
 حيل الفلسفة أوقعت "اجلابري" يف شرك التحريف!

  موالي املصطفى الربجاوي
 مقاالت للكاتب

 مقاالت ذات صلة
 هجري  2/9/1429 -ميالدي  01/09/2008 اتريخ اإلضافة:

       850زايرة: 

 
 هوأشبا  أشباح    الركب  ضيّع  أو        تاهوا  إذا  تعجب  فال  الدليل تاه

 سجاياه! عن وحادوا السبيل قصد        تركوا  إذا  تعجب  فال الدليل تاه

 عجًبا!
كيف ُيصر اإلنسان على اإلغراق يف حبر جلي من ظلمات التفكري غري قادر على أن ينجو منه بعلمه العقدي القاصر وعقله احملدود؛ قد قال 

 فرانسيس بيكون: "القليل من الفلسفة يؤدي إىل اإلحلاد".
 

 عجًبا!
..؛ فلم ملاذا مل أنخذ العربة من األعالم الكبار مثل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا؛ الذي كان حبًرا يف العلوم الشرعية واملنطق والفلسفة

اه "درء تعارض العقل تكن الغلبة للثانية على األوىل..، فكان منه رمحه هللا أن ألف كتاًًب نفيسا للرد على العقالنيني والزاندقة والفالسفة.. مس
 والنقل".

 
 عجًبا!

فما  ملاذا اإلصرار على اإلغراق يف تيه األقدمني، أين العربة والعظة؛ أمل يدخل أبو حامد الغزايل يف بطون الفالسفة، مث أراد اخلروج منهم
 ؟!-على حد تعبري أيب بكر بن العريب املعافري رمحه هللا-قدر

 
َ العجب يف أفكار هؤالء ا لقوم؛ فقد قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه البن عباس رضي هللا عنه: كيف ختتلف هذه األمة ونبيها واحد مث ملم

ا أُنزل علينا القرآن فقرأانه وعلمنا فيمن نزل، وإنمه سيكون بعدان أقوام يق رؤون القرآن وال وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس: اي أمري املؤمنني إَّنم
 كون هلم فيه رأي، فإذا كان هلم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا.يدرون فيمن نزل، في

 
دخل عامل الفلسفة؛ وبضاعته من العلم الشرعي قليلة؛ وغري متحصن عقداي  -إال من رحم ريب–فمعظم فالسفة العامل العريب واإلسالمي 

التحريفية اترة اثلثة... ولعل ممن ميثل هذا االجتاه  -[1]والتشكيكية وشرعيا، فانغمس يف أتون املادية اإلحلادية اترة والعقالنية اترة أخرى
تى جبديد؛ ويظهر ذلك جليًّا من األخري الفيلسوف املغريب حممد عابد اجلابري؛ الذي خرج علينا آبراء املستشرقني القدامى اعتقاًدا منه أنه أ

كتابه مقاالته املتفرقة خاصة اليت صدرت يف جريدة االحتاد اإلماراتية، واليت زعم فيها أن القرآن الكرمي فيه زايدة ونقصان! وأكد فكرته يف  
حترميه يف سلسلته الذائعة الصيت يف  األخري "مدخل إىل القرآن الكرمي"، واألنكى قوله أبن النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم شرب اخلمر قبل

 املغرب "مواقف"... نعم! وشر البلية ما يضحك!
 

َ العجب من ارتفاع شأن املفسدين املشككني يف ديننا وعقيدتنا، وتوليهم مقاليد األمور؟ أمل يقل النيب الكرمي صل ى هللا ويف السياق نفسه، ملم
ب فيها الصادق، ويؤمتن فيها اخلائن، وخيون فيها األمني،  عليه وسلم: )إهنا ستأيت على الناس سنون خّداعة، ق فيها الكاذب، وُيكذم ُيصدم
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 السفيه يتكلم يف أمر العامة( رواه أمحد. وينطق فيها الرَُّوْيبمَضة. قيل: وما الرَُّوْيبمَضة؟ قال:
 

جوم كاسح وخاسر يف الوقت نفسه من قبل خصومه تعرض القرآن الكرمي ومعه سنة احلبيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم منذ زمن طويل هل
ْن دُ وأعدائه األدعياء، الذين أعجزهم بيان القرآن الكرمي } ْثلمهم َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم مم ْن مم اَن َفْأتُوا بمُسورٍَة مم ما نَ زمْلَنا َعَلى َعْبدم ُتْم يفم رَْيٍب ممم ونم َوإمْن ُكن ْ

قمنيَ  ُتْم َصادم [، لكن كما تعلمنا من علمائنا األجالء؛ فاألعداء )اليهود والنصارى واملستشرقون..( بنّي شرهم لدى 23]البقرة:  {اَّللمم إمْن ُكن ْ
منهم الظاهر  -املندسون يف األمة اإلسالمية أبمساء إسالمية–القاصي والداين من أبناء األمة املخلصني لدينهم وعقيدهتم. لكن األدعياء 

ملسترت غري اجملاهر الذي يدس السم يف العسل. وقد وجدان بعض األقالم احلاقدة، من ذوي األفكار املشوهة اجملاهر يف عدائه، ومنهم ا
 واملشبوهة، قد اهتمت إباثرة الشبهات وتدوين التشكيكات، ضمن حالة من االستنفار العام للهجوم على اإلسالم وأهله.

 
مجوجة، وال يطعمون فطرهتم السليمة بوحي من نور كتاب هللا وسنة النيب املختار آه من أهل األهواء والشبهات وصنيعهم، تتيه عقوهلم امل

لوان صلى هللا عليه وسلم؛ فتختمر الفكرة الشيطانية يف عقلهم؛ فرتوح هبم ميينا ومشاال تغدو مخاًصا بقليل من العلم الشرعي وتروح بطااًن أب
 كتبون وينظرون وجيادلون ويناطحون!؛ لكن هم هبذا أجهل الناس جهال مركبا!شىت من العقائد الفاسدة!؛ فال ضابط، وال حدود؛ نعم! ي

 
 -كما هي عادته–نعم! ما هي إال شهور حىت خرج علينا "الدكتور النحرير" و"الفيلسوف املتمرس" حممد عابد اجلابري بكتابه الضخم 

 سلسلته "مواقف" فهي أس معارفه املنحرفة!... "مدخل إىل القرآن الكرمي"؛ الذي مل خيل أيًضا من التشكيك والتحريف. أما
 

ُل أهم أوهام وحتريفات "الفيلسوف" املغريب اجلابري يف النقط التالية:  وُأْجْم
 التحريف األوىل: مسألة انتفاء أمية حممد صلى هللا عليه وسلم: -1

حول استحالة أمية الرسول الكرمي صلى هللا  –ة واحدةال يتسع املقام هاهنا لتتبعها واحد–إن ما طرحه الفيلسوف "اجلابري" من أفكار  -أ
لرتسيخه )وأبرزهم مونتغمري واط يف كتابه "حممد يف مكة"(؛ إذ يقولون: إن  -عبثا–عليه وسلم مل يكن أبمر جديد؛ فقد سبقه املستشرقون 

هب، وأحيااًن أخرى يرددون أنه تعلم من يهود الرسول صلى هللا عليه وسلم تعلم من ورقة بن نوفل، ومرة أخرى يقولون تعلم من حبريا الرا
 مكة!!

 
ال يعدو الساعة أو الساعتني وهو غالم يف الثانية عشرة من  -لو ثبت-وحنن نعلم أن مكة مل يكن فيها يهود، وأن لقاءه ببحريا  * الرد:

 .[2]اان قد ترْجا فإن أميته حتول دون إفادته منهماعمره! وأن التوراة واإلجنيل مل يرتْجا إىل العربية إال بعد قرون من عصر الرسالة، ولو ك
 
ْن َأْهلم اإذ يقول: إن آية } كما ذهب املستشرق الفرنسي ًبريه يف دائرة املعارف اإلسالمية إىل انتفاء أمية الرسول،  -ب ْلكمَتابم َمْن إمن َومم

هم إمَلْيَك إمالم َما ُدْمتَ  يَناٍر الم يُ َؤدّم ُهم ممْن إمن َتََْمْنُه بمدم ن ْ هم إملَْيَك َومم يّمنَي َسبميٌل  َتََْمْنُه بمقمْنطَاٍر يُ َؤدّم َنا يفم اأُلمّم ُْم َقاُلوا لَْيَس َعَلي ْ هنم َعَلْيهم قَائمما َذلمَك أبَم
َب َوُهْم يَ ْعَلُمونَ  َويَ ُقوُلوَن َعَلى هللام  من ال يعرفون القراءة والكتابة؛ ألن كلمة  -كما ردد اجلابري-[ ال يقصد هبا 75{ ]آل عمران: اْلَكذم

 من كلمة أمي. أمي أو أميني وضعها أهل الكتاب للداللة على الوثنيني، ويصعب اجلزم ًبملعاين اليت كان يقصدها حممد صلى هللا عليه وسلم
 

قتضت إرادة هللا تعاىل أن يكون النيب أّميًّا، حىت صارت تلك الصفة من خصائصه، ولعل احلكمة من ذلك أن النيب لو كان لقد ا * الرد:
ه تعاىل: حيسن القراءة والكتابة، لوجد الكفار واملشركون يف ذلك منفًذا للطعن يف نبوته، أو الريبة برسالته، وقد جاء تصوير هذا املعىن يف قول

ُلونَ ُكْنتَ }َوَما   ينمَك إمًذا اَلْراَتَب اْلُمْبطم ْن كمَتاٍب َواَل خَتُطُُّه بمَيمم ْن قَ ْبلمهم مم ُلو مم  [.48{ ]العنكبوت:  تَ ت ْ
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ويف هذا املقام جند حماولة جديدة لطمس احلقائق وتزوير األحداث، ويتمثل ذلك يف إنكار بعض املستشرقني ما استفاضت شهرته من إثبات 
 عليه وسلم، متغافلني عن نصوص الوحيني الصرحية يف ذلك، مث ساقوا لتأييد أطروحتهم ْجلة من األدلة مستصحبني معهم أّمّية النيب صلى هللا

ا أسلوهبم الشهري يف حتريف النصوص ويّل أعناقها، واستنباط ما ال يدل عليه النص مطلًقا ال مبنطوقه وال مبفهومه، وال يقف األمر عند هذ
 هم اللجوء إىل الكذب الصراح مىت ما كان ذلك موصال إىل هدفهم من التضليل والتشويش.احلد، بل إننا جند من

 
هو ما رواه اإلمام البخاري يف قّصة احلديبية عن الرباء رضي هللا عنه قال: "ملا  -وهو ما استشهد به أيًضا اجلابري-وكان أول ما استدلوا به

أىب أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حىت قاضاهم على أن يقيم هبا ثالثة أايم، فلما كتبوا اعتمر النيب صلى هللا عليه وسلم يف ذي القعدة، 
عبد  الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه حممد رسول هللا. قالوا: ال نقر لك هبذا، لو نعلم أنك رسول هللا ما منعناك شيًئا، ولكن أنت حممد بن

(. مث قال لعلي بن أيب طالب رضي هللا عنه: )امح رسول هللا(، قال علي: ال وهللا ال أحموك هللا. فقال: )أان رسول هللا، وأان حممد بن عبد هللا
أبدا. فأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الكتاب وليس حيسن يكتب، فكتب: هذا ما قاضى عليه حممد بن عبد هللا، ال يدخل مكة 

 السالح إال السيف يف القراب".
 

ة على مباشرة النيب صلى هللا عليه وسلم لكتابة ما نّصه: "هذا ما قاضى عليه حممد بن عبد هللا"، وما دامت الكتابة قالوا: لقد نّصت الرواي
  قد ثبتت عنه فال شك أنه كان حيسن القراءة من ًبب أوىل؛ ألن القراءة فرٌع عن الكتابة. وهذه الشبهة تُعّد من أقوى شبهاهتم.

 
  ي:واجلواب عن هذه الشبهة فيما يل

نيب صلى بداية؛ ال نسّلم أن الرواية السابقة جاء فيها التصريح مبباشرة النيب صلى هللا عليه وسلم للكتابة، بل هي حمتملة ألمرين: أن يكون ال
ه وسلم جمازيًة هللا عليه وسلم هو املباشر، أو أن يكون علي رضي هللا عنه هو الذي قام ًبملباشرة، وتكون نسبة الكتابة إىل النيب صلى هللا علي

وإذا ًبعتبار أنه هو اآلمر ًبلكتابة، ونظري ذلك قول الصحايب: "ونقش النيب صلى هللا عليه وسلم يف خامته: حممد رسول هللا" أي أمر بنقشه، 
 أردان معرفة رجحان أي االحتمالني، فإنه جيب علينا العودة إىل مرواّيت احلديث وطرقه.

 
ن خمرمة ومروان وأنس بن مالك، واتفقت تلك الرواايت كلها على أمر النيب صلى هللا عليه وسلم لعلي لقد روى هذا احلديث املسور ب -

ًبلكتابة، فقد جاء يف البخاري عن املسور بن خمرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قاال: "..فقال النيب صلى هللا عليه 
ب حممد بن عبد هللا("، وكذلك قال أنس بن مالك رضي هللا عنه يف صحيح مسلم ما نّصه: وسلم: )وهللا إين لرسول هللا وإن كذبتموين، اكت

 "..فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )اكتب من حممد بن عبد هللا(".
 

س واإليهام أما رواية الرباء رضي هللا عنه، فنالحظ أن الرواة الذين نقلوها، اقتصروا على بعض األلفاظ دون بعض، ومن هنا حصل اللب -
 يف هذه الرواية.

فرواية عبيد هللا بن موسى عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء رضي هللا عنه ذكرت: "مث قال النيب صلى هللا عليه وسلم لعلي بن أيب 
كتاب وليس حيسن طالب رضي هللا عنه: )امح رسول هللا(، فقال علي: ال وهللا ال أحموك أبدا. فأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال

يكتب، فكتب: هذا ما قاضى عليه حممد بن عبد هللا". ورواية إبراهيم بن يوسف بن أيب إسحاق عن أبيه عن أيب إسحاق عن الرباء رضي هللا 
صلى هللا عليه  عنه جاء فيها: "فقال لعلي: )امح رسول هللا(، فقال علي: وهللا ال أحماه أبًدا، قال: )فأرنيه(، قال فأراه إايه، فمحاه النيب

 وسلم بيده".
 

ويضاف إىل رواايت البخاري السابقة رواية أخرى مهمة حلديث الرباء، تلك الرواية اليت أوردها ابن حبان يف صحيحه عن حممد بن عثمان 
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ى هللا عليه وسلم العجلي قال: حدثنا عبيد هللا بن موسى عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء رضي هللا عنه قال: "فأخذ رسول هللا صل
 الكتاب وليس حيسن يكتب فأمر فكتب مكان رسول هللا حممًدا، فكتب هذا ما قاضى عليه حممد بن عبد هللا" احلديث.

 
وخنلص من جمموع تلك الرواايت أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر علًيا رضي هللا عنه أن ميحو كلمة: )رسول هللا(، فرفض عليٌّ ذلك، 

مث إننا نقول: إن رواية البخاري اليت  ريه مكاهنا، فمحاها بيده، مث أمره بكتابة لفظة )بن عبد هللا(، وهذا هو مقتضى الرواايت.فطلب منه أن ي
ذكرت قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )فأرنيه(، فيها إشارة واضحة إىل احتياج النيب صلى هللا عليه وسلم إىل علي كي يرشده إىل مكان 

يدل بوضوح على عدم معرفته للقراءة أصال، ويضاف إىل ذلك أن املشرك الذي تفاوض مع النيب صلى هللا عليه وسلم لو رآه الكلمة، مما 
قل لنا يكتب شيئا بيده يف تلك احلادثة لنقلها إىل كّفار قريش، فقد كانوا يبحثون عن أي شيء جيعلونه مستمسًكا هلم يف ارتياهبم، فلما مل يُن

 وقوعه أصاًل. ذلك دّل على عدم
 

من ولكن دعنا نفرتض أن املباشر للكتابة هو النيب صلى هللا عليه وسلم، فهل خيرجه ذلك عن أميته؟ جييب اإلمام الذهيب فيقول: "ما املانع 
الكتب إىل ملوك تعلم النيب صلى هللا عليه وسلم كتابة امسه واسم أبيه مع فرط ذكائه وقوة فهمه ودوام جمالسته ملن يكتب بني يديه الوحي و 

ن كل  الطوائف"، فمعرفة النيب صلى هللا عليه وسلم لطريقة كتابة امسه واسم أبيه ال خيرجه عن كونه أّمًيا كما هو ظاهر، فإن غري األمّي حيس
ى هللا عليه وسلم ال كتابة وكل قراءة، ال بعًضا منها. وختاًما، فإن ما ذكره املستشرقون ومن تبعهم من حماوالت للتشكيك يف أّمّية النيب صل

يثبت أمام حقيقة هامة، وهي أن أهل مكة الذين عاشوا معه وعلموا أخباره، وعرفوا مدخله وخمرجه وصدقه ونزاهته، قد أقّروا ْجيعا 
 .[3]أبمّيته

 
 اين: القول بتحريف القرآن الكرمي بني النقصان والزايدة:التحريف الث - 2

)قلما وجدان بني الكتب الدينية الشرقية كتاًًب بلبل بقراءته دأبنا الفكري أكثر مما فعله القرآن(. وهذا ليس غريبا يف حق من  يقول بالشري:
ء املسلمني هذه هي الطامة الكربى؛ إذ صرح علنا "حممد عابد ديدهنم احلقد الدفني على اإلسالم واملسلمني. لكن أن تنتقل العدوى إىل أبنا

واملعنونة ب   2005     ه  يف مقالته اليت نشرها يف جريدة "االحتاد" اإلماراتية يف الثاين من أكتوبر1426اجلابري" يف شهر رمضان لسنة 
التحريف، وأن علماء اإلسالم السنة اعرتفوا بذلك. إذ طعم "ما قيل إنه رُفع أو سقط من القرآن"! واليت زعم فيها أن القرآن وقع فيه بعض 

هبتاان أن مهديهم سيأيت ًبملصحف الكامل   ذلك بنصوص من أقوال الشيعة الروافض املشهورين بتحريف نصوص القرآن والسنة، وادعائهم
ْم إمن} هم َواهم ْن َأف ْ ًب   َكرُبَْت َكلمَمًة خَتُْرُج مم ا 5هف: { ]الكيَ ُقوُلوَن إمالم َكذم [؛ يف كتابه: مدخل إىل القرآن الكرمي.. وحىت ال أطيل أورُد نصًّ

 -رضي هللا عنها–استشهد به "اجلابري" إلقناع أهل السنة ًبلفرية! وهو ما ذكره نقال عن القرطيب رمحه هللا، ومفاده أن عائشة أم املؤمنني 
مائيت آية، فلما ُكتب املصحف مل يقدر منها إال على ما  -ليه وسلمصلى هللا ع-قالت: ))كانت سورة األحزاب تعدل على عهد رسول هللا

 . فهل هذه الرواية صحيحة؟.-آية  73أي  - [4]هي عليه اآلن(( 
 

أورده القرطيب عن أيب بكر األنباري، الذي قال: وقد حدثنا ابن أيب مرمي، عن ابن هليعة، عن  إهنا ال تصح إسناًدا وال متنا، فأما إسنادها فقد
 .[6]بن هليعة، وهو ضعيف . وهذا اإلسناد ال يصح لوجود عبد هللا[5]أيب األسود، عن عروة، عن عائشة قالت:... ((

 
وأما متنها فهو ُمنكر؛ ألنه إذا كان املقصود من تلك الرواية أن سورة األحزاب سقط منها أكثر من النصف بسب النسخ، فإن النسخ مل 

وعلى يده فقط. لذا فلو حدث ذلك، فإنه حدث أبمر منه ويف زمانه. وال يصح  –عليه الصالة والسالم-زمن النيب حيدث وال حيدث إال يف 
. ألنه ال يصح وال يُعقل أن يُنسخ ذلك [7]أن يقال: إهنا ُأسقطت زمن عثمان عندما كتب املصاحف، وهذا الذي أشارت إليه الرواية

هجرية، عندما كتب عثمان املصاحف إىل األمصار. فهذا  25العدد الكبري من آايت سورة األحزاب، ويبقى املسلمون يتلوهنا إىل سنة 
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غ أمته حاال، وما عليها إال االلتزام بذلك. كان يُبلّ   -عليه الصالة والسالم-ًبطل؛ ألن النسخ عندما كان حيدث زمن نزول الوحي، ف إن النيب
 .[8]وأما الزعم أبهنا ظلت تُتلى مع نسخها فهذا ًبطل ًبلضرورة الشرعية

 
بسنده عن احلسني بن فهم قال: مسعت حيىي بن  -حملرفني واملشككنيوهو دليل يسقط ادعاءات ا-ومن أروع ما قرأت ما روى القرطيب 

جملس نظر، فدخل يف ْجلة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة،  -وهو أمري إذ ذاك-أكثم يقول: كان للمأمون 
يلي؟ قال نعم. قال له: أسلم حىت أفعل بك قال: فتكلم فأحسن الكالم والعبارة، قال: فلما تقوض اجمللس دعاه املأمون فقال له: إسرائ

على الفقه فأحسن الكالم؛ فلما    وأصنع، ووعده. فقال: ديين ودين آًبئي! وانصرف. قال: فلما كان بعد سنة جاءان مسلما، قال: فتكلم
نصرفت من حضرتك تقوض اجمللس دعاه املأمون وقال: ألست صاحبنا ًبألمس؟ قال له: بلى. قال: فما كان سبب إسالمك؟ قال: ا

أمتحن هذه األداين، وأنت تراين حسن اخلط، فعمدت إىل التوراة فكتبت ثالث نسخ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الكنيسة    فأحببت أن
فاشرتيت مين، وعمدت إىل اإلجنيل فكتبت ثالث نسخ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها البيعة فاشرتيت مين, وعمدت إىل القرآن فعملت 

فيها ونقصت، وأدخلتها الوراقني فتصفحوها، فلما أن وجدوا فيها الزايدة والنقصان رموا هبا فلم يشرتوها؛ فعلمت أن    خ وزدتثالث نس
 هذا كتاب حمفوظ, فكان هذا سبب إسالمي.

 
 عز وجل. قال عيينة فذكرت له اخلرب فقال يل: مصداق هذا يف كتاب هللا   قال حيىي بن أكثم: فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن

ْن كمَتابم اَّللمم موضع؟ قال: يف قول هللا تبارك وتعاىل يف التوراة واإلجنيل: }   قلت: يف أي ظُوا مم َا اْسُتْحفم [ فجعل حفظه إليهم 44{ ]املائدة: مبم
 .[9]هللا عز وجل علينا فلم يضع (    حفظهف   [.9فضاع، وقال عز وجل: } إمانم حَنُْن نَ زمْلَنا الذّمْكَر َوإمانم َلُه حَلَافمظُوَن{ ]احلجر: 

 
 التحريف الثالث: القول ب  "اترخيية" اإلسالم: -3

وي السقيم للقرآن والسنمة؟ أال نستعني ًبلعلوم ويقولون زورًا وهبتاان وجهال: ))إىل مىت سنظل حبيسي الثقافة اجلامدة والفهم الصحرا
 la Douteاالجتماعية )السوسيولوجيا( وعلم االقتصاد املادي( والتشكيك الديكاريت الذي يسمونه: الشك املنهجي )

méthodique{ !قميَل هَلُْم َوإمَذا (؟! بل األدهى واألمر، هل ميكن االستعانة بنصوص "اترخيية" يف عصر الذرة والصعود إىل القمر
َفَهاء َولَ كمن الم يَ ْعلَ  ُْم ُهُم السُّ َفَهاء َأال إمهنم ُن َكَما آَمَن السُّ ُنوْا َكَما آَمَن النماُس َقاُلوْا أَنُ ْؤمم  [.13{ ]البقرة: ُمونَ آمم

 
على حد تعبري –اإلسالم  ويقصد بذلك أن اإلسالم والقرآن الكرمي كان استجابة ملا يقتضيه اجملتمع اجلاهلي والعرب آنذاك؛ أي أن

شيطاين لتأكيد بشرية القرآن الكرمي بل -انعكاس لبيئة فكرية واجتماعية واقتصادية تناسب ذلك الوقت.. وهو إجراء استشراقي-التارخيانيني
يغلقه أو يستنفذه وإنكار النبوة والوحي عموما! يقول أركون: ))القرآن نص مفتوح على ْجيع املعاين، وال ميكن ألي تفسري أو َتويل أن 

 .[10]بشكل هنائي((
 

سبه وألننا ال نطوع "اإلسالم واترخيه" ألذواق الناس واجتاهاهتم الفكرية يف "عصر معني" فما حيبذه يف عصر قد ينكرونه يف عصر آخر، وما حي
 .[11]أبناء بلدة حسنا يراه سواهم منكرا، واحلكم هلل ولشرعه وليس ألذواق الناس وأهوائهم وهللا غالب على أمره

 
،كما هي عادته ؛إذ خيالف أقرانه العلمانيني يف االصطالح وإن كانوا وقد ذكر الفيلسوف "اجلابري" هذا التصور "التارخياين" بشكل ملتوٍ 

كما سطر يف أغلب كتاًبته –ًبطنا يف اجتاه واحد وفلسفة واحدة وحتريف واحد للكلم عن مواضعه! إذ رفض استعمال مصطلح التارخيانية 
كتابه اآلنف الذكر ب "معهود العرب". قد رد عليه الدكتور   إذ عوضه يف -مصطلح "العلمانية" وعوضه ب "الدميقراطية" لتمرير إيديولوجيته 

 خالد كبري عالل مبا يلي:
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أوال: أن هذا الطرح فيه تغليط للقراء وتدليس عليهم من جهة، وفيه جناية على الشرع والقرآن الكرمي من جهة أخرى. وذلك أن فهم  -
ح من معهودهم، وبكل احلقائق الشرعية، والعقلية، والعلمية الطبيعية منها القرآن ليس حمصورًا يف مفهوم العرب فقط، وإَّنا يُفهم ًبلصحي

 والعمرانية. وليس فهمه حمصورًا أيضا يف الزمن الذي ظهر فيه القرآن الكرمي؛ ألن هذا احلصر يتناقض مع خلود دين اإلسالم وعامليته.
ال بد أن يكون بلغتهم. فهذا غلط منه، وحتريف للشرع؛ ألن دين اثنيا: أن قوله إن القرآن جاء لُيخاطب العرب ليفهموه، وليتم ذلك  -

ىل: اإلسالم مل أيت ملخاطبة العرب فقط لكي يفهموه، وإَّنا جاء أيًضا إىل كل بين آدم على وجه األرض، لُيخاطبهم ويفهموه أيًضا، لقوله تعا
نيَ }  .[12][107{ ]األنبياء: َوَما َأْرَسْلَناَك إمالم َرمْحًَة لّمْلَعاَلمم

 
 للخمر قبل حترميه!!! -صلى هللا عليه وسلم  -الوهم املختلق: إنه فرية شرب النيب  -4

ن اق تعداد نعم هللا على الناس يف قوله تعاىل: }يقول اجلابري "الفيلسوف النحرير" يف سلسلته املعروفة يف املغرب "مواقف": )..يف سي َومم
ْنُه َسَكًرا  ُذوَن مم يلم َواأَلْعَنابم تَ تمخم ُلونَ ََثََراتم النمخم  -على حد زعم اجلابري  -[. واملعىن 67{ ]النحل: َورمْزًقا َحَسًنا إمنم يفم َذلمَك آليًَة لّمَقْوٍم يَ ْعقم

العنب: من تلك الثمرات ما تتخذون منه ما يسكر بفعل التخمري، ومنها ما َتكلونه يف حالته الطبيعية أن هللا أنعم عليكم بثمرات النخيل و 
 !!![13]رزقا حسنا: مترا وعنبا.وكان الصحابة آنذاك، و)الرسول نفسه عليه السالم( كما تشري إليه بعض الرواايت..(

 
قبل البعثة كانت أنقى وأمثل حياة وأكرمها؛ إذ  أن حياة احلبيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم –برغم أنف احلاقدين–جيب أن نقرر  الرد:

ا، فهم يقرون أبمانته وطهارة لو كان يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدح ورذيلة معروفة يف اجلاهلية ملا سكت املشركون عن تعيريه هب
يت بيته.. بل أكثر من هذا رًبه هللا سبحانه وتعاىل على عينه! فحىت مساع الغناء وضرب الدفوف، واملزامري حفظه هللا منها فكيف ًبخلمر ال

وهبذا الزعم؟! وهبذا االفرتاء على  تبيح لشارهبا كل الشرور واآلاثم.. وهاهنا أتساءل من أين جاء "الفيلسوف" هبذه الرواية؟! وهبذا االدعاء؟!
 .[14]حبيبنا صلى هللا عليه وسلم؟!

 
؛ من ذلك: عن سعيد بن إن من يطلع على سرية املصطفى صلى هللا عليه وسلم يعثر على إشارة بليغة وعلى عصمة نبيه من كل املوبقات

 -فنعته النيب صلى هللا عليه وسلم-حني أسري يب لقيُت موسى عليه السالم ))املسيب عن أيب هريرة قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
ُل الرأس، كأنه من رجال شنوءة. قال: ولقيت عيسى  -حسبته قال:-فإذا رجل  فإذا ربْ َعٌة  -فنعته النيب صلى هللا عليه وسلم-مضطرب، رجم

 اآلخر أمحر كأَّنا خرج من دمياس. يعين: محاًما. قال: ورأيت إبراهيم صلوات هللا عليه، وأان أشبه ولده به. فأتيت إبانءين يف أحدمها لنب، ويف
 .[15]((أمتك مخر. فقيل يل: ُخذ أيهما شئت. فأخذت اللنب فشربته، فقال: ُهديت الفطرة، أما إنك لو أخذت اخلمر غوت

 
من سورة النحل فيها مدح للخمر بوصفها آية من آايت هللا للناس...( فليس كذلك!. فاآلية الكرمية  67أما استشهاده: )أن اآلية  -ب

عية اليت يعايشوهنا يف حياهتم االعتيادية، عن سؤاهلم املقّدر وهو: ما َثرات إنزال املاء من مكّية وهي ختاطب املشركني يف سياق الظواهر الطبي
 السماء؟ فكون اختاذ املشركني السكر من َثرات النخيل واألعناب ال يعين حتسينه هلم، خصوًصا وأن اآلية الكرمية تنسب السكر إليهم وأنه

ية مألوفة لديهم، بل هناك قرينة واضحة يف اآلية تدل على نوع من تقبيح السكر من جهة من صنعهم، وليس هو إاّل إشارة إىل َثرة طبيع
 .[16]مقابلته ًبلرزق احلسن، فلو كان السكر حسًنا ملا مّيزته اآلية الكرمية عن الرزق احلسن

 
كما فسره بعض العلماء بقوله: يالحظ هنا أن )السكر( مقدم على الرزق املوصوف ًبحلسن، فهنا سكر وهنا رزق. كأهنم عندما كانوا 

( أيكلون العنب أو البلح فهذا رزق، ووصف هللا الرزق أبنه حسن. ولكنهم كانوا أيًضا أيخذون العنب ويصنعون منه مخًرا، فقدم ربنا )السكر
 لون ذلك فيه، ولكنه مل يصفه ًبحلسن، بل قال: ))تتخذون منه سكًرا(( لكن كلمة رزق ُوصف ًبحلسن.ألهنم يفع
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قال: ومن َثرات النخل    عندما نسمع ))سَكًرا ورزًقا حسًنا(( أال نفهم أن كونه سكًرا يعين غري حسن، ألن مقابل احلسن: قبيح. وكأنه
ا ورزًقا حسًنا، والهتمامكم أنتم ًبلسكر، قدمه، وبعد ذلك ماذا حدث؟ عندما يريد احلق واألعناب تتخذون منه سكًرا أي شراًًب قبيحً 

سبحانه وتعاىل أن أييت حبكم تكون املقدمة له مثل النصيحة، فالنصيحة ليست حكًما شرعًيا، والنصيحة أن يبني لك وأنت ختتار، يقول 
رم ُقلْ احلق: } ُقوَن ُقلم  َيْسأَُلوَنَك َعنم اخْلَْمرم َواْلَمْيسم َما َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنفم ن ن مْفعمهم َما إممثٌْ َكبمرٌي َوَمَنافمُع لملنماسم َوإمَْثُُهَمآ َأْكرَبُ مم ُ فميهم اْلَعْفَو َكَذلمَك ُيبنيّم

ُرونَ   [.219{ ]البقرة: اَّلّلُ َلُكُم اآلاَيتم َلَعلمُكْم تَ تَ َفكم
 

وف" املغريب ًبت يف اآلونة األخرية يشتغل بكتاب هللا برؤية فلسفية، الغرض منها نسف ما تواتر عند فمحمد عابد اجلابري "املفّكر والفيلس
أم أبناء األمة اإلسالمية علمائها وعوامها! وقد حتري كثريون يف أيّة )خانة( يصنّفونه أهو مع عقيدة املسلمني السليمة من كل غبش وغموض 

رق الكالمية؟! أم ال خيتلف عن املستشرقني الذين تعاملوا مع كتاب هللا وسنة نبيه الكرمي صلى هللا مع إحياء عقيدة الروافض وَتويالت الف
عليه وسلم من منطلق االنقضاض عليه وهدمه بطرق ملتوية يراد منها )عصرنة( اإلسالم وحتديثه؟! ويف تعامله مع الرتاث اإلسالمي أيسقط 

لماء األمة الرًبنيني أم أدوات استشراقية من وحي املناهج املادية الغربّية، وآخر ما تفّتق عنه العقل عليه أدواٍت علمّيًة متعارفًا عليها عند ع
 الغريب يف التعامل مع التاريخ اإلسالمي والسرية النبوية؟! أم هي ثقافة )خالف تعرف(؟!

 
ف أهل الرايضات، وجوع الرهبان، وخطاب طيش رحم هللا صاحب كتاب السري إذ يقول: "وإايك وآراء عباد الفالسفة، ووظائ وختاًما؛

 وهللا أعلم وأحكم. [17]رؤوس أصحاب اخللوات، فكل اخلري يف متابعة احلنيفية السمحة، فواغواثه ًبهلل، اللهم اهدان صراطك املستقيم.
 

 
 

  اهلوامش واإلحاالت املرجعية:
للقول أبن  -وهي قطب ديين جامعي ًبملغرب بعد جامعة القرويني -هذا املنهج التشكيكي دفع مدير دار احلديث احلسنية -   [1]

أحاديث مكذوبة. هذا الكتاب الذي أْجع علماء األمة على صحته يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: "ليس حتت  صحيح البخاري فيه
  (.18/74أدمي السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن" )جمموع الفتاوى 

  .131، نقال عن السرية الصحيحة ألكرم ضياء العمري، ص: 141حممد عبد هللا دراز: مدخل إىل القرآن الكرمي ص: -   [2]
أنور حممود زانيت ترهات وخترصات املستشرقني وتطاوهلم على كتاب هللا وسنة نبيه الكرمي صلى  مشس وقد تتبع األستاذ جبامعة عني -   [3]

 بردود علمية دقيقة يف كتابه الرائق: معجم افرتاءات الغرب على اإلسالم. هللا عليه وسلم
اجلابري: مدخل إىل القرآن الكرمي، اجلزء األول، يف التعريف ًبلقرآن، دار النشر املغربية، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة األوىل،  -   [4]

   223م، ص: 2006سبتمرب 
 .104ص:  14القرطيب: تفسري القرطيب، ج  -   [5]
 1992 - 1413جدة،  –الذهيب: الكاشف، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، حققه حممد عوامة، الطبعة األوىل، مؤسسة علو  -   [6]
 .369ص:  4الشوكاين: فتح القدير، ج  -   [7]
على أفكار اجلابري التشكيكية يف كتابه الرائق: "أًبطيل وخرافات حول القرآن  -مشكورًا-دكتور خالد كبري عالل وقد رد ال -   [8]

دار احملتسب  -دحض أًبطيل عابد اجلابري وخرافات هشام جعيط حول القرآن ونيب اإلسالم" -عليه الصالة والسالم-الكرمي والنيب حممد 
 .2006نوفمرب  1بتاريخ  16السبيل املغربية العدد    إسحاق نور الدين درواش، يف جريدة. كما رد على ضجته الشيخ أبو 2008

 .5/369اجلامع  -   [9]
  [143"اترخيية الفكر العريب اإلسالمي" ]ص:  -حممد أركون  -   [10]
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ة حماولة لتطبيق قواعد احملدثني يف نقد رواايت السرية النبوية، اجلزء األول، الدكتور أكرم ضياء العمري: السرية النبوية الصحيح -   [11]
  38-37، مكتبة العبيكان ص:2007الطبعة السابعة 

  .145و 144نفسه ص: الدكتور خالد كبري عالل: املرجع  -   [12]
  .18ص:  71حممد عابد اجلابري: أسباب النزول: حترمي اخلمر َّنوذجا، سلسلة مواقف، العدد-   [13]
 ه 1429صفر  34السنة  454هناك رد آخر للعالمة إمساعيل اخلطيب على افرتاء حممد عابد اجلابري، جملة النور العدد  -   [14]
 2/282(، وأمحد )272(، ومسلم )5603و 5576و 4709و 3437و 3394أخرجه البخاري ) -   [15]
  (.3761(، والبغوي يف شرح السنة )512و
 الم وشبهات املستشرقني.انظر فؤاد كاظم املقدادي: اإلس -   [16]
  (.327/19انظر: السري )-   [17]

 

   

  

 مقاالت ذات صلة

  دراسة يف َتصيل املصطلح(مفهوم التحريف ) •

 تعليقات الزوار:
 شرك ال شراك! -1

 PM 11:25 01/09/2008 -الشام  -أبو أمحد 
 حبث مهم مفيد

 شكر هللا للكاتب وملوقع األلوكة
 

 ولكين أستغرب هذا اخلطأ الفاحش يف العنوان!
 كيف ند عن قلم الكاتب، 

 وكيف خفي عن أعني احملررين واملصححني يف املوقع؟!!
 

 وهو قوله يف )شراك التحريف(
 

 إذ الشراك: هو َسري النعل الذي على ظهرها، 
 أي: قطعة من اجللد تكون على ظاهر النعل..

 وال ريب أن هذا املعىن غري مراد يف عنوان األخ الكاتب!
 

 أما البديل الصحيح يف هذا املوضع فهو: الشَرك، ومعناه حبالة الصائد،
 وكل ما ينصب للصيد...

 
 ا خطأ شائع جداوهذ

 وعلى الكتاب واملصححني التنبه له،
 وهللا ويل التوفيق. 
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 إضافة -2
 AM 01:33 02/09/2008 -املغرب  -أبوعبدهللا 

 السالم عليكم 
احد من علماء اإلسالم مسألة هل النيب صلى هللا عليه وسلم أمي، وهل كان يعرف الكتابة والقراءة، مل يتفرد هبا املستشرقون ومقلديهم. بل قد قاهلا غري و 

ه ( إمام املالكية يف عصره، وادعى أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يعرف الكتابة 474وانقشوها، منهم على سبيل املثال اإلمام أبو الوليد الباجي )ت 
ة من قبل فقهاء عصره، وقد انقش فضيلة العالمة أبو ويستلزم أن يكون يعرف القراءة، وألف رسالته املعروفة )حتقيق املذهب يف أن النيب كتب( واهتم ًبلزندق

 عبد الرمحن ابن عقيل الظاهري إبسهاب يف مقدمة الكتاب مسألة أمية النيب صلى هللا عليه وسلم مبا يقل أن جتده يف غريه. 
 

 السنن اإلهلية ضوابط الرد العلمي -3
 AM 03:22 02/09/2008 -املغرب  -حممد جابري وليس د. حممد عابد اجلابري 

 م وسكناهتم.أخي حياك هللا على غريتك لرد كل ما بدا لك خالفا للصواب نصحا هلل ولرسوله ولكتابه، وهذا عهدان ًبلصادقني املخلصني هلل يف كل حركاهت
 أعجبين مقالك العتماده العلم سبيال للرد، دون جتاوزه للمهارشة والسب كما تفعل أقالم أخر.

 ل هو افتقاد املقال ملنهجية علمية يف الرد، نعم سعيت إلثبات احلقائق أبدلة السنة املطهرة، ومل يتم توظيفها مبنهجية علمية جامعة.وما مل يعجبين يف املقا
ابه وال على كت فالكالم يف حق هللا ويف حق كتابه ويف حق رسوله الكرمي يستلزم أدًب خاصا وبضوابط علمية حساسة حبيث ال تسمح أبدىن تقول على هللا وال
تواتر لفظا )من  على رسوله؛ إذ التقول على هللا وعلى كتابه من أعظم الذنوب إطالقا والتقول على النيب صلى هللا عليه وسلم فقد جاءت السنة ًبحلديث امل

متشدق وأردي نفسي يف دركات  كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار(. ومعلوم أبنه ال ينبغي دفع الضرر مبا هو أفضع منه. وما يعين أن أرد على
 جهنم؟ 

ي الكمال وفوق  ورغبة الدفاع عن هللا وعن كتابه وعن رسوله ينبغي أن ال تدفعنا لنوظف النصوص حسب ما اقتضته عقولنا أو مبلغنا من العلم، ومن منا يدع
 كل ذي علم عليم.

مي ليصيب ضوابطه، فلئن محلت نفس اإلسم مع د. حممد عابد اجلابري، وامسي كما أبني أبنين إن ًبشرت الرد عليك أيها احلبيب فقط ألوجه احلوار العل
ن رابطة الدم من حممد جابري فإين أختلف معه اختالفا جوهراي، وأشعر ًبلقرب منك أكثر منه وإن ْجعين معه دم القرىب؛ فقد ْجعتين بك رابطة العقيدة. وأي

 رابطة العقيدة؟
حوج األمة لدراسة السنن اإلهلية بكوهنا ضوابط تقي املزالق يف هذه املنعرجات؛ إذ مل نتخذ عهود هللا وكلماته التامات اليت ال وبعد هذه اإلشارة أقول : أال ما أ

 :قها فيما يليجياوزهن بر وال فاجر مقاسا وضابطا لكل العلوم واملعارف ضللنا السبيل وأخطأان الصواب. ومن هذا املعني الصايف تنبثق الردود اليت أسو 
 خدوش وال تكدير أخي يف هللا، حينما نعمد إىل الكالم عن هللا وعن كتابه وعن رسوله وفق ضوابط السنن اإلهلية تتجلى لنا احلقائق على ما هي عليه من غري

 وال تعكري.
 والسنن اإلهلية هي ْجلة عهوده سبحانه وتعاىل واليت ال تبديل هلا وال حتويل يعرتيها وال تغيري يشملها.

 ماسة والغرية على عكس سبيل الرشاد تزين الصديق، وتشوه املخالف سواء يف الرأي أو العقيدة أو التصور أو املنهج ككل.فاحل
ُلو  ن كمتَ مثال وأنت حتاول إثبات أمية الرسول صلى هللا عليه وسلم، مستدال بنصوص خمتلف يف دالالهتا غفلت قوله تعاىل : } َوَما ُكنَت تَ ت ْ ن قَ ْبلمهم مم اٍب َواَل مم

ُلوَن{ ]العنكبوت :  ْراَتَب اْلُمْبطم ينمَك إمذاً الم ي َخَلَق{ ]العلق : 48خَتُطُُّه بمَيمم ْسمم رَبّمَك المذم [ وقوله تعاىل : }اقْ َرْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرُم 1[ وقوله تعاىل : } اقْ َرأْ ًبم
يف سورة العنكبوت يبني أبن أميته كانت قبل البعثة وإال أكان احلبيب صلى هللا عليه  [؛ كل هذه اآلايت حجج ضد ما حنوت إليه، فقوله تعاىل3{]العلق : 

ن قَ ْبلمهم مم  ُلو مم ن كمَتاٍب{ فهل الحظت قوله وسلم أيمر الناس ًبلعلم والتعلم ويتخلف عن ذلك؟ وهل يقول بذلك عاقل؟ مث هل تدبرت قوله تعاىل }َ َما ُكنَت تَ ت ْ
 لبالغيون؟.بعده مل يكن أميا، وكيف يكن أميا وبالغته النبوية حارت فيها ا من قبله وهو ما يعين أن من

ٍم لّم  ُل اْلَقْوُل َلَديم َوَما َأاَن بمَظالم { ]ق  : وذهبت فيما ذهبت إليه إبثبات النسخ يف القرآن وهللا جل شأنه يؤكد : } َما يُ َبدم [ ما كان هللا ليقول افعل مث 29ْلَعبميدم
نسخ، وتضاربت األقوال يف جمال علوم القرآن، وما هو إال التدرج يف يقول ال تفعل، ومل يثبت األصوليون التعارض يف القرآن فضال عن أن يصار إىل ال

 األحكام والتدرج سنة من السنن اإلهلية. 
َد  يَن قَاُلوْا إمنم اَّلّلَ َعهم َن لمرَ وجاءان القرآن إبخبار أبن آية واحدة نسخت وهي آية كونية وليست قرآنية وهي قوله تعاىل : } المذم َنا َأالم نُ ْؤمم ُسوٍل َحىتمَ أيَْتميَ َنا إملَي ْ

ي قُ ْلُتْم فَلمَم قَ تَ ْلُتمُ  لمذم ْلبَ يّمَناتم َوًبم ن قَ ْبلمي ًبم قمنَي{ ]آل عمران : بمُقْرًَبٍن ََتُْكُلُه النماُر ُقْل َقْد َجاءُكْم ُرُسٌل مّم  [183وُهْم إمن ُكنُتْم َصادم
ا قد قتلوا األنبياء من بعد ما تبني هلم أهنم رسل هللا فال عهد هلم عند هللا، فاألمر دخل مدخل فالعبثية ال وجود هلا يف قانون هللا، وال لعب فيه، وما دامو 

الذّمْكَر َوإمانم َلُه حَلَافمظُوَن{  العبث. وكل قول ًبلنسخ أو تصديق مبا نسب ألمنا عائشة رضي هللا عنها من قول فهو طعن صريح يف قوله تعاىل } إمانم حَنُْن نَ زمْلَنا
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 [ والعهد من هللا ال ينخرم. فهل لنا من ثقة ًبهلل وبعهوده؟ 9احلجر : ]
نَ  ُمَك مم النماسم { ]املائدة  وأشرت يف تدخلك إىل عصمة النيب صلى هللا عليه وسلم وهي ليست مطلقة بل عصم صلى هللا عليه وسلم من الناس } َواَّلّلُ يَ ْعصم

ْيطَاُن يفم أُْمنميمتمهم فَ َينَسخُ [، كما عصم يف التبليغ لقوله تعاىل } َومَ 67:  ٍّ إمالم إمَذا متََىنم أَْلَقى الشم ن رمُسوٍل َواَل َنيبم ن قَ ْبلمَك مم ْيَطاُن مثُم  ا َأْرَسْلَنا مم ي الشم ُ َما يُ ْلقم اَّللم
ُ َعلميٌم َحكميٌم ]احلج :  ُ آاَيتمهم َواَّللم ُذ اَّلّلُ النماَس  [ ، يف هذين اجملالني ال أكثر،52حُيْكمُم اَّللم أما وهو بشر يدب على وجه األرض فاقرآ عهد ربه } َوَلْو يُ َؤاخم

َذا َجاء َأَجُلُهْم الَ َيْستَ  ى فَإم ُرُهْم إىَل َأَجٍل مَُّسمًّ ن َدآبمٍة َوَلكمن يُ َؤخّم َها مم م مما تَ َرَك َعَلي ْ هم ُموَن{ ]النحل : بمظُْلمم ُروَن َساَعًة َواَل َيْستَ ْقدم [، بل هللا غفر له ما 61ْأخم
 .تقدم من ذنبه وما َتخر. والكالم عن العصمة فرية شيعية تناقض اآلية السالفة، نسبوها للنيب صلى هللا عليه وسلم مث سحبوها على أئمتهم

 وأخريا أنصح األخ الكرمي تعميق دراسته لعلوم احلديث النبوي وأقول قويل هذا وأستغفر هللا يل ولك وللقراء آمني. 
 

 أين دور العلماء؟؟؟؟؟؟؟؟ -4
 AM 06:36 02/09/2008 -املغرب  -أدهم 

كل ما يقدح   حتية طيبة لألستاذ الذي عودان دائما على جديد الساحة اإلسالمية ..إن دل هذا على شيء فإَّنا يدل على خربته وإملامه الواسع يف متابعة
 رقي إن شاء هللا ويسعى إىل ضرب اإلسالم من الداخل ..فمزيدا من التألق وال

 

 خالف تعرف!!!!!! -5
 AM 06:54 02/09/2008 -مغريب من فرنسا  -عبد هللا 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
القومي ...أو أشكر األستاذ الكرمي على عمله الطيب ..و أن ما يقوم به هؤالء هو اجلري وراء السراب للحصول على الشهرة ولو على حساب اإلسالم ديننا 

الرغبة يف احلصول على جائزة نوبل أسوة إبخوان اجلابري يف املهمة مثل جنيب حمفوظ الذي شوه سرية أبناء الصحوة اإلسالمية بل اإلسالم 
................... 

؛اليت تتجرأ على أقدس كتاب  وشكرا للكاتب على ردوده العلمية وشكرا ملوقع األلوكة على طرحه ملثل هذه املواضيع الفكرية اليت تواكب األقالم القذرة
 وعلى خري الربية صلى هللا عليه وسلم ......هلل األمر من قبل ومن بعد. 

 

 تنبيه -6
 AM 12:15 03/09/2008 -مصر  -سحنون 

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،وبعد؛
أمية النيب صلى هللا عليه وسلم أقول: مل خيتلف أحد من املسلمني يف أمية النيب صلى هللا عليه وسلم  تعليقا على ما كتبه األخ أبو عبد هللا من املغرب حول

تويف حىت كتب،  قبل البعثة، وشطرا كبريا منها، وإَّنا وقع خالف حول ما وقع يف صلح احلديبية، ووردت بعض املراسيل يف أن النيب صلى هللا عليه وسلم ما
سبتها إىل من أرسلوها من التابعني، فضال عن كوهنا تتحدث عن وقوع ذلك أبخرة، هذا إن فهمناها على إطالقها، وأن الكتابة  وال حجة فيها إن صحت ن

ى سبيل الندرة، كانت من شأن النيب صلى هللا عليه وسلم يف آخر حياته، وإال فمحتمل أن يكون مرادهم أن النيب صلى هللا عليه وسلم وقعت منه الكتابة عل
 يف وقعة عينية.أو 

ألقوال األخرى ومع ضعف القول أبن النيب صلى هللا عليه وسلم كتب يف صلح احلديبية   كما بينه الذهيب يف السري يف ترْجة أيب الوليد الباجي   وضعف ا
ه وسلم مل يكن أميا قط هو قول املالحدة، ومن الواردة يف شأن كتابة النيب صلى هللا عليه وسلم قبل موته سندا ومتنا، إال أن القول أبن النيب صلى هللا علي

اتب املبطلون(، تبعهم جبهل أو علم، وهو خمالف لنص القرآن الصريح الداللة، وهو قوله تعاىل: )وما كنت تتلو من قبله من كتاب وال ختطه بيمينك إذا الر 
 التوراة واإلجنيل( اآلية، وغريها من اآلايت الكثري، وقد كرر تلك الدعوى وقوله سبحانه: )الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوًب عندهم يف

 بعض متلفسفة العصر، وآخرهم يسرق عن أوهلم، كفى هللا املسلمني شرهم. 
 

 وا اسالماه -7
 AM 06:43 04/09/2008 -املغرب  -عبد الغين 

 حبييب اي رسول هللا
 حبك يف القلوب ما أحاله وبسريتك الورود بتعطر

 أوال وقبل كل شيء أحيي أخي الكرمي الكاتب بتحية اإلسالم وهي السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ومغفرته 
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دكور وما أكثرهم شكر هللا لك غريتك على هدا الدين احلنيف الدي قال فيه أعداؤان اي له من دين لو كان له رجال ولكن الرجال قليل بل أصبحنا نرى إىل ال
 يف هدا العصر

 دكن أمحد هللا من جهة أخرى أن هده الضجة ستستيقظ العقول واهلمم للبحث يف سرية خري الربية حممد صلى هللا عليه وسلم وما أدراك ما حممول
ا عداب ريب يف قبو وأضيف إىل ما قاله األخ الكرمي الكاتب أن نبينا حممدا ما شرب اخلمر فليخسأ الزاندقة وإن مل يستح هوالء فليستعدو للسؤال جواًب وليرت 

 حياهتم قبل مماهتم 
 

 نقد النقد..يف إزالة اإلشكال وإمتام الفهم. -8
 AM 07:04 07/09/2008 -اململكة املغربية  -ًبحث يف العقيدة والفكر االسالمي  -أمحد ًبزز 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 ة الذي فتح صدره الرحب للكلمة اهلادفة والنقد البناء والتعاون املثمر بني قراء املوقع .نتقدم بتشكراتنا إىل طاقم موقع األلوك
ادا على املقال الذي  كتبت هذه الكلمات من ًبب التعاون على الرب والتقوى الزالة لبس اوقعه يف كلمات كاتب املقال السيد احملرتم حفظه هللا حممد اجلابري ر 

 والي املصطفى الربجاوي : "حيل الفلسفة أوقعت اجلابري" يف شرك التحريف.كتبه االخ االستاذ الفاضل م
 التشكيك الذي يعجبين يف نقدك ايها االخ حممد اجلابري انه هادىء وخايل من كل طعن وشتم على منطوق الكلمات ولكنه يف مفهومها وبواطنها يهدف اىل

حلْمْكَمةم يف املسلمات ويف معتقد أهل السنة مما حيتاج معه انقده ا ىل نفس املهارة والنصح هلل والرسول على القاعدة املستنبطة من االية :)ادُْع إمىلم َسبميلم رَبّمَك ًبم
َن َضلم َعن َسبميلمهم َوُهوَ  َي َأْحَسُن إمنم رَبمَك ُهَو َأْعَلُم مبم لميتم هم هْلُم ًبم َظةم احلََْسَنةم َوَجادم ْلُمْهَتدم  َواْلَمْوعم  125يَن {النحلَأْعَلُم ًبم

عابد اجلابري فيه مس يف االبداية اقول الخي الكرمي اهل الباطل كثر ممن حنا حنو املستشرقني إبلقاء الشبه على عقول املسلمني وال نشك ان الدكتور احملرتم 
ف الذي يكتب به حبيث يلوي اعناق النصوص واليت ال حتتاج اىل التكل-من ذلك حبسن نية أو بسوء نية فان كان جمتهدا يف البحث عن احلقيقة الساطعة 

 هداه هللا اليها عاجال غري آجل حىت يكون قلمه من األقالم اليت تدافع عن احلق ويف جنبه وصفه. -لتوافق مراده وهواه
الباطل سلفا يغين بطالنه عن ابطاله  يف بداية هذه العبارات اشكر كاتب املقال وانقده فهذا هو الذي جيعل القارئ على بصرية لفهم احلقائق الساطعة وان كان

د النقد..يف إزالة ولكنه حيتاج اىل مزيد بيان الزالة الضبابية من على ابصار وبصائر بعض االحبة، لذلك جاءت هذه املشاركة يف نقاط ثالث وحتت عنوان : نق
 االشكال وامتام الفهم 

 فأقول وعلى هللا املعتمد وعليه التكالن :
كما - تفسري النصوص الشرعية : أخي احلبيب اعلم أن ما أشار اليه االستاذ يف مقالته مل يكن من رأييه اخلاص أو تقول على هللا اعتماد الرأي يف-1

لصالة ليه اإَّنا هو من صميم ما ذهب إليه ْجهور أهل العلم . فال أرى إال أنك حتمل فكرا خمالفا ملا هو معلوم من الدين ًبلضرورة ؛ كأمية النيب ع -ادعيت
وهذا ال يتناىف مع كون النيب عليه الصالة والسالم قد تلقى الوحي من رب العزة وبلغ عنه  -أنظر املوافقات لإلمام الشاطيب -والسالم وأمية شريعته الغراء

آله وسلم العامل الذي علم الناس ولكن رسالة اإلسالم وأخرج هللا به الناس من الظلمات إىل النور ومن اجلهل إىل العلم فهو أبيب وأمي صلى هللا عليه وعل 
اد وانظر معي إىل املراد ًبملعىن !اآلنف الذكر. أما ما أوردته دليال على العلمية اليت تقصدها يف حق النيب عليه الصالة والسالم انه يقرأ ويكتب ،فهو دليل مض

-هذه الفيايف والصحاري واجلبال الرواسي والبحار ... من أوجدها ؟  -اآلايت من اآلية : النيب عليه الصالة والسالم كان قبل البعثة يقرأ الكون أي جيمع 
من عند رب  ]العلق :  -عليه السالم ًبلوحي–وذلك ليبحث عن خالقها وفاطرها من يكون ؟ ، وكان تعبده يف غار حراء من هذا الوجه حىت جاءه جربيل 

ي خَ  [ وقوله تعاىل :1 ْسمم رَبّمَك المذم ما أان بقارئ وأنت  اقْ َرْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرمُ [ ،. أال ترى معي أن النيب كان جييب ب:3العزة :*   ]العلق : َلقَ اقْ َرْأ ًبم
ا يف أيمر هللا حممدتريد نفي العبث عن هللا إذ يظهر يل أنك تعتقد أن النيب عليه الصالة والسالم كان أميا قبل البعثة فقط ، فكيف خياطب األمي ًبقرأ ؟ ك
م ربك الذي خلق عليه الصالة والسالم ًبلقراءة وهو أمي. واملراد اقرأ اي حممد عليه الصالة والسالم "الكون" كما كنت تفعل من قبل ولكن هذه املرة ًبس

 لقرآن كالم هللا.انظر تفصيل ذلك من كالم الفاضل الدكتور فريد األنصاري يف موضوع : ا -فيكون السياق كما أراد رب العزة ال كما نفهم حنن !
ًبهلل ورسوله النيب األمي الذي 158ظاهر اآلية دليال على أمية النيب صلوات ريب وسالمه عليه .قال سبحانه :   اآلية فحسبك أيها احلبيب اللبيب فآمنوا

 سالم...يؤمن ًبهلل وكلماته واتبعوه لعلكم هتتدون األعراف. األمية.. القضية املعجزة يف نبوته عليه الصالة وال
أن يكون النيب أّمّياً  ، حىت صارت تلك الصفة من خصائصه ، ولعل  -كما ذكراالستاذ موالي املصطفى يف املقالة–لقد اقتضت إرادة وحكمة هللا تعاىل 

الريبة برسالته ما كنت تتلو من قبلهاحلكمة من ذلك أن النيب لو كان حيسن القراءة والكتابة ، لوجد الكفار واملشركني يف ذلك منفذاً للطعن يف نبوته ، أو  و 
من كتاب وال ختطه بيمينك إذا الراتب املبطلون  ايها احلبيب فإهنا ( فراجع معىن االية 48، وقد جاء تصوير هذا املعىن يف قوله تعاىل :   ) العنكبوت : 

 ترد على ما تعتقده..!
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 النقطة الثانية : عدم وقوع النسخ يف القرآن الكرمي -2

 طالب يف احلقيقة ان جتد من االحبة امثالك من يتكلم يف هذه األمور الواضحات، فعلم الناسخ واملنسوخ من أهم علوم القرآن، ثبت عن علي بن أيب يصعب
 أنه مسع واعظاً يعظ الناس، فقال له: أتعرف الناسخ من املنسوخ يف القرآن ؟ قال : ال ، فقال له : لقد هلكت وأهلكت ...

ْثلمَها َأمَلْ  -تعاىل  -ء األمة من السلف واخللف على وقوع النسخ يف القرآن الكرمي بدليل قوله و أْجع علما َها َأْو مم ن ْ َرْيٍ مم َها أَنْتم ِبم ْن آيٍَة َأْو نُ ْنسم : }َما نَ ْنَسْخ مم
يٌر{ ]البقرة :  { }الرعد: [، وقوله: }مَيُْحوا هللاُ َما106تَ ْعَلْم َأنم هللاَ َعَلى ُكلّم َشْيٍء َقدم ْنَدُه أُمُّ اْلكمَتابم  { 39َيَشاُء َويُ ْثبمُت َوعم

َا َأْنَت ُمْفرَتٍ َبْل َأْكثَ رُ  َا يُ نَ زّمُل قَالُوا إمَّنم ْلَنا آيًَة َمَكاَن آيٍَة َوهللاُ َأْعَلُم مبم  [.101ُهْم ال يَ ْعَلُموَن{ ]النحل : وقوله: }َوإمَذا بَدم
ه  (، 459وتبعهم الرافضة الغالة من الشيعة و أبو مسلم األصبهاين املعتزيل ) ت  -عليهم لعائن هللا  -دمياً اليهود و"قال مبنع وقوع النسخ يف القرآن ق

هو: الظهور بعد وبعض الكتاب املعاصرين ، ومن سار على درهبم... ووجه منع وقوعه يف القرآن الكرمي عند اليهود أن القول ًبلنسخ يعين القول ًبلبداء، و 
تعاىل  -قوله أما من جاء بعدهم فوجه منعه عندهم لئال أييت أحد فيغري حكم هللا، مث يقول: إن هذا كان منسوخًا، ودليل هؤالء وأولئك يف املنع ظاهر  اخلفاء،

 [، والباطل ضد احلق . 42يف وصف القرآن :" ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد " ]فصلت :  -
[. كما نسوا أو تناسوا أن احلافظ هلذا 9أولئك نسوا أن هللا هو منزل القرآن وهو املتكفل حبفظه }إمانم حَنُْن نَ زمْلَنا الذّمْكَر َوإمانم َلُه حَلَافمظُوَن{ ]احلجر : ولكن 

. جواب الشيخ سعود الفنيسان يف من يقول مبنع " -سبحانه  -الكتاب من أن يقع فيه ًبطل أو حتريف، هو الذي أوجد فيه الناسخ واملنسوخ حلكمة يعلمها
 يف القرآن بتصرف يسري .  -حبجة أنه تدرج-وقوع النسخ

 ور!والذي دفع هؤالء القرآنيني بعدم النسخ ، حمبتهم للتجديد واملخالفة طلباً للشهرة واتباعًا لكل قول مطمور مهجور، وإن خالف قول اجلمه
كثرية من القرآن الكرمي والسرية النبوية تثبت نيب صلى هللا عليه و سلم فهناك أدلة والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكمالنقطة الثالثة : أما عن عصمة ال -3

 11النجم اآلية  ما زاغ البصر وما طغىوما غوى. وما ينطق عن اهلوى إن هو إىل وحى يوحى  النجموقال سبحانه : 4 – 1ذلك:  النجم اآلايت 
 ..200وقال جل جالله :  األعراف:  17اآلية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ ًبهلل إنه مسيع عليم ذب الفؤاد ما رأىما كوقال عز وجل : 

بن مالك رضي هللا عنه أن وقد أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه يف مسألة شق صدره الشريف  أاته جربيل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه،عن أنس 
فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال : هذا حظ الشيطان منك، مث غسله يف طست من ذهب مباء زمزم، مث ألمه، مث أعاده رسول هللا  

املخيط يف  يعىن ظئره. فقالوا : إن حممدًا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس : وقد كنت أرى أثر ذلك –يف مكانه، وجاء الغلمان يسعون إىل أمه 
 صدره"...

كل أطوار حياهتم قبل النبوة والعصمة كما سطر العلماء: تعىن حفظ هللا تعاىل ألنبيائه عن مواقعة الذنوب الظاهرة والباطنة، وأن العناية اإلهلية مل تنفك عنهم يف  
  ينبههم ويعاتبهم إذا أخطأوا؛ ومنها على سبيل التمثيل : وبعدها.. ومن عصمة األنبياء عموما أن هللا عز وجل حبكمته وحلكمته يرتك الرسل جيتهدون، مث

 
 

 أوال :إقامة الدليل على بشرية الرسول  وأنه مع كونه رسواًل، مل يتجاوز أن يكون عبدًا يصيب وخيطئ، كما يصيب البشر وخيطئون؛ ولكنه ال -وعبوديته، 
ه ال يقره على اخلطأ االجتهادي كما فعل مع أسرى بدر مبا رواه مسلم بسنده ،عن عمر بن يقر على خطأ. والنيب عليه الصالة والسالم من عصمة هللا له أن

م والعشرية , أرى أن اخلطاب قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : } ملا أسروا األسرى أليب بكر وعمر : ما ترون ؟ قال أبو بكر : اي نيب هللا , هم بنو الع
على الكفار , فعسى هللا أن يهديهم لإلسالم . فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما ترى اي ابن اخلطاب ؟ قلت : وهللا  َتخذ منهم فدية , فتكون لنا قوة

سيب أبحال اي رسول هللا , ما أرى الذي رأى أبو بكر , ولكن أرى أن متكننا فنضرب أعناقهم , فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه , ومتكنين من فالن ن
جئت , عنقه ; فإن هؤالء أئمة الكفر وصناديدها . فهوي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما قال أبو بكر , ومل يهو ما قلت . فلما كان من الغد فأضرب 

ء بكيت وإال فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت : اي رسول هللا ; أخربين من أي شيء تبكي أنت وصاحبك , فإن وجدت بكا
شجرة  تباكيت . فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء , لقد عرض علي عذاهبم أدىن من هذه الشجرة

: } فكلوا مما غنمتم حالال طيبا  قريبة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم { . فأنزل هللا : } ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض { إىل قوله
يريد اآلخرة يعين إعزاز { فأحل هللا الغنيمة هلم , وأنزل هللا : ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض , تريدون عرض الدنيا يعين الفداء , وهللا 

 الدين وأهله , وإذالل الكفر وأهله .
لفكر فيما يعرض هلا من قضااي وأحداث ال جيدون فيها نصوصًا، فإن األحداث تتجدد، وال تنتهى عند حد، اثنيا: تشجيع األمة على االجتهاد وإعمال ا-

 فكيف يواجهها املسلمون وال نصوص فيها؛ إذا مل جيتهدو ليتعرفوا على أحكامها؟
وسلم هلذا الصنف من الناس بقوله :"أال إين أوتيت القرآن  أما من ينفون عصمته على اإلطالق فهو منهج "القرآنيني" ..وقد تنبأ النيب الكرمي صلى هللا عليه
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حرموه، أال ال ومثله معه، أال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول : عليكم هبذا القرآن، فما وجدمت فيه من حالل فأحلوه، وما وجدمت فيه من حرام ف
من الطري، وال لقطة معاهد، إال أن يستغىن عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن  حيل لكم احلمار األهلي، وال كل ذي انب من السباع، وال كل ذي خملب

بيننا وبينكم كتاب  يقروه، فإن مل يقروه فله أن يعاقبهم مبثل قراه" . وىف رواية قال : "أال هل عسى رجل يبُلغه احلديث عىن وهو متكئ على أريكته فيقول :
حرمناه، وإن ما حرم رسول هللا  ه، وما وجدان فيه حراماً  كما حرم هللا عز وجل" صححه الشيخ أمحد شاكر يف هامشهللا، فما وجدان فيه حالالً استحللنا

 .91، 90الرسالة للشافعي ص
أحد معصوم بعد  أما قولك ايها احلبيب أبن العصمة فرية شيعية سحبوها على أئمتهم .فذاك منهجهم املنحرف! أما منهج أهل السنة واجلماعة فيقولون أبنه ال

  ات ح ول عصم  ة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم! )عن عصمة النيب صلى هللا عليه وسلم ، املرجو االطالع على الدراسة القيمة : رد شبه يف ضوء السنة
 النيب  النبوية الشريفة وهي رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث عم اد السي  د حمم  د إمساعيل الش  ربيىن. (

 لى هللا وسلم وًبرك على املعصوم اهلادي األمني، ورزقنا هللا حبه، ونصرته. وإتباعه، وشفاعته أمني وص
هتدي من تشاء اللهم رب جربائيل ومكائيل فاطر السموات واألرض أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون اهدان ملا اختلف فيه من احلق إبذنك انك 

 إىل صراط مستقيم.
 علم وأحكم...وهللا أ

 للتواصل : مرحى بكل حماور يرجو هدى 
 يرنو اىل ظل الشريعة يقبع 

 

 مرحى ًبحلوار العلمي النزيه -9
 AM 01:25 08/09/2008 -املغرب  -حممد جابري 

ل أو ُأَضل أو َأزمل أو أَُزل أو أق  ول ما ليس يل حبق.بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، اللهم إين أعوذ بك من أن َأضم
 شكر هللا للقائمني على هذا املوقع جهودهم وًبرك فيها وجعلها خالصة لوجهه الكرمي.

ميس، حفظك هللا إىل العزيز أمحد ًبزز، تقت وأان أقرأ كالمك اهلادف الرزين أن أعانقك عناقا حارا جزاء بدرة اإلخالص والغرية على جوهر هذا الدين أن 
 ن واق. ذخرا وذرعا هلذا الدي

ن التواصل والنقاش أيها العزيز، قرأت ردودا أخر يف غري هذا املوطن مل توسم بوسام العلم أعرضت عنها، وأما كتابك فقد شحذ اهلمة وأوقد العزم على مزيد م
 عسى هللا أن يؤلف القلوب على احلق املبني وكفى به عزيزا حكيما؛

يف قلبه،إن خريا فخري، وإن شرا فشر، وحينما نتخذ سنن هللا يف قرآنه مقاسا وضابطا به ندرك احلق من أخي حنمد هللا الذي جعل جزاء العبد من جنس ما 
بنا، حىت ال نطلق كالما غري الباطل وبه نقرأ القراءة الناقدة ًبلعني الثاقبة والنافذة إىل أعمق األشياء نكون آنئذ على بصرية من أمران، وقد اختذان حجتنا عند ر 

 عامة وِباصة املصطلحات ملا جاءان من حتذير يف ذلك. مسئول بصفة
َ أوصيتين حبييب، على العض ًبلنواجذ على ما تعارف عليه الصاحلون من هذه األمة وهي وصية ذهبية غالية، لقوله تعاىل }َوَمن ُيَشاقمقم ا ن بَ ْعدم َما تَ َبنيم لرمُسوَل مم

ريًا{]النساء : َلُه اهْلَُدى َويَ تمبمْع َغرْيَ َسبميلم اْلمُ  نمنَي نُ َولّمهم َما تَ َوىلم َوُنْصلمهم َجَهنمَم َوَساءْت َمصم [ وهذا شأن اإلْجاع املبين على نص وما دونه فال أنخذ األمر 115ْؤمم
يَن إمَذا على إطالقه، إذ ليس لنا من قدوة نقتدي هبا غري رسول هللا الذي مضى على العقل املسدد ًبلوحي، وكي نتجنب اإلمعية، ووفقا  لقوله تعاىل }َوالمذم

َها ُصّمًا َوُعْمَيااًن{ ]الفرقان :  رُّوا َعَلي ْ اَيتم َرهبّممْم مَلْ خيَم [ فهذا يف حق كالم هللا فأىن لكالم هو دونه شأان، وكل أمر حيتاج إىل حترير علمي ال يؤخذ 73ذُكّمُروا آبم
 هللا سواء السبيل. ومن هنا فال بد لنا من ضوابط للنقاش أحصرها يف نقاط أربع:مسلما. فالتثبت والتبني والتحقق من صميم شرعنا، هداان 

ربوبيته لنا، مث انتماءان لدين . إبعاد العواطف، واحلماس الرخيص، والعصبية أاي كان شكلها، إال متيزا مييزان ًبالنتساب إىل هللا افتخارا ًبلعبودية له، واعتزازا ب1
 له الكرمي، صلى هللا عليه وسلم؛اإلسالم، وحمبة جتمعنا برسو 

يف هذا . عند االختالف تبقى الضوابط األصولية والقواعد اللغوية احلكم وليس غريها ونستأنس أبقوال من سلف على اختالف درجة تباينها؛ )وانظر 2
 الصدد معجم فقه السلف للكتاين(؛

هي ْجلة العهود الرًبنية واليت لن جتد هلا تبديال وال تغيريا وال حتويال. فالشريعة الغراء , اعتماد السنن اإلهلية: مقاسا نرجع إليه لنحسم أمر كل خالف، و 3
 واليت جاءت تقص علينا أكثر الذي اختلفت فيه األمم السابقة ما كانت لتحمل يف طياهتا بدور اخلالف والشتات؛

دخلوها سرادق التقديس بل وأحياان رفعت ملكانة التشريع، فمنعت من ملس . كثرية هي األمور اليت أخذها السلف الصاحل مسلمة تعظيما لقائليها، وأ4
 الالمسني وحترير احملررين. واالعتداد بكالم هللا وسنة نبيه املطهرة سبيل خالصنا من كل اآلفات،

تيعاب أقوال كل خمالف، بعد االلتجاء إىل وبعد توطيد ضوابط حسم اخلالف فمرحى لفتح ًبب االختالفات وحتليلها ومناقشتها واي لرحابة الصدر وسعته الس
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بميَل{ ]األحزاب :  ي السم ُ يَ ُقوُل احْلَقم َوُهَو يَ ْهدم [، حىت ال نعتد أو نغرت مبا طفا من رجاحة كيل عقولنا، 4العلي الكبري أن حيفظنا من كل زيغ واحنراف }َواَّللم
لُّوَن إمالُّ َأنُفَسُهمْ فاقرأ حفظك هللا قوله حلبيبه ومصطفاه صلى هللا عليه وسلم }وَ  لُّوَك َوَما ُيضم ُهْم َأن ُيضم ت طمآئمَفٌة مُّن ْ َوَما  َلْوالَ َفْضُل اَّللّم َعَلْيَك َوَرمْحَُتُه هَلَمم

ن َشْيٍء َوأَنَزَل اَّلّلُ َعَلْيَك اْلكمَتاَب َواحلْمْكَمَة َوَعلمَمَك َما مَلْ َتُكْن تَ ْعَلُم وََكاَن َفضْ  يمًا ]النساء : َيُضرُّوَنَك مم  [113ُل اَّللّم َعَلْيَك َعظم
 ُكْن تَ ْعَلُم{ وانظر حفظك هللا ورعاك إىل الرتكيز على قوله تعاىل } َوأَنَزَل اَّلّلُ َعَلْيَك اْلكمَتاَب َواحلْمْكَمَة َوَعلمَمَك َما مَلْ تَ 

احلكمة قوله وفعله جل جالله، } َفَذلمُكُم اَّلّلُ رَبُُّكُم احْلَقُّ َفَماَذا بَ ْعَد احْلَقّم إمالم واحلكمة هي عني أفعال هللا احلكيم والذي إذا أراد أمرا قال له "كن فيكون" ف
اَلُل فََأىنم ُتْصَرفُوَن{ ]يونس :  [ من هنا كانت السنن اإلهلية مقاسا وضابطا. وال خالف مع من عرف احلكمة ًبلسنة فهي أيضا فعل عقل مسدد 32الضم

 كمة بعد التسديد. ًبلوحي وهو عني احل
يف االستدالل بقوله تعاىل " النيب مث الحظ قوله تعاىل } َوَعلمَمَك َما مَلْ َتُكْن تَ ْعَلُم{ لنحسم اخلالف، يف هذا األمر؛ إذ اخلالف فيه اصطالحي ال غري، وال حجة 

 مبا كان عليه قبل البعثة.األمي " فال خيفى ما يف لغتنا اجلميلة من جماز وهو هنا تسميته صلى هللا عليه وسلم 
خص هللا جل جالله أخي الكرمي، أرشدان هللا وإايك والقراء سواء السبيل، وإذا ما أردت فقه كنه شيء، فالبدء أساسا ًبلضراعة إىل هللا العلي الكبري وقد 

 آايته، ويعلمنا ما مل نكن نعلم. املنيبني ًبلتذكر واالتعاظ، كما خص االسم " هللا العلي الكبري" ليفتح مغاليق أذهاننا، ويرينا
َن اَّللّم  ُكْم فميَما َأَخْذمُتْ َعَذاٌب ما كان ربنا بظالم للعبيد. وحكمه عدل ال مرية فيه ومن هنا أسألك ملاذا جاء نبينا الكرمي وعيد ربه }لمْوالَ كمَتاٌب مّم َسَبَق َلَمسم

ما كان وعيد ربه ليكن عن ظلم، حاشا هللا! وما كان هللا ليعذب إال من بعد بعث الرسل ًبلبيان  [ ، فلو مل تكن هناك خمالفة صرحية68َعظميٌم{ ]األنفال : 
َعَث َرُسواًل{ ]اإلسراء :  بمنَي َحىتم نَ ب ْ  [، أفنشك يف األمر وهذا بيان ربه واضحا؟ 15الشايف }َوَما ُكنما ُمَعذّم

ا َأَصابَ ْتكُ  ُكْم إمنم اَّلّلَ َعَلى ُكلّم شَ وقد علمنا القرآن مراجعة أنفسنا }َأَوَلمم ندم َأنْ ُفسم ْن عم َها قُ ْلُتْم َأىنم َه َذا ُقْل ُهَو مم ثْ َلي ْ ُتم مّم يَبٌة َقْد َأَصب ْ يٌر{ ]آل عمران : م مُّصم ْيٍء َقدم
 [، ذلك هو املبدأ وتلك سبيل املؤمنني.165

وَْكةم َتُكوُن َلُكْم َويُرميُد اَّلّلُ َأن حيُم وما جاء وعيد ربه إال من بعد ما جاءه بيانه }َوإمْذ يَعمدُُكُم اَّللُّ  َا َلُكْم َوتَ َودُّوَن َأنم َغرْيَ َذاتم الشم قم احلَقم بمَكلمَماتمهم  إمْحَدى الطمائمَفتمنْيم َأهنم
 [، بينت هذه اآلية العلتني:7َويَ ْقَطَع َدابمَر اْلَكافمرميَن{ ]األنفال : 

قم احلَقم بمَكلمَماتمهم َويَ ْقَطَع َدابمَر اْلكَ . علة خمالفته صلى هللا عليه 1 [، بينما اختار 7افمرميَن{ ]األنفال : وسلم إلرادة ربه بَ ْقَطَع َدابمَر اْلَكافمرميَن : } َويُرميُد اَّلّلُ َأن حيُم
 نبينا العمل برأي أيب بكر رضي هللا عنه وكان عمر رضي هللا عنه أوثق رأاي ملتابعة إرادة ربه.

َا َلُكْم{ فبس. ع2 بب الم امللك رفع العذاب، وبيان ذلك: أن لة رفع عذاب هللا عن نبيه الكرمي، وجاءت يف قوله تعاىل } َوإمْذ يَعمدُُكُم اَّلّلُ إمْحَدى الطمائمَفتمنْيم َأهنم
نَ  يٌم{ ]األنفال : شيء إن كان ملكك جاز لك التصرف فيه مبشيئتك. وبسبب هذا الوعد رفع الوعيد }لمْوالَ كمَتاٌب مّم ُكْم فميَما َأَخْذمُتْ َعَذاٌب َعظم  اَّللّم َسَبَق َلَمسم

68] 
ّم َأْهلم 3 َمانميّمُكْم َوال َأَماينم ْد  اْلكمَتابم َمن يَ ْعَمْل ُسوءاً جُيَْز بمهم َوالَ جيَم . والقول ًبلعصمة يناقض سنن هللا يف عدة وعوده سبحانه وتعاىل، ذلك لقوله تعاىل : }لمْيَس أبَم

ريًا{ ]النساء :  ن ُدونم اَّللّم َولمّياً َواَل َنصم ُرُهْم إىَل َأجَ 123َلُه مم ن َدآبمٍة َوَلكمن يُ َؤخّم َها مم م مما تَ َرَك َعَلي ْ هم ُذ اَّلّلُ النماَس بمظُْلمم َذا [ وقوله تعاىل }َوَلْو يُ َؤاخم ى فَإم ٍل مَُّسمًّ
ُروَن َساَعةً  ُموَن ]النحل :  َجاء َأَجُلُهْم الَ َيْسَتْأخم ُرُهمْ 61َوالَ َيْستَ ْقدم ن َدابمٍة َوَلكمن يُ َؤخّم َا َكَسُبوا َما تَ َرَك َعَلى َظْهرمَها مم ُ النماَس مبم ُذ اَّللم إمىَل  [ وقوله تعاىل }َوَلْو يُ َؤاخم

ريًا{ ]فاطر هم َبصم َ َكاَن بمعمَبادم نم اَّللم َذا َجاء َأَجُلُهْم فَإم ى فَإم ثْ َقاَل َذرمٍة َخرْيًا يَ َرُه ]45:  َأَجٍل مَُّسمًّ ثْ َقاَل َذرمٍة َشّراً يَ َرُه 7[وقوله تعاىل }َفَمن يَ ْعَمْل مم [ َوَمن يَ ْعَمْل مم
 [ {الزلزلة...8]

ُ َوْعَدُه َوَلكمنم َأْكثَ َر النماسم اَل ي َ   [6ْعَلُموَن{ ]الروم : بعد هذه الوعود: أترى هللا خملف وعده رسله؟ }َوْعَد اَّللمم اَل خُيْلمُف اَّللم
ه، اللهم علمنا فانظر رمحك هللا إىل هذا التالحم والتناغم لسنن هللا وكيف تشد كل سنة على أختها يف وحدة موضوعية متكاملة، وكيف حتسم اخلالف من أصل

 سننك وارزقنا حسن األدب معه.
 إبذن رهبا:أما موضوع النسخ فقد كتبت كتاًب يبني ذلك، ودعين أسألك أسئلة مسكتة 

 . فأي آية عندان فيها من رسولنا الكرمي دليل بنسخها؟ ؛1
 . مل اختلف القائلون ًبلنسخ من القدامى مع املعاصرين يف عدد اآلايت املنسوخة؟2
 رجع البصر هل ترى من فطور؟. ومل أوجز املعاصرون القول ًبلنسخ يف أربع آايت فقط؟ وما حقيقة أمرها إال ما تتبعته سنن هللا يف التدرج يف كل شيء. فا3

 قانونه بداء.فإذا غاب تشريع عن الرسول يبني النسخ مل يبق لنا ما يتمسك به املتمسك يف املوضوع إال نسبة البداء إىل هللا وحاشا هللا أن يكون يف 
نَي؟ َ}منحدرا لسوء األدب مع هللا؟ فإن مل يكن هناك نص تشريعي من جهة مث إن ساقنا القول ًبلنسخ إىل نسبة البداء إىل هللا أليس هذا  َما َظنُُّكم بمَربّم اْلَعاَلمم

 [87{]الصافات : 
 وأما آية النسخ والتبديل فحدد النظر فيها لينكشف لك أبن ليس فيها ما يدل على إلغاء حكم من أحكام الشرع بتاات.

 من دقة نظام هذا الكون. ربنا زدان علما وارزقنا احلكمة وفصل اخلطاب  اللهم علمنا سنن تشريعك سواء ما جاء به القرآن الكرمي أو ما نطق به خلقك
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 لوكةحتية إجال ل وإكرام إىل من مدوا جسور احملبة والتواصل لألخوة الكرام العاملني يف موقع األ
أمور ديننا بدون أحقاد  أخي حممد اجلابري نبتهل إىل هللا ابتداءا أن يصريان من أهل اخلري و احلق واتباع النيب خري اخللق صلوات ريب وسالمه عليه وأن نتدارس

 جزأوال ضغائن إلصالح البواطن وتزكية النفوس ومن سار على درب احلق وصل إىل عني الصواب والصواب واحلق واحد اليت
لميح إىل كتاب كالمك ْجيل رصعته ًبلوحي املتني فاللهم أهلمنا الصواب يف الفهم وأبعدان على الزلل والوهم أخي اجلليل منكم نستفيد فقد ظهر يل منك ت

اح جنود جمندة ماتعارف منها لك يف موضوع النسخ فهاتيه ولك جزيل الثواب ، به نطلب العلم وأنخذ احلكمة ضالة هذا الزمان وأخربك أيها احلبيب أن األرو 
خري معترب فهذا  ائتلف وما تنافر منها اختلف ،أخي احلبيب ما أعظم أن يسري املسلم على الفطرة ويعتقد ًبلفطرة ليعيش وميوت ًبلفطرة فلنا يف سلف األمة

ا انصحا امينا عليكم بدين العجائز .اي ًبلفطرة اليت مل تتغري الفخر الرازي افىن عمره يف قيل وقال يف علم الكالم وال يريد اال اخلري فلما قرب اجله قال لن
ومن يشاقق الرسول بفكر فالن او عالن بل صافية أنخذها من منهلها الزالل من كتاب ربنا وسنة نبينا بفهم صحابته الكرام مهتدين يف ذلك ًبآلية الكرمية: "

ما متالزمان ; فكل من شاق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى فقد اتبع غري سبيل املؤمنني وكل من " . فإهن من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني
ن أنه متبع للرسول اتبع غري سبيل املؤمنني فقد شاق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى . فإن كان يظن أنه متبع سبيل املؤمنني وهو خمطئ ; فهو مبنزلة من ظ

 وهو خمطئ !
وال وأحيلك اي أستاذي اجلليل إىل كتب من سلف فإن احلي التومن عليه الفتنة على قاعدة عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه:من كان منكم أحيل نفسي أ

 مستناً فليسنت مبن مات ؛فإنم احليم ال تؤمن عليه الفتنة .
هم من نفحات شهر اخلري البشارة والربكات ًبلعتق من النريان ومغفرة وأعاهدك أيها احلبيب ًبلدعوة لك وللقائمني على املوقع عن ظهر الغيب وحنن نستل

 اخلطيئات.
 جيهما .رغم ما أريق من مداد يف املوضوع من قبل األقدمني وطقطقت من حروف من طرف احملدثني ولزوال االشكال ال بد من تواصل بني من سار على هن

 ثرللتواصل معي اضع العنوان بني يديك لتوسيع النقاش أك
  bazizahmed@gmail.comمالحظة :املرجو من املشرفني عرض عنوان الربيدي للتواصل مع االخ الكرمي حممد جابري 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
ة ....نعم أخي الكرمي ما تقدمت به ينم عن عمق يف الدراسة والبحث ..لكن أخي الكرمي حتية تقدير وإجالل لالستاذ احملرتم حممد جابري على تعليقاته القيم

 ال بد من االحتكاك ًبلعلماء أصحاب الصناعة الذين أفنوا أعمارهم يف العلم الشرعي ..مع كامل احرتامايت لك أخي احلبيب 
الدكتور حممد عابد اجلابري رغم إختالفك معه..فأان من املتتبعني لكتاًبته .من ذلك  إذ يبدو يل أخي الكرمي أن ما ذكرته ال خيتلف كثريا عن ما ذكره فضيلة

 القضااي الثالث اليت ذكرهتا يف ردودك :
ْن قَ بْ  ُلو مم ْن كمت*أمية الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم : وهنا أسوق لك جواب ألحد العلماء االجالء يقول: قال تعاىل: )وما ُكْنُت تَ ت ْ اٍب وال خَتُطُُّه لمهم مم

ُلوَن( )سورة العنكبوت :  ينمَك إًذا اَلْراَتَب املُْبطم ْوراةم و 48بمَيمم ي جيَمُدونَُه َمْكُتوًًب عمْنَدُهْم يفم الت م يم الذم م األمّم يَن يَ تمبمُعوَن الرمُسوَل النميبم ( ( وقال تعاىل: )الذم جْنميلم اإلم
 (. 157)سورة األعراف : 

يًّا ال يقرأ وال يكتب وتدل اآلية الثانية على أن أهل اتدلُّ اآليُة األ لكتاب كانوا يعرفونه وىل، على أن النيب   صّلى هللا عليه وسلم   كان قبل نزول القرآن عليه أمّم
ّيته بّينتها اآلية، وهي منع اهتام الكافرين له أبن القر  آن أخذه عن غريه من الناس، أو نقله من يف كتبهم بذلك، وهذا أمر ال خيتلف فيه أحد، واحلكمة يف أمّم

ّيته، أو أنه تعلمَم القراءة والكتابة، فقال بعض َي على أمّم ّية زالت عنه، الكتب السابقة، أما بعد نزول القرآن عليه فاختلف العلماء يف كونه بَقم هم: إن األمّم
لح احلَُديْبية عبارة "حممد رسول هللا " إىل "حممد بن عبد هللا" وال حيسن أن يكتب، واثنيها واستدلوا أبدلة ثالثة، أوهلا ما جاء يف البخاري أنه َغريم يف صحيفة ص

صن وأخرب مبعناها، واثلثها أنه قال عن املسيح الّدّجال "مكتوب بني َعينيه كافر".   أنه قرأ صحيفة لُعيينة بن حم
َي أّميًّا حيث تظلّ   حكمة أمّيته ًبقية، وال يوجد َمطَعن يف رسالته ويف القرآن الذي تلّقاه وحًيا من هللا سبحانه ما وقال اجلمهور إنه   صلى هللا عليه وسلم   بَقم

ت ال ميحو عنه وصف األمّية، زال يتنّزل ُمَنّجًما مفّرقًا إىل آخر حياته. وردُّوا على الدليل األول لغريهم أبن كون النيب   صلى هللا عليه وسلم   كتب بعض كلما
 ّيني. ألّميّمني اليوم يكتبون أمساءهم ويوقّمعون هبا ومع ذلك ال َيستطيعون أن يقرؤوا ما وقعوا عليه، فهم ما يزالون على الرغم من ذلك أمّم فكثري من ا

بعض احلروف ال متحو وردُّوا على الدليل الثاين أبن احلديث غري صحيح، فال يعارمض الصحيح القوي من النصوص، كما ردُّوا على الدليل الثالث أبن معرفته ل
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 عنه وصف األّمّية. 
كمُته، فإن األمية فينا وصف ينبغي أن نتخّلى عنه؛ ألن النصوص كثرية يف احلثّم على   هذا، وإذا كانت أّمّية الرسول   صلى هللا عليه وسلم   وصف كماٍل له حم

 لى هللا عليه وسلم   يف فمداء أْسَرى بدر تعليَم بعض أوالد األنصار القراءَة والكتابة. التعلُّم والّتعليم، والقراءة من أقوى املفاتيح لذلك، وقد كان من هديُه   ص
دق يف األخبار املَنقولة عن النيب   صلى هللا عليه وسلم   وما ُيساعدهم من  وحنن حني حنمد للُكّتاب َغريهتم ودعوهَتم إىل حمو األمية نرجو منهم أن يتحرموا الصّم

م كثري. النصوص الصحيحة عل  ى دعوهتم
عن سؤالكم *املسألة املوالية قضية النسخ يف القرآن الكرمي:فأنصحك أخي الكرمي إن كان ممكنا االطالع على كتاب مباحث يف علوم القرآن ففيه جواب 

ة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن ىف البيوت ..ومن اآلايت الىت فيها نسخ مثال اآليتان التاليتان: )والالتى أيتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربع
 حىت يتوفاهن املوت أو جيعل هللا هلن سبيال ( .

 مث قوله تعاىل: )الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال َتخذكم هبما رأفة يف دين هللا) .
 مَينُْتَ ، أو جيعل هللا هَلُنم حكماً آخر. وكان ذلك ىف أول اإلسالم. فهذا هااتن اآليتان فيهما نسخ فعالً ، واملنسوخ هو حكم احلبس ىف البيوت للزانيات حىت

والدليل على أن هذا احلكم حكم حبس الزانية ىف البيت ، حني شرعه هللا عز وجل أومأ ىف اآلية نفسها إىل أنه حكم مؤقت ، له زمان حمدد ىف علم هللا أزاًل. 
يحل حكم آخر حمله ىف الزمن الذى قدره هللا عز وجل هو قوله: )أو جيعل هللا هلن سبيالً ). هذا هو احلكم املنسوخ اآلن احلكم كان ىف علم هللا مؤقتاً ، وأنه س

 وإن كانت اآلية الىت تضمنته ًبقية قرآانً يتلى إىل يوم القيامة. 
هللا سبحانه على اخلطاأ ...كما ذكر األستاذ أمحد ًبزز حفظه  أما قضية العصمة فقد فصل فيها العلماء األجالء تفصيال مهما يف هذا الباب ..إذ ال يقره

 هللا..
ري اىل ساحة أيليق أخي الكرمي أن يقال إن الرسول الكرمي شرب اخلمر ..بل أؤكد لكم أخي الكرمي يل طموح كبري بعودة املفكر الكبري حممد عابد اجلاب

رام ًبلدعوة اخلالصة معا للدكتور حممد عابد اجلابري ًبلعودة اىل املنهج احلق منهج السلف الصاحل املدافعني عن االسالم واملسلمني ...وال تنسوا إخواين الك
 :منهج الصحابة والتابعني ..الذي حيارب حاليا من قبل االعداء ويوصف ًبالرهاب يف حني أصحاب البدع والشطحات يصوولون وجيولون ....

 .آمني آمني واحلمد هلل رب العاملني. وهللا أسأل أن يهدينا ْجيعا اىل سواء السبيل
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 األستاذ الفاضل: حممد جابري
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،

ْرفة والصمادمة!!  لقد احتوت مشاركتك األخرية على كثري من األخطاء العلمية الصّم
 فتابعنا.  –إن شاء هللا تعاىل  –أنه ال حيسن اجلواب عليها يف هذه الزاوية الضيقة، وستجد تفنيَد ما حوته يف مقاالت الحقة على الصفحة الرئيسة  ونرى
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قد قرأت كتبه األخرية واستنتجت بعض املالحظات   آمل اطالع أخي كاتب املقال إلبداء رأيه ، جتدوهنا يف لقد كتبت عن الفرتة اخلرية للدكتور اجلابري ، ف
 املوقع : 

http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=12530  
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 لرمحن الرحيم بسم هللا ا
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

صادفت بعض  أشكركم إخواين املعلقني واملعقبني على مقاليت املتواضعة ؛ وأعدكم ًبلرد ولكن يف شكل دراسة جامعة على الصفحة الرئيسية ..خاصة بعدما
 . الردود اليت حتاول التشكيك يف املسلمات ...فتابعوان وهللا املوفق إىل الصواب.
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