
 الوحي والقرآن والنبوة: قراءة يف كتاب هشام جعيط
 

 رضوان السيد
 
 

منذ  -شأن كثريين من املهتمني ابلدراسات اإلسالمية –أعرف األستاذ هشام جعيط   
السبعينات، حني ظهرت أطروحته: "الكوفة: نشأة املدينة العربية اإلسالمية". وقد كانت تلك 

كانت سائدة وقتها عن احلاضرة اإلسالمية ابعتبارها الدراسة جديدة مقارنة ابألفكار اليت  
"جمموعات من املساكن واألسواق والسكك الضيقة واملتشابكة، واليت تسودها الفوضى، ويغادرها 
املعىن"؛ كما قال أحد املستشرقني. أما جعيط فقد أّلف يف دراسته تلك بني حبوث ختطيط املدن، 

متميزا ابستنطاق دقيق ونقدي للمصادر  -اع السياسيوحبوث الفئات االجتماعية، وعلم االجتم
)وخباصة اتريخ الطربي، الذي ما يزال ميلك تقديرا له دفعه يف الكتاب الذي بني أيدينا العتبار 
تفسريه للقرآن التفسري الوحيد الذي يستحق االعتبار!(. يومها أسيت ألنه مل يستخدم حبوث 

فته وأتصله يف االجتماع اإلسالمي األول، فتكون الفقهاء املسلمني يف املصر ومعناه ووظي
األطروحة كاملة وجديدة متاما. بيد أن شهرة األستاذ جعيط ما ترسخت لدى الشبان العرب إال 

اإلسالمية واملصري العريب". ففي  -عندما أصدر كتابيه عن "أورواب واإلسالم" و "الشخصية العربية
جع فيه للمثقفني األوروبيني" األصليني "أو الرئيسيني إذا أوهلما كان هناك طرح جديد لإلشكالية، ر 

صح التعبري، )شأن إدوار سعيد فيما بعد يف كتابه: الثقافة واإلمربايلية(، وليس إىل املستشرقني 
)الذين يشرتك مع حممد أركون يف التقليل من شأن مناهجهم ودراساهتم عن جمالنا احلضاري، لكنه 

( أما حبثه املستفيض عن الشخصية التارخيية ألمتنا فقد مضى فيه ال يشرتك معه يف غري ذلك!
عميقا وحبميمية المست شغاف القلب دون أن ترتدى يف التقريظية أو االعتذارية، وقبل ذلك 

وبعده دون أن ترتدى يف شباك األنثروبولوجيا واإلثنولوجيا مثلما فعل كثريون من عرب وأجانب 
التسعينات كتابه: "الفتنة: جدلية الدين والسياسة يف اإلسالم منذ الستينات. وجاء أخريا يف 

املبكر" الذي أعاد فيه النظر ليس يف عالقة الدين ابلسياسة كما ذكر يف العنوان، بل يف معىن 
وجود األمة وصريورهتا عندما تعرضت وحدهتا للتجربة يف خماض الرؤى املتباينة ملعىن السلطة والدولة 

 يف حقبة البزوغ والتأسيس. ودورمها ووظائفهما 
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غادر هشام جعيط األكادميية املدرسية منذ كتابه األول عن مدينة الكوفة، منصرفا إىل     
استكشاف أبعاد الظواهر التارخيية واحلضارية الكربى مبنهج "اتريخ األفكار" أو "التاريخ الثقايف". 

لفرنسي على اخلصوص، لكنه ليس وقد أفاد يف ذلك من اطالعه الواسع على الفكر األورويب )ا
فوكواي(، وتواصله العميق مع الفكر العريب واإلسالمي، وقدرته الفائقة على التعبري الدقيق ) 

ابلفرنسية( عن الفكرة أو اخلاطرة اليت تعرض له بغري غموض كذاك الذي يعرفه اللسان األديب 
مانينات أنه يفكر يف كتابة سرية الفرنسي. لذلك استبشرت خريا عندما ذكر يل بعّمان أواخر الث

"سياسية" للرسول )ص(، ورجوت أن يقول جديدا مفيدا وكاشفا كعادته. وازددت ثقة بقدرته 
على ذلك بعد صدور كتابه عن "الفتنة"، بل رحت أجترأ ابالقرتاح عليه أن ميضي وراء ما جرى 

ل )ص( ابعتباره رجل دولة، إجنازه يف احلقبة احلديثة. ذكرت له أن حممد حسني هيكل قرأ الرسو 
وقرأه العقاد ابعتباره بطال كارزماتيا )على هنج توماس كاراليل يف كتابه: األبطال وعبادة البطولة(، 

وفهمه عبد الرمحن الشرقاوي ابعتباره قائد حرب حترير شعبية، وقرأه حممد الغزايل وحممد سعيد 
هلذا كله خاجلين الكثري من االندهاش رمضان البوطي ابعتباره قدوة ومنوذجا وشارعا.. أخل. 

 139والتعجب عندما تصفحت كتيبه الصادر قبل أشهر. فقد تصفحته أوال يف أمسية واحدة )
صفحة مع احلواشي املكتوبة بعد كتابة الكتاب وال شك(، مث أعدت قراءته يف اليوم التايل، 

عزاي نفسي أبنه جزء أول فانتهت دهشيت إىل خيبة أمل وإحباط. وتركت الكتاب لعدة أشهر، م
حماضرة، مددت بعض الشيئ ووضعت هلا  -كما ذكر جعيط  -من عدة أجزاء، وأنه يف األصل

حواش، لذلك سيتمكن األستاذ جعيط من اإلمساك بزمام املوضوع من جديد يف الالحق من 
األجزاء. لكن عبارة وردت على غالف الكتاب، وجاء جزء منها يف املقدمة، ظلت ترتدد يف 
خاطري طوال أكثر من شهرين، فدفعتين لكتابة هذه املراجعة النقدية، وعدم انتظار األجزاء 
التالية. قال املؤلف على الغالف: "هذا الكتاب وما سيتبعه من أجزاء، كتاب علمي وليس 

ابلدراسة الفلسفية، ومعطياته هي لب الدين اإلسالمي: الوحي، اإلميان، والبعث... وحموره هو 
القرآن والنبوة، ألن الوحي والقرآن والنبوة هي أصل كل شيء، وقد بقيت العمود الفقري الوحي و 

أن األستاذ جعيط ما كتب ولن يكتب عن  -أو هذا ما فهمته–للحضارة اإلسالمية ومعىن ذلك 
شخصية النيب )ص(، وال عن الرسالة اليت محلها، وال عن األمة اليت محلت تلك الرسالة منذ 

العقائد اإلسالمية الرئيسية   -على غري عادته يف كتبه األخرى –يقرأ قراءة تفهمية املبعث، بل س
كما يعرضها القرآن، حسب فهمه هو هلا، وتلك مهمة خمتلفة متاما عن عنوان الكتاب: يف السرية 
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النبوية. مث إهنا مهمة ال أظنه هيا نفسه هلا، ألن الكتاب جاء يف احلقيقة جمموعة من اخلاطرات 
فكار والرؤى، املصوغة على عجل، واليت يسودها التكرار والتقطع والتعجل، والزهد والتزهيد يف واأل

 فهم املتلقني من املسلمني األوائل للرسول وللرسالة على حد سواء. 

1 

إذا كانت حواشي الكتاب قد أضيفت بعد كتابته مبدة، فال شك أن املقدمة متأخرة أيضا عن      
ولست أعين أن يف ذلك عيبا أو خطال. بل ما أقصده أن املقدمة تتناقض مع الكتاب/ احملاضرة. 

منهج أو مناهج املؤلف يف فصول كتابه. بل إنه قال فيها عدة أشياء متناقضة. قال أوال واثنيا إن 
( أي على Verstehend( التفهمي )Rationalمنهجه يف املوضوع هو املنهج العقالين )

( يف تفهم "سوسيولوجيا األداين الكربى" : الصينية واهلندية M.Weberطريقة ماكس فيرب )
(، وأحياان ابلواسطة 1واليهودية. وقد أفاد األستاذ جعيط كثريا فعال من فيرب أحياان بشكل مباشر )

(. لكنه ويف املقدمة نفسها خالف املنهج التفهمي ذاهبا إىل 2) (Adolphe Lodsعن طريق 
الدين كدين ال عالقة له ابلدولة، مث ذكر أن املسيحية واإلسالم استنتاجني متناقضني، قال إن 

"جنحا" ابلدولة: املسيحية ألن الدولة تبنتها، واإلسالم ألنه أنشأ دولة خدمته ونشرته على مدى 
مل "يندس" يف الدولة، خالفا للمسيحية، ولذلك  -من وجهة نظره–أربعة عشر قران. لكن اإلسالم 

ه مل يزل بزوال الدولة كما حدث مع أداين أخرى كالزرادشتية )يسميها حافظ على جوهره، مث إن
املزدائية وهي تسمية فرنسية من القرن الثامن عشر(. لكن مل أفهم الفرق بني املسيحية واإلسالم يف 
عالقتهما ابلدولة: فجوهر املسيحية تكون أيضا قبل "اندساسها" يف الدولة، كما أهنا مل تزل بزوال 

 رية الرومانية املقدسة. االمرباطو 

يف الفصل األول يلقي املؤلف نظرة تفهمية على معىن الوحي، وأمهيته يف اإلسالم/الدين. وبعد      
أن يقارن هذا املفهوم القرآين بنتاجه )الكتاب( عند اليهود واملسيحني، ينتهي إىل أن "التكشف" 

وحي عليه: "يبدو يف املسار النبوي  ويقصد إيضاح معىن التجلي اإلهلي للنيب من أجل تنزيل ال
كحدث االنطالق االستثنائي، بينما الوحي سيأيت ابنتظام". وهو يرى أن القرآن واملسلمني على 

حد سواء يعتربون التوراة من الكتب املوحاة، لكن هناك فرقاً بني الطرفني يف تقدير القداسة 
واليهود يقدسون ابلتحديد األسفار  للنصني، ألن املسيحية َحدثُها األهم شخص املسيح نفسه،
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اخلمسة األوىل اليت ينسبون زمن إنزاهلا إىل النيب موسى. لكن يف احلالتني فإن التوراة واإلجنيل عند 
 الطرفني ال يلعبان الدور نفسه الذي يلعبه القرآن )املتلو( يف اعتقاد املسلمني وحياهتم. 

لثامن بشرح أو تفهم طريقة تلقي النيب )ص( وينشغل جعيط يف الفصول من الثاين إىل ا      
للوحي، أو عالقة اإلنساين ابإلهلي. وجممل نظرته لألمر أن الوحي الصائر قرآان كان أييت النيب 
)ص( بواسطة جربيل، وأنه ما كان ممكنا أن يتجلى هللا سبحانه له. وهو يقارن يف ذلك )من 

ولدى النيب حممد )ص( بواسطة جربيل، وأنه ما  خالل فيرب( بني الوحي لدى أنبياء بين إسرائيل، 
كان ممكنا أن يتجلى هللا سبحانه له. وهو يقارن يف ذلك )من خالل فيرب( بني الوحي لدى أنبياء 

بين إسرائيل، ولدى النيب حممد )ص( فيالحظ شبها ابخلصوص بني النيب موسى والنيب حممد من 
ا تلقى وحيا صار كتااب )بل إن التقليد اليهودي هذه اجلهة. فكالمها )مل ير هللا جهرة(، وكالمه

اليت أنزلت على موسى كانت مكتوبة إبصبع يهوه!(. فمالحظة  -ألواح العهد–يذكر أن األلواح 
فيرب القائلة إن األساس يف الكهانة والسحر الرؤاي والتخيل، ويف النبوة السمع والتعقل، تستحق 

هلذه احلرية أو التساؤل عن ماهية تواصل النيب مع اإلهلي،  املتابعة والتأمل. لكن ما كان هناك داع
وعن كيفيته أو أشكاله. فالقرآن يذكر أن موسى خّر صعقا عندما التمس أن يرى هللا عز وجل 

( والتوراة وفيرب يذكران شجرة العليق واشتعاهلا أمارة على احلضور القدسي، 143)سورة األعراف/
اليت حيار فيها جعيط طويال فهي واضحة يف القرآن، وهو يقول  وبدء مساع الوحي. أما الكيفيات

إنه يعتمد على استنطاق النص القرآين وحسب يف: "تفهم" ذلك. فقد جاء يف القرآن )سورة 
(: ?وما كان لبشر أن يلكمه هللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال فيوحي 15الشورى/

ريقة اإلهلام يف اليقظة واملنام، أو يسمع صوات وال يرى إبذنه ما يشاء إنه علي حكيم?؛ أي بط
صورة، أو عن طريق امللك )كما يقول املفسرون، ومنهم الطربي الذي يقدرّه جعيط(. فأين 

املستنكر غري املقبول يف احلديث الثاين يف أول صحيح البخاري )حديث بدء الوحي أييت اثلثا( 
ول هللا )ص(: كيف أيتيك الوحي? فقال: أحياان عن عائشة عن احلارث بن هشام أنه سأل رس

فيصم عين وقد وعيت عنه. وأحياان يتمثل يل امللك  -وهو أشده علي–أيتيين مثل صلصلة اجلرس 
رجال يف اليوم الشديد الربد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. فهو رغم رفضه للرتاث التفسريي 

كما –ن خالل مشهدي التجلي أو االنكشاف ال يصل ألكثر من ذلك عندما يعرض للمسألة م
يف سوريت التكوير والنجم. ففي أوىل اآلايت تصريح أنه بّلغه الوحي عن طريق ?رسول   -يقول

كرمي? و ?مطاع مثّ أمني? أي أنه مؤمتن على ما يبلغ. ويف الثانية ليس هناك إهبام يف قوله عز 
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لعريب فالضمري يف "أوحى" ويف "عبده" يعود وجل: ?فأوحى إىل عبده ما أوحــى? ملن يعرف اللغة ا
إىل هللا املُوحي، وليس إىل جربيل، بل امللك هو الواسطة. فإذا ذهب الكاتب بعد ذلك كله إىل أن 

القرآن يتجنب التعبريات التوراتية اليت توهم جتسيما، فماذا يقال عن عباراته هو؛ من مثل: "ولئن 
(. 64عن هللا أو هو هللا يف مظهر قوته اخلارجية...!")صينعت جربائيل بشديد القوى فهو منبثق 

ومن مثل: "ولعل هذا التحليل يفسر غموض رؤاي سورة النجم، ألن الذي جتلى فعال هو هللا وليس 
ابهلل ألنه منفصل عن الذات االهلية يف هويتها الكاملة الصميمية، لكنه يبقى يف العامل السماوي!" 

د ذكر يف املقدمة أنه تردد يف الكتابة ابلعربية لفقرها فيما يريد (. وكان األستاذ جعيط ق65)ص
التعبري هبا عنه من مفاهيم، وأان أرى هنا أن الشكوى منه وليس من العربية، فليتك اي أستاذ كتبت 

 ابلفرنسية فأرْحت قراّءك من هذه الصميمية غري الصميمة! 

املؤلف، وهو ميضي يف املقارنة بني ظواهر إىل هنا واخلطب يسري، رغم ضخامة الدعوى. لكن      
ومظاهر وأشكال الوحي والنبوة لدى اليهود ويف القرآن )االهتام إبضالل الشيطان، واالهتام 

(، ويتعرض ابلنفي 3ابجلنون، واالهتام ابلكهانة والشعرية، واالهتام ابلتوهم، واالهتام ابلصرع()
 أمية النيب. القاطع ملسألتني: حديث بدء الوحي يف الغار، و 

أما "حديث الغار" فريفضه هشام جعيط لثالثة أسباب: أنه خرب مسند، وهو ال يرى أن اخلرب      
التارخيي مقبول إذا جاء مسندا! وهذا األمر سأعود إليه فيما بعد. والسبب الثاين أنه يشبه خرب 

ع جربيل عندما قال التوراة عن صراع يعقوب مع "إيل" أو "يهوه"، فالنيب حممد )ص( "تصارع" م
له: إقرأ، فأجابه: ما أان بقارئ، مرتني أو ثالاث حسب الرواايت. وهذا مشعر أبن النيب )ص( أرغم 
على تقبل الوحي، وكان يعاين من ذلك شدة، واملشهدان يف سوريت التكوير والنجم ال يدالن على 

يهوه، وهذا جربيل. مث إن ذلك. أما الشبه بني احلديث والتوراة هنا فغري اثبت، ألن ذاك كان 
معاانة النيب )ص( اثبتة ابلقرآن: ?اي أيها املدثر? و ?اي أيها املزمل? مثال، ويف سورة املزمل ابلذات 
هناك قوله تعاىل: ?اي أيها املزمل. قم الليل إال قليال. نصفه أو أنقص منه قليال. أو زد عليه ورتل 

(. مث 6-1إن انشئة الليل هي أشد وطأً وأقوم قيال?) القرآن ترتيال. إان سنلقي عليك قوال ثقيال.
من قال إن العناء الذي تصفه األحاديث يف تلقي الوحي، ما كان مصحواب بسعادة نتيجة 

اإلحساس ابلقرب من اجلالل اإلهلي? وهذا اجلانب أيضا تؤكده األحاديث واملروايت. ففي أسباب 
ا ودعك ربك وما قلى. ولآلخرة خري لك نزول سورة الضحى. ? والضحى والليل إذا سجى. م
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من األوىل. ولسوف يعطيك ربك فرتضى? أن النيب )ص( شعر بقلق شديد عندما فرت الوحي )بني 
 ستة أشهر وثالث سنوات( إىل أن نزلت عليه سورة الضحى. 

اد ويضيف جعيط سببا اثلثا للتنكر حلديث الغار: أن نفرة النيب )ص( من امللك يف احلديث املر     
هبا اإلشعار أبنه ما كان متوقعا للوحي والنبوة، وأن االصطفاء كان بذلك إهليا خالصا، فالنيب جمرد 

مبلغ، والقرآن موحى لفظا ومعىن، ويف ذلك تقليل من شأن النيب ودوره! بيد أن املفهومني: 
اء واملرسلني: االصطفاء اخلالص، والبالغ، مفهومان قرآنيان واضحان ابلنسبة لنبينا ولسائر األنبي

?اي أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن مل تفعل فما بلغت رسالته، وهللا يعصمك من 
(، و?الذين يبلغون رساالت هللا وخيشونه وال خيشون أحدا إال هللا? 67الناس...? )سورة املائدة/

شرف ما بعده  (. فاالصطفاء والتبليغ يف نظر القرآن )واملسلمني طبعا(29)سورة األحزاب/
شرف، ومها ينطواين على خماطر وصعوابت تصل إىل االستشهاد أو القتل، ليس من جانب األمم 

اليت يرسلون إليها وحسب، بل من جانب املرسل عز وجل أيضا إذا أخل املرسل ابملوجبات 
. فما واملقتضيات: ?ولو تقّول علينا بعض األقاويل. ألخذان منه ابليمني. مث لقطعنا منه الوتني

ومثل يونس يف القرآن واضح هلذه  -(46-44منكم من أحد عنه حاجزين? )سورة احلاقة/ 
الناحية. ولذلك فتصور األستاذ جعيط للمسألة من هذه اجلهة فيه توهم شديد أيضا. ومسألة 

ا منزلة النيب الرفيعة يف القرآن، ويف املرياث اإلسالمي، غنية عن البيان، وسنعود لبعض وجوهها فيم
 بعد. 

وأصل إىل املسألة األخرى، مسألة أمية النيب )ص( اليت يثور حوهلا جدل كثري منذ أكثر من      
مائة عام بعد أن أعاد طرحها املستشرقون. بل إن لدينا وثيقة تثبت أن اجلدل حوهلا أقدم بكثري. 

على عدم معرفته فهشام جعيط يرى أن النيب )ص( كان قارائ كاتبا، وأنه ليس يف القرآن ما يدل 
أن معىن األمي، واألميني: النيب غري اليهودي،  -ما يراه املستشرقون–القراءة والكتابة! كما يرى 

واألمم غري الكتابية، ألن النبوة كانت حىت ذلك احلني يف بين إسرائيل؛ "وهذا منعرج خطري جدا 
لة الشعب )املختار( وتراثه مع يف جمرى التوحيدية السامية ألنه أخرج العالقة ابإلله احلق عن سال

(. كما يذكر أن لكلمة أمي وأميني مقابال ابلعربية، وهو "أمم 44االعرتاف هبذا الرتاث.." )ص 
(. وهو ال ينكر أن معىن األمي ابلعربية من 43عالم" أي أمم العاملني من غري بين إسرائيل )ص

معىن اآلخر ابآلية الواردة يف سورة آل جيهل الكتابة، لكنه يستشهد على اقتضاء السياق القرآين لل
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(: ?وقل للذين أوتوا الكتاب واألميني أأسلمتم?، وابآليتني الواردتني يف سورة البقرة 20عمران )
(: ?ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماين وإن هم إال يظنون. فويل للذين يكتبون 78-79)

( اآليتني بقولـه: 377-1/373ر الطربي )الكتاب أبيديهم، وويل هلم مما يكسبون?. فقد فس
ألميون قوم مل يصدقوا رسوال أرسله هللا وال كتااب أنزله هللا، فكتبوا كتااب أبيديهم. فاألمية هنا ليست ا

جهل الكتابة املقدس. ويعرتف الطربي أبن هذا التأويل خمالف لكالم العرب )جهل الكتابة(؛ لكن 
مل أيهتم كتاب  التفسري واضح: هم يهود ال يعلمون الكتاب فيصبحون كغريهم من )األمم( الذين

(. وابلعودة إىل املعاجم اللغوية، وإىل سياقات سائر اآلايت اليت يذكر فيها املفرد 117-116)ص
صفة للنيب )ص(، أو لألمم ومنهم العرب واملسلمون، جند أن املفرد يعين يف مواطن: عدم معرفة 

د يف السياق السابق(. الكتابة، ويف مواطن: اجلهل )ضد العلم(، وأخريا: غري أهل الكتاب )اليهو 
ومع ذلك فإن النيب ? ما كان حيسن القراءة والكتابة فعال وبنص القرآن. أنظر قوله تعاىل: ?وما  

(. لذلك يتعني 48كنت تتلو من كتاب وال ختطه بيمينك إذا الراتب املبطلون? )سورة العنكبوت/
سن الكتابة والقراءة، وأن مفرد الذهاب واستنادا إىل منطوق القرآن إىل أن النيب حممدا ما كان حي

"أمي" من ألفاظ املشرتك، أو ما يسميه علماء القرآن: ألفاظ الوجوه والنظائر، وهي املفردات اليت 
ختتلف معانيها أو تتعدد بتعدد مواضع ورودها يف القرآن. وقد حدثت قصة طريفة أليب الوليد 

عروف ملخصها أنه قرئ عليه يف هـ( العامل األندلسي امل474-403سليمان بن خلف الباجي)
جملس دروسه احلديث الوارد يف صحيح البخاري عن صلح احلديبية، ويف إحدى رواايته )رواية 
إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب( أنه عندما جاء سهيل بن عمرو من قبل املكيني 

طالب بينهم كتااب  ليكتب كتاب الصلح بينهم وبني النيب )ص( واملسلمني: "كتب علي بن أيب
فكتب حممد رسول هللا، فقال املشركون: ال تكتب حممد رسول هللا لو كنت رسوال مل نقاتلك! 
فقال لعلي: أحمه، فقال علي: ال وهللا ال أحموك أبدا! فأخذ رسول هللا الكتاب فكتب: هذا ما 

، وأن ذلك ذهب قاضى عليه حممد بن عبد هللا.. ". ففسر الباجي احلديث أبن النيب كتب فعال
فيها إىل أن األمية )مبعىن عدم معرفة الكتابة( كانت معجزة إابن بعثة الرسول حىت ال تقوم الشبهة 
أبنه كتب القرآن من عنده؛ لكن بعد استتباب أمر اإلسالم، تعلم النيب القراءة والكتابة؛ إذ مل تعد 

ية: أن يكون أمرا خارقا للعادة، وأن تتوافر يف "األمية" شروط املعجز، واليت حددها ابألمور التال
يكون معه دعوى الرسالة، وأن يكون بينه وبني مدعي الرسالة تعلق، وأن يكون موافقا لدعواه غري 

وقد توقف   (.4مناقض له وال مكذب به، وأن يكون جنسه غري داخل حتت قدرة العباد)
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من زالته جره إليها اجلدال  املهامجون بعد ذلك عن تكفريه، لكنهم أصروا على أهنا كانت زلة
وحب الغلبة والشهرة. واملعروف أن املستشرقني إمنا أنكروا أمية النيب )مبعىن عدم علمه بدايانت 

أهل الكتاب( ألهنم كانوا يذهبون إىل معرفته اجليدة ابليهودية واملسيحية وأخذه عنهما. لكن 
نيب من غري بين  -يه الصالة والسالمعل-     املقصود يف السياق الذي ذكره جعيط واضح وهو أنه

إسرائيل، ومبعوث للناس كافة الذين كان اليهود يصموهنم ابألميني، مبعىن غري ذوي الدين أو 
الوثنيني. واملعروف أن هناك عدة آايت قرآنية تفيد عموم بعثة النيب، كما أن هناك حديثا صحيحا 

ل نيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت مشهورا ضمن أحاديث "خصائص النيب" جاء فيه. "وكان ك
 (. 5إىل األسود واألمحر" أو "إىل الناس كافة" )

2 

وتبقى بعض املسائل اليت تستحق النقاش، من مثل قول جعيط إن النيب حممدا )ص( كان أول      
مبعوث من غري بين إسرائيل، حسب املفهوم اليهودي للنبوة. لكن القرآن يذكر عدة أنبياء ال 

لتوراة: هود وشعيب وصاحل. كما يذكر أن إبراهيم نفسه "ما كان يهوداي وال نصرانيا". فقد تعرفهم ا
يكون من املستحسن هنا النظر يف الفروق بني اليهودية وبين اسرائيل أو جدليات العالقة بينهما يف 

حسب إن القرآن. كما ينبغي النظر يف إبراهيمية اإلسالم والنيب حسب املفهوم القرآين. بل إنين أل
ذلك أهم بكثري من التدقيقات يف عالقة النيب ابملاورائي، واالنتهاء إىل أن هناك جتليا وتكشفا لكن 

ليست هناك رؤية، "وهذا يف النهاية أمر ال ميكن تعقله"! مث هل اعترب القرآن )والنيب( النّبوة 
راهيم كثريا يف القرآن ومنذ الفرتة املوسوية هي النبوة النموذجية أم النبوة اإلبراهيمية على ورود ذكر إب

املكية? ويف جمال املقارنة الظاهراتية بني مضامني دعوة أنبياء بين إسرائيل، ومضامني دعوة النيب 
حممد )ص( تلعب عقيدة البعث واحلساب دورا حموراي يف الرؤية القرآنية، وال تلعب أي دور يف 

رؤية )هللا( يف الدينني. فيرب يعترب اليهودية واإلسالم الرؤية التوراتية، أفال ترتتب على ذلك فروق يف 
على حد سواء "داينة دنيوية"، ويضيف إليهما الكالفينية. وهو يعين ابلدنيوية أن االهتمام موجه 

إىل هذا العامل ال إىل العامل اآلخر، على الرغم من أن اإلسالم والكالفينية حيضر فيهما البعث 
ذا الفهم مسألة أخرى تتعلق بطبيعة اإلسالم، وفهم النيب لرسالته (. ويتصل هب6واحلساب بقوة)
يعتربان دوغما "احلرب املقدسة" يف "سفر امللوك" على اخلصوص  Von Radففيرب وفون راد 

جزءا أساسيا من الدين اليهودي، ولذلك يتحول بنو إسرائيل املتحدرون من أصول بدوية "فرساان 
األنبياء/ امللوك احملاربون. وإىل ذلك ذهب فيرب وبعض املستشرقني حماربني يف سبيل يهوه" يقودهم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



(. ويبدو أن األستاذ جعيط 7يف فهم "مهمة" النيب حممد )ص( أو رسالته، وأيديولوجيا اجلهاد)
متأثر بذلك يف فهمه لطبيعة "مجاعة املؤمنني"، وملعىن "اجلهاد" بينما حتول نذر البعث والقيامة 

 , Callingاملشاهبة ملا عند الكالفينيني  –ة وامتداد فكرة "االحتساب" القريبة من جهة، وسع

Berufung-  .دون اعتبار اجلهاد )مبعىن القتال والفتح( من حمددات طبيعة الرسالة القرآنية
وهبذا املعىن فإن املوضوع كان يستحق من الباحث أثناء نظره يف مفهوم الوحي والنبوة، نظرة 

 Vonو  A.ALTدها أن أتيت فيما يستقبل من أجزاء الدراسة. ويقسم متأنية، رمبا كان يري

Rad وKoch  تبعا لفيرب وإن بشكل غري مباشر( أنبياء إسرائيل إىل قسمني: أنبياء ما قبل(
وأنبياء ما بعد السيب، وهم  -السيب، وهم يف الغالب مبشرون )بتحقيق وعد يهوه لشعب إسرائيل(

قرآن ألنبياء بين إسرائيل كما أهنا ليست رؤيته لرسالة النيب (. وليست هذه رؤية ال8منذرون)
حممد)ص(: أفال تظهر هذه املقارانت فروقا جتعل من عروض فيرب لطبيعيت اإلسالم واليهودية قابلة 

(? مث إن هذه التفرقة بني املكي واملدين يف القرآن )طبيعة ووظيفة(، واليت 9للمراجعة والتصحيح)
ليها املستشرقون، قادت يف الدرسات املعاصرة لإٍلسالم )حىت لدى غري ينكرها جعيط، ويصر ع

املستشرقني( إىل نتائج فظيعة أو هائلة على األقل )املعىن املسياين واألبوكاليبيت والنشوري للسور 
وهو يعرض لتجربة النبوة، وجتلياهتا األوىل، أن يتصدى هلا -(، أفما كان جديرا ابملؤلف10املكية()
ة? أم أنه يؤجل مرة أخرى ذلك للجزء الثاين من كتابه?! مث ما معىن زعم املؤلف يف اخلامتة ابملعاجل

واالستنتاجات أن املسلمني تنبهوا متأخرين )بعد قرنني( إىل قراءة النص القرآين، وإىل مشولية البعثة 
ال تزال هي كل احملمدية? أما كان كالمه منذ البداية أن الوحي والقرآن والنبوة، واقعات، كانت و 

اإلسالم أو جوهره?! ومن أوىل من املسلمني األوائل الذين عايشوا النيب وشهدوا تنزيل النص، 
إبدراك روعة الواقعة القرآنية واالستظالل بظالهلا الوارفة?! ال أقول ذلك على سبيل االستنتاج 

لتابعني يف وصف البالغي أو اخلطايب، بل لضخامة الرتاث املنسوب للنيب)ص( أو للصحابة وا
القرآن، وذكر فضائله، واآلداب يف التعامل معه. وأشهر األخبار الواردة يف ذلك األثر القائل إنه 
"أحدث الكتب عهدا ابهلل عز وجل" مع ما يف ذلك من دالالت على روعة اإلحساس جبالل 

 أم املؤمنني إىل -صلوات هللا وسالمه عليه-األلوهية تضطرب له شغاف القلب، أو مل أيت النيب 
خدجية بعد التنزيل األول "ترجف بوادره"? ومعروف ما نشأ حول القرآن من علوم وفنون تتصل 
ابلتعبد هلل به، وتفهمه، وكلها ظهرت يف القرنني األول والثاين للهجرة. أما مشولية البعثة احملمدية 

عودته إليها يف اخلامتة؛ إال أن فقد انقشها املؤلف نفسه يف سياق قراءته ألمية النيب، لذلك مل أفهم 
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يكون معىن ذلك أن العرب "فهموا حقا" معىن عاملية اإلسالم عندما شهدوا تكاثر أعداد املسلمني 
من غريهم يف القرن الثاين اهلجري. لكن ال عالقة لذلك كله على أي حال، ابستشهادهم على 

فعلوا ذلك يف رسائلهم اجلدالية مع صحة اإلسالم، ونّبوة النيب، بنجاح اإلسالم وانتشاره؛ فهم 
اليهود واملسيحيني وبشكل اثنوي ردا على إنكار "أهل الكتاب" لنبوة النيب، وابلتايل للوحي 
القرآين؛ إذ كان منطق بعض اجملادلني املسلمني: ال حاجة لنا إىل اعرتافكم أبننا ابراهيميون 

فرمبا أحدث انتشار  -لقرآن كتاب هللاوأصحاب كتاب، فالعامل كله يقبل على اإلسالم، ويعترب ا
اإلسالم السريع لدى العرب وعيا جديدا بعظمته، وأبهنم حمظوظون لقيامهم عليه )وإنه لذكر لك 

 ولقومك(، وليس أهنم أدركوا متأخرين عموم رسالة النيب، وعاملية اإلسالم. 
     

ت الوحي والقرآن والنبوة حددت مث ما معىن تكرار األستاذ جعيط للقول إن عقائد أو واقعا       
اإلسالم ومصريه على مر العصور. إهنا لكذلك، لكن ليس ابملعىن الكارزمايت الفيربي الذي 

قصده. فحىت فيرب يتحدث عن روتنة املقدس أو مأسسته. واإلسالم السين على اخلصوص عرف  
يث توارت موضوعة كارزما اجلماعة، ودخلنة تلك العقائد كلها وإعادة متثلها ابستمرار، حب

"اجلواهر الثابتة" إىل غري رجعة. ولو كانت تلك الكارزماتية التأسيسية ابقية على جتوهرها وتفردها 
ملا كانت فكرة فيرب حول الباترميونيالية هي وحدها الصحيحة، بل لكانت صحيحة أيضا فكرته 

املختارين واألصفياء، عن التماثل بني اإلسالم والكالفينية، فكان اإلسالم اليوم إحدى شيع 
فاملشروعية التأسيسية اليت أعطاها القرآن لألمة: "كنتم خري أمة أخرجت للناس" هي اليت جعلت 
من دينامية "العاملية اإلسالمية" اليت يؤثرها جعيط، ممكنة، ويف حال حتقق دائم. لقد كانت أفكار 

ا فعل أسالفهم يف القرن التاسع املستشرقني اجلدد حول العودة للجوهر األول، وراء مصريهم )كم
عشر( إىل أن اإلسالم يف األصل يهودية مضادة )اهلاجرية( أو أنه أمشاج من العقائد واملمارسات 

)لنشوئه يف بيئات مسيحية متشرذمة(. فالعودة لألصول )التأصيل( ألهنا تفسر كل شيء أو 
ؤمنني وأمة املسلمني، واستطرادا تكشف عن "اجلوهر الفرد" ال تتم إال من ضمن إلغائية جلماعة امل

 إلغاء القرآن والنيب بعد إذ مل يعد هلما موضوع وال فعالية. 

وتبقى مسألة مهمة، ال مبعىن أهنا أكثر بروزا مما ذكرانه، بل أتيت أمهيتها من فهم هشام       
والتاريخ عندهم،  جعيط املؤرخ لفكرة التاريخ عند املسلمني، وموقفه من تقنيات كتابة السرية النبوية

بل موقفه من كل املرياث الكتايب اإلسالمي املتعلق ابلقرآن والنيب. يقول جعيط إنه ال يصدق اخلرب 
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إذا كان مستندا إىل "سند" ميتد ألكثر من مائة عام. لكن قل يل اي سيدي: كيف يكون على 
خرب اترخيي إن مل يرووه شهود العيان أن ينقلوا أو حيولوا احلدث أو القول )وهو حدث أيضا( إىل 

آلخرين، وينقله أولئك اآلخرون إىل آخرين أيضا. فالرواية هي الطريقة الوحيدة لنقل األخبار 
الشفوية. وحنن نعلم اليوم أن "التدوين" بدأ يف اجليل الثالث، وأن فنا ضخما لنقد األسانيد )مث 

التارخيي ابلغ األمهية ليس يف نقد  املضامني أو املتون( استتب يف اجليل اخلامس، ومع ذلك فالنقد
األسانيد واملتون وحسب، بل ويف نقد "الصور" واألفهام املختلفة للواقعة، وقد مترس جعيط نفسه 
هبذه األمور كلها من قبل، فلماذا يعود إليها اآلن، وكأهنا تقال ألول مرة، وكأمنا هو أول من قاهلا. 

طبق على كتابة "السرية النبوية" فقد انزعج علماء احلديث لكن ما قيل عن "الكتابة التارخيية" ال ين
هـ( أشهر كتاب السرية ألنه يكتب أبسلوب مسرتسل أو 151-منذ القدمي من ابن اسحاق )

مرسل غري عابئ ابإلسناد أو أنه يضع أسانيد مجعية يف بداية املروايت مث ميضي قدما غري ملتفت 
ا يف طريقه مقادير كبرية من الرتاث الشعيب املعاصر له أو إىل تدقيقات األلفاظ واملفردات، مستوعب

(. وهشام 11املتوارث من اجليلني األول والثاين عن "دالئل النبوة"، و"خصائص النيب" "ومشائله")
جعيط غريب فعال يف "تفهمه" للسرية النبوية، ويف "تفهمه" للقرآن. فهو يريد من جهة أن يصغي 

للنيب )ص( لشخصه ورسالته، وهو يريد من جهة أخرى أن يكتب سرية ألفهام املؤمنني املعاصرين 
للنيب )ص( من خالل القرآن وحده. والقرآن ليس كاإلجنيل أو التوراة. فالتوراة. قصص شعب 
)ابملعىن اإلثين( يف سعيه لتأمني وجوده عن طريق امتالك "اإلهلي" لصاحله. واإلجنيل سرية حلياة 

إلمكان استنادا إليهما كتابة اتريخ قدسي أو نقدي لبين إسرائيل املسيح وجتربته. ولذلك فبا
وأنبيائهم وحلياة املسيح العجائبية. بل إننا ال منلك هلذين األمرين غري هذين املصدرين. أما القرآن 

فرؤيته أنّه الرسالة األخرية إىل البشر يف هذا العامل، ولذلك ال يظهر الرسول )ص( بفرديته كثريا فيه، 
نه على الرغم من ظهور معامل رئيسية من سريته فيه، ال ميكن كتابة سرية له استنادا إىل القرآن، أو إ

بل كل ما ميكن فعله يف قراءة "بنيوية" للنص القرآين فهم معىن النبوة فيه. مث اي أخي: إذا كان 
أن نعرف كيف  -بل جيب –القرآن موجها للبشر، أمة الدعوة، واملؤمنني، أمة اإلجابة، أوال حيسن 

فهمه املتلقون أو املبلغون، كما سبق لك أن ذكرت، بل وكيف نظر املؤمنون واملسلمون إىل نبيهم 
يف جيله واجليل الالحق له? أو ليس مهما أن نعرف أو حناول معرفة كيف عاشت "اجلماعة 

أو التفسري  األوىل" جتربة الوحي والنبوة وتكوين األمة? أنت ال تثق بوسائل نقل احلديث والسنة
آلية أو خرب، وليس هنا مكان جمادلتك يف ذلك فاعترب اخلرب أو احلديث أو األثر أو التفسري 
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( عن شخص النيب وعمله فهما أو إدراكا أو رؤية أو إجالال من جانب أصحاب النيب 12آلية)
ون، أو ال تعود  وجيل التابعني له ولرسالته، وهبذه املثابة يبقى ذلك كله حمل اعتبار، أو جيب أن يك

كتابة السرية النبوية ممكنة، ويتحول فهمنا للقرآن الكرمي )يف غياب اجلماعة واألمة ووهج التجربة 
 األوىل( إىل ما يشبه فهمنا للغاات الزرادشتية أو كتب أانشيد وصلوات ماين !!
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لنبوة". وكنت بعد قال هشام جعيط يف عنوان كتابه إنه "يف السرية النبوية: الوحي والقرآن وا     
 -قراءة الصفحات األوىل قد أدركت أنه ليس كتااب يف السرية، وال يف السرية السياسية. وحسبت

أنه حياول القيام بعمل يف الدراسات الدينية  -بسبب رجوع جعيط لبعض مراجع الدراسات الدينية
هوتيون والفالسفة "دينا" لعدم املقارنة أو "الهوت الدين". فقدُ ظلم اإلسالم كثريا إذ مل يعتربه الال

توافر العناصر اليت يعتربوهنا مكوانت أساسية للدين. وأان أرى أن مسؤولية املستشرقني كبرية يف هذا 
اجملال، وخباصة أن كثريين من قدماء كبارهم كانوا من علماء الالهوت الكاثوليكي أو الربوتستانيت 

بل الالهوتيون الكاثوليك على الكتابة يف "الدين يف األصل. لكن بعد جممع الفاتيكان الثاين أق
اإلسالمي" ومن حوله. وأتخر الالهوتيون الربوتستانت كثريا إىل أن بدأوا يعرضون يف كلياهتم 

الالهوتية كراسي للدين اإلسالمي )وليس للحضارة اإلسالمية ولغاهتا فقط كما هو احلال لدى 
  الثمانينات والتسعينات. املستشرقني وخرباء دراسات الشرق األوسط( يف

بيد أن األستاذ جعيط ما قام بدراسة مقارنة أيضا. ما قام به األستاذ جعيط هو تسجيل       
جمموعة من اخلاطرات الطريفة أحياان لكن غري املنتظمة يف غالب األحيان. ولذا فال ميكن اعتبار 

يف إجالل النيب )ص( والقرآن? الكتيب دراسة علمية كما يريد جعيط أن يسميها. فهل هو كتاب 
ليس  –الكتاب طافح ابحلب والتقدير للنيب )ص(، وابإلجالل للقرآن، لكن ابلطريقة غري املالئمة 
ألن املقارنة غري مشروعة، وال ألن رفض أطروحات املستشرقني غري مسوغ، بل لالعتذارية 

تيكا هلا دون أن تبلغ حدود والدفاعية اليت تتخذ من االستخفاف واهلجوم واألحكام السريعة تك
أن األجزاء الالحقة من العمل، إن جرت على  -بعكس انطباعي األول–اإلقناع. لذلك أرى 

النهج نفسه، فلن تكون أفضل؛ وما نزال حباجة إىل عمل كبري وكثري يف نطاق الدراسات الدينية،  
 كما ال نزال حباجة من هشام جعيط إىل سرية سياسية للرسول : 

 قريب ولكن دون ذلك أهوال  ها ابخليف إن مزارها فيا دار 
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