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 عبد هللا بن أيب سرح، كاتب الوحيقّصة 
 بني إيتالو كالفينو وهانس روبرت ايوس 

 
 منصف الوهاييب

 
 م10/5/2009القدس العريب : 

 
قد تكون قّصة عبد هللا بن أيب سرح )كاتب الوحي( املّطردة يف كتب الّسرية الّنبويّة والتّاايي،   

ي  أو النااّاا الك اااّي الااقب   يّبااا  أّب ويف مصنّاااتاق قد ااة ،ريخااا  لااري ممااال ل كاا    الك ّاا
 تغيري.

قال أبوالع ء املعرب يف  ذكرى حبيب  يف سياق استدياكه ع ى بيت أليب متّا   متّم  فياه ذاق  
الّّصة:  املشهوي أّن الّنيب صّ ى هللا ع يه وسّ م كان يكتب لاه الاوحي عبادهللا بان ساعد بان أيب 

إذا قال : إّن هللا ،تاوي يحايم   كتاب  إّن هللا  ياي ع ايم  و او سرح  وكان يغرّي ما يّوله الّنيب ف
ذلك  ويّول ل ّناس:  لو كان حمّمد صادقا ألنكر ع ي خقا الّتغيري . مث حلق مبّكة وأخادي النّايب 

 (.2/201دمه يو  التتح  فشتي فيه عممان لسبب كان بينهما  )تربيزب 
 

الّّصااااة يف يوايتااااه  لااااو أّن مسااااافرا ذاق لي ااااة  اسااااتممر الكاتااااب اتيطاااااف إيتااااالو كااااالتينو خااااق 
 . وممّا جاء فيها :  كاان النّايب حمّماد ينصات إم كا   هللا و  ياه ع اى كتبتاه وذاق مارّة  ôشتويّة

كااان   ااي ع ااى عبااد هللا مثّ ت عاامم أتوقّااط  فةاافة يف وسااه ع ااة  فاافلّى إليااه عبااد هللا  لبّيّااة 
ن إ ّ أن اعتاارب ماا قالااه لااه عبااد هللا وحياا إميّااا. وخااو مااا عتاوا. فمااا كااان ماان حمّماد الّشااايد الااّقخ

 استنكر  عبد هللا فهةر الّنيب وايتّد عن اتس   . 
و  يعنيناا مااا يف خااقا الّتوليااط ل ّّصااة ماان  ورياط  قااد يكااون مّصااودا  و اان نعاار  أّن النّاايب 

ا يعنينااا تع يااق قباا  شااتاعة عممااان باان عّتاااّان فيااه  وإنف ع ااى معااخّ  فهااقا مو ااو   لاار. إّ اا
ااي  مااان أجااا  ،وياا  جدياااد ل ااانّا األديب    ّّ خااانر يوبااارق لوس ع يهااا يف كتاباااه  عاليّاااة الّت 
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ّّكااد مااا  اان فيااه ماان أماار الكتابااة  املّّدسااة  أو الكاا   الكا اااّي الّسااابق ع ااى الوجااود يف  وخااو ي
 املخيال الّديين أو املكتوب يف ال وح احملتوظ.

ّد عبد هللا عن دين حمّمد؟ إّن ما يسوّغ ذلك لير انصرافه عن ات اان يّول لوس :   ملاذا ايت
بااا الكتاب   كمااا اسااتخ ا ذلااك كااالتينو ع ااى  ااو يباادو ف ،ااري مّنااي البتّااة  باا  ألّن الكاا   
الك ّااّي املااوحى بااه   بااّد أن يبّااى  يف الااّنّا املّااّدس متايقااا أب ساااميا ع ااى كااّ  أنااوا  الكاا   

تاااب الوحيااد الّااادي ع ااى قااول   الكااّ   يتةاااوج جدليّااة اتنتااا  ا املناات  و،ااري متااوّقّ  . والك
متعااّقي الكتابااة  وخااو أيعااا  وع ااى  ااو  ّا خااقا الكتاااب خااو  ماان من ااوي بشااربالبشااريّة  وناا

 متايق  مكتوب منق األجل وإم األبد . 
أييت أن  خقا  لتصاي بعاخ ماا جااء يف يواياة كاالتينو  واساتدياع لوس ع يهاا. و ااول يف ماا

ناادف باادلو  ا ي،اام أنّناا ماان مواليااد بار  الّااوس ا يف ماااء خااق   الّّصاة  الاا  تساتدعي أكماار ماان 
وقتااة  ماان كااّوة يف شاابكة الّااراءة  ،ااري الاا  ن اار منهااا صاااحبا . وقااد  اارّي  يوايااة أيب العاا ء 

نكاااون يف  ل ّّصاااة  وصااارفنا الّن ااار عااان يوالتاااا األلااارى يف كتاااب الّسااارية والتّاااايي،  عساااى أن
 الّصميم من الّسياق األديب القب ينت م نّصيف كالتينو ولوس.

ّالنا  و اان  اااول أن ننتااق ماان ،واشااي املا ااي إم فاارون شااّا لعّ هااا ماان نسااي  الّسااراب  وساا
األجباااادب  خو:ملاااااذا ل ينكاااار النّاااايب ع ااااى كاتبااااه عبااااد هللا باااان أيب ساااارح  الّتغيااااري  الااااقب أحد ااااه 

 عندما ع م به  ولير حل ة وقوعه؟يف النّا  أالوحي  إ ّ 
أّماا الّاادامى  وماانهم أباو العاا ء املعاارو  باا عّ نّيته   فيسااكتون عاان خاقا متامااا. ولااير لااقلك 
مااان تتساااري  يف ال ّااااخر  ساااوى أّن خاااقا الّتغياااري ل يكااان أكمااار مااان حماكااااة ل اااا كّ ي    لتالاااه 

ة الاا  ساااقوخا أّن عبااد هللا باان أيب وأدواتااه  مااي ا حتتاااظ لااه بسااياقه. ويباادو ماان األمم ااة الّ ي اا
سرح كان يديع أّن ما نسّمايه  الّصاايغة   وخاي وماو  الك مااق الا  تساتخد   حمّاراد حمكوماة 
بقاق الوجن  ساواء يف الّصايدة أو الّساوية  خاي مان ألهار  ااق  الانّا  املّاروء املسامو     

ه  وخاو كاتاب الاوحي املتماّرس  الّشتوب فحسب وإّ ا الكتايب أيعا. ف ام يكان ليستعصاي ع يا
أن يّاااير ع اااى خاااق  الّصااايغة أو الّالاااب أب خاااقا  املماااال الاااّقخين   ساااواء قيّاااد   لكتاباااة أو ل 
يّيّااد . وقااد كااان الاانّا الّاار ل يّتسااي ملماا  خااق   احملاكاااة  الاا  ليساات منااه يف األصاا   وخااي 

ال ذلااك الّشااواخد الاا  ساااقها تناادّس يف  نااال  وأعطافااه  حااّا ليتعااّقي متييزخااا ماان ،ريخااا. ومماا
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أستاذ  عبد اجملياد الّشااريف مان  الّار ن الاقب نازل ب ساان الّصاحابة  مما  عمار وع اي نّا  عان 
الّسااايوحمي يف اتتّاااان يف ع اااو  الّااار ن   وعّ  هاااا تع اااي  ساااامغا. والغرياااب أّن الّااادماء كاااانوا   

تتساري ساوى ماا يّولاه املخياال  يستشعرون أّب حر  من إيرادخا والّتماّم  ذا. ولير لاقلك مان
الّديين من أّن الّصحابة معصومون مم  الّنيب  أو خم مبنفى عن ،واية الّشايطان الاقب    كناه 
أن يوقاي الّدلسااة يف ك مهاام  و اّصاة يف نااّا مماا  الاوحي. خااقا  لااّر،م مان أّن الّاار ن يتسااح 

 ل ّشيطان يف أكمر من سوية و ية  ويسند إليه الك مة مباشرة.
ف اااير  ملساااتغرب إذن أن   يتنبّاااه النّااايب إم الّتغياااري الاااقب أحد اااه عباااد هللا يف بعاااخ ا لق  
وخوا ع ى ما أس تنااا حماكااة   تنسا، الاوحي و  خاي متساخه. ولكاّن ،عابه وإخداي  ياو  فاتح 

باه. مّكة ا وكان يو  أمن وأمان ا دَ  كاتباه اماايب جب اد    اّد مان كتاياة الّتتساري الاقب ألاق  
وخااا خنااا   بااّد ماان وقتااة أو ماان  مّااوب تااداوّف    اااول ا ع ااى  ااومه وإن يف حاادود  ااّيّة 
حبكاام الّسااّط الاااقب حااّدد   ماااقا املو ااو  الااقب  تاااا  إم حباا  مستااااتيخ ا أن نساااتفنط 

 قراءة خق   الّّصة   وأن نتون ع يها افوا اتنا.
عبااااد هللا  وقاااد ياعااااه أن فعااا  يف الاااانّا   أّول ماااا يساااوعي انتباخنااااا يف خق  الّّصاااة   خااااو قاااول

أالااوحي  ماااا فعااا   دون أن ينكااار ع يااه النااايّب فع اااه:  لاااو كاااان حمّمااد صاااادقا ألنكااار ع اااّي خاااقا 
الّتغيااري . ف ااَم عمااد عبااد هللا إم خااقا التغيااري؟ ومااا الااقب أ،اارا  بااه؟ أخااو فعااا  ذلااك لرقااة دينااه ا 

الّصاااتة  لكتاباااة الاااوحي ا أ  لشاااّك  وخاااقا مساااتبعد إذ   يعّااا  أن ينتااادب النّااايب شخصاااا ذاااق 
 اعوا  أ  ليطمئّن ق به؟

إّن عباااد هللا  كاتاااب  يساااّة  الاااوحي ويّيّاااد   لااااّه. وإذا كانااات لاااه مشاااايكة  شاااتهّية  أ ناااااء 
اتم ء  فهي خمالسة   تعدو استيعااح لتاأ أو معاو أو خيئاة مان خيئااق الّتمااّس ماي الّاول 

ال غااااوب نتسااااه  ولكاااان دون أّب تاااادّل  منااااه يف أساااا وب أو الّتعاااااحمط املاااارتبه ذااااقا الّتماااااّس 
  الّرسالة  أو يف تركيبها.

إذن مااااا الااااقب يابااااه يف الاااانّا  أالااااوحي  والناااايّب   يااااه ع يااااه  حااااا  ااااون األمانااااة وأييت خااااقا 
 التع  املنكر   ويتدّل  يفّ  النّا ؟

القب  حسان إسا مه  ما  كن تّرير  بكمري من ا حممئنان ا استئناسا  لّّصة وبسرية صاحبها 
بعااد أن صااتح عنااه النّاايب وإن ع ااى معااخ كمااا جاااء يف يوالق ألاارى  حااّا أنااه وّد بعااد أن 
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شاتي فياه عمماان  لاو قااا  إلياه أحاد أصاحابه و ارب عنّااه  لّسايط ا أّن عباد هللا ل يصاادي يف 
ولكنااّنا ن ااّن   خاقا الّتغياري املتعّمااد  عان سااوء حمويّاة وحماولااة ل ّنيا  ماان النّايّب والغااّخ مان قيمتااه.

وبعااخ ال ااّن لااير إّااا  أنّااه مااا كااان ليتعاا  مااا فعاا   إ ّ عاان لااربة  لاانّا وديايااة مب بساااق 
إم ماااه. فااااألمر يف الاااوحي    يتع ّاااق بااانّا أو كااا   يرىااا   وإّ اااا بااانّا    اااى. ومااان املتياااد أن 

ءة ،ايتهاا. واملّصااود  كام الّتميياز باذ خاقين أب باذ ا يىاال واتما ء  حاّا نب ار ذاق  الّارا
ّّديااه واات يقابااة  األذن  بااقلك أنّااه نااّا   يااه صاااحبه ع ااى نتسااه قباا  أن   يااه ع ااى ،ااري   وي
الّدال ّية   ويف حّيز  الطاب الّصامت  القب تسبق عناصر  كّ  عم ّية ل ق لغاوّب متفنّياة  أو 

ّب ع ااى اميئاة الاا  خاي ت جمهاا. ومماا  خاقا الطاااب يتايح لصاااحبه أن يتعّهاد نّصاه حااّا يساتت
شاء وأياد. إّن اتم ء كتابة   مرمّية  حام ها الاّقاكرة  ساابّة ع اى كتاباة مرميّاة حام هاا الاّه. 
َرفَء قد يكون جاخ   لّه  دون أن يكون جاخ   لكتابة ال  خي بنية وتركيب قبا   

ب  إّن امل
كان أن أييت صانيي الاقب يكتاب   كّ  شيء. وكّ ما كان إم ء كانت كتابة  ألّن القب   ي  

كااافن يشاااطب يف ذاكرتاااه  و اااق  ويغااارّي ويباااّدل  وماااا إم ذلاااك ممّاااا خاااو متعااااي  معهاااود يف 
ّذيين  حمّوس الكتابة. ولعّ  لري دلي  ملا  ن فيه قول الّنيب لزوجته أّ  س مة:  ل أّ  س مة   تا

،ريخااا . و   كاان لعاقاا  أن  يف عامشااة  فااوهللا مااا ناازل ع ااّي الااوحي وأ  يف حلااا  اماارأة ماانكنّ 
يتخيّاا  النّاايب  وخااو يف خااق  احلااال  ياادعو أحااد كتبااة الااوحي  ليّيّااد مااا ناازل ع يااه. فاا  بااّد أّن 

 النّا  املوحى   تأ يف الّقاكرة  مثّ   ى يف وقت  حق.
 فما القب  كن أن يكون  ح ه عبد هللا بن أيب سرح  والنيب   ي ع يه؟

زا  ولكّننا نّول مبا يشبه احلادس أو  الّناعاة الوجدانيّاة  إّن عبادهللا قاد  ن     ك جوا  جاخ
يكون  حأ ،ري مرّة أّن النيب يتوّقط أ ناء اتم ء أو يتفّّن يف األمار ويتبّصار  أو يمّباا  يتاا عمم  

تعا  بعباية كالتينو. وخقا يكاد يكون م جما لعم ّية اتم ء من الّقاكرة. مي اتشااية إم أّن ال
نطااوب ع ااى أّب معااو تنّّصااّي  و اّصااة يف العربيّااة. وع يااه  كاان أن يكااون وقااي يف  ت عاامم    ي

لّن عبدهللا  يف حل ة ما  أّن النيب خو صااني الّاول أو أّن الاوحي كا   بشارّب. ولكان ل يكان 
إبمكانااه أن هاااخر الناايب بااقلك. وماان خنااا فّكاار  لكااي يطماائّن ق بااه  يف خااق  احلي ااة:أن ينساا  

ة  ويوقااي الّدلسااة يف نااّا الااوحي. ويباادو ماان يوايااة أيب العاا ء  كااان يغاارّي مااا ع ااى منااوال ا ياا
يّوله الّنيب  أنّه فع  ذلك أكمر من مرّة. ولن نستطيي مهما باقلنا أن نساوجي األصا  الاقب ل 
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يانغمر يف الّشاابهاق  أو نّااط ع ااى موا ااي الّتغيااري  فّااد حمااوى ع يهااا الاانّا وإم األبااد. و  
ّن عبااااد هللا و ااااي يف حساااابانه احتمااااال أن يااااتتّطن النّاااايب إم الّتغيااااري الااااقب يسااااوي  شااااّك يف أ

أحد ه  وأنّه أعّد مقا األمر عّدته. ف م يكن ليعد   يف خق  احلال  حي ة أو عقيا مما  الّساهو 
أو يمّبا كان سيعو  بصنيعه. ولكّن شيئا مان خاقا ل  ادو. ولاقلك ôوالغت ة وذخاب الّ ب

ا ماان خااقا ا سااتنتا  والّااول  وقااد ياعااه األمر: لااو كااان حمّمااد صااادقا ألنكاار ل هااد عبااد هللا باادّ 
 ع ّي خقا الّتغيري . 

وخاخنااا نّااط ع ااى الّساابب األلهاار يف ،عااب النّاايب  وإخااداي  د  كاتبااه. ف ااير أقااق  ماان أن 
يرمى النّايب  لكاقب  وأن يّااس مبّيااس الّشاعراء الاقين  يّولاون ماا   يتع اون   و  أحاّه مان 

يوجن الوحي  ألو الّصدق  مبيزان الّشعر  ألو الكقب  وأن يصادي ذلاك مان كاتاب امتمناه  أن
الّنيب ع ى الوحي. خقا  لاّر،م مان أّن الّشااعر مطالاب باا فع  الّاول  أو  عما  الّاول  يف خيئاة 
فنيّااة خمصوصااة تعاادل  ل غااة عاان الّنمطااي والّسااامد املاافلو   ولااير  ملناساابة بااذ قولااه وفع ااه. 

عر من خقا اجلانب قرين  الوحي   فك مها كتاب بعربيّاة فنيّاة أو  لغاة ع ياا   خاي  لّتفكياد والشّ 
 ليست لغة اليومي واملعيش.

ّّكاد الّصا ة  إّن خق  الّّصة الا  يتحاشااخا املسا م األصاوف عاادة  ذاق بسااحمة مراو،اة. فهاي ت
مان الّعاال  لعاّ  أمّههاا قعاّية  ال طيتة بذ  ال ّاخر  و املعمر   وأّن خقا خاو ذاع  وتماري ع اة

ّّخ ذ ل خااون فيهااا. ولكّننااا نّتصاار ع ااى   الك ّااي  ومااا يّتصاا  ذااا ماان أمااوي ف سااتّية  لساانا ماا
 إشاياق لاحمتة إليها يف خق  الامتة  عسى أن نتهم استدياع لوس ع يها.

امليتافيزيّاا عاّماّة إّن ترّسم الكّ ّي  عتباي  حّدا قب ّيا ل وجود إّ ا خاو ،ارن أساساّي مان أ،اران 
وات،ريّّية وديدا  و اّصاة يف حل تيهاا األف حمونيّاة واأليساطّية. و كان أن نساتة ي ذلاك مان 
حماوياق كمرية ألف حمون  لكن نكتتي  تحالة إم ن ريّة املم  لديه وال   كن أن نتفّوماا مان 

نتسا، ع اى  ا و مان احملاكااة يف العاال أممولة الكهط حي  املما  الا  خاي كّ يااق الوجاود ق   
الّست ّي. ونستة ي ذلك من كتب عديدة أليسطو  لكان نكتتاي خناا  تحالاة إم ماا يارد يف  
كتاااااب امليتافيزيّااااا ماااان بيااااان لع قااااة الكّ ياااااق  جلااااواخر واألعااااران والصااااوي احلّسااااية يف كااااّ  

ذ ع ى صعيد املوقاط متكام . بيد أنّه هدي ا نتبا  إم أّن استتباعاق كّ  من خاتذ الّ ح ت
ماااان العماااا  التاااايّنّ عمومااااا إّ ااااا خااااي اسااااتتباعاق متّاب ااااة أو تكاااااد  فهااااي يف املاااا  األف حمااااوّل 
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اساتتباعاق تشاذ التااّن يف عموماه بوصااط تّنياة احملاكااة الاا  تساهم يف إنشااامه  تشاّو  احلّيّااة 
  خاو أن نعااود املماليّاة وتباعاد  عنهاا. فافن نتاّكّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ي يف تناوّ  احلّساّي وحركتاه

باااه إم مبدماااه الاااقب خاااو فاااوق حّساااّي  وأن نرجاااي باااه إم املماااال الاااقب يتعاااّذ بوصاااته الّنماااوذ  
لألشياااء واألص . وتبعا لقلك فإنّه ينبغي أن  ّيز    ة مستولق ل واقي: مستوى املمال الاقب 

بغااي أن تكااون ع يااه. خااو مسااتوى املاخيااة الاا  تنشااّد إليهااا األشااياء املاّديااة مم مااا تنااز  إم مااا ين
وخكقا من أج  صني سرير  تكون عينا الّنّةاي ممّبتتذ ع ى ممال الّسرير الاقب يساتوحي مناه 

ّّذتاة  حبيا  mimesisمتّم  ) (. أّما املستوى المّال فهو مساتوى األشاياء املولةادة الا  خاي  م
خااو  أب مسااتوى مااا  وتااا  إم ع ّااة لت تحااق  لوجااود. وأّمااا المّالاا  فهااو مسااتوى امل هاار كمااا

 ت هر  الّصوية املرسومة ل ّشيء القب  داعه ل عذ يدفعها إم الوخم فتحتسبه بدل  وذجه.
ع ى خقا األساس يكون التّن  أو ع ى األقّ  التّن الّتممي ّي )الّرسم والّنحت والّشعر الاّديامّي( 

ترسيخه مان لا ل موقتاه مان  مستنََّا الّيمِة  لّنسبة إم احلّيّة )وخقا ما سعى الّر ن إم
الّشعر ونتي شبهته عن الّنيب(. أّما يف امل  األيسطّي فهي استتباعاق تامّمن احملاكااة مان جهاة 
أّّنا تكام  بذ اجلوخر واميئة احلّسية. وأخّم من ذلك  فإّن احملاكاة تسهم يف جع  التاّن أعا  

ّماااي يف لوحاااة واحااادة حاااّا مااان الطّبيعاااة نتساااها. ذلاااك أّن مزيّاااة احملاكااااة إّ ااا ا تكاااون يف أّّناااا ى 
ّلااق ماان خااق  أنااط عياا  وماان ت ااك ساااق عي ااة وماان مثّ  ôاجلمااال املشااّتت يف الطّبيعااة كاافن ي

يكااون املخت ااط الااقب ينشاائه التااّن أماا  ماان الّنمااوذ   وخااقا مّاباا  املوقااط األف حمااوّل الااقب 
 انه.يتقيّ  بكون املخت ط وّرد نسخة ل ّنموذ  حبي  يتعّذ استهة

ع ااى متااااّس مااان املوقاااط الاااقب يعتااارب الك ّاااّي حااّدا قب يّاااا ل وجاااود  ومااان املوقاااط الاااقب   ينكااار 
 لّعااروية وجااود الك ّااي  لكنّاااه ينكاار أن يكااون مبماباااة نّطااة يتةّمااي فيهاااا كااّ  الوجااود  عتبااااي 
 الك ّااّي مط ّااا  واملط ااق بصااتته ت ااك يكااون متتوحااا يف كااّ  ا ّىاخاااق  يااربج املوقااط اميغ اايّ 
متةاااوجا ل موقااط األّول ولكنّااه أييت يف نتاار الوقاات مربكااا ل موقااط المّااال الااقب نطماائّن إليااه 
أكمر من ،ري . ذلك أنّه يكّط عن اعتباي الكّ ّي متعاليا إبحم ق عن الواقي ومنّطعا عناه  با  

ارب الك ّااّي يف الواقااي حبسااب منطااق الّصااريوية وفع هاا. فااإذا اسااتخ ف متهااو  ك ّااّي ل تاانّ  أو  ه 
لا النّا الكّ ي أالّر ن  أمر ممكن  ولكّن إمكانه يّعي ع ى استمراييّته من حي  خو ل اق  
ذلااك أّن الاانّا شاافنه شاافن التااّن خاخنااا  جهااة ماان جهاااق الااّروح املط ااق  خااي جهااة اجلمياا  
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ِ َا متهومهاااااا. وإذا ّ   ااااات خف تتة ّاااااى يف حل اااااة ّي يّاااااة معّيناااااة  فاااااإذا انتهااااات ت اااااك ال ح اااااة اسف
املتهو  بط ت اجلدوى مان اساتمراييّة التاّن  ومان مثّ قاول خيغا  املاف وي  مااق التاّن  استخ ف

 وولدق األستيطيّا .
 شاعر واكاد ي من تونر

------------------------------- 
 لّد قرا  وعرفنا -حممد البديب 

 ل حاا  منصااط  احلكايااة وكمااا يواخااا اصااحاذا يف الكتااب قالاات كاا  شاا . ف ينكاار ماان ينكاار
ّال  خااا  ساااكان املنطّاااة  ويشااارح و احمااا  مااان  احمااا . فكااا  شااا  انكشاااط و ن. ويبّاااي السااا

 ا،بياء اف حد تصديق العرب؟ ا  ان العرب كقابون  ملي د؟
------------------------------- 

 ماذا يّول الكاتب؟ -خ ل 
كاان تبساايه أعاادق قااراءة املّااال ... ولكنااين ل أعاار  ماااذا يريااد أن يّااول الكاتااب... خاا   

املّااال ل مساااكذ ماان أمماااف؟ خااو يطاارح مو ااوعا كبااريا ويبااقي بااقياق ماان الشااك وي مااح و  
 يصرح فه  أشاي يف ّناية املّال ام أسراي ح  حم  ه  يع هللا فيه 

------------------------------- 
  جال الت ستة يتهافتون -سال الس يم 

ّاااط أفكاااايخم الطاااري فتصاااري  نتتاااا  وت ااا  مشاااك ة الرواياااة حّااااز  جال الت ساااتة يتهاااافتون وتت 
مشك ة التاايي، وقراءتاه. فار،م أن الكاتاب يساتخد  يواياة أيب العا ء اساسااز ل ّصاة ولاو لينتاق 
يف البدايااة إم و ياا  يكياااة كااالتينو إ  أناااه ينسااى يف األلاااري خااق  احلّيّاااة ويباادأ يف ا نطااا ق 

ذااا. ومااان خنااا ةااد مشاااك ة أصااحاب مديسااة املعتزلاااة   لتح ياا  وكاافن يوايااة أيب العااا ء مساا م
الاااقين ليسااات لااااديهم مااان ع اااام الرواياااة و  ع ااام الديايااااة شااايئاز  يتخبطااااون دون دليااا  وبااااقلك 

 يتهافتون بذ الك ي و اجلزمي.
------------------------------- 

muslim - إ  هلل وإ  إليه لراجعون 
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كااان يف أمااوي   متاار مااا خااو ماان املّدساااق وماان و جملماا    إعااوان لاادب ع ااى ذلااك حماملااا  
الّطعياااق فااالتعرن لتكاارة النساايان أو التباااس الااوحي أو الطعاان يف عم يااة كتابااة الااوحي واّنااا  
كانت من القاكرة والقاكرة  طي وتصيب فهقا أمر ،ري مّبول إحم قااز وع ايهم الكاتاب ومان 

ّلااق كماا خااي معاه يف خاقا التكاار أن يتوباوا مناه وأن يساا موا  ن خنااع  أمااويا قطعياة هاب أن ت
 لير إمها  لعّ  ولكن تّديساز ل خالق البايب. 

------------------------------- 
 كان النيب يت عمم؟  -د. حممود 

   كااان ل عّ ياااة ا ستشاااراقية ان تتخيااا  معاااال النباااوة فهاااق  ا حاااوال مماااا وياء العّااا  البشااارب 
ة النبويااة والتعاا  النباااوب ككاا  يكساااب املتتبااي فكااارة  الرب،مااايت الصاار ت فمتابعاااة سااياق الساااري 

كام ااة عاان خااق  األحااوال. ويسااّه خااقا ا ماار عناادما  اااول اجتاازاء فّاارة ماان الساارية واحكااا  
العّ  فيها دو  عن ،ريخاات كمان   يّارب الصا ة دون ذكار حالاة الساكرتل يكان النايب ياريب 

يابااة الاصااة  فتتبااي احااداو عااي الّاار ن دون اعن -الّاار ن-ا مااة ويااوع املكااون الرميسااي فيهااا 
وتدويناااه يااارى كياااط ادى الصاااحابة املو اااو  فعالياااة يامعاااة مااان حيااا  وجاااود اكمااار مااان شااااخد 
ومّبولة شهادته وان    الط من خم او ق منه. ف يست الّصاة ساوى حماولاة شاخا لغارن 

 ر هللامتنبها ما ولكنه   يّعي ا   م -ف-خمتي ادلال الشبهة وال  كان النيب 
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