد هبا الفكاك من الرقابة ،بل
طلب رقابة دينية أتم وأويف … وقد اعرتضوا عىل البابا ال ألنه الرأس الديني للعامل املسيحي،
بل ألنه مل يكن كذلك ،أي ألنه كان أمري ًا ثري ًا دنيوي ًا ،بينام كان جيب أن يكون قائدهم
()2

الروحي)

قال الثاين :بسبب هذا ..ولدت ألول مرة يف تاريخ أوروبا املسيحية دولة مجهورية
ال دينية تقوم فلسفتها عىل احلكم باسم الشعب ،وعىل حرية التدين بدالً من الكثلكة ،وعىل
احلرية الشخصية بدالً من التقيد باألخالق الدينية ،وعىل دستور وضعي بدال من قرارات
الكنيسة ..ونتج عن هذا أن حلت اجلمعيات الدينية ،ورسح الرهبان والراهبات،
وصودرت أموال الكنيسة ،وألغيت كل امتيازاهتا ..وكان ذلك كله يمكن أن يتم باعتدال..
لوال أن الثورة الغوغائية ال يمكن أن حتصد االعتدال ..واألخطر من ذلك كله أن القائمني
عىل الثورة والنارشين هلا أو الذين تربوا يف أحضاهنا ومهدها انطلقوا من الثورة ..ومل
( )1قصة احلضارة.406/14:
( )2معامل تاريخ اإلنسانية.989/3:
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ينطلقوا من العلم ..فوقعوا يف أخطاء ال تقل عن األخطاء التي ثاروا عليها.
قال األول :فهال ذكرت يل نامذج عن األخطاء التي وقعت فيها.
قال الثاين( :)1لقد كان من أخطر ما ولدت الثورة ..وأخطر من ولدها تلك األفكار
التي سميت أفكارا تنويرية مع أهنا كانت حتوي من الظلامت ما ال يقل عن الظلامت التي
أرادت رفعها ..فمن املدارس التي ظهرت ..والتي طبعت احلياة العقدية والسلوكية
واالجتامعية ..وحاولت أن تفس حقيقة اإلنسان ،وتستنتج منها حقوقه مدرسة الكتاب
املوسوعيني الذين كتبوا دائرة املعارف بزعامة (ديدرو) ،وكانوا كام يقول ويلز( :يناصبون
األديان عداوة عمياء) ..ومنها مدرسة (روسو) ،وهي مدرسة ذات طابع اجتامعي
وسيايس ،وروسو هو صاحب كتاب (العقد االجتامعي) الذي أطلق عليه (إنجيل الثورة
الفرنسية) ..ومن أعمدة هذه املدرسة (مونتسيكو) صاحب (روح القوانني) ..ومن كتابات
هؤالء استلهم زعامء الثورة مبادئهم واقتباساهتم.
قال األول :أجل ..ومن تلك املدارس مدرسة الدين الطبيعي ،وهي مدرسة ذات
طابع فلسفي هدام ،وقد سبق الفالسفة العقالنيون غريهم يف بحث عالقة الفرد بالدولة
واملناداة بمجتمع ينفصل فيه الدين عن الدولة ،وكانت فكرهتم الالدينية أوسع مما تصوره
ميكافيل ،ألن الدين نفسه عندهم جيب أن يلغى ليحل حمله (الدين الطبيعي أو القانون
الطبيعي)
قال الثاين :وهكذا بتأثري هذا الفكر الالديني جسمت الثورة الفرنسية الفكرة
الفلسفية القديمة بإقامة جمتمع يرفض القيم واألخالق الدينية ،وجيعل العالقات النفعية

( )1خلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب :ثامر من شجرة النبوة ،ص ،212فام بعدها.
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املحضة هي الرباط املقدس الوحيد.
قال األول :فهل تتصور تلك اجلامهري البسيطة من الفالحني والعامل الذين قهوهم
اإلقطاع قد قرأوا أفكار روسو ،وانتقادات فولتري ،ليقوموا بالثورة؟
قال الثاين :ربام مل يقرأوا ..ولكنهم قد قرأوا الواقع ..قرأو خمازي الكرادلة
والقساوسة وفضائحهم وثراءهم البازخ ..ورأو بأعينهم ما عرب عنه توماس جفرسن
بقوله( :إن القسيس يف كل بلد ،ويف كل عرص من أعداء احلرية ،وهو دائ ًام حليف احلاكم
املستبد يعينه عىل سيئاته يف نظري محايته لسيئاته هو اآلخر)( ،)1وكان كل ذلك مدعاة ألن
تصب اجلامهري جام غضبها عىل الكنيسة ،وترصخ خلف (مريابو)( :اشنقوا آخر ملك
بأمعاء آخر قسيس)
قال األول :أرانا انشغلنا باحلديث عن الثورة الفرنسية عن حقوق اإلنسان.
قال الثاين :ال ..مل ننشغل ..البد أن نفهم كل هذا حتى نعي معنى حقوق اإلنسان
التي نادت هبا الثورة الفرنسية ،والتي اعتربت بعد ذلك دستورا حلقوق اإلنسان ..فال
يمكن مقارنة ما جاء به اإلسالم إال بعد أن نعرف ما جاءت به هذه الثورة التي زعم هلا أهنا
أول من نادى بحقوق اإلنسان.
قال األول :أنا إىل اآلن مل أعرف كيف دخلت فكرة حقوق اإلنسان إىل الثورة
الفرنسية.
قال الثاين :ال يزال ذلك لغزا ..أو قريبا من اللغز ..ذلك أن تلك اجلامهري كان يمكن
ككل الثورات أن تكتفي باإلنجازات البسيطة ..ولكنها مل تكتف بذلك ..مل تكتف الثورة

( )1أفكار ورجال.502:
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بمصادرة أمالك الكنيسة ..أو القضاء عىل نفوذها ..لتظل بعد ذلك مؤمنة بدينها ،وفيه
لتارخيها ،متمسكة بتقاليدها العريقة ،لوال أنه وجد عامل آخر قلب أهداف الثورة وحول
خط سريها ..فعندما اندفعت اجلموع الغوغائية هلدم الباستيل ،وهو رمز العبودية
واالستبداد مل تكن ترفع سوى شعار واحد هو (اخلبز) ،واخلبز وحده ..لكنها ما إن بدأت
يف قطف أوىل نتائج ثورهتا حتى وجدت نفسها هتتف بشعار (احلرية املساواة اإلخاء) ،وهو
شعار لقنته تلقين ًا ..كام لقنت شعار (لتسقط الرجعية) ،وهي كلمة ملتوية تعني الدين..
وعندما بدأت املقصلة يف تطبيق تلك الشعارات كان الضحايا يقدمون عىل مذبحها بحجة
واحدة هي أهنم من أعداء الشعب ،مع أنه كان بينهم من يعرف الشعب براءته ،ودهش
الشعب حني كان يرى من يقرأ بيان القتل اليوم باسم الشعب ،يقدم هو نفسه غدا إىل
املقصلة باسم الشعب أيض ًا.
قال األول :كيف هذا ..هل ترى الثورة فشلت يف حتقيق أهدافها؟
قال الثاين :بل انحرفت عن أهدافها ..لقد توىل مفسدون كثريون رعاية الثورة
وتوجيهها ..فلذلك انحرفت ذلك االنحراف اخلطري ..وانحرفت معها حقوق اإلنسان
انحرافا ال نزال نعاين منه.
قال األول :ما هو هذا االنحراف؟
قال الثاين :عزل الدين عن احلياة ..وعزل حقيقة اإلنسان عن حقوقه.
قال األول :فهل حتدثني عن آثار ذلك؟
قال الثاين :سأحدثك عن بعض آثار ذلك ،لتكتشف الزور الذي حتتوي عليه أكذوبة
حقوق اإلنسان التي جاءت هبا الثورة الفرنسية ،وأعلنتها القوانني العاملية.
احلرية:
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قال األول :فلنبدأ حديثنا باحلرية.
نظر الثاين إىل شجرة أمامهام تكاد متوت ،ثم قال :هل ترى هذه الشجرة املسكينة
التي تتنفس السموم ،وترضع من املستنقعات؟
قال األول :ما هبا؟
قال الثاين :هذه هي هناية احلرية التي نادى هبا أولئك الشياطني الذين اعتلوا عرش
البرشية.
قال األول :إن ما تقوله خطري جدا.
قال الثاين :وصادق جدا ..احلرية التي يريدها أولئك الشياطني هي أن تتمرد هذه
الشجرة عىل مجيع الغابة التي ولدت يف أحضاهنا لترشب غري املاء الذي ترشبه ،وتأكل من
غري الكأل الذي تأكل منه ..إن أول ما فعلته تلك الثورة التي أعلنت احلرية أن برتت
اإلنسان عن اإلنسان ،ألهنا تصورته قيدا يكبت حرية اإلنسان ..وقد بدأت ذلك بتحريره
من اهلل ..أو بعزل اهلل عن حياته(.)1
قال األول :وعيت هذا ..بل إين أرى هذا بعيني ،وأتأمل له كام تتأمل ..بل إنه يف كل
يوم يظهر شذوذ جديد من هذا العامل احلر ..ويطالب اجلميع بقبوله ،ألنه مظهر من مظاهر
احلرية ..ومن ينكر ذلك يعترب من حمور الرش الذي ينبغي أن حيارب ويباد لتحفظ احلرية يف
العامل.
قال الثاين :أما اإلسالم ..دين احلرية احلقيقية ..فقد بنى مفهوم احلرية عىل أسس
صحيحة ختدم الفرد ،وختدم املجتمع ..وتقيم عامرة األرض التي ال تستقيم إال باحلرية

( )1انظر التفاصيل املرتبطة هبذا يف ثامر من شجرة النبوة ،ص.216
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املنضبطة بضوابط املسؤولية.
قال األول :لقد ذكرت يل أن حقوق يف اإلسالم تنطلق من تصوره حلقيقته.
قال الثاين :أجل ..ولذلك فإن احلرية يف اإلسالم تنطلق من اخلصائص التي عرف
هبا اإلسالم اإلنسان ..وأوهلا العبودية هلل.
قال األول :إن قومنا من دعاة احلرية يعتربون هذا من القيود التي متنع انطالقة
احلرية.
قال الثاين :ال ..إن العبودية هلل ،والتي تعني االنقياد التام والطاعة الكاملة هلل هي
التي حترر اإلنسان من كافة العبوديات واالنقيادات والتبعات ألية جهة أخرى ..وهذا ما
يكشف عن التحرر احلقيقي لالنسان من كافة األغالل والقيود التي طاملا كبلت إرادته
وفكره وجسمه وروحه وحتى عواطفه خالل مسريته احلافلة بالعناء ..فالعبودية هلل تعني
أسمى أنواع احلرية التي مل حيلم هبا اإلنسان ،ومل يتصورها أبد ًا ،وهو يصارع ألوان
العبوديات التي سلبت منه نعمة احلرية واحلياة اآلمنة والعيش اهلانىء ..إن العبودية هلل حترر
اإلنسان من كل القيود ..ال من قيود الظلم واالمتهان واالستعباد واآلهلة املزورة فحسب،
وانام من قيود النفس وأهوائها اجلاحمة ونزعاهتا اجلنونية ،وذلك ما يتيح لالنسان شق طريقه
بشكل أفضل وأداء دوره بالصورة املطلوبة ..ولئن كانت احلرية يف احلضارات الغربية تبدأ
من التحرر لتنتهي إىل ألوان من العبودية واألغالل ،فإن احلرية الرحيبة يف اإلسالم عىل
العكس ..ألهنا تبدأ من العبودية املخلصة هلل تعاىل لتنتهي إىل التحرر من كل اشكال
العبودية املهينة(.)1

( )1املدرسة اإلسالمية ،السيد حممد باقر الصدر ،ص .95

510

قال األول :ولكن الذين ثاروا يف الثورة الفرنسية ثاروا عىل الكنيسة التي ترمز
للعبودية هلل.
قال الثاين :ال ..مل تكن الكنيسة يف يوم من األيام ترمز للعبودية هلل ..لقد قال القرآن
﴿اخت َُذوا َأحبار ُهم ور ْهباهنم َأربابا ِمن د ِ
يف االنحراف اخلطري الذي آلت إليهَّ :
ون اهللَِّ
ْ َ َ ْ َ ُ َ َُْ َْ ً ْ ُ
واملَْ ِسيح ابن مريم وما ُأ ِمروا إِ َّال لِيعبدُ وا إِ َهلا و ِ
احدً ا َال إِ َل َه إِ َّال ُه َو ُس ْب َحا َن ُه ع ََّام ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾
ً َ
َُْ
َ
َ ْ َ ََْ َ َ َ ُ
[التوبة ..]31 :أنت تعلم ما فعله رجال ديننا متذرعني بام أعطي هلم من سلطة املنح واملنع،
والغفران واحلرمان ،واإلدخال يف رمحة اهلل ،والطرد منها ،ألن املسيح قال لبعض تالميذه:
سأعطيك مفاتيح ملكوت السموات ،فكل ما ربطته عىل األرض يكون مربوطا يف
السموات ،وكل ما حللته عىل األرض يكون حملوال يف السموات.
قال األول :واإلسالم؟
قال الثاين :ليس يف اإلسالم هذا النوع من العبودية ..اإلسالم يأمر بالعبودية التي
تتوجه هلل وحده من دون أي وسائط ..ولذلك فإن هذه العبودية هي عني احلرية ..فهي
حترره من أي قيد فكري أو سيايس أواجتامعي أونفيس ..وغريها من القيود التي حتاول
فرضها عليه االفكار والعقائد والتقاليد والقوى التي المتت إىل اهلل بصلةُ ﴿ ..ق ْل َيا َأ ْه َل
رش َك بِ ِه َشي ًئا و َال يت ِ
َاب َت َعا َل ْوا إِ َىل كَلِ َم ٍة َس َو ٍاء َب ْينَنَا َو َب ْينَ ُك ْم َأ َّال َن ْع ُبدَ إِ َّال اهللََّ َو َال ُن ْ ِ
ا ْلكِت ِ
َّخ َذ َب ْع ُضنَا
ْ َ َ
بع ًضا َأربابا ِمن د ِ
ون اهللَِّ َفإِ ْن ت ََو َّل ْوا َف ُقو ُلوا ْاش َهدُ وا بِ َأنَّا ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾ [آل عمران ،]64 :وانطالقا
َْ ً ْ ُ
َْ
من هذه العبودية اجلميلة التي يعيشها الفرد املؤمن كام تعيشها اجلامعة املؤمنة يتحرك املؤمن
يف احلياة طبق ًا ملرضاة من توجه إليه بالعبودية ..فاملسلم مطالب بتحقيق مرضاة اهلل،
والبحث عنها يف التكاليف التي كلف هبا.
قال األول :أليس هذا قيدا للحرية؟
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قال الثاين :أرأيت لو أن طبيبا هناك عام يرضك ،أو أمرك بام ينفعك ،ثم فعلت ما طلبه
منك عن رضا تام ..وطواعية حمبة ..أكان ذلك قيدا؟
قال األول :ال ..فالطواعية تتناىف مع القيد.
قال الثاين :فهكذا العبودية التي أمر هبا اإلسالم ،والتي يقوم هبا املؤمن ،ففيها
وصفان يزيالن عنها ما نتومهه من قيود ..أما أوهلام ،فكوهنا ال يمكن أن تتحقق إال بالرض
التام والطواعية التامة ..وهلذا يربط اإلسالم بني العبادة واملحبة ..فالعبادة التزام من قلب
ممتلئ بحب اهلل ..قلب يشعر أنه ليس يف الوجود من هو أجدر من اهلل بأن حيب ،واإلسالم
بمصادره املقدسة يعمق يف املؤمنني هذه املحبة ..فهو يصف اهلل بأنه صاحب الفضل
واإلحسان ،الذي خلق اإلنسان ومل يكن شيئا مذكورا ،وخلق له ما يف األرض مجيعا،
وأسبع عليه نعمه ظاهرة وباطنة ،وخلقه يف أحسن تقويم ،وصوره فأحسن صورته ،وكرمه
وفضله عىل كثري من خلقه ،ورزقه من الطيبات ،وعلمه البيان ،واستخلفه يف األرض،
ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له مالئكته ..فإذا امتأل املؤمن هبذه املحبة مارس العبودية ـ
بجميع أنواعها ـ برضا وتلذذ وطواعية ..وأما الثاين ..فهو أن هذه العبودية التي يامرسها
املؤمن عن طواعية تامة مل يقصد منها إال مصاحله ..واملصالح باملفهوم اإلسالمي تشمل
مصالح الدنيا ،ومصالح اآلخرة ..وهلذا ..فإن النصوص املقدسة تربط بني طاعة اهلل
واملصالح.
قال األول :إن قومنا يقصدون باحلرية حرية الرأي ..وهو ما أتاحته الديمقراطية
احلديثة؟
قال الثاين :تقصد ديمقراطية املشاغبني؟
قال األول :ما تقول؟
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قال الثاين :أرأيت لو كنت معلام ..وكان لك تالميذ ..وكان أكثرهم مشاغبني ال
عالقة هلم بالعلم ،وال اهتامم هلم به ..وراحوا يطالبونك بانتخابات حتدد هلم الدروس التي
يقرؤوهنا ،واملنهج الذي تدرسهم به ..أترى هذا األسلوب نافعا هلم؟
قال األول :ال أراه جمديا معهم ..فهم سريمون مجيع الدروس يف سلة املهمالت..
وسيجعلون من املدرسة ملعبا ألهوائهم وشغبهم.
قال الثاين :فهكذا هذه الديمقراطية املزيفة ..إهنا تتيح للص واملجرم والقاتل
واملنحرف من األصوات ما تتيحه للمفكر والعامل والعبقري ،وهي مع ذلك ال تتيح هلم إال
حرية حمدودة يف أطر رسمتها ( ..)1فاملتتبع لواقع حرية الرأي يف الفكر الغريب جيدها قد
قيدت بقيدين :أوهلام سيطرة االحتكارات الرأساملية الكربى عىل وسائل اإلعالم ،وقدرهتا
عىل توجيه اإلعالم ،والتحكم يف مصادر األخبار واملعلومات ..وثانيهام تلك القيود املثرية
التي تفرضها الدولة ،بحجة عدم االعتداء عىل حريات اآلخرين ،واملحافظة عىل األمن
الداخل ،والتي غالب ًا ما تستخدم كذريعة للحد من قدرة األفراد عىل التعبري عن آرائهم.
قال األول :واإلسالم ..لقد سمعت أنه يكبت حرية الرأي!؟
قال الثاين :هو يكبت حرية الرأي الذي يريد أن خيرب املجتمع ،أو يفتت وحدته،
أو حيول وجهته عن اهلل الذي خلقه ..أما الرأي الذي يكون نصحا أو نقدا بناء ..فإن
اإلسالم ال يكتفي باعتباره حقا ..بل يعتربه واجبا عىل الكل ..وهو ال يسميه رأيا ..بل
يسميه نصيحة ،ويرشع له من األخالق ما يضعه يف قمة قمم األدب.
قال األول :وعيت هذا ..ولكن اإلسالم يقمع حرية املعتقد.

( )1انظر :احلرية السياسية الغربية وحق إبداء الرأي يف التصور اإلسالمي ،د .حممد مفتي ،ود .سامي الوكيل.

513

قال الثاين :اإلسالم ينهى عن اإلكراه يف الدين ..وال جييز ألحد أن يكره أحد عىل
أي اعتقاد.
قال األول :ال أقصد هذا ..ولكني أقصد أمره بقتل املرتد ..أليس ذلك إكراها؟
قال الثاين :ال ..النصوص املقدسة للمسلمني مل تذكر قتل املرتدين ..لقد قرأت
القرآن من أوله إىل آخره ،فلم أجد فيه آية واحدة تأمر بقتل املرتد ..مل أجد فيه إال التحذير
من مصريه يف اآلخرة ..اسمع مثال إىل هذه اآلية﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َب ْعدَ إِ َيام ِ ِهن ْم ُث َّم ازْ َدا ُدوا
الضا ُّل َ
ون إِ َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َو َما ُتوا َو ُه ْم ُك َّف ٌار َف َل ْن ُي ْق َب َل ِم ْن
ُك ْف ًرا َل ْن ُت ْق َب َل ت َْو َب ُت ُه ْم َو ُأو َلئِ َك ُه ُم َّ
ِ
ِ ِ
يم َو َما َهل ُ ْم ِم ْن ن ِ ِ
َأ َح ِد ِه ْم ِم ْل ُء ْاألَ ْر ِ
ن﴾ [آل
َارصي َ
ض َذ َه ًبا َو َل ِو ا ْفتَدَ ى بِه ُأو َلئ َك َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
عمران 90 :ـ  ..]91إهنا واضحة يف كوهنا ال تفرض أي عقوبة عىل املرتد إال العقوبة األخروي..
﴿و َقا َل ْت َطائِ َف ٌة ِم ْن َأ ْه ِل
وقد مارس بعض اليهود هذا يف عهد النبوة ،كام ذكر القرآنَ :
َاب ِآمنُوا بِا َّل ِذي ُأن ِْز َل ع ََىل ا َّل ِذين آمنُوا وجه النَّه ِار وا ْك ُفروا ِ
ا ْلكِت ِ
آخ َر ُه َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
ون﴾ [آل
َ َ َ ْ َ َ َ ُ
عمران ،]72 :ومع ذلك مل يتقل حممد واحدا منهم بسبب ذلك.
سكت قليال ،ثم قال :اإلسالم ال يتوجه بالعقوبة إال للمحارب املفسد الذي ال
هدف له إال ختريب املجتمع ،وتفتيت وحدة املسلمني ،وخرق صفوفهم ..أما املرتد الذي
حيتفظ بردته لنفسه ،وحيتفظ بكفره لنفسه ،فال يتدخل اإلسالم يف اختياره ..بل إن حممدا
كان يرى املنافقني ويعلم أسامءهم ..ومل يقتل واحدا منهم.
سكت قليال ،ثم قال :أنا أتعجب من املسيحيني الذين يقولون هذا ..أمل يقرأو ما
كتبه القديس (أوغستان) إىل الكونت (بونيفاس) يشري عليه باستعامل القوة لردع أهل البدع
من املسيحيني ،وردهم إىل النرصانية ،وقد مثلهم يف كتابه ببغال تعض وترفس من يعاجلها
من مرضها ،والذي يعاجلها مضطر إىل إيالمها؛ ليستطيع أن يضمد جراحها ،وم ّثلهم
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بالطفل الصغري الذي ال تتيس تربيته بغري احلوط والعقاب ،وقال الثاين :إن القسوة العادلة
هي التي تأتيها كنيسة املسيح ضد الكافرين ،لكن القسوة الظاملة هي التي يستعملها
الكافرون ضد كنيسة املسيح.
اإلخاء:
قال األول :لقد حدثتني عن احلرية ..فحدثني عن اإلخاء.
قال الثاين :أأحدثك عن اإلخاء الذي علمته الثورة الفرنسية للثوار الذين قاموا هبا،
أم عن اإلخاء الذي جاء به اإلسالم؟
قال األول :حدثتني عن كليهام.
قال الثاين :أول مظهر من مظاهر اإلخاء الذي علمتنا إياها الثورة الفرنسية هو
االستعامر والنهب والسيطرة عىل حقوق املستضعفني ،ثم قتلهم بعد ذلك ..الشك أنك
تعرف نابليون ..وتعرف رحلته إىل مرص.
قال األول :أجل ..يف تلك الرحلة أعلنت مرص بداية التحرض.
قال الثاين :ويف تلك الرحلة أعلنت الثورة الفرنسية ومعها الغرب مجيعا بداية
االنحطاط ..هذا ما علمتهم أفكار التنوير التي محلتها الثورة الفرنسية ..أما ما علمتهم
املسيحية ..فال أحتاج إىل ذكره لك ..فأنت تعرف احلروب الصليبية ..لقد قادها رجال
دين ..لينفخوا فيها احلقد املسيحي.
سكت قليال ،ثم قال :مل يكتف تالميذ الثورة الفرنسية النجباء بإعالن أخوهتم للعامل
هبذا األسلوب ..لقد ساروا إىل األرض يقسموهنا كام حيلو هلم ..وكأهنا تركة ألبيهم الذي
مات ،فهم يرثوهنا عنه ..أما أهل األرض من البسطاء واملستضعفني ،فلهم مصريان ال ثالث
هلام :إما املوت ..وإما السخرة ..أما السخرة ..فلن أحدثك عنها ،فهم يسموهنا أسام كثرية
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حيرفون هبا احلقائق ..وأما املوت ..فإن جرائم اإلبادة التي نالت البرش يف الفرتة التي أعلنت
فيها حقوق اإلنسان ،واألخوة اإلنسانية ال تعدهلا جرائم البرش يف مجيع فرتات تارخيهم.
سكت قليال ،ثم قال :لقد بلغ عدد الذين أبادهتم بريطانيا العظمى من أجل إخضاع
الصني لتاجها أكثر من عرشين مليون إنسان ..وكانت فرنسا تستعمر اجلزائر رغم إرادة
شعبها الذين قاوموا االستعامر بعنف ،ومل تستجب فرنسا لنداء احلرية املدوي يف صفوف
الشعب اجلزائري ،إال بعد أن قتلت من ذلك الشعب املضطهد ما يقارب املليونني نسمة
وبصورة بشعة قاسية ..وقد أحيص عدد القنابل التي ألقاها الطريان األمريكي من سنة
 1961إىل سنة 1972م زهاء ستة ماليني وسبعامئة وسبعة وعرشين ألف طن من القنابل
عىل منطقة اهلند الصينية وحدها ..وألقت الطائرات األمريكية واحد وسبعني مليون لرت ًا،
من املواد الكيمياوية السامة عىل منطقة يف جنوب فيتنام توازي مساحة إيرلندا الشاملية..
واملثال الواضح الذي يتفق عليه اجلميع ..ليظهروه عىل أنه املجرم الوحيد ..هتلر ..تعرف
طريقة تعامله األخوي مع الشعوب.
قال األول :أجل ..لقد فعل ما فعل باليهود ..لقد كاد يبيدهم.
قال الثاين :وهذا من اجلرائم التي يتفنن إخواننا التالعب هبا ،ليتاجروا هبا يف إبادة
أولئك املسلمني البسطاء املستضعفني.
قال األول :أتنكر إبادة هتلر لليهود؟
قال الثاين :بل أنكر نزعة التفرقة بني اليهود وغريهم يف هذا ..أليس البرش مجيعا
إخوة؟
قال األول :بىل.
قال الثاين :فلم يفرق بني اليهود والغجر؟
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قال األول :وما عالقة اليهود بالغجر؟
قال الثاين :لقد نال الغجر املستضعفني من اإلبادة ما ناهلم.
بعد أن ذكر الثاين بعض اجلرائم التي وقعت يف حق الغجر ،قال األول :لقد اقشعر
جلدي مما ذكرت.
قال الثاين :أنا مل أذكر لك إال مثاال واحدا عن بعض جرائم اإلبادة التي هتدف إىل
تنقية العرق ..أما جرائم اإلبادة التي هتدف إىل نرش ديمقراطية الدماء ..فاذهب وسل عنها
أفغانستان والعراق وفلسطني ..بل سل عنها مجيع عوامل املستضعفني ليخربوك بام يفعل هبم
عامل املستكربين.
قال األول :يكفيني ما حدثتني به ..لقد جعلتني أنظر إىل تاريخ قومي بخجل.
قال الثاين :ليس إنسانا من مل خيجل من جرائمه ،أو من جرائم قومه.
قال األول :فحدثتني عن األخوة التي دعا إليها اإلسالم ..والتي عاشها املسلمون.
قال الثاين :ليس هناك يف األديان أخوة إال األخوة التي دعا إليها اإلسالم ..وليس
هناك يف التاريخ أخوة إال األخوة التي مثلها املسلمون ..أما اإلسالم ..فقد اعترب البرش
مجيعا إخوة ..مهام اختلفت أعراقهم وألواهنم وأدياهنم ،وهلذا جتد القرآن ينادي البرش هبذا
الوصف﴿ :يا بنِي آدم َقدْ َأنْزَ ْلنَا َع َلي ُكم لِباسا يو ِاري سوآتِ ُكم و ِر ً ِ
اس ال َّت ْق َوى َذلِ َك
يشا َول َب ُ
َ ْ ْ َ
ْ ْ َ ً َُ
َ َ
ََ
َخري َذلِ َك ِمن آي ِ
الش ْي َط ُ
ات اهللَِّ َل َع َّل ُه ْم َي َّذك َُّر َ
ون﴾ [األعرافَ ﴿ ..]26 :يا َبنِي آ َد َم َال َي ْفتِنَنَّ ُك ُم َّ
ان ك ََام
ْ َ
ٌْ
ِ
َأ ْخرج َأبوي ُكم ِمن ْ ِ
اس ُه َام لِ ُ ِري َ ُهي َام َس ْو ِآهتِ َام إِ َّن ُه َي َرا ُك ْم ُه َو َو َقبِي ُل ُه ِم ْن َح ْي ُث َال
اجلنَّة َين ِْز ُع َعن ُْه َام ل َب َ
َ َ ََْ ْ َ َ

الش َياطِنيَ َأ ْولِ َيا َء لِ َّل ِذي َن َال ُيؤْ ِمنُ َ
ت ََر ْو َهنُ ْم إِنَّا َج َع ْلنَا َّ
﴿و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبنِي آ َد َم
ون﴾ [األعرافَ ..]27 :
َاهم ِمن ال َّطيب ِ
َاه ْم ع ََىل كَثِ ٍري ِمم َّ ْن َخ َل ْقنَا َت ْف ِض ًيال﴾
َو َ َ
ات َو َف َّض ْلن ُ
مح ْلن ُ
رب َوا ْل َب ْح ِر َو َرزَ ْقن ُ ْ َ ِّ َ
َاه ْم ِيف ا ْل َ ِّ
[اإلرساء ..]70 :بل إنه اعترب األنبياء الكرام إخوة ألعدائهم الذين كانوا يسوموهنم اخلسف
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وح َأ َال َت َّت ُق َ
ون﴾ [الشعراء..]106 :
فقد اعترب قوم نوح إخوانا لنوح﴿ :إِ ْذ َق َال َهل ُ ْم َأ ُخ ُ
وه ْم ُن ٌ
وه ْم ُهو ٌد َأ َال َت َّت ُق َ
ون﴾ [الشعراء ..]124 :واعترب
واعترب قوم هود إخوانا هلود﴿ :إِ ْذ َق َال َهل ُ ْم َأ ُخ ُ
وه ْم َصالِ ٌح َأ َال َت َّت ُق َ
ون﴾ [الشعراء]142 :
ثمود إخوانا لصالح﴿ :إِ ْذ َق َال َهل ُ ْم َأ ُخ ُ
سكت قليال ،ثم قال :وقد روي أن حممدا كان يقول دبر كل صالة( :اللهم ربنا ورب
كل شئ ومليكه أنا شهيد أنك اهلل وحدك ال رشيك لك ..اللهم ربنا ورب كل شئ ومليكه،
أنا شهيد أن حممد ًا عبدك ورسولك ..اللهم ربنا ورب كل شئ ومليكه أنا شهيد أن العباد
كلهم إخوة)( ..)1أال ترى كيف اعترب حممد إقرار مبدأ (األخوة) بعد الشهادة هلل تعاىل
بالوحدانية ،وملحمد بالعبودية والرسالة!؟
الص َال َة
قال األول :لكن القرآن يتحدث عن أخوة الدين ..ففيهَ ﴿ :فإِ ْن تَا ُبوا َو َأ َقا ُموا َّ
ين و ُن َفص ُل ْاآلي ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [التوبة ..]11 :وفيه:
َ
َوآت َُوا الزَّ كَا َة َفإِ ْخ َوا ُن ُك ْم ِيف الدِّ ِ َ ِّ
وه ْم ِآل َبائِ ِه ْم ُه َو َأ ْق َس ُط ِعنْدَ اهللَِّ َفإِ ْن َمل َت ْع َل ُموا آ َبا َء ُه ْم َفإِ ْخ َوا ُن ُك ْم ِيف الدِّ ِ
ين َو َم َوالِي ُك ْم﴾
﴿ا ْد ُع ُ
ْ
[األحزاب ..]5 :بل إن القرآن حرص عالقة املؤمنني يف األخوة ،ففيه﴿ :إِن ََّام املُْؤْ ِمنُ َ
ون إِ ْخ َو ٌة
ِ

مح َ
ون﴾ [احلجرات]10 :
ني َأ َخ َو ْي ُك ْم َوا َّت ُقوا اهللََّ َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َ ُ
َف َأ ْصل ُحوا َب ْ َ
قال الثاين :هذه مرتبة من مراتب األخوة ..فاإلسالم يعترب املسلمني مجيعا ـ مهام
تعددت أوطاهنم وأعراقهم وألواهنم ـ أرسة واحدة هلا أب روحي واحد هو حممد ..وهلا
دين واحد هو اإلسالم ..وهذه األخوة هي العالقة الوحيدة التي حتكم بني املسلمني مجيعا..
فليس يف املسلمني أي عنرصية كتلك العنرصية التي متتلئ هبا شعوب األرض ..وقد زخر
الرتاث اإلسالمي بجميل األخالق وعظيم اآلداب التي طبعت عالقات املسلمني بعضهم

( )1رواه أمحد.
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ببعض ..والتي استوحت معانيها من نصوص القرآن ومن حديث حممد ،فقد قال معربا
()1

عن أصل أصول ذلك :( :ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه)
قال األول :ولكن هذه العالقات حمصورة بني املسلمني فيام بينهم.

قال الثاين :هذه مرتبة من مراتب العالقات ..وهي مرتبة رضورية ..أال ترى أن
الناس مجيعا يامرسون يف عالقاهتم هذا األسلوب ..فيفرقون بني إخواهنم وأصدقائهم
وأقارهبم وأهل بلدهم وسائر الناس!؟
قال األول :بىل ..ذلك صحيح.
قال الثاين :فقد اعترب اإلسالم هذا النوع من األخوة مرتبة من املراتب ..وهي ال
تلغي غريها من املراتب ،كام ال تلغي الصداقة وال القرابة غريها من العالقات.
قال األول :عرفت القسمني اللذين تعامل معهام اإلسالم معاملة األخوة ..لكن
هناك من تعامل معهم معاملة العداوة ..وأمر املسلمني بمعاداهتم واعترب والءهم من
نواقض اإلخالص لإلسالم.
قال الثاين :أولئك هم املحاربون الظاملون املعتدون.
قال األول :فكيف ختلفت أخوة اإلسالم عن هؤالء؟
قال الثاين :هي مل تتخلف ..ولكنهم هم الذين ختلفوا عنها ..اإلسالم يتعامل بمنطق
الرمحة مع اجلميع ..حتى أن أخص خصائص حممد التي وصفه هبا القرآن هي كونه رمحة
للعاملني ..ولذلك فإن اإلسالم مع املحاربني يتلمس كل السبل لعدم وقوع احلرب بينه
وبينهم ..ولكن احلرب إذا فرضت نفسها ..ومل يكن هناك مندوحة عنها أجازها اإلسالم

( ))1البخاري.10/1:
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أو فرضها بحسب الظروف واألحوال مع آداب كثرية وأخالق عظيمة مل أر هلا مثيال يف أي
دين من األديان.
املساواة
قال األول :حدثتني عن األخوة ،فحدثني عن املساواة.
قال الثاين :لقد درست عن كثب جمتمعات كثرية متنوعة ..فلم أجد جمتمعا يمتلئ
بالتواضع كاملجتمع اإلسالمي.
قال األول :ما عالقة التواضع باملساواة؟
قال الثاين :ال يمكن أن تنشأ املساواة إال يف ظالل دين أو فلسفة تعترب التواضع قيمة
من قميها الكربى ..وخلقا من أخالقها الرفيعة ..ذلك أن الطبقية ال تنشأ إال يف ظالل
املتكربين ..فاملتكربون ـ بالقوانني التي يسنوهنا ألنفسهم ،أو يسنها هلم جمتمعهم ـ هم الذين
حيولون املجتمعات إىل طبقات يعتلون هم أعىل درجاهتا.
سكت قليال ،ثم قال :لقد بحثت يف تاريخ أوربا يف العصور الوسطى( )1ـ يف الوقت
الذي كان فيه املسلمون يدا واحدة وقلبا واحدا ـ فوجدت طبقات النبالء أو األرشاف،
ورجال الدين والشعب ،طبقات متميزة حمدَّ دة املعامل خيتلف بعضها عن بعض ،بحيث ال
خيطئ اإلنسان معرفتها بمجرد النظر ..فرجال الدين هلم ثياهبم اخلاصة التي متيزهم ،وكان
هلم يف تلك العصور سطوة كربى ،فكان البابا سلطة مناوئة للملوك واألباطرة ،يريد أن
يزعم أنه هو الذي يمنحهم السلطان عىل الشعوب ،ويريدون هم أن ينسلخوا من سلطته
ويستقلوا بأنفسهم .وكانت هلم كذلك أموال طائلة من األوقاف التي وقفها عليهم

( )1انظر :شبهات حول اإلسالم ،حممد قطب.
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املتدينون ،ومن اإلتاوات التي يفرضوهنا هم عىل الناس ،بل كانت للكنيسة جيوش كاملة
يف بعض األحيان ..أما األرشاف فكانوا طبقة تتوارث الرشف بعضها عن بعض ،بحيث
يولد الطفل فإذا هو رشيف منذ مولده ،ويظل رشيف ًا حتى يـموت ،برصف النظر عن
األعامل التي يقوم هبا يف حياته ،وقر هبا أو بعدها من هذا الرشف املزعوم.
سكت قليال ،ثم قال :أما امتيازاهتم فكانت يف عهد اإلقطاع سلطان ًا مطلق ًا عىل
الشعب املوجود يف اإلقطاعية ..كانوا هم السلطة الترشيعية والقضائية والتنفيذية ،وكانت
أهواؤهم ونزواهتم هي القانون الذي ينفذ عىل الشعب ،وكانت تتكون منهم املجالس
النيابية التي ترشع للبالد ،فكانت ترشيعاهتم ال هتدف إال محايتهم واالحتفاظ هلم
بامتيازاهتم وإضفاء صفة القداسة عليها ..أما الشعب فهو ذلك اهلمل الذي الحقوق له
وال امتيازات ،وإنام عليه الواجبات كل الواجبات ،وكان يتوارث الذل والفقر والعبودية
جي ً
ال بعد جيل.
سكت قليال ،ثم قال :ويف العرص احلديث قامت هذه الطبقة الرأساملية مقام طبقة
األرشاف القديمة ،ولكن من وراء ستار ،ومع بعض التعديالت التي اقتضاها التطور
االقتصادي ،ولكن اجلوهر مل يتغري ،فهي طبقة متلك املال والسلطان والقوة التي تسري هبا
دفة احلكم ،وعىل الرغم من مظاهر احلرية التي تتمثل يف االنتخابات الديمقراطية ،فإن
الرأساملية تعرف طريقها إىل الربملانات ودواوين احلكومات ،وتنفذ بوسائلها امللتوية ما
تريد تنفيذه حتت خمتلف العنوانات ..بل ما يزال يف إنجلرتا ـ أم الديمقراطية كام كان يقال ـ
جملس يسمى بصفة رسمية (جملس اللوردات) ،وما زال فيها قانون إقطاعي يقيض بأن حيرم
مجيع األبناء والبنات من املرياث فيام عدا االبن األكرب ،منع ًا لتفتيت الثروة ،أي حمافظة عىل
ثروات (األرس) لكي تبقى قائمة ال تزول ،ويظل هلا كياهنا املوروث كام كانت طبقة
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اإلقطاعيني يف العصور الوسطى ..هذا هو نظام الطبقات ،يتلخص يف حقيقة أساسية هي
أن الطبقة التي متلك املال متلك السلطان ،ومتلك وسائل الترشيع بطريقة مبارشة أو غري
مبارشة ،فترشع حلامية نفسها ،وإلبقاء الشعب خاضع ًا لسلطاهنا ،حمروم ًا من كثري من حقوقه
إرضاء لشهوات الطبقة احلاكمة.
قال األول :هذا يف غري اإلسالم ..فحدثني عن املساواة يف اإلسالم.
قال الثاين :ليس هناك دين ينظر للبرش مجيعا بمنظار واحد كاإلسالم ..فهو يعتربهم
مجيعا عبادا هلل ..وأفضلهم أقرهبم هلل ،وأكثرهم نفعا لعباده( ..)1لقد نص القرآن عىل هذا يف
مواضع كثرية ..فهو يرد عىل اليهود واملسيحيني الذين اعتربوا أنفسهم أبناء هلل ،فقال:
ِ
ِ
ِ
رش
َ
﴿و َقا َلت ا ْل َي ُهو ُد َوالن ََّص َارى ن َْح ُن َأ ْبنَا ُء اهللَِّ َو َأح َّباؤُ ُه ُق ْل َفل َم ُي َع ِّذ ُب ُك ْم بِ ُذ ُنوبِ ُك ْم َب ْل َأ ْن ُت ْم َب َ ٌ
ِممَّن َخ َل َق يغ ِْفر َملِن ي َشاء ويع ِّذب من ي َشاء وهللَِّ م ْل ُك السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو َما َب ْين َُه َام َوإِ َل ْي ِه
َّ َ َ
ْ
َ ُ ْ َ ُ ََُ ُ َ ْ َ ُ َ ُ

املَْ ِص ُري﴾ [املائدة ..]18 :وبني عدالة اجلزاء اإلهلي الذي يتعامل مع العباد بحسب أعامهلم ال
ِ
ِ
اين َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
جيزَ
َاب َم ْن َي ْع َم ْل ُسو ًءا ُ ْ
بحسب أمانيهم ،فقال الثاينَ ﴿ :ل ْي َس بِ َأ َمان ِّي ُك ْم َو َال َأ َم ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ريا﴾ [النساء]123 :
بِه َو َال َجيدْ َل ُه م ْن ُدون اهللَِّ َول ًّيا َو َال نَص ً
سكت قليال ،ثم قال :وقد رسخ حممد بسلوكه وهديه هذه املعاين ..حيث كان
يصحبه العرب والعجم ،والبيض والسود ،واألحرار والرقيق ،ومل يكن يميز أحدهم عن
اآلخر ..وقد ورد يف احلديث أنه قال يف بعض خطبه( :يا أهيا الناس إن ربكم واحد وإن
أباكم واحد ،أال ال فضل لعريب عىل عجمي وال لعجمي عىل عريب وال ألمحر عىل أسود وال
ألسود عىل أمحر إال بالتقوى ﴿إِ َّن َأك َْر َم ُك ْم ِعنْدَ اهللَِّ َأ ْت َقا ُك ْم﴾ [احلجرات ..)2()]13 :ويف حديث
( )1يف احلديث سئل النبي ( :أي الناس أحب إىل اهلل؟) قال(:أنفع الناس للناس) رواه الطرباين.
( )2املعجم الكبري للطرباين.
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آخر ،قال( :إذا كان يوم القيامة أمر اهلل مناديا ينادي أال إين جعلت نسبا وجعلتم نسبا
فجعلت أكرمكم أتقاكم فأبيتم إال أن تقولوا فالن ابن فالن خري من فالن بن فالن فاليوم
أرفع نسبي وأضع نسبكم أين املتقون)( ..)1ويف حديث آخر قال( :إن اهلل عز وجل أذهب
عنكم عبية اجلاهلية وفخرها باآلباء ،الناس بنو آدم وآدم من تراب مؤمن تقي وفاجر شقي،
لينتهني أقوام يفتخرون برجال إنام هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون عىل اهلل من
اجلعالن التي تدفع النتن بأنفها)( ..)2ويف حديث آخر( :أنسابكم هذه ليست بمسبة عىل
أحدكم ،كلكم بنو آدم ليس ألحد عىل أحد فضل اال بالدين أو تقوى وكفى بالرجل أن
()3

يكون بذيا فاحشا بخيال)

قال األول :فكيف عمق اإلسالم قيمة املساواة يف نفوس املسلمني؟
قال الثاين :برتبيتهم عىل التواضع هلل وخللق اهلل ..لقد اعترب القرآن الكرب احلجاب
ف َعن آي ِ ِ
﴿س َأ ْ ِ
َرب َ
ون ِيف
رص ُ ْ َ َ
ايت ا َّلذي َن َي َتك َّ ُ
األكرب بني العباد ومعرفة رهبم واالتصال به ،فقالَ :
احل ِّق وإِ ْن يروا ُك َّل آي ٍة َال يؤْ ِمنُوا ِهبا وإِ ْن يروا سبِ َيل الر ْش ِد َال يت ِ
ض بِغ ْ ِ
ْاألَ ْر ِ
َّخ ُذو ُه َسبِ ًيال
َ
ُ
َ
َري ْ َ َ َ َ ْ
ُّ
َ َ ََ ْ َ
ِ

ِ

ِِ

ِ

َوإِ ْن َي َر ْوا َسبِ َيل ا ْلغ َِّي َيتَّخ ُذو ُه َسبِ ًيال َذل َك بِ َأ َّهنُ ْم ك َّ
َذ ُبوا بِآ َياتنَا َوكَا ُنوا َعن َْها غَافلنيَ ﴾ [األعراف:
 ،]146بل أخرب أن املتكربين ال يدخلون اجلنة حتى يلج اجلمل يف سم اخلياط ،فقال﴿ :إِ َّن
ِ
ِ
ون ْ
الس َام ِء َو َال َيدْ ُخ ُل َ
اجلَنَّ َة َح َّتى َيلِ َج
ْربوا َعن َْها َال ُت َفت َُّح َهل ُ ْم َأ ْب َو ُ
اب َّ
اس َتك َ ُ
ا َّلذي َن ك ََّذ ُبوا بِآ َياتنَا َو ْ
اخلي ِ
ِ
اط َوك ََذلِ َك ن َْج ِزي املُْ ْج ِر ِمنيَ ﴾ [األعراف﴿ :..]40 :تِ ْل َك الدَّ ُار ْاآل ِخ َر ُة
اجل َم ُل ِيف َس ِّم ْ َ
َْ
ِ ِ

ِ ِ

ِ

ون ُع ُل ًّوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ن َْج َع ُل َها ل َّلذي َن َال ُي ِريدُ َ
سا ًدا َوا ْل َعاق َب ُة ل ْل ُمتَّقنيَ ﴾ [القصص]83 :
ض َو َال َف َ

( )1رواه الطرباين يف األوسط والصغري والبيهقي.
( )2أمحد.
( )3أمحد.
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سكت قليال ،ثم قال :وقد ربى حممد يف أصحابه هذا اخللق العظيم ..فكان حيثهم
عليه بكل األساليب ،ففي احلديث القديس( :إن اهلل تعاىل أوحى إيل أن توضعوا حتى ال
يفخر أحد عىل أحد وال ينبغي أحد عىل أحد)( ..)1ويف حديث آخر( :ما نقصت صدقة من
مال ،وما زاد اهلل عبدا بعفو إال عزا ،وما تواضع أحد إال رفعه اهلل)( ..)2ويف حديث آخر:
()3

(طوبى ملن تواضع يف غري منقصة ،وذل يف نفسه من غري مسألة)

قال األول :ولكن اإلسالم ربى يف نفوس أتباعه العزة ..وهي نوع من أنواع الكرب.
قال الثاين :ال ..العزة ليست كربا ..ويستحيل أن تكون كربا ..العزة هي امتالء
النفس تعظيام للحق الذي هداها اهلل إليه ،فال تتشوف لغريه ،واملعتز باحلق هو الذي يسعى
إليصاله لغريه من غري أن يستعل عليهم به ..لقد أخرب حممد (أن رجال قال الثاين :واهلل ال
يغفر اهلل لفالن ،فقال اهلل :من ذا الذي يتأىل عل أن ال أغفر لفالن؟ فاين قد غفرت لفالن،
وأحبطت عملك)( ..)4وقد سمى حممد هؤالء الذين زعموا ألنفسهم امتالك خزائن اجلنان
(املتألني) ،فقال( :ويل للمتألني من أمتي ،الذين يقولون :فالن يف اجلنة ،وفالن يف
النار)( ..)5بل أخرب عن هالك هذا النوع من الناس ،فقال( :إذا سمعت الرجل يقول :هلك
()7

الناس فهو أهلكهم)( ،)6وقال( :إذا قال الرجل :هلك الناس فهو أهلكهم)
القيم اإلنسانية:

( )1رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه.
( )2رواه مسلم والرتمذي.
( )3رواه مسلم والرتمذي.
( )4مسلم ()2621
( )5البخاري يف التاريخ.
( )6مالك وأمحد ومسلم وأبو داود.
( )7أمحد ومسلم وأبو داود.
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قلنا :حدثتنا عن املشهد الثالث ..فحدثنا عن الرابع.
قال :بعد أن سمعت تلك األحاديث عن حقوق اإلنسان ،والتي تتوافق متاما مع
فطريت ،وفرحت هبا كثريا ،حنت نفيس إىل التعرف عىل القيم التي جاء هبا اإلسالم ،خاصة
بعد أن أنفت نفيس من القيم املنحرفة الكثرية التي يتبناها قومي.
وقد شاء اهلل أن هيديني إىل ذلك ،من خالل استامعي حلوار جرى بني اثنني يف حديقة
من حدائق املدينة التي كنت أسكن فيها ،وكانت مليئة بالكثري من األزهار اجلميلة.
قال أوهلام ،وهو يشري إىل زهرة من األزهار :إن هذه الزهرة التي تراها ختتزن مجيع
القيم الكريمة.
ثم تنفس الصعداء ،وقال :لقد كان يف إمكان البرش مجيعا أن يتحولوا إىل أزهار طيبة
تفوح بأعذب أحلان العطر ..وكان يف إمكان األرض أن تصبح بذلك حقال كبريا وحديقة
عظيمة وجنة من اجلنان ال تقل عن جنان اآلخرة.
قال الثاين :فام الذي حال بينهم وبني أن يكونوا كذلك؟
قال األول :الشهوات التي مألهتم هبا الشياطني ،واألنانية التي جعلتهم يدوسون
كل زهرة ،وخينقون كل عطر.
قال الثاين :فأنت يائس إذن من البرش ..سلمت نفسك لعامل األزهار.
قال األول :ال ..لست يائسا ..لقد ترك رجل من البرش وطئت قدماه ثرى األرض
ذات يوم بذورا كثريا ألزهار مجيلة ظلت تتفتح يف كل العصور ..لعلها يف يوم من األيام
تستطيع أن حتول األرض حديقة غناء.
قال الثاين :تقصد املسيح ..ال شك أنك تقصده.
قال األول :املسيح ترك بذورا كثريا ألزهار مجيلة ..لكن املجرمني خنقوها يف
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مهدها ،لعلهم حافظوا عىل ألواهنا وبعض روائحها ،ولكنهم سقوها السم الزعاف ،فال
يقرتب منها أحد إال أصابه من سمها.
قال الثاين :فمن هذا الذي بقيت أزهاره ساملة مل ختنق؟
قال األول :حممد.
قال الثاين :نبي املسلمني.
قال األول :نبي العاملني ..إنه النبي الوحيد الذي ال تزال بذور أزهاره حية عطرة
جذابة يمكنها أن حتول األرض مجيعا حديقة غناء.
قال الثاين :فام الذي جعلك تربط بني تعاليم حممد ،وبني األزهار؟ ..أو ما هو وجه
الشبه بينهام؟
قال األول :انظر إىل هذه الزهرة اجلميلة ..وأخربين عن رس مجاهلا.
قال الثاين :أنت تكلفني عنتا ..فاجلامل ذوق من الصعب احلديث عن أرساره.
قال األول :أما أنا ..فقد حاولت أن أجعله علام ..وحاولت أن أبحث عن رس
أرساره.
قال الثاين :مل؟
قال األول :ألبحث عن كيفية حتويل البرش إىل أزهار ..لقد وجدت أثناء بحثي
املضني سبعة أرسار ..فلام انتهيت من حتديدها رحت أبحث يف الفلسفات ويف األديان عمن
عبقت تلك األرسار السبعة من تعاليمه ،ويف األجيال التي تربت عىل تعاليمه ،فلم أجد
ذلك إال يف دين حممد.
قال الثاين :فام هذه األرسار السبعة.
قال األول :العفاف ،والكرم ،والنبل ،والتضحية ،والقوة ،واألمانة ،والصدق..
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وقد رأيت من خالل بحثي عن رس الزهرية يف األزهار أهنا كلها ترجع إىل العفاف ..أو كلها
تنطلق من العفاف ..فالفرد العفيف مأوى لكل فضيلة ،واملجتمع العفيف مأوى لكل
القيم ..لقد صدق حممد عندما عرب عن ذلك ،فقال( :إن مما أدرك الناس من كالم النبوة
االوىل ،إذا مل تستح فاصنع ما شئت)( ..)1فاحلياء الذي أساس العفة ..هو احلاجز بني
اإلنسان وكل رذيلة ،وهو احلامل لكل إنسان عىل كل فضيلة.
قال الثاين :فهل ترى يف هذه األزهار ما تذكره من هذه الصفات؟
قال األول :لوال توفر األزهار عىل هذه الصفات ما كانت أزهارا.
قال الثاين :فحدثني عنها.
قال األول :حديثها طويل ..وسأخترصه لك اختصارا ..ولكني لن أحدثك عن
القيم التي جاء هبا حممد حتى أحدثك عن القيم التي نرشهتا شياطني الرذيلة يف جمتمعاتنا..
فال يظهر مجال النور إال يف الظلمة.
نظر إىل األزهار بحزن ،ثم قال :لقد خلق اهلل البرش مثل هذه األزهار براءة وعذوبة
ومجاال ..لقد كان عبري البرش األزهار يسيح يف األرض ،فيمألها باجلامل ..لكن املجرمني
الذين استسلموا ألهوائهم راحوا حيولون من تلك األزهار اجلميلة أشواكا وسموما..
فصارت األرض التي كانت جنة سجنا ..وصارت األرض التي كانت مأوى الطيبة
والعفاف ماخورا للخبث والرذيلة ..لقد صارت كام ذكر القرآن يف (جاهلية).
قال الثاين :نعم ..لقد وصف القرآن قوم حممد بأهنم كانوا يعيشون جاهلية.
قال األول :كام وصف غريهم بأهنم يف جاهلية ..فاجلاهلية يف املفهوم القرآين ال تعني

( )1البخاري وغريه.
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فرتة زمنية ..وال حمال مكانيا ..بل تعني قيام منحطة ،ونظام جائرة ،وأخالقا منحرفة ،وفكرا
شيطانيا ..إن اجلاهلية يف املفهوم القرآين هي الكلمة البديلة عن كل ذلك ..لقد ذكر القرآن
ِ
اجل ِ
َري ْ
مهت ُْه ْم َأ ْن ُف ُس ُه ْم َي ُظن َ
اهلِ َّي ِة﴾
جاهلية التصور ،فقالَ :
احلَ ِّق َظ َّن ْ َ
﴿و َطائ َف ٌة َقدْ َأ َ َّ
ُّون بِاهللَِّ غ ْ َ
اجل ِ
اهلِ َّي ِة َي ْب ُغ َ
ون َو َم ْن َأ ْح َس ُن ِم َن اهللَِّ
[آل عمران ..]154 :وذكر جاهلية احلكم ،فقالَ ﴿ :أ َف ُحك َْم ْ َ

حكْام لِ َقو ٍم ي ِ
وقنُ َ
﴿و َق ْر َن ِيف ُب ُيوتِ ُك َّن َو َال
ون﴾ [املائدة ..]50 :وذكر جاهلية التربج ،فقالَ :
ُ ً ْ ُ
اجل ِ
اهلِ َّي ِة ْاألُ َ
وىل﴾ [األحزاب ..]33 :وذكر جاهلية العصبية والقومية والوطنية،
َرب َج ْ َ
َرب ْج َن ت َ ُّ
ت َ َّ
احل ِمي َة َمحِي َة ْ ِ ِ ِ
فقال﴿ :إِ ْذ َج َع َل ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ِيف ُق ُل ِ ِ
اجلاهل َّية﴾ [الفتح]26 :
وهب ُم ْ َ َّ َّ َ
قال الثاين :ولكن اجلاهلية مشتقة من اجلهل ..واجلهل ال يعني إال ختلف العلم.
قال األول :أعظم اجلاهليات هي اجلاهليات التي حتول من العلم محارا تركبه لتنفذ
به مآرهبا اخلسيسة ..ال حتول العلم فقط ..بل حتول كل مسؤولية تناط هبا ..وقد كان قومنا
من هؤالء ..أما رجال ديننا ،فحولوا من الكتاب املقدس شبكة يصطادون هبا أموال الناس
وأعراضهم ..وأما رجال دنيانا ،فحولوا من السلطات التي خولت هلم وسيلة جلر رعاياهم
إىل مستنقعات الشياطني ،ألنه ال يستقيم هلم األمر إال إذا عبدت رعيتهم الشياطني.
قال الثاين :أراك متحامال عىل رجال الدين ورجال الدنيا!؟
قال األول :لست متحامال ..ولكنها احلقيقة التي عرفتها بعد كل تلك السنني.
لقد عرفت أن القيم النبيلة مل تكن يف يوم من األيام إال يف اإلسالم ..وأهنا لن تكون
يف يوم من األيام إال باإلسالم ..اإلسالم وحده هو اإلكسري الذي يقيض عىل كل سموم
اجلاهلية.
سكت قليال ،ثم قال :قد تتهمني باحلياد ..وختطئ يف ذلك ..ألين مل أكن يف يوم من
األيام مسلام ،ولكني أحدثك عن جهود وبحوث امتدت يب إىل ما تراه من عمر ..لقد بدأت
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باملسيحية ..بحكم كوين من أرسة مسيحية ..وأعجبت بالرهبان الذين مثلوا العفاف
واملروءة والنبل ـ يف نظري يف ذلك الوقت ـ يف أرقى درجاهتا ..ولكني بعد ذلك عرفت أن
سلوك الرهبان مل يزد الفجور إال انتشارا ،وال االنحراف إال رسوخا.
قال الثاين :كيف ذلك؟
قال األول :حديث ذلك يطول ..فاجلاهلية التي تغلغلت يف مجيع مناحي احلياة من
الصعب مجع مجيع تفاصيلها ..ولذلك سأحدثك عن بذرة خطرية من بذور اجلاهلية ،وهي
يف نفس الوقت ثمرة من أخطر ثامرها ..لقد اعتربها اإلسالم محاية الفرد واملجتمع منها
مقصدا من مقاصده ،بل من رضوريات مقاصده.
قال الثاين :تقصد حفظ العرض والنسل.
قال األول :أجل ..لقد قال حممد يبني خطورة هذا النوع من االنحراف( :من وقاه
اهلل رش ما بني حلييه ،ورش ما بني رجليه دخل اجلنة)( ،)1وقد وضع اإلسالم ألجل وقاية
املجتمع ألجل حتقيق هذا املقصد منظومة كاملة من الترشيعات ..ال يزال قومنا يسخرون
منها ويضحكون مع أنه ال يمكن للبرش أن يتحولوا إىل أزهار من دوهنا.
قال الثاين :لقد كنت حتدثني عن الرهبان.
قال األول :أجل ..لقد أراد الرهبان أن يصادموا الفطرة بموقفهم من املرأة،
فصدمتهم ..لقد كان الرهبان ..حسب ما استنتجت بعد ذلك سببا من أسباب الرذائل التي
تعيشها جمتمعاتنا ..لقد كانوا ينرشون إحياء عاما يف املجتمع بأن املرأة خملوق شيطانى دنس
ينبغى االبتعاد عنه ..وكانوا يرون أن الزواج رضورة غريزية حيوانية للعامة ،ولكن السعيد

( )1رواه الرتمذي واحلاكم وابن حبان.
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األتقى من استطاع أن يرتفع عنها وال يتزوج( ..)1لقد كانت هذه أقواهلم ..ولكن أفعاهلم
مل تكن كأقواهلم ..فالتاريخ يشهد يف مجيع فرتاته عىل الفضائح الكثرية التي كانت تنترش
داخل دور العبادة وبني الرهبان والراهبات ..وال تزال مثل هذه الفضائح تنرشها اجلرائد
كل حني.
سكت قليال ،ثم قال :ال تستغرب ..فمن يقرأ ما يف الكتاب املقدس من نصوص
تكاد تصور الرذيلة للعني ،بل تكاد جتعلها شيئا مقدسا ال يستغرب أن حيصل كل ذلك،
ففي الكتاب املقدس نصوص كثرية تبيح الرذيلة ،بل تكاد تقدسها ..فـ (البغاء) من
والبغي شخصية مقبولة فيه ،وإن كانت حمُ ت َقرة يف
الوظائف املحرتمة يف الكتاب املقدس،
ُّ
املجتمع العرباين القديم ،ففي سفر التكوين ( 14/38ـ  )19ذكر أن هيودا عارش عاهر ًة
نظري أجر ،وال يوجد يف السياق ما يدل عىل أن هذا أمر مرفوض أخالقي ًا ،وقد اتضح فيام
بعد أن العاهرة هي تامار زوجة ابنه الذي مات ،وقد أنجبت من والد زوجها طفلني..
ويذكر سفر يشوع قصة العاهرة راحاب التي ساعدت العربانيني عىل دخول أرحيا (يشوع
 1/2ـ حتى هناية السفر) ،وترد يف سفر امللوك األول  )16/3ـ  )27قصة سليامن مع األُ َّمني
اللتني تنازعتا طف ً
ال ،ومها يف القصة عاهرتان ..وتوجد يف سفر القضاة ( )1/16إشارة إىل
زيارة شمشون لعاهرة يف غزة.
سكت قليال ،ثم قال :لقد حتولت الكنائس التي يأوي إليها الشاردون الذين غلبتهم
شهواهتم لتمألهم بالعفاف حمال ال تكتفي بالسكوت عىل الرذائل فقط ..بل تيس الطريق
إليها.

( )1انظر :جاهلية القرن العرشين ،ملحمد قطب.
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قال الثاين :علمت ما حصل للعفة ..فام حصل لغريها؟
قال األول :لقد ذكرت لك أن العفاف هو األساس الذي تقوم عليه القيم ..فمن
ذهب العفاف عنه متلكته الشياطني ،ومل يدر يف أي واد من أوديتها هيلك ..وهلذا كان حممد
حيذر من الوقوع يف الفواحش ..وكان يقول( :إن الدنيا حلوة خرضة ،وإن اهلل مستخلفكم
فيها فناظر كيف تعلمون ،فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ،فان أول فتنة بني إرسائيل كانت يف
()1

النساء)

قال الثاين :ذلك عندنا ..معرش أتباع املسيح ..فكيف هو احلال عند اليهود؟
قال األول :األمر ال خيتلف كثريا ..وال يستغرب ذلك من دين يمتلئ كتابه املقدس
بكل تلك الرذائل اخللقية ..وهلذا كان من أهم الوظائف التي مارسها اليهود يف املجتمعات
التي حلوا فيها يف مجيع فرتات التاريخ جتارة الرقيق األبيض(.)2
نظر إىل األزهار اجلاثية أمامه بأمل ،ثم قال :ليت األمر اقترص عىل البغاء املجرد ..لقد
حاول هؤالء الذين مل ينالوا من أنبيائهم غري اللعنات أن جيعلوا األرض مجيعا ماخورا من
مواخري الرذيلة ..لقد نقلوا فن الرذيلة إىل اجلامعات واملدارس ..بل إىل املستشفيات
والعيادات النفسية ..ليجعلوا اإلنسان كائنا جنسيا ال هم له إال إرواء شهواته ..وبأي
السبل؟
قال الثاين :حدثتني عن بحثك يف موقف املسيحية واليهودية من قيم العفاف
واحلرص عىل العرض والرشف ..ولكن املجتمعات ـ وخاصة املجتمعات احلديثة ـ ال
حيكمها الدين وحده ..فهناك فلسفات ومذاهب وشيع.
( )1رواه مسلم.
( )2انظر التفاصيل الكثرية املرتبطة هبذا يف (املوسوعة اليهودية) للمسريي.
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قال األول :أجل ..لقد أمضيت يف االهتامم هبذا اجلانب جزءا مهام من حيايت ،وكان
من أهم ما بحثت فيه البذور التي أنبتت أشجار الرذيلة يف املجتمعات الغربية التي تتوهم
أهنا تعيش قمة قمم احلضارة مع أهنا يف حقيقتها ال تعدو نوعا من التطوير املخزي حلضارة
سدوم وعمورية.
قال الثاين :فامذا وجدت؟
قال األول :لقد أدت الثورة عىل الكنيسة التي مل تعرف كيف متثل الدين متثيال
صحيحا إىل ظهور فلسفات كثرية ال هم هلا إال خلع اللباس اإلنساين عن اإلنسان ،وإلباسه
لباس البهيمية الغارقة يف مستنقعات الشهوات ..لن أطيل احلديث عليك ..ولكني سأذكر
لك ثالثة من أعمدة الرذيلة التي قامت عليها مواخري الفساد التي تعج هبا جمتمعاتنا:
ماركس ..فرويد ..ودركايم ..فهؤالء الثالثة وغريهم كثري هم الذين تأسست عليهم
احلضارة الغربية والقيم الغربية واالنحرافات الغربية ..أما ماركس ـ صاحب التفسري املادى
للتاريخ ـ فيربز موقفه من العفاف يف قوله( :إن (العفة) من فضائل املجتمع اإلقطاعى البائد
كقيمة موقوتة البد أن توجد ىف هذا الطور االقتصادى ..ال كقيمة ذاتية ينبغى أن تتبع
برصف النظر عن الظروف االقتصادية ،ألهنا مرتبطة بكيان (اإلنسان) ذاته املتميز عن
احليوان) ..أما فرويد ،فإنه ال يكتفى بتصوير اإلنسان حيوان ًا ،وإنام يصوره حيوان ًا ممسوخ ًا
مشوه ًا ،ينبع كله من طاقة واحدة من طاقاته ..هى الطاقة اجلنسية ..أما دوركايم ،فيقول:
(إن األخالقيني يتخذون واجبات املرء نحو نفسه أساس ًا لألخالق ،وكذا األمر فام يتعلق
بالدين ،فإن الناس يرون أنه وليد اخلواطر التى تثريها القوى الطبيعية الكربى أو بعض
الشخصيات الفذة لدى اإلنسان (يقصد الرسل واألنبياء والقديسني) ،ولكن ليس من
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()1

املمكن تطبيق هذه الطريقة عىل الظواهر االجتامعية اللهم إال إذا أردنا تشويه طبيعتها)

سكت قليال ،ثم قال :أما الدين الذي كان يمكن أن يغرس وازع الفضيلة يف النفس،
فقد وقف هؤالء الثالثة ،كام وقف غريهم ممن هو تبع هلم ،أو ممن كان مثلهم حيتقرونه
ويزدرون به ..أما دركايم ،فيقول إن الدين ليس فطرة ..وأما ماركس ،فيقول :إن الدين
أفيون الشعب ،ويقول إنه جمموعة من األساطري ابتدعها اإلقطاعيون والرأسامليون لتخدير
اجلامهري الكادحة ،وتلهيتها بنعيم اآلخرة عن حياة احلرمان ىف األرض ..وأما فرويد،
فيقول :إن الدين ناشئ من الكبت ،من عقدة أوديب.
سكت قليال ،ثم قال :وراح هؤالء الثالثة الذين رضعنا فلسفاهتم مع حليب أمهاتنا
يرمون بمعاوهلم عىل األخالق ..أما دركايم ،فراح يبرش بأن اجلريمة ظاهرة سوية ،والزواج
ليس من الفطرة ،واألخالق شىء ال يمكن احلديث عنه ككيان ثابت ،وإنام كل ذلك من
صنع (العقل اجلمعى) الذى ال يثبت عىل حال ،وينتقل من النقيض إىل النقيض ..وأما
ماركس ،فراح يبرش بأن األخالق جمرد انعكاس للوضع االقتصادى املتطور عىل الدوام،
وليس قيمة ثابتة ..وأما فرويد ،فراح يبرش بأن األخالق تتسم بطابع القسوة حتى ىف
صورهتا الطبيعية العادية ،وهى كبت ضار بكيان اإلنسان ..لقد كانت هذه األفكار اخلطرية
هي البذور التي تلقفها مجيع سدنة الرذيلة ليحولوا احلضارة الغربية إىل ناد من نوادي سدوم
وعمورية.
قال الثاين :أراك ال ترى من فلسفات هؤالء إال جانبها املظلم.
قال األول :ألنه مل يكن فيها أي نور ..لقد محلت مجيع مصابيح احلقيقة ألبحث عن

( )1قواعد املنهج ىف علم االجتامع ص.165
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ذرة من النور يف فلسفاهتم ،فلم أجدها.
قال الثاين :ولكن احلضارة الغربية بفضل فلسفاهتم وصلت إىل ما وصلت إليه من
رقي مادي.
ابتسم بسخرية ،وقال :نعم ..نسيت ..لقد وصلنا إىل صناعة السينام والتلفزيون
والكمبيوتر واإلنرتنت.
قال الثاين :أجل ..وغريها كثري.
قال األول :ولكنا مل نستخدمها إال يف متكني الرذائل واالنحرافات ..لنجعل يف كل
بيت ماخورا من مواخري الرذيلة ..كان يمكننا هبذه األجهزة ـ لو أنا التزمنا اهلدي العظيم
الذي جاء به حممد ،وجاء به قبله األنبياء ـ أن نحول البرش إىل زهور ..ونحول األرض إىل
حديقة ..ولكنا أبينا إال أن نحوهلا إىل ما تراها ..لقد قال الدكتور (بلومر)( :إن األفالم
التجارية التي تنترش يف العامل تثري الرغبة اجلنسية يف معظم موضوعاهتا ،كام أن املراهقات من
الفتيات يتعلمن اآلداب اجلنسية الضارة من األفالم ،وقد ثبت للباحثني أن فنون التقبيل
واحلب ،واملغازلة ،واإلثارة اجلنسية ،والتدخني يتعلمها الشباب من خالل السينام،
والتلفزيون)( )1أما اإلنرتنت التي استطاعت أن تصل العامل مجيعا بعضه ببعض ،لتحوله
جمتمعا واحدا ،بل أرسة واحدة ،فقد مارست هي األخرى الوظائف املنحطة التي مارسها
قبلها التلفزيون والسينام ..بل إن ممارستها هلا تفوق مجيع املامرسات السابقة.
نظر إىل األزهار بأمل ..وقال :وهكذا قام املجرمون بخنق أزهار الفضيلة ..ليغرسوا
بدهلا شجرة الرذيلة ..لقد تعاون العلم مع التكنولوجيا مع الفلسفة ليمألوا النفوس

( )1بصامت عىل ولدي ،طيبة اليحى.
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العطشة بكل ما تبتغي من شهوات ..فانحط األفراد ،وانحطت األرس ،وانحط املجتمع.
قال الثاين :حدثتني عن ضياع القيم يف ظل األديان واملذاهب والفلسفات ..فأين
نجدها إذن؟
قال األول :يف اإلسالم ..لقد ذكرت لك أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي احتفظ
بالقيم اإلنسانية النبيلة ،وأنه الوحيد الذي يستطيع أن حيول البرش إىل حقل كبري من األزهار
التي تفوح بأمجل ألوان العطر.
قال الثاين :فحدثني عن قيم اإلسالم.
قال األول :لقد ذكرت لك أن القيم النبيلة جتتمع يف سبع.
قال الثاين :أجل ..وقد ذكرت يل أن تلك السبع هي رس مجال األزهار.
قال األول :وقد ذكرت لك أن أول رس من أرسار األزهار (العفاف)؟
قال الثاين :أجل ..فعليه تبني سائر القيم.
قال األول :نعم ..فهو يعني الرباءة والطهر والصفاء ..وال يمكن أن تكون األزهار
أزهارا من غري براءة وال طهر وال صفاء ..إن مجال حميا العفيف ال خيتلف كثريا عن مجال
حميا أمجل زهرة من أزهار العامل ..أال تعلم رس مجال يوسف؟ ..لقد اعتربه القرآن رمزا
للعفاف ..كام اعتربه املرصيون والناس رمزا للجامل ..ويف ربط القرآن بينهام دليل عىل أن
قمة اجلامل ال تكون إال مع قمة العفاف.
قال الثاين :ولكن هذه الناحية مل تتحقق إال يف املسيحية ..فهي الدين الوحيد الذي
يعترب العفاف أصل أصوله.
قال األول :لعلك تقصد قول املسيح( :وسمعتم أنه قيل :ال تزن! أما أنا فأقول لكم:
كل من ينظر إىل امرأة بقصد أن يشتهيها ،فقد زنى هبا يف قلبه! فإن كانت عينك اليمنى فخا
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لك ،فاقلعها وارمها عنك ،فخري لك أن تفقد عضوا من أعضائك وال يطرح جسدك كله
يف جهنم) [متى 27 /5 :ـ ]29
قال الثاين :أجل ..أال ترى يف هذا قمة العفاف؟
قال األول :بىل ..وهو يتفق متاما مع ما جاء يف القرآن من األمر بغض البرص
ِ
ِ ِِ
ِ
وج ُه ْم َذلِ َك
حي َف ُظوا ُف ُر َ
والتشديد فيه ،ففي القرآنُ ﴿ :ق ْل ل ْل ُمؤْ مننيَ َي ُغ ُّضوا م ْن َأ ْب َص ِاره ْم َو َ ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َأزْ كَى َهل ُ ْم إِ َّن اهللََّ َخبِ ٌري بِ َام َي ْصنَ ُع َ
حي َف ْظ َن
ون َو ُق ْل ل ْل ُمؤْ منَات َيغ ُْض ْض َن م ْن َأ ْب َص ِاره َّن َو َ ْ
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اء بعو َلتِ ِهن َأو َأبنَائِ ِهن َأو َأبن ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َاء ُب ُعو َلتِ ِه َّن َأ ْو إِ ْخ َو ِ ِ
اهن َّن َأ ْو
َّ ْ ْ
َّ ْ ْ
ِزينَت َُه َّن إِ َّال ل ُب ُعو َلت ِه َّن َأ ْو آ َبائ ِه َّن َأ ْو آ َب ُ ُ
َت َأ ْي َام ُهن َّن َأ ِو التَّابِ ِعنيَ غ ْ ِ
ويل ْ ِ
َبنِي إِ ْخ َو ِ ِ
َري ُأ ِ
اإل ْر َب ِة ِم َن
اهن َّن َأ ْو َبنِي َأ َخ َو ِاهتِ َّن َأ ْو نِ َسائِ ِه َّن َأ ْو َما َم َلك ْ
ُ
ات النِّس ِ
ال َأ ِو ال ِّط ْف ِل ا َّل ِذين َمل ي ْظهروا ع ََىل عَور ِ
الر َج ِ
اء َو َال َي ْ ِ
رض ْب َن بِ َأ ْر ُجلِ ِه َّن لِ ُي ْع َل َم َما ُخي ِْفنيَ
َ
َْ
َ َْ َُ
ِّ
ون َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُح َ
ِم ْن ِزينَتِ ِه َّن َو ُتو ُبوا إِ َىل اهللَِّ َمجِي ًعا َأ ُّي َه ا ْملُؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [النور 30 :ـ  ،]31ففي هاتني
اآليتني منظومة كاملة للعفاف ..فهي ال تأمر فقط بغض البرص ،والذي قد يطيقه فرد من
الناس ،وتعجز عنه أمة منهم ،ولكنه يوفر اجلو املناسب للعفاف والرباءة والطهر.
نظر مليا إىل زهرة مجيلة كانت بجانبه ،ثم قال :ال يمكن للرباءة والطهر أن تتم من
خالل زهد يامرسه بعض الناس فقط ..الطهارة والرباءة والعفاف تقتيض منظومة كاملة..
ولألسف مل أجد يف أي دين من األديان وال فلسفة من الفلسفات هذه املنظومة فيام عدا
اإلسالم.
قال الثاين :إن من قومنا من يعتربون موقف اإلسالم من هذا ..ودعوته امللحة
للعفاف نوعا من الكبت الذي ال ينسجم مع الفطرة السوية ..ففي اإلنسان غرائز..
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واملواقف السليم من الغرائز أن تطلق ال أن حتد(.)1
قال األول :أنت تذكرين بمواقف كثري من علامء النفس عندنا ..وموقفهم من
الدين ..فقد ذكروا أن الدين يكبت النشاط احليوي لإلنسان ،ويظل ينكّد عليه حياته نتيجة
الشعور باإلثم ،ذلك الشعور الذي يستويل عىل املتدينني خاصة ،فيخيل هلم أن كل ما
يصنعونه خطايا ال يطهرها إال االمتناع عن ملذات احلياة ،وهلذا ظلت أوربا غارقة يف
الظالم طيلة متسكها بالدين ،فلام نبذت قيود الدين حتررت مشاعرها من الداخل ،وانطلقت
يف عامل العمل واإلنتاج.
قال الثاين :أجل ..إنك تردد ما يقولونه بدقة ..أفال ترى يف هذا القول حجة كافية
للرد عىل اإلسالم يف موقفه من العفاف؟
قال األول :إن الرد عىل هذا حيوجنا إىل التعرف عىل معنى (الكبت) ،فإن هذه اللفظة
كثري ًا ما يساء فهمها واستخدامها يف كالم املثقفني ،فض ً
ال عن العوام واملقلدين.
قال الثاين :الكبت عىل حسب ما أعرف ..عىل حسب ما يقولون ..هو االمتناع عن
إتيان العمل الغريزي.
قال األول :ال ..ليس الكبت هو االمتناع ..وإال لكان كل اإلنسان حدثته نفسه
بفاحشة من الفواحش ،فلم يقع فيها مصابا بالكبت.
قال الثاين :فام هو الكبت إذن؟
قال األول :الكبت يف احلقيقة هو استقذار الدافع الغريزي يف ذاته ،وعدم اعرتاف
اإلنسان بينه وبني نفسه أن هذا الدافع جيوز أن خيطر يف باله أو يشغل تفكريه ..والكبت هبذا

( )1انظر :شبهات حول اإلسالم ،حممد قطب.
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املعنى مسألة ال شعورية ،والعمل الغريزي قد ال يكفي وحده لعالجها ..فالذي يأيت هذا
العمل ،ويف شعوره أنه يرتكب قذارة ال تليق به ،شخص يعاين الكبت حتى ولو فعل هذا
عرشين مرة كل يوم ..ألن الرصاع سيقوم يف داخل نفسه كل مرة بني ما عمله وما كان جيب
أن يعمله ..وهذا الشد واجلذب يف الشعور ويف الالشعور هو الذي ينشئ العقد
واالضطرابات النفسية.
قال الثاين :هذا تفسريك للكبت؟
قال األول :ال ..بل هذا تفسري علامء النفس أنفسهم ..بل هو تفسري فرويد نفسه
الذي أنفق حياته العلمية كلها يف هذه املباحث ،ويف التنديد بالدين الذي يكبت نشاط
البرشية .فهو يقول( :وجيب أن نفرق تفريق ًا حاس ًام بني هذا (الكبت الشعوري) ،وبني عدم
اإلتيان بالعمل الغريزي ،فهذا جمرد (تعليق للعمل)
قال الثاين :فهل ترى هذا التفسري كافيا لدفع هذه الشبهة عن اإلسالم؟
قال األول :هذه الشبهة ال تقع إال من دين ينفر من الغرائز ،ويدعو إىل كبتها..
واإلسالم مل يفعل هذا ..بل ليس يف أديان العامل ونظمه ما هو أرصح من اإلسالم يف
االعرتاف بالدوافع الفطرية ،وتنظيف مكاهنا يف الفكر والشعور ..فالقرآن يقول﴿ :زُ ِّي َن
ات ِمن النِّس ِ
ِ ِ
الشهو ِ
اء َوا ْل َبنِنيَ َوا ْل َقنَاطِ ِ
لذ َه ِ
لِلن ِ
ري املُْ َقنْ َط َر ِة ِم َن ا َّ
اخل ْي ِل
ب َوا ْلف َّضة َو ْ َ
ب َّ َ َ
َّاس ُح ُّ
َ َ
املُْسوم ِة و ْاألَ ْنعا ِم و ْ ِ ِ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َواهللَُّ ِعنْدَ ُه ُح ْس ُن املَْ ِ
آب﴾ [آل عمران،]14 :
احل ْرث َذل َك َمت ُ
َاع ْ َ
َ َّ َ َ َ َ َ
ففي هذه اآلية جيمع القرآن شهوات األرض ،ويقرر أهنا أمر واقع مزين للناس ،ال اعرتاض
عليه يف ذاته ،وال إنكار عىل من حيس هبذه الشهوات.
قال الثاين :فاإلسالم إذن دين إباحي؟
قال األول :أنت تتصور أن أمر الغرائز إما أن يكون كبتا ،وإما أن يكون إباحية؟
538

قال الثاين :أنا أذكر ما يقولون ..فهل ترى أن هناك منطقة وسط بينهام؟
قال األول :أجل ..وقد وضع هلا اإلسالم منظومة من الرشائع والتوجيهات ال
يكفي هذا املحل لسدها مجيعا ..فاإلسالم ال يبيح للبرش أن هيبطوا لعامل احليوان بحجة
مقاومة الكبت ..ألن هناك فرق ًا هائ ً
ال بني هذا وبني الكبت الالشعوري ،أي أن هناك فرقا
بني استقذار هذه الشهوات يف ذاهتا ،وحماولة االمتناع عن اإلحساس هبا رغبة يف التطهر
واالرتفاع ..وطريقة اإلسالم يف معاملة النفس اإلنسانية هي االعرتاف بالدوافع الفطرية
كلها من حيث املبدأ ،وعدم كبتها يف الالشعور ،ثم إباحة التنفيذ العمل هلا يف احلدود التي
تعطي قسط ًا معقوالً من املتاع ،ومتنع وقوع الرضر سواء عىل فرد بعينه ،أو عىل املجموع
كله.
سكت قليال ،ثم قال :والرضر الذي حيدث للفرد من استغراقه يف الشهوات ،هو
إفناء طاقته احليوية قبل موعدها الطبيعي ،واستعباد الشهوات له بحيث تصبح شغله
الشاغل ،ومهه املقيم ،فتصبح بعد فرتة عذاب ًا دائ ًام ال هيدأ ،وجوعة دائمة ال تشبع وال
تستقر ..أما الرضر الذي حيدث للمجتمع ،فهو استنفاد الطاقة احليوية التي خلقها اهلل
ألهداف شتى ،يف هدف واحد قريب ،وإمهال األهداف األخرى اجلديرة بالتحقيق ،فض ً
ال
عن حتطيم كيان األرسة ،وفك روابط املجتمع ،وحتويله إىل مجاعات متفرقة ال جيمعها رابط
وال هدف مشرتك.
سكت قليال ،ثم قال :ويف هذه احلدود التي متنع الرضر يبيح اإلسالم االستمتاع
بطيبات احلياة ،بل يدعو إليها دعوة رصحية فيقول مستنكر ًا عىل من حرمهاُ ﴿ :ق ْل َم ْن َح َّر َم
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِِ ِِ
ِ
ِ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َخالِ َص ًة
الرزْ ق ُق ْل ه َي ل َّلذي َن آ َمنُوا ِيف ْ َ
ِزينَ َة اهللَِّ ا َّلتي َأ ْخ َر َج لع َباده َوال َّط ِّي َبات م َن ِّ
يوم ا ْل ِقيام ِة ك ََذلِ َك ُن َفص ُل ْاآلي ِ
﴿وا ْب َت ِغ فِ َيام آت َ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
َاك
ون﴾ [األعراف ..]32 :ويقولَ :
َ
ِّ
َْ َ َ َ
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اهللَُّ الدَّ َار ْاآل ِخ َر َة َو َال َتن َْس ن َِصي َب َك ِم َن الدُّ ْن َيا﴾ [القصص ..]77 :ويقولَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
ُك ُلوا ِمن َطيب ِ
ات َما َرزَ ْقنَا ُك ْم َو ْاش ُك ُروا هللَِّ إِ ْن ُكنْ ُت ْم إِ َّيا ُه َت ْع ُبدُ َ
ون﴾ [البقرة ..]172 :ويقولَ ﴿ :يا
ْ ِّ َ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ب املُْ ْ ِ
ارش ُبوا َو َال ُت ْ ِ
سفِنيَ ﴾
س ُفوا إِ َّن ُه َال ُحي ُّ
َبني آ َد َم ُخ ُذوا زينَ َت ُك ْم عنْدَ ُك ِّل َم ْسجد َو ُك ُلوا َو ْ َ
[األعراف ..]31 :وهلذا ..فإنه يستحيل أن حيصل أي كبت يف ظل اإلسالم ..ذلك أن اإلسالم
يطلب من الشباب شيئا واحدا ،وهو أن يضبط هذه الشهوات فقط دون أن يكبتها..
يضبطها يف وعيه وبإرادته ،وليس يف الشعوره ،أي يعلق تنفيذها إىل الوقت املناسب ،وليس
تعليق التنفيذ كبت ًا باعرتاف فرويد ،وليس فيه من إرهاق األعصاب ما يف الكبت ،وليس
يؤدي مثله إىل العقد واالضطرابات النفسية.
قال الثاين :ولكن أولئك يعتربون هذا نوعا من احلرمان ،ولو كان حرمانا مؤقتا؟
قال األول :ليست يف الدعوة إىل ضبط الشهوات أي حتكم ..ألنه ال يمكن أن تقوم
أمة من األمم ،وهي ال تتحكم يف شهواهتا ..وال تنظمها ..إهنا تتحول بذلك إىل غابة ال
يأمن فيها اإلنسان عىل نفسه ،وال عىل عرضه ..ولألسف مل تعطنا حضارتنا أي كابح جيعل
طاقات األمة تتوجه نحو القيم الرفيعة لتوجه طاقتها فيها كام فعل اإلسالم ..وهو دليل
خطري عىل هزيمة احلضارة يف هذا اجلانب املهم من احلياة.
قال الثاين :أيقنت هذا ووعيته ..فأخربين عن الترشيعات التي وضعها اإلسالم
ليحفظ هبا الفرد واملجتمع من هذه االنحرافات اخلطرية التي وقعت فيها جمتمعاتنا.
قال األول :ال يمكن إحصاء ذلك يف هذه اجللسة ..ولكني سأذكر لك أصول ما
رشعه اإلسالم يف هذا اجلانب اخلطري ..والذي مل أجد مثيال له يف أي دين من األديان،
أومذهب من مذاهب األخالق ..أوال ..لقد بدأ اإلسالم ،فمأل النفس نفورا من الفواحش
وهربا منها حتى صارت بالنسبة هلا هي القذارة بعينها ،ففي احلديث( :إذا زنى الرجل
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أخرج منه اإليامن وكان عليه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه اإليامن)( ،)1وهلذا وصف القرآن
﴿وا َّل ِذي َن َال َيدْ ُع َ
ون َم َع اهللَِّ إِ َهلًا َ
آخ َر َو َال
املؤمنني بأهنم ال يقعون يف مثل هذه الفواحشَ :
ِ
احل ِّق َو َال َيزْ ُن َ
َي ْق ُت ُل َ
ون َو َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َك َي ْل َق َأ َثا ًما﴾ [الفرقان،]68 :
ون النَّ ْف َس ا َّلتي َح َّر َم اهللَُّ إِ َّال بِ ْ َ
ومل يكتف اإلسالم بتحريم الزنا ،بل حرم كل ما يقرب منه ،أو يؤدي إليه ،ففي القرآن:
﴿و َال َت ْقربوا ا ْل َفو ِ
اح َش َما َظ َه َر ِمن َْها َو َما َب َط َن﴾ [األنعام ..]151 :أنت ترى كيف أن القرآن
َ
َُ
َ
حيذر من جمرد مقاربة الزنا ،وهي مبالغة يف التحرز ،ألن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفة،
فالتحرز من املقاربة أضمن ،فعند املقاربة من أسبابه ال يكون هناك ضامن.
سكت قليال ،ثم قال :ومن ثم يأخذ اإلسالم الطريق عىل أسبابه الدافعة ،توقي ًا
للوقوع فيه ..فيكره االختالط يف غري رضورة ..وحيرم اخللوة ..وينهى عن التربج بالزينة..
وحيض عىل الزواج ملن استطاع ..ويويص بالصوم ملن ال يستطيع ..ويكره احلواجز التي
متنع من الزواج كاملغاالة يف املهور ..وينفي اخلوف من العيلة واإلمالق بسبب األوالد..
وحيض عىل مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا أنفسهم ..إىل آخر وسائل الوقاية
والعالج ،ليحفظ اجلامعة اإلسالمية من الرتدي واالنحالل( ..)2ومل يكتف اإلسالم هبذا..
بل وضع معه الكثري من الترشيعات الرادعة التي متأل النفس نفورا من هذا النوع من
ِ
اجلِدُ وا ُك َّل
املعايص ..ومن هذه العقوبات ما نص عليه القرآن بقوله﴿ :الزَّ ان َي ُة َوالزَّ ِاين َف ْ
و ِ
اح ٍد ِمن ُْه َام ِما َئ َة َج ْلدَ ٍة َو َال َت ْأ ُخ ْذ ُك ْم ِهبِ َام َر ْأ َف ٌة ِيف ِد ِ
ين اهللَِّ إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُتؤْ ِمنُ َ
ون بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر
َ
ِِ
ِ ِ
ن املُْؤْ مننيَ ﴾ [النور]2 :
اهب َام َطائ َف ٌة م َ
َو ْل َي ْش َهدْ ع ََذ َ ُ
قال الثاين :إن قومي يؤلبون اخلصومات عىل حممد بسبب هذا.
( )1رواه أبو داود واللفظ له والرتمذي والبيهقي.
( )2يف ظالل القرآن ،سيد قطب.
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قال األول :أولئك جهلة أو منحرفون ..وهم ال يفهمون اإلسالم ..ويتعجبون من
مثل هذه الترشيعات ..اإلسالم هيتم باإلنسان ،ويعتربه حمور الترشيعات والتنظيامت
واحلضارة ..فلذلك يتعامل مع النفس اإلنسانية بجميع ما يف هذه النفس من الرغبة
والرهبة ،فيخاطب الرغبة باحلث عىل العفاف وباإلخبار بام يف اجلنة ملن صرب من احلور
العني ..وخياطب الرهبة بالعذاب األليم ..وبأنواع احلدود التي رشعها ..نعم ..نحن يف
واقعنا اليوم نضحك عىل احلدود التي رشعها اإلسالم يف هذا اجلانب ..ولكنا ننسى ما أدى
إليه التساهل فيه من انتشار األمراض ،وانحالل األرس ،وحتطم املجتمعات ..وهو ما يفوق
ذلك العقاب البسيط املحدود الذي وضعه اإلسالم رادعا ال منتقام.
قال الثاين :عرفت الس األول ..فحدثني عن الس الثاين.
قال األول :الس الثاين هو الكرم ..أال ترى إىل هذه األزهار الكريمة التي جتود بتلك
الروائح الطيبة ،وال تبخل هبا عىل أحد من الناس!؟
قال الثاين :بىل ..فلم نر من األزهار منذ اختلطنا هبا إال خريا.
قال األول :وهكذا اإلسالم ..وهكذا من يستنري بأشعة شمس حممد ..فإنك لن جتد
عنده إال الكرم ..الكرم أصل أصيل من أصول اإلسالم ..وهو ما نفتقده نحن معرش
البخالء الذين مل نكتف بالشح بام لدينا ،بل رحنا ننهب ثروات الشعوب وخرياهتا نتالعب
هبا كام نشاء ..وقد نجود عليهم ببعض فتاهتا ،ثم نزعم أننا نتصدق عليهم بذلك.
قال الثاين :تلك حضارة االستعامر ..واملسيحية مل تفعل هذا.
قال األول :املسيحية فعلت أخطر من هذا ..فقد راحت تبيع ما ال متلك.
قال الثاين :ما تقصد؟
قال األول :أمل تكن الكنيسة تبيع صكوك الغفران!؟ ..أصدقك القول ..إن كل
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رجال الدين من كل األديان التي عرفتها انقلبوا لصوصا ..وحولوا معابدهم إىل دور
للعصابات ..لقد ذكر القرآن هذا ..ففيه﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا إِ َّن كَثِريا ِمن ْاألَحب ِار والر ْهب ِ
ان
ً َ ْ َ َ ُّ َ
َ َ
َ ُّ َ
ون َأ ْم َو َال الن ِ
ون َع ْن َسبِ ِ
ون َّ
يل اهللَِّ َوا َّل ِذي َن َيكْنِزُ َ
َّاس بِا ْل َباطِ ِل َو َي ُصدُّ َ
َل َي ْأ ُك ُل َ
ب َوا ْل ِف َّض َة َو َال
الذ َه َ
ِ
رش ُه ْم بِ َع َذ ٍ
وهنَا ِيف َسبِ ِ
اب َألِي ٍ
م﴾ [التوبة]34 :
ُينْف ُق َ
يل اهللَِّ َف َب ِّ ْ
قال الثاين :واإلسالم!؟
قال األول :لقد بحثت يف آداب العامل وقيمه ..فلم أجد دينا حيث عىل الكرم ،ويريب
أتباعه عليه ،كام وجدت يف اإلسالم ..لقد وردت النصوص املقدسة الكثرية التي حتث عىل
الكرم ،وتعتربه من الكامل ،بل تعتربه من مقاييس الكامل ،فقد اعترب حممد( :السخاء خلق
اهلل األعظم)( ،)1وذكر أن (السخي قريب من اهلل ،قريب من الناس ،قريب من اجلنة ،بعيد
من النار ،والبخيل بعيد من اهلل ،بعيد من الناس ،بعيد من اجلنة قريب من النار ،واجلاهل
السخي أحب إىل اهلل من عابد بخيل)( ..)2وقال( :إن اهلل يدخل بلقمة اخلبز ،وقبضة التمر
ومثله ،مما ينفع املسكني ثالثة اجلنة :صاحب البيت اآلمر به ،والزوجة املصلحة ،واخلادم
الذي يناوله املسكني)( ..)3وقال( :إن املكثرين هم األقلون يوم القيامة ،إال من أعطاه اهلل
خريا فنفخ فيه بيمينه وشامله وبني يديه وورائه)( ..)4وأخرب أن أحب األعامل إىل اهلل الكرم،
فقال( :أحب األعامل إىل اهلل تعاىل ،من أطعم مسكينا من جوع ،أو دفع عنه مغرما ،أو كشف

( )1ابن النجار.
( )2الرتمذي والبيهقي.
( )3احلاكم.
( )4الشيخان.
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عنه كربا)( ..)1وقال( :أحب األعامل إىل اهلل بعد الفرائض ،إدخال السور عىل املسلم)(..)2
وغريها من النصوص الكثرية التي جعلت الكرم من القيم النبيلة التي يتنافس فيها األغنياء
والفقراء عىل حد سواء ..ومل يكتف اإلسالم هبذا ..بل رشع الترشيعات الكثرية التي جتعل
من الكرم خلقا مفروضا ..ال جمرد تكرم يرتبط بقوة اإليامن وضعفه ..وهلذا ،فإن الزكاة ـ
التي متثل رشيعة من رشائع الكرم ـ ركن من أركان اإلسالم ..واإلسالم مل يكتف هبا ..بل
ربط الكثري من العبادات والكفارات بالصدقات.
قال الثاين :فحدثني عن الس الثالث من أرسار زهرية األزهار.
قال األول :املروءة ..املروءة هي الس الثالث من أرسار األزهار.
قال الثاين :مل أفهم عالقة املروءة باألزهار.
قال األول :املروءة هي الرتفع عن السفاسف ..والبحث عن املعايل.
قال الثاين :عرفتها يف البرش ..ومل أعرفها يف األزهار.
قال األول :أال ترى األزهار كيف تتنافس يف ألواهنا وأشكاهلا وعطورها ..بحيث
حتاول كل زهرة أن تفوق غريها!؟
قال الثاين :ما تقوله صحيح.
قال األول :فإذا وصل البرش إىل هذه املرتبة من التعايل عن السفاسف ،والبحث عن
الرتبة النفيسة كانوا كاألزهار ..وقد بحثت يف األديان واملذاهب عن هذا النوع الرشيف
من أنواع التنافس ،فلم أجده يف اإلسالم ..لقد ظهر يف املجتمعات اإلسالمية مجاعات ليس
هلا من هم إال التنافس يف املروءة ..وقد أطلق عىل هؤالء لقب (الفتيان) ،وأطلق عىل

( )1الطرباين.
( )2الطرباين.

544

سلوكهم (الفتوة) ،استنباطا لذلك مما ورد يف القرآن من مدح الفتوة ..فقد ورد يف وصف
م ُهدً ى﴾ [الكهف]13 :
أهل الكهف﴿ :إِ َّهنُ ْم فِ ْت َي ٌة آ َمنُوا بِ َر ِّهبِ ْم َو ِز ْدن ُ
َاه ْ
قال الثاين :فحدثني عن الس الرابع من أرسار زهرية األزهار.
قال األول :لن تكون األزهار أزهارا حتى متتلئ بمعاين التضحية والبذل واإليثار.
قال الثاين :مل أفهم عالقة األزهار بذلك.
قال األول :أال ترى الزهرة تظل متنحنا أرجيها العطر إىل أن تذبل؟
قال الثاين :بىل.
قال األول :فهي تبذل لنا ـ مع أنفاس عطرها ـ روحها ..هي كالشمعة حترق لتيضء
لنا.
قال الثاين :فأين وجدت مثل هذا النبل؟
قال األول :مل أجده إال يف اإلسالم ..ويف القيم التي ربى اإلسالم عليها املسلمني..
إن التضحية بالنفس واملال والوقت يف سبيل اهلل من أسمى أخالق اإلسالم ،ومن أرفع
واجباته.
قال الثاين :يف سبيل اهلل ..ال يف سبيل اخللق.
قال األول :سبيل اهلل يف اإلسالم يراد به سبل اخللق ..وإنام اعترب سبيال هلل حتى ال
يطلب صاحبه عليه أجرا إال األجر الذي أعطاه اهلل له ..لقد قال القرآن يف األمر بالتضحية
يل اهللَِّ َواملُْست َْض َع ِفنيَ ِم َن الر َج ِ
ون ِيف َسبِ ِ
﴿و َما َل ُك ْم َال ُت َقاتِ ُل َ
ال
يف سبيل نرصة املستضعفنيَ :
ِّ
ْ
ِ
ِ ِ
ون ربنَا َأ ْخ ِرجنَا ِمن َه ِذ ِه ا ْل َقري ِة ال َّظ ِ
املِ َأ ْه ُل َها َوا ْج َع ْل َلنَا ِم ْن
َْ
ْ
ْ
َوالن َِّساء َوا ْل ِو ْلدَ ان ا َّلذي َن َي ُقو ُل َ َ َّ
ِ
اج َع ْل َلنَا ِم ْن َلدُ ن َْك ن َِص ًريا﴾ [النساء ،]75 :ويصف القرآن معنى آخر من معاين
َلدُ ن َْك َول ًّيا َو ْ
﴿وا َّل ِذي َن َت َب َّو ُءوا الدَّ َار َو ْ ِ
اإل َيام َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم ُحيِ ُّب َ
اج َر ِإ َل ْي ِه ْم َو َال
التضحية ،فيقولَ :
ون َم ْن َه َ
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ون ِيف صدُ ِ ِ
اص ٌة َو َم ْن ُي َ
ون ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َل ْو ك َ
اج ًة ِممَّا ُأو ُتوا َو ُيؤْ ثِ ُر َ
وق
َان ِهبِ ْم َخ َص َ
وره ْم َح َ
َجيِدُ َ ُ
ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾ [احلرش ،]9 :ففي هذه اآلية إخبار عن اإليثار الذي حتىل به
األنصار ملا قدم املهاجرون إليهم ،بعد أن تركوا يف بالدهم كل ما يلزم لنفقتهم ،فوجدوا
هلم إخوانا هلم اقتسموا معهم زادهم ،بل آثروهم عىل أنفسهم.
قال الثاين :فحدثني عن الس اخلامس من أرسار زهرية األزهار.
قال األول :الس اخلامس هو (القوة)
قال الثاين :ولكني أرى األزهار ضعيفة تطؤها األقدام ،وتطحنها األصابع.
قال األول :القوة يف عيون احلقائق أرفع من أن ختترص يف عضالت مفتولة ،أو قامة
متطاولة.
قال الثاين :فام هي القوة؟
قال األول :لقد عرب حممد عن بعض مظاهنا ،فقال( :ليس الشديد بالرصعة ،إنام
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)( ،)1ويف رواية أخرى( :أحتسبون أن الشدة يف محل
()2

احلجارة؟ إنام الشدة يف أن يمتلئ أحدكم غيظا ثم يغلبه)
قال الثاين :فهل لألزهار مثل هذه القوة؟

قال األول :أجل ..أال ترى املجرمني يدوسوهنا بأقدامهم ،أو يذبحوهنا بأيدهيم ،أو
يطحنوهنا بأصابعهم ..ولكنها ال تبخل بعطرها عليهم!؟
قال الثاين :أجل ..أرى ذلك.
قال األول :فهذا مظهر من مظاهر القوة.
( )1أمحد والبيهقي.
( )2ابن أيب الدنيا يف ذم الغضب.
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قال الثاين :تقصد ما نسميه (قوة الشخصية)
قال األول :لقد جاء اإلسالم بكل أنواع القوة ..وحث عىل كل أنواع القوة ..وأمر
بأن تسخر كل ألواهنا يف صالح اخلري واحلق واجلامل ..لقد قال القرآن آمرا باألخذ بالقوة
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
اخل ْي ِل ُت ْر ِه ُب َ
ون بِ ِه عَدُ َّو اهللَِّ
اس َت َط ْع ُت ْم م ْن ُق َّوة َوم ْن ِر َباط ْ َ
حلامية املستضعفنيَ :
﴿و َأعدُّ وا َهل ُ ْم َما ْ
ِ ِ
آخ ِري َن ِم ْن ُد ِ ِ
يش ٍء ِيف َسبِ ِ
َوعَدُ َّو ُك ْم َو َ
ف
يل اهللَِّ ُي َو َّ
وهن ْم َال َت ْع َل ُم َ
وهنُ ُم اهللَُّ َي ْع َل ُم ُه ْم َو َما ُتنْف ُقوا م ْن َ ْ
إِ َل ْي ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم َال ُت ْظ َل ُم َ
ون﴾ [األنفال ..]60 :وأهم أنواع القوة التي حث اإلسالم عليها ،وأمر
هبا قوة النفس وترفعها وتعاليها باحلق الذي متلكه.
قال الثاين :تقصد العزة؟
قال األول :العزة مظهر من مظاهر القوة ،بل هي من أجىل مظاهرها ،وقد وصف
ف َي ْأ ِيت اهللَُّ بِ َق ْو ٍم
القرآن هبا املؤمنني ،فقالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َم ْن َي ْرتَدَّ ِمنْ ُك ْم َع ْن ِدينِ ِه َف َس ْو َ
ُحيِبهم و ُحيِبو َنه َأ ِذ َّل ٍة ع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ َأ ِعزَّ ٍة ع ََىل ا ْلكَافِ ِرين ُجي ِ
ون ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ َو َال َخيَا ُف َ
اهدُ َ
ون َل ْو َم َة
ُّ ُ ْ َ ُّ ُ
َ َ

ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يم﴾ [املائدة ،]54 :وأخرب أهنا خلق من
َالئ ٍم َذل َك َف ْض ُل اهللَِّ ُيؤْ تيه َم ْن َي َشا ُء َواهللَُّ َواس ٌع عَل ٌ
﴿وهللَِّ ا ْل ِعزَّ ُة َولِ َر ُسولِ ِه
أخالق املؤمنني التي جيب أن يتحلوا هبا وحيرصوا عليها فقالَ :
َولِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ َو َلكِ َّن املُْنَافِ ِقنيَ َال َي ْع َل ُم َ
﴿و َال َهتِنُوا َو َال َحتْزَ ُنوا َو َأ ْن ُت ُم
ون﴾ [املنافقون ،]8 :وقالَ :
ْاألَ ْع َل ْو َن إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [آل عمران ،]139 :فهذه اآلية تعلم املؤمنني إباء الضيم ،والثورة
ِ
املذلة واهلوان.
عىل
سكت قليال ،ثم قال :وهلذا وصف اهلل املؤمنني يف األجيال السابقة لإلسالم هبذا
ِ
اخللق ،فقال﴿ :و َك َأين ِمن نَبِي َقات ََل معه ِربي َ ِ
اهب ْم ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ َو َما
َ َ ُ ِّ ُّ
ون كَث ٌري َف َام َو َهنُوا َملا َأ َص َ ُ
َ ِّ ْ ْ ٍّ
ِ
الصابِ ِري َن َو َما ك َ
َان َق ْو َهل ُ ْم إِ َّال َأ ْن َقا ُلوا َر َّبنَا اغ ِْف ْر َلنَا ُذ ُنو َبنَا
ب َّ
اس َتكَا ُنوا َواهللَُّ ُحي ُّ
َض ُع ُفوا َو َما ْ
ِ
ِ
اب الدُّ ْن َيا َو ُح ْس َن
ْرصنَا ع ََىل ا ْل َق ْو ِم ا ْلكَافِ ِري َن َفآت ُ
َاه ُم اهللَُّ َث َو َ
رسا َفنَا يف َأ ْم ِرنَا َو َث ِّب ْت َأ ْقدَ ا َمنَا َوان ُ ْ
َوإ ْ َ
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ِ
ِ ِ
َث َو ِ
ب املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [آل عمران 146 :ـ  ،]148بل إن القرآن يسمي اهلل بـ (ا ْل َع ِزيزُ )
اب ْاآلخ َرة َواهللَُّ ُحي ُّ
ما يقرب من تسعني مرة ،ليمأل أسامع املؤمنني بحديث العزة والقوة ،فإذا ما سيطر عليهم
ٍ
خملوق ..وقد علم القرآن املؤمنني
اليقني بعزة رهبم تأبوا عىل اهلوان حني يأتيهم من أي
اإلقدام واالحتامل والثبات يف مواطن اليأس موقنني أن اهلل معهم يف تلك املواقف
الشديدة﴿ ..و َال َهتِنُوا ِيف ابتِغ ِ
ون َوت َْر ُج َ
ون ك ََام َت ْأملَُ َ
ون َفإِ َّهنُ ْم َي ْأملَُ َ
َاء ا ْل َق ْو ِم إِ ْن َت ُكو ُنوا َت ْأملَُ َ
ون ِم َن
ْ
َ
ِ
ِ
ون َوك َ
اهللَِّ َما َال َي ْر ُج َ
الس ْل ِم َو َأ ْن ُت ُم
َان اهللَُّ عَل ًيام َحك ًيام﴾ [النساءَ ﴿ ..]104 :ف َال َهتِنُوا َوتَدْ ُعوا إِ َىل َّ

ِ
م﴾ [حممد]35 :
رت ُك ْم َأع َْام َل ُك ْ
ْاألَ ْع َل ْو َن َواهللَُّ َم َع ُك ْم َو َل ْن َي َ

قال الثاين :أليس يف هذا تناقضا مع دعوة اإلسالم إىل السالم ..ففي اآلية التي قرأهتا
الس ْل ِم!؟
هني عن الدعوة إىل َّ
قال األول :فرق كبري بني السلم والسالم ..فالسلم هو االستسالم لرشوط األعداء
وكربهم والتذلل هلم والتضعضع أمامهم ..أما السالم فهو حتقيق األمن للنفوس
واملجتمعات يف ظالل العدل واحلرية واإلخاء واملساواة ..فإذا مل حيقق السالم هذه
املطالب ..فليس هو بسالم ..والشدة يف ذلك احلني قد تكون هي البلسم الذي يعيد للحياة
وه ْم َح ْي ُث
﴿وا ْق ُت ُل ُ
صفاءها وسالمها ..وهلذا أخرب القرآن أن الفتنة أشد من القتل ،فقالَ :
وه ْم ِم ْن َح ْي ُث َأ ْخ َر ُجو ُك ْم َوا ْل ِف ْتنَ ُة َأ َشدُّ ِم َن ا ْل َقت ِ
ْل﴾ [البقرة]191 :
وه ْم َو َأ ْخ ِر ُج ُ
َث ِق ْف ُت ُم ُ
قال الثاين :فحدثني عن الس السادس من أرسار األزهار.
قال األول :الس السادس هو (األمانة)
قال الثاين :تقصد رد الودائع.
قال األول :رد الودائع مظهر من مظاهر األمانة ..أما األمانة يف ذاهتا فإن هلا من
املظاهر عدد زبد البحر.
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قال الثاين :فام حدها اجلامع؟
قال األول :لقد أناط اهلل بكل خملوق يف كل حمل من املحال ،ويف كل زمن من األزمان
وظيفة ألزمه بأدائها ،فإذا أداها كام ينبغي من غري غش وال خداع وال خيانة وال احتيال كان
أمينا ..أال ترى كيف أن ابنة الشيخ الصالح سمت موسى أمينا من غري أن تودعه أي وديعة،
ِ
ِ
ت ا ْل َق ِو ُّي ْاألَ ِمنيُ ﴾ [القصص]26 :؟
اس َت ْأ َج ْر َ
اس َت ْأج ْر ُه إِ َّن َخ ْ َري َم ِن ْ
فقالت ألبيهاَ ﴿ :يا َأ َبت ْ
قال الثاين :فكيف عرفت أمانته؟
قال األول :لقد كان املوقف الذي وقفه موسى يقتيض إعانة الفتاتني الضعيفتني،
ولو قرص يف ذلك كان خائنا.
قال الثاين :فهل حتققت األزهار هبذا؟
قال األول :أجل ..لقد أنيط هبا أن تكون متعة للعني وراحة للنفس ولذة للشم..
وهي تؤدي كل ذلك بكل تفان من غري أي تقصري.
قال الثاين :فام أمانة البرش؟
قال األول :لقد ذكر القرآن أن اهلل محل البرش أمانة عظيمة عجزت السموات
واألرض عن محلها ،فقال﴿ :إِنَّا عَر ْضنَا ْاألَما َن َة ع ََىل السامو ِ
اجل َب ِ
ض َو ِْ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ني َأ ْن
ال َف َأ َب ْ َ
َّ َ َ
َ
َ
مح َل َها ْ ِ
َان َظ ُلو ًما َج ُه ً
ان إِ َّن ُه ك َ
اإلن َْس ُ
وال﴾ [األحزاب]72 :
حي ِم ْلن ََها َو َأ ْش َف ْق َن ِمن َْها َو َ َ
َْ
قال الثاين :فام هذه األمانة؟
قال األول :أمانة اخلالفة ..لقد ذكر القرآن أن اهلل خلق اإلنسان ألجل اخلالفة.
قال الثاين :فام اخلالفة؟
قال األول :هلا جهتان :جهة إىل اهلل تستدعي التسليم له وحمبته وطاعته املطلقة،
وجهة إىل اخلق تستدعي التعامل معهم وفق ما يقتضيه العدل والرمحة ..وقد ذكر القرآن
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َاك َخلِي َف ًة ِيف ْاألَ ْر ِ
ني الن ِ
اجلهة الثانية ،فقال عن داودَ ﴿ :يا َد ُاوو ُد إِنَّا َج َع ْلن َ
َّاس
اح ُك ْم َب ْ َ
ض َف ْ
ون َع ْن َسبِ ِ
احل ِّق َو َال َتتَّبِ ِع ْاهل َ َوى َف ُي ِض َّل َك َع ْن َسبِ ِ
يل اهللَِّ إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ِض ُّل َ
اب
يل اهللَِّ َهل ُ ْم َع َذ ٌ
بِ ْ َ
َش ِديدٌ بِام نَسوا يوم ِْ
احل َس ِ
اب﴾ [ص]26 :
َ ُ َْ َ
قال الثاين :لقد كان داود حاكام ،وليس كل الناس كذلك.
قال األول :كل إنسان له حكم يرتبط به ..لقد ذكر حممد ذلك فقال( :كلكم مسئول
عن رعيته ،فاالمام راع وهو مسئول عن رعيته ،والرجل راع يف أهله وهو مسئول عن رعيته
واملرأة راعية يف بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها ،واخلادم راع يف مال سيده وهو
مسؤول عن رعيته ،والرجل راع يف مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته ،وكلكم راع وكلكم
()1

مسؤول عن رعيته)

قال الثاين :فكيف تزعم أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي حتقق له هذا الس
العظيم؟
قال األول :ألين مل أجد دينا حيرص عىل األمانات مع كل اخللق من األصدقاء
واألعداء مثل اإلسالم ..لقد قرأت الكتب املقدسة ،فلم أجد نصا يقول ألتباعهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا
ِ ِ
ِ
ِ
جي ِر َمنَّ ُك ْم َشن ُ
َآن َق ْو ٍم ع ََىل َأ َّال َت ْع ِد ُلوا اع ِْد ُلوا
ا َّلذي َن آ َمنُوا ُكو ُنوا َق َّوامنيَ هللَِّ ُش َهدَ ا َء بِا ْلق ْسط َو َال َ ْ
ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى َوا َّت ُقوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َخبِ ٌري بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [املائدة ،]8 :ويقول ألتباعه ،يف أحوال
شدهتم﴿ :وإِما َختَا َفن ِمن َقو ٍم ِخيا َن ًة َفانْبِ ْذ إِ َلي ِهم ع ََىل سو ٍاء إِ َّن اهللََّ َال ُحيِب ْ ِ ِ
اخلَائننيَ ﴾ [األنفال:
ُّ
َ َ
َّ ْ ْ َ
ْ ْ
َ َّ
 ..]58أتعلم ما تعني هذه اآلية؟
قال الثاين :ما تعني؟

( )1البخاري ومسلم.
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قال األول :أي إذا خشيت من قوم نقض عهدهم ،وأردت أن تلغي عهدك معهم،
فال تغدر هبم ،بل أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب
هلم ،وهم حرب لك ،وأنه ال عهد بينك وبينهم عىل السواء ،أي :تستوي أنت وهم يف
ذلك ..إن اإلسالم ال جييز نقض العهد حتى يف حاالت الشدة انتهازا للفرصة ..قارن هذا
بالعهود الكثرية التي يقطعها قومنا عىل أنفسهم ،ثم رسعان ما ينكثون هبا ،بل يغدرون يف
نكثهم.
قال الثاين :فحدثني عن الس السابع.
قال األول :الس السابع هو (الصدق)
قال الثاين :فام الصدق؟
قال األول :الصفاء واخلالص الذي مل يكدر بأي شائبة ..أال ترى إىل هذه األزهار
التي متتلئ صفاء ورقة وشفافية!؟
قال الثاين :الصدق ممدوح يف الرشائع مجيعا.
قال األول :ولكني مل أجد دينا حيرص عىل الصدق ويمأل القلب به ،بل يضعه يف
ذروة املقامات الرفيعة مثل اإلسالم ..فهو الدين الوحيد الذي رفع الصدق إىل أعىل
الدرجات ،ونزل بالكذب إىل أخفض الدركات ..لقد قال حممد يف اآلثار التي حيدثها
الصدق والكذب( :( :إن الصدق هيدي إىل الرب وإن الرب هيدي إىل اجلنة ،وإن الرجل
ليصدق حتى يكتب عند اهلل صديقا ،وإن الكذب هيدي إىل الفجور وإن الفجور هيدي إىل
النار ،وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند اهلل كذابا)( ..)1بل اعترب الكذب وما يرتبط به

( )1رواه البخاري ومسلم.
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من النفاق الذي توعد القرآن أهله بالدرك األسفل من النار ،ففي احلديث( :أربع من كن
فيه كان منافقا خالصا ،ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها،
()1

إذا ائتمن خان ،وإذا حدّ ث كذب ،وإذا عاهد غدر ،وإذا خاصم فجر)

( )1رواه البخاري.
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هذا الكتاب
حياول هذا الكتاب ـ بأجزائه الثالثة ـ أن جييب عىل كل اإلشكاالت التي يطرحها من
يطلقون عىل أنفسهم لقب [الربوبيني] ،وهم الذين يرون إمكانية استبدال النبوة بالعقل،
ويرون أن هداية اهلل هلم يمكن أن تتحقق من دون حاجة ألي دين أو نبوة ،وقد استثمروا
يف ذلك ما وقع يف تاريخ األديان من انحرافات عام تقتضيه العقول السليمة ،وتتطلبه القيم
النبيلة.
ولذلك فإنه ـ وبصيغته الروائية احلوارية ـ حياول ـ وهبدوء ـ أن حياور هؤالء ،من
خالل منطلقاهتم العقلية والفكرية أوال ،ثم من خالل مستلزمات تلك املنطلقات ،وهي
األدلة التفصيلية التي يسوقوهنا لبيان االنحرافات التي وقعت فيها األديان.
وهذا السبب هو الذي دعانا إىل مناقشة كل االنحرافات التي وقعت فيها األديان،
وبمختلف أنواعها ،وبيان االتفاق عليها مع الربوبيني ،ثم بيان وجه احلق يف التعامل معها.
وهلذا جيد القارئ الرواية مملوءة بذكر الكثري من مواقف األديان واملذاهب الفكرية
يف كل قضية ُتطرح ابتداء من القضايا املرتبطة باهلل والنبوة والكتب املقدسة ،وانتهاء بكل
القيم اإلنسانية كالسالم والعدالة والرمحة وغريها.
وبام أن مشكلة الربوبيني هي يف ذلك التعميم اخلاطئ ملواقفهم ،فقد بينا يف الرواية
خطأ ذلك التعميم ،وأن كل املعاين السليمة التي يسوقوهنا أو يدعون إليها موجودة يف
اإلسالم ،باعتباره الدين املهيمن والصحيح الباقي عىل وجه األرض ،مع التنبيه إىل األخطاء
التي وقع فيها املسلمون ،والتي ال عالقة هلا بالدين اإلهلي.

553

