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، إليكم هذا الكتاب من المؤلف لنشره في موقعكم ،و هو وقف هلل تعالى، لالستفادة الفردية ال  السالم عليكم
 التجارية ،و جزاكم هللا خيرا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقفات مع أدعياء العقالنية 
 حول الدين و العقل ، و التراث و العلم
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 -، و هشام جعيط ، و أمثالهم قراءة نقدية لفكر حسن حنفي ، و نصر حامد أبي زيد  

 
 
 
 
 
 
 

  
  

 الدكتور
 خالد كبير عالل

 -حاصل على دكتوراه دولة في التاريخ اإلسالمي من جامعة الجزائر -

 

 

 -دار المحتسب -

1431-2010 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة

   
محماد  الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم على خااتم اننيياا   و المرسالين   

ُ  كتاايي هاذا تكملاة لماا كتيتات فاي كتاايين سااي ين ، هماا :  ين عيد هللا ، و يعد: صانف
انخطا  التاريخية و المنهجية في مؤلفاُ محماد رركاون و محماد عاياد الجااير  ،و 

 -عليت الصالة و السالم -كتاب : رياطيل و خرافاُ حول ال رآن الكريم و النيي محمد
حاول الادين و الع ال ، و التارا  و  -مع ردعياا  الع النياة  . و قد عنونتت ب: وقفاُ

 . و تتعلق هذه الوقفاُ يأياطيل و مفترياُ وردُ في مؤلفاُ هؤال  . -العلم 
و ريما يستنكر يعض الناس اساتخدامي لعياارة: ردعياا  الع النياة ،و إطالقات علاى    

ع النياة ،و ي لح اون طائفة مان اليااحنين المعاصارين الاذين يرفعاون شاعار الع ال و ال
رنفسااهم يااالع النيين. و هااذا اعتااراض وجياات و فااي محلاات ، لكناات يرتفااع عناادما يعلاام 
المعتاارض المعنااى الااذ  ن صااده ماان عيااارتي : الع النيااة ، و ردعيااا  الع النيااة ،و 
سنحدد معناهما يوضوح و تركيز في رول ميح  من الفصل انول . و هناك سي تنع 

ُ  إليت إن كان  عاند و ال متعصب للياطل .يما ذهي  حياديا موضوعيا غير م 
نطل ااُ و     ُ  عملاي هاذا علاى مانهل تحليلاي اسات رائي ي اوم علاى نالناة م  و قد رقم

ر سس كيرى ، ينطلق منها و يحتكم إليها في الفهم و التفسير ، و االستنتاج و التعلياق 
لايس هاو عمااال  ، هاي : الشارا الصاحيو ،و الع ال الصاريو ، و العلام الصاحيو . و

انت ائيا لتصيّد انخطا  و تضخيمها و تحميلها ما ال تحتمل ،و ت ويلها ما لام ت ال . و 
إنما هو عمل علماي ي اوم علاى مانهل اسات رائي تجميعاي شاامل نياطيال و مفتريااُ 
وردُ في مؤلفاُ الذين رددُ عليهم في كتاايي هاذا . فجمعتهاا و انت ادتها ،و ييناُ 

و وضعتها في المكان الاذ  يلياق يهاا حساب فهماي و قادراتي صحيحها من س يمها ،
 العلمية ،و فوق كل ذ  علم عليم .  

و عملي في كتايي هاذا لايس عيياا و ال من صاة ،و قاد مارسات رهال العلام قاديما و     
حاادينا . ماان ذلااك تصاانيف الشااي  ريااي حامااد التزالااي لكتاياات: تهافااُ الفالساافة ،و رد 

ار فاي ممارساة الفيلسوف اين رشد الحفيد  عليت في كتايت : تهافاُ التهافاُ . و رناا ح 
ذلك ،و ال رت يد فيت إال يما يفرضت علّي الشرا الصحيو ،و الع ل الصريو ، و العلم 
ُ  يااات ،و مااان ي صااار علاااى  الصاااحيو . و ال يحاااق نحاااد رن يعتااارض علاااّي فيماااا ق مااا

 المهااتراُ و ال االعتراض ، فييني و يينت الدليل ال انشخاص ،و ال الماذاهب ،و ال
ُ  فيات حساب  المناوشاُ. و ال ردعي في عملي هذا الكمال ، فهو جهد يشار  اجتهاد
فهمي و علمي و قدراتي .و هو ال يخلو من الن ائص و انخطا  ،و قد ياذلُ وساعي 

 لتفاديها .
ُ  منها مادة كتايي هذا ، فهي لطائفة من ردعيا  الع النية      و رما المراجع التي رخذ
ُ  رساسااا علااى الم عاصاارين المعااروفين فااي العااالم العريااي و خارجاات . و قااد ركااّز

ُ  إلاى   مؤلفاُ نالنة من هؤال  ، رولهم : الياح  المصر  حسن حنفي ، و قد رجعا
طائفة من كتيت ، منها : من الع يدة إلى  النورة ، و من الن ل إلى  اإلياداا ، و الادين 
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  المصاار  نصاار حامااد ريااو زيااد ، و قااد و النااورة فااي مصاار . و الناااني هااو الياحاا
ُ  إلاى  رريعاة مان مصانفاتت ُ  مان الحصاول عليهاا-رجع ، هاي: االتجااه  -التاي تمكنا

الع لي في التفسير ، و فلسافة التأويال ، و ن اد الخطااب الاديني ، و التفكيار فاي زمان 
ُ  إلااى   -النالاا -التكفياار . و آخاارهم هااو الكاتااب التونسااي هشااام جعاايط ، و قااد رجعاا

نة من مؤلفاتت ، هي : الوحي و ال رآن و النيوة ، و تاريخية الادعوة المحمدياة ،و نال
الفتنة . و إلى  جانب هؤال  ف د رجعُ إلى  مصانفاُ رخارى  رخارين مان ردعياا  

 الع النية ، منهم : جورج طراييشي ،و فؤاد زكريا . 
   
ساسااي ماان هااذا و ر شااير هنااا إلااى  نالنااة رمااور ضاارورية :رولهااا هااو رن الهاادف ان 

ساهمة في تخليص الع ل من انياطيل و الشيهاُ الكنيارة التاي رنارهاا  الكتاب هو الم 
كنياار ماان الياااحنين المعاصاارين ،و رلصاا وها يالاادين و الع اال ، و العلاام و التاارا  ، 

 يدعوى الع النية و الموضوعية ، و حرية اليح  و اإليداا . 
   
كااررة فااي عاادة و انماار الناااني هااو رناات  توجااد فااي ك  تاينااا هااذا مواضاايع و رفكااار م 

مواضع من الكتاب . و هو رمر ليس سهوا و ال ن صا ،و إنما هو رمر تعمدت ت ، ننات  
كااان وفيفيااا ،و هادفااا ،و مطلويااا تتطلياات مواضاايع الكتاااب و قضاااياها ،و سااياقاتت 

 المتداخلة . 
ُ كنيارة فاي م صانفاُ هاو رنات  توجاد رياطيال و متالطاا -النالا  -و انمر انخير   

تشاايهة و  ُ  عنها صفحا لكنرتهاا ،رو ننهاا م  ُ  عليهم ، لم رذكرها و ضري الذين ردد
تداخلة مع رياطيل و مفترياُ رخرى  .   م 

و رخياارا حماادا هلل تعااالى  ،و رزقنااا هللا و إياااكم اإلخااالص فااي ال ااول و العماال ،و   
 ال و رخيرا .وف نا لما ي حيت و يرضاه ،و لت الحمد و المنة رو

          
 
 

 ر ، د / خالد كيير عالل
 
 1431/2010الجزائر رييع 
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 الفصل األول

 

 أباطيل حول الوحي والعقل وسلطة كل منهما

 

 أوال: تحديد مفهوم العقالنية على ضوء الوحي و العقل.      

 ثانيا : أباطيل تتعلق بالوحي و العقل .               

 ثالثا: أباطيل تتعلق بطبيعة العالقة بين الوحي والعقل.        

 رابعا: أباطيل تتعلق بسلطة الوحي وسلطة العقل.                 

 

 

  

  

 

 أباطيل حول الوحي والعقل وسلطة كل منهما
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تعد ال ضايا الفكرية المتعل ة يالوحي والع ل، وسلطة كال منهماا مان رهام ال ضاايا    

اإلنساني  قديما وحدينا، وهي من انهمية يمكان، نفرا الرتياطها  التي شتلُ الع ل

الونيق والمياشر يالدين وحياة اإلنسان  وسعادتت في الدنيا وارخرة. وقد خاض فيهاا 

كنياار ماان ردعيااا  الع النيااة يحااق ويتياار حااق، ويعلاام وياادون علاام، ورناااروا حولهااا 

تصاااارا نهاااوائهم وفناااونهم الشااايهاُ والمااازاعم، وانياطيااال طعناااا فاااي الااادين، وان

 ومصالحهم المذهيية والمادية. فما تفاصيل ذلك؟ وما وجت الصواب فيت؟

 أوال: تحديد مفهوم العقالنية على ضوء الوحي والعقل:

رنهاام  ع النيااون ، و  –كالااذين ناارد علاايهم فااي كتاينااا  -ياادعي ردعيااا  الع النيااة    

.  1ن الدين والع ل، والترا  والعلمرصحاب الع ل والع النية ، في كنير مما كتيوه ع

فمن هو الع الني؟ وما هو تعريف الع النية وشروطها؟ وهل كان هاؤال  ع النياون 

 فيما كتيوه في مؤلفاتهم ؟ .

وعليت فمن هو الع الني؟ فهل هو الذ  عنده ع ل، رو هو الذ  يستخدم الع ل؟     

لكان كل يني آدم ع النيين. واضو جدا رن الع الني ليس هو الذ  عنده ع ل، و إال 

وهذا ال يصو ننت  يتناقض مع الواقع المشاهد، فهو يشهد على رن اليشر 

متناقضون في سلوكياتهم ورفكارهم ، وكنير منهم يتعمد الفلم والتش وال تل، 

ويرتكيون مختلف رنواا االنحرافاُ والمنكراُ، ويؤمنون يانفكار والمذاهب 

ر والمتناقضاُ المخالفة للشرا والع ل والعلم. وهذا يصدق والع ائد المليئة يانساطي

على انفراد و الجماعاُ ، والشعوب وانمم في الصين والهند ، والترب والشرق، 

 وفي كل ي اا انرض، فهؤال  ليسوا ع النيين.

 

لكن هل يعني ذلك رن الع الني هو الذ  يستخدم ع لت ؟ كال، ليس الع الني هو    

ع لت؛ نن ال ول يذلك يستلزم رن كل اليشر ع النيون يحكم رن كلهم الذ  يستخدم 

 يستخدمون ع ولهم يالضرورة وهذا ال يصو، وواقع الناس شاهد على خالف ذلك.

                                                
 سيأتي تونيق ذلك من خالل كتاينا هذا. -  1
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ويتيين من ذلك رن الع الني ليس هو الذ  عنده ع ل ، وال الذ  يستخدمت ف ط ،   

يأخذ يموجياتت في كل وإنما الع الني هو الذ  يحتكم إلى الع ل، ويلتزم يت و

رحوالت,و من ال يلتزم يذلك فهو ليس ع النيا. وعليت فإن الع النية هي ممارسة 

فكرية تحتكم إلى الع ل وتلتزم يأحكامت. ولنكون ركنر صوايا، وفاعلية وايجايية، 

يجب رن نضع الع ل في م امت الصحيو يال إفراط وال تفريط من جهة، وتتصف 

ياد والموضوعية من جهة رخرى .و قمة الع النية هي ياإلخالص والتجرد والح

 الجمع يين الن ل الصحيو والع ل الصريو والعلم الصحيو .

والع النية نوعان رساسيان: انولى هي الع النية الفطرية الطييعية التي جيل    

عليها الع ل اإلنساني، وت وم رساسا على اليديهياُ والع ل الصريو الخالي من 

 المذهيية والمصالو الدنيوية المترضة.الخلفياُ 

ورما النانية: فهي الع النية الع دية رو المذهيية التي ت وم على الع ائد والمذاهب    

التي يعتن ها اليشر. و هذا يعني رن هذا النوا من الع النية ليس ع النية واحدة وإنما 

واالتجاهاُ  هو يتضمن ع النياُ كنيرة ومتنوعة حسب تعدد انديان والمذاهب

فهي ليسُ  –وإن كانُ قائمة على الع النية انولى  –الفكرية. وهذه الع النية 

فطرية والتالب عليها رنها ليسُ قوية وال م نعة كانولى ، ننها ف دُ قوتها 

ويديهيتها يسيب انفكار التي اعتن تها . و يمعنى آخر رنها ع النية مكتسية، فإذا لم 

و والفكر السليم ، والنفر المست يم، والسلوك ال ويم، فإنها تنشأ ت م على الدين الصحي

نشأة منحرفة ضررها ركير من نفعها من جهة، وتفسد الع النية الفطرية، وتمسخها 

وتسّخرها لخدمة مصالحها من جهة رخرى . و رما إذا قامُ على الدين الصحيو 

ئعا للع النية والع ل الفطر  الصريو، والعلم الصحيو فستكون نموذجا را

الصحيحة، وتمنل قمة الع النية وطري ا إلى  العي رية المؤمنة التي تسعد صاحيها 

 في الدنيا وارخرة معا.

و للع النية مجال يضيق ويتسع، حسب التزام صاحيها يالع النية وشروطها. لذا   

فإن الناس يجمعون يين الع النية والالع النية ، فمنهم من يتسع عنده مجال 

لع النية ويضيق مجال الالع النية ، و منهم من ع النيتهم عكس الحالة انولى . ا
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على  -والشاهد على ذلك الواقع الذ  نعيشت،  فإذا نفرنا إلى  طوائف رهل العلم 

في  –نجد معفمهم يجمع يين الع النية وضدها فَه م علما   –اختالف تخصصاتهم 

كر العلمي، لكن منهم من يؤمن يخرافاُ ياسم الع ل والع النية والف –تخصصاتهم 

الصوفية والشيعة، و منهم من يؤمن يأساطير الهندوس واليوذيين ، و اليهود 

والنصارى ، و منهم من يؤمن يخرافة الداروينية والصدفة ، والمادية الجدلية، 

 ومنهم ... ومنهم... و لم ينل من ذلك إال قلة من هؤال  العلما  ، و هم الذين است ام

منهجهم العلمي، الذ  رقاموه على الن ل الصحيو، والع ل الصريو، والعلم الصحيو. 

 ومن ينحرف عن هذا المنهل فإنت سييتعد عن الع ل والع النية ي در ايتعاده عنت.

و رشير هنا إلى  رمر هام جدا، مفاده هو رن هللا تعالى رشار في كتايت العزيز إلى   

رولها الع النية الفطرية، وهي التي خل ها هللا تعالى  في نالنة رنواا من الع النية : 

ِ الهتِي فََطَر النهاَس َعلَْيَها  يِن َحنِيفاً فِْطَرةَ َّللاه كل يني آدم ل ولت سيحانت : }فَأَقِْم َوْجَهَك ِللّدِ

ين  اْل َيِّم  َولَِكنه رَْكنََر النهاِس  ِ ذَِلَك الّدِ وَن {اَل تَْيِديَل ِلَخْلِق َّللاه ، -30سورة الروم:-اَل يَْعلَم 

هذه الع النية هي التي كنيرا  ما خاطيها هللا تعالى و رّكز عليها إلي افها و 

وإحيائها ياستخدام عياراُ ت حد  ذلك في اإلنسان ، ك ولت سيحانت : } رَفاَلَ تَْعِ ل وَن 

وَن {-44سورة الي رة:-{ ،و }ق ْل َهْل ِمن  -50سورة اننعام:-، و } رَفاَلَ تَتَفَكهر 

ن يَْهِد  إلى  اْلَحّقِ ق ِل َّللّا  يَْهِد  ِلْلَحّقِ رَفََمن يَْهِد  إلى  اْلَحّقِ رََحقُّ رَن  ش َرَكآئِك م مه

َ  إاِله رَن ي ْهَدى فََما لَك ْم َكْيَف تَْحك م وَن { ن اله يَِهّدِ ،و }يَا رَيَُّها -35سورة يونس:-ي تهيََع رَمه

اَك فَعََدلََك {اإلنسان مَ  َك يَِريَِّك اْلَكِريِم ، الهِذ  َخلَ ََك فََسوه ،  -6/7سورة االنفطار:-ا َغره

ا َشا  َركهيََك {سورة االنفطار:  .  -8و } فِي رَّ ِ ص وَرةٍ مه

ورما النانية: فهي الع النية المؤمنة التي جمعُ يين ع النية الفطرة وع النية   

ع النية مؤمنة متوازنة قوية رصلها نايُ وفرعها في السما  اإليمان، فتكونُ يذلك 

. و قد وردُ صفاُ هذه الع النية في نصوص شرعية كنيرة، منها قولت تعالى : 

 ُِ وَن فِي َخْلِق السهَماَوا ن ويِِهْم َويَتَفَكهر  ً َوق ع وداً َوَعلََى ج  وَن َّللّاَ قِيَاما }الهِذيَن يَْذك ر 

َُ َهذا يَاِطالً س ْيَحانََك فَِ نَا َعذَاَب النهاِر {َوانَْرِض َريهنَ  سورة آل -ا َما َخلَْ 

ِ َوَرس وِلِت ن مه لَْم يَْرتَاي وا َوَجاَهد وا  -191عمران: ْؤِمن وَن الهِذيَن آَمن وا يِاَّلله ،و }إِنهَما اْلم 
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ِ ر ْولَئَِك ه م   اِدق وَن {يِأَْمَواِلِهْم َورَنف ِسِهْم فِي َسيِيِل َّللاه ، و  -15سورة الحجراُ:-الصه

ْؤِمِن إِنه رَْمَره  ك لهت  َخْيٌر َولَيَْس »  :-صلى هللا عليت وسلم -قول الرسول َعَجيًا نَْمِر اْلم 

ا   صَ  ا   َشَكَر فََكاَن َخْيًرا لَت  َوإِْن رََصايَتْت  َضره ْؤِمِن إِْن رََصايَتْت  َسره يََر ذَاَك نََحٍد إاِله ِلْلم 

 .2«فََكاَن َخْيًرا لَت  

و النالنة: هي ع النية الكفر والضالل، والجحود قامُ رساسا على العناد وإتياا    

انهوا  والفنون ، والخرافاُ والتحريفاُ ، و الرجم يالتيب وال ول يال علم ، 

َن اْلِجّنِ َواإل ْم ق ل وٌب اله يَْف َه وَن يَِها ل ولت تعالى: } و َلَ َْد ذََررْنَا ِلَجَهنهَم َكنِيراً ّمِ نس  لَه 

وَن يَِها َولَه ْم آذَاٌن اله يَْسَمع وَن يَِها ر ْولَـئَِك َكاننعام يَْل ه ْم رََضلُّ  ْم رَْعي ٌن اله ي ْيِصر  َولَه 

ْيت م   -179سورة انعراف:-ر ْولَـئَِك ه م  اْلتَافِل وَن { وَها رَنت ْم ،و } إِْن ِهَي إاِله رَْسَما  َسمه

ا رَنَزَل َّللاه  يَِها ِمن س ْلَطاٍن إِن يَتهيِع وَن إاِله الفهنه َوَما تَْهَوى اننفس َولَ َْد  ك م مه َوآيَاؤ 

يِِّهم  اْله َدى { ن ره ، و} يَا رَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْليِس وَن اْلَحقه -23سورة النجم:-َجا ه م ّمِ

وَن {يِاْليَاِطِل َوتَْكت م ونَ  ،و }الهِذيَن آتَْينَاه م   -71سورة آل عمران:- اْلَحقه َورَنت ْم تَْعلَم 

وَن  وَن اْلَحقه َوه ْم يَْعلَم  ْم لَيَْكت م  ْنه  -{اْلِكتَاَب يَْعِرف ونَت  َكَما يَْعِرف وَن رَْينَا ه ْم َوإِنه فَِري اً ّمِ

واْ سَ  ، و -146سورة الي رة: ْم رَْم لَْم ت نِذْره ْم الَ }إِنه الهِذيَن َكفَر  َواٌ  َعلَْيِهْم رَرَنذَْرتَه 

 . -6سورة الي رة:-ي ْؤِمن وَن {

ورما فيما يخص ردعيا  الع النية الذين نرد عليهم في كتاينا هذا ، فهم طائفة من   

رهل العلم جمعُ يين الع النية والالع النية فيما كتيوه في مؤلفاتهم عن الدين 

ع ل والعلم . وقد رلح ناهم يأدعيا  الع النية ننهم وقعوا في رخطا  والترا  ، وال

في  -كنيرة، ورددوا رياطيل ياسم الع ل والعلم ، والع النية والموضوعية مع رنهم  

لم يكونوا علميين وال ع النيين، وال موضوعيين وال ملتزمين يالمنهل  –الح ي ة 

لى التتليط والتحريف ، والتدليس و العلمي الصحيو . وإنما كنيرا ما اعتمدوا ع

التأويل الفاسد ، وهذا ما سيفهره كتاينا هذا إن شا  هللا تعالى .  فكانوا فتنة ننفسهم 

ولتيرهم، ولم يكونوا ع النيين وال علميين وإنما كانوا ردعيا  للع النية فيما دّونوه 

 م و الترا  .في مؤلفاتهم من رياطيل و متالطاُ حول الدين و الع ل ، و العل

                                                
 .   227ص:  8ج  ، دُ  دار الجيل ييروُ ،و  دار انفاق الجديدة , ييروُ :مسلم : الصحيح    2
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 ثانيا: أباطيل تتعلق بالوحي والعقل:

يتضمن هذا الميح  طائفة من انياطيل والشيهاُ تتعلق يالوحي والع ل رنارها      

من خالل  –للرد عليها  –يعض الياحنين من ردعيا  الع النية المعاصرين نذكرها 

 مواقف مركزة تمنل جانيا من جوانب موضوا الوحي والع ل.

ال يست ل  -ر  الوحي -ا: هو رن الياح  المصر  حسن حنفي زعم رن الن ل روله   

يذاتت ننت  )) يعتمد على صحة الن ل وعلى اللتة ورسياب النزول ، والناس  

، وزعمت هذا ال يصو ننت روال فعلى  3والمنسوخ ، كما يعتمد ريضا على الع ل((

ن في است اللية الوحي نن  فرض احتياج الوحي لما ذكره الرجل فإن  هذا ال يطع

تلك نمور هي وسائل للفهم وال تن ص من مكانتت ، وال تف ده است الليتت ورسي يتت ، 

فهو وحي إلهي ال يت دمت شي  ، ونحن الذين نحتاج إلى  وسائل لفهمت والتعامل 

 معت، وفق المنهل الشرعي الصحيو المنينق منت.

ل نن  الوحي ليس تايعا لتلك الشروط، و نانيا: إن انمر ليس كما ذكره الرج  

كصحة الن ل واللتة، ورسياب النزول ننت  قطعي النيوُ يشهادة ال رآن  والتاري  

المتواتر و من نم فإن  شرط صحة الن ل يس ط يالنسية لل رآن الكريم، وال يمنل رية 

ن مصدر مشكلة . و رما اللتة فإن  ال رآن الكريم ال يحتاج إلى  اللتة العريية م

خارجي ننت  يتضمن يداخلت لتتت العريية التي نزل يها وهي يلسان عريي ميين، 

فلتتت تفسر نفسها، وال يحتاج إلى معاجم خارجية ننت  يحتو  يداخلت معجمت 

اللتو  . لذا فإذا ما رردنا معرفة معنى: التأويل منال ، فنجمع كل ارياُ التي 

ا نعرف معانيها حسب سياقها في الكالم . لهذا وردُ فيها هذه العياراُ ومن خالله

فإن ال رآن لكريم هو المصدر انول وانساسي للتة العريية وال يضارعت وال يدانيت 

في ذلك ر  مصدر لتو  آخر. نم يعد ذلك نستعين ريضا يالمصدر الناني للتة 

  للتة العريية ،و هو السنة النيوية الصحيحة، نم يعد ذلك نستعين يالمصدر النال

 العريية ،و هو ما صّو من ترا  الصحاية و التايعين . 

                                                
    . 9ص:  2، ج  1986، المؤسسة العريية للدراساُ والنشر ييروُ 1حسن حنفي: موسوعة الحضارة العريية، ط -  3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 10 

يين في ال رآن نفست، رو يالسنة     ورما الناس  والمنسوخ فهو جز  من الشرا م 

النيوية الصحيحة، ورما رسياب النزول فهي ليسُ مست لة عن الشرا، فجانب منها 

 قَْوَل الهتِي ت َجاِدل َك فِي َزْوِجَها مذكور في ال رآن نفست ك ولت تعالى : }قَْد َسِمَع َّللاه  

َ َسِميٌع يَِصيٌر { َرك َما إِنه َّللاه ِ َوَّللاه  يَْسَمع  تََحاو  . و  -1سورة المجادلة:-َوتَْشتَِكي إلى  َّللاه

منها ما هو مذكور في الرواياُ الحدينية الصحيحة، ومنها ما هو غير صحيو فهو 

الكريم ليسُ لت رسياب نزول ننت  ضمن آياُ  مرفوض ، و يوجد قسم من ال رآن

رخرى ، رو نزل دون مناسية، ولم تسي ت واقعة تستدعي الييان، وال سؤال يحتاج إلى  

يِهم يَِها َوَصّلِ َعلَْيِهْم إِنه  ه ْم َوت َزّكِ ر  ْذ ِمْن رَْمَواِلِهْم َصَدقَةً ت َطّهِ جواب ك ولت تعالى }خ 

،و قولت تعالى }يَا رَيَُّها الهِذيَن  -103سورة التوية:-َّللّا  َسِميٌع َعِليٌم {َصالَتََك َسَكٌن لهه ْم وَ 

واْ  وهَك ْم َورَْيِديَك ْم إلى  اْلَمَرافِِق َواْمَسح  ج  آَمن واْ إِذَا ق ْمت ْم إلى  الصهالةِ فاْغِسل واْ و 

 ً ن يا لَك ْم إلى  اْلَكْعيَيِن َوإِن ك نت ْم ج  وِسك ْم َورَْرج  ؤ  ْرَضى رَْو َعلَى يِر  واْ َوإِن ك نت م مه ر   فَاطههه

واْ َصِعيداً  م  َن اْلتَائِِط رَْو الََمْست م  النَِّسا  فَلَْم تَِجد واْ َما  فَتَيَمه نك م ّمِ َسفٍَر رَْو َجا  رََحدٌ مه

ْنت  َما ي ِريد  َّللّا  ِليَْجعَ  وِهك ْم َورَْيِديك م ّمِ ج  واْ يِو  ْن َحَرجٍ َولَـِكن ي ِريد  َطيِّياً فَاْمَسح  َل َعلَْيك م ّمِ

وَن { َرك ْم َوِلي تِمه نِْعَمتَت  َعلَْيك ْم لَعَلهك ْم تَْشك ر  ،و غير ذلك من  -6سورة المائدة:-ِلي َطهه

. علما يأن عدم العلم يأسياب النزول ال يضر يال رآن ريدا ، ننها ليسُ  4ارياُ

الكريم كتاب محكم مفصل كامل شامل ال  ضرورية ، لسيب واضو هو رن ال رآن

ُْ ِمن  لَ ُْ آيَات ت  ن مه ف ّصِ يأتيت الياطل ريدا ، ل ولت سيحانت  و تعالى  }الَر ِكتَاٌب ر ْحِكَم

ً لِّك ّلِ  -1سورة هود:-لهد ْن َحِكيٍم َخيِيٍر { ْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب تِْييَانا ،و قولت تعالى : } َونَزه

ْسِلِميَن { َشْيٍ  َوه ًدى ، وقولت تعالى:}اَل يَأْتِيِت -89سورة النحل:-َوَرْحَمةً َوي ْشَرى ِلْلم 

ْن َحِكيٍم َحِميٍد { . فهو -42سورة فصلُ:-اْليَاِطل  ِمن يَْيِن يََدْيِت َواَل ِمْن َخْلِفِت تَنِزيٌل ّمِ

كتاب يشرح نفست ينفست عن كمال و إحكام و شمولية و إعجاز ، فالوحي اإللهي 

كتًف من داخلت ينفست ، و هذا خالف ما رراد رن يوهمنا يت حسن حنفي فصّور  م 

الوحي يأنت  ناقص و قاصر ،تتحكم فيت عوامل خارجية لفهمت، و من نّم فهو فني 

 النيوُ و الداللة معا .  

                                                
 .  41،  40ص :  1990عمر سليمان انش ر :تاري  الف ت اإلسالمي ، قصر الكتاب ، اليليدة ص  - 4
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و رما يالنسية للسنة النيوية الصحيحة ، فهي تايعة لل رآن الكريم ، و م حكمة يت ،    

فَس فِسرة لت ريضا من جهة ، وهي مفسرة لنفسها ينفسها موجهة و م  رة يت ، و م 

رخرى . و يذلك يكون الشرا ، قرآنا و سنة مست ال ينفست مستتنيا عن غيره 

 يمضمونت و منهاج فهمت و استداللت . 

و نالنا إن الرجل رنار تلك الشيهاُ ليحط من مكانة الوحي ، وي دم الع ل عليت   

قص و فني . و هذا زعم ياطل ننت  نسي رو تناسى رن الوحي هو يدعوى رنت  نا

مهما روتي من  –كالم هللا المعجز الكامل الم حكم من جهة ، و رن الع ل اليشر  

فهو ناقض يالضرورة من جهة رخرى . ننت  جز  من قوى اإلنسان   –عي رية 

 دراُ و محتاج إلى  الع لية والمادية و الروحية ،و اإلنسان  كائن مخلوق محدود ال

غيره ليعيش في هذه الدنيا . من ذلك رن الع ل يأخذ معفم معلوماتت من خارجت 

يواسطة حواست النسيية المحدودة ، فهو ناقص محتاج إلى  خال ت عز و  جل و إلى  

 يني جنست ، و إلى  قوى الطييعة التي سخرها هللا لت .

ستطيع رن يكون كذلك ، و هذا خالف لذا فإن  الع ل غير مست ل ينفست و لن ي    

الوحي اإللهي ، الكامل المحكم المست ل عن اإلنسان  ،فهو ليس تايعا ن  مخلوق ، 

 ننت  كالم هللا تعالى  .

و لو لم يكن الوحي مست ال ينفست عن المخلوقاُ ، ما وصفت هللا تعالى  يأنت )   

ُْ ِمن  لَ ُْ آيَات ت  ن مه ف ّصِ ،و رنت  " }اَل  -1سورة هود:-لهد ْن َحِكيٍم َخيِيٍر {ِكتَاٌب ر ْحِكَم

ْن َحِكيٍم َحِميٍد { .  -42سورة فصلُ:-يَأْتِيِت اْليَاِطل  ِمن يَْيِن يََدْيِت َواَل ِمْن َخْلِفِت تَنِزيٌل ّمِ

َُ رَْهَوا ه م يَْعَد  و ما وصفت ريضا يأنت  حق و علم ، ك ولت سيحانت : } و َلَئِِن اتهيَْع

، و }يَا  -120سورة الي رة:-ِذ  َجا َك ِمَن اْلِعْلِم َما لََك ِمَن َّللّاِ ِمن َوِلّيٍ َوالَ نَِصيٍر {اله 

 ِ واْ فإن  َّلِله يِّك ْم فَآِمن واْ َخْيراً لهك ْم َوإِن تَْكف ر  س ول  يِاْلَحّقِ ِمن ره  َما رَيَُّها النهاس  قَْد َجا ك م  الره

ُِ َوانَ  ً {فِي السهَماَوا ً َحِكيما }ذَِلَك يأن ،و  -170سورة النسا :-ْرِض َوَكاَن َّللّا  َعِليما

َل اْلِكتَاَب يِاْلَحّقِ َوإِنه الهِذيَن اْختَلَف واْ فِي اْلِكتَاِب لَِفي ِش َاٍق يَِعيٍد { سورة -َّللّاَ نَزه

ا يمنلت . و لو لم يكن كذلك ما تحدى هللا يت اإلنس  و الجن على رن يأتو -176الي رة:

يين ، ك ولت تعالى  ،و ما رمرنا يإتياعت ،و لما توعد من لم يأخذ يت يالخسران الم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 12 

َق يِك ْم َعن َسيِيِلِت ذَِلك ْم  ً فَاتهيِع وه  َوالَ تَتهيِع واْ السُّي َل فَتَفَره ْستَِ يما :}َورَنه َهـذَا ِصَراِطي م 

اك م يِِت لَعَلهك ْم تَته  وَن { . ويذلك يتيين رن ما زعمت حسن  -153نعام:سورة ان-َوصه

 حنفي ،ال يصو شرعا و ال ع ال ،و ال واقعا .

و الموقف الناني مفاده هو رن حسن حنفي زعم رنت  ت رر عند علما  رصول الدين    

هو دليل فني ،مما يعني ضرورة  –دون الع لي –ال دما  رن الدليل الن لي وحده 

)) الن ل يدون الع ل يكون مجرد فن ،و ال يرقى إلى  جعل الع ل رساس الدين ،نن  

 . 5مرتية الي ين(( 

و زعم ريضا رنت  )) رجمع علما  رصول الدين من قيل على رن كل الحجل الن لية   

حتى و لو تفافرُ على إنياُ شي  ي يني ما استطاعُ ، و يفل فنيا ،و ال يتحول 

و قال ريضا: )) رلم يتفق علما  رصول .  6إلى  ي ين إال يحجة ع لية و لو واحدة(( 

الدين المسلمون على رن الحجل الن لية كلها حتى و لو تفافرُ فنية ؟ و رنها ال 

 . 7تكون ي ينا إال يالحجة الع لية (( 

و زعم ريضا رن م ولة : تأسيس الن ل على الع ل هي م ولة صحيحة ،و من      

من  –في العصر اإلسالمي –العلم  انسس المعرفية العامة التي استطاعُ نفرية

. و قال ريضا : )) و قد اختاروا قديما رن الن ل رساس الع ل عند 8الوصول إليها 

انشعرية . و ريما اختاروا رن الع ل ال وصاية عليت ال من ن ل و ال من حاكم و ال 

ت . و نّص على رن الع ل رساس الن ل حتى ال )) ينتلق الع ل على نفس 9من غيره ((

 . 10،و يصيو الفكر ذاتا و موضوعا في آن واحد ((

و ردا عليت رقول: روال إن الرجل حكى خير حدو  إجماا علما  رصول الدين        

و اتفاقهم على ما ذكره عنهم ،و لم يون ت .و هذا خطأ منهجي  كيير ،و ليس من 

 ارئ عليت رن المنهجية العلمية في شي  . فكان عليت رن يونق ما ادعاه و من حق ال

يطاليت يتونيق ما حكاه عن هؤال  . علما رن ما ن لت عنهم ليس مما ي ستنيط يالع ول و 

                                                
.  و موسوعة الحضارة العريية اإلسالمية  15ص:  1ج  1، مل  2000،1 اهرة حسن حنفي ، من الن ل إلى  اإليداا ،دار قيا  ،ال  5
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ال يفكر النفوس، و إنما هو خير ، و الخير يجب توني ت . لذا نحن نطاليت يتونيق ذلك 

اإلجماا المزعوم، لإلطالا عليت و للتأكيد منت . و نحن على ي ين يأنت  لن يجده و 

يت نن  ما زعمت لم يحد  ،و ال رجمع عليت علما  رصول الدين ، و ال  لن يففر

 غيرهم من علما  انمة .

و تفصيل ذلك هو رن علما  رصول الدين اختلفوا في قضية ت ديم الع ل على      

الشرا ، رو ت ديم الشرا على الع ل . فإذا كان المعتزلة قالوا يأن الع ل رسيق من 

ن رهل العلم لم يواف وهم على ذلك ، فانشاعرة عندهم الن ل ، فإن غيرهم م11الن ل

رساس الع ل و رسيق منت ،و إن  قالُ طائفة منهم يأن الع ل قد يسيق الوحي إذا 

 12ت وهم التناقض فيما يتعلق يالصفاُ اإللهية التي قد ت وهم التشييت حسب مفهومهم لت

في الشرا ما ال يست ل الع ل  . و قد نّص الشي  ريو حامد التزالي انشعر  على رن

يدركت و )) ال ي ضي ياستحالتت، ف د يرد في الشرا يما ي صر الع ل على االست الل 

. و  13يإدراكت . إذ ال يست ل الع ل يادراك كون الطاعة سييا للسعادة في ارخرة((

نّص المتكلم الفخر الراز  انشعر  على رن )) الع ل ال يست ل في شي  من 

 .   14يال ضا  رو النفي ياإلنياُ ،يل ذلك ال يستفاد إال من الشرا ((انحكام 

و ذكر شي  اإلسالم ت ي الدين ين تيمية رنت  ال يوجد رحد من السلف من عارض     

ال رآن يع ل ،و ال يرر ،و ال قياس ،و ال )) يذوق ،و وجد،ومكاشفة ،و ال قال قط : 

رن ي ول: فيجب ت ديم الع ل(( . و  قد تعارض في هذا الع ل و الن ل ، فضال عن

قرر: إن الجزم يت ديم الدليل الع لي على الن لي هو)) معلوم الفساد يالضرورة ،و هو 

. و نفس انمر قرره تلميذه المح ق اين قيم  15خالف ما اتفق عليت الع ال (( 

 . 16الجوزية فنص على رن الع ل ال يست ل ينفست دون الوحي

                                                
عتمد في رصول الدين ، ج  - 11  15ص:  1ج  1. و حسن حنفي : من الن ل إلى  اإليداا ، مل  193ص:  2ريو الحسن اليصر  : الم 
 . 
و ما يعد ذلك .  و اين تيمية :  377و ما يعد ذلك ،   736، ص:  1993،دار الكتب لعلمية ،ييروُ ، 1اين خلدون : الم دمة ط - 12

 .  51النيواُ.ص :
 .  51،  45،  6ص: 1996ريو حامد العزالي : المستصفى من علم انصول ،دار الكتب العلمية ييروُ ،  - 13
 .   584،ص:5الفخر الراز  : الحصول في علم الصول ، ح - 14
 .   46ص:  1. و .تعارض الع ل و الن ل ح 29ص:  13اين تيمية : مجموا الفتاوى ج  - 15
 .  979ص:  3اين قيم الجوزية : الصواعق المرسلة على الجهة و المعطلة ، ج  - 16
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رصول الدين و اتفاقهم على رن الع ل رساس الدين على حد  فأين إجماا علما     

زعم حسن حنفي ؟ . فالرحل رخذ موقف المعتزلة و عممت على كل علما  رصول 

الدين على اختالف طوائفهم و اتجاهاتهم الفكرية ، و هذا عمل ليس من الموضوعية 

 و ال من رخالقياُ و ريجدياُ اليح  العلمي في شي  .

زعمت يأن الدليل الن لي فني و ال يرقى إلى  الي ين إال يالدليل الع لي ،  و نانيا إن   

هو زعم ال يصو ، شرعا و ال ع ال . و سنناقشت  فيت و ن يطلت في موضع الحق من 

 هذا الميح  إن شا  هللا تعالى  .

و رما زعمت يأن تأسيس الن ل على الع ل هو م ولة صحيحة و من انسس    

توصل إليها العلم خالل العصر اإلسالمي . فهو رمر فيت حق و ياطل المعرفية التي 

. و ييان ذلك هو رنت  قد توجد حاالُ يكون فيها الع ل هو انساس و المنطلق ، و 

المرجع و الوسيلة و المآل ، و هي نال  حاالُ رئيسية : رولها يكون فيها الع ل 

ق ،ففي هذه الحالة على اإلنسان انساس و المرجع عند عدم و جود الدين اإللهي الح

رن يتمسك يإيمانت  ياهلل تعالى  ،و يجتهد ليعيش حياة إنسانية كريمة ما وجد إلى  ذلك 

 سييال ، و مرجعت في كل ذلك الع ل الصريو و العلم الصحيو .

و الحالة النانية يكون فيها الع ل هو انساس و المآل عند وجود رديان ياطلة مع   

ين الحق ، ففي هذه الحالة عليت رن يتحمل مسؤوليتت ي وة و شجاعة و عدم وجود الد

جدارة ، فيتمسك يإيمانت ياهلل تعالى  و يرفض تلك انديان الزائفة جملة و تفصيال ،و 

يعيش حياة طييعية يال خوف و ال قلق نن  إيمانت   ياهلل تعالى  هو ررس مالت، 

 الصحيو . مرجعت في كل رحوالت الع ل الصريو و العلم

فيكون فيها الع ل مرجعا و وسيلة في حالة وجود  –النالنة  –و رما الحالة انخيرة    

الدين الحق ، فيستخدمت في اليح  عنت و التعرف عليت و التأكد من رنت  هو دين هللا 

تعالى  ، فإذا وجده و تي ن من رنت  كذلك ، فما عليت إال اإليمان يت ،و الخضوا لت 

لت . و هنا يتتير و ضع الع ل مع الدين الحق فكان وسيلة و مرجعا رننا   ،و التسليم

اليح  عنت و العنور عليت . لكن عندما آمن يدين هللا رصيو الدين الحق هو انساس 

و المنطلق و المرجع ، و الع ل هو العايد هلل تعالى  ، و الخاضع لشرعت قليا و قاليا 
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، و هو الوضع الصحيو الذ  ي ول يت الشرا . و هذا هو عين الحق شرعا و ع ال 

الصحيو و الع ل الصريو . و من ي ول خالف ذلك فال هو متيع للشرا و ال للع ل 

} إِن  ،و إنما هو متيع نهوائت و فنونت و شهواتت .و يصدق عليت قولت تعالى :

ن  يِِّهم  اْله َدى {يَتهيِع وَن إاِله الفهنه َوَما تَْهَوى اننفس َولَ َْد َجا ه م ّمِ  -23سورة النجم:-ره

 . 

ليسُ كما –في وجود الدين الحق –و نالنا إن م ولة : تأسيس الن ل على الع ل   

زعم الرجل فهي ليسُ من انسس المعرفية التي توصل إليها العلم في العصر 

 اإلسالمي،  و إنما ذلك كان يمنل اتجاها ضمن تاري  العلم عند المسلمين و لم يكن

م جمعا عليت يين رهل العلم . و هذا سيق رن ييناه ،و ريطلنا ما زعمت حسن حنفي عن 

 ذلك اإلجماا المزعوم .

و رما تصحيحت لتلك الم ولة ، فهو تصحيو ال يصو شرعا و ال ع ال ،فأما شرعا    

فإن  هللا تعالى  روجب علينا إتياا دينت و الخضوا لت قليا و قاليا ،و من يخالفت في 

ُ  اْلِجنه ذل ك فجزاؤه جهنم و يئس المصير،  ف ال سيحانت   و تعالى:}َوَما َخلَْ 

،و قولت تعالى:}َورَنه َهـذَا ِصَراِطي  -56سورة الذارياُ:-َواإلنس  إاِله ِليَْعي د وِن {

َق يِك ْم َعن َسيِيِلِت ذَ  ْستَِ يماً فَاتهيِع وه  َوالَ تَتهِيع واْ السُّي َل فَتَفَره اك م يِِت لَعَلهك ْم تَته  وَن م  ِلك ْم َوصه

ٍُ تَْجِر   -153سورة اننعام:-{ ،و قولت تعالى : ) ََمن ي ِطعِ َّللّاَ َوَرس ولَت  ي ْدِخْلت  َجنها

،و قولت تعالى -13سورة النسا :-ِمن تَْحتَِها اننهار  َخاِلِديَن فِيَها َوذَِلَك اْلفَْوز  اْلعَِفيم  {

ِهيٌن {:}َوَمن يَعْ  د وَده  ي ْدِخْلت  نَاراً َخاِلداً فِيَها َولَت  َعذَاٌب مُّ -ِص َّللّاَ َوَرس ولَت  َويَتَعَده ح 

ِ َرّبِ -14سورة النسا : ، و قولت تعالى : }ق ْل إِنه َصالَتِي َون س ِكي َوَمْحيَاَ  َوَمَماتِي َّلِلّ

 .  -162سورة اننعام:-اْلعَالَِميَن {

الع ل الفطر  الصريو ي ول يداهة يأنت  على المخلوق رن يكون   ورما ع ال فإن   

عيدا عايدا لخال ت ،طائعا خاشعا لت خائفا منت راجيا ما عنده محيا لت ، فليس من 

الع ل ال ول يخالف ذلك . فالكفر ياهلل ،رو عصيانت  و الخروج على شرعت و الصد 

 يديهي .عن سييلت هو سلوك مخالف لما ي ول الع ل الفطر  ال
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و كما رن الع ل ينص على رنت  على الجاهل إتياا العالم ،و على انعمى رن      

يتيع اليصير فإن الع ل يأمر المخلوق يأن يطيع خال ت و يخضع لت، و ال يصو ريدا 

رن يت دم عليت، و ال رن يزاحمت و ال ينافست ، و ال يجعل نفست ندا لت .  و من ي ول 

يعا لع لت و إنما هو متيع نهوائت و مصالحت الدنيوية ، و ال يخالف ذلك فهو ليس مت

 يحق لت رن يتلفها يدعاوى الع ل و الع النية .

و رايعا إن قولت يأن الع ل رساس الن ل ،حتى ال ينتلق الع ل على نفست و يصيو     

الفكر ذاتا و موضوعا في آن واحد. فهذا زعم ال يصو وهو و تالعب يانلفاف ، نن  

ال يستطيع االنتالق على نفست حتى و إن  –يحكم رنت  ناقص –لع ل اإلنساني  ا

حاول ذلك . فهو ال ينمو و ال يت وى و ال يزداد علما و كشفا و تجرية ، إال ياالنفتاح 

على الخارج حي  الطييعة و العمران اليشر  . و رما االنتالق الذ  رشرنا إليت 

و إنما سيحد   -ليس كما ادعى الرجل-يحد  فإنت س -فإذا تصورناه جدال–الرجل 

في  –ر  الوحي –عندما يدعي الع ل رنت  يكفي نفست ينفست ، و رنت  هو رساس الن ل 

هذه الحالة ينتلق الع ل على نفست ، و يحد  الذ  تخوف منت حسن حنفي و حذر 

 منت .

ى  ما حذر منت و رما إذا جعلنا الدين الحق ، هو رساس الع ل فهذا ال يِؤد  إل      

الرجل و إنما يؤد  إلى االنفتاح يشكل ي يني على عالم انلوهية ، و الجنة و النار ، 

و عالم التاري  الصحيو للطييعة و اإلنسان.  و يتعرف ريضا على علوم ي ينية ال 

 يمكنت معرفتها إال يالوحي اإللهي الحق الذ  هو دين اإلسالم .

ختار رنا رن الع ل ال وصاية عليت ال من ن ل و ال من و رما قولت : )) و ريما ا     

حاكم و ال غيره(( فهذا الكالم غير علمي ، نن الع ل الفطر  اليديهي ال ي ول ذلك 

صحيو من  ََ ََ ََ ، و إنما ي ول : رنا ال رخضع إال للحق و ال رقيل رمرا إال يدليل َ

ية الدين الحق ، و ال الشرا ،رو من الع ل ،رو منهما جميعا . و الذ  ال ي يل وصا

الدليل الصحيو فهو ليس متيعا للشرا و ال للع ل و إنما هو متيع نهوائت و فنونت و 

شهواتت . و الوصاية التي ن ول يها هنا ليسُ ن صا و ال عييا و إنما هي كمال و 

عزة و شرف ، ت وم على الن ل الصحيو و الع ل الصريو و العلم الصحيو . و من 
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صاية ف د اتخذ إلهت هواه و عطل ع لت ، و هو من الذين قال هللا يرفض هذه الو

ْم آذَاٌن اله  وَن يَِها َولَه  ْم رَْعي ٌن اله ي ْيِصر  ْم ق ل وٌب اله يَْف َه وَن يَِها َولَه  تعالى  فيهم : } لَه 

سورة -افِل وَن {يَْسَمع وَن يَِها ر ْولَـئَِك َكاننعام يَْل ه ْم رََضلُّ ر ْولَـئَِك ه م  اْلتَ 

. و من الذين حكى هللا عنهم رنهم  ي ولون يوم ال يامة : }َوقَال وا لَْو -179انعراف:

 . -10سورة الملك:-ك نها نَْسَمع  رَْو نَْعِ ل  َما ك نها فِي رَْصَحاِب السهِعيِر {

و رما الموقف النال  فيتعلق يمدى حجية كل من الع ل و الشرا و مكانة كل     

نهما و رسي يتت على ارخر ، و يتضمن طائفة متنوعة من رقوال الياح  حسن م

يصطدم يمشاكل اللتة ، و التعيير –رن الوحي –حنفي منها رنت قال:إن الدليل الن لي 

، و الفهم ، ننت  ليس حجة ع لية يديهية ، و الداللة اللففية ال تفيد الي ين في علم 

علم رصول الف ت ، و من نم فإن )) الدالئل الن لية رصول الدين ، عكس ما تفيده  في 

كلها ال تفيد الي ين نفرا العتمادها على اللتاُ ....و يالتالي فإن  الحجل الن لية كلها 

فنية حتى لو تفافرُ و اجتمعُ على شي  رنت  حق ، لم ينيُ رنت  كذلك إال يالع ل 

و الرواية و انقيسة و  و لو يحجة ع لية واحدة ، و ذلك العتمادها على اللتة

الحتمال وجود المعارض الع لي ، و ال تتحول إلى  ي ين إال ي رائن من الحس و 

 . 17المشاهدة((

و قال ريضا: لكن الن ل ال يؤد  إال إلى  الفن يرواياتت و تتيراتت . و رن الفن      

فنينا  ال يتني من الحق شيئا ،و لو تفافرُ كل الحجل الن لية على شي  فإنت يفل

. و زعم ريضا رن الحجل الن لية كلها ال  18و ال يتحول إلى  ي ين إال يحجة ع لية((

 .  19تنيُ شيئا ننها  فنية 

وردا عليت رقول:روال إن الرجل ي صد يعيارة " الحجل الن لية" حجل ال رآن و    

 السنة، مع رن مصطلو الن ل روسع من ذلك، رنت  يشمل كل ما يرو  من المن والُ

، فهل كل ما يروى و ي ن ل فني ، و ال ينيُ شيئا ؟ إن قولت السايق ال يصو على 

اإلطالق ، نن الرجل لم يفرق يين نوعي الن ل ، و هما: التواتر و ارحاد ، 

                                                
 .  372-371، ص:1حسن حنفي : من الع يدة إلى  النورة .ح - 17

 .  18حسن حنفي : اليمين و اليسار في الفكر الديني ..ص - 18

 .  291، ص: 3النورة ..ح  حسن حنفي : من الع يدة إلى - 19
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فالمتواتر صحيو إذا توفرُ فيت شروط الصحة ،وانتفى عنت الشك، وال يحتاج إلى  

الذ  يرويت رحاد الناس و لم تتوفر فيت شروط  تح يق إلنياتت. و رما ارحاد فهو الخير

 .  20المتوار  ، لذا فهو يحتمل الخطأ و الصواب ، و الصدق و الكذب

و مع ذلك ، فإنت  ال يصو إصدار حكم مطلق يأن الن ل كلت فني و ال يصو ، 

و ال ينيُ شيئا ، فهذا كالم يال علم ، و ال يصو رن يصدر عن إنسان ينتمي إلى  

. و الح ي ة هي رن خير ارحاد يحتمل الخطأ و الصواب و الصدق و رهل العلم

الكذب ، لذا يجب إخضاعت للن د و التمحيص للتأكد من صحتت ، رو خطئت ، رو 

ترجيو صدقت من كذيت رو العكس . فإذا ما رخيرنا إنسان يخير ما فهو قد يكون 

إال التأكد من –الحالة في هذه –صادقا في خيره ،و قد يكون كاذيا فيت . و ما علينا 

صحتت ين ده و تمحيصت ، و السعي إلى  التح ق منت يالمشاهدة إن كان ذلك ممكنا 

ينا  على قولت تعالى : }يَا رَيَُّها الهِذيَن آَمن وا إِن َجا ك ْم فَاِسٌق يِنَيٍَأ فَتَيَيهن وا رَن ت ِصيي وا 

وا َعلَى َما فَعَلْ  ً يَِجَهالٍَة فَت ْصيِح  ، فاهلل تعالى   -6سورة الحجراُ:-ت ْم نَاِدِميَن {قَْوما

مع –رمرنا يالتح ق و التأكد يكل ما نستطيع ، مع رن الراو  مجروح لكنت رمرنا 

يالتنيُ و التيين ، نن  المجروح قد يصدق . لكن حسن حنفي رصدر حكما  –ذلك 

و ياإلعدام في حق الشرا ، دون ر  دليل صحيو و ال ضعيف ، إال رغياتت 

مصالحت و مذهييتت، و ركد على رن الدليل الشرعي فني و ال ينيُ شيئا . مع رن 

الح ي ة خالف ذلك ، فإذا ما رخيرنا إنسان يخير ما ، و ح  ناه و تأكدنا منت فهذا دليل 

قاطع على رنت  خير ارحاد قد يكون صحيحا و صادقا و ي ينيا . و هذا هو انصل 

ينا ، فمعفم رخيارنا في حياتنا العادية تن ل إلينا يطريق في حياة اإلنسان  قديما و حد

ارحاد عن طريق رصحاينا و روالدنا و جيراننا و نأخذ يها ،و نصدق معفمها ، و 

نيني حياتنا عليها . و إذا اشترطنا فيها التواتر فستتوقف حياتنا ، ننت  ال يمكن رن 

ما رنت  يضر يالناس إذا اشترطناه يتوفر ذلك في رخيارنا و حياتنا اليومية من جهة، ك

من جهة رخرى. و هذا ي ؤد  إلى  كشف رسرار الناس و تعطيل مصالحهم . و عليت 
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فإن  خير ارحاد قد يكون طري ا إلى  الصدق و الحق و الي ين خالف ما رراد رن 

 يوهمنا يت حسن حنفي .

، فصّب عليت جام   و رما الدليل الشرعي ، فهو الذ  قصده الرجل يكالمت السايق    

غضيت و تعصيت ، و نزا منت كل صدق و ي ين يتير دليل صحيو و ال ضعيف و 

لم يكن فيت موضوعيا و ال طاليا للحق . و نسي رو تناسى رن ال رآن الكريم قطعي 

حكم م فصل  النيوُ يدليل ال رآن و التاري  من جهة،  و قطعي الداللة ننت  كتاب م 

من جهة رخرى  . لذا فإن  زعمت السايق ال يصدق على ال رآن ال يأتيت الياطل ريدا 

الكريم . و رما يالنسية للسنة النيوية فمنها ما هو صحيو متواتر ، و منها ما هو آحاد 

صحيو تم تح ي ت و تمحيصت إسنادا و متنا ، و فق منهل ن د الخير في علم مصطلو 

يؤخذ لت، و ال تصو  الحدي  . و منها ما هو ضعيف و موضوا فهو متروك ال

، لكن الرجل تجاهل كل ذلك ،و  21-عليت الصالة و السالم -نسيتت إلى  رسول هللا 

 رصدر تلك انحكام الياطلة في حق الدليل الشرعي .

رنكر ح ائق و ي ينياُ  –يتلك المزاعم و انحكام  –و نانيا إن حسن حنفي 

ل الن لي كلت فن و ال ينيُ معروفة من دين اإلسالم يالضرورة ، فزعمت يأن الدلي

شيئا يعني رن ال رآن كلت ال حق فيت و ال ي ين . و هذا زعم ياطل ال ي ولت مسلم ، يل 

ال ي ولت إنسان موضوعي حياد  يحترم نفست و ع لت و علمت. نن  ال رآن شاهد 

على نفست يأنت  كالم هللا تعالى  ، و رنت  حق و يرهان ، و هداية و نور ، يل رنت  

عندما رشار إلى  تضمنت للمحكم و  –رن ال رآن –لت م حكم و ال م تشايت فيت ننت  ك

ٌُ ه نه ر مُّ  ْحَكَما ٌُ مُّ المتشايت في قولت سيحانت :}ه َو الهِذَ  رَنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنت  آيَا

ا الهِذيَن في ق ل ويِِهْم َزيْ  ٌُ فَأَمه تََشايَِها ٌغ فَيَتهيِع وَن َما تََشايَتَ ِمْنت  اْيتِتَا  اْلِفتْنَِة اْلِكتَاِب َور َخر  م 

اِسخ وَن فِي اْلِعْلِم يَ  ول وَن آَمنها يِِت ك لٌّ  ْن َواْيتِتَا  تَأِْويِلِت َوَما يَْعلَم  تَأِْويلَت  إاِله َّللّا  َوالره ّمِ

،  قصد يذلك رنت  -7رة آل عمران:سو-ِعنِد َريِّنَا َوَما يَذهكهر  إاِله ر ْول واْ انْليَاِب {

يتضمن آياُ محكمة واضحة في ذاتها هي انصل و منت آياُ رخرى  متشايهاُ 

تحتمل عدة تفسيراُ و معان ، لكنها م حكمة يالمحكماُ ، و قد نّص ال رآن على رنت  
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ييّن ال يأتيت الياطل في قولة تعالى: }ه َو الهِذَ  رَنَزَل َعلَ  حكم م فصل م  ْيَك كتاب م 

ٌُ ه نه ر مُّ اْلِكتَاِب { ْحَكَما ٌُ مُّ ،و }اَل يَأْتِيِت اْليَاِطل   -7سورة آل عمران:-اْلِكتَاَب ِمْنت  آيَا

ْن َحِكيٍم َحِميٍد { ، فيكون  -42سورة فصلُ:-ِمن يَْيِن يََدْيِت َواَل ِمْن َخْلِفِت تَنِزيٌل ّمِ

حكما م فصال ال تشايت فيت ، و يفسر نفست ينفست ، فهو قطعي النيوُ و  الكتاب كلت م 

قطعي الداللة يستطيع التأكد من ذلك كل من التزم يالمنهل الشرعي في فهم ال رآن 

. و رما ردعيا  الع النية و رمنالهم من رهل انهوا  و الضالل فهم يرفضون 22الكريم

ذا ذلك المنهل ليس ننت  غير صحيو ، و إنما ننت  يخالف رهوا هم و مصالحهم ، ل

فهم ال يلتزمون يت و يتعمدون تحريف الشرا لتاياُ في رنفسهم من دون ر  دليل 

 صحيو من الشرا ،و ال من الع ل ،و ال من العلم .

و يذلك يتيين رن الرجل ارتكب جريمة كيرى في حق الشرا و الع ل، عندما زعم    

حيو يؤيد يت رن الشرا ال ينيُ شيئا و ال ي ين فيت ، من دون رن ي دم ر  دليل ص

زعمت .  فهل يصو في الشرا و الع ل رن يكون ما ذكره هللا تعالى  في كتايت عن 

خلق العالم و الرسل ، و الجنة و النار ، و الجن و الشياطين ، و الشريعة و الع يدة 

، ليس صحيحا و ال ي ينا ، و ما هو إال فن و شك ؟ . و هل ي ع ل رن ينزل هللا 

، و يتحدى يت الجن و اإلنس  ،و يكون كتايا فنيا ال ي ين فيت ؟ .  تعالى  كتايت الخاتم

و هل ي ع ل رن يعد هللا تعالى  عياده يالجنة ،و يتوعد الكافرين منهم يالنار يكتاب 

فني ال حق فيت و ال ي ين ؟ .  و نحن نعلم ي ينا رن ال رآن الكريم شاهد على نفست 

ي رره يجد فيت ح ائق واضحة نايتة ال ل يس يأنت  حق و نور ،و كلت ح ائق .و كل من 

فيها ، فهل نتركها و نأخذ يمزاعم حسن حنفي و فنونت ؟، كال و رلف كال ،  إنت  

رجل ال يعي ما ي ول ، رو رنت صاحب هوى  يتعمد ذكر ذلك تتليطا و تحريفا و 

جز طعنا في الدين لتاياُ في نفست. فما رسهل المزاعم ، فهي ليسُ ردلة ، و ال يع

 عنها رحد ، و هي ررس مال ردعيا  الع النية و رمنالهم من رهل انهوا   . 

ونالنا إن الرجل تحجل يأن الذ  يجعل الدليل الن لي فنيًا ،هو العوائق التي تعوق     

عن الفهم الصحيو لت ،كاللتة والرواية ،وانقيسة ،والتفسير ، والفهم ،واحتمال 
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هذا فيت جانب من الصحة ،وهو رمر يتعلق يكل وجود المعارض الع لي . وقولت 

المن والُ . حتى كالمنا اليومي المكتوب والمحكي قد يكتنفت يعض ذلك. لكن الرجل 

غاب عنت ،رو تناسى رن تلك العوائق ال تصدق على ال رآن الكريم رصال ، ننت  

فصهل ،لت منهجت الذاتي في الفهم ، والن د ،وا يهين ، م  حكم ،م  الستدالل ، ولت كتاب م 

ريضا معجمت اللتو  الداخلي . واللتة العريية هي التي تحتاج إليت، وليس هو الذ  

يحتاج إليها . فال رآن  ي فسر نفست ينفست ،ومن يفهمت يتير منهجت فهو على 

ف ومتالط ،ومعاند  خطأ،ومن ي صر على ذلك فهو إما رنت  جاهل، رو رنت  محّرِ

اضاُ حسن حنفي ، ال تصو وال تصمد، ريدا، رمام وصاحب هوى . لذا فإن  اعتر

 ح ائق ال رآن الكريم ،والع ل الصريو ،والعلم الصحيو.

و رما فيما يخص تأنير اللتة العريية على الفهم الصحيو للدليل الشرعي ،فإن     

اللتة وسيلة للفهم والتعيير، ي عيّر يها عن الح ائق والي ينياُ، كما ي عير يها عن 

والشكوك، و الترجيحاُ. فإذا كان الفهم صحيحا ،والدليل قويًا ،والمعطياُ  الفنون،

صحيحة و واضحة ،فإن  هذا يؤد  إلى الصواب والي ين .ورما إذا كان انمر 

خالف ذلك ، فإنت سيؤد  إلى  الفن ، رو الخطأ، رو الترجيو . وهذا يصدق على 

ة ، رو ع لية، انمر الذ  يعني كل المواضيع الفكرية، سوا  كانُ ن لية ،رو م شاهد

رن اللتة ما هي إال وسيلة ،ال دخل لها في فنية الن صوص الشرعية رو ي ينيتها . و 

هذا خالف ما رراد رن ي وهمنا يت حس حنفي الذ  زعم رن اللتة تؤنر في جعل 

ُ  شيئا !!.  الن صوص الشرعية ال ت ني

ة النيوُ والداللة، فإن  فهمها ويما رنت  سيق رن يينا رن نصوص الوحي قطعي     

يكون صحيحا ،واللتة ت عير عنت يدقة و وضوح إذا تم الفهم يطري ة صحيحة .ورما 

إذا حد  خطأ ،رو انحراف في فهمها يسيب النوايا الفاسدة، والتأويل التحريفي، فهنا 

يحد  االنحراف ، ويكون الفهم غير صحيو. ليس نن  النصوص غير ي ينية ، وال 

غير مفهومت ،وإنما نن  المفسر للنصوص الشرعية هو الذ  انحرف عن  رنها

 المنهل الصحيو في فهم الوحي فحرفت . فالعيب فيت ، وليس في الوحي .
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وهو قد تحجل ياللتة ، في رنها تساهم في جعل الدليل الشرعي فنيا ،ونسي نفست    

التي زعم رنها تعوق  -للتة ،رو تناسها ،يأنت  متناقض مع نفيت فيما زعمت. نن  هذه ا

هي نفسها التي استخدمها هو ينفست في فهمت للشرا  –فهم الوحي فهما صحيحا 

،وعرضت نفكاره، وفهمت للنصوص وسعيت إلقناعنا يصحة وي ينية ما ذهب إليت . 

فلماذا كانُ هذه اللتة ي ينية في نتائجها عندما استخدمها هو في فهم الوحي؟!، ولماذا 

ية عندما يستخدمها مخالفوه في فهم الوحي، وت رير ح ائ ت ؟. ولماذا هو ليسُ ي ين

يفهم يها ح ي ة الوحي ،وغيره ال يفهم يها إال الفنياُ ؟!. و لماذا هو ال تعوقت تلك 

اللتة في فهم الوحي ، و تعوق غيره في فهمت ؟! ، و لماذا عندما يكتب هو ياللتة 

غيره ،و عندما يكتب يها مخالفوه ال يكون العريية ، يكون كالمت صحيحا ويفهمت 

انمر كذلك ؟! . إننا ال نجيب على هذه التساؤالُ ، نن رجويتها واضحة يديهية 

 معروفة يالضرورة من طييعة تلك التساؤالُ.

وهو متناقض ريضا، ننت  في الوقُ الذ  يزعم رن المن والُ فنية ،وال ت نيُ    

 عن المتكلمين، والفالسفة ، والمؤرخين ، وعلما  شيئا، نجده مأل كتيت يها ، ن ال

الشريعة، و ينى عليها رفكاره ،و زعم رنها ي ينية ع النية ،ودافع عنها يحماس 

،مستخدما اللتة العريية التي هي نفسها التي ي فهم يها الشرا. فهل ي ع ل رن يكون ما 

ب إليت ي ينيا، وح ا، كتيت حسن حنفي ياللتة العريية، وما ن لت عن هؤال  ،و ما ذه

وصوايا، وصحيحا، لكن كالم هللا ورسولت المكتوب ياللتة العريية، هو فني وليس 

ي ينيا، وال ي نيُ شيئا؟؟!!. ومن الذ  يكون كالمت ح ا وي ينيا يالضرورة، كالم هللا 

 ورسولت رو كالم اليشر ؟؟!!.

جًدا .نن  ي ينياُ الع ل  ورايعًا إن ما زعمت الرجل في حق الع ل، ميالغ فيت جًدا   

انولية قليلة جًدا، يالم ارنة إلى  الح ائق التي يتوصل إليها ياليح  واالست را ،و 

والواقع رن اإلنسان  يولد ياستعداداُ ،  23المحاولة والخطأ . وقد رنيُ الشرا

وقدراُ كامنة فيت ،نم تنمو تدريجيًا ، فيكتسب اإلنسان  الخيراُ ، ويكتشف الح ائق 

، ويؤسس العلوم ، ينا  على ميادئ الع ل الفطرية انولية المعروفة . وهذا ي يين رن 
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الي ينياُ انولية الفطرية قليلة يالم ارنة إلى الح ائق والي ينياُ التي يكتشفها اإلنسان  

 من محيطت ، وهي ليسُ يديهية ، وإنما هي مكتسية .

ايزال عاجزا عن معرفة رمور كنيرة ومع رن الع ل ركتشف ح ائق كنيرة ، فإنت م    

 –جًدا جًدا ،في نفست ، وع لت ،وجسده ، ومحيطت وفي العالم يأسره . كما رنت  توجد 

نفرياُ، و فنياُ ، و ترجيحاُ  –إلى  جانب الح ائق التي توصل إليها اإلنسان  

ى  ، واحتماالُ كنيرة جًدا ، في مختلف العلوم ، لم يستطع الع ل الوصول فيها ،إل

رن الع ل ليس كما وصفت حسن حنفي و  -يالضرورة -ح ائق نهائية نايتة . مما يعني

نسيية من قوى الروح ، تعتمد على  –على رهميتها   -غلوه فيت . وإنما هو قوة 

االحتمال والترجيو واالست را  ، ورفعالها تحتمل الخطأ والصواب معا . وليسُ 

خليط من كل ذلك . وهذا هو الذ  رغفلت  يديهية ، وال ي ينية يالضرورة، يل هي

حسن حنفي ، ورصدر حكمت ييديهية وي ينية رحكام الع ل م ايل فنية ن صوص الشرا 

،وعدم قدرتها على إنياُ ر  شي  . وهذا الزعم ال يصو ، وقد يينا يطالنت   شرعا 

 ة .وع ال ، و واقعًا ، وهو حكم ال يصو رن يصدر من إنسان يدعي العلم والع الني

وليس صحيًحا ما زعمت الرجل ، من رن الداللة اللففية ال تفيد الي ين ، نن انمر    

وسيلة يمكن رن ي عير  -في الح ي ة–ال يتعلق ياللفف ، من حي  رنت لتة ، فاللتة هي 

يها عن الح ائق والي ينياُ ، كما رنت يمكن رن ي عير يها عن انساطير والفنون ، 

االُ . وإنما انمر يتعلق يمدى وض وح الميحو  فيت ،و يطري ة وانياطيل و االحتم

االستدالل المستخدمة ، ويمدى صحة االستنتاج . والشاهد على ذلك هو رن الح ائق 

العلمية التي ركتشفها اإلنسان  ، ت ايلها نفرياُ رخرى  كنيرة ، تنيُ عدم صحتها 

واحدة ، هي لتة اإلنسان  ، يحروفها يلتة  -تمه التعيير عنها–رو ماتزال معل ة ،وكلها 

 ، ومفرداتها وجملها .

ورما الموقف الرايع فيتعلق يمدى قوة الع ل ورسي يتت على الشرا ، فزعم حسن    

حنفي رن النص الشرعي ال ي نيُ شيئا، يل هو في حاجة إلى  إنياُ ، في حين رن 

 ، رو نفيت ؛ فال الع ل ال ي ف شي  غامض رمامت . و هو قادر على إنياُ كل شي

الن ل يدون الع ل يكون » مفر من اليداية يالدليل الع لي، فهو رساس الن ل .و رن 
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مجرد فن ، وال يرقى إلى  مرتية الي ين ، فالن ل ال يتحد  ينفست ، وال يعرض 

لكن الع ل يؤد  « . نفست إال من خالل الذهن اإلنساني  . الن ل وحده ال ينيُ شيئا

داهتت ورولوياتت ، ويراهينت واست رائت .وميزة الدليل الع لي رنت  ييدر إلى  الي ين يي

سيق يأ  نص ،  ييدائت ي ينية ، و وضوح الع ل ويداهتت ، فال يحتاج إلى  إيمان م 

يس في فهم النصوص  َ  . 24وي ضي الع ل على كل ل 

شرعي ورقول : إن الرجل ال يمل من تكرار مزاعمت ورياطيلت المتعل ة يالدليل ال   

م ايل الدليل الع لي ، فنفس الفكرة عيهر عنها يتعايير مختلفة . و زعمت هذا غير 

عوناُ النفس ، ويالكالم الالعلمي ،  صحيو في معفمت، و مملو  يالدعاوى ور 

والالع الني ، والالشرعي . وذلك رنت  روال زعم رن الع ل ال ي ف شي  غامض 

رو نفيت. وهذا زعم مضحك ، ال يصو رن رمامت، ورنت  قادر على إنياُ ر  شي  

يصدر عن إنسان من رهل العلم . ف ائلت إما رنت  ال يعي ما ي ول ، و إما رنت  صاحب 

هوى يتعمد ذكر ذلك لتاياُ في نفست . كالطعن في الشرا، والتلو في الع ل ، ليفتو 

م يت الشرا ، ويت دم عليت ، ويطرح رفكاره المهيّئة  سلفا . و إال فإنت لنفست طري ا ي  ّزِ

رن كل علوم اإلنسان نسيية، لسيب  –شرعا وع ال وعلما  –قد رصيو من المعروف 

واحد ،هو رن ردواتت نسيية، وع لت محدود، و قاصر على إدراك كل شي  . وقد 

رفهر الواقع الصحيو مدى عجز الع ل في معرفة رمور كنيرة، لم يصل فيها إلى  

 ة نشأة الكون ،وخلق الحياة واإلنسان  ، وعجزه موقف ي يني صحيو، لمعرفة ح ي

في عالج كنير من انمراض المزمنة ، التي يعاني منها ماليين اليشر، كمرض 

السكر ، والسرطان، واإليدز، والحساسية وغيرها من انمراض . فاإلنسان  مهما 

ر وتي من علم وعي رية ، فهو محدود ال دراُ ،ننت  كائن مخلوق ناقص،  } 

ن اْلِعْلِم إاِله قَِليالً {وَ  وح  ِمْن رَْمِر َريِّي َوَما ر وتِيت م ّمِ وحِ ق ِل الرُّ سورة -يَْسأَل ونََك َعِن الرُّ

ً { -85اإلسرا : ّبِ ِزْدنِي ِعْلما ، و } َوفَْوَق ك ّلِ ِذ   -114سورة طت: -، و} َوق ل ره

ة نايتة، ال ينكرها رو يتناساها . فهذا الذ  ذكرناه ح ي  -76سورة يوسف:-ِعْلٍم َعِليٌم {

 إال م تعصب رعماه هواه وتعصيت .

                                                
 125ص: 2. وموسوعة الحضارة العريية اإلسالمية ،ج380،381، 273ص: 1حسن حنفي   : من الع يدة إلى  النورة ،ج - 1 

  18.واليمين واليسار في الفكر الديني ،ص:
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ونانيا إن قولت:إن الع ل قادر على رن ي ضي على كل ل يس في فهم النصوص ،    

هو قول فيت حق وياطل ،فأما الحق، فهو رن الع ل يستطيع فهم كالم هللا تعالى  ، 

را، والعكس صحيو . وقولت هذا سليما ،كان صوايت كني -في الفهم-وكلما كان منهجت 

هو اعتراف من الرجل، يأن الع ل يستطيع فهم نصوص الشرا ،ومعرفة 

ال ت فهم وال تنيُ شيئا .  -ر  النصوص الشرعية -مضمونها، وقد زعم ساي ا رنها

لكنت هنا، زعم رن الع ل قادر على رن ي ضي على كل ل يس في فهمها. فهذا تناقض 

نفست، فلماذا لم تع  ت اللتة هنا؟!. ولماذا لم يع  ت الفهم واضو، رد يت الرجل على 

 . .والرواية، ورسياب النزول في تفسير الوحي وفهمت؟!

ورما الياطل فهو زعمت يأن الع ل قادر على رن ي ضي على كل ل يس في فهم    

ن صوص الشرا ، فهذا كالم ميالغ فيت جًدا، وفيت ياطل كنير ريضا .نن الواقع يشهد 

اختلفوا في فهم ن صوص الشرا، واختلفُ مواقفهم  -قديما وحدينا–ى رن العلما  عل

حتى يين علما  المذهب الواحد. ولم يصلوا إلى  فهم واحد في كنير من النصوص 

،ولم يرتفع الليس، وفل الخالف قائما . فأين الع ل الجيار المزعوم الذ  يرفع كل 

النوايا ،و صو منهل فهم نت  إذا صدقُ ل يس في فهم النصوص ؟!. ونحن ال ننكر ر

الوحي، فإن  كنيرا من الخالفاُ ستزول، وتسع قاعدة االتفاق، ويضيق مجال 

، لكن االختالفاُ ستي ى خاصة في مجال االجتهاداُ و االختياراُ التي  االختالف

ال نصوص صريحة فيها ، والتي قد تحتمل عدة قرا اُ ، وهذا حال اختالف علما  

 .    25في كنير من المسائل الف هية الصحاية

ورما ال ول يأن الع ل ييدر ياليداهة والوضوح والي ين،  فهذا قول ال يصو على    

إطالقت ،وال يعير إال على جانب من الح ي ة ،وهي رن الع ل قد ينطلق في كنير من 

ل من رحكامت من الي ين واليداهة، لكن هذا ليس دائما . فإنت كنيرا ما ينطلق الع 

الفن، واالحتمال، واالفتراض، مع ضيايية التصور، والشاهد على ذلك ما نجده من 

كنرة الفروض والنفرياُ في علوم الطييعة والعمران اليشر . فلو كانُ قائمة على 

الي ينياُ واليديهياُ، والح ائق الواضحة، ما كانُ فروًضا ونفرياُ، و ما حد  

                                                
 وما يعدها .  68رنفر منال عمر سليمان : انش ر تاري   الف ت اإلسالمي ص   25
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فإن الع ل كما رنت قد ينطلق من الي ين واليديهة،  حولها خالف يين رهل العلم. وعليت

فإنت قد ينطلق ريضا من الفن ،والشك، واالحتمال، والفرض. وهذا رمر نايُ ال 

 جدال فيت، وهو من ريجدياُ التفكير العلمي. 

فالي ين إذا ليس حكرا على الع ل، وال هو من ضرورياتت في كل رحكامت .وهذا      

هو كلت حق، وعلم، وي ين ،ونور، ويرهان. يتض النفر خالف حال الشرا الذ  

عن الع ل رَفَِهم الشرا فهما صحيحا رم رخطأ في فهمت ؟. فهذا ال ي تير من ح ي ة 

مضمون الشرا رصال . فهو حق وي ين في ذاتت ال يتتير ولن يتتير، سوا  فهمت 

ي الدين وانت اًصا اإلنسان رم لم يفهمت. لكن الرجل عكس انمر، ورراده عوًجا طعنًا ف

 من مكانتت، وانتصارا للياطل الذ  قال يت. 

هو مجرد فن، ورنت  دون الع ل  -ر  الن ل-ويذلك يتيين رن زعمت يأن الوحي    

،هو زعم ياطل، ال دليل عليت من الشرا، وال من الع ل، لسيب يديهي هو رن الشرا 

وي ين. و هذا خالف الدليل  كالم هللا ورسولت ،ويما رنت  كذلك، فيالضرورة رنت  حق

الع لي الذ  هو دليل نسيي محدود، يجمع يين الي ين والشك ،والفن واالحتمال . 

ويما رن الدليل الشرعي هو حق وعلم في ذاتت فال يمكن للدليل الع لي رن يت دمت، وال 

يكون رساسا لت، وال يزاحمت ،وال يساويت وال ي ضفي عليت الي ين والصالحية 

رن يفهم  -ر  الع ل-، فهذا لن يحد  مع الدين الحق. لكن في وسعت والصواب 

 الشرا ويكتشف رسراره وِحَكمت.

ونالنا إن زعمت يأن الن ل ال يتحد  عن نفست، وال يعرف نفست إال من خالل    

الذهن اإلنساني . فهو زعم ياطل، فيت تتليط وتدليس على ال را . نن الشرا  وحي 

 تعالى  خاطينا يكالمت ،وتجلى لنا في كتايت ،وعرض لنا عرض نفست ينفست، فاهلل

فيت رصول دينت وفروعت. فال رآن  الكريم كتاب يتحد  ينفست، ويعرض مضمونت، 

ليس من خالل الذهن اإلنساني ، وإنما عن طريق الوحي المعصوم يواسطة جيريل 

دون ر  تصرف من  -عليت الصالة والسالم-الروح انمين، فأوصلت إلينا رسول هللا 

ْك يِِت ِلَسانََك ِلتَْعَجَل يِِت إِنه َعلَْينَا َجْمعَت  َوق ْررنت   وال تدخل منت، ل ولت تعالى :} اَل ت َحّرِ

، و } ق ْل َما يَك ون  -19-16سورة ال يامة:-فَإِذَا قََررْنَاه  فَاتهيِْع ق ْررنت  ن مه إِنه َعلَْينَا ييانت {
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لَت  مِ  ُ  َريِّي ِلي رَْن ر يَّدِ ن تِْل َا  نَْفِسي إِْن رَتهيِع  إاِله َما ي وَحى إِلَيه إِنِّي رََخاف  إِْن َعَصْي

 . -15سورة يونس:-َعذَاَب يَْوٍم َعِفيٍم {

عليت  ورما الع ل اإلنساني  فليس هو الذ  يعرض الوحي، وإنما هو ي رره، ويطلع   

عكس هو الصواب ،فإذا اتيع اإلنسان  ويفهمت، وال يستطيع التأنير في مضمونت . وال

منهل ال رآن في فهمت، يكون ركنر صوايا و فهما لت. وإذا قرره يمنهل رهل انهوا  

والضالل والتحريف، فإنت لن يفهمت فهما صحيحا كامال ،وال ينتفع يت، إال قليال ،نن 

عَْلنَا َعلَى } َوجَ ال رآن في هذه الحالة يزيده ضالال ويعدا عن الحق، ل ولت تعالى : 

َُ َريهَك فِي ال رآن َوْحَده  َولهْواْ َعلَى  ق ل ويِِهْم رَِكنهةً رَن يَْف َه وه  َوفِي آذَانهم  َوْقًرا َوإِذَا ذََكْر

 . -46سورة اإلسرا :-رَْديَاِرِهْم ن ف وًرا {

ومن ذلك ريضا رنت  عندما يؤلف كاتب كتايا ما ، فإنت يعرض فيت فكره ومنهجت،    

ومواقفت من الفضائياُ التي تناولها فيت ، فهو الذ  يتحد  عن نفست وفكره . وليس 

ونت.  ق را  كتايت هم الذين يفعلون ذلك. فهم ي رؤون كتايت، وال يتدخلون في مضم 

والكتاب هو الذ  يعرض فكر صاحيت ويدافع عنت في حياتت ومماتت. فاللتة وسيلة 

ليشر، وال دخل لها في تفسير مضمون ر  كتاب ن رر يها ال رآن الكريم، ومؤلفاُ ا

 وهذا خالف ما رراد رن يوهمنا يت حسن حنفي .

وفيما يخص زعمت يأن الوحي ال ي نيُ شيئا وإنما هو الذ  في حاجة إلى  إنياُ     

، فهو زعم ياطل ريًضا ،نن الوحي الصحيو كلت ح ائق وعلوم وال يحتاج إلى  

، وال ردلة ويراهين صادقة من جهةحتو  يداخلت على عامل خارجي إلنياتت، ننت  ي

ر  الع ل -يحتاج إلى  الع ل ليجعل مضمونت صادقا صحيحا من جهة رخرى . لكنت 

هو الوسيلة التي يتمكن يها اإلنسان من اإلطالا يها على كالم هللا وفهمت،والكشف -

الع ل كأدلة عن يراهينت، ومعطياتت، ومعجزاتت، التي يفرض يها الوحي نفست على 

قاطعة دامتة على رنت  كالم هللا من جهة ، ويتحداه على رن يأتي يمنلت من جهة 

رخرى  . فالع ل وسيلة، وليس هو الذ  ي عطي للوحي صدقت ،وصالحياتت و 

إعجازه. لكنت هو الذ  يفهمت، ويكشف عن إعجازه ،ورسراره وِحَكمت ،ويتيين لت رنت  

 كالم هللا ح ا وصدقًا.
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ا ي يطل زعمت ريًضا رنت  هو شخصيًا رد على نفست وناقضها ،عندما قرر ما ومم    

يخالف زعمت السايق في مواضع كنيرة من كتيت . فمن ذلك رنت  كان قد مدح 

المعتزلة والمتكلمين والفالسفة و وصفهم يأنهم  رصحاب الع ل واليرهان، واستشهد 

ساس الشرا . لكنت عاد مرة يمواقفهم عندما زعم رنهم  رجمعوا على رن الع ل ر

.و الشاهد 26رخرى  وذم علم الكالم ورهلت ،ودعا إلى  تتييره ،ونزا صفة العلم عنت

هنا هو رن هؤال  كانوا من رهل الع ل والع النية حسب حسن حنفي. والع ل رحكامت 

يديهية وي ينية عند الرجل . فلماذا لم ي وصل رهلت إلى  الي ين واليداهة، والحق 

ح في رحكامهم وعلمهم ؟!. ولماذا اختلفوا ولم يجمع الع ل يينهم ،وهو الذ  والوضو

 قدست الرجل وقدمت على الشرا ؟! ولماذا لم يوصلهم إلى  الي ين والصواب ؟!.

ومن ذلك ريضا رنت  انت د منهل التفسير الذ  اتيعت الفالسفة المسلمون ،فذكر رن    

لص،والشطحاُ الفلسفية ،والنفرياُ التأمل النفر  الخا»من عيويت الوقوا في

اليعيدة عن التصديق. إذ رن الع ل قادر على تيرير كل شي  ، وعلى السير في كل 

 . 27«طريق

و قولت هذا، كالم صحيو، انت د فيت الفالسفة ،ورد يت حسن حنفي على نفست !.     

ينطلق منها فأين الي ين الذ  قدمت الع ل لهؤال  الفالسفة ؟. ورين اليديهياُ التي 

الع ل في رحكامت ،ويوصلت إلى  الح ائق ؟!. ورين هذا الع ل الذ  ال يعجزه شي  

على حد زعم حسن حنفي ؟. ورين هو لكي ين ذ هؤال  مما وقعوا فيت ؟. ولماذا 

تركهم وقعوا في انخطا  والشطحاُ والنفرياُ اليعيدة عن التصديق ؟!. إن هؤال  

في المنهل والتطييق ، فأين الع ل الي يني واليديهي   الفالسفة جمعوا يين االنحراف

المزعوم ، لي جنب هؤال  مما وقعوا فيت ؟!. فأين هذا الع ل الذ  قدمت حسن حنفي 

وجعلت رسيق من الشرا لي ن ذ هؤال  مما تورطوا فيت ؟ ال جواب صحيو على هذه 

و من روهام الرجل التساؤالُ ،ننت  ال وجود لهذا الع ل المزعوم رصال ، و إنما ه

 ومتالطاتت .

                                                
  سنفصل في هذا الموضوا في الفصل الخامس إن شا  هللا تعالى  .  26
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هو في الح ي ة انت اد الذا للع ل الذ  قدمت  -الذ  وجهت للفالسفة-وهذا  االنت اد   

حسن حنفي و يالغ في تعفيمت . و هو قد هدمت من جهة رخرى عندما اتهمت يعدم 

تعدد الخدماُ ،جاهز لل يام يأ   الموضوعية، ورنت  في خدمة كل من يريده ، فهو م 

ر ي طلب منت . إنت  ييرر كل شي  ، ويسير في كل طريق .من دون اعتراض دو

!!.فأين الموضوعية والنزاهة واليداهة، والحياد؟!. هذه هي يعض الصفاُ التي 

وصف يها حسن حنفي الع ل اإلنساني  . فلماذا تخلى عنها، ولم يلتزم يها، وجعل 

ع ل هو الذ  قدست حسن نفست في خدمة كل من يطليت يحق ويتير حق . فهذا ال

حنفي وقدمت على كالم هللا، وجعلت حكما عليت !!.فالرجل سب الع ل وطعن فيت، 

 واتهمت يالنفاق، و ساي ا كان قد قّدست و رلّهت !!.

ومن تناقضاتت ريضا، رنت  سيق رن زعم يأن الدليل الشرعي ال سييل إلى فهمت،     

فهو فني دوما ،وال ينيُ شيئا .لكنت  يسيب عوائق اللتة ،والرواية والتفسير، لذا

ن ض زعمت عندما زعم ريضا رن الع ل ي ضي على كل ليس في فهم النصوص 

. فهذا تناقض واضو ! فلماذا لم تع  ت تلك العوائق ؟. وكيف استطاا رن  28الشرعية

يصل إلى  ذلك الفهم الذ  زعم رنت  فهم صحيو للشرا؟. ورال يعني ذلك رن النص 

ضمون موضوعي نايُ يمكن فهمت فهما صحيحا وعلى ح ي تت ؟. إن الشرعي لت م

الرجل متناقض مع نفست، انيُ هنا ما نفاه هناك. وهو هنا قد  نصه على ما ركده 

يين واضو م فصل ،يمكن للع ل رن يفهمت إذا  حكم م  الشرا عليت يأن الوحي اإللهي م 

وَن ال رآن رَْم َعلَى ق ل وٍب رَفَ » التزم يالمنهل الصحيو في الفهم ، ل ولت تعالى : اَل يَتََديهر 

ا الهِذيَن في ق ل ويِِهْم َزْيٌغ فَيَتهيِع وَن َما تََشايَتَ ِمْنت  » ، و -24سورة محمد:-«رَْقفَال َها  فَأَمه

اِسخ   وَن فِي اْلِعْلِم يَ  ول وَن آَمنها اْيتِتَا  اْلِفتْنَِة َواْيتِتَا  تَأِْويِلِت َوَما يَْعلَم  تَأِْويلَت  إاِله َّللّا  َوالره

ْن ِعنِد َريِّنَا َوَما يَذهكهر  إاِله ر ْول واْ انْليَاِب   .   -7سورة آل عمران:-«يِِت ك لٌّ ّمِ

والموقف الخامس يتعلق يإفهار ح ي ة موقف ردعيا  الع النية في حرصهم على    

رفصو عن هذا، حسن حنفي  الزعم يأن الع ل رساس الوحي، ورنت  رسيق منت. وقد

يتعيير واضو ال ل يس فيت، عندما زعم رن عيارة: قال هللا، وقال الرسول، ال تعتير 
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حجة ،والن ل وحده ال ي نيُ شيئا . ورنت  ي خطئ كل من يستدل على الع يدة اإلسالمية 

 »ي ال هللا، وقال الرسول، كما نفعل نحن في عصرنا هذا. وقال ريضا :إن كل من 

ي ول : قال هللا ،وقال الرسول، فإنت ال ييتي مصلحة الناس.  في حين رن كل من يدر 

ستعد  تحد  حدي  الع ل، ورعطى إحصا  للواقع، فإنت يدافع عن مصلحة الناس وم 

 .29«لم ارعة الحجة يالحجة، واليرهان ياليرهان

 

                        وردا علياااااااااات رقااااااااااول:إن زعماااااااااات هاااااااااااذا ياطاااااااااال جملااااااااااة وتفصااااااااااايال ،                      

وقد سيق رن ريطلنا مزاعم الرجال المتعل اة يالشايهاُ التاي رنارهاا حاول العالقاة ياين 

الشرا والع ل، وييهنا تهافُ مزاعمت ويطالنهاا، والتاي ال يؤيادها شارا صاحيو ،وال 

ع ل صريو، وال علم صحيو. لكننا هنا نضايف إلاى  ذلاك رماورا رخارى  زياادة فاي 

 إيطاالً لمزاعمت .الرد عليت، و

روال إن هذا الرجل ال يعي ما ي ول ،رو رنت  صاحب هوى يتعمد ذكر تلك    

انياطيل والشيهاُ لتاياُ في نفست من جهة، وللتشويش يها على ال را  وتمرير 

رفكاره المييتة من جهة رخرى . علما يأن ما زعمت الرجل ال يصدر عن مسلم 

وال ع ال، رن يرفض المسلم االحتجاج ،  صادق اإليمان ننت  ال يصو شرعا

واالستدالل ي ال هللا ،وقال الرسول . وال يصو في الع ل وال في الشرا قيول 

االحتجاج يأقوال من رفض االحتجاج يأقوال هللا عز وجل ورسولت .!! ومن ي ول 

يذلك فهو متيع لهواه وليس لع لت ،وهو من رهل انهوا  والفنون، وليس من 

 ن ورهل اليرهان .الع النيي

والنصوص الشرعية شاهدة ،على وجوب طاعة هللا ورسولت، وضرورة      

ً . ك ولت سيحانت :  ْستَِ يًما »االحتكام إلى  الشرا قليًا وقاليا َورَنه هَذَا ِصَراِطي م 

َق يِك ْم َعن َسيِيِلِت  َوَمن »، و  –153م:سورة اننعا-«فَاتهيِع وه  َوالَ تَتهيِع واْ السُّي َل فَتَفَره

ٍُ تَْجِر  ِمن تَْحتَِها اننهار  َخاِلِديَن فِيَها َوذَِلَك اْلفَْوز   ي ِطعِ َّللّاَ َوَرس ولَت  ي ْدِخْلت  َجنها

د وَده  ي ْدِخْلت  نَاًرا »،و -13سورة النسا :-«اْلعَِفيم   َوَمن يَْعِص َّللّاَ َوَرس ولَت  َويَتَعَده ح 
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ِهينٌ َخاِلًدا فِيَها َولَ  دُّوه  -14سورة النسا : -«ت  َعذَاٌب مُّ ، و) إِن تَنَاَزْعت ْم فِي َشْيٍ  فَر 

س وِل إِن ك نت ْم ت ْؤِمن وَن يِاَّلّلِ َواْليَْوِم ارِخِر ذَِلَك َخْيٌر َورَْحَسن  تَأِْويالً  -«إلى  َّللّاِ َوالره

لشرا كل ذلك هو فوجوب طاعة هللا ورسولت واالحتكام إلى  ا.  -59سورة النسا : 

من المعروف من دين اإلسالم يالضرورة من جهة، وي َوِجي ت الع ل الصريو على كل 

 مسلم من جهة رخرى  .

قد كشف عن نيتت الح ي ية في إصراره المتكرر، على رن  -يذلك الزعم -وهو   

الع ل رساس الشرا، ورنت  رسيق منت ،ورن الشرا ال ي نيُ شيئا. فهو رصر على ذلك 

زعم الياطل، ليصل إلى  تعطيل اإلسالم ،وإقناا ال را  يأنت  من الخطأ االحتجاج ال

ي ال هللا، وقال الرسول . من دون رن ي  دم ر  دليل صحيو من الشرا وال من الع ل. 

واكتفى يترديد الدعاو ، والمتالطاُ والشيهاُ، و التهويالُ ،و إصدار انحكام 

ولة منت للتأنير على الناس يالتتليط والتدليس ال طعية الجوفا  و الياطلة ، محا

 والتفليل والتحريف .

من يدر ي ول: قال هللا، وقال الرسول، فإنت ال ييتي  »ونانيًا إن زعمت يأن     

هو زعم ياطل، وم ضحك ، واتهام للمؤمنين في إيمانهم  ،« مصلحة الناس...

صل المعروف ،وهو رن وإخالصهم من دون دليل. كما رن زعمت هذا، هو خالف ان

من ي ول : ي ول هللا ورسولت هو ركنر الناس صدقاً وإخالصاً، وحياً للخير و العمل 

الصالو، يحكم رنت  مؤمن يخاف هللا ويرجوه ،ويلتزم يأوامره ونواهيت ،وال يتالعب 

يالدين، وانصل في الكافر خالف ذلك تماما، فالمؤمن الصادق جمع يين اإليمان 

ْسناً » و لوجت هللا تعالى ، ل ولت تعالى : والعمل الصال سورة -«َوق ول واْ ِللنهاِس ح 

َوإِذَا َحَكْمت م يَْيَن النهاِس رَن »،و - 77سورة الحل:-«َواْفعَل وا اْلَخْيرَ »  ،و-83الي رة: 

ا يَِعف ك م يِِت إِنه َّللّاَ َكاَن َسِميعًا يَ  واْ يِاْلعَْدِل إِنه َّللّاَ نِِعمه  -58سورة النسا : -«ِصيًرا تَْحك م 

ٍُ تَْجِر  ِمن تَْحتَِها اننهار  َخاِلِديَن »و ُِ َسن ْدِخل ه ْم َجنها اِلَحا َوالهِذيَن آَمن واْ َوَعِمل واْ الصه

َرةٌ َون ْدِخل ه ْم ِفالًّ َفِليالً  َطهه َكان وا »،و-57سورة النسا :-«فِيَها رَيًَدا لهه ْم فِيَها رَْزَواٌج مُّ

ُِ َويَْدع ونَنَا َرَغيًا َوَرَهيًا َوَكان وا لَنَا َخاِشِعيَن ي سَ  سورة اننييا  -«اِرع وَن فِي اْلَخْيَرا

ِ اَل ن ِريد  ِمنك ْم َجَزا  َواَل ش ك وًرا »،و-90: ك ْم ِلَوْجِت َّللاه سورة اإلنسان  -«إِنهَما ن ْطِعم 
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وقال الرسول ، لكن حسن  فهذا هو انصل في المؤمن، الذ  يحتل ي ال هللا، -9:

حنفي حّرفت ،وقليت ررسا على ع ب، طعنا في الدين، وإتياعا لألهوا  والمصالو 

 الدنيوية .

ورما ذكره لحكاية اإلحصا  ضمن زعمت السايق، فال معنى لت ،وما هو إال تدليس    

وتتليط، وتفليل وتالعب يانلفاف، نن  ر  إنسان يستطيع رن يؤيد مزاعمت يدعاو  

الع ل، واإلحصا  يحق ويتير حق. فاستخدام ذلك ليس  م ياسا خاصا يحسن حنفي 

 ورمنالت من ردعيا  الع النية .

وزعمت يأن اليسار هو الذ  يدافع عن مصلحة الناس فهذا مجرد زعم ،والزعم    

ليس دليال و ال يعجز عنت احد. ويستطيع ر  إنسان رن يزعم يأن مذهيت ودينت 

إلنسانية . وال رعرف مذهيا في الدنيا قال يأن الهدف من نشاطت هو يعمالن  لصالو ا

نشر الفلم والجهل، ومحارية العدالة والمساواة . وحتى الررسمالية التي قاومها 

اليساريون في ال رنين التاسع عشر والعشرين، لم رعنر لها في رديياتها على رن 

لف ر واالستيال  على نرواُ هدفها في الحياة هو فلم العمال، ونشر الفساد ،و ا

الناس . و الواقع شاهد على رن العمال في الدول الررسمالية المت دمة رحسن حاال 

مع -يكنير ، من العمال في الدول انخرى .والتاري  شاهد على رن الطتاة والفالمين 

كانوا يزعمون رن هدفهم هو اإلصالح و خدمة مصالو الناس ،  -ممارستهم للفلم

َشاِد » اغية فرعون، فإنت قال ل ومت:منهم الط سورة -«اتهيِع وِن رَْهِدك ْم َسيِيَل الره

وَسى  -عليت السالم-،و اتهم موسى-29غافر: ونِي رَْقت ْل م  يالفساد }و َقَاَل فِْرَعْون  ذَر 

َل ِدينَك ْم رَْو رَن ي ْفِهَر فِي اْنَْرِض  سورة -اْلفََساَد {َوْليَْدا  َريهت  إِنِّي رََخاف  رَن ي يَّدِ

َهْل رَد لَُّك َعلَى » :  -عليت السالم-، وحتى الشيطان اللعين قال نيينا آدم -26غافر:

ْلٍك اله يَْيلَى  ْلِد َوم  -«َوإِْذ َزيهَن لَه م  الشهْيَطان  رَْعَمالَه ْم » ،و  -12سورة طت:«َشَجَرةِ اْلخ 

وًرا يَِعد ه ْم َوي َمنِّيهِ » ،و -48سورة اننفال : سورة -«ْم َوَما يَِعد ه م  الشهْيَطان  إاِله غ ر 

الحدي ، الذ  رفسد اليالد والعياد  -االستدمار-. وحتى االستعمار -120النسا :

،وارتكب الجرائم في حق انيريا ، واستولى على نرواُ الشعوب الضعيفة فأنت من 
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عمار تحضير الشعوب الشائع والمعروف رن دعاتت زعموا رنت كان من رهداف االست

 الضعيفة والمتخلفة !!.

ونفس انمر يصدق على اليسار الذ  زعم حسن حنفي رنت  يخدم مصالو الناس     

،ونسي رو تناسى رن ذلك مجرد شعار يمكن رن يرفعت ر  إنسان، وضرب صفحا 

عن رعمال اليسار عندما حكم في كنير من اليلدان ماذا فعل فيها. فجلب عليها الفلم 

ل هر والهوان ، والتسلط وتكميم انفواه، وجرد الناس من رسياب المعارضة، وا

ورهلك النسل والحر  ،وحارب الدين وفرض اإللحاد على الناس ،وجردهم من 

رموالهم . فتحول الناس إلى  عييد ، ورصيو معفم رجالت من كيار اإلقطاعيين 

هذا الذ  ذكرناه نايُ والررسماليين ياسم اليسار، واالشتراكية، والشيوعية. و

 .30معروف ال يحتاج إلى  تونيق، وقد عشناه ورريناه ،وسمعنا يت ،و قررناه

و نحن ال ننكر يأنت  قد يوجد من ي ول ي ول هللا ورسولت وهو خائن هلل والرسول    

والمسلمين .وهذا ديدن المناف ين في كل زمان ومكان. لكن هذا ليس رصال وال دليال 

الذ  رصدره حسن حنفي . نن  انصل والصواب هو رن من  ،على صحة الحكم

ي ول: قال هللا ،وقال الرسول ،هو إنسان ت ي ،من رهل الصدق واإليمان يعمل 

يإخالص، ويسارا في الخيراُ، وي ول للناس حسنا. والتاري  شاهد على رن 

عدل المسلمين انت يا  الصادقين، كانوا رحمة على اليالد والعياد ،و نشروا ال

وانمان. كالصحاية الكرام، وعمر ين عيد العزيز ،ونور الدين محمود، وصالح 

الدين انيويي ،واين تيمية، واين ال يم الجوزية،  و الشوكاني وغيرهم كنير جدا في 

مختلف رقطار العالم اإلسالمي. فهؤال  قالوا :قال هللا ورسولت، وكانوا فعال في خدمة 

 يزالون إلى  يومنا هذا. ما الناس . و رمنال هؤال 

و رما حكاية الرجل يأنت  ي ارا الحجة يالحجة، واليرهان ياليرهان ،فهذا مجرد     

تفليل ،وتتليط ،وتالعب يانلفاف .نن زعمت الذ  ن لناه ساي ا شاهد على رنت  لم 

ي مت على حجة وال على يرهان. وقد يينا يطالنت   شرعا وع ال و واقعا. لذا فال 

وقتنا هنا للوقوف من جديد على هذا الزعم. والرجل عودنا رنت  كنير نضيع 
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الدعاو  وانياطيل قليل الحجة، ضعيف اليرهان، ررس مالت الشكوك و الشيهاُ ، 

والتحريفاُ والتهويالُ،و المتالطاُ و المفترياُ . وسيتأكد هذا ركنر فيما يأتي من 

 كتاينا هذا إن شا  هللا تعالى  .

ي خطئ كل من يستدل على الع يدة  »ا إلى رن قول حسن حنفي : ورشير هن   

. ي ستنتل منت رننا  31«اإلسالمية ي ال هللا، وقال الرسول ،كما نفعل في عصرنا هذا

نحن المعاصرون الذين نستدل ي ال هللا وقال الرسول، ورما المسلون الساي ون، فلم 

ن  االستشهاد يكالم هللا يكونوا يفعلون ذلك. وهذا زعم ياطل ومضحك ريضا .ن

ورسولت، هو من ضرورياُ دين اإلسالم وي ينياتت. لكن الرجل متالط رراد رن 

 يوهمنا ويفتر  على الشرا يهذا الزعم الم ضحك .

ي ال هللا، وقال الرسول  -ومن جا  يعدهم -والشواهد على استدالل السلف انول    

، يل يالماليين، يل ركنر من ذلك . كنيرة جداً جداً، يصعب إحصاؤها، فهي يارالف

من المتواتراُ ال تحتاج  -ر  الشواهد-ومصنفاتهم وآنارهم شاهدة على ذلك .وهي 

وصحيو مسلم  32نحيل ال ارئ لصحو اليخار -إلى  تونيق، لكننا ردا على الرجل 

 . 34، والسنة لعيد هللا ين رحمد ين حنيل33

،ويشكك فيها، يال دليل وال حجة  واضو من ذلك  رن الرجل ينكر ح ائق الدين   

،وإنما ررس مالت الشيهاُ والكالم يال علم، وكأنت  ال يريد رن يسمع من ي ول : قال 

هللا، وقال الرسول. ويحب رن يسمع من ي ول: قال حسن حنفي ، وقال: فالن و فلتان 

ى : من اليساريين والعلمانيين والمالحدة . و قد يصدق عليت يعض مما في قولت تعال

ُْ ق ل وب  الهِذيَن اَل ي ْؤِمن وَن يِاْرِخَرةِ َوإِذَا ذ ِكَر الهِذيَن ِمن »  َوإِذَا ذ ِكَر َّللاه  َوْحَده  اْشَمأَزه

وَن   .  -45سورة الزمر:-«د ونِِت إِذَا ه ْم يَْستَْيِشر 

ورما الموقف السادس فيتعلق يالمنهل الشرعي في االستدالل، وقد وجت إليت حسن   

حنفي انت اداُ سماها عيويا. فذكر رن منهل االستدالل من النص إلى  الواقع، هو 

المنهل المعروف يطري ة قال هللا، وقال الرسول . ويمكن تسميتت يالمنهل النازل 

                                                
  15، ص: 2حسن حنفي   : موسوعة الحضارة العريية اإلسالمية ج  31
  17، 15 12ص:  1ج 32
  128،130 ، 123ص:  1ج   33
  103،116،164،300،382ص: / 1ج  34

This file was downloaded from QuranicThought.com



 35 

عيوب هذا المنهل هو رنت  ييدر  »،يكون فيت النص حجة لإلقناا ،وحكم للتنفيذ ولكن 

كلة واقعية تحد  في حياتنا. كما رنت  يعتمد من خارج الواقع ،ر  ال يتعرض لمش

على سلطة الوحي، وليس على الع ل. وفي غياب الع ل يسود االنفعال . كما رن هذا 

المنهل كنيرا ما ي سي  تفسير النص، ي خرجت عن سياقت. كما رن اختيار النص ي وم 

فسره على ما يريد المحاور إنياتت ،والمحاور ارخر يجد ريضا نصا في صفت ي  

لصالحت، وي خرجت ريضا عن سياقت. وينتهي انمر إلى  معركة يين النصوص ... 

ويصيو واقعنا فيت قوالن . لذلك جعل ال دما  كل الحجل الن لية فنية. ورن كل 

الن صوص مهما تفافرُ على شي  ، فإنها تفل فنية ،وال ترت ي إلى مرتية الي ين، 

 . 35«فالي ين ال يحد  إال يالع ل

و رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمت، ننت روال  إن منهل االستدالل     

الشرعي، هو منهل شامل كامل ال عيب فيت،  مأخوذ من ال رآن الكريم ،والسنة 

النيوية الصحيحة ،وليس كما زعم الرجل يأنت  منهل غير واقعي ،يل هو منهل 

لذا عندما نزل الوحي  واقعي عملي، هدفت تتيير الواقع على رساس من الشرا .

شرا مياشرة في تتيير المجتمع ،والتفاعل معت وتوجيهت الوجهة الشرعية نحو 

ه َو » ل ولت تعالى :  -صلى هللا عليت وسلم -الهدف الذ  ر رسل من رجلت رسول هللا

ْم يَتْل و َعلَْيِهْم آيَاتِِت َوي َزكِّ  ْنه  يِّيَن َرس واًل ّمِ م  اْلِكتَاَب الهِذ  يَعََ  فِي اْن ّمِ ه  يِهْم َوي عَلِّم 

يِيٍن  . لذا نزل الوحي  -2سورة الجمعة:-«َواْلِحْكَمةَ َوإِن َكان وا ِمن قَْيل  لَِفي َضاَلٍل مُّ

منجًما حسب مراحل الدعوة والتشريع ،ومتطلياُ الواقع. وما التدرج في تحريم 

 ادعاه حسن حنفي . الخمر إال نموذج عملي دامغ على ما قلناه ،و على يطالن   ما

ورما إذا كان ي صد ياعتراضت، يأن الوحي نزل في زمن قد فاُ، وال يصلو    

لزماننا الحاضر .فهذا اعتراض ال يصو، نن  التشريع اإلسالمي، تشريع رياني 

شامل خالد صالو لكل زمان ومكان ، جمع يين النوايُ والمتتيراُ. فالنوايُ من 

ل التشريع والعياداُ ال تتتير ريدا ، وإذا انحرف ع ائد، وعياداُ ورخالق ورصو

عنها المجتمع اإلسالمي فيجب عليت رن يعود إليها ، نن  الشريعة هي الحكم ،وليس 
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هو ، وهي انصل النايُ ، هو الفرا المتتير. ورما المتتيراُ فهي محكومة ريضا 

االجتهاد، يأصول الشريعة وروحها ،وم اصدها ومصالحها ،ومحركها انساسي هو 

ويفضلت يستطيع المجتمع اإلسالمي، رن يواكب المتتيراُ التي تطرر عليت في ر  

زمان ومكان ،لذا كانُ الشريعة نايتة مرنة ،والف ت ي يل التتير حسب انحوال 

 . 36والفروف وانماكن

ورما وصفت للشرا يأنت  من الخارج ،فهذا ليس عييا وال يعتير قدحا و ال ن صا    

هو صفة ايجايية ،ننت من عند هللا تعالى  خالق اإلنسان  ، فهو شرا م دس  فيت ،يل

من عند العزيز الحكيم شّرعت سيحانت  لعياده ،و هو شرا كامل شامل مناسب 

راََل يَْعلَم  » لطييعة اإلنسان  وفطرتت. وهللا تعالى  هو رعلم يما خلق ل ولت سيحانت : 

 . -14سورة الملك:-«َخيِير  َمْن َخلََق َوه َو اللهِطيف  الْ 

ورما حكاية الخارج، فال معنى لها نن  اإلنسان  نفست من الخارج، ولم يخلق نفست   

،فهو مخلوق كتيره من المخلوقاُ، التي هي كلها مخلوقة هلل تعالى . وال رحد من 

المخلوقاُ خلق نفست، واإلنسان  نفست، ال حياة لت دون وسطت الخارجي. فهو غير 

التتذية، وال يستطيع رن يليي حاجياتت الضرورية دون وسطت الخارجي، فال  ذاتي

حياة لإلنسان دون العوامل الخارجيةّ، من ررض ،وهوا ، وغذا  ... علما يأنت  ال 

يصو ت سيم اإلنسان  إلى  داخل وخارج ،فهذا ت سيم غير علمي، ومخالف للح ي ة 

لوق هلل تعالى  فاهرا وياطنا ،يؤنر الشرعية والعلمية والواقعية . فاإلنسان  مخ

 ويتأنر، يأخذ ويعطي يداخلت وخارجت .

و نسي الرجل رو تناسى يأن اليشر كلهم يعيشون تحُ فل قوانين تفرضها  عليهم   

دولهم من خارجهم، فهي قوانين مفروضة على الشعوب ،من وضع مجموعة من 

، فأ  ال وانين المشرعين، وضعوها حسب ميادئ ورهداف ومصالو تلك الدول

رحسن ورولى يالت ديس والتطييق والخضوا ؟.رهي قوانين شريعة  هللا رو قوانين 

شريعة اليشر ؟!.علما يأن شريعة هللا شريعة كاملة شاملة عادلة تنجي اإلنسان  في 

الدنيا وارخرة. لكن شريعة اإلنسان  فهي شريعة قاصرة ،خالطتها انهوا  
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وية ،وال تضمن لإلنسان  السعادة الح ي ية في الدنيا والعصيياُ، والمصالو الدني

،وإن ح  ُ لت جانيا منها ،فإنها يالتأكيد لن تضمن لت السعادة انخروية ،ولن ت نجيت 

من جهنم و يئس المصير. فال شك رن الع ل الصريو يفضل شريعة هللا على شريعة 

إنما اتيع رغياتت اإلنسان  . لكن حسن حنفي عكس انمر ننت  لم يتيع ع لت، و

 ورهوا ه ومصالحت الدنيوية.

علما يأن سلطة الشرا، ال تلتي الع ل وال تجمد الفكر ،وال يسود فيها االنفعال     

كما زعم حسن حنفي . فالشرا ليس جمودا ،وال انفعاال، وال هو عدو للع ل ،وإنما 

ياالجتهاد هو حق وعلم ،و نور وهداية ،ويرهان وي ين ،وعاصم من الزلل. يأمر 

واستخدام الع ل لفهم الن صوص،واكتشاف قوانين الطييعة ،لتسخيرها لصالو اإلنسان  

، وفق المنهل الشرعي الشامل الكامل ال ائم على الوحي الصحيو روال، و الع ل 

َوالَ تَْ ف  َما لَْيَس لََك يِِت ِعْلٌم إِنه » الصريو نانيا ،والعلم الصحيو نالنا. ل ولت تعالى  :

والً  » ،و -36سورة اإلسرا :-«السهْمَع َواْليََصَر َواْلف َؤاَد ك لُّ ر ولئَِك َكاَن َعْنت  َمْسؤ 

ٍُ له َْوٍم  ْنت  إِنه فِي ذَِلَك َريَا ُِ َوَما فِي اْنَْرِض َجِميعًا ّمِ ا فِي السهَماَوا َر لَك م مه َوَسخه

وَن  وَن ال رآن رَْم َعلَى ق ل وٍب رَْقفَال َها رَفاََل » ، و –36سورة الجانية:-«يَتَفَكهر  -«يَتََديهر 

 . -64سورة النمل:-«ق ْل َهات وا ي ْرَهانَك ْم إِن ك نت ْم َصاِدقِيَن » ،و -24سورة محمد:

ونانيا إن اعتراضاُ الرجل المتعل ة يالمتنافرين، فهي ال تصو عندما يلتزم     

ي، والمنافرة اليريئة إلزامية للوصول المتنافران يالمنهل الشرعي في الجدال الح

إلى  الحق. وفي هذه الحالة ال تحد  ر  إسا ة للنص، فال ي حّرف وال ي خرج من 

سياقت ،وال يحد  انت ا  للنصوص، وال إغفال لها، وال ينتهي انمر إلى  معركة يين 

 النصوص ،وإنما ينتهي إلى  االتفاق واإلقرار يالحق في التالب انعم .

رما ما حذهر منت الرجل فهو يحد  عندما تكون المنافرة قائمة على انحراف في و   

المنهل  وال صد . كعدم االلتزام يالمنهل الشرعي في التفسير واالجتهاد ،وعدم 

إخالص النية من رجل الحق ، و إنما هي طليا للشهرة والتلية ،وانتصارا للمذاهب 

منهجت وإنما هو في المتنافرين .وهذا ليس الياطلة . فالعيب ليس في الشرا وال في 

خاصا يالمتنافرين في الشريعة ،وإنما هو يشمل كل المتنافرين على اختالف 
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مذهيياتهم ورديانهم  وتخصصاتهم . منهم الفالسفة فمصنفاتهم شاهدة على رنها مليئة 

كة يالردود والمجادالُ، والطعون، و التسفيت و التخطئة ، فيتحول انمر إلى  معر

فكرية مليئة يالنصوص واالستدالالُ الع لية والشرعية معاً. لعل ريرز منال على 

ذلك كتاب تهافُ التهافُ الين رشد الحفيد في رده على كتاب ايي حامد التزالي 

 تهافُ الفالسفة .فهو كتاب تضمن معارك فكرية ضارية يين فيلسوفين . 

تهافُ التهافُ مملو  يالفنياُ فلماذا رغفل حسن حنفي ذلك ؟ ، مع رن كتاب    

. و هذا دليل قاطع  ييطل زعم حسن حنفي يأن 37وانخطا  والمخالفاُ الشرعية

الع ل هو الطريق الوحيد إلى  الي ين، ورن رحكامت ي ينية يديهية ،وهذا زعم سيق رن 

يينا تهافتت ريضا .و مما ي يطل زعمت ريضا رن كتب الفالسفة العلما  قديما و حدينا 

لو ة يالفنياُ و االنحرافاُ، و انخطا  و المتناقضاُ، منها كتب حسن حنفي و مم

هو  -خالف زعم الرجل-رمنالت ، فلماذا لم يعصمهم الع ل ؟؟. لكن الشرا الصحيو 

علم وحق ،و ي ين يالضرورة ،وليس لحسن حنفي في زعمت يفنية النصوص 

 العلم . الشرعية، دليل صحيو من الشرا ،وال من الع ل، وال من

ويؤكد ذلك ريضا رن حسن حنفي ذاتت ن ص زعمت ،و رد ينفست على نفست،      

عندما انت د منهل الفالسفة في التفسير، فذكر رن من عيويت الوقوا في التأمل 

النفر  الخالص، والشطحاُ الفلسفية ،والنفرياُ اليعيدة عن التصديق.نم ركد على 

.إنت     38«،وعلى السير في كل طريق الع ل قادر على تيرير كل شي   »رن 

ن ض زعمت ينفست، فأين الي ين المزعوم الذ  عند الفالسفة ؟. ولماذا لم ت وصلهم 

ع ولهم إلى  الي ين والصواب ؟.ولماذا كان الع ل متعدد الخدماُ سّخر نفست لخدمة 

 كل ما ي طلب منت خدمة يحق ويتير حق ،يعلم ويتير علم ?!.

إلجماا المزعوم، ف د سيق الرد عليت ،و يينا يطالن   ما زعمت و رما إشارتت ل   

،ورنت  لم يحد  إجماا رصال، لكن الرجل يتالط ويحرف للطعن في الدليل 

الشرعي، واالنتصار للدليل الع لي المزعوم . علما يأن الشرا الحق كلت حق وي ين، 
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لكن رحكام الع ل ليسُ فَِهمت اإلنسان  رو لم يفهمت، اكتشف رسراره رو لم يكتشفها. 

كذلك. فهي نسيية تحتمل الخطأ والصواب ،و تجمع يين الي ين والفن، والترجيو 

واالحتمال. فأحكامت ليسُ صحيحة يالضرورة ،وهذا خالف حال الوحي الصحيو. 

 فهو حق وي ين، يالضرورة .

ورما الموقف السايع فيتعلق يدعوى حسن حنفي رن النص الشرعي ال ي تني عن    

اندلة الع لية كل منها يصدر عن ارخر. فإن   »الدليل الع لي عند غيايت ، فزعم رن

الموضوا يتحدد ييداهة الع ل ،والنص لن ي تني عن الدليل الع لي إذا غاب، وال 

جدُ . والن صوص نفسها إما ع ل، رو واقع، هي ع ل  ين ض الحجة الع لية إن و 

   في النص إال ما ا عتمد على الع ل روال...شي  ننها قائمة على الع ل. فال يوجد

»39 . 

ً رن موضوا اندلة الع لية يتحدد ييداهة الع ل     ورقول : روال رنت  ليس صحيحا

،نن  هذا حكم عام ال يصدق على كل مواضيع اندلة الع لية، وإنما يصدق على 

التي هي  -ع وليعضها. وذلك نن اندلة الع لية ال ت وم كلها مياشرة على يدائت ال

وإنما هي ت وم على م دماُ مختلفة من حي  ال وة والضعف  -منطل اُ رولية ي ينية

من جهة ، كما رن يدائت الع ول تف د يداهتها يتشعب الفكر واليح  من جهة رخرى  . 

فتتدخل الفنون ،واالحتماالُ، وانهوا  والتعصياُ ،والشكوك والترجيحاُ .وهنا 

ي ينية، وإنما تصيو خليطا من الخطأ والصواب، والشك ال تصيو ردلة الع ل 

والي ين، و من نم ال تصيو ردلة الع ل ي ينية يالضرورة ،كما رراد رن يوهمنا يت 

 حسن حنفي .

ورما زعمت يأن النص الشرعي ال ي تني عن الدليل الع لي عند غيايت ،فإنت زعم    

لم وي ين ،وهذا خالف الدليل ياطل شرعا وع ال . نن  النص الشرعي يذاتت حق وع

الع لي الذ  هو نسيي، ورحكامت خليط من الفن والي ين ،والترجيو واالحتمال ، 

والخطأ والصواب .و هذا يعني رن الدليل الشرعي يتني وحده عن الدليل الع لي إذا 

لم يكن ي ينًا. ومن نم فال يصو إصدار الحكم الذ  قالت حسن حنفي ، ويجب ت ييده 
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وجد الدليل الشرعي ،ويصيو   َ الصواب في ذلك هو : إذا غاب الدليل الع لي ، و  

جد الدليل  فهو حق وي ين ،وكاف ينفست ،ويتنينا عن الدليل الع لي التائب .وإذا و 

الع لي الصحيو ،وغاب الدليل الشرعي ،رخذنا يالدليل الع لي الصحيو .ورما إذا 

ذنا يهما معا ،وال تناقض في ذلك اجتمع الدليالن  الشرعي ،والع لي الصحيو، رخ

.فهما هنا يتطاي ان ،وال يتناقضان فيحد  يينهما االتفاق والتطايق. علما يأن انسي ية 

 في انصل للشرا ال للع ل كما سيق رن يياناها .

 

ويذلك يتيين رن فكرة االستتنا  ال تصو يين الدليل الشرعي، والدليل الع لي    

ستتني عن ارخر ،إذا كان رحدهما غير صحيو .وهذا الصحيو .لكن رحدهما قد ي

يحد  من حي  التطييق العملي .ورما من حي  انصل، فإن العالقة يين الوحي 

والع ل، ليسُ عالقة تناقض ،وال تنافر وال صراا ، وال اصطدام ،وإنما هي عالقة 

ساس رولوية وتطايق ،نن  الشرا هو انصل ،والع ل فرا عليت وتايع لت، على ر

العالقة يين الخالق والمخلوق . فجا  الوحي معيرا عن ذلك من جهة، ومن ذا 

لإلنسان  لي وصلت إلى  خال ت ويعّرفت يالمهمة انساسية التي خل ت من رجلها من جهة 

رخرى .و هذه العالقة لن يستطيع الع ل وحده الوصول إلى  ت ريرها يطري ة 

ق .وفي هذه الحالة يكون الع ل وسيلة صحيحة ،وي ينية إال عن طريق الوحي الح

لفهم الوحي ،وليس رصال لت.فال الع ل الصريو يستطيع االستتنا  على الشرا 

الصحيو .وال الوحي جا  لتعطيل الع ل وإيعاده عن فهم الشرا وتسخير الطييعة 

 لصالحت.وإنما وضعت في مكانت   الصحيو والمناسب لت .

لع ل، هي حاجة وسيلة للفهم ،وليسُ عن ن ص وعليت فإن  حاجة الشرا إلى  ا   

وقصور في الشرا ، فهي حاجة عن كمال و حكمة، يحكم رن الطري ة التي اختارها 

َوَما » هللا تعالى  لي خاطب يها عياده  هي رنت  جعل اللتة وسيلة لذلك .ل ولت تعالى :

س وٍل إاِله يِِلَساِن قَْوِمِت ِلي يَيَِّن  ْم فَي ِضلُّ َّللّا  َمن يََشا  َويَْهِد  َمن يََشا  رَْرَسْلنَا ِمن ره لَه 

،و يذلك رصيو الع ل وسيلة ضرورية لفهم  -4سورة إيراهيم:-َوه َو اْلعَِزيز  اْلَحِكيم  

الوحي. وهذا خالف حاجة الع ل إلى  الشرا، فحاجتت إليت عن ن ص وق صور 
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ر  -ا . لذا فإنتوضعف، وليس عن كمال و است اللية  كما هو الحال مع الشر

ال يستطيع االستتنا  عن الشرا ريدا ،وإذا ما تمرد على الشرا، فإنت سيفل  -الع ل

َوَمْن رَْعَرَض َعن ِذْكِر  » و يتيت، ويخسر سعادة الدنيا وارخرة ،ل ولت سيحانت  :

ه  يَْوَم اْلِ يَاَمِة رَْعَمى قَاَل َرّبِ ِلمَ  ُ   فإن لَت  َمِعيَشةً َضنًكا َونَْحش ر  َحَشْرتَنِي رَْعَمى َوقَْد ك ن

 -124،125سورة طت: -«يَِصيًرا قَاَل َكذَِلَك رَتَتَْك آيَات نَا فَنَِسيتََها َوَكذَِلَك اْليَْوَم ت نَسى 

يِينًا » َ،و َ َوَرس ولَت  فَ َْد َضله َضاَلاًل مُّ  . -36سورة انحزاب:-«َمن يَْعِص َّللاه

الشرعي ال ين ض الحجة الع لية إن وجدُ .فانمر ال ونانيا إن قولت يأن الدليل    

يطرح يهذه الطري ة. وال يصو طرحت يها ،نن النص الشرعي الصحيو، ال يمكن 

رن يناقض الدليل الع لي الصحيو ،وال الدليل الع لي الصريو يناقض الدليل الشرعي 

ه الحالة، الصحيو .نن  الحق واحد ،وال يتعدد ،وال ين ض رحدهما ارخر وفي هذ

يحد  تطايق واتفاق يينهما ،وإذا غاب رحدهما ناب عنت ارخر، ويأيهما رخذنا فنحن 

على حق وصواب .علما يأن الدليل الشرعي الصحيو ين ض الدليل الع لي غير 

الصحيو .والدليل الع لي الصحيو ين ض الدليل الشرعي غير الصحيو. ورما زعمت 

رو واقع ،ورنها ع ل ،ننها قائمة عليت. فهذا  يأن الن صوص الشرعية هي نفسها ع ل

 -في ذاتت-كالم فيت تتليط وتدليس على ال را  ،وال يصو على إطالقت .نن  الوحي

ليس ع ال ،وال واقعا، وال فكرا ،وإنما هو كالم هللا تعالى  ،كلت حق وعلم و ي ين 

مع ذلك  -، فإنت،ومع رنت  موافق ليدائت الع ول، و لصحيو الواقع الطييعي واليشر 

ليس ع ال ،وال واقعا، وإنما هو كالم هللا موافق للحق الذ  في الع ول والواقع من  –

 جهة، وم هيمن على كل ذلك يح ت وي ينت و مصدره من جهة رخرى  .

والموقف النامن يتعلق يمحاولة يعض ردعيا  الع النية االنتصار لحكاية الع ل     

من جهة، نم الطعن في الشرا يالشرا نفست من جهة رساس الن ل ياسم الشرا نفست 

رخرى .من ذلك رن حسن حنفي قال:إن الع ل رساس الن ل ،وكل من ي دح في الع ل 

ي دح في الن ل، لمواف ة صحيو المن ول لصريو المع ول عند اين تيمية السلفي الذ   

 . 40في الن لقال يمواف ة صحيو المن ول لصريو المع ول ،ورن ال دح في الع ل قدح 

                                                
  294،ص:1.ومن الع يدة إلى  النورة ،ج263،ص:8،ج207،ص:7حسن حنفي   : الدين والنورة في عصر ج  40
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وقولت هذا فيت حق وياطل ،وفيت تدليس على ال را  ريضا .نن  ال دح في الع ل قد    

يكون قدحا في الشرا ،كأن ننفي عنت ما رنيتت الشرا لت . كإنكار قدرة الع ل على 

الفهم واليح  ،واكتشاف قوانين وح ائق الطييعة والعمران .فهذا ال دح في الع ل، هو 

ح في الشرا ريضا، نن  الشرا نفست نصه على رن الع ل قادر على في الح ي ة قد

َر لَك م » ال يام يذلك ،ورمره يت ،وحنت عليت في نصوص كنيرة، ك ولت سيحانت : َوَسخه

ُِ َوَما فِي اْنَْرِض  ا فِي السهَماَوا ُْ ِمن قَْيِلك ْم س نٌَن »،و -13سورة الجانية:-«مه قَْد َخلَ

واْ فِي انَ  َكذهيِيَن فَِسير  ، -137سورة آل عمران:-«ْرِض فانفروا  َكْيَف َكاَن َعاقِيَة  اْلم 

وا فِي اْنَْرِض فانفروا  َكْيَف يََدرَ اْلَخْلَق »و  . -20سورة العنكيوُ:-«ق ْل ِسير 

، فهو قدح في الع ل يالضرورة،  -الن ل الصحيو-ورما ال دح في الوحي الحق    

ليديهي الصريو، وإنما يصدر عن رهل انهوا  والضالل، وهذا ال يصدر عن الع ل ا

وي ولون يت، ويطرحونت متلفا يشيهاتهم ياسم الع ل والع النية ، مع رن الح ي ة هي 

رن الع ل الصريو ير   من ذلك تماما .لذا فإن  من ي ول:إن الع ل رساس الشرا 

 ،ورسيق منت فهو في الح ي ة يطعن في الع ل والشرا معا .

يناً  على ذلك فإنت يمكن رن ن ول: إن ال دح في الع ل ال يستلزم ال دح في و   

يستلزم ال دح في الع ل يالضرورة  -الوحي الحق-الشرا، لكن ال دح في الشرا 

.وهذا هو الذ  لم ي رره حسن حنفي ، فهو قرر رن ال دح في الع ل ي دح في الشرا 

من جهة، ولم يعكس الم ولة من  ،من دون رن يحدد الحالة التي يصدق عليها ذلك

جهة رخرى ، يأن ي ول:إن ال دح في الشرا، ي دح في الع ل يالضرورة .فهو لم 

ي رر ذلك ،ننت  لو قرره، لن ض م ولة:إن الع ل رساس الوحي، ورسيق منت. لم 

ي ررها ليس ننها ياطلة ،وإنما ننها ت يطل مزاعمت وش يهاتت حول دعوى رسي ية 

 ن ل .الع ل على ال

ورما ما ن لت الرجل عن الشي  اين تيمية ،فإنت لم يكن رمينا في ن ل كالم الشي ، و    

ر  -وجهت لتأييد رريت ،خالف ما رراده الشي  من كالمت من جهة رخرى . وذلك رنت  

وإذا كان انمر كذلك ،كان ال دح في الشرا قدحاً في دليلت الع لي  »قال: -اين تيمية

يخالف العكس. فكان ال دح في الشرا قدحا في هذا الع ل .وليس الدال على صحتت 
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قدهم الع ل على الشرا،  ».ومن«ال دح في هذا الع ل مستلزما لل دح في الشرا مطل ا

قدهم الع ل على الشرا لزمت يطالن   الع ل  »ومن «ف د قدح في الع ل والشرا معا

 . 41«والشرا. يل َسِلَم لت الشرا

لشي ، رنت  ال ي ول يت ديم الع ل على الشرا، وهذا خالف ما ن لت واضو من كالم ا  

حسن حنفي عنت ،فتصرف في كالم الشي ، لتأييد رريت، وت رير خالف ما رراده اين 

 تيمية !.فلماذا هذا التحريف ،والتتليط ،والتدليس على ال را  ؟!.

سن حنفي زعم رن ورما الموقف التاسع فهو امتداد للموقف السايق، ومفاده رن ح    

إهدار للع ل ،وهو ال اسم »جعل الن ل رساس الع ل ،والع ل تايعا لت، يترتب عنت 

المشترك يين الناس ،وإنكار يداهتت ، وحدست، ورولياتت ،وهي رساس العلم ،ويداية 

المعرفة، واالرتكان إلى  يداية رخرى  رقل ي ينا .وذلك ننها نصوص مكتوية، قد 

،وقد تكون محرفة .ننها ن صوص مكتوية ياللتة، وخاضعة  تكون صحيحة تاريخيا

في فهمها ل واعد اللتة ومناهل التفسير، وقد تكون مكتوية يتير لتتها انصلية ، مما 

 ي سيب ضياا المعنى انولي الم صود للكلماُ ويختلف فهم الناس للنصوص ...

»42 . 

الشرا هو قدح في الع ل  ورقول : روال إنت  سيق رن يينا رن ت ديم الع ل على   

والشرا معا ،خالف ما يدعيت حسن حنفي وي كنر من تكراره من رن الع ل رساس 

الن ل ورسيق منت. وذكرنا رن الع ل قاصر محدود ال دراُ ،رحكامت خليط من 

الي ينياُ والفنياُ، والترجيحاُ واالحتماالُ .وحتى إذا حرص على رن يكون 

ن يستطيع ،ننت مخلوق ،قاصر، نسيي في وسائلت ي ينيا في كل رحكامت ،فإنت ل

ومعطياتت . لذا فال يصو وال يمكن رن يسيق الع ل الوحي الصحيو، وهذا يشهادة 

 دليل الشرا والع ل معاً.

ورما هدر الع ل الذ  حذر منت الرجل، فالح ي ة رن هدر الع ل وهدمت يحد  عندما   

لت في غير مجالت، ونضعت في غير نحملت ما ال يطيق ، ون دمت على خال ت ،وندخ

موضعت . علما يأن ت ديم الشرا الصحيو على الع ل، ليس هدرا للع ل، وال هدما لت 

                                                
  وما يعدها  . 24،ص:3ن تيمية :در  تعارض الع ل والشرا   جاي  41
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،وال قتال لت ،وال تعطيال لت .وإنما هو وضع للع ل في مكانت الصحيو يال إفراط وال 

يو تفريط . لكن قولت يصدق فعال و ح ي ة عندما ن دم الدين الياطل على الع ل الصر

و العلم الصحيو ، فهذا يجب رن ال يحد  ،و على الع ل رن يتمرد على الياطل سوا  

 تدنّر يالدين رو يالع ل ، رو يهما معا .

وليس صحيحا رن ت ديم الشرا على الع ل هو إنكار ليديهياُ الع ل ورولياتت     

رر من وإنما هو احتكام إليها، فإذا احتكمنا إلى الع ل الفطر  يموضوعية، وتح

انهوا  والخلفياُ المذهيية المتعصية، وقلنا لت: ريهما يسيق ارخر هللا رو اإلنسان  ، 

الوحي رو الع ل، الشرا رو الع ل ؟ فإنت سيجيب يال تردد ي ولت:إن هللا رسيق من 

اإلنسان  ، والوحي رسيق من الع ل ،والشرا رسيق من الع ل . وهذا ال يعني إنكارا 

رولياتت على حد زعم الرجل، وإنما هو إقرار ياليديهية الع لية من ليديهياُ الع ل و

جهة ،و وضع للع ل في مكانت الصحيو من جهة رخرى . فاليديهياُ وانولياُ 

الع لية ال ت ول يأسي ية الع ل على الوحي الصحيو ،وإنما حسن حنفي هو الذ  قّولها 

 ما لم ت لت ولن ت لت .

يدايتت رقل ي يناً، نن  فهمت فهما  -عامة-النص الديني ونانيا إن الرجل ادعى رن   

صحيحا تعوقت عوائق وحواجز ذكرناها في كالمت السايق. وقد عمم انت اداتت 

ومالحفاتت على كل النصوص الدينية .وهذا ال يصو ،نن  ما ذكره ال يصدق ريدا 

،والنص على ال رآن الكريم.فالرجل ال يفرق يين النص الصحيو ،والنص المحرف 

الح ي ي و النص المختلق المكذوب ،ف ال: إن النص قد يكون صحيحا تاريخيا، وقد 

ال يكون كذلك، وقد يكون مكتويا يلتتت انصلية، وقد يكون مكتويا يلتة رخرى . 

وهذه االعتراضاُ والمالحفاُ ال تصدق على ال رآن الكريم. ننت  قطعي الورود 

عند نزولت مياشرة ،وتحُ إشراف من رسول هللا  والنيوُ و قد ك تب يلتتت انصلية

.لكن الرجل تناسى 43ووصلنا مكتويا متواترا يلتتت انصلية -صلى هللا عليت وسلم –

                                                
موجود على الشيكة المعلوماتية ،و  –عليت الصالة والسالم -انفر كتاينا: رياطيل وخرافاُ حول ال رآن الكريم والنيي محمد -  43

 مطيوا ورقيا ريضا .
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ذلك، وتعمد التحريف والتتليط عندما لم يفرق يين ال رآن الكريم و يين كتب اليهود 

 .44والنصارى المحرفة إسنادا ومتنا

التفسير، فهذا ريضا ال يصدق على ال رآن الكريم ،ننت  ورما عائق اللتة والفهم ،و    

سيق رن يينا رنت  كتاب محكم مفصل ، شامل كامل ال يأتيت الياطل من يين يديت وال 

من خلفت . ورن لت منهجت في الفهم واالستدالل والتفسير ، و لت معجمت اللتو  

ُْ ِمن لهد ْن ر ْحِكمَ » يداخلت ،و قد وصف هللا تعالى  كتايت يأنت  كتاب: لَ ُْ آيَات ت  ن مه ف ّصِ

ْن »،و -1سورة هود:«َحِكيٍم َخيِيرٍ  اَل يَأْتِيِت اْليَاِطل  ِمن يَْيِن يََدْيِت َواَل ِمْن َخْلِفِت تَنِزيٌل ّمِ

 .-42سورة فصلُ:«َحِكيٍم َحِميٍد 

وفيما يخص منهجت في التفسير ،فسنتوسع فيت في الميح  الناني من الفصل     

ن ول: إن ال رآن الكريم لت منهجت في  -مع ذلك-اني، إن شا  هللا تعالى . لكنناالن

فهمت، وتفسيره، فمن رراد فهمت فهما صحيحا فعليت رن يلتزم يت. ومن لم يلتزم يت 

فهو على منهل منحرف، وال اعتيار لفهمت ورريت إذا خالف ما قرره ال رآن الكريم 

والفنون ،الذين في قلويهم زيغ ،وقد ذمهم هللا .وال قيمة لت ننت من رهل انهوا  

ا الهِذيَن في ق ل ويِِهْم َزْيٌغ فَيَتهيِع وَن َما تََشايَتَ ِمْنت  » َتعالى ، وكشفهم في قولت سيحانت : رَمه

وَن  اِسخ  فِي اْلِعْلِم يَ  ول وَن آَمنها اْيتِتَا  اْلِفتْنَِة َواْيتِتَا  تَأِْويِلِت َوَما يَْعلَم  تَأِْويلَت  إاِله َّللّا  َوالره

ْن ِعنِد َريِّنَا َوَما يَذهكهر  إاِله ر ْول واْ انْليَاِب   . -7سورة آل عمران:«يِِت ك لٌّ ّمِ

ورما الموقف العاشر فيتعلق ياستخدام ردلة الشرا في جدال غير المسلمين والرد    

ي تضي إيمانا  »كحجة عليهم ، ومفاده رن حسن حنفي زعم رن استعمال الن صوص 

مسي ا يها ، سوا  من الياح ، رو من ال ارئ ،وذلك ي لل من درجة شمولية اليح  

وعلميتت ،ودرجة است يال الفرد لت ،في حين رن تحليل الع ل ال يتطلب ر  إيمان 

. كما رن «مسيق يشي ، وال يتطلب إال الع ل الصريو، رو رؤية الواقع الموصوف

ي وم على التسليم المسيق يالنص كسلطة إلهية ال يمكن  -لشرعير  ا-الدليل الن لي 

مناقشتها، رو ن دها ،رو رفضها فهو دليل إيماني صرف يعتمد على سلطة الوحي ، 

                                                
نال : احمد ديداُ : هل الكتاب الم دس كالم هللا، دار الهدى الجزائر . ،ومحمد ريو زهرة : الدياناُ ال ديمة، دار الفكر انفر م -  44

العريي ، ال اهرة ،و محاضراُ في النصرانية ، دار الفكر العريي ، ال اهرة .وموريس يوكا  : دراسة الكتب الم دسة في ضو  
، دار السالم 2. وعيد الوهاب طويلة : الكتب الم دسة في ميزان التونيق العلمي ، ط  1977، لينان ، المعارف الحدينة ، دار المعارف 

 .  2002، ال اهرة  
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وليس على سلطة الع ل ، ومن نم فال يلزم إال المؤمن يها سلفا وال يلزم الذين ال 

 . 45يؤمنون يالوحي

زيد رن المعتزلة كانوا يعتمدون على ردلة  وذكر الياح  المصر  نصر حامد ريو   

الشرا ،نم لما جادلوا رهل الملل انخرى ، وجدوا في فلسفاتهم ورديانهم  قدرا من 

من الضرور  للمعتزلة رن يتخلوا عن ردلتهم »العمق والشمول النفر  ، فكان 

يجد  الدينية المستمدة من الكتاب والسنة وهي ال ت نع الخصم إلى  ردلة جديدة ،ال

الخصم يدا من التسليم يها . ويعيارة رخرى  كان على المعتزلة رن يميزوا ردلة الع ل 

 . 46«والشرا

و وافق الياح  المتريي محمد عايد الجاير  ما قالت هؤال  ،وذكر رن المعتزلة     

عندما تصدوا للطوائف غير اإلسالمية، ردوا عليهم يالع ل نم علق الجاير  على 

 . 47ل ينفع معهم الشرا وهم ال يؤمنون يت ؟!."ذلك ي ولت "وه

وردا عليهم رقول: إن معفم ما قالت هؤال  غير صحيو ،ننت روال  إنهم نسوا رو      

تناسوا ح ي ة شرعية كيرى هي رن دين اإلسالم جا  إلى  اإلنس  والجن معا 

ْلعَالَِمينَ  َوَما رَْرَسْلنَاَك إاِله » ،وال رآن خاطب هؤال  جميعا ، قال تعالى : -«َرْحَمةً لِّ

وهذا يستلزم رن تكون في ال رآن اندلة المتنوعة التي ، -107سورة اننييا  :

تخاطب كل طائفة يما يناسيها وت يم عليها الحجة . وهذا يستلزم يأن تكون ردلة م نعة 

قوية ، تتضمن اليراهين الدامتة إلقامة الحجة على مختلف طوائف الكافرين. ننت ال 

عنى من مخاطيتهم يمنطق ال يؤمنون يت ،وال ي يم عليهم حججا دامتة ال ت َرد .و م

تنوعة، منها ما هو موجت إلى  المؤمنين ومنها ما  لهذا جا ُ النصوص الشرعية م 

هو موجت إلى  المناف ين ، ومنها ما هو موجت إلى  المشركين ،ومنها ما هو موجت 

موجت إلى  المالحدة و الدهريين ، و منها ما إلى  اليهود والنصارى ، ومنها ما هو 

َك يَِريَِّك اْلَكِريِم  » هو موجت إلى اإلنسان عامة ك ولت تعالى : يَا رَيَُّها اإلنسان  َما َغره

اَك فَعََدلََك  يَا رَيَُّها اإلنسان  إِنهَك َكاِدٌح إلى  »، و-6،7سورة االنفطار:«الهِذ  َخلَ ََك فََسوه

                                                
  203،204،370،ص: 1من الع يدة إلى  النورة ج -  45
  45نصر حامد ريو زيد : االتجاه الع لي في التفسير ،...ص:   46
  116، ص: 2001، المركز الن افي العريي ،2ي طعايد الجاير  : الع ل انخالقي العري  47
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اَلقِيِت َريَِّك َكْدحً  ا رَيَُّها النهاس  اْعي د واْ َريهك م  الهِذ  » ،  -6سورة االنش اق:-«ا فَم  ََ  َ

يَا رَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْليِس وَن »،و -21سورة الي رة:«َخلَ َك ْم َوالهِذيَن ِمن قَْيِلك ْم لَعَلهك ْم تَته  وَن 

وَن اْلَحقه  وَن  اْلَحقه يِاْليَاِطِل َوتَْكت م  ِل  وا -71سورة آل عمران:-«َورَنت ْم تَْعلَم  ،و )رَْم خ 

ُِ َواْنَْرَض يَل اله ي وقِن ون( سورة -ِمْن َغْيِر َشْيٍ  رَْم ه م  اْلَخاِل  وَن رَْم َخلَ  وا السهَماَوا

 .  -36، 35الطور:

فالخطاب الشرعي ليس خطايا واحدا، وإنما هو خطاب متنوا ،لكل نوا رسلويت    

وردلتت التي تناسب المخاطب وت نعت . وهذا التنوا موجود ريضا في الخطاب الع لي 

فالدليل الع لي ليس نوعا واحدا، فالدليل الذ  يخاطب يت المسلم يختلف عن الدليل 

الع لي الذ  يخاطب يت اليهود  رو النصراني رو المجوسي، رو الملحد، رو العلماني. 

 ن يخاطب كل الناس والطوائف يمنطق واحد .فليس من الشرا وال من الع ل ر

ويما رن انمر كذلك ،فال يد من استخدام النصوص الشرعية يطري ة صحيحة     

وحكيمة، ونضعها في المكان المناسب. فليس من الصواب، وال من الحكمة رن 

َكاةَ َواْرَكع  »نخاطب الكفار ي ولت تعالى :  الَةَ َوآت واْ الزه واْ الصه اِكِعيَن َورَقِيم  واْ َمَع الره

ْوق وتًا » ِ،و -43سورة الي رة:« ْؤِمنِيَن ِكتَايًا مه ُْ َعلَى اْلم  َ َكانَ الَة سورة «إن الصه

واْ َمَساِجَد هللا َشاِهِديَن َعلَى رَنف ِسِهْم يِاْلك ْفِر »،و-103النسا : ر  ْشِرِكيَن رَن يَْعم  َما َكاَن ِلْلم 

ُْ رَْعَمال   ْم َوفِي النهاِر ه ْم َخاِلد وَن ر ْولَئَِك َحيَِط . لكن من  -17سورة التوية:-«ه 

الواجب، و من الحكمة رن نخاطب المالحدة والدهريين يما ييطل فكرهم ، ك ولت 

ُِ َواْنَْرَض يَل اله  تعالى : ِل  وا ِمْن َغْيِر َشْيٍ  رَْم ه م  اْلَخاِل  وَن رَْم َخلَ  وا السهَماَوا } رَْم خ 

ُ  َونَْحيَا »، و–36، 35سورة الطور:-ن وَن {ي وقِ  و َوقَال وا َما ِهَي إاِله َحيَات نَا الدُّْنيَا نَم 

 .  - 24سورة الجانية:-«َوَما ي ْهِلك نَا إاِله الدهْهر  َوَما لَه م يِذَِلَك ِمْن ِعْلٍم إِْن ه ْم إاِله يَف نُّوَن 

والنصارى، فنرد عليهم يارياُ التي ونفس انمر ي ال عندما نرد على اليهود     

تناسيهم ،وهذا هو الذ  حد  عندما رد هللا تعالى على رياطيل اليهود والنصارى 

وكشف ركاذييهم وانحرافاتهم. ف د خاطيهم يذلك وهم ال يؤمنون يدين اإلسالم رصال. 

 ويذلك يتيين رن الزعم يأن ال رآن موجت إلى المؤمنين ف ط هو زعم ياطل وافترا 

 على الشرا والح ي ة معا.
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علما يأن االحتجاج يالنصوص الشرعية ال يستلزم دوما اإليمان المسيق يها ،كما    

زعم هؤال  فهذا استلزام ال يصو على إطالقت. فال يوجد ر  مانع ع لي من رن 

يستخدم الكافر ياإلسالم حجل ال رآن الع لية والعلمية لالنتفاا يها والرد يها على 

من انديان انخرى  كاليهود والنصارى و المالحدة يحكم رن ردلة الشرا  مخالفيت

ِل  وا ِمْن َغْيِر َشْيٍ  رَْم »ردلة صحيحة مواف ة للع ل والواقع والعلم. ك ولت تعالى :  رَْم خ 

ِ َرّبِ لَْو َكاَن فِيِهَما آِلَهةٌ إاِله َّللاه  لَفََسَدتَا فَس ْيحَ » -سورة الطور«ه م  اْلَخاِل  وَن  اَن َّللاه

ا يَِصف وَن   ، و}َما اتهَخذَ َّللاه  ِمن َولٍَد َوَما َكاَن َمعَت  -35،36سورة اننييا  :«اْلعَْرِش َعمه

ا يَِصف وَن  ِ َعمه ِمْن إِلٍَت إِذاً لهذَهََب ك لُّ إِلٍَت يَِما َخلََق َولَعاََل يَْعض ه ْم َعلَى يَْعٍض س ْيَحاَن َّللاه

ُْ النهَصاَرى اْلَمِسيو  » ، و-91ؤمنون:سورة الم-{ ُِ اْليَه ود  ع َزْيٌر اْين  َّللّاِ َوقَالَ َوقَالَ

واْ ِمن قَْيل  قَاتَلَه م  َّللّا  رَنهى  وَن قَْوَل الهِذيَن َكفَر  اْين  َّللّاِ ذَِلَك قَْول ه م يِأَْفَواِهِهْم ي َضاِهؤ 

 . -30سورة التوية:«ي ْؤفَك وَن 

على ذلك ريضا هو رن كنيرا من المستشرقين والعلمانيين العرب الذين والشاهد     

كتيوا في تاري  العرب قيل اإلسالم ، وفي السيرة النيوية، والخالفة الراشدة ،كانوا 

يستشهدون يال رآن الكريم على صحة ما قالوا يت ، وي دمونت على المصادر 

 رآن ، ييعض ما في ال رآن . فال مانع إذن من رن يحتل من ال يؤمن يال48انخرى

 من اندلة التاريخية، والجترافية ،والعلمية، والع لية، ويهذا يس ط ما زعمت هؤال  .

و نانيا إنت  يصو شرعا و ع ال مخاطية الكفار يأدلة ال رآن الكريم ،مع رنهم  ال    

 يؤمنون يت . نن  ال رآن جا  للناس كافة ، ومن نم يحق لنا يل ويجب علينا رن

نخاطيهم يارياُ التي تخصهم وتناسب م ام الرد عليهم .والشاهد على ذلك هو رن 

ال رآن الكريم عندما نزل رول مرة، يدر في مخاطية كفار قريش، قيل رن يفهر 

المؤمنون، نم منهم فهرُ الطائفة المؤمنة انولى فمع رن قريشا لم تكن تؤمن 

ا ،ودعاها إلى  اإليمان، وسفّت رحالمها يال رآن رصال إال رن ال رآن خاطيها، وتحداه

، وتوعدها يسو  المصير إن هي رصرُ على الكفر. فال رآن الكريم خاطب الكفار 

صلى هللا عليت  -قيل المؤمنين ،و فل ي خاطيهم يعد فهورهم . وكان رسول هللا 

                                                
انفر منال ما كتيت العلماني هشام جعيط في كتاييت : الدعوة المحمدية والوحي وال رآن فمع كنرة رياطيلت وتحريفاتت فإنت كنيرا ما  -  48

 كان يرجو  ما ذكره ال رآن عن الرواياُ المخالفة لت  .        
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ت ِطعِ فاََل » يجادل قريشا يال رآن ف د رمره هللا تعالى  يذلك في قولت سيحانت: -وسلم

فالرد يال رآن هو جهاد .  -25سورة الفرقان:«اْلَكافِِريَن َوَجاِهْده م يِِت ِجَهاًدا َكيِيًرا 

كيير، فال يوجد ر  مانع من رن نرد على الكفار يأدلة الشرا التي تناسيهم. و م ايل 

هذا ال يحق نحد رن ينكر علينا ذلك نننا لم نفعل ما يخالف الشرا وال الع ل وإنما 

فعلنا ما يوجيانت  . فرددنا على الكفار يالنصوص التي تتعلق يياطلهم وانحرافهم 

،ولم نرد عليهم يالنصوص التي تخص المؤمنين ، كالتي تأمر يالصالة والصيام 

 والزكاة والحل . فرددنا على ياطلهم يالحق الذ  جا  يت الوحي الحق.

رن يعترضوا علينا عندما رددنا  وفي هذه الحالة ال يصو للكافرين يدين اإلسالم،   

عليهم يالشرا. نننا لم نأمرهم يأدا  ما ي وم يت المؤمنون من صالة ،و زكاة ،و 

صيام ... وإنما رددنا عليهم يأدلة شرعية علمية ع لية ،عليهم رن يردوا عليها إن 

هم كانوا قادرين على ذلك. وال يهمهم مصدر هذه اندلة . فهم رمام ردلة تتحداهم علي

الرد عليها إن استطاعوا ، رو اإليمان يها واالستسالم للشرا ،رو اإلنكار والجحود 

والعناد واإلصرار على الكفر، مع العجز عن الرد على حجل الشرا . فهم رمام ردلة 

تتحداهم، وتكشف انحرافهم ،وضاللهم ،وال ينفعهم الهروب ،وال الزعم يأنها ردلة 

اجب عليهم الرد عليها ال التهرب والتملص نن  ردلة شرعية ال ي ؤمنون يها . فالو

 الشرا ستي ى تالح هم وت ض مضاجعهم إلى رن ير  هللا انرض ومن عليها.

ورما ما اعترض يت حسن حنفي من رن االحتجاج ياندلة الشرعية ي لل من درجة     

شمولية اليح  وعلميتت ،ودرجة قيول الفرد لت . فهو اعتراض غير صحيو في 

معفمت ،نن النصوص الشرعية ليسُ نوعا واحدا، وإنما هي نصوص شاملة 

ومتنوعة، فمنها ما يخص المؤمن، ومنها ما يخص اليهود والنصارى ومنها ما يتعلق 

يالمشركين والمجوس والمالحدة وغيرهم من طوائف الفالل و الكفر . ورما فيما 

حق وعلم وي ين .وال ي لل من يتعلق يالعلمية فإن  نصوص الشرا كلها علمية ننها 

ذلك كفر معفم اليشر يها، فهي تي ى نصوصا شاملة علمية يرهانية تتحدى اليشر 

 سوا  آمنوا يها ، رو لم يؤمنوا يها وال يضرها كفرهم يها .
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ال يتطلب إيمانا مسي ا يشي  إال الع ل  -في تحليالتت-ورما زعمت يأن الع ل     

وف، فهو زعم ال يصو، وفيت تتليط ،وتدليس على الصريو رو رؤية الواقع الموص

ال را  . نن  الع ل ليس قوة مجردة تعمل آليا، وإنما هو غريزة في يني آدم 

يستخدمها اإلنسان  كما يريد هو على رساس من رفكاره وع ائده ،ومذهييتت 

 ومصالحت . فالع ل لن يستطيع رن يعي رحكامت دون خلفياتت الفكرية والمذهيية ،وهي

التي تمنل اإليمان المسيق والمنطلق الذ  ييني عليت اإلنسان  نشاطت الع لي، وهذا 

الذ  حاول حسن حنفي نفيت ، ونسي رو تناسى نفست يأن موقفت هذا لت خلفياُ 

 مذهيية يؤمن يها حسن حنفي، منها انطلق في مواقفت من الشرا .

ننت -النفر عن نوعهايتض -ولن يستطيع ر  إنسان التخلص من تلك الخلفياُ    

ر  -إذا  حاول ذلك فإن  نشاطت الفكر  سيتوقف عن النشاط ، وإذا حاول تتييرها 

فإنت يحتاج إلى خلفياُ رخرى  للتخلص من انولى من جهة ، نم  -الخلفياُ المذهيية

لتحل محلها الجديدة من جهة رخرى . وهذه الخلفياُ ت وم رساسا على نفرة اإلنسان  

والكون واإلنسان ، وهذه النفرة هي التي تمنل اإليمان المسيق ن   إلى  الحياة

إنسان، وعليها ي وم النشاط العلمي والع لي الذ  يمارست كل رهل العلم. فال نشاط 

علمي وال ع لي دون خلفياُ فكرية ع دية رو مذهيية . و هذا خالف ما رراد رن 

كان واقعا تحُ تأنير إيمانت    يوهمنا يت حسن حنفي، الذ  هو نفست عندما زعم ذلك

 المسيق يمذهييتت .

ونالنا إن حسن حنفي حّط من قيمة الدليل الشرعي، ورراد رن يوهمنا يأن اندلة    

الشرعية ت وم على التسليم انعمى، فهي ردلة ال ت وم على حجة وال على يرهان. 

خذ قوتت و حجيتت وهذا زعم ياطل وافترا  على الشرا والح ي ة معا ،نن  الشرا يأ

و يرهانيتت من جهتين: انولى هي جهة ال ائل ،و هو هللا تعالى  و رسولت . و جهة 

تمنل في الحجل و اندلة الع لية و الفطرية و العلمية التي تحملها  المضمون الم 

 النصوص الشرعية نفسها .

اُ والشرا نفست نص صراحة على رنت  حق وعلم ،ويرهان وحجة ، وآياُ يين    

يِينًا » ك ولت سيحانت : يِّك ْم َورَنَزْلنَا إِلَْيك ْم ن وًرا مُّ ن ره يَا رَيَُّها النهاس  قَْد َجا ك م ي ْرَهاٌن ّمِ
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يِّك ْم فََمِن اْهتََدى -174سورة النسا : « ،و }ق ْل يَا رَيَُّها النهاس  قَْد َجا ك م  اْلَحقُّ ِمن ره

سورة -َضله فإنما يَِضلُّ َعلَْيَها َوَما رَنَاْ َعلَْيك م يَِوِكيٍل { فإنما يَْهتَِد  ِلنَْفِسِت َوَمن

َُ رَْهَوا ه م يَْعَد الهِذ  َجا َك ِمَن اْلِعْلِم َما لََك ِمَن َّللّاِ ِمن -108يونس: ،و} َولَئِِن اتهيَْع

ٌُ فِي» ،و -120سورة الي رة:  -َوِلّيٍ َوالَ نَِصيٍر { ٌُ يَيِّنَا د وِر الهِذيَن  يَْل ه َو آيَا ص 

وَن  ِلئاَله يَك وَن » ،و-49سورة العنكيوُ:-«ر وت وا اْلِعْلَم َوَما يَْجَحد  يِآيَاتِنَا إاِله الفهاِلم 

س ِل  ةٌ يَْعَد الرُّ جه  . -165سورة النسا :«ِللنهاِس َعلَى َّللّاِ ح 

دامتة  وال رآن الكريم شاهد ينفست على رنت  كتاب معجز شامل كامل ردلتت   

وحججت ال ت رد . فالمسلم رقام إيمانت على يرهان علمي قطعي تحدى هللا يت اإلنس  

والجن معا فلم يستطع مخلوق الرد على التحد  ال رآني إلى  يومنا هذا .ولن يكن 

الهتِي  و َإِن لهْم تَْفعَل واْ َولَن تَْفعَل واْ فَاته  واْ النهارَ » ذلك في م دورهم ريدا ل ولت تعالى  :

ُْ ِلْلَكافِِريَن  فاستخدامنا لألدلة   -24سورة الي رة:«َوق ود َها النهاس  َواْلِحَجاَرة  ر ِعده

الشرعية ليس عييا وال ن صا، يل هو استخدام علمي ع الني، نستطيع رن نرد يت 

على كل فكر إنساني على وجت انرض ردا علميا ع ليا دامتا . و يذلك يس ط ما 

ل من رن الدليل الشرعي يف د قدرتت على الحوار مع الخصوم. فهذا زعم زعمت الرج

ياطل ت يطلت ردلة الشرا التي هي قادرة على دحض كل فكر إنساني منحرف .و قد 

جادل ال رآن الكريم رهل الضالل على اختالف نحلهم و مللهم وريطل مزاعمهم ،و 

ف نواياهم وسلوكياتهم ، قد خّص اليهود والنصارى ينصيب وافر من الردود ، فكش

يَا رَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْليِس وَن » وتحريفاتهم وضالالتهم في آياُ كنيرة ، ك ولت تعالى :

وَن  وَن اْلَحقه َورَنت ْم تَْعلَم  . ومن يطلع  -71سورة آل عمران:«اْلَحقه يِاْليَاِطِل َوتَْكت م 

حول اإلسالم وتاريخت ،فإنت  على ما كتيت المستشرقون و تالمذتهم ، من رياطيل

سيتأكد من صدق ما قالت ال رآن الكريم عندما وصف هؤال  يالتحريف ،وعدم 

 الموضوعية، و إلياس الحق يالياطل عن تعمد وسيق إصرار وترصد .

ورما قول حسن حنفي يأن حجة الع ل هي وحدها التي تنفع مع غير المسلمين،    

على إطالقت . نن  حجة الع ل مع رهميتها في  فهذا قولت فيت حق وياطل ، وال يصو

مخاطية غير المسلمين ، فهي من جهة رخرى  نسيية كما سيق رن ييناه مرارا. و 
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مهما كانُ مكانة الع ل ، فإنها ال تمنع من استخدام الدليل الشرعي في الرد على 

هؤال  ريضا. يل رن الع ل الفطر  ي ول : إن حجة الشرا رقوى الحجل إذا 

 ستخدمُ يحكمة، و وضعُ في مكانها  المناسب .ا

 -الذ  هو حق وعلم وي ين ويرهان-و عليت فال يصو في الع ل ترك كالم هللا    

واالكتفا  يالحجل الع لية وت ديمها على الشرا. فهذا انحراف منهجي خطير لذا فإن  

اد هللا الع ل اليديهي ي رر صراحة يأنت  يجب إدخال كالم هللا في الرد على عي

الضالين .ننت ال كالم رقوى من كالم الخالق عز وجل ،فهو سيحانت  رعلم يما خلق 

ولت الخلق وانمر ، و لت الحجة اليالتة، فهذا هو الذ  ي ولت الع ل الصريو . لكن 

حسن حنفي  يتالط ويتفاهر يالع ل وهو يدوس عليت ويحّملت ما ليس في م دوره 

ير،وهو من خصائص فكر حسن حنفي ، ورمنالت من وهذا انحراف منهجي في التفك

 ردعيا  الع النية .

وليس صحيحا رن حجل الع ل يسلم يها كل اليشر دائما ، نن  الواقع يشهد على    

خالف ذلك ،فكل الفرق وانديان والمذاهب تدعي الع ل والع النية ، والصواب 

ل يعضها يعضا والصحة . مع رنها في الواقع متناقضة فيما يينها، وتضل

،ومتصارعة فيما يينها ريضا. فأين حجل الع ول التي يسلم يها كل اليشر ؟ فلو كانُ 

تسلم يها ما كان ذلك حالها. يل إن يعض الطوائف يصل يها انمر إلى إنكار 

قطعياُ الع ول ويديهياتها تعصيا لمذاهيها ومصالحها الدنيوية. والذين رفضوا 

ال يعني رنهم  رفضوها ننها غير ع النية  وليسُ حجل الشرا فإن  رفضهم لها 

صحيحة، وإنما رفضوها تعصيا ،واستكيارا ،وجحودا . فهم كما رفضوا كنيرا من 

حجل الع ول اليديهية فإنهم رفضوا حجل الشرا ال طعية . من ذلك رن الع ل ي ول: 

يالضرورة.  إن كالم  هللا م دم على كالم اإلنسان  ، وإن كالم هللا حق وعلم وي ين

لكن كالم اإلنسان  ليس كذلك، فهو خليط من الحق والياطل والفن والي ين وال 

يمكنت ريدا رن يت دم على كالم الخالق وال رن يساويت ،وال رن يزاحمت . هذا ما ي ولت 

الشرا الصحيو والع ل الصريو ، لكن رهل انهوا  والفنون يرفضون ذلك، ليس 
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،وإنما ننت  يخالف رهوا هم ومصالحهم . فالع ول لم  ننت  غير ع الني وال علمي

 تجمع اليشر ،نن انهوا  فرقتهم وجندُ ع ولهم لخدمة رهوائهم ومصالحهم .

و ليس صحيحا رن الدليل الشرعي ال ي  نع الخصم على حد زعم نصر حامد ريي   

لزعم يأن زيد فهذا افترا  على الشرا ،والع ل معا . ننت ال يصو شرعا وال ع ال ا

كالم هللا ال ي نع غير المسلمين. فهذا زعم ياطل وجهل ياهلل وكالمت نن كالم هللا 

تعالى متنوا منت ما هو موجت للمؤمنين، ومنت ما هو موجت للمناف ين رو نهل 

الكتاب، رو لتيرهم من رهل الضالل . لذا علينا رن نخاطب كل طائفة يما ي ناسيها من 

ً قوية دامتة مؤنرة لن يستطيع الن صوص الشرعية وفي  هذه الحالة تكون نصوصا

المخاطيون يها ن ضها والرد عليها . من ذلك رنت  عندما زعم اليهود والنصارى رنهم  

من رينا  هللا ورحيائت، حكى هللا ذلك عنهم ورد عليهم ردا دامتا قويا ريطل زعمهم 

ُِ اْليَه ود  َوالنهَصارَ » في قولت سيحانت : ي ك م َوقَالَ ه  ق ْل فَِلَم ي عَذِّ ى نَْحن  رَْينَا  َّللّاِ َورَِحيهاؤ 

 ُِ ْلك  السهَماَوا ِ م  ب  َمن يََشا  َوَّلِلّ ْن َخلََق يَْتِفر  ِلَمن يََشا  َوي عَذِّ مه يِذ ن ويِك م يَْل رَنت م يََشٌر ّمِ

. فهذا رد علمي دامغ لن  -18سورة المائدة:-«َوانَْرِض َوَما يَْينَه َما َوإِلَْيِت اْلَمِصير  

يستطيع رهل الكتاب الرد عليت ردا صحيحا .وهذا الدليل يستطيع ر  إنسان رن 

 يستخدمت للرد على اليهود والنصارى وحتى ورن لم يكن مسلما .

ومن ذلك ريضا ردلة ال رآن في الرد على الدهريين والمالحدة فهي ردلة علمية     

الرد عليها يالع ل وال يالعلم ردا صحيحا. مع رنهم  ع لية دامتة لن يستطيع هؤال ، 

قد يرفضونها ويعرضون عنها تعصيا وجحودا لكنهم لن ي دروا على دحضها 

ِل  وا ِمْن َغْيِر َشْيٍ  رَْم » وإيطالها ننها حجل ع لية يديهية دامتة ك ولت تعالى : رَْم خ 

ُِ َواْنَ  ، -35، 34سورة الطور:-«ْرَض يَل اله ي وقِن وَن ه م  اْلَخاِل  وَن رَْم َخلَ  وا السهَماَوا

ُ  َونَْحيَا َوَما ي ْهِلك نَا إاِله الدهْهر  َوَما لَه م يِذَِلَك ِمْن » َو و قَال وا َما ِهَي إاِله َحيَات نَا الدُّْنيَا َنم 

 .-24سورة الجانية:-«ِعْلٍم إِْن ه ْم إاِله يَف نُّوَن 

أن الدليل الشرعي ي وم على التسليم المسيق يالنص ورما قول حسن حنفي ي    

كسلطة إلهية ال يمكن مناقشتها ،رو ن دها، رو رفضها، ننت  دليل إيماني صرف . 

فإنت قول فيت حق وياطل . وذلك رن التسليم للشرا ليس عييا وال ن ضا وإنما هو رمر 
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م على انهوا  مطلوب شرعا وع ال .و هو تسليم ي وم على الحق والعلم، وال ي و

والخرافاُ وانياطيل كما رراد رن يوهمنا يت حسن حنفي . وعليت فإنت ال يصو 

للمؤمن رن يعترض على خال ت ، فعلى المؤمن الطاعة والتسليم المطل ين هلل تعالى  ، 

وهذا هو عين الحق المؤيد يالشرا والع ل معا . وهذا ال يمنع المؤمن من استخدام 

، ومعرفة رسرارها وِحَكمها و اكتشاف سنن الطييعة ع لت في فهم النصوص

،والعمران اليشر  ،لتسخيرها في خدمة اإلنسان  . يل إن الشرا قد رمر يذلك فعالً 

ً  في آياُ كنيرة من ال رآن الكريم ، ك ولت تعالى : ُْ ِمن قَْيِلك ْم س نٌَن » وح ا قَْد َخلَ

واْ فِي انَْرِض فانفروا  َكْيَف َكانَ  َكذهيِيَن فَِسير  ، -137سورة آل عمران:-« َعاقِيَة  اْلم 

ُِ َوَما فِي اْنَْرِض َورَْسيََغ َعلَْيك ْم نِعََمت   ا فِي السهَماَوا َر لَك م مه َ َسخه و }رَلَْم تََرْوا رَنه َّللاه

ْعت ْم رَن يَا َمْعَشَر اْلِجّنِ َواإلنس  إِِن اْستَطَ » ،و -20سورة ل مان: -َفاِهَرةً َويَاِطنَةً {

ُِ َواْنَْرِض فإن ف ذ وا اَل تَنف ذ وَن إاِله يِس ْلَطاٍن  سورة -«تَنف ذ وا ِمْن رَْقَطاِر السهَماَوا

وا فِي اْنَْرِض فانفروا  َكْيَف يََدرَ اْلَخْلَق ن مه َّللاه  ي نِشئ  » ،و -33الرحمن: ق ْل ِسير 

َ َعلَى ك    . -20سورة العنكيوُ:-«ّلِ َشْيٍ  قَِديٌر النهْشأَةَ اْرِخَرةَ إِنه َّللاه

ورما اإلنسان الذ  ي ول: رنا مسلم نم ينت د النصوص الشرعية ، رو يعترض     

عليها ،فهو قد ن ض إيمانت يها من جهة، وموقفت هذا مخالف للشرا والع ل معا من 

ى الع ل، جهة رخرى . نن إيمانت  يها يفرض عليت االلتزام يها، وهذا ليس حجراً عل

وإنما هو موقف ع لي صحيو يفرضت الشرا والع ل معا على كل من ي ول يأنت  

مسلم . ننت  ليس من الع ل و ال من الشرا اإليمان يدين ما نم مناقضتت و الخروج 

عليت . ورما الكافر يدين اإلسالم، فال احد يمنعت من رن يدرس النصوص الشرعية 

اا إلى  ذلك سييال .وال رآن نفست قد رمر الكفار ،و يناقشها ،ويرد عليها إن استط

والناس كلهم ي را ة ال رآن وتديره ، وتحداهم يأن يأتوا يمنلت إن استطاعوا، فعجزوا 

عن الرد قديما وحدينا . وقد يأسهم هللا تعالى  يأنهم  لن يأتوا يمنلت ريدا، في قولت 

ُِ اإلنس  َواْلجِ » سيحانت  :  نُّ َعلَى رَن يَأْت واْ يِِمنِْل َهذَا ال رآن الَ يَأْت وَن ق ل لهئِِن اْجتََمعَ

ْم ِليَْعٍض َفِهيًرا  ه  ،و }فإن  لهْم تَْفعَل واْ َولَن  -88سورة اإلسرا :-«يِِمنِْلِت َولَْو َكاَن يَْعض 
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ُْ ِلْلكَ   -24سورة الي رة:-افِِريَن {تَْفعَل واْ فَاته  واْ النهاَر الهتِي َوق ود َها النهاس  َواْلِحَجاَرة  ر ِعده

 . 

ورايعا إن ما قالت هؤال  عن سلوك المعتزلة، ودفاعهم عنهم في موقفهم من    

الشرا والع ل، والفلسفاُ ال ديمة.  هو رمر غير صحيو في معفمت نن  ما فعلت 

المعتزلة، هو انحراف منهجي خطير جدا ،يتضمن الطعن في الشرا والع ل معا  

يية وعجز وانهزامية من جهة رخرى  . فأوقعهم ذلك في رخطا  من جهة، هو سل

منهجية رخرى  فادحة ، ننت  ال يصو ع ال رن يؤمن إنسان يأن هللا انزل كتايا 

معجزا شامال خاتما للرساالُ ، وال يأتيت الياطل ريدا ، وال ي در احد على اإلتيان 

عت . نم يتركت جانيا رو يجعلت يمنلت ، رو الرد على حججت، ورن هللا روجب علينا إتيا

ورا  فهره  و ييح  لنفست عن مصادر ومناهل معرفية وسلوكية رخرى  مخالفة 

لكتاب هللا تعالى . فهذا ال يصو شرعا وال ع ال ،ومن يفعلت فهو متناقض مع نفست و 

 مع إيمانت   يدين اإلسالم . 

، من رنهم  كانوا ورما موقف المعتزلة فهو في الح ي ة ليس كما ذكره هؤال   

يعتمدون على ردلة الشرا ، نم لما جادلوا غير المسلمين تركوها واستخدموا اندلة 

الع لية محلها. نن الح ي ة هي رن المعتزلة، حتى في جدالهم مع المسلمين لم يعتمدوا 

على الشرا رساسا، وإنما اعتمدوا على ع ولهم ال اصرة التي قدموها على الشرا،  

ومعروف عنهم وقد كرره حسن حنفي  مرارا . فهم في الح ي ة اعتمدوا  وهذا نايُ

على ع ولهم المحدودة وقدموها على الشرا وجعلوه ورا  فهورهم. انمر الذ  

يعني رن استخدامهم لألدلة الشرعية كان نانويا من ياب التعضيد و االستئناس ،ركنر 

زام واالحتجاج يها على رنها مما هو من ياب االعت اد والتأكيد على ضرورة االلت

ردلة شرعية ي ينية . وإنما هي على رساس رنها ردلة فنية نانوية الع ل رسيق منها 

 . 49وهو رساسها حسب زعمهم

فأين الزعم يأنهم كانوا يعتمدون على ردلة الشرا اعتمادا ح ي يا  ؟!.إن موقفهم      

إهدار لمكانتت، وت دم عليت السايق هو طعن في الشرا وت زيم لت،  واعتدا  عليت و

                                                
  15ص 1يداا،جانفر : من الن ل إلى  اإل  49
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ورد لت ،و ليس اهتماما يت ،وال تعفيما لت، فالشرا لم يكن عندهم رصال م  دما  وال 

َحَكما فاصال ، فلو كان كذلك ما قدموا عليت ع ولهم ال اصرة  . وهذا خالف ما رراد 

 رن يوهمنا يت هؤال  .

يلوا على الفلسفاُ عندما تركوا ردلة الشرا واق-وليس صحيحا رن المعتزلة    

كانوا مضطرين إلى  ذلك فهذا ال يصو نمرين هامين : انول هو رن  -ال ديمة

المعتزلة في انصل ي دمون ع ولهم ال اصرة على شرا هللا تعالى . فهم منذ اليداية 

ريعدوا الشرا على رن يكون مصدرهم انول وانساس والوحيد . ومن نم فليسُ تلك 

فعتهم إلى  ذلك الموقف المنحرف من الشرا . فهم قد ريعدوه الفلسفاُ هي التي د

ايتدا  قيل اتصالهم يتلك الفلسفاُ ، نن  رصلهم انول هو ت ديم ع ولهم على الوحي 

اإللهي ، فهذا رصل عندهم و ليس استننا  . ومن نم فال مانع عندهم من استخدام ر  

م في موقفهم من الفلسفاُ مصادر معرفية رخرى  ياسم الع ل، وهذا الذ  حد  له

 ال ديمة . فهو تحصيل حاصل لت ديم ع ولهم على كالم خال هم .

والناني هو رن المعتزلة لم يكونوا مضطرين ريدا إلى  ت ديم الع ل وال تلك     

الفلسفاُ على الشرا الصحيو . فلو كانوا على الصراط المست يم ما وقعوا في هذا 

ذ  افسد عليهم دينهم وفكرهم. رنت  ليس من الشرا و االنحراف المنهجي الخطير، ال

ال من الع ل ت ديم ع ولهم  ال اصرة على الوحي من جهة ،و اإلقيال على تلك 

الفلسفاُ و انديان ال ديمة و ترك الشرا من ورا  فهورهم من جهة رخرى  . لذا 

و الرجوا فإن  الصواب ليس كما ذكره هؤال  ويرروا يت موقف المعتزلة ،  وإنما ه

إلى  الشرا  يإخالص وصدق ، وشمولية الستخراج منت مناهل اليح  وطرق 

االستدالل و التح يق ، للرد على رهل انهوا  والفنون على اختالف طوائفهم و مللهم 

. هذا هو المنطلق انساسي والصحيو ، نم يعد ذلك لنا رن نأخذ الصحيو النافع من 

 و ،والع ل الصريو، والعلم الصحيو.غيرنا ،على رساس من الشرا الصحي

وكان على المعتزلة ريضا، ليس التمييز يين ردلة الع ل والشرا كما زعم حامد ريو    

زيد ، وإنما كان عليهم رن يميزوا يين ردلة الشرا حسب المخاطيين يها  فيجمعونها، 

رهل ويصنفونها نم يستخرجون منها مناهجها وردلتها ،و معطياتها للرد يها على 
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–يناً  على تلك المعطياُ -الضالل وانهوا  من جهة، نم يوسعون يحونهم 

الستخراج ردلة رخرى  صحيحة مواف ة للشرا والع ل والعلم للرد يها على غير 

المسلمين من جهة رخرى . لكنهم لم يفعلوا ذلك ، فتركوا المطلوب منهم وافسدوا 

رن يتركوا ردلة  –ر  المعتزلة –الشرا ،وحرفوه . وليس صحيحا يأنت  كان عليهم 

الشرا، فلم يكن ذلك واجيا عليهم شرعا، وال ع ال، وإنما روجيت عليهم انحرافهم 

المنهجي في موقفهم من الوحي والع ل . و عليت فال يصو تيرير موقفهم هذا وال 

 مدحهم عليت ، يل يجب انت ادهم و ذمهم فيما قالوا يت .

ركوا ردلة الشرا، ننها لم تكن ت نع الخصم فاقيلوا على ورما الزعم يأن المعتزلة ت   

ردلة الع ل . فهذا زعم ال يصو ننت  سيق رن يينا رن ردلة الشرا الصحيو كلها حق 

وي ين ، والمطلوب ممن يستخدمها رن يأخذ يها يحكمة ويضعها في المكان المناسب 

يصلو  للرد يت على  من جهة، ونن المعتزلة رهملوا الشرا ليس ننت عاجز رو ال

الكفار، وإنما تركوه يسيب انحرافهم عنت،  عندما قدموا الع ل عليت من جهة رخرى . 

فهذا هو سيب تركهم ندلة الشرا في جدالهم مع غير المسلمين وليس هو كما زعم 

هؤال  من رن ردلة الشرا لم تكن ت نع الخصم . فذلك االنحراف  هو الذ  حرم 

ادة الكاملة والصحيحة من اندلة الشرعية من جهة ، و كان سييا المعتزلة من االستف

في إيعاد حجل الشرا من الرد يها على الكافرين من جهة رخرى  . مع رنها نزلُ في 

انصل  للرد يها عليهم ، فحرموا رنفسهم و غيرهم من االستفادة منها و االنتفاا يها . 

على الكفار وإيطاال لضالالتهم و فلو استخدموها لكانُ ردلة قوية ييدهم وحجة 

 مفترياتهم ،و هللا تعالى رنزلها لتكون كذلك . .

و رما مدح حامد ريي زيد للفلسفاُ و انديان ال ديمة يأنت  كان فيها قدر من العمق    

والشمول النفر ، وهو الذ  رخذه منها المعتزلة . فهذا ننا  على تلك الفلسفاُ من 

لمعتزلة في موقفهم منها وتسويق لت من جهة رخرى . مع رن جهة، وتيرير لما فعلت ا

الح ي ة هي رن التالب على تلك الفلسفاُ وانديان: الضالل والشرك ،و كنرة 

. وذلك ال در  50انخطا  وانياطيل والخرافاُ في إلهياتها و طييعياتها ومنط ياتها

                                                
 انفر منال كتاينا : ن د فكر الفيلسوف اين رشد الحفيد ، يوجد الكتاب على شيكة اننترنُ،و مطيوا و رقيا ريضا .   50
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ا عليهم رخذه منها ، و الذ  رخذه المعتزلة من تلك الفلسفاُ وانديان، لم يكن واجي

كان في م دورهم االستتنا  عنت، وعدم رخذه منها رصال .  نم الحصول عليت من 

الشرا، رو من اليح  والتأمل والتجرية في الطييعة والعمران اليشر  من دون 

 الرجوا إلى  تلك الفلسفاُ ننت  لم يكن من الضرور  العودة إليها رصال .

ر فيتعلق يح ي ة مضمون الوحي والع ل، فزعم حسن ورما الموقف الحاد  عش   

افتراضاُ يمكن التح ق من صدقها في  »ال يعطي إال  - الشرا ر -حنفي رن الن ل 

الع ل ، ومن صحتها في الواقع كما يعطي حدوسا يمكن اليرهنة على صدقها يالع ل 

والع ل الوحي ي دم الحدس،   ». وزعم رن  «، وعلى صحتها في التجارب اليومية 

ي وم ياليرهان . الوحي يعطي االفتراض ، والع ل يتح ق من صدقت . الوحي يعطي 

الدفعة انولى و يضع ال طار على قضييت ،والع ل يستمر في الدفعاُ المتتالية و 

 .51«ي سيّر ال طار حتى محطة الوصول.الوحي م عطى 

يال دليل من  ورقول: إن قولت هذا ال يصو ، وهو افترا  على الشرا ، وقول  

الشرا وال من الع ل . إنت  لم ي دم دليال صحيحا وال ضعيفا لتأييد زعمت،  لذا فإن  

قولت هذا ما هو إال زعم و وهم . والزعم ليس دليال وال يعجز عنت رحد ، لذا فنحن 

نطاليت يالدليل الذ  اعتمد عليت فيما زعمت . و نحن على ي ين يأنت  لن يجده نن 

حة على رن الوحي ليس افتراضاُ وال حدوسا،  وإنما هو كالم الشرا نص صرا

هللا تعالى  الذ  هو حق ،وعلم ،و ي ين ، ويرهان ،و هذا رمر سيق ييانت و توني ت . 

فالوحي كالم هللا وال يحتاج ريدا إلى  الع ل ليمأله ،وال لكي يجعلت صادقا ، وال لكي 

ل ردلة صدقت وإعجازه من داخلت يجعلت ع ليا وعلميا. وإنما هو كتاب هللا يحم

يالضرورة . ورما دور الع ل فيتمنل في الشرح والييان ، واكتشاف معجزاُ الوحي 

ة  اْليَاِلتَة  » ورسراره وِحَكمت ، وإفهار ردلتت الدامتة اليالتة ال اطعة  جه ِ اْلح  ّ -«ق ْل ِلََفِ

 . -149سورة اننعام:

ولى التي تجعل ال طار على السكة ، كمنال ورما المنال الذ  ضريت يالدفعة ان    

على العالقة يين الوحي والع ل . فال يصو ومخالف للشرا نن  الوحي هو 

                                                
  5118،  17ص: 1،ج 3. ومن الن ل إلى  اإليداا مل 373، ص: 1حسن حنفي : من الع يدة إلى  النورة ،ج 
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انساس، والمنطلق والموجت ،والرقيب من اليداية إلى  النهاية . والع ل وسيلة لفهم 

الشرا واستخراج معانيت،  والحرص على تطيي ت و االلتزام يت من جهة، والعمل 

هدا لعمارة انرض ، واكتشاف سنن الطييعة وتسخيرها لصالو اإلنسان على جا

هدى من الوحي  من جهة رخرى . فالوحي ال يمكن االستتنا  عنت ريدا في كل 

مراحل الحياة ، وهذا رمر فرضت هللا تعالى  على يني آدم ننت  خل هم لعيادتت ، لذا 

ُ  لَك ْم » قال سيحانت    ُ  لَك م  اإِلْسالََم اْليَْوَم رَْكَمْل ُ  َعلَْيك ْم نِْعَمتِي َوَرِضي ِدينَك ْم َورَتَْمْم

. فاإلسالم هو الدين الذ  ارتضاه هللا لنا في كل رحوالنا إلى   -3سورة المائدة:-«ِدينًا 

رن ي وم الناس إلى  رب العالمين. وهذا خالف ما قالت حسن حنفي  ورراد رن يوهمنا 

 يت .

ي عشر يتعلق يموضوا اكتمال الع ل، ياكتمال الوحي، فذكر حسن والموقف النان    

حنفي رريا للفيلسوف لسنل وواف ت عليت . و مفاده رن لنسل صاغ للتاري  مسارا 

للوحي، مر فيت ينال  مراحل ،رولها مرحلة اليهودية ،وفيها ال انون الخارجي 

هي مرحلة الحب واعتيار هللا مصدر خوف وطمع . والنانية مرحلة النصرانية، و

الداخلي، واعتيار هللا موضوا حب . والنالنة مرحلة است الل الع ل اإلنساني و ن تت 

ينفست وعدم احتياجت  للوحي، وهي مرحلة عصر التنوير. نم ريط حسن حنفي ما 

وإن شئنا اإلسالم إذ كان اإلسالم على ما ي ولت  »زعمت لسنل ياإلسالم ي ولت: 

ي نيُ تطور   »وقال ريضا:  «ل ، ورن الشرا تايع للع ل المعتزلة ي وم على الع 

      52«الوحي إذن،  رن الح ي ة موجودة إلى  انمام ال إلى  الورا 

رعطى دورة جديدة للتاري   -يعدما اكتمل ياكتمال النيوة-وزعم ريضا رن الوحي   

مل .و المعرفة والسلوك ، في النفر والع »ورعلن است الل الوحي اإلنساني  في 

وكان –. ويعد فهور اإلسالم «إعطا  اإلنسانية دفعة جديدة في التحرر والت دم والينا 

تم إعالن  است الل الوعي اإلنساني  واست الل الطييعة عن كل تدخل  –آخر الوحي 

الع ل كمالت ويستطيع اإلنسان  يع لت اإلدراك المياشر ، كما يستطيع »خارجي ل د يلغ 

                                                
  5292حسن حنفي  : في فكرنا المعاصر ،ص  
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. لم يعد اإلنسان  يحاجة إلى  ن ل ، و إرادة خارجية لنصرتت ، رو يع لت تتيير واقعت 

 . 53«هزيمة رعدا ه،  كل شي  فيت طييعي

اكتمل الوحي فإن  الع ل  »وزعم ريضا رن الع ل هو الوري  الشرعي للوحي ولما    

. وذكر رريا للمعتزلة و واف هم عليت ، ومفاده رن المعتزلة  54«هو التطور الطييعي لت

ما حسنت الع ل حسنت الشرا ، يل رن الع ل ما »ا: إن الع ل رساس الشرا وكل قالو

كان في حاجة إلى  الشرا نن اإلنسان  ال يحتاج إلى  الوحي . وما الوحي إال لطف 

من هللا وكرم منت ، قد ال يحتاجت اإلنسان  نن الع ل فيت ما يتنيت، وقد عير الفالسفة 

والفلسفة شي  واحد متف ان في الموضوا والمنهل ريضا عن هذه الح ي ة. فالدين 

 .  55«والتاية

و زعم ريضا رن اكتمال الوحي ال يعني انتفا  النفر،  يل يعني نهاية الوحي يعد    

تطور طويل، ومراحل متعددة حتى تح يق است الل الوصول إلى  الح ي ة.   ومست ال 

نلت وحي يرسالة اإلسالم لم يصيو . وعندما اكتمل ال 56يإرادتت على تح يق فكره وم 

حاجة إلى  معونة خارجية في صورة معجزة رو غيرها ... ورن رية »اإلنسان  في 

محاولة لفرض الوصايا على رفعال اإلنسان  من حي  التوجيت وانمر لت، هي في 

ح ي ة انمر محاولة لل هر والتسلط ، وافتراض عجز اإلنسان  وعدم قدرتت، يعطي 

 . 57«فرض الرقاية عليت الحاكم الحق في

وردا عليت رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمت،و ليس فيت من الصواب إال    

ال ليل ،وقد كرر فيت رخطا  ورياطيل سيق ذكرها  والرد عليها و قد نضطر إلى  

إعادة يعضها نن  الم ام يتطلب ذلك. روال إن الرجل افترى على الشرا وحرفت و 

 ً  لتأييد ما ذهب إليت، وافترى ريضا على الع ل الفطر  اليديهي، وجهت توجيها سيئا

وقّولت ما ال ي ولت، وحّملت ماال يحتمل . وذلك رن الرجل زعم رن الوحي كان ناقصا 

نم اكتمل يرسالة اإلسالم الخاتمة، و كذلك الع ل كان ناقصا فاكتمل هو ريضا ياكتمال 

                                                
  5391فكرنا المعاصر ،صفي  
  54381-380،ص:1من الع يدة إلى  النورة ،ج 
  5592في فكرنا المعاصر ،ص: 
  56294،ص:1من الع يدة إلى  النورة ،ج 
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تم كامال الرسالة . و زعمت هذا ال يصو نن الح ي ة  هي رن الوحي يدر كامال وخ 

،يدليل الشواهد ارتية :رولها هو رن كالم هللا ال يمكن رن يكون ناقصا، وال يصو 

وصفت يذلك، فهو كامل يالضرورة ننت  كالم هللا .والناني مفاده هو رن الرساالُ 

يَن ِعنَد َّللّاِ » اإللهية دينها واحد، هو اإلسالم. ل ولت سيحانت : سورة -« اإِلْسالَم  إِنه الّدِ

يِن َما َوصهى يِِت ن وًحا َوالهِذ  رَْوَحْينَا إِلَْيَك َوَما »، و  -19آل عمران: َن الّدِ َشَرَا لَك م ّمِ

ق وا فِيِت َكي َر َعلَى  يَن َواَل تَتَفَره وا الّدِ وَسى َوِعيَسى رَْن رَقِيم  ْينَا يِِت إِْيَراِهيَم َوم  َوصه

ْشِرِكيَن مَ  سورة -«ا تَْدع وه ْم إِلَْيِت َّللاه  يَْجتَيِي إِلَْيِت َمن يََشا  َويَْهِد  إِلَْيِت َمن ي نِيب  اْلم 

. فهي رساالُ كاملة في رصولها الع يدية، والتشريعية ،وانخالقية ... -13الشورى:

. والشاهد النال  هو رن تلك الرساالُ اختلفُ في التشريعاُ الجزئية المتتيرة 

ِلك ّلٍ َجعَْلنَا ِمنك ْم ِشْرَعةً »ر الزمان ،والمكان،والفروف،ل ولت سيحانت  :حسب تتي

َن اْنَْمِر فَاتهيِْعَها َواَل تَتهيِْع » -48سورة المائدة:-«َوِمْنَهاًجا ن مه َجعَْلنَاَك َعلَى َشِريعٍَة ّمِ

وَن   . -18سورة الجانية:-«رَْهَوا  الهِذيَن اَل يَْعلَم 

كانُ كاملة ريضا في زمانها ومكانها ،  -مع هذه التتيراُ-لرساالُ فكل تلك ا  

وهذا يعني رن الوحي لم ينزل ريدا ناقصا ،ورن كل رسالة سماوية كانُ كاملة في 

زمانها و مكانها  ،وفروفها التي فهرُ فيها .لكن الذ  حد  مع الرسالة الخاتمة 

ا ، وستي ى كذلك صالحة لكل ،هو رنها نزلُ كاملة في زمانها ،ومكانها  ،وفروفه

زمان ،ومكان،ننها هي الرسالة الخاتمة ،وال يمكن رن تف د صالحياتها ل ولت تعالى  

ْلعَالَِميَن » : ُ  لَك ْم » ،و-107سورة اننييا :-«َوَما رَْرَسْلنَاَك إاِله َرْحَمةً لِّ اْليَْوَم رَْكَمْل

ُ  َعلَْيك ْم نِْعَمتِي وَ  ُ  لَك م  اإِلْسالََم ِدينًا ِدينَك ْم َورَتَْمْم َوَمن » -3سورة المائدة:-«َرِضي

سورة آل -«يَْيتَغِ َغْيَر اإِلْسالَِم ِدينًا فَلَن ي ْ يََل ِمْنت  َوه َو فِي ارِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِريَن 

ُْ ِمن لهد ْن َحِكيٍم َخيِيٍر »،و-85عمران: لَ ُْ آيَات ت  ن مه ف ّصِ -1ة هود:سور-«ِكتَاٌب ر ْحِكَم

ْن َحِكيٍم َحِميٍد »،و  سورة -«اَل يَأْتِيِت اْليَاِطل  ِمن يَْيِن يََدْيِت َواَل ِمْن َخْلِفِت تَنِزيٌل ّمِ

 . -42فصلُ:

فرسالة اإلسالم هي الرسالة الخاتمة، لكنها صالحة لكل زمان ومكان. فهي     

رونة فتحافف جمعُ يين النياُ والتتير، وانصول والفرا ،ويين الصالحية والم
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على ذاتيتها يأصولها الذاتية، وتواكب التطوراُ والتتيراُ اليشرية يمرونتها. 

فأصولها الع دية ،ّوالتشريعية، وانخالقية نايتة ،و واقعها االجتهاد  متتير ومرن 

ينطلق من انصول ويواكب التتيراُ في الفروا .ويذلك تكون شريعة اإلسالم 

تم كامال وسيي ى كذلك إلى  يوم ال يامة، وهذا كاملة خالدة ،والوحي يدر ك امال، وخ 

 خالف ما زعمت حسن حنفي و رراد رن يوهمنا يت .

ورما يالنسية للع ل فهو في الح ي ة عزيزة في اإلنسان  ،وقوة من قوى الروح،      

وناقص ومحدود كياقي قدراُ اإلنسان  الجسدية والروحية ،فهو مخلوق هلل تعالى  

ق فهو ناقص يالضرورة ، فمهما روتي من قوة وفاعلية ،ومهما ح ق من ،وكل مخلو

انتصاراُ علمية فأنت  سيفل ناقصا ، نن الن ص ذاتي ورساسي في اإلنسان . و من 

المعروف والنايُ في الواقع رن اإلنسان  ح ق انتصاراُ كيرى في مجال العلوم، 

قدراتت نسيية رحكامت  .و قد  وتسخير الطييعة، لكنت مع ذلك ما يزال ناقصا محدودة

رنيُ العلم الحدي  رن اإلنسان  محدود ال دراُ ،على الرغم ما ح  ت في مجال العلوم 

والتكنولوجيا، و رن رحكامت نسيية خليط من الحق والياطل ،و من الفن والي ين ،و 

 من الخطأ والصواب . و رن ما ح  ت واكتشفت من ح ائق علمية ، هو قليل جدا مما لم

يكتشفت من جهة . و تيين ريضا رن الترور الذ  ركب كنيرا من رهل العلم  في ال رن 

التاسع عشر ،و مطلع ال رن العشرين في غلوهم في الع ل والرفع من شأن اإللحاد و 

الحط من شان الدين، والهجوم عليت قد تيين رن ذلك كان غرورا وال رساس لت من 

خلفياتها مذهيية متعصية ،وليسُ ع النية ،وال الصحة ،وما هو إال روهام وفنون ، 

. فالع ل كان ناقصا، وما يزال ناقصا،و لن ييلغ الكمال النهائي ريدا، مهما  58علمية

ح ق من انتصاراُ علمية، وسيي ى كذلك إلى رن ير  هللا انرض ومن عليها، 

 النسيية ريدا.والكماالُ التي ح  ها اإلنسان  ،هي كماالُ نسيية ال تخرجت من الدائرة 

 

و نانيا إنت  ال يوجد في الشرا ما يدل وال ما يشير من قريب وال من يعيد إلى  رن   

الع ل اكتمل واست ل عن الوحي . فهذا زعم ياطل مختلق، والشرا يشهد على خالفت 

                                                
ا يعدها . وانفر ريضا وم 3،ص:1978،المختار اإلسالمي ، ال اهرة ،4انفر منال : وحيد الدين خان : الدين في مواجهة العلم ،ط -  58

 1981: رويرُ افروس وجورج ستانسيو : العلم في منفوره الجديد ، ترجمة كمال جاليلي .عالم المعرفة ، الكويُ 
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نص صراحة على رن الدين هو الذ  اكتمل وليس الع ل  -ر  الشرا-قطعا ننت  

ي عن الشرا ،وإنما رصيو قادرا على تحمل الرسالة الخاتمة ،فهو لم يكتمل ليستتن

يأن يكون عيدا هلل في كل رحوالت وداعيا لدينت ، ومجاهدا في سييلت. فاهلل تعالى  قال 

ُ  لَك م  اإِلْسالََم ِدينًا » -لنا:  ُ  َعلَْيك ْم نِْعَمتِي َوَرِضي ُ  لَك ْم ِدينَك ْم َورَتَْمْم -«اْليَْوَم رَْكَمْل

فهو سيحانت ركملت ورمرنا يااللتزام يت ،ورضيت لنا دينا ،ولم ي ل لنا  -3ة المائدة:سور

كما رن ال ول ياكتمال الع ل  « .اليوم ركملُ لكم ع ولكم و رضيتها لكم دينا  »:

 -ر  حسن حنفي –واستتنائت عن الوحي هو رفض للوحي وتعطيل لت فالرجل 

 . افترى على الشرا وحرفت و ريطلت و هدمت

ولو كان الشرا قد نّص على اكتمال الع ل كما نص على اكتمال الدين يكون     

عطل نفست ينفست . ولو كان كذلك فال معنى من مجي  الرسالة الخاتمة رصال ، وال 

فائدة من وجود الشريعة يع ائدها ورخالقها ، وفروعها وعياداتها ،و ال فائدة من انمر 

و النار. نن الع ل في هذه الحالة ليس في حاجة إليها  يعيادة هللا ،و ال يوجود الجنة

على حد زعم  حسن حنفي . و يما رن  الشرا نص على خالف ذلك،  فأوجب علينا 

عيادة هللا واإليمان يرسولت و االلتزام يدينت ،وتوعد الكفار يالخسران الميين، دل كل 

لى شرا  هللا ،وال هذا يالضرورة على رن الع ل لم يكتمل وال يحق لت الت دم ع

تعطيلت، وال ت زيمت، وال مزاحمتت . لكن الرجل المتالط استخدم اإلسالم لهدم اإلسالم  

                          . 

 

لم تلغ كمالة وال  -عير مراحلت التاريخية-ونالنا إن التتيراُ التي حدنُ للوحي   

حدنُ لمواكية  غيرُ مضمونت . و إنما هي تتيراُ تشريعية جزئية فروعية

التحوالُ التاريخية التي حدنُ في حياة اليشر. فهي لم تمس رصولت الع دية وال 

يِن َما َوصهى يِِت » التشريعية وال انخالقية ... يدليل قولت تعالى : َن الّدِ َشَرَا لَك م ّمِ

ْينَا يِِت إِْيَراِهيَم َوم   يَن َواَل ن وًحا َوالهِذ  رَْوَحْينَا إِلَْيَك َوَما َوصه وا الّدِ وَسى َوِعيَسى رَْن رَقِيم 

ْشِرِكيَن َما تَْدع وه ْم إِلَْيِت َّللاه  يَْجتَيِي إِلَْيِت َمن يََشا  َويَْهِد  إِلَ  ق وا فِيِت َكي َر َعلَى اْلم  ْيِت تَتَفَره

      -13سورة الشورى:-«َمن ي نِيب  
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ال يصو و مخالف للتاري  الصحيو ورما ما ن لت عن الفيلسوف لسنل وريده فيت ، ف    

،نن دين هللا تعالى ال تمنلت ديانتان محرفتان ، هما:اليهودية والنصرانية ،وإنما تمنلت 

فهي كلها منلُ  -عليهما الصالة والسالم -كل الرساالُ السماوية من آدم إلى  محمد

يَن ِعنَد َّللّاِ ا» دينا واحدا هو اإلسالم ل ولت تعالى : إِلْسالَم  َوَما اْختَلََف الهِذيَن إِنه الّدِ

ُِ َّللّاِ فإن  َّللّاِ  ْم َوَمن يَْكف ْر يِآيَا ر ْوت واْ اْلِكتَاَب إاِله ِمن يَْعِد َما َجا ه م  اْلِعْلم  يَْتيًا يَْينَه 

يِن َما َوصهى يِِت ن وًحا » : -19سورة آل عمران:-«َسِريع  اْلِحَساِب  َن الّدِ َشَرَا لَك م ّمِ

يَن َواَل وَ  وا الّدِ ْينَا يِِت إِْيَراِهيَم َوم وَسى َوِعيَسى رَْن رَقِيم  الهِذ  رَْوَحْينَا إِلَْيَك َوَما َوصه

ْشِرِكيَن َما تَْدع وه ْم إِلَْيِت َّللاه  يَْجتَيِي إِلَْيِت َمن يََشا  َويَْهِد  إِلَ  ق وا فِيِت َكي َر َعلَى اْلم  ْيِت تَتَفَره

 .  -13سورة الشورى:-«َمن ي نِيب  

وفيما يخص مشاعر اإلنسان  ،واست الل ع لت، في المرحلة النالنة المزعومة،     

فهي حدي  خرافة نن اإلنسان  ما يزال إلى  يومنا هذا ،هو نفست اإلنسان  الذ  

خل ت هللا تعالى  على جيلتت انولى . فما يزال يحب ويكره ، يخاف و يرجو ، يؤمن 

ت، يطيع هللا و يعصيت .و ما تزال انساطير تسيطر على رمم و شعوب ياهلل ويكفر ي

كنيرة في عصر العلم والتكنولوجيا.  وهذا نايُ ومشاهد  في يالد الهند ،والصين، 

واليايان ،والترب ،ويالد المسلمين، يل وما تزال كنير من ع ول رهل العلم تجمع 

ين الفن والي ين. يل و حتى هذا يين الخرافة والعلم ،و يين انهوا  والمنطق،و ي

الرر  الذ  قال يت لسنل فيت جانب خرافي وهمي. إن في هؤال  العلما  من يؤمن 

يأساطير اليهود والنصارى ، ومنهم من يؤمن يخرافاُ المالحدة والدهريين، ومنهم 

من يؤمن يخرافاُ الشيعة والصوفية ، ومنهم من يؤمن يخرافاُ الفالسفة و 

 المتكلمين !!.

فالع ل ما يزال ناقصا ،و يجمع يين العلم والخرافة ، ويين الفن والي ين. وما     

يزال متعصيا نهوائت، وشهواتت ،وفنونت ،ولم يستطع الوصول إلى  إجاية صحيحة 

ي ينت نهائية حول انسئلة انزلية المعروفة التي شتلُ اإلنسان  وررقتت قديما وحدينا . 

ن رين ؟، وإلى رين المصير؟،ولماذا رتينا ؟، هذه انسئلة لن إنها الم عير عنها يـ: م

يحصل اإلنسان  على إجاية ي ينية عنها إال عن هللا تعالى  يواسطة الوحي . تلك 
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انسئلة هي من انهمية يمكان على رساسها ت وم حياة اإلنسان  على وجت انرض 

انسئلة رجاب عنها الوحي ،وهي التي تحدد لت منطل اتت الع دية ،والسلوكية . وهذه 

عليت -اإللهي إجاية شافية ،كافية ، منذ رول رسول إلى  خاتم اننييا  محمد رسول هللا 

. و هذا خالف ما زعمت حسن حنفي عن تطور الوحي ، ورن  -الصالة والسالم

الح ي ة موجودة في انمام ال في الخلف .فهذا زعم ياطل ،وكالم يال علم، مخالف 

  ل ،والتاري  الصحيو .للشرا ،والع

رعطى الع ل دفعا جديدا وقويا ،  -ر  دين اإلسالم-وال يتيب عنا رن الوحي الخاتم     

وفتو لت آفاقا كنيرة، ومجاالُ واسعة ،ورعاده إلى  الطريق الصحيو في عالقتت مع 

خال ت ويني جنست ومع الطييعة . لكنت لم ي ل ريدا رن الع ل اكتمل ،و لم يصيو واجيا 

عليت االلتزام يالشرا.فهذا لم ي لت الوحي وإنما زعمت حسن حنفي  و افتراه على 

 الشرا والوحي .                                                   

ورشير هنا إلى  رن الرجل وقع في تناقض واضو في زعمت السايق، ومع ما ن لناه     

كرر مرارا رن الع ل رساس الن ل،  عنت في موقعت من الن ل والع ل . وذلك رنت 

ورسيق منت. لكنت هنا خالف تلك الم ولة وقال:إن الع ل اكتمل ياكتمال الوحي، وهذا 

يستلزم رن الع ل كان ناقصا قيل اكتمال الوحي يالرسالة الخاتمة، و رنت  لم يكتمل 

لوحي يذاتت ومن داخلت ،و إنما الوحي المكتمل هو الذ  ركملت ،ومعنى هذا هو رن ا

رسيق ورقوى من الع ل ،وهذا ن ض لدعوى الرجل يأن الع ل رسيق من الشرا، وغني 

 يذاتت ،ومكنٍف ينفست .

و معنى كالمت ريضا هو رن كال من الع ل والوحي قد اكتمال، عند اكتمال الوحي ،    

يالرسالة الخاتمة، وهذا يعني رن كال منهما رصيو كامال غير محتاج إلى ارخر ،من 

ورنهما رصيحا متساويين من جهة رخرى  . مما يعني رنت ال رحد يت دم على  جهة،

 انخر . فأين حكاية الع ل رساس الن ل ورسيق منت ؟!.

ويما رنت  زعم رن كال من الوحي والع ل، قد اكتمل فأيهما نتيع ؟،وريهما رولى    

ي ول: إن وحي هللا يذلك، روحي هللا ، رو ع ل اإلنسان  ؟؟ . ال شك رن الع ل اليديهي 

رسيق و رولى من ع ل اإلنسان  . نن اإلنسان  مخلوق هلل ، وال يحق للمخلوق إن 
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يسيق خال ت . فال ول ياكتمال الع ل، واستتنائت عن الوحي، هو ن ض للشرا والع ل 

 معا .

و رايعا إنت  ليس صحيحا رن الشرا رعلن است الل اإلنسان عن الوحي ،ورن هللا     

يتدخل في سير الطييعة وسلوكياُ اإلنسان . فهذا زعم ياطل شرعا وواقعا ، لم يعد 

فأما شرعا فإن  هللا تعالى  نّص صراحة على رنت هو الذ  ي سيّر العالم وسلوكياُ 

اليشر يإذنت وإرادتت، ولن يحد  ر  شي  في الكون إال يإذنت ومشيئتت وحكمت ل ولت 

َ ي ْمِسك  السه » سيحانت : واَل َولَئِن َزالَتَا إِْن رَْمَسَكه َما ِمْن إِنه َّللاه ُِ َواْنَْرَض رَن تَز  َماَوا

ن يَْعِدِه رنت  َكاَن َحِليًما َغف وًرا   إِنه َّللّاَ الَ ي تَيِّر  َما يِ َْوٍم » ،و -41سورة فاطر:-«رََحٍد ّمِ

واْ َما يأنف ِسِهْم َوإِذَا رََراَد َّللّا  يِ َْوٍم  ن د ونِِت ِمن َحتهى ي تَيِّر  س وً ا فاَلَ َمَرده لَت  َوَما لَه م ّمِ

ول  يَْيَن اْلَمْرِ  َوقَْليِِت »، و-11سورة الرعد:-«َواٍل  واْ رَنه َّللّاَ يَح  سورة -«َواْعلَم 

وَن إاِله رَن يََشا  َّللاه  َربُّ اْلعَالَِميَن »،و-24اننفال: » ،و -29سورة التكوير:«َوَما تََشاؤ 

ه ْم فِي ط ْتيَانهم  يَْعَمه وَن َون  َلِّ  ةٍ َونَذَر  َل َمره ْم َورَْيَصاَره ْم َكَما لَْم ي ْؤِمن واْ يِِت رَوه ب  رَْفئَِدتَه 

. فالعالم يأسره خاضع لإلرادة اإللهية المطل ة ، فحتى النصر  -110سورة اننعام:«

، ال تتم إال على رساس الذ  يح  ت اإلنسان  ،واالكتشافاُ العلمية التي يتوصل إليها 

،و } َوالَ  -10سورة اننفال:-} َوَما النهْصر  إاِله ِمْن ِعنِد َّللّاِ إِنه َّللّاَ َعِزيٌز َحِكيٌم {

ْن ِعْلِمِت إاِله يَِما َشا  {  .   -255سورة الي رة:-ي ِحيط وَن يَِشْيٍ  ّمِ

ي واليشر  مخلوق هلل ورما واقعا فإنت شاهد على رن كال من الواقعيّن الطييع     

تعالى  وال واحد منهما خلق نفست ، وال يستطيع رن يتحكم في مصير هذا العالم إال هللا 

تعالى . فاإلنسان لم يست ل عن الوحي ، ولن يستطيع رن ينفلُ من ال يضة اإللهية 

مهما روتي من علم وتكنولوجيا . وكأن حسن حنفي يريد رن ي ول:إن اإلنسان  يعدما 

ع لت لم يعد في حاجة إلى  هللا تعالى ، وال إلى  توجيهت وشرعت . وهذا زعم  اكتمل

ياطل نن  اإلنسان  لن يستطيع االستتنا  عن خال ت، اقر يذلك رو لم ي ر،ورنت  سيفل 

في حاجة ضرورية إلى  خال ت  لنالنة رمور رساسية هامة :رولها هو رن اإلنسان  لن 

ية عن انسئلة المصيرية المعروفة )من رين ؟، وإلى  يستطيع الوصول إلى  إجاية ي ين

رين ؟، ولماذا ؟( إال عن طريق الوحي . والناني هو رن اإلنسان  لن يستطيع رن يجمع 
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يين سعادة الدنيا وارخرة، إال عن طريق إيمانت ياهلل تعالى  وااللتزام يشرعت . و 

في نفرتت إلى  الكون  النال  هو رن اإلنسان  لن يكون منط يا مع نفست وعمليا

والحياة واإلنسان  ، إال ياإليمان ياهلل وااللتزام يشرعت ،ومن ي ول يخالف ذلك فهو 

إنسان متيع لهواه، مخالف للمنطق واليديهية، متعلق يانوهام والشيهاُ ، و ال اطالا 

 لت يمنجزاُ العلم الحدي  المتعل ة ياإليمان والدين ، وخلق العالم ونهايتت .

ورما زعمت يأن الع ل هو الوري  الشرعي للوحي، يعد اكتمالت ورنت  تطور     

طييعي لت . فهو زعم ياطل وافترا  على الشرا، وتتليط وتدليس على ال را ، نن 

الشرا لم يمُ ، ولم يتب، ولم يختف، ولم ينتت دوره في الحياة، وال انسحب منها ، 

. وإنما الصواب هو رن الوحي حتى يزعم حسن حنفي يأن الع ل ور  الشرا !!

اكتمل يالرسالة الخاتمة، ليكون دين اإلسالم هو الدين الخالد إلى  قيام الساعة ل ولت 

ُ  لَك م  اإِلْسالََم ِدينًا » تعالى : ُ  َعلَْيك ْم نِْعَمتِي َوَرِضي ُ  لَك ْم ِدينَك ْم َورَتَْمْم -«اْليَْوَم رَْكَمْل

رضي لنا اإلسالم دينا يعدما ركملت، ولم يرض لنا  . فاهلل تعالى -3سورة المائدة:

 ع ولنا دينا . وهذا الذ  نفاه الشرا ،هو الذ  رراده حسن حنفي ودعا إليت .

وال يصو ريضا الزعم يأن الع ل هو تطور طييعي للشرا، فهذا كالم ياطل نن     

فالوحي هو  الوحي كالم هللا ،والع ل من مخلوقاتت سيحانت  ،فشتان يين انمرين !.

انساس، والمنطلق ،والموجت ،والمراقب للع ل، والمهيمن عليت . فليس من الشرا 

،وال من الع ل ال ول يأن الع ل هو تطور طييعي للوحي ،و وري  لت ،فالع ل مع 

رهميتت ومكانتت في اإلسالم، فإنت عيد هللا تعالى  فهو ليس ورينا للوحي وال امتدادا لت، 

ال مت دما عليت ،وإنما هو عيد مأمور، يأن يكون عيدا هلل تعالى  ينا  وال منافسا لت، و

 ،على انمانة التي ك لف يحملها .

و واضو من كالم الرجل وخلفياتت رن ما قالت حول اكتمال الع ل ياكتمال الوحي    

الهدف منت هو الوصول إلى  تعطيل الشرا، وهدمت ياسم الشرا والع ل يطري ة 

ة، مخالف في ذلك طري ة رمنالت من ردعيا  الع النية ،الذين يرفضون تحريفية تتليطي

الشرا صراحة،يدعوى العلمانية والتاريخية . رما هو فلم يفعل ذلك صراحة وإنما 

استخدم معطياُ شرعية، لضرب الشرا كلت . فذكر رمورا صحيحة، ك ولت يأن 
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 النية ، والتحرر من الوحي اكتمل، ورنت رعطى للع ل دفعا جديدا نحو العلم والع

انساطير، لكنت لم يضع ذلك في المكان المناسب على رساس من الشرا نفست ،وإنما 

استخدمت لالن الب على الشرا واإلجهاز عليت . فزعم رن اكتمال الوحي ردى إلى  

اكتمال الع ل ،ومن نم است ل الع ل عن الوحي ولم يصيو في حاجة إليت ،وقد سيق رن 

مت هذا  ،ومخالفتت للشرا والع ل معا، وال ي ول ذلك إال رهل انهوا  يينا يطالن زع

 والضالل من ردعيا  الع النية ورمنالهم.

وخامسا إن زعم الرجل يأن افتراض عجز الع ل وتعصيت يعطي الحاكم الحق في   

فرض الرقاية عليت ،فانمر ليس كذلك ،وال توجد عالقة تالزم يين انمرين. 

ال ول ياكتمال الع ل هو الذ  يؤد  إلى  رفض الشرا  وتعطيلت والصحيو هو رن 

،واتخاذ الع ل إلت من دون هللا ،و من نم يعيد اليشر يعضهم يعضا ،ويعيدون 

رهوا هم، ومصالحهم ،وفنونهم . وهذا الذ  يريده ردعيا  الع النية من ذلك الزعم . 

، وعلما ،وقد سيق رن علما يأن ن ص الع ل ومحدوديتت هو رمر نايُ شرعا ،وع ال

يينا ذلك مرارا.ورما عالقة ذلك يالحاكم فانمر ليس كما زعم الرجل والصواب هو رن 

ن ص الع ل ونسييتت ، المفروض رنت  يؤد  إلى  رفض الخضوا ن  إنسان،  نن  

العاجز والناقص  ال يصو لت رن يكون حاكما وال رن يحكم ناقصا منلت . و على كل 

هلل تعالى  الخالق العفيم الذ  خل نا لعيادتت ،وفرض علينا عيادتت  يني آدم الخضوا

،فهو خال نا وموالنا رنزل كتايت ليطاا ويعيد وفق شرعت. ورمرنا يأن نخشاه وال 

نخشى غيره، ونخافت وال نخاف رحدا سواه.  ورمرنا يانمر يالمعروف والنهي عن 

وعليت فإنت ال يصو وال يجوز  المنكر، ورنت  ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

رن يتسلط المخلوق على مخلوق منلت ،وال رن يخضع الناقص لناقص منلت . وعلى كل 

مخلوق الخضوا هلل تعالى  فهذا الذ  يفرضت الشرا الصحيو ،وي ولت الع ل الصريو 

. 

ورما ما ذكره حسن حنفي عن اللطف و حكاه عن المعتزلة  والفالسفة و واف هم    

فتير صحيو في معفمت ،هو تحامل على الشرا ،وافترا  عليت ،وتعطيل لت.  عليت ،

وذلك رن هللا تعالى لطيف ورحيم وغفور، وررسل رسولت الخاتم رحمة للعالمين من 
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جهة، لكنت اوجب علينا عيادتت وتوعد كل من يخالف شرعت يسو  المصير من جهة 

الى  ،وال ييطالن  شرعت رخرى .  فالرحمة واللطف ال يلتيان وجوب عيادتت تع

،وهذا رمر معروف من دين اإلسالم يالضرورة .وليس لإلنسان االختيار وال إلتا  

ميدر العيادة، فهذا رمر مفروض عليت رحب رم كره. نعم في م دوره رن يعصي خال ت ، 

ويتمرد على شرعت،  لكنت ال يستطيع إلتا  ميدر وجوب العيادة ،ومن نم فعليت رن 

لية كفره وضاللت، وتمرده على الشرا ، و سيكون مصيره معروفا يتحمل مسؤو

مسي ا إن هو رصر على ضاللت وانحرافت. ،ويذلك يتيين رن حكاية اللطف والرحمة 

التي حكاها الرجل عن المعتزلة والفالسفة ما هي إال محاولة منهم للتخلص من 

من جهة،  واغفلوا  الشرا وتعطيلت ،ننهم رخذوا جانيا منت ووضعوه في غير مكانت

جانيا آخر وهو رن هللا تعالى  مع رنت لطيف و رحيم ،فإنت ريضا شديد الع اب من جهة 

نانية ،ورنت  سيحانت  فرض علينا عيادتت وانزل كتايت ورمرنا يااللتزام يت من جهة 

نالنة . إنهم رهل رهوا  وفنون ، و ليسوا رهل شرا وال ع ل وال علم فيما ن لناه عنهم 

. 

و ليس صحيحا رن كل ما حسنت الع ل حسنت الشرا ريضا، فهذا حكم ال يصو على    

إطالقت، ف د يحد  توافق يينهما على رمر ما ،لكن ليس دائما ف د ال يحد  ذلك 

نمرين: انول هو رن رحكام الشرا صحيحة مطل ا، لكن رحكام الع ل ناقصة نسيية، 

 دوما نحكام الشرا . لذا فليس يالضرورة رن تكون رحكامت مطاي ة

وانمر الناني هو رن الواقع يشهد على رن الشرا  حسن رمورا، ورمر يها لكن    

كنيرا من الع ول رنكرُ ذلك ولم تحسنت. من ذلك رن هللا تعالى  اوجب على اإلنسان  

لكن كنيرا من اليشر ينكرون ذلك ، و   عيادتت، ومدح المؤمنين وذم الكافرين،

ملون على خالفت، فيدعون إلى  الكفر واإللحاد، والضالل واالنحالل يستهجنونت، ويع

. وفي م ايل هؤال  يوجد رناس آخرون مؤمنون ملتزمون يالشرا ويعملون على 

 م اومة هؤال  . فلماذا هذا التياين المتناقض في رحكام الع ل ومواف تت ؟!.
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يا وشرب الخمر،  مع رن و من ذلك ريضا رن كنيرا من الع ول ت حّسن التعامل يالر   

ذلك مذموم ومحرم شرعا . وكنير من الع ول  ت حّسن م ولة : الع ل رساس الن ل 

 ورسيق منت،  مع رنت  مخالفة للشرا الصحيو والع ل الصريو !

ورما ما ن لت حسن حنفي عن الفالسفة من رن الدين والفلسفة شي  واحد . فهو زعم    

را معا .نن الوحي كالم هللا الحق المعجز الكامل ،و ياطل وافترا  على الفلسفة والش

الفلسفة هي رفكار يشرية فيها الحق والياطل و الخطأ و الصواب، و الفن والي ين، و 

انهوا  و الشيهاُ ،و الشكوك واالحتماالُ . لذا فإنت من الكذب على الشرا و 

 سفة . ن لت الرجل عن الفال  الع ل، الزعم يذلك الكالم الياطل ،الذ 

كما رن الوحي اشمل من الفلسفة في الموضوا والمنهل والتاية، وذلك رن الوحي    

الصحيو موضوعت عالم التيب والشهادة معا، وكالمت فيهما حق وي ين ، لكن الفلسفة 

كالمها في اإللهياُ معفمت ياطل ،تتلب عليت الفنون وانوهام،  وانهوا  

هذا يصدق على الفلسفة اليونانية ،التي كانُ رائجة والتخميناُ، والكالم يال علم ، و

يين الفالسفة المسلمين . ورما كالمها في عالم الشهادة  فنسيي  خليط من الحق 

والياطل ،و من الفن والي ين ،ورما كالمها عن التاية من الخلق، فالفرق يينها ويين 

ق منهجت الشرعي ،نم الشرا كيير جدا، نن  غاية الوحي  هي عيادة هللا تعالى ، وف

يكون يوم الحساب والع اب والجزا  يوم ال يامة . ورما الفلسفة فليس لها غاية واحدة  

ننها ليسُ مذهيا واحدا ،وال يحق ن  منها رن يكون هو المعير عن الفلسفة دون 

المذاهب انخرى . ويما رن المذاهب الفلسفية كنيرة واتجاهاتها متنوعة ومختلفة فإن 

علمي مذهب واحد ي وم على العيادة  -حسب–ا هي ريضا كذلك . وال يوجد فيها غايته

والخضوا للشرا، و يتينى الشرا رساسا و غاية لت . علما يأن كالم الفلسفة في التاية 

من الكون هو مجرد تخمين ،وال يمكنها الوصول فيها إلى رمر ي يني ، وال يمكن 

 نيا إال هللا عز وجل .نحد  رن ي ول في ذلك كالما صحيحا ي ي

رن الزعم يأن الع ل رساس الشرا ،ورن ردلتت  -في ختامنا لهذا الميح -ويتيين    

قطعية و رن الشرا ردلتت فنية كلها . هو زعم ياطل مردود على قائليت،  وقد تتيعنا 

 الشيهاُ التي رنارها حسن حنفي ورنيتنا يطالنها شرعا وع ال،وهلل الحمد والمنة .
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 أباطيل تتعلق بطبيعة العالقة بين الوحي والعقل: ثالثا:

نورد في هذا الميح  طائفة من انياطيل والشيهاُ تتعلق يطييعة العالقة يين    

الشرا والع ل، نوردها على شكل مواقف قال يها يعض ردعيا  الع النية المعاصرين 

ل، وعدم وصاية، . انول مفادها هو رن العالقة يين الع ل والوحي هي عالقة است ال

فزعم حسن حنفي رن الع ل ي وم رساسا على االست الل عن كل ما سواه، من سلطة 

دينية رو سياسية  ، ورنت است ل عندما اكتمل ياكتمال الوحي، فلم يصيو في حاجة إلى  

 . 59وصاية خارجية

 ورقول: إن قولت هذا فيت حق وياطل، فأما الحق فهو رن الع ل مست ل عن كل سلطة   

يشرية تريد رن تفرض عليت قيودها ، وتسخره لمصالحها، و تحد من حريتت ونشاطت 

. ورما الياطل فهو زعمت يأن الع ل مست ل عن كل سلطة مطل ا ،ورنت لم يعد في حاجة 

إلى  سلطة الوحي . فهذا ال يصو ومردود على صاحيت ،نن العالقة الح ي ية يين 

يين الخالق والمخلوق،  ويين هللا واإلنسان . و هذه الع ل والوحي، هي العالقة ال ائمة 

العالقة هي عالقة ح ي ية ،ال يمكن إنكارها عمليا، سوا  آمنا يها رو لم نؤمن يها . 

وعليت فإن الع ل اإلنساني ليس مست ال في عالقتت مع خال ت ،و هذا يفرض عليت رن 

ع ل مست ل عن خال ت فهو يكون عيدا مطيعا لخال ت ملتزما يشرعت.  ومن يزعم يأن ال

 مترور و متكير، ومريض ومتيع لهواه ال لع لت ومنط ت .

والموقف الناني مفاده هو رن العالقة التي كانُ يين الدين والفلسفة هي عالقة     

هو الذ  ييدر يالحرب ضد الفلسفة  »حرب، وذلك رن حسن حنفي ذكر رن الدين 

 . 60«دفاعا عن السلطة ضد حرية الن د 

و رقول : إن كالمت هذا فيت حق وياطل، وذلك رنت  يجب التفريق يين الدين الحق   

،والدين الياطل ،فانول هو الحجة ،ورما الناني فليس حجة  . كما رنت  يجب التفريق 

يين الع ل النفر  اليديهي الصريو، ويين الع ل المذهيي المنحرف، ويجب التفريق 

،و التفريق ريضا يين الفلسفة الصحيحة ،والفلسفة  يين الفكر الصحيو و الفكر الياطل

الياطلة الزائفة . هذا كلت رغفلت حسن حنفي ورصدر حكما عاما دون دليل صحيو . 

                                                
  59265- 264، ص: 8، ج  160،ص: 7والدين والنورة في مصر ج 91حسن حنفي : في فكرنا المعاصر ،ص 
  60156،ص 1998  ، حسن حنفي   : حوار انجيال  ، ال اهرة ، دار قيا 
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علما يأن الصحيو هو رن اإلنسان  المنحرف رو الع ل المريض رو الفكر الفاسد هو 

دما رمره اليادئ يالحرب على طري ة إيليس اللعين الذ  عصى ريت، ولم يطعت عن

ْنت  َخلَْ تَنِي ِمن نهاٍر َوَخلَْ تَت  ِمن ِطيٍن  يالسجود ردم، فأيى واستكير وقال : } رَنَاْ َخْيٌر ّمِ

. فهذا الموقف الشيطاني مخالف للشرا وللع ل معا ،ننت  ال  -12سورة انعراف:-{

يصو للمخلوق رن يعصي ريت، ويرفض روامره . هذا الطريق هو نفست الذ  سار 

عليت اإلنسان  الكافر يريت و العاصي لت و المنحرف عن دينت . فاإلنسان  الذ  ذلك 

حالت ،هو اليادئ يالحرب ننت رفض رن يكون عيدا لخال ت ،ورضي رن يكون عيدا 

نهوائت ،وشهواتت ،وشيهاتت . وهذا يعني رنت اعترض على خال ت ورفض دينت ، 

ن اليادئ يالحرب إذن ؟!. إنت اإلنسان فاستحق يذلك سخط هللا وغضيت وعذايت . فم

الضال المنحرف المريض، الذ  رعلن الحرب على خال ت، رفض شرعت ودينت ،و 

 سخر فكره وقدراتت للتمرد على مواله.

ورما الع ل النفر  الصريو والع ل السليم الصحيو . فال ي والن ذلك وال يفعالنت     

 على الدين الحق ،وال على الفكر الصحيو ، ريدا . فهما لم ي علنا حريا على هللا ،وال

ِ » وإنما اقر يالعيودية التامة هلل تعالى : ق ْل إِنه َصالَتِي َو ن س ِكي َوَمْحيَاَ  َوَمَماتِي َّلِلّ

. فعال ذلك على رساس من الشرا الصحيو ، والع ل  -سورة اننعام«َرّبِ اْلعَالَِميَن 

 الصريو ، والعلم الصحيو . 

الدين الياطل فالتاري  يشهد على رنت  شارك في شن الحرب على كنير من ورما    

رهل العلم، كما حد  في صراا الكنيسة مع كنير من العلما  في رورويا، فضي ُ 

 . 61عليهم ،واضطهدُ يعضهم وفرضُ آرا ها على الناس يال وة

ت وركنر منت و هذا الذ  حد  لم يكن خاصا يانديان الياطلة ف ط، وإنما حد  منل    

على يد الفلسفاُ الياطلة ريضا. من ذلك ما فعلتت الفلسفة اليونانية في الفكر اليشر ، 

ف د رضلتت قرونا طويلة يأساطيرها ورياطيلها، وفنونها وشركياتها ،ومنط ها الع يم 

. فكانُ سييا في إفساد الفكر  62،و يكنير من طييعتها الخاطئة المخالفة للشرا وللعلم

                                                
 وما يعدها  17،18،19انفر منال : يوسف كرم : تاري  الفلسفة الحدينة ، دار ال لم ، ييروُ ، دُ ، ص :    61
 للوقوف على نماذج من ذلك انفر كتاينا : ف د فكر الفيلسوف اين رشد الحفيد على ضو  الشرا والع ل والعلم يوجد على شيكة  62

 يا ريضا . اننترنُ،و هو مطيوا و رق
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، وتأخير ت دم العلم ،الذ  لم يتمكن من تح يق انتصاراتت الكيرى  والسلوك

وانساسية، إال يعدما تخلص من رياطيل الفلسفة اليونانية، في المنط ياُ ،واإللهياُ، 

 . 63والطييعياُ

هي التي رفسدُ رفكار و سلوكياُ الفالسفة  –ر  اليونانية –و تلك الفلسفة   

، وقالوا يأياطيل تلك الفلسفة، فأنكروا النعيم الماد  المسلمين، فأنكروا ح ائق الشرا

يوم ال يامة ،و زعموا رن هللا يعلم الكلياُ وال يعلم الجزئياُ ،وقالوا يأزلية العالم . 

 17انمر الذ  جعل الشي  ريا حامد التزالي يكفرهم يسيب ذلك،  وييدعهم في 

 . 64مسالة

المعاصرة، عندما هيمنُ الفلسفة ومن ذلك ريضا ما حد  في الفترة الحدينة و  

االشتراكية والشيوعية على كنير من يالد العالم فحاريُ الدين يال هوادة، وسعُ إلى  

قلعت من جذوره ، ومارسُ ال تل والتشريد في حق انيريا ،وفرضُ فكرها الماد  

-يال وة على رعاياها، وحاريُ انديان عامة ،واإلسالم خاصة. فعلُ كل ذلك 

انتصارا لتلك الفلسفة،وللسلطاُ التي كانُ تتيناها  في االتحاد السوفياتي،  -وغيره

 . 65والصين، ورورويا الشرقية ، وفي كنير من يالد المسلمين والعالم النال 

ورما قولت يأن الدين شن الحرب ضد حرية الن د، فهو كالم فيت حق وياطل     

الت ليد ،والجمود ،والسليية  ،وذلك رن الدين الحق جا  ليحرر الع ل من رغالل

،وعيادة انهوا  والفنون،والعصيياُ والشياطين . كما رنت  رمر يالتفكير العلمي و 

الن د الصحيو ،واليعد عن التفكير الخرافي .والنصوص الشرعية في ذلك كنيرة جدا 

اْليََصَر َواْلف َؤاَد ك لُّ ر ولئَِك َوالَ تَْ ف  َما لَْيَس لََك يِِت ِعْلٌم إِنه السهْمَع وَ »،منها قولت تعالى: 

والً  يِّك ْم فََمن َشا  فَْلي ْؤِمن »، و-36سورة اإلسرا :-«َكاَن َعْنت  َمْسؤ  َوق ِل اْلَحقُّ ِمن ره

ان وا يَِما  َوَمن َشا  فَْليَْكف ْر إِنها رَْعتَْدنَا ِللفهاِلِميَن نَاًرا رََحاَط يِِهْم س َراِدق َها َوإِن يَْستَِتين وا ي تَ 

ْرتَفَ ًا  ُْ م  وهَ يِئَْس الشهَراب  َوَسا  ج  ْهِل يَْشِو  اْلو  الَ »، و-29سورة الكهف:-«َكاْلم 

ُِ َوي ْؤِمن يِاَّلّلِ فَ َِد  ِ فََمْن يَْكف ْر يِالطهاغ و ْشد  ِمَن اْلتَّي يِن قَد تهيَيهَن الرُّ إِْكَراهَ فِي الّدِ

                                                
 وما يعدها  19انفر منال : يوسف كرم المرجع السايق ص:  63
 .   و ما يعدها 17التزالي : المن ذ من الضالل ، المكتية الن افية ، ييروُ ، ص:  64
 65انفر منال : محمد التزالي : اإلسالم في وجت الزحف انحمر . ويوسف ال رضاو  : الحلو ل المستوردة وكيف جنُ امتنا...  65
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ق ْل »، و-256سورة الي رة:-«نْ ََى الَ انِفَصاَم لََها َوَّللّا  َسِميٌع َعِليٌم اْستَْمَسَك يِاْلع ْرَوةِ اْلو  

إِن يَتهيِع وَن إاِله الفهنه َوَما »،و-111سورة الي رة:-«َهات واْ ي ْرَهانَك ْم إِن ك نت ْم َصاِدقِيَن 

ِ »،و-23سورة النجم:-«تَْهَوى اننف س    يِتَْيِر ِعْلٍم َواَل َوِمَن النهاِس َمن ي َجاِدل  فِي َّللاه

نِيٍر   . -8سورة الحل: -«ه ًدى َواَل ِكتَاٍب مُّ

لكن الفكر المريض المنحرف الالع الني هو الذ  يحارب الفكر الصحيو ،والن د 

العلمي الحياد  ، وي اوم الشرا الصحيو والع ل الصريو . ويرفض رن يكون عيدا 

  والفنون،و الشهواُ والشياطين . وكما هلل تعالى ، ويرضى رن يكون عيدا لألهوا

جدُ رديان ياطلة قمعُ حرية الفكر انتصارا لمصالحها ونفوذها  رننا ال ننكر رنت و 

السياسي ضد حرية الفكر، فإنت وجدُ ريضا فلسفاُ منحرفة ضالة حاريُ الدين 

 وحرية الفكر انتصارا نفكارها ونفوذها السياسي.

ب التي ذكرها حسن حنفي هي في الح ي ة لم تفهر ويذلك يتيين رن عالقة الحر   

يين الدين الحق والع ل النفر  اليديهي الصريو ، وإنما فهرُ عندما انحرف 

اإلنسان  ياسم الدين ،رو ياسم الع ل، مما ردى إلى  تحريف الفكر والدين معا . علما 

و قليت السليم  يع لت الصريو–يأن العالقة الصحيحة يين الدين الحق واإلنسان  السو  

 هي عالقة عيودية المخلوق لخال ت العفيم ال ائمة على الحب والخوف والرجا  . –

ورما الموقف النال  فمفاده رن العالقة يين الع ل والوحي قد تكون عالقة تمرد قال   

إال رن الع ل قد يتمرد رمام فكرة رن هللا  »يها الكاتب التونسي هشام جعيط ، ف ال : 

يا على إنسان يطلب فيت اإليمان الصارم يوجوده ووحدانيتت . كما قد يتمرد انزل كتا

 ». نم قال :  «على فكرة رن هللا  تجسد في عيسى ف تل وصلب من رجل اإلنسانية 

 . 66«وال رتكلم هنا عن الفكر الحدي  الذ  طرد الم دس من العالم يل عن الماضي 

يينهما انتصارا لياطل، ننت روال  من  ورقول: إن كالمت هذا فيت حق وياطل ،مزج   

حق الع ل رن يتمرد على انياطيل والخرافاُ ، يل ويجب عليت فعل ذلك . لكن ال 

 –يحق لت رن يتمرد على الح ائق واليراهين ،وال رن يرفض الشرا الصحيو . لكنت 

يين  قد ينكر الحق ي اومت لسييين : إما رنت التيس عليت انمر فلم يميز –ر  الع ل 

                                                
  6671هشام جعيط : الوحي وال رآن ،ص 
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الحق والياطل فاتيع الياطل. وإما رنت تيين لت الحق من الياطل لكنت جحد الحق واخذ 

فإن  موقفت هذا  –ر  النانية –يالياطل إتياعا نهوائت ومصالحت . وفي هذه الحالة 

ليس موقفا ع النيا، وإنما هو موقف متعصب ومتحيز للياطل وغير ع الني، استخدم 

نهوا  والمصالو الدنيوية ،وموقف كهذا ال يصو تسميتت فيت الع ل وسيلة لخدمة ا

موقفا ع النيا ،وإنما هو موقف متعصب متحيز مخالف للشرا والع ل والعلم . وهذا 

هو الذ  اخذ يت هشام جعيط ،نن الع ل اليديهي ال يستيعد و ال يستهجن وال ينكر رن 

منال . فيكون النيي يحد  إمكانية اتصال يين الخالق والمخلوق عن طريق الوحي 

واسطة يين الخالق والمخلوق ، فأ  مانع رو عائق يمنع إمكانية حدو  ذلك ؟! إنت ال 

يوجد ر  مانع وال عائق ع لي يمنع ذلك رو يستيعده . وهل يصو في الع ل رن هللا 

الخالق العفيم الحكيم يخلق اإلنسان  نم يتركت هائما على وجهت ،فال يعّرفت ياهلل الذ  

وال ينفست وال يالتاية التي خل ت من رجلها وال يالمصير الذ  ينتفره ؟!. إن هذا  خل ت

ال يصو في الع ل ومخالف للحكمة ،وهو عي  وإهمال يتنافى مع كمال الذاُ اإللهية 

 وحكمتها ورحمتها .

 

والرر  الذ  قال يت هشام جعيط ليس جديدا ف د قالُ يت رقوام كافرة ضالة قيل       

سالم، ننها اتيعُ رهوا ها وفنونها وشهواتها ولم تتيع ع ولها الفطرية، فهور اإل

واْ َّللّاَ  وقد حكى هللا عنهم رنهم  قالوا ذلك ورد عليهم في قولت سيحانت  : }َوَما قََدر 

ن َشْيٍ  ق ْل َمْن رَنَزَل اْلِكتَابَ  الهِذ  َجا  يِِت  َحقه قَْدِرِه إِْذ قَال واْ َما رَنَزَل َّللّا  َعلَى يََشٍر ّمِ

لنهاِس { وَسى ن وراً َوه ًدى لِّ  . -91سورة اننعام:-م 

وال يحق للع ل رن يتمرد على الحق الذ  ي ول: إن هللا اتصل ياإلنسان  عن     

َما َكاَن ِليََشٍر رَن » َطريق  الوحي . نن هذا رمر نّص عليت الشرا في قولت تعالى :

ْحيًا رَْو ِمن َوَرا  ِحَجاٍب رَْو ي ْرِسَل َرس واًل فَي وِحَي يِإِْذنِِت َما يََشا  رنت ي َكلَِّمت  َّللاه  إاِله وَ 

. فهذا رمر صحيو قال يت الشرا وال ينكره الع ل  -51سورة الشورى:-«َعِليٌّ َحِكيٌم 

 ، وإنما ي  ر يت ويستحيت ، وي طالب يت وال يستيعده .
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رد على الدين الياطل والرر  الفاسد رن يتم –ر  الع ل  –لكن يجب عليت     

ف  تل  –عليت السالم –والفلسفة الضالة المنحرفة كالزعم يأن هللا تجسد في عيسى 

وص لب من رجل خالص اإلنسان . فهذه خرافة مخالفة للشرا ومرفوضة لدى الع ل 

ستيعده ع ال و واقعا . لكن هشام جعيط لم يميز يين  ستهجنت عنده وم  الفطر ، وم 

مرد المرفوض في موقفت من الحق، و يين التمرد المطلوب والمفروض على الت

 الع ل فعلت في موقفت من انفكار الياطلة والمنحرفة والمخالفة للشرا والع ل معا.

ونانيا إن ما قالت عن الفكر الحدي  فيت تفليل وتدليس وتعميم يال حق نن  الفكر     

اهاُ فكرية كنيرة حسب المنطل اُ الع دية و الحدي  ليس اتجاها واحدا، يل فيت اتج

المذهيية لدى رهل العلم. فمنت الفكر الماد  اإللحاد  والفكر الماد  المؤمن ،والفكر 

المنالي ،والفكر الديني اإلسالمي ، و الفكر الديني النصراني ،و الفكر الديني 

جود ، و الفكر اليهود ، و الفكر الديني الهندوسي ،و الفكر الوضعي ،و الفكر الو

.  وعليت فال يصو التعميم الذ  قال يت هشام جعيط، فليسُ كل التياراُ  67الالردر 

الفكرية طردُ الم دس من فكرها ،يل ما تزال تؤمن يكنير من خرافاُ وم دساُ 

الماضي، وهي موجودة في التياراُ والمذاهب ال ديمة والحدينة، نجدها في 

واليهودية واليوذية والشيعية . فهذه االتجاهاُ قديمة االتجاهاُ الصوفية والنصرانية 

وجديدة في نفس الوقُ ، ما تزال تؤمن يخرافاتها ورياطيلها شعوب كنيرة مع 

 . 68مخالفتها للشرا الصحيو، والع ل الصريو  ،والعلم الصحيو

ورما الفكر الماد  الحدي  فهو وإن كان قد طرد الم دس الماضي ال ديم من فكره    

قال يم دس قديم ريضا وهو اإللحاد، فاإللحاد م دس عند رصحايت  قديما وحدينا، ف د 

فهو دينهم وإلههم . واإللحاد ليس جديدا، فهو وإن كان قليل االنتشار لكنت كان 

موجودا ، و تاري  الفلسفة يذكره . وقد رشار ال رآن الكريم إلى  طائفة من المالحدة 

َوقَال وا َما ِهَي إاِله َحيَات نَا الدُّْنيَا »ي قولت سيحانت  : معروفة يالدهرية رو يالدهريين ف

                                                
، وعلى  2005، نهضة مصر  1انفر منال : يوسف كريم : تاري  الفلسفة الحدينة وإمام عيد الفتاح إمام : مدخل الميتافيزي يا ط -  67

المختار  4لعلم  ، طو وجدان الدين خان : الدين في مواجهة ا 1985عيد المعطي محمد : م دماُ في الفلسفة ، زار النهضة العريية ،

 .1978اإلسالمي ال اهرة 
كالمنا هذا ال يحتاج إلى  تونيق نن  انديان والمذاهب الخرافية ال ديمة ما تزال إلى  يومنا هذا ولها رتياا كنيرون في مختلف  -  68

 جهاُ العالم.
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ُ  َونَْحيَا َوَما ي ْهِلك نَا إاِله الدهْهر  َوَما لَه م يِذَِلَك ِمْن ِعْلٍم إِْن ه ْم إاِله يَف نُّوَن  و سورة -«نَم 

استحد  واختلق م دساُ  –ر  الفكر الماد  الحدي   –كما رنت -24الجانية:

رافاُ جديدة ادخلها في فكره ،كعيادتت للطييعة، وقولت  يالصدفة ،و الداروينية وخ

فكره –ر  هشام جعيط –. والرجل نفست  69،والمادية الجدلية، والمادية التاريخية

مملو  يانساطير و االختالفاُ وانياطيل، نجدها في كتيت مع مخالفتها للع ل 

  ،والشرا الصحيو . اختل ها وقدسها الصريو، والتاري  الصحيو ،والعلم الحدي

وينى عليها فكره وقد ريطلنا كنيرا منها في كتاب خصصناه للرد عليت و على محمد 

. وسنذكر رمنلة رخرى  من رياطيلت في كتاينا هذا إن شا  هللا تعالى   70عايد الجاير 

. 

الوحي والموقف الرايع موضوعت العالقة يين الع ل والوحي، وهي عالقة تيعية    

للع ل ،وليس العكس حسب حسن حنفي . فزعم رن الوحي تايع للع ل ننت  يحتاج 

إليت ويعتمد عليت في الفهم من جهة، وان الوحي يعتمد على صحة الن ل وعلى اللتة 

 . 71ورسياب النزول والناس  والمنسوخ من جهة رخرى 

منت في  وقولت هذا غير صحيو  في معفمت وقد سيق رن يينا يطالن جانب   

ن ول : ال يصو ريدا  –لكننا مع ذلك  –وهو انول –الميح  الناني من هذا الفصل 

رن يكون الوحي الصحيو تايعا للع ل وهذا يدليل الشرا والع ل معا. فأما دليل 

الشرا فهو رن هللا تعالى  قد اوجب على اإلنسان  عيادتت وفق كتايت الذ  انزلت على 

ون الوحي هو انصل وانساس والع ل تايعا لت ، ل ولت رسلت ، وهذا يستلزم رن يك

َق يِك ْم َعن » سيحانت : ْستَِ يًما فَاتهيِع وه  َوالَ تَتهيِع واْ السُّي َل فَتَفَره َورَنه هَذَا ِصَراِطي م 

وَن َوَمن لهْم يَْحك م يَِما رَنَزَل َّللّا  فَأ ْولَئَِك ه م  اْلكَ »،و-153سورة اننعام:-«َسيِيِلتِ  -«افِر 

َوَمن يَْيتَغِ َغْيَر اإِلْسالَِم ِدينًا فَلَن ي ْ يََل ِمْنت  َوه َو فِي ارِخَرةِ ِمَن »،و-44سورة المائدة:

َ َوَرس ولَت  فَ َْد َضله َضاَلاًل »،و-85سورة آل عمران:-«اْلَخاِسِريَن  َوَمن يَْعِص َّللاه

يِينًا   . -36سورة انحزاب:«مُّ

                                                
 1998، دار الشروق ، ال اهرة ،  3معاصرة ط انفر منال : يوسف كريم : تاري  الفلسفة الحدينة . ومحمد قطب : مذاهب فكرية -  69

. 
  هو كتاب : رياطيل وخرافاُ حول ال رآن الكريم والنيي محمد عليت الصالة والسالم  يوجد على شيكة اننترنُ،و مطيوا ورقيا - 70
  71038،ص:  1، ومن الع يدة إلى  النورة ،ج  15،ص:2حسن حنفي   : موسوعة الحضارة العريية اإلسالمية ،ج - 
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فانمر واضو ريضا فال يصو للمخلوق رن يسيق خال ت، وال يصو رن ورما ع ال      

يت دم الكالم الناقص على الكالم اإللهي المعجز المطلق المحكم المفصل. والع ل الذ  

يزعم خالف ذلك هو ع ل مريض رفسدتت انهوا  والشيهاُ والتعصياُ ، ولم يصيو 

ال االحتكام إليت ،و ال االحتجاج يت ع ال يديهيا سويا. ومن نم ال يصو االعتماد عليت و

 في منل تلك انمور .

ورما االعتراضاُ التي روردها حسن حنفي ،  فيعضها غير صحيو ويعضها    

ارخر ما هو إال وسائل تايعة لشرا نفست ،وليسُ مست لة عنت ،وال تتحكم فيت  

حكم فيها . انصل والمنطلق ،وهو المت –ر  الشرا –،وليسُ مهيمنة عليت ، يل هو 

 –ر  ال رآن الكريم –ومسالة صحة الن ل ليسُ مطروحة ريدا يالنسية للوحي اإللهي 

فهو قطعي الورود والنيوُ يدليل الشرا والخير المتواتر وهذا رمر سيق ييانت. ورما 

يالنسية للتة فهي وسيلة لفهم الوحي، وهو مصدرها ، فال رآن الكريم هو الوني ة انم 

العريية من جهة، و رن ال رآن الكريم يتضمن يداخلت معجمت اللتو  والفريدة للتة 

 لفهمت وتفسير نفست ينفست من جهة رخرى  .

ورما رسياب النزول فنتوسع فيها الح ا إن شا  هللا تعالى ، لكننا مع ذلك ن ول :إن    

رسياب النزول تايعة للشرا وهو الذ  روجدها ويتحكم فيها ويوجهها ،وليسُ هي 

روجدتت وال هي التي تسيره وتوجهت .علما يأن الشرا كنيرا ما يتضمن يداخلت  التي

قَْد َسِمَع َّللاه  قَْوَل الهتِي ت َجاِدل َك فِي َزْوِجَها َوتَْشتَِكي إلى  »رسياب نزولت، ك ولت تعالى :

َرك َما  ِ َوَّللاه  يَْسَمع  تََحاو  سُ لت رسياب ومنت ريضا قسم  لي.  -1سورة المجادلة:-«َّللاه

 . 72نزول، فهناك آياُ كنيرة نزلُ دون مناسية

ورما الناس  و المنسوخ ، فيجب رن نعلم رن هذا العلم فيت رياطل كنيرة ، لذا يجب     

التنيت إلى ذلك . نن رهل انهوا  وجدوا في النس  وسيلة لتأييد مذاهيهم، فاختل وا 

. لذا يجب  73ئهم و مصالحهمرواياُ كنيرة تتعلق يالنس  و وجهوها حسب رهوا

تضيق مجالت واالعتماد رساسا على الوحي نفست في معرفة الناس  والمنسوخ ،عن 

طريق ال رآن الكريم ،والسنة النيوية الصحيحة ،فالشرا هو رصل الناس  والمنسوخ 

                                                
  40انفر عمر سليمان انش ر : تاري  الف ت اإلسالمي ،ص:  72
 وما يعدها 259، ص  2002، دار العلم للماليين ، ييروُ ،  25انفر منال صيحي الصالو : مياح  في علوم ال رآن ، ط  - 73
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وهو رصل اللتة ورسياب النزول .فهو المصدر وغيره تايع لت، وليس كما رراد رن 

 حنفي  .يوهمنا يت حسن 

ورما الموقف الخامس فيتعلق يتأنير النصوص الشرعية على نشاط الع ل فزعم    

دليل خارجي إذا دخل على الخطاب  –رو الن لي  –حسن حنفي رن الدليل الشرعي 

الع لي كسره وقطعت. علما يأن الع ل موطن اليداهة و الوضوح والتميز واالتساق 

ت وال يحتاج إلى  ي ين خارجي زائد . فإذا دخل الفكر  ، ولت ي ين داخلي مكتٍف يذات

عليت الدليل الشرعي كسر اتساقت النفر  ، وقضى على است اللت ،وجعل فكره قائما 

"ي ضي  -ر  الشرعي  –على يراهين خارجية عنت وهي فنية . كما رن الدليل الن لي 

ي ينت  على وفيفة الع ل في تحليل الوقائع وعلى طييعتت المست لة " وين ص من

 . 74الداخلي

وردا عليت رقول : إن كالمت هذا ال يصو ، وفيت تتليط وتدليس على ال را  ، ننت    

روال  وصف الدليل الشرعي يأنت  خارجي ومن نم ال شرعية لت في التدخل لتوجيت 

فكر اإلنسان  . وهذا زعم ياطل من رساست، نن  شرعية تدخل الوحي اإللهي في 

ن  وسلوكت هي شرعية ال يصو إنكارها وال الطعن فيها ، وال توجيهت فكر اإلنسا

يحق ن  إنسان رن يرفضها، رو يستنكرها ،رو يستهجنها فهي عالقة ال تحتاج إلى  

إذن رو تسريو من احد . فهي عالقة طييعية يين الخالق والمخلوق وضرورية 

ليس يعيدا عن   لإلنسان إذا رفضها ضل ورضل، وخسر الدنيا وارخرة ، فاهلل تعالى

واَل َولَئِن َزالَتَا إِْن  مخلوقاتت فهو سيحانت الذ  ُِ َواْنَْرَض رَن تَز  } ي ْمِسك  السهَماَوا

ً َغف وراً { ن يَْعِدِه إِنهت  َكاَن َحِليما ،و}يَْسأَل ت  َمن فِي -41فاطر:-رَْمَسَكه َما ِمْن رََحٍد ّمِ

ُِ َواْنَْرِض ك له يَْوٍم ه   . فهو قريب من اإلنسان   -29الرحمن:-َو فِي َشأٍْن {السهَماَوا

نَْحن  رَْقَرب  إِلَْيِت » َيكتايت وعلمت، وقدرتت وإرادتت ، وجنوده وحكمتت ، ل ولت تعالى  :

 .16سورة ق: -«ِمْن َحْيِل اْلَوِريِد 

ورما حكاية العامل الخارجي التي ينى عليها الرجل زعمت ،فهي متالطة وال تصو    

ري ة التي عرضها يها الرجل ،و طعن من خاللها في تأنير العوامل الخارجية يالط

                                                
  83. وفي فكرنا المعاصر ،ص: 103،372،380،ص:1حسن حنفي   : من الع يدة إلى  النورة ج  74

This file was downloaded from QuranicThought.com



 80 

في فكر اإلنسان  وسلوكت . مع رن انمر ليس كما صوره رصال ، نن اإلنسان  

ككائن مخلوق هو جز  من هذا الكون المخلوق هلل تعالى ، يتأنر يت ويؤنر فيت ، 

ير شرعي ، وهذا عامل داخل لت وعليت فإنت ال يصو ال ول: إن هذا عامل خارجي غ

الشرعية . فهذا زعم ياطل نن  العالم يما فيت اإلنسان يمنل وحدة واحدة واإلنسان  

جز  منت محكوم ي وانينت وسننت ، وال يستطيع رن يعيش من ذاتت ويذاتت مست ال عن 

المخلوقاُ المحيطة يت . فهو مخلوق ناقص يذاتت ومحتاج إلى  غيره ، وغير ذاتي 

تتذية ، فال يد لت من وسط خارجي يعيش فيت ويأخذ منت ما يحتاجت من فكر و ال

ركل، ولياس وتنفس . وال حياة لت دون ررض وشمس ، وهوا  وقمر، وليل ونهار . 

يل إن اإلنسان يولد وال يعلم شيئا، نم يتفاعل مع واقعت الخارجي ، فيؤخذ منت كل ما 

وَن شيئا َوَجعََل َوَّللّا  رَخْ » يحتاجت ، ل ولت تعالى  : َهاتِك ْم الَ تَْعلَم  ن ي ط وِن ر مه َرَجك م ّمِ

وَن  .والواقع شاهد -78سورة النحل:-«لَك م  اْلسهْمَع َوانَْيَصاَر َوانَْفئَِدةَ لَعَلهك ْم تَْشك ر 

على صدق ما قرر ال رآن الكريم ، فال حياة لإلنسان دون محيطت الخارجي فكرا 

 ل خيار في ذلك ، وليس عييا رن يأخذ منت فكر وتجاريت،و لياست وسلوكا . وليس للع

 و طعامت . يل إن هدا مفروض عليت ، رحب رم كره ،و ليس لت فيت خيار.

ونانيا إن تدخل العوامل الخارجية في نشاط الع ل ورحكامت ،هو رمر ضرور      

ت حسن وعاد  لكنت قد يكون ايجاييا ، وقد يكون سلييا فليس صحيحا ما زعم

حنفي،يأنها  تكسرالفكر وت عطلت                                         وتف ده تجانست . 

فهذا تعميم ال يصو ،ننت قد يحد  وقد ال يحد ، ويتعلق يطييعة العامل الخارجي 

والموضوا محل اليح . فإذا كان العامل الخارجي صحيحا متس ا ومنسجما 

خدم يطري ة صحيحة كان عامل قوة وتنوا، و صحة ومتجانسا مع الموضوا، وا ست

وي ين وإنرا . والواقع الذ  نعيشت شاهد على ذلك. فعندما يكنر ياح  ما من ذكر 

الشواهد واندلة الخارجية الصحيحة والمتنوعة حول موضوا ما، ويذكرها يطري ة 

وميدعا،  سليمة ويعضها في المكان المناسب ،يكون عملت ممتازا ، و قويا ،ومتميزا،

 وحاسما .
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فكذلك انمر يالنسية لألدلة الشرعية الصحيحة ،فإذا استخدمها ياح  ما يطري ة     

صحيحة كانُ لت مصدر ن ة وي ين وشرعية من جهة، ومصدر إنرا  وتنوا وتوجيت 

وكلمة فصل من جهة رخرى . ورما الذ  رشار إليت حسن حنفي وحذر منت فهو قد 

ر صحيحة، رو عندما ت ستخدم يطري ة غير سليمة يحد  إذا كانُ النصوص غي

،وتوضع في غير موضعها، وت حمل ما ال تحتملت . وهذا ليس خاصا في النصوص 

الشرعية ف ط، وإنما يصدق على كل اندلة إذا لم تستخدم يطري ة صحيحة ، فيفسد 

 المعنى ويضطرب الفهم ويف د انسجامت وتناس ت .

ك رنت  نسي رو تناسى رنت هو شخصيا استخدم ردلة والرجل متناقض مع نفست وذل   

خارجية كنيرة في مؤلفاتت ، و ينى عليها فكره  ،رخذها من ال رآن الكريم، والسنة 

النيوية، ومن كتب الفالسفة والمتكلمين وغيرهم من رهل العلم ال دما  والمحدنين معا. 

يأخذ يها ، ودعا إلى  عدم فلماذا سمو لنفست يأن يأخذ يالعوامل الخارجية ،وانت د من 

انخذ يها ،و حّ  ت ديم الع ل على الشرا ، يدعوى رنها  عوامل خارجية ؟!. ولماذا 

اتهم العامل الخارجي يأنت يكسر الفكر ويذهب انسجامت، ولم يعترف يأن فكره هو 

 نفست قد تعرض للتكسير والخلط وعدم التناسق،عندما استخدم العوامل الخارجية  ؟!.

ما زعمت يأن الع ل موطن اليداهة والي ين، فهذا زعم ياطل في معفمت، نن  ور   

النايُ شرعا ،وع ال وواقعا،هو رن الع ل قوة نسيية من قوى الروح ، و هو خليط من 

الي ينياُ،والفنياُ، والشكوك واالحتماالُ ،والفنون والترجيحاُ ،والح ائق 

ن إلى  رخر، وهذا رمر سيق رن ناقشناه وانياطيل ،مع التياين في نسية ذلك من إنسا

 وييناه فيما ت دم من كتاينا هذا . 

وال يصو الزعم يأن الع ل مكتف ينفست وي ينت. فهذا افترا  على الشرا والع ل و    

العلم والواقع ،نن اإلنسان يولد وال يعلم شيئا وليس لت إال ال دراُ واالستعداداُ 

ن ي ط وِن » دية ، ل ولت سيحانت :الفطرية الع لية والنفسية والجس َوَّللّا  رَْخَرَجك م ّمِ

وَن  وَن شيئا َوَجعََل لَك م  اْلسهْمَع َوانَْيَصاَر َوانَْفئَِدةَ لَعَلهك ْم تَْشك ر  َهاتِك ْم الَ تَْعلَم  سورة -«ر مه

. نم عندما يتفاعل اإلنسان  مع محيطت الخارجي تنموا قدراتت ويكتسب -78النحل:

فت وتجاريت، يل حتى اليديهياُ الع لية هي نمرة تفاعل قدراتت الداخلية مع معار

This file was downloaded from QuranicThought.com



 82 

محيطت الخارجي . ومعفم ما لدى اإلنسان  من ح ائق وي ينياُ العلوم ،مأخوذة من 

الواقع الخارجي ،فهي نمرة اليح  والتأمل والتجرية و التفاعل يين الع ل والواقع 

 الخارجي .

يأن الع ل مكتف يذاتت ،هو زعم ال يصو رراد رن  و عليت فإن زعم حسن حنفي   

يوهمنا يت ليصل إلى  رفض الشرا وتعطيلت و ت زيمت . يدعوى رنت فني ورن الع ل 

مكتف ينفست ،وليس في حاجة إلى الشرا . و الصواب هو رن الع ل يأخذ ي ينت من 

ت  لن داخلت ومن خارجت معا، ولن يستطيع االستتنا  عن محيطت الخارجي، كما رن

يستطيع رن يستتني عن خال ت . فهو محتاج إليت يالضرورة ،ننت  لن يست يم لت 

تفكير سليم صحيو مع الشرا الصحيو ،والع ل الصريو ،والعلم الصحيو، وال لب 

السليم ،إال ياإليمان يخال ت من جهة ،ولن يصل إلى  ي ين فيما يتعلق يح ي ة الكون 

الوحي الصحيو من جهة رخرى . وحتى إن حاول والحياة واإلنسان  إال عن طريق 

ردعيا  الع النية إنكار ذلك رو الت ليل منت، فإن  حالهم يشهد على إفالسهم ويطالن 

مزاعمهم، فليس عندهم إال الفنون والشكوك، والشيهاُ وانهوا  ، والتناقضاُ و 

يسمن من جوا المزاعم، وليس عندهم من الي ين إال ال ليل اليسير الذ  ال يتني وال 

سورة -«إِن يَتهيِع وَن إاِله الفهنه َوَما تَْهَوى اننف س  » . ويصدق عليهم قولت تعالى:

َرٌض َواْل َاِسيَِة ق ل وي ه ْم »،و-23النجم: ليَْجعََل َما ي ْلِ ي الشهْيَطان  فِتْنَةً لِّلهِذيَن فِي ق ل ويِِهم مه

وَن إلى  »،و-53سورة الحل:-«ِعيٍد َوإِنه الفهاِلِميَن لَِفي ِش َاٍق يَ  َوإِنه الشهيَاِطيَن لَي وح 

ْشِرك وَن  وه ْم إِنهك ْم لَم   . -121سورة اننعام:-«رَْوِليَآئِِهْم ِلي َجاِدل وك ْم َوإِْن رََطْعت م 

و نالنا إنت  ليس صحيحا رن الدليل الشرعي ين ص من ي ين الع ل ،نن  الدليل    

كالم هللا ورسولت، فهو يالضرورة حق ، ومن نم فهو يزيد في ي ين الشرعي يما رنت  

الع ل وال ين ص منت. وهو على حاالُ : فإما رن يأتيت يمعطياُ ي ينية جديدة ال 

يمكنت الوصول إليها، كالح ائق المتعل ة يالجنة والنار. و إما رن يأتيت يح ائق و ردلة 

وإما رن يأتيت  يح ائق لم يكن يعلمها، ل ولت تزيده تأكيدا و ي ينا يما عنده من ي ين . 

َُ َوالَ قَْوم َك ِمن قَْيِل » تعالى : َها رَن َُ تَْعلَم  . وعليت فإن   -49سورة هود:-«َما ك ن
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كل دليل صحيو يصل إلى  الع ل فسيكون في صالحت، فيزيد في علمت ومهارتت ، 

 يوهمنا يما ادعاه.  واتساا اف ت . وهذا خالف ما زعمت حسن حنفي الذ  رراد رن

فالوحي اإللهي ال ين ص من ي ين الع ل، وال يشوش عليت ،وإنما  ين ذه  من    

الضياا ويضعت في المكان الصحيو المناسب لت ، ويتنيت يالح ائق والي ينياُ التي 

يعجز الع ل من الوصول إليها . ويضع لت منهاج عيادتت لريت وسعادتت في الدنيا 

على تدير آياُ الكتاب واننفس والطييعة الكتشاف سننها وارخرة ، ويحنت 

وتسخيرها لصالو اإلنسان  من جهة ، ويأمره يااللتزام يالمنهل العلمي  الصحيو في 

التفكير واليح  وطرق االستدالل في كل المجاالُ العلوم من جهة رخرى .  ل ولت 

 السهْمَع َواْليََصَر َواْلف َؤاَد ك لُّ ر ولئَِك َكاَن َوالَ تَْ ف  َما لَْيَس لََك يِِت ِعْلٌم إِنه » سيحانت  :

والً  وا فِي اْنَْرِض فانفروا  َكْيَف يََدرَ »،و-36سورة اإلسرا :-«َعْنت  َمْسؤ  ق ْل ِسير 

واْ َكْيَف َكاَن َعاقِيَة  »-20سورة العنكيوُ:-«اْلَخْلقَ  واْ فِي انَْرِض ن مه انف ر  ق ْل ِسير 

يِي َكذِّ سورة -«ق ْل َهات واْ ي ْرَهانَك ْم إِن ك نت ْم َصاِدقِيَن »، و-11سورة اننعام:-«َن اْلم 

. فالوحي اإللهي ليس كما زعم حسن حنفي، إنما هو مصدر علم وي ين  -111الي رة:

 ، ونور وهداية، وتوجيت وضيط  ،وإن اذ وتشجيع، وتصحيو و تصويب .

عن الوحي، فهذا رمر يحتاج إلى  تفصيل ورما زعمت يأن الع ل لت طييعة مست لة    

لييانت، نعم رن الع ل جز  من اإلنسان  ، الذ  هو مخلوق هلل تعالى  ،فالفارق رساسي 

يين الخالق والمخلوق . لكن هذا االنفصال ال يعطي لإلنسان االست اللية التامة ،فهذا 

  عن هللا ،وهو مخالف للواقع نن اإلنسان  مخلوق ناقص محدود، ال يمكنت االستتنا

تايع لت ، وقدراتت الع لية والنفسية والجسدية محدودة ،ال تمّكنت من االستتنا  

واالست الل الكلي عن خال ت من جهة، كما رن اإلنسان  في ذاتت مفطور على اإلقرار 

َوإِْذ رََخذَ َريَُّك »يخال ت واليح  عنت ، ومحيتت وعيادتت من جهة رخرى . ل ولت تعالى  

َُ يَِريِّك ْم قَال واْ يَلَى َشِهْدنَا ِمن يَ  يهتَه ْم َورَْشَهَده ْم َعلَى رَنف ِسِهْم رَلَْس نِي آَدَم ِمن ف ه وِرِهْم ذ ّرِ

ِ » ،و-172سورة انعراف:-«رَن تَ  ول واْ يَْوَم اْلِ يَاَمِة إِنها ك نها َعْن َهذَا َغافِِليَن  فْطَرةَ َّللاه

وَن الهتِي فََطَر النهاَس عَ  ين  اْل َيِّم  َولَِكنه رَْكنََر النهاِس اَل يَْعلَم  ِ ذَِلَك الّدِ لَْيَها اَل تَْيِديَل ِلَخْلِق َّللاه

.فحكاية است الل اإلنسان عن خال ت است الال تاما ، عن كمال  -30سورة الروم:-«
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واستتنا  هي حدي  خرافة ال يمل حسن حنفي  ورمنالت من ردعيا  الع النية من 

 ترديدها من دون دليل صحيو من الشرا و ال من الع ل وال من العلم .

والموقف السادس يتعلق يالتعارض والتناقض الذ  قد يحد  يين الوحي والع ل،     

فيرى حسن حنفي رنت إذا حد  يينهما تعارض فالَحك م هو الع ل، و ي ؤّول الشرا ،نن 

للدليل المركب من الن ل والع ل الع ل رساس الشرا . ورشار إلى رنت ال وجود 

،والع ل والن ل، نن  كل وسط رقرب إلى  احد الطرفين وهو رقرب  إلى  الن لي منت 

إلى تتليب الن ل على الع ل  –في حالة التعارض  –إلى  الع لي. وينتهي في التالب 

 .    75،وهدم للع ل ويصعب التركيب يينهما ننهما متضادان

من الناحية –ا غير صحيو في معفمت ، ننت روال  ال يمكن ورقول: إن قولت هذ   

رن يوجد تعارض رو تضاد يين كالم هللا وح ائق الكون، ويمعنى آخر رنت  –الميدئية 

 –وكتايت المنفور  –وهو الوحي  –ال يمكن رن يوجد تناقض يين كتاب هللا المسطور 

كن هذا ال يصدق على ،نن  مصدرهما واحد وهو هللا تعالى  . ل –وهو الطييعة 

رفكار اإلنسان  وسلوكياتت يالضرورة ،نن  اإلنسان مخلوق يتمتع ياإلرادة وحرية 

االختيار . ومن نم فإن رفكاره وسلوكياتت ال تصدر عنت آليا وطييعيا وغريزيا من 

دون تحكم منت ، فلت ال درة على الرفض وال يول ،واإليمان والكفر .و رعمالت ومواقفة 

خطأ والصواب،  وليسُ على نمط واحد. لذا فإن نشاطت يختلف عن حركاُ تحتمل ال

الشمس والرياح وانمطار ،ومن نم فليس من الضرور  رن يوجد توافق يين رحكام 

الشرا و يين آرا  الع ل ورحكامت، ف د يحد  ذلك وقد ال يحد  . ويمعنى آخر، فإنت 

 . قد يوجد تطايق يينهما  ،وقد يوجد اختالف وتناقض 

و حدو  ذلك التناقض ال ي دح في الشرا، وال يعطي للع ل رسي ية على الوحي،    

نن  ذلك إذا حد  فهو إما رن الع ل استخدم دليال غير صحيو فتناقض مع الوحي ، 

وإما رنت  اخطأ في فهم الشرا فجا  فهمت مخالفا للشرا نفست، وإما رنت اعتمد على 

فا لل رآن الكريم ،والسنة الصحيحة . لكن إذا حدي  غير صحيو ، فجا  فهمت مخال

كان المنطلق صحيحا ، والفهم سليما ، والنص الشرعي صحيحا فإنت لن يوجد تناقض 
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وال تعارض يين الوحي والع ل ريدا .نن  الحق الذ  يحملت الشرا ،ال يتناقض مع 

 الحق الذ  يحملت الع ل .

وهمنا يت ، و إنما ذلك  يحتاج إلى  فانمر ليس كما ذكره حسن حنفي ورراد رن ي   

تفصيل انمر إلفهار الوجت الصحيو من الخطأ فيما يتعلق يإمكانية حدو   تناقض 

يين الوحي والع ل . علما يأن افتراض حدو  تناقض وتعارض ال يصو افتراضت 

يين الشرا الصحيو والنفر الع لي السليم ،نن رصل العالقة يينهما هي التوافق 

 ال التعارض والتناقض .  والتطايق

كم فيت للع ل ال للشرا     ونانيا إن قولت: إذا حد  تعارض يين الوحي والع ل فإن الح 

. فهو فرض ال يصو افتراضت نفريا يين الوحي الحق ،والنفر الصحيو . و عليت 

فإنت ال يمكن رن يوجد في الواقع ، وال يصو ال ول يت ديم الع ل على الوحي، ويذلك 

ما ذهب إليت حسن حنفي ، من تحكيم الع ل في الن ل وتأويل الوحي . نن  يس ط 

هو العودة إلى  انصل في العالقة يين الوحي والع ل –في هذه الحالة –الصواب 

تَوهم يسيب الخطأ  وهي عالقة التطايق وعدم التناقض من جهة ،وإزالة التناقض الم 

جهة رخرى . ويذلك يكون التوافق  في الفهم ،رو االستدالل ،رو عدم صحة النص من

هو الذ  يجمع يين الن ل الصحيو، والع ل الصريو ،وليس التعارض وال التناقض. و 

 كالمنا هذا يصدق على الدين الحق ف ط ،و ال يصدق على انديان انخرى   .

ورما ما قالت الرجل حول الجمع يين الدليل الشرعي والع لي لتركيب دليل شرعي    

و دليل ع لي شرعي . فانمر ليس كما ذهب إليت يأنت ال وجود لدليل من هذا ع لي ،ر

النوا .ننت يمكن تركيب دليل يجمع يينهما، في حاالُ كنيرة فنحصل على الدليل 

الشرعي الع لي، والدليل الع لي الشرعي، يواسطة المزج يينهما وتفسير يعضهما 

لو َكاَن فِيِهَما آِلَهةٌ إاِله » َ ولت تعالى: ييعض ، من ذلك رنت إذا  رخذنا دليال شرعيا ك

ا يَِصف وَن  ِ َرّبِ اْلعَْرِش َعمه ، نم شرحناه - 22سورة اننييا :-«َّللاه  لَفََسَدتَا فَس ْيَحاَن َّللاه

ورنريناه يادلت ع لية رخرى ، نكون قد كونا دليال شرعيا ع ليا . وكذلك إذا آتينا يدليل 

يفهر شي  من ال شي  رو رن يخلق المعدوم نفست ، نم ع لي حول استحالة رن 

ِل  وا ِمْن َغْيِر َشْيٍ  رَْم ه م  اْلَخاِل  وَن رَْم َخلَ  وا » طعمناه ورنريناه ي ولت تعالى: رَْم خ 
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ُِ َواْنَْرَض يَل اله ي وقِن وَن  نكون قد تحصلنا على  -36، 35سورة الطور:-«السهَماَوا

 دليل ع لي شرعي.

والرجل قد ناقض نفست عندما قرر رنت ال وجود لدليل يجمع يين الدليل الشرعي      

والع لي، نم عاد وقال : إنت يصعب التركيب يين الدليلين الن لي والع لي ننهما 

متضادان ،فهو هنا قال: يصعب ،وهناك قال : ال وجود لذلك التركيب فهذا تناقض 

رنت صعب لكنت ممكن وليس يمستحيل . و ننت إذا قلنا: يصعب التركيب فهذا يعني 

إذا قلنا : ال وجود لت . فهذا يعني رنت ال يمكن رن يوحد ومن نم ال يصو ال ول: رنت  

يصعب التركيب يينهما ، فهو إما ال وجود لت، وإما رنت يصعب وجوده، ومن نم ال 

 يصو الجمع يينهما خاصة ، ورنت وصفهما يالتضاد والمتضادان ال يجتمعان .

ورما قولت يأن تتليب الشرا على الع ل في حالة تعارضهما يؤد  إلى  هدم الع ل،    

فهذا يحد  يين الع ل والدين الياطل ،و يينت و يين الفلسفاُ الياطلة ريضا. لكنت لن 

يحد  يين الشرا الصحيو، والع ل الصريو ،والعلم الصحيو، ومن نم فال ي همل 

ن الذ  يجمع يينهم هو التوافق والتطايق ال التعارض الشرا، وال الع ل ،وال العلم ،ن

والتناقض . علما يأن هذا ال ينفي رسي ية الوحي الصحيو على الع ل ،فهذا رمر نايُ 

شرعا وع ال، وليس هو هدما للع ل وإنما هو قول ي  ره الع ل الصريو من جهة ،و 

هة رخرى . وهذا وضع للع ل في المكان المناسب وعدم تحميلت  ما ال يطيق من ج

 رمر سيق رن توسعنا فيت في الميح  الناني من هذا الفصل .

و رشير هنا إلى رن نصر حامد ريا زيد ذكر رن التوفيق يين الع ل والن ل هو    

. وقولت هذا صحيو ف د شكل ذلك معضلة في  76معضلة في الفلسفة و علم الكالم معا

كذلك ، وكان من الممكن جدا حلها الفلسفة وعلم الكالم . مع رن الح ي ة ليسُ 

وتجنيها لو رن الفالسفة والمتكلمين وضعوا الموضوا في مكانت الصحيو، وتناولوه 

يمنهجية سليمة . لكن انحرافهم المنهجي روقعهم في تلك المعضلة التي استعصُ عن 

. الحل ،وما تزال قائمة إلى  يومنا هذا منارة يين رهل العلم الذين على منهل هؤال  

ولو رنهم وضعوا كال من الوحي الحق، والع ل الصريو، في مكانت الصحيو يدليل من 
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الشرا الصحيو ،والع ل الصريو، ما حد  إشكال وال تعارض ، وال تناقض ،وال 

جدُ معضلة رصال . ويما رنهم انحرفوا عن المنهل الصحيو  ف د حاروا  و 

، مع رنهم  هم الذين توهموها واضطريوا و ضلوا ، و ي يُ المعضلة قائمة يال حل 

وروجدوها . فلو قدمنا كالم هللا على ع ول اليشر ووضعنا الع ل في مكانت الصحيو، 

يال إفراط وال تفريط، ما حد  إشكال وال تناقض يين الشرا والع ل . ويما رن هؤال  

رصروا ت ديم ع ولهم على كالم ريهم ، وعارضوه يشيهاتهم وفنونهم ،فإن المعضلة 

فل قائمة , و التناقض لن يرفع. علما يأن ما قلناه عن التوافق يين الوحي والع ل ست

ال يصدق على انديان الياطلة وإنما هو يصدق ف ط على دين اإلسالم ،نن انديان 

انخرى  هي رديان محّرفة وياطلة من جهة،و هي في الح ي ة إنتاج فكر  فلسفي 

مخالفة للشرا الحق والع ل الصريو  يشر  فاسد من جهة رخرى . ومن نم فهي

والعلم الصحيو يالضرورة ويجب رفضها وإيطالها و تأخيرها وت ديم الع ل والعلم 

 عليها .

وختاما لهذا الميح  يتيين رن انياطيل التي ذكرناها عن يعض ردعيا  الع النية    

يحة يينهما، المتعل ة يطييعة العالقة يين الوحي والع ل، ال تعير عن العالقة الصح

وإنما هي شيهاُ تعلق يها هؤال  لتأييد ياطلهم في الزعم يأن الع ل رساس الشرا ، 

ورنت  رسيق منت، مع رن الح ي ة خالف ذلك. وقد يينا تهافُ مزاعمهم ورفهرنا رن 

العالقة الصحيحة يينهما هي عالقة عيودية اإلنسان  لخال ت عز وجل، ال ائمة على 

 . الحب والخوف والرجا 

 رابعا أباطيل تتعلق بسلطة الوحي وسلطة العقل: 

نخصص هذا الميح  لطائفة من انياطيل تتعلق يسلطة الوحي وسلطة الع ل، قال    

يها الياح  المصر  نصر حامد ريو زيد نذكرها من خالل المواقف ارتية : رولها 

لهم إال النصوص في ذاتها ال تمتلك ر  سلطة ال »يتمنل في رن الرجل زعم رن 

ممارستها في المجال  –يما هو نص –السلطة المعرفية التي يحاول كل نص 

ال تتحول إلى  سلطة  –ر  المعرفية  –. وهذه السلطة 77«المعرفي الذ  ينتمي إليت 
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ن افية اجتماعية إال يفعل الجماعة التي تتينى النص وتحولت إلى  إطار مرجعي ،ورما 

عليها الع ل اإلنساني ، وال تنيع من  »ي ضفيهاالسلطة التي تتمتع يها النصوص ف

 . 78«النص ذاتت 

وردا عليت رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمت ، وفيت تتليط وتدليس    

وتحريف للشرا . ننت روال  إن النصوص لها سلطة ح ي ية من جهتين ، هما : من 

وحّرف سلطة جهة قائلها ومن جهة مضمونها، لكن الرجل اغفل سلطة ال ائل، 

المضمون، وذلك عندما حدد سلطة المضمون  في السلطة المعرفية ف ط.  وهذا ال 

يصو نن سلطة النص ذاتية يحدد نوعها المضمون الذ  يحملت ، ف د يكون النص 

غير معرفي فيكون سلطة رمر ونهي، رو سلطة تحذير و وعف، رو سلطة تيليغ 

غيب وترهيب ،رو سلطة إعالن  حرب وإعالن ، رو سلطة شرح وييان ،رو سلطة تر

. 

ويما رن كل نص لت سلطتان : سلطة ال ائل وسلطة المضمون فإن قوة النص    

تختلف من نص إلى  رخر، حسب قوة ال ائل والمضمون . فإذا كتب عالم فيزيائي 

يارا متخصص م اال في موضوا م حدد من علم الفيزيا ، نم كتب عالم فيزيائي آخر 

في نفس الموضوا انول، فإن  التالب انعم هو رن م ال انول لت سلطة ميتدئ م اال 

رقوى  من سلطة الناني . نن  الم ال انول اخذ قوتت من مكانة كاتيت ،ومن المادة 

 العلمية التي كتيها هذا المتخصص المتمهر في تخصصت .

ا واحد وإذا رصدر كل من الوالي والوزير ورئيس الجمهورية رمرا حول موضو    

،فال شك رن لكل نص قوتت وسلطتت التنفيذية، لكن كل منها يختلف عن ارخر، من 

حي  درجة ال وة والفاعلية والتنفيذ ، يسيب اختالف مكانة صاحب النص، مع رن 

 الموضوا واحد .

ويذلك يتيين رن ما زعمت الرجل ال يصو ، ورن كل نص يملك سلطة ذاتية تتفاوُ    

عليتها حسب قائلها ومضمونها . وهذا يصدق على كل نصوص قوتها ونفوذها وفا

اليشر و يصدق من ياب رولى على نصوص الشرا، التي هي رقوى من كل 
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النصوص يالضرورة الشرعية والع لية معا. وهل ي ع ل رن يكون كالم هللا ورسولت 

 ليس لت قوة وسلطة عملية في الواقع ، في حين رن كالم اليشر لت ذلك ؟!.

نانيا إننا إذا رجعنا إلى  النصوص الشرعية نجدها مملو ة يالتأكيد على سلطة و    

قائلها ومضمونها ، فهي قد نصُ صراحة على رن هللا تعالى  هو الَحَكم و الحاكم ، 

وارمر والناهي وال مع ب لحكمت ، ورنت تعالى  فرض على اإلنسان  عيادة ريت ،و 

ل ت ونهاه عن مخالفتت، وحذره و خوفت من روجيها عليت من جهة ،ورمره يطاعة خا

سو  العاقية إن هو لم يلتزم يشرعت من جهة رخرى . وهذا يستلزم يالضرورة رن 

النصوص الشرعية لها سلطة ذاتية تشريعية آمرة ناهية ال تدانيها سلطة رخرى ريدا 

.ننت ال يصو شرعا وال ع ال ال ول يوجود سلطة رقوى من سلطة الوحي اإللهي. 

ر  يِاْلعَْدِل » الشاهد على ذلك نصوص كنيرة جدا ، منها قولت تعالى :و إِنه َّللّاَ يَأْم 

نَكِر َواْليَْتيِ يَِعف ك ْم لَعَلهك ْم  َواإِلْحَساِن َوإِيتَا  ِذ  اْل  ْريَى َويَْنَهى َعِن اْلفَْحَشا  َواْلم 

وَن  س وَل َور ْوِلي انَْمِر ِمنك مْ رَِطيع واْ َّللّاَ َورَطِ » ، و-90سورة النحل:-«تَذَكهر  -«يع واْ الره

َن اْنَْمِر فَاتهيِْعَها َواَل تَتهيِْع رَْهَوا  الهِذيَن »،و-59سورة النسا : ن مه َجعَْلنَاَك َعلَى َشِريعٍَة ّمِ

وَن  فمن ينكر سلطة الشرا ارمرة الناهية المتيرة للواقع -18سورة الجانية:-«اَل يَْعلَم 

ب رعمى، ومعاند منحرف ،ومتالط مدلس صاحب هوى ينكر الشمس في فهو متعص

 رايعة النهار.

فسلطة النصوص الشرعية سلطة ذاتية ال تدانيها سلطة ر  نصوص رخرى . علما     

يأن كل نص إال ولت سلطة تناسيت حسب قائلت ومضمونت من جهة، كما رن التريب 

النهي والت رير، ولم ينف عن في انمر رن الرجل نفى عن الوحي سلطة انمر و

سلطة الحكم والت رير من جهة رخرى  . فنفى يها  –التي دونها في كتيت  –نصوصت 

ما قرره هللا تعالى  في كتايت وركد عليت ،  فهذا تتليط  وتحريف وتدليس على ال را ، 

وافترا  على الشرا وتعطيل لت . فهل ي ع ل رن يكون كالم المخلوق  لت سلطة ذاتية 

 وكالم الخالق ال سلطة ذاتية لت ؟! .

والشاهد العلمي على يطالن زعمت هو رنت لو لم يكن للوحي سلطة ذاتية عملية    

تتييرية للواقع ، ما استطاا اإلسالم رن يهدم المجتمع الجاهلي وييني المجتمع 
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اإلسالمي، ف د ح ق ذلك يأوامره ونواهيت. و لو لم يكن كذلك ما استجاب المسلمون 

ندا  فريضة الصالة والجهاد,والصيام والحل, ومختلف انوامر والنواهي الشرعية . 

فاإلسالم كان نورة عملية على الواقع الجاهلي والعالمي معا،  على كل المستوياُ 

الفكرية منها والسلوكية . وهل يع ل رن ي  ال: إن المسلمين رقاموا الصالة ، وآتوا 

ر ،وامتنعوا من التعامل يالريا من عند رنفسهم، ومن الزكاة ،وانتهوا عن شرب الخم

دون روامر ونواٍه شرعية ? ، ورنهم لم يفهموا منها االلتزام والتطييق الضرور ، 

وإنما فعلوا ذك من عند رنفسهم .إن من ي ول ذلك مخالف للشرا والتاري  والع ل، 

 وهو متعصب رعمى مفتٍر متيع لهواه .

جل عن دور الجماعة التي تتينى النص وتحولت من سلطة ونالنا إن ما قالت الر   

معرفية إلى  سلطة ن افية اجتماعية واقعية . هو قول ناقص نن  النص الشرعي لت 

سلطة ذاتية آمرة ناهيت حاكمة، وليسُ م تصرة على السلطة المعرفية كما زعم 

وإنما جا  الرجل . و قد جا  دور الجماعة المطي ة للشرا  ليس إلعطائت السلطة 

استجاية وتطيي ا لسلطة النص ارمرة الناهية والحاكمة . فليسُ الجماعة  هي التي 

شرعُ ورمرُ ونهُ، وإنما هي استجايُ والتزمُ وطي ُ الشرا، حسب قدراتها 

وفروفها. ويذلك رصيو للشرا سلطتان: سلطة ذاتية تشريعية آمرة ناهية ،وسلطة 

ة . فلوال سلطة النص الذاتية ما وجدُ سلطتت عملية تنفيذية لسلطة الشرا الذاتي

 العملية على ريد  المؤمنين .

وذلك ليس خاصا يالشرا ف ط، وإنما هو ينطيق ريضا كل ال وانين التي تحكم دول     

العالم . فهي ك وانين لها سلطة ذاتية تشريعية رمرية ت ريرية من جهة، ولها ريضا 

الواقع من جهة رخرى . ويذلك تتكامل  سلطة تنفيذية تتولى تطيي ها على ررض

وتت وى السلطتان في الواقع العملي . فلماذا تكون نوامر ونواهي الوالي والوزير 

والرئيس سلطة ذاتية تشريعية وتنفيذية ،وال تكون نوامر الشرا ونواهيت منل تلك 

السلطة التي لهؤال  ؟!. واضو من ذلك رن  الرجل ليس عنده دليل ضعيف وال 

يو يؤيد يت زعمت الياطل، و إنما قال يذلك لتاياُ في نفست خطط لها مسي ا صح

 ستفهر الح ا إن شا  هللا تعالى  .
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ورايعا إن الرجل يلغ يت تعصيت لمذهييتت ورهوائت إلى  تحريف الشرا وإنكار ما     

 –هو معروف منت يالضرورة .  و ذلك عندما زعم رن النص ال يمتلك سلطة ذاتية 

وإنما الفكر والع ل هما اللذان يضفيان عليت  السلطة التي ي عرف يها.  –معرفية إال ال

وهذا تحريف وتتليط ، وتدليس على ال را  ، واستهزا  يهم ،نن  النصوص 

الشرعية شاهدة على نفسها يأنها تمتلك سلطاُ ذاتية  تتناسب مع قائلها ومضمونها، 

لو كان انمر كما زعم الرجل نمكن تحويل تعطيها قوة وفاعلية ، وتأنيرا واقعيا.  و

كل النصوص التي في العالم إلى  نص واحد . وهذا مستحيل نن  كل نص لت ذاتيتت 

وقوتت وسلطتت حسب قائلت ومضمونت . وإذا كان انمر كما زعم الرجل فال معنى من 

 اإلكنار من النصوص وتنويعها !!. 

ون الرجل قد هدم نصوصت ينفست ، وذلك يما وإذا رخذنا يما زعمت حامد ريو زيد يك   

رن النصوص ليس لها سلطة ذاتية، ونصوص حامد ريي زيد منها ، فتكون ما تضمنتت 

نصوصت من رحكام ومواقف ورفكار ليسُ رصلية وال ذاتية وال سلطة  فيها،  وإنما 

فكر الرجل هو الذ  رضفاها عليها . ومن نم يحق لمن ي رر نصوصت رن ينزا عنها 

ذلك ، ويضفي عليها فكرا آخر قد يناقض ما رضفاه عليها حامد ريو زيد . ومن نم تف د 

نصوص حامد ريي زيد كل قوتها وسلطتها !! فهل يرضى الرجل يذلك ؟! وإذا زعم 

رن نصوص اليشر ال تخضع لما زعمت، فهذا تيرير ال يصو نن النصوص كلها لها 

في ذلك يين نصوص الوحي وال نصوص سلطة ذاتية من قائلها ومضمونها وال فرق 

 اليشر .

والح ي ة هي رن  انمر ليس كما زعم الرجل ، وإنما هو رن دور الع ل في     

التعامل مع النصوص الشرعية واليشرية ،هو الفهم الصحيو لها، وليس التدخل في 

تحريفها ، وتتيير معانيها ، فهذا فعل من عمل الهوى والتعصب وليس من عمل 

الصريو ، وال الفكر الموضوعي الحياد  النزيت . و ال يصو  وال يحق للع ل  الع ل

رن ي تير معاني النصوص، وال رن يتسلط عليها، وال رن يحرفها ، وال ي حّملها ما ال 

تحتمل، وال ي ولها ما لم ت ل. وعليت رن يلتزم يمعانيها التي تتضمنها وكل عمل 

من الع ل، وال من العلم ،وال من الموضوعية يخالف ذلك ، فهو ليس من الشرا ،وال 
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في شي  ، وإنما هو تحريف متعمد للنص واعتدا  عليت . وفي هذه الحالة توجد لدينا 

وعلى  -هي سلطة الع ل  –سلطتان ، هما : سلطة النص وسلطة الشارح والمفسر 

الناني رن يحترم سلطة النص ويلتزم يالمنهل العلمي الصحيو في فهم النصوص  

رن ي تير مضمون النص ويحّرفت  –ر  المفسر  –والتعامل معها . فإذا ما حاول الع ل 

يكون قد انحرف وجانب الصواب. وإنما عليت رن يستخدم سلطتت لفهم النص فهما 

صحيحا ،وليس لنفي سلطتت الذاتية، نم يفهمت هو على هواه . ننت ال تناقض يين 

ة الع ل خادمة وشارحة لسلطة نصوص السلطتين وال تنافر يينهما، فتكون سلط

الوحي، وهنا تجتمع السلطتان : سلطة النص الشرعي وسلطة الع ل الشارح . انولى 

هي التي تعرض نفسها وتفرض سلطتها ،والنانية تفهمت وتحللت وتكشف عن معانيت و 

  م اصده ورسراره .

هم الذين  ومن ذلك يتيين رن ما زعمت حامد ريو زيد من رن رتياا النصوص   

رعطوا للنصوص سلطتها هو زعم ياطل مردود عليت . و ال ي ول يت إال المحّرفون 

للنصوص الذين في قلويهم زيغ و يشترون يآياُ هللا نمنا قليال . وقد رشار إليهم 

ُِ َّللّاِ نََمناً قَِليالً فََصدُّواْ َعن سَ  يِيِلِت ال رآن الكريم وذمهم في قولت تعالى : }اْشتََرْواْ يِآيَا

ْم َسا  َما َكان واْ يَْعَمل وَن { ا الهِذيَن في ق ل ويِِهْم َزْيٌغ فَيَتهيِع وَن » َ،و  -9سورة التوية:-إِنهه  رَمه

وَن فِ  اِسخ  ِعْلِم ي الْ َما تََشايَتَ ِمْنت  اْيتِتَا  اْلِفتْنَِة َواْيتِتَا  تَأِْويِلِت َوَما يَْعلَم  تَأِْويلَت  إاِله َّللّا  َوالره

ْن ِعنِد َريِّنَا َوَما يَذهكهر  إاِله ر ْول واْ انْليَاِب  .  -7سورة آل عمران:-«يَ  ول وَن آَمنها يِِت ك لٌّ ّمِ

وحتى في هذه الحالة فهؤال  لم يتيروا وال رزالوا سلطة الوحي الذاتية ،وإنما حرفوا 

ة ال تحتملها . و مع النصوص يأهوائهم وفنونهم ومصالحهم، وحملوها رفكارا ياطل

هذا التحريف فإن  نصوص الوحي لم تذهب سلطتها الذاتية ،ولن تذهب نن  كالم 

هللا تعالى  م حكم م فصل ال يأتيت الياطل ريدا ،ويفسر يعضت يعضا، ويكشف كل 

محاوالُ التحريف ،والتتليط ،والتدليس، ويفضو رالعيب رصحايها من ردعيا  

 حّرفين والمخّرفين .الع النية ورمنالهم من الم

ورما قولت يأن الفكر هو الذ  يضفي على النصوص الشمولية والهيمنة ،فهذا قول     

ال يصو تعميمت . نن  ذلك قد يحد  و قد ال يحد  ، فانمر مرتيط يطييعة النص ، 
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فالنص هو الَحَكم فإذا كان ال يحتمل ذلك  نم جا  مفسر و حرفت يتحميلت ما ال 

لت ما لم ي ل، وجعلت نصا شموليا مهيمنا ؛ فهذا تحريف وإفساد للنص. يحتمل، وت وي

لكن إذا كانُ النصوص الشرعية صرحُ يأنها شاملة ومهيمنة وفصلُ ذلك فهنا 

على الفكر الموضوعي رن ييين المعنى الح ي ي لها وال ينفي عنها شموليتها 

في هذه الحالة -ل وهيمنتها،وال ي لل من خصائص ومدى اتصافها يذلك.  و إن حاو

تحريفها فإن عملت سينكشف يالوحي و الع ل معا. علما يأن شمولية دين اإلسالم  –

للدين والدنيا وهيمنتت على كل انديان والمذاهب ليس ذلك رمرا رضفاه الع ل على 

قًا »اإلسالم ، وإنما هو رمر نايُ من دين اإلسالم يالضرورة ل ولت سيحانت  : َصّدِ م 

َهْيِمنًا َعلَْيِت فَاْحك م يَْينَه م يَِما رَنَزَل َّللّا  َوالَ تَتهيِْع رَْهَوا ه ْم َعمه لَِّما يَيْ  ا َن يََدْيِت ِمَن اْلِكتَاِب َوم 

ُ  َعلَْيك ْم » ،و-48سورة المائدة:-«َجا َك ِمَن اْلَحّقِ  ُ  لَك ْم ِدينَك ْم َورَتَْمْم اْليَْوَم رَْكَمْل

ُ  لَك   ْلعَالَِميَن »،و-3سورة المائدة:-«م  اإِلْسالََم نِْعَمتِي َوَرِضي َوَما رَْرَسْلنَاَك إاِله َرْحَمةً لِّ

يَن ِعنَد َّللّاِ »،و-89سورة النحل:-«تِْييَانًا لِّك ّلِ َشْي ٍ »،و-107سورة اننييا :-« إِنه الّدِ

فَلَن ي ْ يََل ِمْنت  َوه َو  َوَمن يَْيتَغِ َغْيَر اإِلْسالَِم ِدينًا» -19سورة آل عمران:-«اإِلْسالَم  

 .  -85سورة آل عمران:-«فِي ارِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِريَن 

ويذلك يتيين رن الرجل افترى على اإلسالم عندما نفى عنت الشمولية والهيمنة     

،وهما من خصائصت وليسا ما رضفاه المفسرون على اإلسالم عير التاري  اإلسالمي. 

اوز لألدلة الشرعية، وتمسك يانهوا  والفنون ،والمصالو فهذا افترا  مكشوف وتج

المذهيية للوصول إلى  ت زيم دين اإلسالم ، وإحالل العلمانية محلت، وهذا رمر 

سنتوسع فيت في الفصل انخير، ونكشف فيت رياطيل الرجل وخلفياتت ،و مفترياتت على 

 اإلسالم في نفيت لشموليتت وهيمنتت .

ل متناقض مع نفست ، وقد ن ض زعمت في مواضع كنيرة من و خامسا إن الرج    

كتيت ،وهذا التناقض اليد رن ي ع فيت كل ما قال يما زعمت نصر ريو زيد والشواهد 

ارتية تنيُ ذلك : رولها إنت زعم رن العالقة يين النص والمفسر هي عالقة جدلية ت وم 
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لنص سلطة التأنير ويمعنى .وهذا اعتراف منت يأن ل 79على التأنير المتيادل يينهما

آخر رن للنص قوة التأنير في ال ارئ والمفسر حسب مضمونها، ومن نم فهي لها 

 سلطة مؤنرة متنوعة حسب محتواها .

والشاهد الناني مفاده هو رن الرجل ذكر رن خصومت اتهموه يأنت ي ول يوجوب     

سلطة  التحرر من سلطة نصوص ال رآن والسنة في دعوتت إلى  التحرر من

النصوص. فيين رن سلطة النصوص التي ي صدها هي سلطة النصوص الشارحة 

ومعنى كالمت هذا  رنت  ينيُ سلطتين :  80،وليسُ سلطة نصوص الكتاب والسنة .

انولى سلطة الوحي ، والنانية سلطة الن صوص الشارحة.وهذا ن ض لما كان قد 

 ها.زعمت ساي ا من رن النصوص الشرعية ال سلطة ذاتية ل

ورما إذا قال :إن السلطة التي رنيتها هنا،هي السلطة المعرفية ،التي سيق رن ذكرنا    

رنت  رنيتها .فن ول :إن قولت الذ  قالت هنا هو قول عام غير مخصص رنيُ يت سلطة 

غير محددة للنصوص . وحتى إذا رخذنا يرريت هذا جدال ،فإن  موقفت هذا غير 

ال يصو ال ول :إن نصوص الوحي كلها تتضمن صحيو ،وفيت تناقض ريضا ننت 

سلطة معرفية. نن الواقع شاهد على خالف ذلك ويكذيت. فالنصوص الشرعية هي 

رمامنا شاهدة على رنها تتضمن سلطاُ كنيرة ومتنوعة ،منها المعرفية،واإلخيارية 

مية ،والوعفية، والتريوية،و انمرية ،والناهية ،والمنط ية، واالستداللية، والمفهو

،والع دية. فعلى ر  رساس وعلى ر  دليل اعتمد الرجل في زعمت يأن للنصوص 

ليس لها سلطة  -غير المعرفية-المعرفية سلطة معرفية ،ورن النصوص انخرى  

تتفق مع مضمونها غير المعرفي؟!. فزعم الرجل فيت تناقض وعناد و تعتمد في 

 اإلصرار على  التحريف لتاياُ في نفست .

     

و وحدة سلطة  -المضمون-والنصوص الشرعية شاهدة على تنوا سلطتها المتنية   

ال ائل. وهي سلطة هللا تعالى  ك ائل ،وسلطة دينت كمضمون .من ذلك قولت سيحانت 

                                                
ييا إن شا  هللا تعالى  لكننا ذكرناها هنا لحاجتنا إليها للرد على ال تصو وسنتناولها يالشرح والرد قر –ر  الجدلية  –هذه العالقة  -  79

 الرجل
  8022نصر حامد ريو زيد : اإلمام الشافعي ، ص :  
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يَِّك رنت َسن ِريِهْم آيَاتِنَا فِي اْرفَاِق َوفِي رَنف ِسِهْم َحتهى يَتَيَيهَن لَه ْم رنت اْلَحقُّ رََولَْم يَْكِف يِرَ :» 

َسمًّى » -53سورة فصلُ: -«َعلَى ك ّلِ َشْيٍ  َشِهيٌد  إِذَا تََدايَنت م يَِدْيٍن إلى  رََجٍل مُّ

ْب فَاْكت ي وه  َوْليَْكت ب يهْينَك ْم َكاتٌِب يِاْلعَْدِل َوالَ يَأَْب َكاتٌِب رَْن يَْكت َب َكَما َعلهَمت  َّللّا  فَْليَْكت  

واْ الصهالَةَ »،و-282سورة الي رة:-لَْيِت اْلَحقُّ َوْليَتهِق َّللّاَ َريهت  {َوْلي ْمِلِل الهِذ  عَ  َورَقِيم 

اِكِعيَن  َكاةَ َواْرَكع واْ َمَع الره َوإِذَا َحَكْمت م يَْيَن النهاِس رَن »،و-43سورة الي رة:-«َوآت واْ الزه

ا يَِعف ك م يِ  واْ يِاْلعَْدِل إِنه َّللّاَ نِِعمه -58سورة النسا :-«ِت إِنه َّللّاَ َكاَن َسِميعًا يَِصيًرا تَْحك م 

نَكِر »،و ر  يِاْلعَْدِل َواإِلْحَساِن َوإِيتَا  ِذ  اْل  ْريَى َويَْنَهى َعِن اْلفَْحَشا  َواْلم  إِنه َّللّاَ يَأْم 

وَن  ،وسلطة  فسلطة ال ائل واحدة -90سورة النحل:-«َواْليَْتيِ يَِعف ك ْم لَعَلهك ْم تَذَكهر 

 المضمون متنوعة حسب تنوا كالم ال ائل.

إنها السلطة التي يضفيها الفكر الديني  »والشاهد النال  مفاده هو رن الرجل قال:  

.واضو من كالمت رنت 81«على النصوص وليس من الضرور  رن تكون نايعة منها 

  توجد سلطتان:سلطة النصوص الذاتية،وسلطة الفكر الشارح الذاتية.وقد يحد

تطايق يين السلطتين وقد ال يحد  ،وهذا ن ض لزعمت يأن النصوص الشرعية ال 

 .سلطة لها إال المعرفية 

في اعتماده –ورما الشاهد الرايع فمفاده رن الرجل عندما كان يرد على منت ديت    

إنت لو كان يحسن قرا ة كالم هللا تعالى   »رد عليت ي ولت: –على يعض ارياُ 

.ومعنى كالمت هذا  82«ومناط المديو في النصوص ال رآنية كلها  ،ندرك السياق

هو رن لنصوص ال رآن سلطة ذاتية هي الَحَكم عند االختالف، وهي واضحة عند 

من يحسن قرا تها، لذا جعلها حامد ريو زيد هي الحكم والفصل يينت ويين الذين 

 . انت دوه. وهذا ن ض لزعمت السايق يأن الوحي ال سلطة ذاتية لت

والشاهد الخامس يتمنل في رن كتب نصر حامد ريي زيد مملو ة ياالحتجاج   

يالنصوص الشرعية استخدمها مع منت ديت في تفسير النصوص وتوجيهها حسب ما 

                                                
  8124نفس المرجع ص: 
  8252نفس المرجع ص: 
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. فواضو من ذلك رن النصوص الشرعية التي احتل يها لها سلطة 83يتفق مع مذهييتت

 ه عندما رد يها على مخالفيت.ذاتية متنوعة ،وإال ما احتل يها ،وال صو ذلك عند

والشاهد السادس مفاده هو رن الرجل نّص على رن اإلسالم جعل العالقة يين    

تتم عن طريق التوجيهاُ واإلرشاداُ  -ر  يين هللا و اإلنسان –السما  وانرض

 84الم ضمنة في ال رآن الكريم، وسنة الوحي النايتة عن النيي صلى هللا عليت وسلم

ف صريو منت ون ض لزعمت السايق يأن النصوص الشرعية ال سلطة .وهذا اعترا

ذاتية لها إال المعرفية . وهو هنا قد جعل لها سلطة التوجيت واإلرشاد وهي ليسُ من 

السلطة المعرفية يل هي سلطة عملية واسعة ومتنوعة تتمنل في سلطة  التتيير و 

 تشمل كل مجاالُ الحياة .

يتمنل في رن الرجل قال عن نفست رنت:يدعو إلى  الدراسة  -السايع-والشاهد انخير   

فعالية النصوص تحديدا دقي ا يعيدا عن االستشهاد »"العلمية" التي ت حدد مجال 

. وقولت هذا اعتراف منت يأن النصوص  85«العشوائي يها خارج السياق المحدد لها

ا ومجال نشاطها في الشرعية لها فاعليتها على الواقع ، يمعني رن لها قوتها وسلطته

 الواقع وهذا ن ض لزعمت السايق.

علما يأن تحديد مجال فاعلية النصوص الشرعية ال يحدده الع ل، وإنما هللا تعالى     

هو الذ  يحدد مجال فاعليت الشرا .وما على اإلنسان  إال االستجاية: فهماً وتطيي اً ، 

وال رن يجمده، وال رن يعطلت . واكتشافاً نسراره وِحَكمت .وال يحق لت رن ي لصت ،

فكل عمل من هذا ال ييل هو تحريف للشرا واعتدا  عليت وتصرف مرفوض شرعا 

 وع ال .

ورما الموقف الناني فمفاده رن نصر حامد ريا زيد زعم رن سلطة الع ل هي     

انصل التي يتأسس عليها الوحي ذاتت .ومع رنها قايلة للخطأ فإنها قادرة على 

 .86«انحكام النهائية وال طعية والي ينية الحاسمة...»ائها وهي ضد تصويب رخط

                                                
  8352واإلمام الشافعي: 203انفر منال:التفكير في زمن التكفير ص: 
  84203التفكير في التكفير ص: 
  85155:نفس المرجع ص 
  86131حامد ريو زيد :ن د الخطاب الديني ص: 
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ورقول :إن كالمت هذا هو نفس كالم حسن حنفي الذ  سيق رن ريطلناه فيما ت دم    

من كتاينا هذا .لكننا نضيف هنا ما يأتي :إنت ليس صحيحا رن سلطة الوحي تتأسس 

سلطة الوحي وتيعية الوحي لت. على سلطة الع ل، يمعنى : رسي ية سلطة الع ل على 

فهذا ال يصو نن الع ل واإلنسان  ككل من مخلوقاُ هللا تعالى  والوحي من كالمت 

سيحانت، وال شك رن كالم هللا رولى ورسيق من رفعال مخلوقاتت كالنشاط الع لي عند 

اإلنسان . وعليت فإن الوحي يمنل سلطة وقوة وفاعلية ولت انولوية و الوالية على 

لع ل.وهي سلطة نّص عليها الشرا الصحيو ، و ي ول يها الع ل الصريو الذ  ال ا

ي ول ريدا عن نفست يأنت رسيق من كالم هللا، وال رنت انساس الذ  ي وم عليت الوحي . 

و إنما ي رر رن الع ل هو وسيلة لمعرفة الوحي وفهمت ، واكتشاف رسراره وِحَكمت . 

وحي وال رنت يإمكانت اإلتيان يمنلت ، وال رنت من ح ت وال ي ول يأنت هو الذ  جا  يال

الت دم عليت و مزاحمتت و مساواتت . فالوحي مكتٍف يذاتت: تأسيسا وقوة ، سلطة 

وفاعلية . فهذه هي مكانتت وخصائصت ، حتى وإن لم يتعرف عليت الع ل رو رنكرها . 

 فإن هذا لن يتير من ح ي ة الوحي شيئا .

أن سلطة الع ل ضد انحكام النهائية وال طعية الي ينية الحاسمة. ورما قول الرجل ي   

فهذا كالم ال يصو على إطالقت ، وكالمت هذا هو نفست شاهد على ن ض حكمت هذا 

الذ  رصدره . ننت طرح كالمت هذا على رنت ح كم مطلق حاسم نفى يت عن الع ل 

لع ل في م دوره رن يصدر تلك انحكام ، فوقع فيما رراد نفيت . و الح ي ة هي رن ا

رحكاما قطعية في المواقف وال ضايا الواضحة التي قام الدليل على صحتها وصدقها 

،رو التي هي استنتاجاُ صحيحة من م وماُ يديهية ي ينية ، وهذا كنير جدا في 

حياة اإلنسان. وفي كل العلوم توجد ي ينياُ وقطعياُ م ايل فنياُ واحتماالُ 

 وم رساسا على الي ينياُ الع لية والعملية المتعل ة يحياتت العادية .وحياة اإلنسان  ت

.وكل رصحاب الع ائد الدينية والمذاهب الفكرية ي ولون يأنهم رقاموا ع ائدهم 

وتصوراتهم على ح ائق وي ينياُ ، يتض النفر عن مدى صدق ذلك من كذيت. 

يت الرجل في زعمت يأن المهم رنهم  يعت دون يذلك ،وهذا خالف ما رراد رن يوهمنا 

 الع ل ضد انحكام ال طعية والي ينية فالواقع يخالف ذلك الزعم .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 98 

ورشير هنا إلى  رن حسن حنفي كان قد زعم رن الع ل موطن الي ين واليداهة ،ورن    

حججت صادقة ، ورنت قادر على الوصول إلى  الي ين ورحكامت قطعية .وهذا خالف 

نفى عن الع ل قولت يانحكام النهائية وال طعية والي ينية ما قالت حامد ريو زيد عندما 

الحاسمة . فالرجالن مختلفان في موقفهما من رحكام الع ل وقدرتت من جهة. و 

كما قطعيا من جهة رخرى  .انول  رن حسن –متف ان على رن  كال مهما اصدر ح 

مكتٍف ينفست،  عّفم الع ل واعت د فيت العصمة لكي يصل إلى  الزعم يأن الع ل-حنفي

ورحكامت ي ينية ، ومن نم فهو رسيق من الشرا الفني،وليس في حاجة إليت. و الناني 

استهجن و رفض انحكام ال طعية و الي ينية ليصل إلى  الطعن في  -حامد ريو زيد –

رحكام الشرا ال طعية النايتة الي ينية . فهو ال يريد رن يكون ذلك في الشرا لكي 

ب يالشرا ويتجاوزه ، و لهذا نفى عنت السلطة الذاتية ، و رّول يتمكن من التالع

 . 87الشرا تأويال تحريفيا

و الح ي ة هي رنت ليس عييا رن يصدر الع ل رحكاما قطعية ي ينية يطري ة صحيحة    

و تكون في مكانها المناسب . و ليس عييا رن يصدر الع ل رحكاما فنية احتمالية 

رمامت. والواجب على الع ل رن يصدر النوعين من انحكام ينا ا على المعطياُ التي 

يطري ة صحيحة ، وحسب طييعة اندلة المتوفرة . فيجزم في مواضع الي ين 

،ويرجو في مواضع الفن واالحتمال ، ويتوقف في مواضع ال يستطيع التأكد رو 

ا زعمت التنييُ منها ، رو الترجيو فيها . وهذا هو الصواب في رحكام الع ل خالف م

حامد ريو زيد ورراد رن يوهمنا يت ، محاولة منت لنفي قطعياُ الشرا ونوايتت 

،يدعوى رن نصوص الشرا فنياُ، وال سلطة ذاتية لها من جهة ، ويطرح علينا 

 قطعياتت المزعومة من جهة رخرى  .

والموقف النال  مفاده هو رن حامد ريا زيد زعم رن ميدر تحكيم النصوص يؤد     

ال ضا  على است الل الع ل، يتحويلت إلى  تايع ي تاُ يالنصوص، ويلوذ إلى  

 . 88ويحتمي يها

                                                
  87 سنتناول موضوا التأويل في الفصل النال  إن شا  هللا 
  88 102ن د الخطاب الديني ص: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 99 

وردا عليت رقول:إن قولت هذا زعم ياطل ، و فيت رعونة نفس و غرور ،وفيت افترا  

على الشرا والع ل معا،وهو هنا ردد ما قالت حسن حنفي ورمنالت من ردعيا  

هم في تعفيمهم للع ل . وقد سيق ورن يينا الع النية في ت زيمهم للوحي ،وميالتت

يطالن هذا الزعم فال نعيده هنا. لكننا مع ذلك ن ول:روال إن الع ل في رصلت ليس 

مست ال حتى ي ال:إن ميدر تحكيم النصوص يؤد  إلى ال ضا  على است الل الع ل. 

من   فهذا افترا  على الشرا والع ل والواقع ، نن الع ل قوة وغريزة في اإلنسان

ضمن ياقي قِوى اإلنسان  وغرائزه ، ومهما يالتنا في تعفيمت ووصف قدراتت ، فهو 

في النهاية مخلوق هلل تعالى  ناقص محدود ال دراُ رحكامت نسيية ،لن يستطيع 

الخروج من ذلك . والذين يزعمون خالف ذلك فنحن نتحداهم يأن ينيتوا زعمهم ، 

يس عندهم في تعفيمهم للع ل إال الميالتاُ وإنتاجهم الفكر  شاهد على عجزهم ، فل

ورعوناُ النفس، والتلو والمجازفاُ . وإنتاجهم الفكر  شاهد ضدهم ، فهو عاد  

للتاية ، يل هزيل في كنير من جوانيت، وكتاينا هذا افهر جانيا كييرا من هزالة 

وضعف إنتاجهم ، ويطالن كنير مما فيت . فأين نمار ونتاج غلوهم في تعفيمهم 

للع ل ؟.  لذا فال معنى وال دااٍ لمنل تلك الميالتاُ والمتالطاُ التي يتفاهر يها 

 ردعيا  الع النية كحسن حنفي ونصر حامد ريي زيد .

ر  غير –و الصواب في ذلك هو رن الع ل اإلنساني  لت االست اللية لكنها نسيية    

ى  ، وهذا ال ينزا عنت لن يستطيع تجاوزها يحكم طييعتت ننت مخلوق هلل تعال-مطل ة

مكانتت المرموقة ، وال يحرمت است الليتت النسيية . و إنما علينا رن نضعت في 

 الموضع الصحيو الذ  يناسيت يال إفراط وال تفريط.

علما يأن ما زعمت الرجل يؤد  إلى افت اد الوحي الصحيو الست الليتت المطل ة    

سيراً تايعا نهوا  وفنون اليشر من من جهة ، ويحط من قيمتت ومكانتت ويجعلت ر

جهة رخرى  . يدعوى رسي ية الع ل وحريتت ، و هذا ال يصو ، ننت ليس من الشرا 

وال من الع ل رن يكون الخالق تايعا لمخلوقت ،و الصواب هو رن يحد  العكس . لكن 

الرجل قّزم المطلق وآخره ، وعّفم النسيي وقدمت على المطلق ،يمعنى رنت  قدم 

 مخلوق على خال ت!!.ال
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و نانيا إنت ال يصو شرعا وال ع ال رن ي ال: إن تحكيم الوحي ي حّول الع ل إلى     

تايع لت ي تاُ ينصوصت، ويلوذ ويحتمي يت. فهذا غرور و رعونة نفسي، وتكير 

على الحق وجهل يح ي ة الشرا والع ل معا. ننت ليس عييا وال ن صا في رن يعيد 

و يخضع لت في فكره ومشاعره وسلوكت. يل إن هذا هو المطلوب اإلنسان  خال ت ، 

سيّر من اإلنسان  مع  شرعا وع ال ،و يت يحد  التطايق و التكامل يين الجانب الم 

الجانب الم خيّر فيت . نن  الجانب انول خاضع فيت اإلنسان  لخال ت يالضرورة و 

ناني هو الذ  لإلنسان فيت ليس في م دوره تتييره و ال االنفالُ منت،و الجانب ال

حرية التصرف . فإذا عيد اإلنسان  خال ت وفق شرعت يحد  ذلك االتفاق والتطايق 

،والتكامل واالنسجام في حياة اإلنسان . وهنا تكمن سعادة اإلنسان  فيعيش سعيدا في 

الدنيا وارخرة، وهذه العالقة الصحيحة يين الخالق والمخلوق هي التي يسعى ردعيا  

 على الشرا والع ل معا. -يسييها - النية إلى  نفيها وتعطيلها وإنكارها و االفترا الع

وال يصو شرعا وال ع ال وصف التزام الع ل يالوحي يأنت  ي تاُ يالنصوص ،     

فهذا زعم ياطل ال ي ولت عاقل يعي ما ي ول.نن  الوحي هو كالم هللا تعالى  فيت 

. و اإليمان إذا رخذه اإلنسان  يإخالص وعزم ،  و الحق والنور، و الهداية و العلم 

ن ة وعلم ، وحكمة وقوة ، فإنت يصيو إنسانا آخر. فيزداد إيمانا و شجاعة ،علما 

وحكمة .....وما رسعد اإلنسان  الذ  يفوز يذلك ال رب من خال ت، وما رتعس الذ  

الفالم و التيت يفوتت ذلك!! . لذا من يعرض عن وحي ريت فإنت  ي يل يالضرورة على 

، و ي تاُ على فالمياُ ورياطيل وخرافاُ اليشر.و الذ  ي  يل على وحي ريت ال 

يصو وصفت يأنت  ي تاُ عليت ، فهذا جهل وضالل. لكن الذ  يترك وحي ريت، 

وي يل على رفكار اليشر هو الذ  ي تاُ على رهوا  اليشر و روساخ ع ولهم 

 وضالالتهم .

ن يحتمي الع ل يالوحي ويلوذ يت ، فهذا رمر مطلوب شرعا وليس عييا وال ن صا ر   

وع ال ، فالمخلوق يحتمي يخال ت ،والضعيف يلوذ يال و  ،والجاهل يلجأ إلى  العالم 

، والنسيي يلوذ يالمطلق . وإذا احتمى اإلنسان  يالوحي يكون احتمى يخال ت والذ يت. 

خرة ويتحرر من كل قيود وهنا تكمن حريتت وسعادتت، إنت سيسعد في الدنيا وار
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وشيهاُ ،ورياطيل وخرافاُ انهوا  والعصيياُ والمذاهب. فال يخضع إال لخال ت 

،وال يخاف إال منت . فاالحتما  يالوحي شجاعة وع النية، تحرر و تحٍد ، وخالف 

 ذلك هو جين وغرور، استكيار وجهل , رعونة نفس وعيودية لتير هللا تعالى  .

رايع فمفاده رن الرجل قال:إنت ال يوجد تصادم يين الع ل و ورما الموقف ال    

تتحول النصوص إلى   »النص،و إنما نشأ التصادم يين الع ل وسلطة النصوص حين

سلطة مطل ة و مرجعية شاملة يفعل الفكر الديني . نم ذكر رن سلطة الع ل هي 

صيو الت ليل من السلطة الوحيدة التي ت فهم على رساسها النصوص الدينية ،ومن نم ي

. وقال ريضا:إن رتياا الن ل هم الذين 89«شأن الع ل مؤديا إلى  إلتا  النصوص 

الع ل والن ل لسيب يديهي  »رضفوا على النصوص سلطتها ، ورنت ال تصادم يين 

ويسيط هو رن الع ل هو انداة الوحيدة الممكنة لفهم النص وشرحت وتفسيره.و ليدلنا 

 ل يتشويت الع ل والت ليل من شأنت  كيف يتل ى اإلنسان  هؤال  المدافعون عن الن

وزعم ريضا رن الخطاب الديني سعى لتكريس سلطة  .90«الوحي ويتفاعل معت

النصوص الدينية ولتكريس شموليتها، مع رن الواقع هو تكريس سلطة ع ول 

 .91رصحايت وممنليت على ياقي الع ول

روال ال يصو إصدار حكم عام يأنت  وقولت هذا غير صحيو في معفمت ، ننت       

ال يوجد تصادم يين الع ل والنص دون تحديد و وضع شروط لصحة ذلك . نن 

الواقع شاهد على وجود تناقضاُ كنيرة يين الع ل و نصوص اليشر. و يين الع ل و 

نصوص دينية كنيرة  نجدها في كتب الدياناُ الياطلة والمحرفة . كما رنت قد توجد 

صادماُ يين الع ل الصريو و الوحي الصحيو إذا انحرف الع ل عن تناقضاُ وت

المنهل الصحيو ،رو رخطأ في فهمت ، ر و خرج من كونت وسيلة لفهم النص إلى  كونت 

مزاحما لت ، رو مساويا لت ، رو مت دما عليت . فهنا يحد  تصادم يين الع ل والوحي 

ة فهو طييعي وعاد  يل الصحيو . رما تصادمت مع انديان الياطلة والمحرف

وضرور  ، وعلى الع ل رن يتمرد عليها ويت دمها ويرفضها . لكن ال يحد  للع ل 

                                                
  89.   16اإلمام الشافعي ، ص:  
  90.       39، 38التفكير في زمن التكفير ص ، 
  9139نفس المرجع ص: 
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تصادم مع الوحي الحق في حالتين : انولى هي الحالة النفرية التجريدية الميدئية ، 

فهي على مستوى الفكر المجرد ال يمكن تصّور حدو  تصادم رو تناقض يين 

الصريو وال يينت ويين العلم الصحيو . و الحالة النانية هي الوحي الصحيو والع ل 

جد هذا الدين فإنت  الحالة الواقعية المتمنلة في وجود الدين الحق على الواقع ، فإذا و 

 ال يمكن رن يحد  يينت ويين الع ل الصريو تصادم ريدا.

لى  وليس صحيحا رن التصادم يحد  يين الع ل وسلطة النصوص عندما تتحول إ    

سلطة مطل ة ومرجعية شاملة يفعل الفكر الديني المفسر لها. فهذا ال يصو نن سيب 

–حدو  التصادم سيق رن ذكرناه رعاله من جهة ، كما رن التصادم ليس سييت 

الفكر الديني، وال ال ول يسلطة الوحي المطل ة ومرجعيتت الشاملة من  -يالضرورة

ى  ذلك التصادم ، كما رراد رن يوهمنا يت جهة رخرى  . فهذا ال يؤد  يالضرورة إل

حامد ريو زيد .  فذلك قد يحد  إذا اخطأ الفكر الديني في الفهم ،رو حّمل النصوص 

ال تحتمل الشمولية و  -منال–الشرعية ما ال تحتمل وقّولها ما لم ت ل.  فإذا كانُ 

واحد  تصادما الحاكمية المطل ة وحملها ذلك ، هنا يكون الفكر المفسر لها قد رخطأ 

يينها ويين الع ل . لكنها إذا كانُ تنص صراحة على الشمولية والهيمنة، والحاكمية 

المطل ة دينا ودنيا نم جا  الفكر الديني وافهر ذلك وشرحت ، فهنا لم يحد  تحريف 

للشرا ،وال جناية على الع ل و ال حد  تصادم يينها ، ولن يحد  ذلك ايدر . لذا فإن 

تالط وم حرف وم دلس على ال را  ، ننت عندما رراد رن ينفي عن الشرا  الرجل م 

شموليتت وكمالت وهيمنتت وجمعت للدين والدنيا، زعم رن الفكر الديني هو الذ  رضفى 

على الشرا ذلك ليدافع الرجل عن فكره العلماني،و ي  ّزم الشرا اإلسالمي ،ويعطلت 

ر فيما يأتي الح ا من كتاينا هذا يحول عن توجيت الدين والدنيا معا .وهذا سيتضو ركن

 هللا تعالى .

والرجل صب جام غضيت على الفكر الديني وكأن هذا الفكر ال صواب لت في     

فهم الشرا ،ورن دوره هو التحريف ال الفهم الصحيو لت من جهة ، وطرح الرجل 

خصم عنيد فهمت للدين على رنت  فهم صحيو لت ،و مدافع عنت. مع رن ح ي ة فكره رنت 

للدين ، ومحرف لت عن سيق إصرار  وترصد ، يال دليل صحيو من الشرا وال من 
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الع ل . علما يأن الفكر الديني إذا التزم المنهل الشرعي الصحيو في فهم الوحي 

سيكون صوايت كنيرا وخطؤه قليال . و يحد  العكس إذا انحرف منهجيا في فهمت 

المطل ة للشرا ،وال شموليتت ،وال هيمنتت  للوحي . فسيب التصادم ليس هو السلطة

،وال فهم الفكر الديني  للوحي ، وإنما سييت هو االنحراف في منهل فهم الشرا 

رصوال وتطيي ا . وهذا ينطيق على نصر حامد ريي زيد ، فهو يما رنت علماني 

متعصب نفر لدين اإلسالم ينفرة مذهيية علمانية متعصية ، فوجده يتناقض مع 

تت وال مكان لها في دين اإلسالم . نن اإلسالم دين و دولة، ودنيا و آخرة  و علماني

العلمانية دنيا يال آخرة،و دين يال إلت ،فوجد الرجل نفست يين: إما الكفر يالعلمانية 

واإليمان ياإلسالم دنيا و آخرة ، وإما اإليمان يالعلمانية دينا دنيويا يال آخرة .فاختار 

خذ على نفست العمل على تحريف دين اإلسالم ،و ت زيمت و الطريق الناني ،وا

علمنتت يكل ما يستطيع . وهذا طريق مرفوض شرعا وع ال،وحتى علمانيا.نن 

العلماني الصادق الموضوعي مع نفست ،ال يفعل ذلك، وإنما يما رنت اختار العلمانية 

فت وتطويعت دينا لت ، فليترك دين اإلسالم رو غيره لحالت وال يعمل على تحري

 . وتعطيلت

ونانيا إن قولت يأن الع ل هو السلطة الوحيدة التي ت فهم على رساسها النصوص     

الدينية ، هو قول فيت حق وياطل ،نن الرجل هنا ذكر سلطة الع ل واغفل سلطة 

الشرا الذاتية . وهذا رمر سيق رن ناقشناه ويينا يطالن ما زعمت الرجل حولت ، 

سلطة ذاتية هي رصل الفهم ورساست . ومن نم فإن  عملية الفهم ال تتم ورنيتنا رن لها 

يطري ة صحيحة شرعا وع ال وعلما ،إال إذا تمُ على رساس سلطة الشرا روال ،نم 

سلطة الع ل نانيا وعليت ال يصو ريدا الزعم يأن عملية فهم الوحي ،ال تتم إال يسلطة 

 الع ل وعلى رساست ف ط.

دور الع ل هي رنت  وسيلة للفهم ،وطرف في العملية وليس على علما يأن ح ي ة     

وإنما ت فهم روال على رساس  -وكل النصوص ريضا–رساست تفهم النصوص الشرعية 

سلطتها الذاتية . يمعنى رنها ت فهم على رساس مضمونها ،وشرحها الداخلي الذاتي،نن 

حكم ،و م فصل ،ومشروح من داخلت .وال ي يل ر  تدخل وحي هللا تعالى  كتاب م 
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خارجي مخالفا لمضمونت ومنهل فهمت، قصد تحريفت والتالعب يت . فهو يأيى ذلك، 

و يرد على كل من يحاول تحريفت وإفساده يالتأويل التحريفي الذ  يمارست الذين في 

 قلويهم زيغ.

ويما رن الشرا كذلك فإن الع ل هو وسيلة للفهم ،وطرف في فهم النصوص    

دور ال ارئ والناقل عندما  -في تعاملت مع الوحي-نيرا ما يكون دوره الشرعية .وك

يتعامل مع النصوص الواضحة المحكمة والمشروحة يالنصوص نفسها . و منال 

ا » ذلك قولت تعالى: ْوِعَدةٍ َوَعَدَها إِيهاه  فَلَمه َوَما َكاَن اْستِْتفَار  إِْيَراِهيَم ِنَيِيِت إاِله َعن مه

اهٌ َحِليٌم تَيَيهَن  رَ ِمْنت  إِنه إِْيَراِهيَم نوه ِ تَيَره . وإذا -114سورة التوية:-«لَت  رنت  َعد وٌّ َّلِلّ

رردنا معرفة معنى انهل وارل في ال رآن واللتة نجمع ارياُ التي ورد فيها 

 اللففان ، فنجدها تشرح نفسها ينفسها وت حدد لنا المعنى الصحيو لألهل وارل .

إذا كان النص متشايها رو صعب الفهم، فعلى الع ل رن يفهم النص الشرعي ورما   

جيدا ،و ي فسره يالمنهل الشرعي في التفسير .وفي هذه الحالة فإن الع ل ال ينفرد 

يالفهم والشرح حسب هواه. و إنما هو محكوم يمحكماُ الشرا، ومعطياُ 

وسيلة وطرف في فهم النصوص، وح ائق الع ل والعلم .و يذلك يتيين رن الع ل 

الشرا ، وليس كما زعم نصر ريو زيد يأن الع ل هو الطرف الوحيد في فهمت . و 

قولنا هذا ليس ت ليال من شأن الع ل ، وال ت زيما لت،و إنما هو اعتراف يالح ي ة 

 الموضوعية ،و وضع الع ل في مكانت الصحيو، يال إفراط و ال تفريط .

تالط و ا    يالغ في موقفت من الع ل، نن  نسيية الع ل و لكن الرجل هو الم  لم 

محدوديتت رمر نايُ شرعا وع ال ،علما واقعا كما سيق رن ييناه . لكن الرجل ال 

ييالي يذلك لتح يق غاياُ في نفست  خطط لها سلفا انطالقا من علمانيتت التحريفية 

على محدودية  شاهدة -ورمنالت من ردعيا  الع النية-. ومؤلفاُ الرجل  92المتعصية

الع ل ونسييتت ،وكنرة رخطائت ون ائصت، فهي مملو ة ياالنحرافاُ المنهجية 

،وانخطا  الشرعية والتاريخية والعلمية،سيق رن ذكرنا طرفا منها ،وسيأتي مزيد 

                                                
  92 خير إن شا  هللا تعالى سنونق ذلك ونتوسع فيت في الفصل ان 
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منها فيما يأتي من كتاينا هذا . فلو كان الع ل كما يزعم هؤال  لتميزُ كتيهم 

 ، وهذا ال وجود لت في كتيهم، وخالفت هو الموجود . يالعي رية واإليداا و العصمة

و ليس صحيحا رن ت ديم الشرا على الع ل هو ت ليل من شأن الع ل انمر الذ     

يؤد  إلى إلتا  النص ريضا . فهذا الزعم ياطل نن الصواب هو رن زعمت هو الذ  

المحدود -ل يؤد  إلى  تعطيل الشرا وتحريفت والطعن فيت . نن ال ول يأن الع 

رسيق من كالم هللا تعلى ورحكم منت هو طعن في الشرا والع ل معا . و هو  -الناقص

الذ  روقع الرجل في التلو في موقفت من الع ل من جهة .وتعطيل الشرا من جهة 

 رخرى. فخالف يذلك الع ل والشرا ،وطعن فيهما معا.

     

تفسيره للنصوص الشرعية، وحّملت  و نالنا إن الرجل اشتد في ن د الفكر الديني في   

مسؤولية حدو  تصادم يين الع ل والوحي . وعملت هذا هو محاولة منت لتحريف 

الشرا من جهة ، وتحميل الفكر الديني مسؤولية حدو  ذلك التصادم من جهة 

رخرى .و هذا ياطل مردود عليت ، نن  سلطة الوحي ذاتية وليسُ من إضفا  الفكر 

الشرا شموليتت و حاكميتت وهيمنتت يدعوى رن الفكر الديني هو الديني. فنفى عن 

الذ  رضفى ذلك عليت . و هذا افترا  على الشرا والفكر الديني معا.نن  الشرا 

شاهد يذاتت وعلى نفست يأنت يمتلك سلطتت الذاتية التي من خصائصها الشمولية 

والتفسير، فإذا ما التزم والحاكمية والهيمنة. و للفكر الديني ريضا سلطتت في الفهم 

يالمنهل الشرعي الصحيو في الفهم والتفسير يكون فهمت صحيحا مواف ا للشرا 

والع ل معا ، و إذا اخطأ في ذلك يكون هو المخطئ ويي ى الشرا محتففا يسلطتت 

 وشموليتت و حاكميتت .

وتحميلت والتريب في انمر رن حامد ريا زيد اتهم الفكر الديني يتحريفت للشرا      

ما ال يحتمل ، لكنت نسي رو تناسى نفست رنت هو شخصيا يمارس نفس العمل يطري ة 

مخالفة للشرا والع ل معا. وذلك رنت تعمد التحريف عندما نفى عن الشرا سلطتت 

من جهة ، ونسب إلى  المفسرين سلطة سماها سلطة النصوص حرفوا يها الشرا 

للشرا كسلطة جديدة هي سلطة فكر  حسب زعمت من جهة نايتة، وطرح لنا فهمت
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نصر حامد ريي زيد في فهمت للشرا من جهة نالنة. فعملت هذا هو اخطر مما نسيت 

يتعمد التحريف واالفترا  على الشرا  –ر  حامد ريي زيد –إلى  الفكر الديني ننت 

والع ل واالعتدا  عليهما معا. فهو يعمل على تكريس سلطة فكره العلماني عن 

طعن في الشرا والفكر الديني معا يطري ة غير علمية مخالفة للشرا طريق ال

 والع ل معا .

والموقف الخامس مفاده رن نصر حامد ريا زيد زعم رن العالقة يين المفسر    

والنص هي عالقة تفاعل جدلية لكن هذا ال يدعو إلى  إلتا  الوجود التاريخي للنص 

القة تنير معضالُ على المستويين الوجود  وال إلى  إلتا  ذاتية المفسر. وهذه الع

والمعرفي .وزعم ريضا رن المفسرين جعلوا النصوص ناط ة خارج زمانها ومكانها 

، و فروفها وماليستها . و زعم ريضا رن ع ل الرجال ومستوى معرفتهم وفهمهم 

 . 93هو الذ  يحدد الداللة ويصوغ المعنى

في معفمت، ننت روال ليس صحيحا رن  و ردا عليت رقول:إن قولت هذا غير صحيو   

العالقة يين التفسير والنص هي عالقة تفاعل جدلي ،يمعنى رنها ليسُ عالقة تأنير 

متيادل يينهما. لكن الرجل رراد رن يوهمنا يأن العالقة يينهما هي عالقة تأنير 

مين متيادل، ونسي رو تناسى رن هذا النوا من العالقة ال يمكن رن يحد  إال يين كال

مياشرين، يمعنى رنت ال يحد  إال يين شخصين متنافرين متجادلين. وهذا ال يمكن 

ر  حالت المفسر والنص  -رن يوجد يين المفسر، والنص المكتوب.وفي هذه الحالة

توجد عالقة تأنير غير متيادل ،يمعنى رن النص ي ؤنر في المفسر، فيتأنر  -المدون

ص كما تأنر هو يت. فالتفاعل هنا هو تفاعل من يت، لكنت ال يستطيع التأنير في الن

جهة واحدة ،وليس من جهتين. فالنص ي ؤنر وال يتأنر ،والمفسر يتأنر يالنص وال 

 يؤنر فيت .

وكالمنا هذا هو من اليديهياُ المعروفة من الواقع الملموس يالضرورة. لكن    

إليها و االنتصار  الرجل خالف ذلك يال دليل لتاياُ مذهيية في نفست يريد الوصول

                                                
  9311،13وفلسفة التأويل.....ص: 154، 39،38التفكير في زمن التكفير ص: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 107 

لها، ولو يإنكار يديهياُ الشرا والواقع . وهذا رمر كشفنا جانيا منت هنا ،وسينكشف 

 المزيد منت الح ا إن شا  هللا تعالى  .

و مما ييطل زعمت ريضا رننا درسنا نصوص نصر حامد ريي زيد ، فلم تتتير و ال    

فعل ذلك فيها ، فهذا لم يحد   رنرنا فيها ،و لم تتفاعل معنا ،وال كان في م دورنا

ولن يحد  .و حتى الرجل نفست ال ي يل رن يحد  ذلك لكالمت، و لو حد  ذلك 

فرضا ،التهم من فعلت يتحريف كالمت واالعتدا  عليت. لكنت زعم رن ذلك يحد  

 لنصوص الشرا عندما يتعامل معها المفسرون!!.

حكما ،فإنت    ال يحتمل إال معنى واحدا ،و لن  و رشير هنا إلى  رن النص إذا كان م 

يستطيع الع ل التالعب يت. وإذا ما رصر على ذلك ،فإنت سيحّرفت ،وي ع في تناقض 

مع النص نفست، ومع النصوص الشرعية الم حكمة انخرى ، ومع روح الشرا 

وم اصده ريضا. فيكون تفسيره ياطال مرفوضا شرعا ،وع ال،و واقعا. ننت قام 

 ص ولم ي م يتفسيره يطري ة صحيحة. فانكشف عملت التحريفي .يعملية تحريف للن

يي ى  -مع ذلك–ورما إذا كان النص الشرعي متشايها يحتمل عدة روجت ، فإنت    

 -في هذه الحالة -محاففا على ذاتيتة العامة، و معناه اإلجمالي غير المتناقض .ننت

اقض. لكنها إذا تناقضُ يكون يحتمل تفسيراُ متنوعة ضمن اختالف التنوا ال التن

فهذا يعني رنت يوجد خلل وانحراف في التفسير ردى إلى  تناقض النص مع نفست ، 

يمعنى رنت  تعرض لتفسير غير صحيو. نن النص المتشايهت يحتمل اختالف التنوا 

حكم م فصل ال يأتيت الياطل  ،وال يحتمل اختالف التناقض. نن الوحي كتاب إلهي م 

 ريدا.

حق المفسر رن ي رر النص المتشايهت من معناه الفاهر والخفي إن كان و من     

ي يل ذلك. في رر ما فوق السطور،وما تحتها ،وما يينها ، يطري ة علمية صحيحة 

على رساس من الشرا ،والع ل معا . وال يحق لت رن ي حّمل النص ما ال يحتمل ،و 

ي تناقض يين تفسيراتت المحتملة من ي ّولت ما لم ي ل . وإذا ما حّملت ذلك فإنت سي ع ف

جهة ، و يينها ويين النصوص الشرعية الم حكمة التي ال ت يل التناقض من جهة 

رخرى . و إن هو رصر على تفسيراتت التحريفية ،فإن عملت سيكون ياطال ،و ال قيمة 
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لت شرعا وال ع ال. ولن يستطيع الخروج من التناقض الذ  وقع فيت.، ويي ى عملت 

ضا من جهة ، ولن يستطيع التأنير في النصوص وتتيير معانيها من جهة مرفو

رخرى  . فال هو خرج من التناقض وال هو قدم تفسيرا صحيحا مواف ا للشرا 

 والع ل معا.

و نانيا إن قولت يأن العالقة الجدلية يين النص والمفسر ،ال تدعو إلى  إلتا      

ط، وتدليس، وتعطيل للشرا . نن الرجل الوجود التاريخي للنص ،هو قول فيت تتلي

نفى عن الشرا سلطتت الذاتية ،و من نم رلتى مضمونت الداخلي وتأنيره في الواقع ، 

فأصيو نصا معطال، لت وجود تاريخي وليس لت تأنير واقعي عملي ح ي ي يفرضت 

من ذاتت على الواقع. وهذا زعم ياطال نن النصوص الشرعية كما رنها تحمل جانيها 

إِنه » التاريخي فإنها ريضا تحمل جانيها العملي المستمر يالضرورة ، ف ولت تعالى :

ْوق وتًا  ْؤِمنِيَن ِكتَايًا مه ُْ َعلَى اْلم  َ َكانَ الَة ينيُ الجانيين  -103سورة النسا :-«الصه

 التاريخي و التطييق العملي المستمر .

فسر والنص روقعت في تناقضين : علما يأن قول الرجل يالعالقة الجدلية يين الم    

انول هو رن ال ول يالعالقة الجدلية يستلزم رن يكون النص لت سلطة ذاتية ، كان 

الرجل قد نفاها عنت .نن النص إذا كانُ لت عالقة جدلية فهو يالضرورة لت سلطة 

ي ذاتية . والناني هو رن ال ول يالعالقة الجدلية يستلزم رن النص لت تأنير فكر  وعمل

في المفسر ،و الرجل قد نفى ذلك عنت ،عندما زعم رن قول الرجال وقدراتهم هي 

التي تحدد الدالالُ وتصوغ المعاني. فأغفل سلطة النص ،وتأنيره في تحديد المعنى 

. فالرجل متناقض وال مخرج لت منت إال يالفهم الصحيو للوحي وفق المنهل الشرعي 

 .94الذ  اقره الشرا ينفست

ليس صحيحا ما زعمت الرجل يأن المفسرين هم الذ  جعلوا النصوص و نالنا   

الشرعية ناط ة خارج زمانها ومكانها وفروفها التي فهرُ فيها. فهو يريد رن 

ي ول:إن ال ول يصالحية دين اإلسالم لكل زمان ومكان ،هو مما رضفاه المفسرون 

فسرين معا. نن على دين اإلسالم ،وليس هو منت. وهذا افترا  على الشرا والم

                                                
  94 سنتناول هذا الموضوا ونتوسع فيت الح ا إن شا  هللا تعالى  . 
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ال ول يصالحية اإلسالم لكل زمان ومكان هو رمر معروف من دين اإلسالم 

 -عليت الصالة والسالم -يالضرورة . يدليل الشواهد ارتية :رولها إن ختم النيوة يمحمد

وإرسالت إلى اإلنس والجن كافة يستلزم رن يكون اإلسالم صالحا لكل زمان ومكان 

 ومن عليها . إلى  رن ير  هللا انرض

ُ  َعلَْيك ْم نِْعَمتِي » والناني هو رن قولت تعالى :    ُ  لَك ْم ِدينَك ْم َورَتَْمْم اْليَْوَم رَْكَمْل

ُ  لَك م  اإِلْسالََم ِدينًا  . يعني رن الدين كامل تام ارتضاه هللا -3سورة المائدة:«َوَرِضي

 لو لكل زمان ومكان.   لنا دينا ، و هذا يعني رنت ال دين يعده ،ورنت  دين صا

والشاهد النال  مفاده هو رن هللا تعالى  نّص صراحة على رن الدين عنده هو    

يَن ِعنَد َّللّاِ اإِلْسالَم  » اإلسالم وال ي يل دينا غيره ، ل ولت سيحانت : سورة آل -«إِنه الّدِ

َل ِمْنت  َوه َو فِي ارِخَرةِ ِمَن َوَمن يَْيتَغِ َغْيَر اإِلْسالَِم ِدينًا فَلَن ي ْ يَ » ، و-19عمران:

وهذا يستلزم رن اإلسالم صالو لكل زمان .  -85سورة آل عمران:-«اْلَخاِسِريَن 

ومكان ،وإال ما جعلت هللا حجة على اليشر ،وما اتخذه دينا لت ،وما رمر الناس يعيادتت 

 على رساس دين اإلسالم .

إنكار يأن يكون للوحي سلطتت الذاتية وهو قد ينى زعمت هذا على قولت الياطل في    

،وتحميل الفكر الديني يأنت هو الذ  رضفى على الشرا سلطتت وشموليتت وحاكميتت . 

وهذا الزعم سيق رن ناقشناه فيت وريطلناه .و هو هدم للوحي رقامت صاحيت على إنكار 

نية ضرورياُ الشرا ،يال دليل صحيو وال ضعيف ،وإنما رقامت على مذهييتت العلما

المتعصية والمحرفة للنصوص ليصل إلى  الزعم يأن الشرا هو وليد زمانت الذ  

فهر فيت ، وهو اليوم قد تجاوزه الزمن وال يصلو لنا وال لزماننا .وزعمت هذا 

 مخالف للشرا والع ل معا ، قد سيق رن يينا ذلك مرارا.

المستويين  و رما قولت يأن العالقة يين المفسر والنص تنير معضالُ على    

الوجود  والمعرفي. فهو اعتراف خطير وهام جدا ،اعترف فيت الرجل يما ينيره 

منهجت التحريفي من معضالُ وإشكاالُ في تفسيره للوحي. فلو كان منهجا 

صحيحا سليما مواف ا للشرا والع ل ما رنار ذلك . و السيب انساسي في ذلك ، هو 

، وت ديم الع ل على الشرا من جهة  نفي الرجل لسلطة الوحي الذاتية من جهة

This file was downloaded from QuranicThought.com



 110 

رخرى . فالعيب ليس في الشرا الصحيو وال في الع ل الصريو ،وإنما العيب في 

 الع ل التحريفي المتعصب ، وفي المنهل التفسير  المعوج .

و فيما يخص زعمت انخير يأن الع ول يفهمها ومستواها المعرفي هي التي تحدد    

ها ، فهو زعم ياطل يعير عن مزاعمت الساي ة ، داللة النصوص و تصوغ معاني

ويحمل نفس االنحراف في المنهل والتطييق. نن عملية فهم الوحي وتفسيره ال 

يمكن رن تتم إال يسلطتين هما: سلطة الوحي التي تحدد المعنى الداخلي للنص ، 

وسلطة الع ل التي تحاول فهم النص وشرحت واكتشاف رسراره وِحَكمت من خالل 

طة النص الذاتية روال ، نم قدراُ ومعارف سلطة الع ل نانيا. و لن تستطيع سلطة سل

الع ل التأنير في سلطة الوحي والتدخل فيها ريدا حتى وإن حاولُ ذلك يالتالعب 

والتحريف نن تفسيرها لن يكون صحيحا ،وال منسجما مع الوحي الحق ، وال مع 

للوحي سلطة ذاتية هي انصل التي   الع ل الصريو ، وال مع العلم الصحيو .نن

تفشل رمامها كل محاوالُ التأويل التحريفي التي يمارسها الذين في قلويهم زيغ من 

 ردعيا  الع النية ورمنالهم .

ورما محاوالُ الع ل في فهم النصوص ، فهو قد يفهم النص فهما صحيحا وقد    

المعيار في معرفة الصواب  يخطئ في فهمت لت .وهذا ال ي تير من انصل شيئا .نن

ليس هو الذ  يحدد الداللة  -ر  الع ل–من الخطأ هو الوحي روال وليس الع ل .ننت 

الصحيحة للنص ،وإنما هو يسعى لفهمها فهما صحيحا، وذلك يعرضها على النص 

نفست روال، نم على النصوص الشرعية انخرى  نانيا ،نم على المعطياُ الصحيحة 

ة من الع ل والعلم نالنا. وفي كل الحاالُ يي ى الوحي الصحيو هو انخرى  المأخوذ

المرجع انول ،وال يكون تايعا للع ل ،وال ن   مرجع آخر.و يذلك تي ى ف هوم اليشر 

ً نسيية ال يمكنها رن تكون َحَكما على الوحي الصحيو .لكن يمكنها رن تكون  ف هوما

ُ يالمنهل العلمي الصحيو في فهمت فاهمة وشارحة ومواف ة وخادمة لت، إذا التزم

وتفسيره . والفهوم قد تتعدد حول النص الواحد ، لكن التأكد من صحتها وصوايها ال 

يتم يالرجوا إليها ،وإنما يتم يإرجاعها إلى  الوحي روال ،نم إلى  ح ائق الع ل 

 والواقع والعلم نانيا.
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جل من نفيت سلطة الشرا فيتعلق يم صود الر –السادس  –ورما الموقف انخير     

، وإصراره على ال ول يسلطة الع ل ورسي يتت على الشرا من جهة ،ودعوتت إلى  

التحرر من سلطة الشرا من جهة رخرى . و هو قد رفصو عن ذلك صراحة عندما 

ذكر رن م صوده من دعوتت إلى  التحرر من سلطة النصوص هو التحرر من مفاهيم 

ا يعضهم عليها. و هم يطرحون تأويالتهم هم ، و الهيمنة والشمول التي يضفيه

 .95تفسيراتهم وحدها

و ذكر ريضا رن دعوتت إلى  التحرر من سلطة النصوص ال تعني التحرر من    

نصوص ال رآن والسنة ،وإنما الم صود من ذلك هو التحرر من النصوص الشارحة 

را و شموليتت لنصوص الشرا . و زعم ريضا رن ما يدعو إليت من نفي لسلطة الش

 .96ليس "اعتدا  على الع يدة ،رو استيعادا للدين"

و زعم ريضا رن دعوتت ليسُ تعطيال للنصوص ،وإنما هي ممارسة لالجتهاد. نم    

، فذكر رن -رضي هللا عنت–قارنها ييعض اجتهاداُ الخليفة عمر ين الخطاب 

نيوية في إعطا  الخليفة عمر ين الخطاب لم ينصاا ليعض روامر ال رآن والسنة ال

« . ال يحتمل التأويل»المؤلفة قلويهم نصييهم من الزكاة المذكور في ال رآن ينص 

-عام الرمادة -والمنال الناني على ذلك هو رن عمر ين الخطاب لم ي ِ م حد السرقة 

المنصوص عليت في ال رآن ينص ال يحتمل التأويل ريضا . نم تسا ل الرجل: هل 

؟ ولماذا لم ينكر عليت الصحاية ذلك الفعل ؟ فيكفرونت كان عمر ينكر النصوص 

الذين اتهموه يتعطيل –يدعوى تعطيل النصوص . نم رشار إلى  رن خصومت 

إال التسليم يحق االجتهاد مع تتيراُ الزمان -في رغلب الفن–ليس رمامهم  -الشرا

سلطة النصوص مضفاة وليسُ سلطة »والمكان ، وما يترتب على ذلك من رن 

وهل عندما لم يحكم عمر يمنطوق الشرا في قطع يد السارق كان يخالف « . يةذات

اإلسالم، ويطالب يالتحرر من النصوص ؟ إنت  قطعا ليس كذلك ننت كان يدرك 

 . 97سياق النصوص ولم يكن يتعامل مع رحكامها على رنها تمنل سلطة مطل ة

                                                
  9574التفكير في زمن التكفير ص: 

  96147و التفكير في زمن التكفير ص:22اإلمام الشافعي ص:
  9742،152تكفير ،ص: التفكير في زمن ال 
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فيت تتليط وتدليس، وردا عليت رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمت ، و    

وتحريف للشرا وتالعب يت . ننت روال إن الرجل لم يكن موضوعيا ودقي ا وال 

واضحا وال صريحا في استخدامت لمصطلو : سلطة النص التي نفاها ودعا إلى  

التحرر منها ريضا. ففاهر كالمت هو الدعوة إلى  التخلص من نصوص الشرا 

ل يس وال غموض. نم رنت عندما ر نكر ذلك  .وهذا رمر واضو ومفهوم من كالمت دون

عليت و ن سب إلى  رنت  يدعوا إلى  تعطيل الشرا تفاهر يأنت  يدعو إلى  التحرر من 

استمر في استخدام نفس  -يعد ذلك -سلطة ش راح و م فسر  النصوص لكن الرجل

المصطلو وهو: التحرر من سلطة النصوص . وتعييره هذا واضو  م حكم ليس 

،و عليت فال ي ال: إنت  يحتمل معنيين رو ركنر. فهو واضو وشاهد على رن  متشايها

الرجل ي صد يذلك نصوص الشرا . لذا فإن ما قالت الرجل في شرح م صوده يي ى 

ناقصا ، ننت ال يرفع المعنى الفاهر والمفهوم من عيارة : التحرر من سلطة 

ل والتالعب والتدليس .ننت لو النصوص. لذا فيحق لنا رن نتهمت يأنت  يتعمد التفلي

كان فعال ي صد من كالمت الشرح الذ  ذكره ، لكان عليت رن يفرق يين نصوص 

الشرا ونصوص اليشر.كأن ي ول: سلطة النصوص الشرعية ، رو سلطة نصوص 

الوحي ، م ايل : سلطة نصوص اليشر ، رو سلطة شروح المفسرين . لكنت لم يفعل 

يير الذ  ينفي فيت سلطة الشرا من جهة، ويطعن في ذلك ، وفل يستخدم ذلك التع

 الشرا نفست من جهة رخرى  .

فلماذا هذا اإلصرار على ذلك ، مع رنت تعيير يضر صاحيت ،و يفضحت وحجة     

عليت ؟!. واضو من ذلك رن الرجل كان يعير عن موقفت يصراحة من الشرا ، فإذا 

ك نصوص الشراح والمفسرين انت ده خصومت في ذلك زعم وتفاهر رنت ي صد يذل

وال ي صد الشرا نفست. مع رن الواجب عليت شرعا وع ال وعلما رن يكون دقي ا في 

رلفافت وتيريراتت . وعليت فإن إصرار الرجل على استخدام ذلك التعيير دليل دامغ 

على رنت يسعى فعال إلى  تعطيل الشرا  وتحجيمت ،لتحل العلمانية محلت كيديل لدين 

. فالرجل داعية علماني متطرف متعصب محرف، قال يتلك المزاعم يعدما اإلسالم 
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تيين لت رنت ال مكان لعلمانيتت إال ينفي سلطة الشرا وشموليتت يالتحريف واالفترا  

 . 98والتتليط والعناد

وهو نفست رعلن صراحة رن هدفت مما يدعوا إليت هو التخلص من فكرة هيمنة    

الحياة .و لكي يصل إلى  ذلك نفى سلطة الشرا الذاتية الدين وشموليتت لكل جوانب 

وجعلت هالميا ال رصالة لت ، وال نوايُ، وال محكماُ . و إنما هو عجينة تشكلت 

الع ول حسب رهوائها ومصالحها، وزمانها ومكانها، وهذه المزاعم سيق رن ناقشناها 

انول هو  ويينا يطالنها . وهي شاهدة على رن الرجل مزدوج الخطاب: خطايت

الخطاب العلماني التحريفي للشرا الذ  عير عنت يصراحة في نفيت لسلطة الشرا . 

و خطايت الناني هو رن الرجل عندما يحاصره منت دوه وتنكشف نواياه وخططت 

لتعطيل الشرا ، يتفاهر يأنت ال ي صد ذلك، وإنما ي صد الفكر الديني المحرف 

 للشرا حسب زعمت .

الحف على الرجل رنت اتخذ رريع خطواُ للوصول إلى  ما خطط لت و نانيا إنت  ي    

سلفا: انولى نفى فيها سلطة الشرا الذاتية ارمرة والناهية من دون ر  دليل صحيو 

وال ضعيف من الشرا وال من الع ل . والنانية زعم فيها رن الع ل هو انصل الذ  

اتهم فيها الفكر اإلسالمي الشارح يتأسس عليت الشرا وي فهم ريضا . و الخطوة النالنة 

للنصوص يأنت حّمل الشرا ما ال يحتمل، وقّولت ما لم ي ل ، و إنما هو الذ  رضفى 

على الدين سلطتت وشموليتت ،وهيمنتت وصالحيتت لكل زمان ومكان. والخطوة 

هي نتيجة ضرورية للخطواُ الساي ة ومفادها رنت يما رن  –الرايعة  –انخيرة 

طة ذاتية لت ، ورن الع ل هو رساس الشرا ورسيق منت ، ورن المفسرين الشرا ال سل

  -ينا  على ذلك–هم الذين يضفون على الشرا ما يريدونت منت وما ليس منت . فإنت 

فمن حق حامد ريي زيد رن يفسره وفق فكره ومذهييتت ليتفق مع قناعاتت ،ورهدافت 

لكل زمان ومكان. ويذلك  ومصالحت !!. فنفى عنت سلطتت وشموليتت، وصالحيتت

عطلت وقّزمت ، وحصره في زاوية ضي ة لتحل محلت علمانيتت التي يؤمن يها 

 وينتصر لها وييشر يها.

                                                
  98سنتوسع في ذلك في الفصل انخيران شا  هللا تعالى . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 114 

ونحن هنا قد كشفنا خطة الرجل التحريفية للشرا ، وقد سيق رن ريطلنا مزاعمت    

 التي اعتمد عليها ؛ ليتيين لل ارئ رن الرجل كان يعمل على هدم دين اإلسالم

وتعطيلت. ورنت لم يكن صادقا عندما زعم يأنت ال يعمل على تعطيل الشرا . علما 

افترى على الشرا والع ل والفكر الديني وممنليت ،ولم يجد في  -لتح يق خطتت–يأنت 

 ذلك حرجا ، ما دام ي ح ق لت ما خطط لت سلفا . فالتاية تيرر الوسيلة !.

   

ئت وتناقضاتت من رجل تح يق رهدافت. فمن ذلك و نالنا إن الرجل ال ييالي يأخطا    

رنت نفى رن تكون للشرا سلطة ذاتية فاعلة في الواقع مع رن زعمت هذا مخالف 

للشرا جملة وتفصيال من جهة، ومخالف لما هو معروف من دين اإلسالم 

يالضرورة من جهة رخرى  . و منها ريضا رنت اتهم عمر ين الخطاب رضي هللا عنت 

نص الصريو الذ  ال يحتمل التأويل عندما منع المؤلفة قلويهم من رخذ يمخالفة ال

نصييهم من الزكاة ،وعندما روقف قطع يد السارق في مجاعة عام الرمادة . فهذا 

تناقض مع زعمت السايق في نفيت لسلطة الشرا ونسف لت من جهة ،واعتراف منت 

الواقع من جهة نانية . و يأن النص الشرعي لت سلطة ذاتية متنوعة وفاعلة تتعلق ي

للنصوص الشرعية رحكام م حكمة ال ت يل التأويل وال تحتملت من جهة نالنة . ورنها 

ليسُ تايعة لف هوم اليشر حسب رهوائهم ومصالحهم ،وإنما هي نايعة من سلطتها 

يكون قد هدم كل ما  -ياعترافت هذا–الذاتية واف ُ إرادة اليشر رم خالفتها. فالرجل 

ال ييالي يما وقع فيت ، نن لت غاياُ مسي ة يعمل  -مع ذلك -دافع عنت ، لكنتيناه و 

على تح ي ها حتى وإن خالف الشرا والع ل والعلم ، وتناقض مع نفست .؛ نن هواه 

 ليس في ذلك، وإنما هو في التاياُ التي يعمل على تح ي ها !!.

س كما وجهت حامد ريو ورما ما قام يت عمر ين الخطاب رضي هللا عنت فهو لي    

زيد ورراد رن يوهمنا يت . و إنما هو اجتهاد منت في تعاملت مع الشرا ،وليس تعطيال 

لشرا ومخالفة لت، وال رنت ريى االنصياا لت . فهو اجتهد في تطييق الشرا حسب 

الفروف المستجدة في زمانت ، معتمدا على روح الشريعة وم اصدها ، و مصالو 

صالو ودر  المفاسد . كل هذا تم على رساس سلطة الشرا المسلمين يجلب الم
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المهيمنة الشاملة للدين والدنيا معا. ولم يكن عمر ينفر إلى  الشرا على رنت ال 

سلطة لت كما هو حال  حامد ريي زيد . لذا فال مجال للم ارنة يين عمل الرجلين، 

مر ين الخطاب لكن حامد ريا زيد متالط ومدلس ومحرف للنصوص . نن الخليفة ع

مارس االجتهاد انطالقا من الشرا ومن رجلت، وذلك رنت  عندما ريى رن يعطي يعض 

قلويهم يالعطا  قال لهم :) هذا شي  كان  –عليت الصالة والسالم –الذين رلف النيي 

يعطيكموه تأليفا لكم على اإلسالم ، واغني عنكم ، –عليت الصالة والسالم –النيي 

. فهو هنا لم ينكر سهم المؤلفة  99م ، وإال فييننا ويينكم السيف(فإن نيتم على اإلسال

–قلويهم ، وال عطلت كلية وإنما منع جماعة من العطا  كانُ تأخذه زمن رسول هللا 

وعلل موقفت هذا يما قالت لهم .فهو مجتهد في االلتزام  –عليت الصالة والسالم 

والمسلمين معا. ولم ينكر عليت يالشرا انطالقا منت ومن رجلت خدمة لمصالو الشرا 

الصحاية و ال عارضوه ،وال عايوا تصرفت ،وال اتهموه يأنت  خالف الشرا ،وال رنت 

 .100يعمل على تعطيلت ، وال رنت رنكر سلطة الشرا الذاتية

ورما عدم تطييق عمر لحد السرقة في مجاعة عام الرمادة،  فهو رمر عاد     

وليس ذلك تعطيال للشرا ،وال هدرا ،وال نفيا  وطييعي موافق للشرا والع ل معا .

لت .وإنما هو اجتهاد منت انطالقا من الشرا ومن رجلت، يل هو تطييق للشرا من 

جهة رخرى . نن الشرا الذ  رمر ي طع يد السارق يشروط ، هو نفست رمرنا يدر  

كَره  الحدود يالشيهاُ ونص على رن الضروراُ تييو المحفوراُ ،وان الم 

فع عنهما ال لموالم   . فالخليفة عمر روقف حكما شرعيا ينصوص شرعية  101ضطر ر 

، وطيق مكانت رمرا شرعيا ينصوص شرعية رخرى  ريضا. وهذا خالف ما فعلت 

حامد ريو زيد الذ  نفى سلطة الشرا الذاتية يال دليل من الشرا ،وال من الع ل من 

 رجل تعطيل الشرا وهدمت، وإحالل العلمانية محلت.

    

                                                
  99367،ص:1،ج 1995سيد سايق : ف ت السنة، دار الجيل ، ييروُ ، 
  100367،ص:1انفر : نفست،ج 
  10145،ص:8وما يعدها ومحمد ين علي الشوكاني : نيل انوطار .ج367،ص: 1نفست،ج 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 116 

و يذلك يتيين رن م ارنة حامد ريي زيد لعملت يعمل عمر اين الخطاب هو عمل في    

غير محلت،وهو من التحريف والتدليس والتتليط . ننت ال مجال للم ارنة  يين عمل 

لم  –رضي هللا عنت  -الرجلين من نالنة روجت رساسية: رولها هو رن عمر ين الخطاب

تطييق يعض انحكام الشرعية ياالعتماد على  ينكر نصا وال حكما، وإنما روقف

الشرا نفست . يمعنى رنت روقف نصا وطيق غيره . لكن حامد ريا زيد رنكر رمورا 

معروفة من اإلسالم يالضرورة كنفيت لسلطة الشرا وشموليتت يال دليل . والوجت 

. الناني هو رن اجتهاد اين الخطاب كان من رخل تطييق الشرا ال من اجل تعطيلت 

لكن ريا زيد "اجتهد" إلنكار ضرورياُ الشرا وت زيمت وتعطيلت ، لتحل العلمانية 

مفاده هو رن عمر ين الخطاب اجتهد انطالقا من  -النال  -محلت .  والوجت انخير

الشرا نفست ، لكن ريا زيد "اجتهد" انطالقا من مذهييتت العلمانية المتعصية للياطل 

 والمحرفة للشرا .

ضو جليا رن ما قالت نصر حامد ريو زيد حول سلطة النص والع ل غير ويذلك يت   

صحيو في معفمت . ورنت  تعمد االفترا  على الشرا عندما نفى عنت سلطتت الذاتية 

المفروضة شرعا ،والمعروفة يالضرورة من دين اإلسالم . فعل ذك طعنا في الدين، 

 وتحريفا لت ، وانتصارا لعلمانيتت المحرفة للشرا .

     

يتيين رن ما رناره يعض ردعيا  الع النية من  –انول  –وختاما لهذا الفصل    

متالطاُ وشيهاُ ، وما طرحوه من تحريفاُ وتدليساُ تتعلق يالوحي والع ل، 

والعالقة يينهما وسلطة كل منهما، ما هي إال رياطيل ومفترياُ ، ناقشناهم فيها ويينا 

 لصحيو، والع ل الصريو. والعلم الصحيو.تهافتها ويطالنها يدليل الشرا ا
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 الفصل الثاني
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 ثالثا : أباطيل حول  اإلعجاز القرآني وتفسيره العلمي .           

 رابعا : أباطيل تتعلق بدعوى تعدد الحق وتغيره  
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 أباطيل حول الوحي والواقع والفكر العلمي

 

كنيرة جدا، تتعلق رنار يعض ردعيا  الع النية المعاصرين شيهاُ ورياطيل    

يالوحي والواقع، ويالوحي والفكر العلمي ، وياإلعجاز ال رآني وتفسيره العلمي. 

ورخرى  تتعلق يدعوى تعدد الحق وتتيره . فما تفاصيل ذلك ؟ وما هي خلفياتهم 

 المذهيية في إنارتهم لتلك الشيهاُ  والمفترياُ وانياطيل ؟.

 أوال : أباطيل تتعلق بالوحي والواقع .

ن فرد هذا الميح  لطائفة من انياطيل والمفترياُ ، تتعلق يالوحي والواقع  قال    

يها يعض ردعيا  الع النية . نذكرها في خمس مجموعاُ كل منها يتضمن طائفة 
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من انياطيل . انولى تتعلق يانسي ية يين الوحي والواقع وتحتو  على خمس 

 مواقف فكرية :

الواقع على الوحي ، فزعم حسن حنفي رن الواقع لت رولها موضوعت : رولوية   

رولوية على النص ، واستشهد على ذلك يتتيير اإلمام الشافعي الجتهاده عندما نزل 

هو ن طة ايجايية َكن ر االستشهاد يها على تلك  –عند حنفي  –يمصر ، وموقفت هذا 

 . 102انولوية

معنى الواقع يدقة ، ننت   ورقول : روال قيل الرد على الرجل اليد من تحديد   

ضرور  لكي يتضو انمر وتكون المناقشة صحيحة مينية على م دماُ متفق عليها 

. وعليت فإن الواقع واقعان: انول هو الواقع الطييعي المحيط ينا والموجود يداخلنا 

جز  من الواقع الطييعي  المحكوم يسنن وقوانين ال  -كيشر مخلوقين-ريضا . فنحن 

إال رن يشا  هللا رب العالمين . والناني هو الواقع اليشر  الذ  هو انعكاس تتتير، 

لوجودنا الطييعي على مستوى الفكر والدوافع  والترائز ، ومصالو اإلنسان  على 

ننت  يتمتع  –وهو الطييعي  –ررض الواقع . وهذا الواقع يختلف عن الواقع انول 

لتفاعل ، والتأنير والتأنر يالواقع يهامش كيير من حرية اإلرادة والتصرف وا

 الطييعي واليشر  معا .

و نانيا إنت ليس صحيحا رن الواقع لت انولوية على الشرا نريعة رمور رساسية    

:رولها هو رن الوحي من كالم هللا تعالى  ، والكالم صفة رزلية هلل تعالى  ومن نم فإن  

مر الناني هو رن العالم يأسره خل ت هللا كالمت رولى من مخلوقاتت مكانة ورسي ية . وان

ه  إِذَا رََراَد شيئا رَْن يَ  وَل لَت  ك ْن فَيَك ون  » تعالى  يكالمت ل ولت سيحانت: -«إِنهَما رَْمر 

فكالمت سيحانت غير مخلوق خلق يت العالم المخلوق من يينت  . -82سورة يس:

 وية على المخلوقاُ .اإلنسان  ، و من نم فإن كالم هللا رسيق ولت انول

وانمر النال  هو رن هللا تعالى  رنزل الوحي على رسلت  لتتيير الواقع الذ     

يعيشت اإلنسان ، فيخرجت من عيادة انهوا  والعياد إلى  عيادة رب العياد من جهة ، 
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وليرشده إلى  الطريق الصحيو للفوز يالدنيا وارخرة من جهة رخرى . فالوحي هو 

 تتيير الواقع اليشر  ، ومن نم فهو المتحكم فيت وليس العكس . الذ  جا  ل

مفاده هو رن الوحي كالم هللا ، ومن نم فهو حق وعلم ،  -الرايع -وانمر الخير   

ونور ويرهان، وي ين و هداية. لكن الواقع اليشر  هو انعكاس لفكر اإلنسان  

ط من الخطأ والصواب، ودوافعت ، وغرائزه وسلوكياتت. وهذه االنعكاساُ هي خلي

والصدق والكذب،والحق والياطل،والفن والي ين،والشيهاُ والشهواُ ،و عليت فإن 

 الوحي رسيق من الواقع ، ورولى منت نن  الوحي ي يني، والواقع مرجع نسيي .

ورما استشهاده يتتيير الشافعي الجتهاده عندما نزل مصر، فهو استشهاد لم      

ب من جهة، وال يصو االستشهاد يت على رولوية الواقع من يضعت في مكانت المناس

جهة رخرى . وإنما الرجل هو الذ  حول الحية الصتيرة إلى  قية كييرة، ونفر إليها 

من غير منطل ها الصحيو ،وسياقها السليم. نن الشافعي لم ي تير منطل ت وال منهاجت 

إلى  مجتمع إسالمي آخر في الف هي العام ، فهو انت ل من مجتمع إسالمي في يتداد 

مصر، فالمجتمع واحد ولم تتتير رصولت وال غير الشافعي قناعتت ومذهييتت السنية . 

فلما حل يمصر كانُ لت اجتهاداُ خالف يها اجتهاداُ رخرى  قال يها في يتداد 

انطالقا من نفس انصول الشرعية الساي ة. ففل الشرا هو المنطلق وانسيق 

اقع من جانيين :انول هو رن المجتمع كان إسالميا في يتداد ،والمتحكم في الو

ومصر. والناني هو رن اجتهاداُ الشافعي كانُ إسالمية ريضا . وعليت فليس الشرا 

الذ  تتير هنا ، وإنما الشافعي غير يعض االجتهاداُ ينا  على الواقع الجديد في 

ير الشرا و ال رخضعت مصر،وقد وجد لت حلوال في الشرا نفست. فالشافعي لم ي ت

للواقع ،و إنما رخضع الواقع الجديد للشرا ،و خرج ياجتهاداُ جديدة مواف ة للشرا 

و الواقع معا ، مع تيعية الواقع للشرا مجتمعا واجتهادا . فمن الذ  غير الواقع يداية 

 ? ومن هو المتحكم في ارخر؟.

ر   –لواقع رساس الن ل وهو ورما الموقف الناني فمفاده رن حسن حنفي قال: إن ا    

. و رن 103لن يلتي الواقعة إذا كانُ موجودة وال يوجدها إذا لم تكن موجودة -الن ل
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متطور يتطور الواقع، ورن التجرية اليشرية كانُ ورا   –ر  الوحي  –النص 

كالم اإلنسان  طي ا لتجاريت وخيراتت، فالوجود  »النص، وكالم هللا في الح ي ة هو 

 . 104«الفرد  والجماعي هو منشأ النصاإلنساني  

وردا عليت رقول: روال إن معفم ما قالت الرجل ياطل جملة وتفصيال ، وهو كالم    

شاهد على رن صاحيت ال يعي ما ي ول ، رو رنت صاحب هوى يتعمد ذكر منل تلك 

انياطيل وانوهام والمتالطاُ  لتاياُ في نفست . نن ما ن لناه عنت يشهد كل من 

را والع ل على رنت ياطل ،وقد سيق رن يينا ورنيتنا رن الوحي لت انولوية و الش

انسي ية على الع ل ،و من نم على الواقع ريضا نن الع ل جز  منت ، فال نعيده هنا .  

ويما رن الشرا جا  لي تير الواقع و يجعلت مواف ا و خاضعا شرا هللا تعالى  ، فهذا 

يجب رن يكون تايعا للشرا من جهتين: انولى هي رن يعني رن الواقع اليشر  كلت 

هللا تعالى  خالق العالم و اإلنسان ،و هذا يعني رنت على اإلنسان  رن يعود إلى  خال ت 

لق لعيادة هللا والوحي جا  ليأخذ ييده إلى  هذه العيادة ،  . والنانية هي رن اإلنسان  خ 

رن يكون تايعا للشرا . و هذا يعني  وهذا يعني رنت على اإلنسان  يسلوكياتت وواقعت

 رن انسي ية هلل وشرعت، وليسُ لإلنسان و واقعت.

لن يلتي الواقعة إذا كانُ موجودة وال  –ر  الوحي –و رما زعمت يأن النص   

يوجودها إذا لم تكن موجودة . فهو زعم ياطل يال شك ، ومضحك ومنير 

يشهدان على رن النصوص لالستتراب ريضا . نن التاري  والواقع الحاضر 

غيرُ إفرادا وجماعاُ ، ورمما ودوال. والتتيير يستلزم  –ر  الوحي  –الشرعية 

إلتا  واقع موجود وإيجاد واقع جديد . والشواهد على ذلك كنيرة جدا فمن ذلك رن 

غيروا كنيرا من واقعهم: فكرا وسلوكا ومجتمعا.  فالذين  –عليهم السالم  –اننييا  

يروا رفكارهم ومشاعرهم وسلوكياتهم ، والذين كفروا يهم كنير منهم امنوا يهم غ

عاقيهم هللا تعالى  ، ودمر عليهم واقعهم يمختلف رنواا العذاب ، فكان هذا سييا في 

تتيير واقعهم . وعندما فهر اإلسالم غير روضاا انفراد والجماعاُ والدول، 

وما يزال الوحي يتير من واقع  واوجد واقعا جديدا يشمل رقطارا واسعة من العالم.
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انفراد والجماعاُ إلى  يومنا هذا في مختلف رقطار العالم اإلسالمي يل وفي العالم 

 كلت .

وفيما يخص زعمت يأن الواقع هو منشأ النص والم طور لت ، وهو الذ  كان من    

ورائت . فهو زعم غير صحيو ، نن الرجل نفر إلى  انمر من زاوية واحدة ، 

نفره جزئية ميتورة عن انصل والهدف في موقفت السايق . و الدليل على رن وي

الوحي هو المتحكم في الواقع و المنشئ والموجت لت فكرا وسلوكا  وغاية الشواهد 

ارتية: رولها هو رن الواقع الطييعي واليشر   كلت مخلوق هلل تعالى  خل ت سيحانت 

ه  إِذَا رَرَ » ي ولت : . فليس -82سورة يس:-«اَد شيئا رَْن يَ  وَل لَت  ك ْن فَيَك ون  إِنهَما رَْمر 

لهذا الواقع است اللية ذاتية ح ي ية ، فهو تايع لخال ت و ليس متيوعا . و الشاهد الناني 

 –انخير –هو رن الوحي نزل لتتيير الواقع ،ومن نم فهو الَحَكم والموجت . والنال  

حدد لت التاية التي خل ت من رجلها، ومن نم فليسُ هو رن هللا تعالى  خلق اإلنسان  و

لت است اللية وال قدرة على تتيير ذلك. فهو مأمور واجب عليت رن يكون عيدا هلل ، و 

إال سيكون مصيره الخسران الميين . ومن نم فليس للواقع اليشر   الحق و ال درة 

لق من رجلها،و ال رن ي تير ها .  وهذا يعني رن على رن يحدد لنفست التاية التي خ 

 اإلنسان  تايع للوحي: إيجادا وتوجيها وغاية ، فأين ما زعمت الرجل؟!.

لكن ذلك ال يعني رن الوحي لم يتفاعل مع الواقع اإلنساني ، وال يعني تفاعلت معت    

رنت كان تايعا لت وهو الذ  روجده . وإنما الصواب في ذك هو رن هللا تعالى رنزل 

قع اإلنساني  السيئ ،وليس الواقع هو الذ  انزلت. و هذا يعني رن الوحي  ليتير الوا

تفاعل الوحي مع الواقع كان عن كمال ورولوية،  و إرادة وهيمنة، وعن رمر ونهي ، 

و لم يكن عن تيعية ون ص . وعندما ختم هللا تعالى  رساالتت السماوية يرسالة خاتم 

ياره من قريش، نم من يني هاشم . لم واخت –عليت الصالة والسالم  –اننييا   محمد 

يكن للواقع في ذلك دخل في انمر ،وال في النهي ، وال في الوجوب ريدا ، وإنما تم 

كل ذلك وفق اإلرادة اإللهية الحكيمة المطل ة. وال يستطيع ر  واقع تتيير واقعت 

ن سيئا إليجاد رساالُ إلهية جديدة رخرى  ، يدليل رن الواقع اإلنساني  العالمي كا

و يعده ، ومع ذلك لم يكن عيسى رسوال إلى  كل  –عليت السالم  –زمن عيسى 
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 –قرون قيل يعنة محمد رسول هللا  6العالم، وال فهر رنييا  آخرون يعده خالل 

 . –علليت الصالة والسالم 

و عندما فهر النيي الخاتم ، فلماذا لم يفهر في مناطق رخرى  من العالم الشييهة    

رة العريية ، وريما كانُ توجد مناطق ركنر فالال من قريش ؟ ولماذا فهر يالجزي

في قريش  ولم يفهر في قييلة رخرى  في اليمن منال ؟ ولماذا ... ولماذا ... ؟ وحتى 

يعد فهور النيي الخاتم فإن  كنيرا من الشعوب لم تصلها رسالة اإلسالم إلى  يومنا 

يا وانمازون.  فلماذا لم يفهر منهم رنييا  ، إذا هذا ، كالذين يعيشون في ردغال إفري 

 كان الواقع هو الذ  ينشئ الوحي والرساالُ على ما زعمت حسن حنفي  ؟! .

هو كالم اإلنسان  ، فهذا زعم ياطل  -في ح ي تت –ورما ما زعمت يأن كالم هللا    

تالط والم تالعب يانلفاف،  والمف تر  على وكالم مضحك ، مردود على صاحيت الم 

الشرا والع ل والناس . فمتى كان كالم هللا هو نفست كالم  اإلنسان  ؟!. فإذا كان 

كالم زيد ليس هو كالم عمرو ، فمن  ياب رولى رن يكون كالم هللا ليس هو كالم 

اإلنسان . وال رآن الكريم شاهد على نفست يأنت  كالم هللا ح ي ة ، فمع رنت مكتوب 

س كالما إنسانيا ، وإنما هو كالم إلهي معجز . لذا تحدى يت يلتة اإلنسان  ، فهو لي

هللا تعالى  اإلنس  والجن على رن يأتوا يمنلت ، ويأسهم  يأنهم  لن يأتوا يمنلت ريدا . 

ِ »ورخيرنا رنت لو انزلت على جيل  ْن َخْشيَِة َّللاه ًعا ّمِ تََصّدِ سورة -«لهَررَْيتَت  َخاِشعًا مُّ

الما يشريا  لذا تحدى هللا تعالى  يت اإلنس والجن معا . وال .  فهو ليس ك-21الحشر:

يوجد كتاب يمانلت في العالم يأسره ، مع رن الكتب الدينية الم دسة عند رصحايها 

اليشرية منها والمحرفة كنيرة ومتشايهة في رخطائها وخرافاتها . ننها ليسُ وحيا 

يم ال يصدق ذلك عليت تماما ، . لكن ال رآن الكر 105إلهيا ، وإنما هي رعمال يشرية

ّبِ اْلعَالَِميَن »وقد وصفت هللا تعالى  يأنت :  سورة -«تَنِزيل  اْلِكتَاِب اَل َرْيَب فِيِت ِمن ره

ُْ ِمن لهد ْن َحِكيٍم َخيِيٍر » ،و-2السجدة: لَ ُْ آيَات ت  ن مه ف ّصِ . -1سورة هود:-«ِكتَاٌب ر ْحِكَم

تمسك يانهوا  والفنون والشيهاُ لتاياُ في لكن الرجل تناسى ذلك ورغفلت ، و

 نفست.

                                                
  105انفر منال : موريس يوكا  :دراسة  الكتب الم دسة في ضو  المعارف الحدينة  . و محمد ريو زهرة : الدياناُ ال ديمة .  
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و رما الموقف النال  فمفاده رن حسن حنفي يرى رن الواقع م ياس نال  يشمل     

الع ل والن ل ،و يعطي مادة الي ين التي يحللها الع ل في التجرية المياشرة. و هو 

ننت واقع يمكن ريضا مرجع صدق وتح يق ، واحد ال يتتير، وال يمكن الخطأ فيت ، 

 . 106ن  فرد رن يتح ق من صدق الحكم عليت 

ورقول : إن قولت هذا غير صحيو في معفمت، ويجب التفريق يين الواقع الطييعي   

والواقع اليشر  كما سيق رن ييناه . نن الواقع اليشر  فيت الخطأ والصواب ، 

اإلنسان  وغرائزه  والح ائق وانياطيل ، والفلم والعدل . ويما رنت انعكاس لفكر

ومصالحت وسلوكياتت ، فهو ليس مصدرا ي ينيا مطل ا ، ولن يكون كذلك . و إنما هو 

مصدر نسيي ننت انعكاس لنسيي ، ومن نم فال يمكن رن يكون مصدرا م طل ا للحق 

والي ين . ويما رن كال من الع ل و الواقع اليشر  نسيي فإن  المطلق الوحيد هو 

 يعطينا الي ين المطلق . الوحي الصحيو الذ 

و ال يصو الزعم يأن الواقع واحد ال يتتير، وال يمكن الخطأ فيت ، يدعوى رنت    

واقع ملموس . فهذا زعم ال يصو ، وفيت تتليط وتدليس على ال را ،نن  الواقع 

اليشر  غير نايُ في كنير من جوانيت من جهة ، و يتضمن مفاهر الخطأ 

من جهة رخرى . و يأتيت الخطأ واالنحراف من والصواب والحق والياطل 

جانيين:انول هو خطأ وانحراف في االنعكاس . يمعنى رن انفكار والسلوكياُ 

عندما تصدر من اإلنسان  تصدر خاطئة منحرفة فينعكس ذلك سليا على الواقع. 

والجانب الناني هو الخطأ واالنحراف في النفر إلى  الواقع ، إما لتموضت رو لخطأ 

في المنطلق والخلفية الفكرية للنافر،رو هما معا . وعليت فال يصو رن يكون الواقع 

اليشر  مصدرا مطل ا للي ين وال للصواب ، وإنما هو مصدر نسيي يجمع يين 

 الح ائق وانياطيل، والي ينياُ والفنياُ ننت انعكاس لإلنسان النسيي. 

رن الواقع والع ل هما المحك ورما الموقف الرايع فمفاده رن حسن حنفي يرى   

 . 107لمعرفة الح ي ة ،وعليهما يعرض الوحي للتح ق من صحتت

                                                
  106204،375، ص: 1ج9من الع يدة إلى  النورة ،  
  107373، ص 1لع يدة إلى  النورة جمن ا 
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ورقول : ليس انمر كما ذكر ،نن الوحي الصحيو هو الِمَحك المطلق الذ    

ت عرض عليت رفكار اليشر ورفعالهم على ررض الواقع و ليس العكس. ورما الع ل 

ر الصحيحة ، لكنهما ليسا كذلك في كل انمور والواقع ف د يكونان ِمَحكيّن في انمو

،ننهما نسييان . وعليت فإن  كل ما عارض الوحي الصحيو من رفكار اليشر 

وواقعهم فهو ياطل يالضرورة والعكس غير صحيو . كما رنت ال يمكن رن يوجد 

تناقض يين الوحي الصحيو ، والع ل الصريو ،والواقع الصحيو. فإذا ما فهر 

توهم ف ط ويجب إزالتت . وإما رنت حد  تناقض ما ،  فإما رنت ليس كذلك وإنما هو م 

لخطأ يسيب الع ل ،رو الواقع ،رو هما معا . وإما رننا لم نفهم الوحي فهما صحيحا . 

 وعليت فإن الوحي هو الِمحك المطلق ،وليس كما رراد رن يوهمنا يت حسن حنفي .

رن حسن حنفي زعم رن الواقع هو مفاده هو  –الخامس  –والموقف انخير       

الذ  يفرض نفست ، وهو ايلغ من كل نص ،وهو مصدر النص ومنيعت.  واليداية 

. وزعم نصر حامد ريو زيد  108يالواقع هي الرجوا إلى  المنيع والمصدر انساس

 .  109رن الواقع هو انصل وال سييل إلهداره

ست ،نن هذا الواقع هو و رقول : ليس صحيحا رن الواقع اإلنساني  يفرض نف   

انعكاس نفكار و سلوكياُ اليشر ، ومن نم فهو ليس َحَكما و ال ِمَحكا مطل ا ،وإنما 

هو نسيي ننت انعكاس نفعال نسيية صاحيها كائن نسيي . وعليت فإنت ال يمكن رن 

يكون مصدرا للوحي وال مصدرا مطل ا، وال في م دوره رن يفرض نفست يالضرورة 

ملك ذاتية خاصة يت ال تتتير كالواقع الطييعي . و من نم فإنت يمكن التحكم ؛ ننت ال ي

فيت وتتييره و إغفالت ، وإهداره حسب ما يريد اإلنسان . فاإلنسان  هو المصدر 

تحكم في رفكاره وسلوكياتت وواقعت ، وليس العكس. و صحيو رن  والمنيع ، والم 

النهائية لإلنسان  ككائن عاقل مريد من اإلنسان  يتأنر يمحيطت وواقعت ، لكن الكلمة 

جهة ، ورن الواقع ال ذاتية لت ننت انعكاس نفكار اإلنسان  وسلوكياتت من جهة 

 رخرى .

                                                
  10874،ص: 7حسن حنفي : الدين والنورة في مصر ،ج 
  109130ن د الخطاب الديني ، ص: 
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ويما رن اإلنسان  هو المصدر وليس الواقع ، فإنت ال اإلنسان  وال الواقع هما    

الذ  انزل مصدرا الوحي الصحيو .وإنما هو هللا تعالى  الذ  هو خالق كل شي  و

وحيت ليتير الواقع المنحرف إلى  واقع سليم موافق للشرا والع ل والعلم. فالوحي 

هو انصل ،والمصدر ، وارمر ،والناهي ، والموجت ،والمريي .فهو الذ  يفرض 

 إرادتت على اإلنسان و واقعت وليس العكس .

وتتضمن رياطيل ورما المجموعة النانية فتتعلق يدعوى تأنير الواقع في الوحي     

كنيرة قال يها يعض ردعيا  الع النية نذكرها من خالل المواقف ارتية : رولها يتمنل 

في رن حسن حنفي زعم رن الوحي مر يمراحل،  تطّور من خاللها من زمن آدم إلى  

فاكتمل في صورتت النهائية في مرحلتت انخيرة .  -عليهما الصالة والسالم-محمد 

 . 110مواف ا للمرحلة التي يمر يها وكان يتتير يتتيرهاوكان مضمون الوحي 

و ردا عليت رقول: إن كالم الرجل غير صحيو في معفمت ، وال يصو ال ول يأن    

الوحي اإللهي تطور حسب المراحل التاريخية التي مر يها اإلنسان  . نعم إنت 

ُ ، وجدُ رديان ياطلة رصال ، ورخرى  كان لها رصل صحيو نم تتيرُ وانحرف

لم  -وهو دين اإلسالم–ورنرُ في الواقع  وتأنرُ يت . لكن الوحي اإللهي الحق 

يحد  لت ذلك ، وال تطور في جوهره ورصولت الع دية ، وال في المفاهيم وانخالق 

، وال في التشريع . فهذا لم يحد  لت ريدا ، لكن ذلك ال ينفي حدو  تتيراُ جزئية 

ن. فكان هذا تفاعال ومواكية من الوحي مع تشريعية حسب تتير الزمان والمكا

الواقع الجديد الذ  كان يفهر فيت الوحي على ريد  اننييا ، من دون رن يحد  فيت 

يِن َما َوصهى » ر  تتيير في جوهره ورساسياتت . ل ولت سيحانت   : َن الّدِ َشَرَا لَك م ّمِ

يَن يِِت ن وًحا َوالهِذ  رَْوَحْينَا إِلَْيَك َوَما َوصه  وا الّدِ ْينَا يِِت إِْيَراِهيَم َوم وَسى َوِعيَسى رَْن رَقِيم 

ْشِرِكيَن َما تَْدع وه ْم إِلَْيِت َّللاه  يَْجتَيِي إِلَْيِت َمن يََشا  َويَْهدِ  ق وا فِيِت َكي َر َعلَى اْلم    َواَل تَتَفَره

يَام  َكَما ك تَِب َعلَى الهِذيَن ك تَِب َعلَْيك م  الّصِ »، و-13سورة الشورى:-«إِلَْيِت َمن ي نِيب  

 . -183سورة الي رة:-«ِمن قَْيِلك ْم لَعَلهك ْم تَته  وَن  

                                                
  110156،157،159،ص:7والدين والنورة في مصر ،ج 92،175حسن حنفي   : في فكرنا المعاصر ،ص: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 127 

و رما الواقع اليشر  فلم يكن لت ر  تأنير في رصول الدين وجوهره ورساسياتت.    

نن الدين هو الذ  جا   لي تير الواقع المنحرف و يجعلت متف ا مع دين هللا تعالى  

لعكس . و عليت فال يصو رن ي تير الواقع الدين ،وإنما هو الذ  يتير الواقع وليس ا

.لذا يجب رن يكون الدين نايتا في رصولت و جوهره ورساسياتت. وحتى الحاالُ التي 

لم يستجب فيها اليشر للوحي فإن الوحي لم يتتير، وي ي محاففا على جوهره ، و 

 الى  يكفرهم فدمر عليهم واقعهم .الواقع هو الذ  تتير يأن عاقيهم هللا تع

و رما الحاالُ التي واكب فيها الوحي التتيراُ اليشرية ،وتفاعل معها فهي    

مواف اُ قائمة على رساس روامر الوحي ، وكمالت وشموليتت ورولويتت، وليس على 

رساس تيعية الوحي للواقع من جهة ، وذلك من مفاهر فعاليتت وصالحيتت لكل زمن 

جهة رخرى  . فالوحي هو ارمر الناهي،والموجت والمراقب، والمنذر  ومكان من

والميشر.ولم يتتير ،وال تطور في رصولت وجوهره ورساسياتت ،وال كان تايعا للع ل 

وال للواقع . لكن حسن حنفي  يتالط ويدلس،  ف لل من رهمية انصول وانساسياُ 

ورخرجها من مكانها وضخمها  النايتة وقزمها ، وتمسك ييعض الجزئياُ المتتيرة،

،وحولها من حية صتيرة إلى  قية كييرة.فعل ذلك تح ي ا لتاياُ في نفست على 

 حساب الشرا الصحيو ،والع ل الصريو ،والعلم الصحيو .

ورما الموقف الناني فمفاده رن حسن حنفي زعم رن الوحي اإللهي تحول إلى  علم     

كان محدد ،ولدى شعب يعينت، فهمتت انفعال إنساني ننت نزل في " زمان معين، وم

. ويالتالي فهو علم إنساني ، كما حد  في علم رصول الدين ورصول الف ت خاصة" . 

يمجرد نزولت وكتايتت وقرا تت وفهمت وتفسيره رصيو علما  –ر  الوحي  –فهو 

 . 111إنسانيا

ينية كانُ و قد واف ت على ذلك نصر حامد ريو زيد عندما زعم رن " النصوص د   

رم يشرية،  محكومة ي وانين نايتة . والمصدر اإللهي للنصوص الدينية ال يخرجها 

جهُ يمنطوقها  عن هذه ال وانين . ننها تأنسنُ منذ تجسدُ في التاري  واللتة، و و 

                                                
  111220،261،ص:1حسن حنفي   : من الع يدة والنورة ،ج 
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وجدالها إلى اليشر في واقع تاريخي محدد . إنها محكومة يجدلية النياُ والتتير . 

 .  112منطوق متحركة متتيرة في المفهوم "فالنصوص نايتة في ال

و رقول :روال ليس صحيحا رن الواقع: من لتة ، و تفاعل ، وزمان ، ومكان يؤد    

إلى  تحويل الوحي اإللهي إلى علم إنساني . فهذا افترا  على الشرا والع ل والواقع 

ن المجتمع ،نن هللا تعالى  وصف وحيت يأنت كالم هللا يعدما إنزلت على رسولت وتكوّ 

ْشِرِكيَن » اإلسالمي، وتفاعل الناس معت يدليل قولت سيحانت : َن اْلم  َوإِْن رََحٌد ّمِ

ل وا َكاَلَم »،و-6سورة التوية:-«اْستََجاَرَك فَأَِجْره  َحتهى يَْسَمَع َكالََم َّللّاِ  ي ِريد وَن رَن ي يَّدِ

ِ ق ل لهن تَتهيِع ونَا َكذَِلك ْم قَاَل َّللاه    ِمن قَْيل  فََسيَ  ول وَن يَْل تَْحس د ونَنَا يَْل َكان وا اَل يَْف َه وَن َّللاه

فإنت وصف  -عليت الصالة والسالم-.وكذلك رسول هللا  -15سورة الفتو:-«إاِله قَِلياًل 

ال رآن الكريم يأنت كالم هللا يعدما نزل عليت وقرره على الناس في قولت:" رحسن 

.و كذلك  113"-عليت الصالة والسالم -الهدى هدى محمد  الكالم كالم هللا ورحسن

 .114ف د كانوا يصفون ال رآن الكريم يأنت كالم هللا  –رضي هللا عنهم  -الصحاية

فال رآن الكريم كان كالم هللا وما يزال كذلك ، ولن يتحول إلى  علم إنساني . ولماذا 

ومعنى فإنت لن يتأنر ي را ة يتحول ? . فيما رنت  كالم هللا وقد تولى هللا حففت لففا 

الناس لت ، وال يزمان ،وال يمكان ، وال يلتة وال يتفاعل الناس معت . ونحن عندما 

ن رره ال نتير معناه وال حروفت، وال شكلت وال خطت ، فمن رين يأتيت التتير المزعوم 

.!? 

، وال دخل ورما االحتجاج ياللتة فال يصو ،نن اللتة هي مجرد وسيلة ناقلة للكالم   

لها ريدا في تتيير انلفاف والمعاني ،ويمكن رن نن ل يها ر  كالم وال يتتير. فما يالك 

يكالم هللا تعالى  الفعال لما يرد؟ ، إنت سيحانت يتكلم يما شا  من لتة،  وكيفما يشا  . 

ويما رنت سيحانت تكفل يحفف وحيت المكتوب فال يمكن رن يتحول الوحي اإللهي 

 ى  علم رنساني .المكتوب إل

                                                
  112119الخطاب الديني ،ص: حامد ريو زيد : ن د 
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وال شك رن اإلنسان  يتفاعل مع الوحي في مختلف جوانب الحياة ، لكن هذا ال    

يؤنر في الوحي،وال يتير مضمونت وال رلفافت . وإنما ينتل عن ذلك التفاعل واقع 

جديد: فكرا وسلوكا . وهذا هو الذ  يؤد  إلى  نشأة علم إنساني شرعي يمعنى رنت 

لشرا ورفعال اإلنسان . وهي التي ردُ إلى  نشأة رصول علم ي وم على نصوص ا

الدين ورصول الف ت، فهما علمان جمعا يين العلمين اإللهي واليشر  قاما رساسا على 

معطياُ الشرا وجهد اإلنسان  في الفهم واالستنتاج ، واإلنرا  والت عيد . فأنمر ذلك 

ر ورصول الدين وانخالق فهور علوم إسالمية كعلم الف ت ،والحدي  ،وعلم التفسي

،فهي علوم خليط يين الوحي والفكر اليشر . لكن الوحي اإللهي يختلف عن تلك 

العلوم ، ننت علم الهي خالص معجز، و هو علم ويرهان، ونور وي ين علومت كلها 

إلهية خالصة. و ت لحق يت السنة النيوية الصحيحة المواف ة لت ،ننها ليسُ كالم 

. الذ  رمرنا هللا  -عليت الصالة والسالم  –ما هي كالم رسول هللا إنسان عاد ، وإن

تعالى  يإتياعت وااللتزام يت، وجعل من يطيع رسولت ف د رطاعت سيحانت . فكالم 

الرسول ليس يكالم إنسان عاد ، وعليت فإن النصوص الشرعية تي ى وحيا مهما 

اففة على ذاتيتها تفاعل معها اليشر ،وادخلوها في كتيهم، فستي ى كذلك مح

وخصائصها ال تتتير رلفافها وال معانيها وال مصدرها ، وال تتحول إلى  علم 

 إنساني ريدا .

و نانيا إن ما زعمت نصر حامد ريو زيد ال يصو ريضا، وهو تتليط وتدليس    

وتالعب يانلفاف . نن  الوحي اإللهي الصحيو ال يمكن رن يكون محكوما في كل 

ين التي تحكم نصوص اليشر . نن اختالف الفاعل يين الخالق جوانيت يال وان

والمخلوق يستلزم وجود اختالف رساسي و جوهر  في كالم كل منها . ومن نم ال 

تصو التسوية المطل ة يين كالم الخالق والمخلوق . وعليت فإن إنزال هللا تعالى  

م هللا يجب رن يخضع لكتايت يلتة إنسانية في زمان ومكان يشريين، ال يلزم رن كال

إلى  كل ال وانين التي  تحكم نصوص اليشر. فهذا زعم يال دليل ، لذا وجدنا هللا 

تعالى  عندما انزل كتايت وصفت يصفاُ وميزه يخصائص ال تتصف يها نصوص 

ُِ اإِلنس   اليشر. منها رنت  كتاب معجز تحدى هللا يت اإلنس والجن معا }ق ل لهئِِن اْجتََمعَ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 130 

ْم ِليَْعٍض َفِهيراً َواْلِجنُّ  ه   َعلَى رَن يَأْت واْ يِِمنِْل َهـذَا اْل  ْرآِن الَ يَأْت وَن يِِمنِْلِت َولَْو َكاَن يَْعض 

ْن » على ، ورنت كتاب لو رنزلت هللا-88اإلسرا :-{ ًعا ّمِ تََصّدِ َجيٍَل لهَررَْيتَت  َخاِشعًا مُّ

ِ َوتِْلَك اْنَْمنَال  نَْضرِ  ونَ َخْشيَِة َّللاه ْم يَتَفَكهر  . ورنت -21سورة الحشر:-«ي َها ِللنهاِس لَعَلهه 

ْن َحِكيٍم َحِميٍد » كتاب  سورة -«اَل يَأْتِيِت اْليَاِطل  ِمن يَْيِن يََدْيِت َواَل ِمْن َخْلِفِت تَنِزيٌل ّمِ

-«تاِلَفًا َكنِيًرا لَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر َّللّاِ لََوَجد واْ فِيِت اخْ » َ، و رنت كتاب -42فصلُ:

وَن » رنت كتاب ،و-82سورة النسا : َطههر  ، و رنت -79سورة الواقعة:-«اله يََمسُّت  إاِله اْلم 

نِذِريَن » كتاب وح  اْنَِمين  َعلَى قَْليَِك ِلتَك وَن ِمَن اْلم  سورة -«نََزَل يِِت الرُّ

لرجل يال دليل ، ال .  وغير ذلك كنير، فالتعميم الذ  رصدره ا-193،194الشعرا :

يصو نن فيت عدم تفريق يين كالم هللا وكالم اليشر من جهة ، و فيت إغفال لإلرادة 

 اإللهية التي ت ول للشي  :كن فيكون.

وعليت فال يصو الزعم يأن الوحي قد تأنسن، فهذا زعم ياطل سيق رن رنيتنا    

النياُ ، فهذا يصدق ال يخضع ريدا لجدلية التتيير و –رن الوحي  -يطالنت ، وهو

على كالم اليشر ال على كالم هللا تعالى . فالوحي نايُ يمنطوقت، ومعانيت، ورلفافت ، 

حتى وإن اختلفُ الفهوم في شرحت، فهي قد اختلفُ في ذلك من حي  العمق 

واالتساا ، والتأويل التحريفي ، لكن الوحي لم يتتير وفل هو الَحكم ،وانصل 

فصحيو ، وما خالفت فياطل ، فأين خرافة تتير مفاهيم الوحي ،والمصدر. فما واف ت 

 يتتير الواقع التي قال يها الرجالن  ؟!.

خالل العصر –ورما الموقف النال  فمفاده رن حسن حنفي زعم رن الف ها     

و ذكر رنت هو  «.استنياط شريعة تصلو للناس في حياتهم »حاولوا  –اإلسالمي 

 . 115شخصيا يسير على دريهم

و قولت هذا هو افترا  على الشرا والف ها  والتاري  ، وكان من الواجب عليت رن    

يونق زعمت هذا ، لنطلع على المصدر الذ  رخذ منت ذلك ، و لنتأكد منت . فنحن لم 

 نعنر على ر  شاهد ف هي وال تاريخي  يشهد على زعمت ، لذا فهو مطالب يتوني ت .
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هو توضيو انحكام الشرعية وشرحها ،واالجتهاد علما يأن ح ي ة عمل الف ها     

إليجاد حلول للمسائل التي ليسُ فيها نصوص صريحة ينا  على نصوص الشريعة 

وم اصدها وروحها . فلم يكن المجتمع اإلسالمي يال دين وال يال شريعة حتى يزعم 

حسن حنفي يأن هؤال  حاولوا استنياط شريعة تصلو للناس . نن اإلسالم دين 

ولة ، وشريعة وع يدة ، سيف و مصحف ، ولم يكن ريدا في حاجة إلى  من ود

يستنيط منت شريعة تصلو للناس . فهذا افترا  مكشوف على دين اإلسالم ، وهللا 

ن مه َجعَْلنَاَك »،و -48سورة المائدة:-«ِلك ّلٍ َجعَْلنَا ِمنك ْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا» تعلى ي ول :

نَ  وَن َعلَى َشِريعٍَة ّمِ -18سورة الجانية:-« اْنَْمِر فَاتهيِْعَها َواَل تَتهيِْع رَْهَوا  الهِذيَن اَل يَْعلَم 

ُ  لَك م  اإِلْسالََم ِدينًا»،و ُ  َعلَْيك ْم نِْعَمتِي َوَرِضي ُ  لَك ْم ِدينَك ْم َورَتَْمْم سورة -«اْليَْوَم رَْكَمْل

ك الشريعة المزعومة، وال المسلون . فال اإلسالم كان في حاجة إلى  تل -3المائدة:

كانوا يال شريعة لكي يحتاجوا إلى  من يستنيط لهم تلك الشريعة المزعومة . ف د كان 

 .  116اإلسالم مطي ا قيل التدوين الف هي في ال رنين الناني والنال  وما يعدهما

ا واضو من ذلك رن حسن حنفي حّول الحية الصتيرة إلى  قية كييرة يعدما اقتلعه  

من رصولها. ننت حّول االجتهاد الجزئي في الفروا و ال ائم على الدين ورساسياُ 

الشريعة ، إلى الزعم يأن الف ها  والمجتهدين حاولوا استنياط شريعة تصلو للناس . 

و هذا خالف الح ي ة الشرعية والتاريخية معا . فهم اجتهدوا يأمر من الشرا 

، فأنتجوا ترانا ف هيا غزيرا ومتنوعا، ولم ييدعوا وانطالقا منت ، و خدمة لت ونهلت 

شريعة وال دينا . و إنتاجهم هذا شاهد على رنت قائم على الشريعة في رصولها و 

فروعها. لكن الرجل متالط و م دلس نسب إلى هؤال  الف ها  المجتهدين ما لم يفعلوه 

رنت  يجتهد كما  ، ليجد ميررا لنفست ي وصلت إلى  تح يق غاياُ في نفست ، يدعوى

 اجتهد هؤال  ، ورنت  يسير على منهاجهم !!. 
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والموقف الرايع مفاده هو حسن حنفي زعم رن تطييق الشريعة اإلسالمية اليد رن    

ييدر يالع يدة ، فنحاول "روال عرض الع ائد اإلسالمية وتفسيرها طي ا لحاجياُ 

 . 117العصر وملؤها يمضمون من واقع المسلمين "

ول:إنت من الشرا والع ل والحكمة رن تطيق الشريعة اإلسالمية يمرحلية و و رق    

روية وتدرج ،ورن ت هيأ لها انرضية فكرا وواقعا. لكن ال يصو شرعا وال ع ال ما 

دعا إليت حسن حنفي الذ  جعل واقع المسلمين َحكما على الشرا. فنعرض عليت 

يمعنى رننا ن وم يعملية انت ا  نفعية ،  الشرا فما واف ت رخذنا يت ، وما خالفت تركناه .

وهذا منهل ياطل ومخالف للشرا والع ل معا . فأما شرعاً فإن هللا تعالى  حذرنا من 

رن نترك شرعت ،وتوعد من يفعل ذلك يسو  الخاتمة، ورنكر على من يأخذ من 

حكم الشرا ما يتفق مع هواه ويترك ما يخالفت. و دين اإلسالم جا  ليتير الواقع ويت

فيت، وليس العكس، وهللا تعالى  خل نا لنعيده وفق شريعتت التي  انزلها إلينا ل ولت 

ُ  اْلِجنه َواإلنس إاِله ِليَْعي د وِن »سيحانت:  رَفَت ْؤِمن وَن »،و-56سورة الذارياُ:-«َوَما َخلَْ 

وَن يِيَْعٍض فََما َجَزا  َمن يَْفعَل  ذَلِ  َك ِمنك ْم إاِله ِخْزٌ  فِي اْلَحيَاةِ يِيَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكف ر 

ا تَْعَمل وَن  سورة -«الدُّْنيَا َويَْوَم اْلِ يَاَمِة ي َردُّوَن إلى  رََشّدِ اْلعَذَاِب َوَما َّللّا  يِتَافٍِل َعمه

لذا يجب رخذ اإلسالم كلت، وال يصو إخضاعت للواقع لممارسة االختيار  .-85الي رة:

هوائنا و مصالحنا الدنيوية. فدين اإلسالم يرفض ذلك ، واالنت ا  على رساس من ر

 وهو دين كامل شامل م حكم ي وم على اإليمان والعمل الصالو وال انفكاك يينهما .

ورما ع ال فإن من ي وم يعملية انت ا  للشرا فيأخذ منت ما يتفق مع هواه    

ن إيمانت يدين ومصالحت،ويترك ما يخالف ذلك، فهو قد رقام الدليل الدامغ على ر

اإلسالم ليس إيمانا صحيحا من جهة ، وهو طعن في دين اإلسالم ورد لت من جهة 

رخرى . ومن ي ول يذلك فهو متناقض مع نفست ودينت يالضرورة ، وهل ي ع ل رن 

يعت د إنسان ما رن ال رآن وحي هللا الخاتم ، ورنت حجة هللا على اليشر، نم ي ول:رنا 

قعي، واترك وررفض ما يخالفت ؟!وهل ي ع ل رن نجعل واقعنا آخذ منت ما يتفق مع وا

 السيئ المريض َحَكما على الوحي اإللهي المطلق ؟!.
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و واضو من موقف الرجل رنت يمارس االنت ا  حسب هواه ومصالحت. وهذا     

عمل مرفوض شرعا وع ال ، وال يليق يأهل العلم النزها  الصادقين .و هو موقف 

لت التتليط والتدليس،والتالعب يالشرا وضحك يت على مارس صاحيت من خال

الناس. فماذا يي ى من دين اإلسالم إذا جعلنا الواقع الفاسد الذ  يعيشت المسلمون 

 َحَكما عليت ؟! .

و رما الموقف الخامس فيتمنل في زعم نصر حامد ريي زيد يأن الفكر الديني    

 .118ة والح ائق االجتماعية لعصرهكتيره من رنواا الفكر محكوم يفروفت التاريخي

ورقول:إن قولت هذا فيت حق وياطل ، فأما الحق الذ  فيت فهو رنت الشك رن الفكر     

اليشر  هو انعكاس للفروف العامة التي نشا فيها. و رما الياطل فيتمنل في حكمت 

العام الذ  رصدره على كل فكر يما فيت الفكر الديني . فهذا حكم ال يصو على 

قت،  نن الفكر الصحيو الذ  ينطلق من الوحي الصحيو ، و يفهمت فهما إطال

محكوما  -يالضرورة-صحيحا وفق المنهل الشرعي الصحيو ، فإنت ال يمكن رن يكون

يفروفت نمرين رساسيين:انول هو رن الوحي الذ  اعتمد عليت ليس نتاجا يشريا 

الناني هو رن الفكر الذ  ي وم ،وإنما هو كالم هللا المحكمة رصولت ورساسياتت . و 

على هذا الوحي هو فكر صحيو نايُ ، و هو نتاج لت وليس نتاجا للفروف التي 

فهر فيها . ومن نم فهو فكر صحيو صادق في كل زمان ومكان . لكن هذا ال ينفي 

يأن لهذا الفكر مواقف جزئية رخرى  تكون انعكاسا لفروفت ، ننها وليدة اجتهاداُ 

لى م دماُ غير ي ينية. لكن هذا ال يتعلق يالفهم الصحيو ال ائم على فنية قامُ ع

 محكماُ الشرا ورساسياتت .

النصوص الدينية ليسُ  »والموقف السادس يتمنل في رن حامد ريا زيد زعم رن   

في التحليل النهائي سوى نصوص لتوية. يمعنى رنها تنتمي إلى  ييئة ن افية محددة 

.وهي  «ين تلك الن افة التي ت عد اللتة نفامها الداللي المركز تم إنتاجها طي ا ل وان

نصوص لتوية شأنها شأن رية نصوص رخرى  في الن افة  -ر  النصوص الدينية–

،ورن رصلها اإللهي ال يعني رن درسها وتحليلها يحتاج لمنهجية ذاُ طييعة خاصة 
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يشرية من جهة،  تتناسب مع طييعتها اإللهية الخاصة يها.وهي في النهاية نصوص

وهي يالضرورة نصوص تاريخية من جهة رخرى .نن داللتها ال تنفك عن النفام 

اللتو  الن افي الذ  ت عد جز ا منت. وهي نصوص يشرية ريضا يحكم انتمائها إلى  

اللتة والن افة زمن تشكلها وإنتاجها في فترة تاريخية محددة . وزعم ريضا رنت  تينى 

 . 119يستند إلى  ح ائق التاري  والنصوص ذاتها ذلك على رساس موضوعي

وقد واف ت على زعمت هذا الكاتب المصر  سيد ال مني الذ  زعم رن  الشريعة    

كانُ إلهية، إال رنها رصيحُ إنسانية عندما ف همُ وف سرُ وط ي ُ على ررض 

 . 120الواقع

 افتت، فصيتُ نم زعم نصر حامد ريو زيد رن النص تكّون من الواقع: من لتتت ون   

مفاهيمت من خالل حركتت يفاعلية اليشر، تتجدد داللتت. فالواقع روال، والواقع نانيا،  »

 . 121«والواقع رخيرا

وردا عليهم رقول: روال إن ما زعمت هؤال  ياطل من نالنة روجت رساسية: انول     

الُ،  ورنت مفاده هو رنت يما رن ال رآن الكريم وحي هللا وكالمت ، ورنت خاتم الرسا

كتاب معجز تحدى هللا يت اإلنس و الجن معا ، ورنت  يمنل دين هللا تعالى الذ  ال 

ي يل دينا سواه ، ورن الرسول الذ  جا  يت هو خاتم اننييا   مرسول إلى  اإلنس 

والجن معا ، ورن الشريعة التي جا  يها هي شريعة خالدة وصالحة لكل زمان 

لم يكن انعكاسا  -ال رآن -يالضرورة رن الوحي اإللهيومكان ، فإن كل ذلك يستلزم 

لن افة وال لمجتمع ،وال نفراد وال لجماعاُ. و يهذا تس ط دعوى الن افة والفروف 

 التاريخية التي زعمها هؤال  .

والوجت الناني هو رن هللا تعالى  رنزل وحيت لتتيير الواقع الجاهلي العريي    

من عيادة انهوا  والعياد إلى  عيادة رب الكون والعالمي معا ليخرج اإلنسان  

لم يكن انعكاسا وال نتاجا  -ر  الوحي اإللهي -والعياد . وهذا يعني يالضرورة رنت

للواقع العريي الجاهلي وال العالمي .علما يأن الواقع اإلنساني  في منذ نشأتت انولى 
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زل هللا تعالى  آدم إلى  كان تايعا للوحي وال است اللية لت . و ذلك رنت  عندما رن

انرض ورمره وذريتت يعيادتت وفق دينت،  كان كلما انحرف اإلنسان عن الدين الحق 

ررسل هللا إليت اننييا  ليردوه إلى  عيادة ريت ، إلى  رن كان خاتمهم محمد رسول هللا 

.ومعنى هذا رنت ليس للواقع اليشر  ذاتية مست لة عن  -عليت الصالة والسالم  –

 ل ت، فهو تايع ال متيوا، فرا ال رصل ، َمحكوم يالشرا ال حاكم عليت .خا

ركنر من  -حامد ريو زيد -مفاده هو رن الرجل ر  -الوجت النال -و آخرها   

االستشهاد ياللتة كدليل قو  على صحة زعمت يتيعية النص للواقع وإنسانيتت. وهذا 

ولدة لت، وإنما هي وسيلة زعم ياطل نن  اللتة ليسُ مصدرا للفكر، وال هي م

ووعا  ال غير. والفكر ي نسب ل ائلت وليس للتة التي ي تَكلم يها. والشواهد على ذلك 

كنيرة من الشرا والواقع معا. فمن الشرا رن هللا تعالى رنزل وحيت ودينت على 

ي» شعوب كنيرة يلتاُ مختلفة مع رن الدين واحد ل ولت سيحانت: َن الّدِ ِن َشَرَا لَك م ّمِ

وَسى َوِعيَسى رَْن  ْينَا يِِت إِْيَراِهيَم َوم  َما َوصهى يِِت ن وًحا َوالهِذ  رَْوَحْينَا إِلَْيَك َوَما َوصه

ق وا فِيِت  يَن َواَل تَتَفَره وا الّدِ فاللتة هنا كانُ وسيلة لن ل  -13سورة الشورى:-«رَقِيم 

لشعوب  متعددة. وكذلك الوحي وليسُ مصدرا لت، فكان الدين واحدا و اللتاُ و ا

َما رَْرَسْلنَا ِمن » َرشار هللا تعالى إلى  دور اللتة في الييان والن ل في قولت سيحانت: 

س وٍل إاِله يِِلَساِن قَْوِمِت ِلي يَيَِّن لَه ْم  . و عليت فإنت يما رن ال رآن  -4سورة إيراهيم:-«ره

وسيلة ,فإن وحي هللا هو  وحي هللا ،وهو يلسان عريي ميين ،ورن اللتة هي مجرد

نفست وحي هللا ح ي ة لم يتأنر ياللتة التي نزل يها ، وال هي رنرُ فيت ،وال رخرجتت 

 عن رصلت .

و رما الشواهد من الواقع فمنها رننا إذا رتينا يأريعة رشخاص رديانهم  مختلفة    

شك رن كل ولتتهم واحدة وطلينا من كل واحد منهم رن يكتب لنا نصا عن دينت،  فال 

واحد سيكتب نصا عن ع يدتت يكون مخالفا للنصوص انخرى ،مع رنها ك تيُ كلها 

يلتة واحدة . فأين التأنير المزعوم للتة في تكّون وإنتاج المفاهيم والع ائد 

لتاُ منال رن يكتب لنا  5والتصوراُ ؟! . ومنها ريضا رننا إذا طلينا من إنسان ي ت ن 

فإنت يال شك سيكتب خمسة نصوص كلها تحمل معنى  يكل لتة نصا عن ع يدتت ،
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رن الع ل هو الذ  يصنع  –يالضرورة  –واحدا يخمسة لتاُ مختلفة . وهذا يعني 

الفكر ويولده و ليسُ اللتة التي هي وسيلة ف ط . و يهذا يس ط ما زعمت الرجل ، 

، ولم يكن للتة العريية ر  تأنير في ال رآن الكريم من حي  مصدره ومضمونت

 وخلوده واست الليتت.

ونانيا إنت يما رن انمر كما ييناه فإن الوحي لم يكن انعكاسا للواقع وال نتاجا لت ،و    

يذلك يس ط ما زعمت  حامد ريو زيد وسيد ال مني من رن الواقع يحّول الوحي إلى  

 نصوص يشرية . فالوحي مازال إلهياً ،و لم يتتير يتعامل اليشر معت، و هذا ال يمس

ريدا مضمونت ومصدريتت وخلوده . فعندما يطيق المسلم نصا شرعيا فهذا ال يؤنر في 

مضمونت ومصدريتت، كأن يصلي ،رو ي زكي،رو يأمر يالمعروف وينهى عن المنكر 

استجاية نوامر الوحي . فهذا ال  يحّول الوحي إلى  نص يشر  ريدا، و يي ى وحيا 

 ناه في الواقع . فكل هذا لن يؤنر فيت، ويي ى إليها مهما قررناه وتفاعلنا معت ، وطي

 هو ارمر الناهي ،والموجت والرقيب .

و رما حكاية رن النص رصيو نصا تاريخيا ، فهذا فيت حق وياطل ، فأما الحق فهو    

رن الوحي لت تاري  من جانيين: انول هو رن الوحي نفست سجل يذاتت حواد  

قَْد َسِمَع َّللاه  قَْوَل الهتِي ت َجاِدل َك فِي َزْوِجَها » :تاريخية عند نزولت ، ك ولت سيحانت 

َ َسِميٌع يَِصيٌر  َرك َما إِنه َّللاه ِ َوَّللاه  يَْسَمع  تََحاو  . -1سورة المجادلة:-«َوتَْشتَِكي إلى  َّللاه

والناني هو رن الوحي لت تاري  يشهد على يداية ومكان نزولت وتوقفت ، وهذا يشهد 

 ي  والشرا معا .لت التار

ورما الياطل في كالمت فهو زعمت يأن مضمون الوحي رصيو ريضا نصا تاريخيا .    

يمعنى رنت محكوم يفروفت التاريخية التي نزل فيها ، ومن نم رصيو غير صالو لكل 

زمان ومكان ،فهو محكوم يتاريخيتت. و هذا زعم ياطل يالضرورة من دين اإلسالم 

ك عندما رنيتنا رن الوحي اإللهي لم يكن انعكاسا لواقع وال للتة ،وقد سيق رن ريطلنا ذل

 وال لن افة .

ورما زعم حامد ريي زيد من رن دراسة الوحي ال تحتاج إلى  منهجياُ ذاُ    

صيتة خاصة تتناسب مع طييعتها اإللهية . فهذا زعم ال يصو نن الوحي اإللهي إذا 
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مكتوب يلتة يشرية ، فإنت  مع ذلك كان يشيت النصوص اليشرية في رنت  منلها 

يختلف عنها اختالفا جوهريا ورساسيا ، هو رنت كالم هللا المعجز الكامل الذ  ال يأتيت 

الياطل ريدا . وعليت فإن دراسة الوحي دراسة صحيحة وعلمية وحيادية تستلزم 

استخدام مناهل الشرا نفست في الفهم واالستدالل، والتفسير و اللتة العريية ، 

. لذا فإن ر  قرا ة للوحي من  122والشرا قد نص على ذلك وتضمنت يوضوح

خارجت ، ويتير مناهجت فهي قرا ة منحرفة ناقصة عاجزة عن الفهم الصحيو 

للوحي ، و ستكون كنيرة انخطا  وانياطيل والتحريفاُ ، كما هو حال مصنفاُ 

هؤال  الياحنون انخطا  ردعيا  الع النية الذين رددنا على يعضهم في كتاينا هذا . ف

واالنحرافاُ هي انصل عندهم ، والصواب هو االستننا  عندهم . نن االنحراف 

في منهل الفهم واالستدالل يؤد  يالضرورة إلى  كنرة انخطا  وقلة الصواب ، 

م ايل الصواب في المنهل الذ  يؤد  يالضرورة إلى  كنرة الصواب وقلة انخطا  

 لتالب هو الخطأ في تطييق المنهل وليس في المنهل نفست .، و التي سييها في ا

ويذلك يتيين رن مزاعم حامد ريي زيد لم ينيُ منها وال زعم واحد من جهة ،و رنت    

لم ي  مها على ح ائق التاري  وال الشرا وال الواقع من جهة رخرى  . يل رن هذه 

الف مزاعمت، ويينُ هي نفسها رنيتُ خ -التي اعتمد عليها-المصادر والمعطياُ

يطالنها .و اتضو ريضا رنت لم يكن موضوعيا و ال ع النيا في طرحت لمزاعمت 

ودفاعت عنها من جهة ، معتمدا على الشيهاُ والمتالطاُ، والتحريفاُ واالفترا  

 على الشرا والع ل والواقع من جهة رخرى .

قال: إنت يوجد إسالم  و رما الموقف السايع فمفاده رن حامد ريا زيد رنكر على من   

واحد وكتاب واحد ، وال يوجد إسالم متعدد: فال يوجد إسالم ت دمي وآخر رجعي 

وال إسالم نور  وآخر استسالمي ، و ال إسالم سياسي وآخر اجتماعي، وال إسالم 

للسالطين وآخر للجماهير . نم ع ب على ذلك ي ولت: إن ذلك ال ول ين ضت تاري  

هد تعددا في االتجاهاُ ،والتياراُ، والِفَرق التي صاغُ اإلسالم ذاتت،الذ  يش

مواقفها يالتأويل واالجتهاد في فهم النصوص . نم زعم رن اإلصرار على وجود 

                                                
  122سنفصل منهل الفهم واالستدالل الشرعي في ميح  الحق من هذا الفصل إن شا  هللا تعالى  . 
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إسالم واحد ، و رفض التعددية الفعلية في الواقع ، يؤد  إلى نتيجتين :انولى هي 

 يتأنر ياختالف اإلسالم معنى واحد نايُ ال ت ؤنر فيت حركة التاري  ،وال »رن 

هذا المعنى الواحد النايُ تتملكت جماعة من اليشر  »والنانية هي رن «. المجتمعاُ 

هم علما  الدين قطعا . و رن رعضا  هذه الجماعة ميرؤون من انهوا  والتحيزاُ 

 . 123«اإلنسانية والطييعية 

في  وردا عليت رقول: روال إن الرجل متالط ومدلس رنكر ح ي ة هي كالشمس   

رايعة النهار ،و هي رن اإلسالم  دين واحد مصدره ال رآن الكريم والسنة النيوية  

تعدد ،و لم يتعدد ، و لن يتعدد مست يال، وهذه  الصحيحة المواف ة لت . إنت دين غير م 

ح ي ة موضوعية معروفة يالضرورة من دين اإلسالم . كما رنت ال يصو تجزئة 

ياسي ، رو االجتماعي، رو إسالم السالطين، رو اإلسالم وتسميتت ياإلسالم الس

َوَمن » الجماهير ...إنما يجب وصفت يأنت دين واحد اسمت اإلسالم ، ل ولت سيحانت :

سورة آل -«يَْيتَغِ َغْيَر اإِلْسالَِم ِدينًا فَلَن ي ْ يََل ِمْنت  َوه َو فِي ارِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِريَن 

يَن عِ  -85عمران: ، و  }َورَنه هَـذَا -19سورة آل عمران:-نَد َّللّاِ اإِلْسالَم  {،و}إِنه الّدِ

اك م يِِت  َق يِك ْم َعن َسيِيِلِت ذَِلك ْم َوصه ً فَاتهيِع وه  َوالَ تَتهيِع واْ السُّي َل فَتَفَره ْستَِ يما ِصَراِطي م 

،وإنما هي ف هوم  . فتلك التسمياُ ليسُ إسالما -153سورة اننعام:-لَعَلهك ْم تَته  وَن {

واتجاهاُ ومذاهب ورهوا  قال يها رصحايها وهي التي تعددُ وليس اإلسالم ، و 

 هي ما تزال تتعدد إلى  يومنا هذا .

و الصحيو منها هو الفهم الشرعي الصحيو ، هو الذ  يلتزم يالمنهل الشرعي     

جماعة يعينها في تفسير الوحي و فهمت . و هذا الفهم ليس حكرا على رحد،و ال على 

ً ، و فهماً، و  كما زعم الرجل،و إنما هو حكر على كل من التزم يالشرا: منهجا

 سلوكاً .

ورما ذكره لتاري  اإلسالم واستشهاده يت، فهو دليل ضده نن تاري  اإلسالم   

والمسلمين يشهدان على رن الذ  تعدد ليس هو دين اإلسالم نفست ، وإنما الفهوم 

اُ هي التي تعددُ ، ففهرُ الخوارج والشيعة والمعتزلة ورهل والمذاهب واالتجاه
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الحدي  والفالسفة... . فالرجل استشهد يشاهد ضده و ريطل يت زعمت ،وكأنت ال 

يفرق يين دين اإلسالم كوحي إلهي مصدره ال رآن الكريم و السنة النيوية الصحيحة 

ذلك ليتالط ويدلس يت على المواف ة لت ، ويين تاري  اإلسالم ورهلت . رو رنت  تعمد 

 ال را  يأن دين اإلسالم متعدد ليصل إلى  غاياُ في نفست خطط لها سلفا .

علما يأن تلك الفرق والمذاهب واالتجاهاُ ال تعير يالضرورة عن دين اإلسالم    

تعييرا كامال صحيحا. وإنما هي تعير رساسا عن فكرها ومصالحها وخلفيتها المذهيية 

ريد الوصول إليت ياسم اإلسالم . وكلما كانُ صادقة في إيمانها و لتصل إلى  ما ت

نيتها، ومست يمة في االلتزام يالمنهل الشرعي في الفهم  والتطييق ،كانُ ركنر 

صوايا وقريا من الشرا ،والعكس صحيو . وقد يصل انحراف يعضها عن الشرا 

د  فعال في التاري  إلى حد الضالل والردة والكفر يدين اإلسالم كلية. وهذا قد ح

اإلسالمي ،وما يزال ذلك مستمرا إلى  يومنا هذا.  فيعضها ليس لها من اإلسالم إال 

االسم ، وك تب الِفَرق والِملل شاهدة على ذلك.  فالشرا هو المنطلق والَحَكم والِمَحك 

، وليسُ فهوم واتجاهاُ و رهوا  الفرق والمذاهب . فهي ال تمنل دين اإلسالم 

ة ، لكنها تمنل يالضرورة فكرها ومصالو رصحايها .  وحتى  الطوائف يالضرور

والمذاهب الصحيحة المنهل والسليمة النوايا فهي ليسُ اإلسالم ذاتت، وإنما هي تمنل 

 الفهم الصحيو لت وانولى يت .

واإلصرار على وجود إسالم واحد ليس إصرارا على الياطل، وال إنكارا     

عن الشرا والع ل، والواقع العلم . وإنما هو إقرار يالح ي ة  للح ائق ،وال انحرافا

الشرعية والتاريخية الواقعية يأن اإلسالم دين واحد ، وهذه ح ي ة نايتة كالشمس في 

رايعة النهار، ومن ينكرها فهو م تعصب م حّرف متيع لهواه ال لع لت . ومن ي صر 

 على ذلك فعلى ع لت السالم .

تين اللتين حذر منهما حامد ريو زيد ال تصحان،و هو مخطئ فيما ونانيا إن النتيج   

ذهب إليت. نن النتيجة انولى ال يصو التحذير منها ريدا ، ننها ح ي ية واقعية 

محسوسة وهي رن اإلسالم وحي الهي ودين واحد ال يتتير وال يتأنر يحواد  

يمنلت . فهو انصل  التاري  وال الواقع، ولن يستطيع مخلوق رن يحرفت ، رو يأتي
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والمصدر ، وارمر والناهي ، والمتحكم في الواقع والموجت لت. و هو يواكب 

التتيراُ والتحوالُ اليشرية، وال يصطدم يالصحيو منها ، و إنما يح  عليها 

ا وال  ويرعاها ويأمر يها يأصولت وتشريعاتت، وروحت و م اصده. فهو دين ي شِرّ

ا لت ، و يأمر وال ي    ؤمر ،و ينهي وال ي نهى،و يهيمن وال ي هيمن عليت .ي شره

ورما النتيجة النانية فانمر ليس كما صوره  حامد ريو زيد ، فليس  صحيحا رن    

الفهم الواحد للدين يؤد  يالضرورة إلى  فهور جماعة من علما  الدين تمتلك 

صولت المعنى الواحد النايُ للدين .نن المعنى الواحد الصحيو للشرا في ر

ومحكماتت هو من المعروف من دين اإلسالم يالضرورة ،وال يستطيع محرف رن 

ييطلت ،وال هو ملك نحد ،وال لجماعة يذاتها . ومن المفروض رن يكون قاسما 

مشتركا يين كل طوائف رهل العلم ، يل ويين كل المسلمين، ننت ليس من المتشايت 

. وهذا يعني رن هذا الفهم الواحد  الذ  قد تختلف حولت االجتهاداُ والتفسيراُ

الصحيو ال يمكن رن يكون خاصا يجماعة ، رو طائفة ،رو مذهب واحد وال ينكره إال 

رهل انهوا  . فالذ  حذر منت الرجل ال يصو ،ومن يصر على ذلك فهو متيع لهواه 

 ال للشرا وال للع ل.

حذر منت الرجل  و يذلك يتضو رن الفهم الواحد الصحيو للشرا ليس هو كما     

وإنما هو عامل جمع وقوة لألمة من جهة ، و ال يكون عامل تنازا واختالف 

وتناقض من جهة رخرى . وإنما هو ي منل رساسا قويا وواسعا ت وم عليت اجتهاداُ 

 واختياراُ رهل العلم .

و واضو من مزاعم الرجل رنت يرمي إلى هدم اإلسالم كلية، نن نفي وجود     

صول لدين اإلسالم يؤد  إلى  ذلك الهدم يالضرورة من جهة ؛ كما رن نوايُ و ر

ذلك الزعم يؤد  ريضا إلى رنت ال وجود للمذاهب ، وال لألديان ،وال للعلوم من جهة 

رخرى ، ننت ال وجود لها دون نوايُ ورصول ت وم عليها. و عليت فإن مزاعم 

يطالنها ريضا. و الرجل نسي، الرجل هي عامل هدم ال ينا  ، و هذا دليل دامغ على 

تناقض مع نفست عندما قدم لنا فكره كنايُ صحيو احتكم إليت وطي ت  رو تناسى رنت م 

على اإلسالم من جهة ،و نفى يت نوايُ اإلسالم و رصولت من جهة رخرى  !!  فلماذا 
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فكره و فهمت لت نوايُ ورصول و اإلسالم ليس لت ذلك ؟ ، و لماذا التتيراُ 

تفرض نفسها على اإلسالم فتتي رها و ت خرجت عن رصولت حسب زعم  التاريخية

 الرجل ،و ال ينطيق ذلك على فكره و مزاعمت ريضا ؟! .

ً يأن الفهم الواحد النايُ الصحيو لدين اإلسالم هو من يديهياُ الشرا      علما

وليس خاصا يجماعة معينة من المسلمين. وال هو يؤد  إلى  ما حذر منت الرجل، 

 يوصل إلى  ال ول يعصمة فرد رو جماعة معينة، فال عصمة نحد من اليشر يعد وال

وال ي ول يخالف هذه الح ائق و النوايُ إال .  –عليت الصالة والسالم  –رسول هللا 

رهل انهوا  المفترون على الشرا والع ل،والواقع والعلم. والرجل رنكر نوايُ 

تتضو جليا في الموقفين النامن والتاسع الشرا ليصل إلى  تح يق غاياُ في نفست 

 ارتيين .

و الموقف النامن يتعلق يموضوا التاريخية وتعني رن كل حاد  تاريخي محكوم    

يفروفت التاريخية التي فهر فيها ،وال يتجاوزها ،وال يصو إخراجت منها . ويهذا 

مة قال حامد ريو زيد وطي ت على النصوص الشرعية ريضا ، فزعم رنها محكو

يزمانها ومكانها، وفروفها وماليساتها، واستنكر على من يجعلها ناط ة خارج تلك 

ف د رهدر يعدها التاريخي الذ  يحكمها  -حسب زعمت-. ومن يفعل ذلك124الفروف

  125ونزلُ فيت، في ع فهمها في الحاضر ونصها ينتمي إلى  الماضي لتة على انقل

. 

ينسية كييرة جدا على اليشر فكرا وسلوكا ، ورقول: روال إن ميدر التاريخية يصدق   

يل هو ال اعدة انساسية في ذلك .نن اإلنسان  مهما روتي من عي رية وقوة 

إنسان نسيي ناقص محدود ال دراُ، محكوم يفروفت  -مع ذلك-وقدراُ، فهو 

كما مطل ا يحي  ال يمكن تجاوزه ريدا . فهذا ال ي ع  المحيطة يت . لكن هذا ليس ح 

لصرامة ، ننت في م دور يعض رهل العلم رن يتنيأ يأمور مست يلية ، فت ع كما يهذه ا

تنيأ يها . ننت قام ي را ة علمية للمست يل على ضو  الماضي والحاضر، واستشراف 

المست يل، ويذلك فإنت قد ي وفق في وضع حلول للمست يل يصدق يعضها رو ركنرها . 

                                                
  124154التفكير في زمن التكفير ،ص: 
  12579ن د الخطاب الديني،ص: 
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ة تستمر مطي ة في الواقع فترة طويلة ، كما رنت  يستطيع رن يطرح رفكارا عملي

وتتجاوز يذلك فروفها التي فهرُ فيها . وهذا كلت يدخل في إطار علم المست يلياُ 

 -مع ذلك –،وهو من ياب االحتمال والترجيو وليس من ياب الي ين المطلق ، لكنت 

ى ي مكن لجانب منت رن يتجاوز تاريخت التي فهر فيت . و يما رن هذا قد يصدق عل

يعض انفكار اليشرية نسييا زمانا و مكانا ، فإنت من ياب رولى رن يصدق كلية على 

 الوحي اإللهي الذ  جعلت هللا تعالى  خاتما للرساالُ .

و يما رن انمر كذلك فإنت كان على الرجل رن ال ي خلط يين الحواد  اليشرية    

ك لتاياُ في نفست ، نن ويين كالم هللا تعالى . لكن ييدو رن الرجل تعمد فعل ذل

الفرق يين رفعال اليشر و كالم هللا معروف يدليل الشرا و الع ل. فالوحي اإللهي 

في رصولت و عمومت ،و رساسياُ فروعت ال يمكن رن يخضع  -ال رآن-الخاتم

للتاريخية التي تحكم الحواد  اليشرية. لذا فإنت لو كان الوحي اإللهي يخضع 

تعالى  خاتما للرساالُ ،وما تحدى يت اإلنس  والجن إلى  يوم  للتاريخية ما جعلت هللا

 ال يامة،  وما جعلت شريعة خالدة صالحة لكل زمان ومكان .

    

فمضمون الوحي اإللهي الخاتم يأيى التاريخية ويتحداها، ويتجاوزها وال ي يلها .    

ن من ذلك رن ال رآن الكريم اخترق حجب غيب الماضي والمست يل فتكلم ع

الماضي: نشأة وتاريخا، وعن المست يل: رحدانا ومصيرا. و كان يكشف عما يجول 

في نفوس المناف ين ومرضى ال لوب قيل رن يفهر ذلك عليهم من سلوكياتهم . و 

كان يتحدى هؤال  وغيرهم في رمور اختيارية لم تصدر منهم يعد ، و في م دورهم 

ا، ويصدر عنهم ما حذر منت ال رآن يفعلونه  -مع ذلك-تجنيها إن ررادوا ، لكنهم

فََها  ِمَن النهاِس َما َوالهه ْم َعن قِْيلَتِِهم  الهتِي َكان واْ » الكريم ، ك ولت تعالى :  َسيَ  ول  السُّ

ْستَِ يٍم  ِ اْلَمْشِرق  َواْلَمْتِرب  يَْهِد  َمن يََشا  إلى  ِصَراٍط مُّ ّ سورة -«َعلَْيَها ق ل َّلّلِ

َخلهف وَن ِمَن اْنَْعَراِب َشتَلَتْنَا رَْمَوال نَا َورَْهل ونَا»، و-142الي رة: سورة -«َسيَ  ول  لََك اْلم 

ْمنَا ِمن »،و-11الفتو: نَا َوالَ َحره َسيَ  ول  الهِذيَن رَْشَرك واْ لَْو َشا  َّللّا  َما رَْشَرْكنَا َوالَ آيَاؤ 
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وه  لَنَا َشْيٍ  َكذَِلَك َكذهَب الهِذيَن ِمن قَْيِلِهم  ْن ِعْلٍم فَت ْخِرج  َحتهى ذَاق واْ يَأَْسنَا ق ْل َهْل ِعنَدك م ّمِ

ص وَن   . -148سورة اننعام:-«إِن تَتهيِع وَن إاِله الفهنه َوإِْن رَنت ْم إاَله تَْخر 

و رما فيما يخص انحكام الشرعية فانمر ليس كما زعم الرجل ريضا ، ننها    

مان ومكان، وليسُ مرتيطة يالفروف وانسياب التي نزلُ رحكام صالحة لكل ز

يسييها نن العيرة في عموم اللفف وليسُ في خصوص السيب،و في ختام الرسالة و 

عالميتها. فإذا كانُ يعض المحرماُ لها رسياب نزلُ يسييها، كتحريم الخمر، 

تيطة والزنا،وال ذف فهي روامر ورحكام شرعية يستمر العمل يها،  وليسُ مر

يأسياب نزولها . لذا جا ُ رحكاما عامة تنطيق على كل المسلمين، وتشمل كل 

زمان ومكان . فالخمر حرام إلى  يوم ال يامة ،والصالة واجية على كل مسلم إلى  

رن ير  هللا انرض ومن عليها . و هناك رحكام رخرى  نزلُ يسيب حاد  فعلت 

خاصا يفرد وال  ،ولم يكن  سلمين كلهممسلم واحد ، لكن الحكم نزل عاما خاطب الم

يمكان وال يزمان. وهناك نصوص شرعية رخرى  نزلُ يال سيب نزول، فليس لها 

يِهم يَِها»مناسية خاصة يها ، ك ولت تعالى :  ه ْم َوت َزّكِ ر  ْذ ِمْن رَْمَواِلِهْم َصَدقَةً ت َطّهِ -«خ 

وَهك ْم يَا رَيَُّها الهِذيَن آَمن واْ »، و-103سورة التوية: ج  إِذَا ق ْمت ْم إلى  الصهالةِ فاْغِسل واْ و 

ن يًا  لَك ْم إلى  اْلَكْعيَيِن َوإِن ك نت ْم ج  وِسك ْم َورَْرج  ؤ  واْ يِر  َورَْيِديَك ْم إلى  اْلَمَرافِِق َواْمَسح 

َن ا نك م ّمِ ْرَضى رَْو َعلَى َسفٍَر رَْو َجا  رََحدٌ مه واْ َوإِن ك نت م مه ر  ْلتَائِِط رَْو الََمْست م  فَاطههه

ْنت  َما ي ِريد   وِهك ْم َورَْيِديك م ّمِ ج  واْ يِو  واْ َصِعيًدا َطيِّيًا فَاْمَسح  م  َّللّا  النَِّسا  فَلَْم تَِجد واْ َما  فَتَيَمه

َرك ْم َوِلي تِمه نِْعَمتَت  َعلَْيك   ْن َحَرجٍ َولَِكن ي ِريد  ِلي َطهه وَن ِليَْجعََل َعلَْيك م ّمِ -«ْم لَعَلهك ْم تَْشك ر 

                            .  126-6سورة المائدة:

فالوحي اإللهي الخاتم ليس محكوما يفروفت التي نزل فيها وال هو يف د صالحيتت     

.نن رحكامت عامة مطل ة تصلو لكل زمان ومكان، والشريعة جمعُ يين النياُ في 

الجزئية المتتيرة، و يها تواكب التحوالُ اليشرية رصولها ويين االجتهاد في الفروا 

. ورما حكاية اللتة التي كررها الرجل هنا ، ف د سيق رن ريطلنا مزاعمت المتعل ة يها 

تَضّمنة في ال رآن نفست ،وفي السنة النيوية  ، ويينا رن لتة ال رآن لم تتتير وهي م 

                                                
  12640عمر سليمان انش ر : تاري  الف ت اإلسالمي ...،ص: 
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ت معجمت اللتو  الذ  الصحيحة المواف ة لت . ومن نم فإن الشرا يحتو  يداخل

يشرح يت نفست ينفست. لذا كانُ رحكام الشرا ومفاهيمت انساسية م حكمة نايتة ال 

 تتتير ننها  من ضرورياتت .

و واضو ريضا رن الرجل يريد رن ي ول: إن اإلسالم كان وليد فروفت التاريخية     

ذا ، وإن كان صالحا التي فهر فيها ، ويما رنها تتيرُ ،فهو لم يعد صالحا لزماننا ه

لزمانت. وهذا افترا  على الشرا والواقع ، الم صود منت تعطيل شرا اإلسالم 

 . 127إلحالل العلمانية التي يؤمن يها الرجل محلت

فيتعلق يتطييق الرجل  -انخير من المجموعة النانية -ورما الموقف التاسع    

ى زعمت يخضوا الوحي للتاريخية المزعومة على يعض رحكام الشرا ، كشواهد عل

للتاريخية التي تتحكم في سلوكياُ اليشر والشرا معا . فذكر على ذلك رريعة رمنلة 

كشواهد لالستدالل يها على رن يعض انحكام الشرعية تجاوزها التطور التاريخي ، 

ومن نم فهي قد ف دُ صالحياتها . وهذه النماذج تتعلق يالرق ، والجزية ، و الريا ، 

 مررة .وميرا  ال

فيالنسية للرق ف د ذكر الرجل رن تطور المجتمعاُ تجاوز نفام الرق الذ      

رصيو غير صالو لزماننا ، و قد كان لإلسالم دور ايجايي في التعامل مع نفام الرق 

والحد منت . و الرق اليوم قد اختفى ورصيو من الماضي ، الذ  ليس من المجد  

 . 128 على سييل االستشهاد التاريخي ال غيرالتمسك يمتزى الموقف اإلسالمي إال

و رقول إن الرجل رخلط الحق يالياطل ، و وجت انمر لتأييد زعمت يأن الوحي    

خاضع للتاريخية ، ورن التطوراُ التاريخية قد تجاوزُ يعض رحكامت،  ورصيحُ 

غير صالحة لزماننا . و هذا زعم ال يصو إصداره نن اختفا  يعض انحكام 

ة رو معفمها من التطييق العملي من حياة المسلمين ، ال يعني رن الزمن قد الشرعي

تجاوزها، رو رنها رصيحُ غير صالحة للتطييق ، وإنما يعني رن اإلسالم انحصر 

من حياة المسلمين كمجتمع ودولة. و هذا عيب في المسلمين ال في اإلسالم . كما رن 

معطلة. لذا فإنت إذا عادُ دولة ذلك ال يدل على عدم صالحية رحكام الشرا ال

                                                
  127ذا الموضوا الفصل انخير إن شا  هللا تعالى  .سنخصص له 
  128210،220ن د الخطاب الديني،ص: 
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اإلسالم الح ي ية إلى حياة المسلمين يالشورى والعدل ،و اإلخا  و التعاون ، و العلم 

 و العمل فإن رحكام اإلسالم الصحيحة ستعود كلها للفهور تدريجيا .

ورما موضوا الرق فإن اإلسالم لم يأمر يت ، و ال ح  عليت، و ال شجعت و إنما     

لتخلص منت، و شرا لت رحكاما لتح يق ذلك. فرّغب في العتق و جعلت من ح  على ا

ال رياُ،  و ريطت ييعض الكفاراُ ، و فتو المجال للعييد يالتخلص منت عن طريق 

المكاتية ، و خصص من مصاريف الزكاة ماال لفك الرقاب و عت ها . و قيل كل ذلك 

م عند هللا رت اهم .و النصوص سوى يين اليشر ،و رمر يالعدل يينهم، و جعل ركرمه

تَْحِرير  »،و -13سورة اليلد:-«فَكُّ َرقَيٍَة »الدالة على ذلك كنيرة ، منها قولت تعالى : 

،و} َوالهِذيَن يَْيتَت وَن -89سورة المائدة:«َرقَيٍَة فََمن لهْم يَِجْد فَِصيَام  ناَلَنَِة رَيهاٍم ذَِلَك َكفهاَرة  

ا َملَ  ِ الهِذ  {اْلِكتَاَب ِممه اِل َّللاه ن مه ُْ رَْيَمان ك ْم فََكاتِي وه ْم إِْن َعِلْمت ْم فِيِهْم َخْيراً َوآت وه م ّمِ -َك

َؤلهفَِة »،و-33سورة النور: ُ  ِلْلف  ََرا  َواْلَمَساِكيِن َواْلعَاِمِليَن َعلَْيَها َواْلم  َدقَا إِنهَما الصه

قَاِب َواْلتَارِ  ْم َوفِي الّرِ َن َّللّاِ َوَّللّا  َعِليٌم ق ل وي ه  ِميَن َوفِي َسيِيِل َّللّاِ َواْيِن السهيِيِل فَِريَضةً ّمِ

 .-60سورة التوية:-«َحِكيٌم 

و ينا  على ذلك فإنت ال يصو ال ول: إن رحكام الرق في اإلسالم  قد تجاوزها    

وإنما الزمن. نن هذه انحكام لم يكن هدفها تكريس الرق ونشره والتشجيع عليت ،

كان هدفها تضييق مجالت، والتخلص منت تدريجيا يطري ة صحيحة . و عليت فإن 

م ومنع المتاجرة في الرقيق هو هدف إسالمي تح ق على 19إلتا  الرق في ال رن 

و ليس هو تعطيال نحكام الرق في اإلسالم التي هي نفسها لم  ، يد غير المسلمين

 ة حكيمة وشرعُ للتخلص منت مرحليا . ت شرا لتكريست ،وإنما تعاملُ معت يطري

فلو كان هدفها خالف ذلك ،لما شرعُ تلك انحكام للتخلص منت . و عليت فإن إلتا  

الرق هو هدف ومطلب إسالمي، و تح ي ت في الواقع ليس تعطيال نحكام اإلسالم ،و 

 إنما هو تطييق لها .

زماننا هذا فإنت ال يوجد ر  ورشير هنا إلى  رنت  إذا كان الرق ممنوا دوليا في     

مانع نفر  من إمكانية رن يعود نفام الرق إلى حياة اليشر مست يال في ر  شكل من 

انشكال . والشاهد على ذلك مناالن :انول يتمنل في االستعمار التريي الحدي ، 
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فهو ضرب من ضروب العيودية والرق . فهو في الوقُ الذ  رلتى رق انفراد و 

م ،  فأنت استعمر الشعوب الضعيفة وحولها إلى رمم مسترقة ، فعاملها المتاجرة يه

معاملة العييد في مختلف جوانب الحياة ، كما حد  في استعمار فرنسا للجزائر لمدة 

سنة. وهذا االستعمار ممكن رن يعود في ر  زمن من انزمان ،كاحتالل  132

ل الناني فهو رنت إلى  يومنا هذا الوالياُ المتحدة نفتانستان والعراق . و رما المنا

مانزال نسمع ون رر في وسائل اإلعالم المختلفة يوجود ما يعرف يالتجارة  في اليشر 

. 

وفيما يخص موضوا الجزية المفروضة على رهل الذمة في المجتمع اإلسالمي،     

 فإن حامد ريا زيد  يرى رن التطور التاريخي رس ط الجزية في العالقة يين المسلم

وغير المسلم . فتتير الوضع واست ر على ميدر المساواة ، يصرف النفر عن الدين 

 .   129،واللون ،والجنس ،وال يصو التمسك يالجزية يعدما رس طها التطور التاريخي

و رقول: روال ال يصو ال ول يأن التطور التاريخي رس ط حكم الجزية من الشرا ،    

شرا ،وإنما الشرا هو حجة عليت. نن الواقع نن الواقع اليشر  ليس حجة على ال

الحاضر ليس إسالميا ، فكيف يكون حجة على اإلسالم ؟ . فعندما تعود دولة اإلسالم 

الح ي ية ينفامها و مجتمعها اإلسالميين ،فإن رحكام اإلسالم الصحيحة ستعود إلى 

مين ورهل الذمة الواقع لتحكم المجتمع اإلسالمي . منها ما يتعلق يالعالقة يين المسل

الذين يعيشون يينهم ، فعليهم دفع الجزية ولهم كامل الح وق الطييعية واإلنسانية التي 

كفلها لهم الشرا .و من حق اإلسالم على الذين يعيشون في دولتت رن يفرض عليهم 

ذلك ، كما فرض على المسلمين دفع الزكاة ،وطاليهم يدفع رموال رخرى ل ولت تعالى 

ْذ ِمنْ » : يِهم يَِها َوَصّلِ َعلَْيِهْم إِنه َصالَتََك َسَكٌن لهه ْم  خ  ه ْم َوت َزّكِ ر  رَْمَواِلِهْم َصَدقَةً ت َطّهِ

ْعل وٌم {-103سورة التوية:-«َوَّللّا  َسِميٌع َعِليٌم  -،و }َوالهِذيَن فِي رَْمَواِلِهْم َحقٌّ مه

وِم  َوفِي رَْمَواِلِهْم َحقٌّ لِّلسهائِلِ »،و-24المعارج:  .  -19سورة الذارياُ:-«َواْلَمْحر 

و نانيا رنت من حق ر  دولة رن تفرض على رعيتها ضرائب عادية ينا ا على    

منطل ها الديني ،رو المذهيي ،رو العرفي ،رو المصلحي ،رو الوطني . ويما رن دولة 

                                                
  129210نفست ،ص : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 147 

للون ،وال اإلسالم ت وم على دين هللا تعالى  ، فهي ال تنفر إلى  رعيتها انطالقا من ا

من العرق ،وال من الجنسية ،وال من الجترافيا ، وإنما تنفر إلى  رعيتها من 

انطالقا من الدين . نن هللا تعالى  هو الذ  خل نا وفرض علينا عيادتت ، فجعل 

} يَا رَيَُّها الم ياس في موقفت من يني آدم هو اإليمان والعمل الصالو ، ل ولت سيحانت:

ِ النهاس  إِنها خَ  ن ذََكٍر َور ننَى َوَجعَْلنَاك ْم ش ع ويًا َوقَيَائَِل ِلتَعَاَرف وا إِنه رَْكَرَمك ْم ِعنَد َّللاه لَْ نَاك م ّمِ

َ َعِليٌم َخيِيٌر { ُِ -13سورة الحجراُ:-رَتْ َاك ْم إِنه َّللاه اِلَحا ،و}َوالهِذيَن آَمن واْ َوَعِمل واْ الصه

 .  -82سورة الي رة:- ه ْم فِيَها َخاِلد وَن {ر ولَـئَِك رَْصَحاب  اْلَجنهةِ 

فاليشر عياد هللا ،وانرض ررضت ، وانموال رموالت ، فاختار سيحانت و تعالى     

رن يكون اإليمان والعمل الصالو هما الم ياس الذ  ينفر يت إلى  عياده، و يفرق يت 

ال شي  فيت من ذلك يينهم ريضا . فهل في هذا عيب ،رو ن ص ، رو فلم ؟! كال رنت  

، فهو سيحانت حكيم خيير، وعزيز حكيم ،وفعال لما يريد، وال يفلم رحدا . ومن نم 

فال يحق ن  إنسان رن يعيب رمرا على خال ت ، وال رن يعترض عليت عندما جعل 

 اإليمان والعمل الصالو هما الَحَكم في نفر هللا تعالى  إلى  عياده.

الي است ريت ميدر المساواة يين اليشر يصرف النفر عن ورما زعمت يأن الواقع الح   

الدين ، واللون، والجنس . فهذا تتليف نن الدول الحدينة هي دول علمانية رس طُ 

الدين من ميدئها في النفر إلى رعيتها. ننت ال رهمية لت عندها في الحياة العملية ، و 

ال تفعل ذلك معت ،فهي قد كنير منها تعاديت وتحاريت وتضيق على رهلت . و التي 

فصلتت عن الدولة والمجتمع يشكل كيير جدا . وكل تلك الدول ريعدُ الدين كم ياس 

لها ، واتخذُ م ياسا آخر في النفر إلى  رعيتها هو م ياس الجنسية والمواطنة . 

فهي تفرق يين رعيتها يذلك الم ياس فتفرق يين صاحب الجنسية انصلية والجنسية 

ويين الجنسية المكتسية قديما والمكتسية حدينا ، ويين الم يم الشرعي المكتسية ، 

وغير الشرعي، ويين المهاجر الشرعي وغير الشرعي. وهذا الم ياس هو الذ  

ت ينى عليت الح وق والواجياُ والمعامالُ، وهي تختلف حسب اختالف نوا الجنسية 

. 
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ما يزال قائما في الدولة الواحدة و ينا  على ذلك فإن التفريق والتمييز يين الرعية   

،وهذا خالف ما رراد رن يوهمنا يت الرجل . فلماذا ال ي عاب على تلك الدول في 

التفريق يين مواطنيها على رساس الجنسية ، و ي عاب على اإلسالم ننت فرق يين 

 اليشر على رساس دين اإلسالم الذ  جعلت هللا تعالى  م ياسا فاصال يين عياده؟!. إنت

ال يصو االعتراض على هللا تعالى  في جعلت اإليمان والعمل الصالو هما الحد 

الفاصل يين عياده . فهناك إذن م ياسان: الهي رياني ، ويشر  علماني ، فأيهما 

 الصحيو  و انولى يانخذ ؟!  .

و رما يالنسية لميرا  المررة في شريعة اإلسالم فإن نصر حامد ريا زيد زعم رن    

تساو  يين الرجل والمررة في الميرا  ف ط،  يل في  »ص الشرعية ليسُ ال النصو

. من ذلك  «جميع التشريعاُ ، وإن كانُ تساو  يينهما في العمل والجزا  الدينيين 

نصيب المررة في الميرا  ، فتأخذ نصف نصيب الرجل يعدما كانُ مستيعدة تماما 

اتب جورج طراييشي عندما زعم .و قال يذلك ريضا  الك130وهي في تيعية تامة لت

يأن حق المررة في الميرا  حسب الشريعة اإلسالمية نصف حق الرجل ، وهذا 

. و قد علق حامد ريو زيد على كالمت  131إجحاف في ح ها حسب زعم الكاتب

اتجاه الوحي واضو تماما، وليس من الم يول رن ي ف اإلجهاد عند »السايق ي ولت: 

الوحي . و إال انهارُ دعوى الصالحية لكل زمان  حدود المدى الذ  وقف عنده

ومكان من رساسها. و اتسعُ الفجوة يين الواقع المتحرك المتطور ،ويين النصوص 

 . 132«التي يتمسك الخطاب الديني المعاصر يحرفيتها 

ورقول: روال ال يصو النفر إلى رحكام اإلسالم من خارج ع يدتت ورصولت، فهي    

جهة ،و مع الع ل الصريو والعلم الصحيو ، والواقع السليم  تنسجم معها تماما من

من جهة رخرى  . لكنها ال تنسجم مع ما يخالف ذلك، وعليت فال يصو رن يكون 

الواقع اليشر  المنحرف َحَكما على الوحي اإللهي . نن الواقع الصحيو ال ي خالف 

ا  هو منال على الوحي الصحيو ريدا، يل هو موافق و تايع لت . و موضوا المير

                                                
  130135،223حامد ريو زيد : نفس المرجع ، ص:  
  1/16/1312008ال سم الناني من الم الة ، على موقع روان في شيكة اننترنُ يوم  –جورج طراييشي : العلمانية كجهادية  
  132135يد : المرجع السايق ، ص :حامد ايو ز 
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ذلك ، فال ينفصل عن ع يدة اإلسالم وشريعتت . لذا يجب النفر إلى  الميرا  عامة 

ونصيب المررة منت خاصة من المنفور الشرعي الصحيو و الشامل، و إال وقعنا في 

 الخطأ والخلط، والتحريف وسو  الفهم للشرا .

لرجل والمررة في جميع ونانيا رن زعم حامد ريي زيد يأن الشرا لم يسو يين ا   

تشريعاتت . هو زعم ياطل ومضحك ، وفيت جهل يالشرا . فهو إما رنت ال يعي ما 

ي ول، و إما رنت صاحب هوى  قال ذلك عمدا للطعن في الشرا !. نن العالقة يين 

الرجل والمررة ت وم على رساس المساواة ال على رساس التفريق و عدم المساواة 

نهما في اإلسالم هي انصل والتفريق يينهما هو االستننا  ينا  يينهما. فالتسوية يي

على الخصوصياُ التي يختص يها كل منهما عن انخر، حسب االختالفاُ الَخل ية 

 والوفيفية عند كل منهما .

والشواهد على رن الشرا سوى يين الرجل والمررة كنيرة جدا، منها رنت سوى    

، فكل منهما مكلف يالعيادة ومسئول عن رعمالت. و يينهما في رصل الخل ة والعيادة 

كل منهما مأمور يأن يؤمن يأركان اإلسالم الخمسة ، فال توجد رركان خاصة 

يأحدهما دون ارخر ،و ال طالب المررة ياإليمان يركنين ونصف. وكل منهما مطالب 

يالصلواُ الخمس وركعاتها ورورادها، فلم يفرض على الرجل خمس صلواُ 

المررة صالتين ونصف ،وال فرض على المررة نصف ركعاُ الصلواُ وعلى 

 الخمس .

كما رنت ال يوجد فرق يين الرجل والمررة في حدود السرقة والزنا وشرب الخمر ،    

وال في رصول الحل والعمرة ، فكل منهما يطوف يالكعية ويسعى يين الصفا 

ن دين اإلسالم و ال يحتاج والمروة وي ف على عرفة . و هذا الذ  ذكرناه معروف م

 . 133إلى  تونيق

ورما نصيب المررة في الميرا  فهو ليس كما زعم الرجالن: حامد ريو زيد    

وجورج طراييش فزعمهما ياطل مردود عليهما ، ننت ال يوجد في الشرا يأن 

نصيب المررة دوما هو على النصف من نصيب الرجل. فهذا ال يصو ، وافترا  

                                                
  133وما يعدها .  406،461،ص: 2لكن مع ذلك انفر منال :.سايق : ف ت السنة ، مل  
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ما قد اغفال مواضع كنيرة في الميرا  ال يكون فيها نصيب المررة على الشرا ، وه

على النصف من نصيب الرجل . والح ي ة هي رن المررة ليس لها نصيب واحد في 

الميرا  ،وإنما تأخذ نصييها في شريعة اإلسالم حسب موقعها في التركة التي ت سم 

رو رختا ،رو زوجة ،رو جدة  حسب مواقع انفراد المعنيين يالميرا  . ف د تكون رما ،

، رو عمة ونصييها في هذه الحاالُ ليس واحدا وال يكون دوما على النصف من 

الرجل ف د يساويت ، وقد ي ل عنت،  وقد يزيد عليت. فمن ذلك رنت يتساوى نصيب 

ا »المررة مع انب ل ولت سيحانت :  ْنه َما السُّد س  ِممه تََرَك إِن َكاَن َونَيََوْيِت ِلك ّلِ َواِحٍد ّمِ

، ويتساوى ريضا في حالة ميرا  اإلخوة لألم ل ولت  -11سورة النسا :-«لَت  َولَدٌ 

ْنه َما »سيحانت:  ٌُ فَِلك ّلِ َواِحٍد ّمِ ٌ َولَت  رٌَخ رَْو ر ْخ ٌل ي وَر   َكالَلَةً رَو اْمَررَة َوإِن َكاَن َرج 

. و قد  -12سورة النسا :« ش َرَكا  فِي النُّل  ِ السُّد س  فإن  َكان َواْ رَْكنََر ِمن ذَِلَك فَه مْ 

تأخذ المررة نصييا كييرا في حاالُ رخرى ، فتأخذ نصف التركة إذا كانُ ينتا 

واحدة،  وتأخذ نلني التركة في حالة وجود ينتين فأكنر ، ويؤول ياقي التركة إلى  

 نَِسا  فَْوَق انْنَتَْيِن فإن ك نه » الورنة ارخرين من الرجال والنسا  معا ، ل ولت تعالى :

} ْنه َما السُّد س  ُْ َواِحَدةً فَلََها النِّْصف  َونَيََوْيِت ِلك ّلِ َواِحٍد ّمِ  -فَلَه نه ن ل نَا َما تََرَك َوإِن َكانَ

. فنصيب المررة ليس دائما على النصف من نصيب الرجل ، وال -11سورة النسا :

أخذ فيها المررة اكير من الرجل حسب موقعها هو اقل منت دوما ، يل توجد حاالُ ت

 في انسرة والعائلة.

ورما اخذ الينُ للنصف مع رخيها الذكر فهذا ليس فلما للمررة وال إجحافا في    

ح ها ، وإنما هو عين الحق والعدل ، وخالفت هو الفلم و اإلجحاف في حق 

وليسُ المررة. فنصييها رخيها،ننت هو المكلف شرعا يال وامة و اإلنفاق على الييُ 

يي ى عندها ، ونصييت هو ينف ت على نفست و زوجتت و روالده، وعلى الذين يكفلهم 

 من ريويت وإخوتت إن وجدوا .

و نالنا إن دعوة حامد ريي زيد إلى  االجتهاد في نصيب المررة من الميرا  الذ     

ة ياطلة مشيوهة ، حدده الشرا يدعوى التطور التاريخي ومسايرة الواقع . هو دعو

و زعم مخالف للشرا والع ل معا. نن  هللا تعالى  ركمل دينت ورحكمت وفصلت، 
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ورمرنا يإتياعت ،وتوعدنا يالخسران الميين إن خالفناه في ذلك . وهذا يعني رنت ال 

يحق ،وال يصو رن ن تير رحكام الشرا من رجل الواقع المزعوم. وإنما المطلوب منا 

ا ، ون خضعت للشرا وليس العكس . وليس من الع ل وال من هو رن نتير واقعن

الم يول رن ندعو إلى  تتيير الشرا يدعوى االجتهاد لنجعلت مواف ا مع رهوائنا 

ومصالحنا وشهواتنا . فهذه الدعوة ال ميرر لها من الشرا الصحيو وال من الع ل 

اد انتصارا للعلمانية الصريو ، وإنما هي دعوة ماكرة تعمل لهدم اإلسالم ياسم االجته

 و خدمة لألهوا  .

و رما قول حامد ريي زيد من رن الخطاب الديني المعاصر هو الذ  يمنع االجتهاد    

في انحكام الشرعية لتتييرها وجعلها مسايرة للواقع المعاصر. فهو قول فيت تتليط 

لشرا  وتحريف وافترا  على الشرا والخطاب الديني معا، نن الذ  يمنع تحريف ا

وهدمت ياسم االجتهاد هو الدين نفست روال ،  نم الخطاب  الديني الصحيو نانيا يأمر 

من الشرا نفست ،وليس من عند الخطاب الديني نفست . فاهلل سيحانت هو الذ  رمرنا 

يإتياا شرعت ، وحذرنا من االنحراف  عنت ،ونهانا عن التأويل التحريفي الفاسد ، 

َق يِك ْم َعن  َورَنه » ل ولت سيحانت: ْستَِ يًما فَاتهيِع وه  َوالَ تَتهيِع واْ السُّي َل فَتَفَره هَذَا ِصَراِطي م 

اك م يِِت لَعَلهك ْم تَته  وَن  ُ  لَك ْم » ،و -126سورة اننعام:-«َسيِيِلِت ذَِلك ْم َوصه اْليَْوَم رَْكَمْل

  ُ ُ  َعلَْيك ْم نِْعَمتِي َوَرِضي ن مه » ، و-3سورة المائدة:-« لَك م  اإِلْسالََم ِدينًا ِدينَك ْم َورَتَْمْم

وَن  َن اْنَْمِر فَاتهيِْعَها َواَل تَتهيِْع رَْهَوا  الهِذيَن اَل يَْعلَم  سورة -«َجعَْلنَاَك َعلَى َشِريعٍَة ّمِ

ا الهِذيَن في ق ل ويِِهْم َزْيٌغ فَيَتهيِع وَن َما تََشايَتَ » َ،و-18الجانية: سورة آل -«ِمْنت   فأَمه

 .  -7عمران:

و واضو من ذلك رن الرجل يريد الوصول إلى  تحريف الشرا وهدم قواعده    

يدعوى مسايرة الواقع، وجعل الشريعة صالحة لكل زمان و مكان حسب زعمت ، 

وعدم الوقوف في وجت التطوراُ اليشرية في مختلف مجاالتها. وعملت هذا ال ي يلت 

ذهب وال علم ، ننت  يهدم وال ييني، واالجتهاد في النوايُ دين وال ع ل، وال م

وانصول يؤد  إلى  الت ويض والهدم و ال يؤد  إلى  الينا  والتطوير.  والتريب 

في انمر رن ذلك العمل رضيت الرجل لإلسالم ولم يرضاه لمذهييتت وعلمانيتت. فهو 
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ويشر يهما كحل لمشاكل قد دافع عنهما، و دعا إليهما، و ح  على التمسك يهما، 

 اإلنسان  من جهة ،و حّرف اإلسالم من رجلهما من جهة رخرى  !.

والرجل متعصب للياطل وغير موضوعي مع نفست وال مع غيره. نن  الياح      

الموضوعي النزيت ال يسمو لنفست يأن يتدخل في رديان ومذاهب غيره،  و ي صر 

لك مع رديانهم ومذاهيهم. إنت ال يحق لت على تحريفها ويدعو رصحايها إلى ممارسة ذ

رن يدعو إلى  ذلك ،رو يكذب عليها، رو ي حرف نصوصها ،رو يحملها ماال تحتمل . 

ننها ليسُ ملكت ، فإما رن ي ؤمن يدين رو يمذهب منها ، وإما رن يتركها كلها ، 

 يحق لت وييح  لنفست دينا آخر. و إذا كان من ح ت رن ينت دها يطري ة علمية، فإنت ال

رن ييدل نصوصها ويحرفها ،رو يفرض عليها رفكاره. لكن حامد ريا زيد  لم يلتزم 

يذلك وسمو لنفست يأن يحرف الشرا ويهدمت دون دليل صحيو ، يدعوى االجتهاد و 

 مسايرة الواقع .

ورايعا إن الرجل تفاهر يالتيرة على الشرا في دعوتت إلى  االجتهاد لتتيير    

. يدعوى رن عدم ممارسة ذلك يؤد  إلى  انهيار دعوى صالحية رحكام الشريعة 

الشريعة لكل زمان ومكان من رساسها من جهة ،و ي ؤد  إلى اتساا الفجوة يينها 

ويين الواقع من جهة رخرى  !!. وهذا زعم ال يصو، نن ال ول يصالحية الشريعة 

تة، ومن لكل زمان ومكان ليس هو مجرد دعوى، وإنما هو ح ي ة شرعية ناي

ضرورياُ دين اإلسالم الشامل الكامل الم حكم الم فصل . وزعمت هذا هو في الح ي ة 

هدم للشرا وتفويض لت، يدعوى التطور والمواكية . فهذا تتليط وتدليس، وتالعب 

يالشرا وتحريف لت، نن  إنياُ صالحية الشريعة لكل زمان ومكان هي من رصول 

قع يالعودة إلى الشريعة نفسها وتحكيمها في كل الدين من جهة ، و تتح ق في الوا

فروفنا من جهة رخرى . وال تتم يتحريف الشريعة يدعوى التطوير والمواكية مع 

تعمد للشرا وتعطيل لت، وهذا الذ  يريده  العصر حسب زعم الرجل. فهذا تحريف م 

 الرجل .

ن ومكان، ننت فإذا رخذنا يزعمت التحريفي فالشريعة تصيو غير صالحة لكل زما    

يؤد  إلى  تحريفها وتعطيلها وإحالل شريعة رخرى  محلها . و من نم ال يي ى 
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للشرا شي !، وماذا يي ى من اإلسالم إذا غيرنا رحكامت وحرفنا شريعتت؟! فال يي ى 

إسالم وال شريعة، وال يصو تسمية تلك التحريفاُ يأنها إسالم. نن  اإلسالم هو 

ويدلناه يشرائع اليشر اختفى اإلسالم وحلُ محلت العلمانية  شرا هللا ، وإذا حرفناه

التي يؤمن يها حامد ريو زيد ويدعوا إليها . وهذا هو الذ  يعمل الرجل للوصول إليت 

يدعوى مسايرة التطوراُ ومواكيتها . و هذا تحريف وتالعب مرة ياسم اإلسالم و 

راُ التاريخية ، كل ذلك االجتهاد، ومرة ياسم الواقع والع ل، ومرة ياسم التطو

 ليصل إلى  تح يق غاياُ في نفست خطط لها سلفا.

و رما الفجوة التي حذر منها حامد ريو زيد من رنها ستتسع يين الواقع والوحي    

عندما ال ن خضع رحكام الوحي للتتيير ومساير الواقع . فهو تحذير ياطل ، و فيت 

جدُ واتسعُ ليس يسيب عدم تتليط وتدليس على ال را  .نن تلك الفجوة  و 

صالحية الشريعة لكل زمان ومكان، وإنما وجدُ يسيب انحراف الواقع عن الشرا 

الصحيو ،والع ل الصريو من جهة، واإلصرار على االنحراف وإتياا انهوا  

والشيهاُ من جهة نانية، وإيعاد الشرا من رن يحكم اإلنسان  في كل جوانب حياتت 

فإن  تلك الفجوة ليسُ حجة على الشرا ،وإما هو الذ  حجت من جهة نالنة . لذا 

عليها ،وهي نمرة مرة النحراف اإلنسان ،ويعده عن الوحي الصحيو والع ل 

 الصريو .

فيتعلق يالريا ، و مفاده رن  حامد ريا زيد زعم رن  -الرايع -ورما المنال انخير    

صلي اختفى من المعامالُ الريا المذكور في النص تجاوزه الزمن، نن معناه ان

االقتصادية ،وال يصدق ذلك المعنى على ما يسمى يانرياح رو الفوائد في النفام 

 . 134االقتصاد  الحدي 

و قولت هذا ال يصو ،وفيت تتالط وتدليس على ال را ،  وفيت ريضا افترا  على     

يين الدول الشرا والواقع معا . نن ال روض المالية السائدة في الوقُ الحاضر 

والينوك والتجار هي قروض ريوية تندرج ضمن ريا النسيئة المحرم شرعا . وهو 

ال رض الذ  يجر نفعا على صاحيت، وي وم على الزيادة المشروطة يأخذها الدائن 
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وس  رَْمَواِلك ْم الَ » من المدين نفير التأجيل، و هذا مذكور في قولت تعالى : ؤ  فَلَك ْم ر 

وَن َوالَ  وَن تَْفِلم  . وهذا النوا من ال روض هو التالب -279سورة الي رة:-« ت ْفلَم 

. وهو من رسياب انزمة العالمية الخان ة التي  135على المعامالُ المالية في العالم

( ، ومن المعروف 2010-2009يعاني منها االقتصاد العالمي في وقتنا الحاضر  )

انزمة كما تأنرُ يها الينوك الت ليدية رن الينوك اإلسالمية المعاصرة لم تتأنر يهذه 

 ننها ال تتعامل يالريا.

و يذلك يتيين جليا رن النماذج انريعة التي استشهد يها نصر حامد ريو زيد  في    

قولت يخضوا الشريعة اإلسالمية للتاريخية ، ورن يعض رحكامها قد ف دُ صالحيتها 

ا ،وتحريف لت وتتليط وتدليس في الوقُ الحاضر . ما هي إال افترا  على الشر

 على ال را  .

ورما المجموعة النالنة فموضوعها العالقة يين الوحي ورسياب النزول وتتضمن     

طائفة من انياطيل قال يها يعض ردعيا  الع النية نذكرها من خالل المواقف ارتية 

: 

تحكم في نزو     ل الوحي ننت رولها مفاده هو رن حسن حنفي زعم رن الواقع هو الم 

ال يشك رحد في رن رسياب النزول تعني رن الوحي اإلسالمي ندا  من الواقع،  »

وليس فرضا عليت . فالواقع رسيق من الفكر، من حي  مناهل التتيير االجتماعي، 

 وحصر المشكالُ ،وطري ة التفسير ، فتحريم الخمر كانُ يدايتت واقعة سكر ...

»136 . 

سيق رن يينا ياندلة الدامتة رن الوحي هو انسيق من  وردا عليت رقول: روال    

الع ل والواقع معا ، كما رن الواقع هو انعكاس نفكار اليشر وسلوكياتهم ومصالحهم 

. و ال يصو رن يكون َحَكما إال إذا وافق الشرا الصحيو، والع ل الصريو والواقع 

مخلوق هلل تعالى  من الصحيو من جهة ، و رن كال من اإلنسان  والواقع والعالم 

جهة رخرى  . ويما رن الوحي كالم هللا تعالى  فانمر كلت  لت سيحانت ، فلت الخلق 
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وانمر . والوحي  هو الَحَكم وليس اإلنسان  ، وال الع ل وال الواقع ، وال الطييعة و 

ال ر  مخلوق آخر. لكن الرجل متالط ومحرف فزعم رن الوحي اإلسالمي ندا  من 

وليس فرضا عليت . و هذا ال يصو ، و الح ي ة هي خالف زعمت، نن الواقع، 

الوحي هو ندا  من السما  إلى الواقع  وتفاعل معت من جهة،  وفَْرض عليت من 

خال ت رحب رم كره من جهة رخرى  . وقد حارب  المشركون ورهل الكتاب الوحي 

تي وقفُ رمامت. اإللهي لكنت قهرهم وفرض سلطتت عليهم ، ورزاح كل الحواجز ال

فالوحي اإللهي فرض نفست على الواقع فرضا يال وة ،و لم يكن ندا  من الواقع ، فلو 

كان ندا  منت ما حد  الذ  حد  يينهما . وهذه ح ي ة شرعية وتاريخية متواترة ال 

 يمكن الشك فيها .

و ورما حكاية الواقع رسيق من الفكر من حي  مناهل التتيير، فهذا ال يصو وه    

نفرة جزئية للموضوا، نن الح ي ة هي رن الواقع فكر والفكر واقع ، وكل ما في 

الواقع انعكاس لإلنسان يفكره ورهوائت وغرائزه . فال معنى لهذا التفريق من رجل 

الزعم يأن الواقع رسيق من الوحي والع ل معا. فهذا زعم ياطل وتتليط وتدليس 

 وتالعب يانلفاف .

قع هو المتحكم في الوحي لنزل الوحي في كل مكان و زمان، ولما و لو كان الوا    

توقف الوحي من النزول ريدا ،و لنزل على آالف اليشر.نن الواقع اليشر  كلت 

يحتاج إلى  الوحي اإللهي في كل رحوالت و رزمانت. ولماذا لم يفهر رسول  يين 

 –آخر يعد محمد ؟ ولماذا لم يفهر نيي -عليهما الصالة والسالم-عيسى ومحمد 

.فالزعم الذ  قالت الرجل ياطل شرعا ، وع ال، و واقعا .و  -عليت الصالة والسالم 

 الصواب في ذلك هو رن هللا هو المتحكم  في الوحي ال الواقع .

ورما حادنة تحريم الخمر فهي كتيرها من حواد  التشريع ال عالقة لها يما     

ير صحيحة ذاُ خلفية مذهيية ليصل إلى  زعمت الرجل. الذ  نفر إليها يطري ة غ

غاياُ في نفست . رنت  قطع الحادنة من رصلها ومحيطها، و وجهها وجهة غير 

صحيحة ،نن  تحريم الخمر لو كان تايعا للواقع لما تم تحريمت رصال ،نن شرب 

الخمر كان متجذرا في الواقع ويكاد من المستحيل رن يتخلى عنت الناس . وهذا يعني 
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كان على الوحي رن يستجيب لذلك فيحللت، رو يسكُ عليت وال يحرمت رصال، رنت 

يحكم زعم الرجل يأن الوحي كان ندا  من الواقع ، فما على الوحي إال رن يستجيب 

لت و ي سايره . لكن الذ  حد  خالف ذلك تماما فالوحي هو الذ  اوجد المجتمع 

عاُ تنزل تدريجيا لتتير الواقع المسلم من يين المجتمع الجاهلي. نم يدرُ التشري

الجاهلي وينا  المجتمع اإلسالمي. منها تحريم الخمر ، فأشار روال إلى  رن ضرره و 

}يَْسأَل ونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ق ْل فِيِهَما إِنٌْم  إنمت ركير من نفعت ، في قولت سيحانت:

ه َما رَكْ  . نم هيأ النفوس  -219سورة الي رة:-يَر  ِمن نهْفِعِهَما {َكيِيٌر َوَمنَافِع  ِللنهاِس َوإِنْم 

الَةَ َورَنت ْم س َكاَرى :» لتكون ركنر ت يال و تهيأ للتحريم في قولت تعالى  الَ تَْ َري واْ الصه

واْ َما تَ  ول ونَ  » . نم حرمها نهائيا في قولت سيحانت:-43سورة النسا :-« َحتهَى تَْعلَم 

ْن َعَمِل الشهْيَطاِن فَاْجتَنِي وه  لَعَلهك ْم إِنهَما اْلَخْمر    َواْلَمْيِسر  َواننَصاب  َوانَْزالَم  ِرْجٌس ّمِ

وَن  فالوحي هو الذ  اوجد المجتمع اإلسالمي ، نم هو  . -9سورة المائدة:-«ت ْفِلح 

الذ  رياه و حرم عليت شرب الخمر ، فاستجاب الواقع للوحي ، ولم يحد  العكس . 

 الذ  اوجد المجتمع المسلم ؟،  ومن الذ  غير انخر و كانُ لت التلية ؟ .فمن 

وما ييطل زعمت ريضا هو رن السيرة النيوية شاهدة على رفض الواقع للوحي،    

وهذا خالف ما زعمت الرجل و رراد رن يوهمنا يزعمت . فدعوة اإلسالم واجهُ 

م من العرب والعجم . فهذه م اومة شديدة من قريش واليهود ، والمناف ين وغيره

المعارضة الشديدة والمتنوعة والواسعة دليل قاطع على رن الوحي اإلسالمي لم يكن 

ندا  من الواقع ، فلو كان كذلك الحتضنت الواقع ولما قاومت . و عليت فإن الح ي ة 

هي رن الوحي  كان ندا  من السما  لتتير روضاا انرض. فتفاعل مع الواقع و 

حتى انتصر عليت ، وفرض نفست عليت، و هذا تح يق عملي ل ولت  تصارا معت

يِن ك لِِّت َولَْو »سيحانت:  ه َو الهِذ  رَْرَسَل َرس ولَت  يِاْله َدى َوِديِن اْلَحّقِ ِلي ْفِهَره  َعلَى الّدِ

ْشِرك وَن   .  - 9سورة الصف:-«َكِرهَ اْلم 

ياب النزول تعني رولوية الواقع والموقف الناني مفاده رن حسن حنفي زعم رن رس    

 .137على الفكر ورنت رساس الن ل ريضا

                                                
  369137،ص:1،. ومن الع يدة إلى  النورة ج 25، ص: 8الدين والنورة في مصر ، ج 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 157 

و قولت هذا ال يصو رقامت على التتليط والتدليس، وإغفال ح ائق الشرا  والع ل    

والواقع، و التي نصُ صراحة على خالف زعمت. ننت روال ال يصو إدراج الوحي 

رما الوحي فهو كالم هللا  اإللهي ضمن عيارة الفكر ،نن الفكر خاص ياإلنسان 

 تعالى  ي سمى وحيا وكالما وال يسمى فكرا ،نن الشرا سماه وحيا و كالما ال فكرا.

ورما الواقع الذ  سي ت الرجل على الوحي والفكر ف د سيق رن يينا يطالن  زعمت    

هذا ،و يينا رن الوحي رسيق من الع ل و الواقع معا، فال نعيده هنا . ورما رسي يتت 

على الفكر فهو تتليط وتدليس من الرجل ،نن الواقع نفست هو انعكاس للفكر 

اإلنساني  ،و الفكر ذاتت هو من الواقع ريضا. فالواقع فكر والفكر واقع والكل انعكاس 

لإلنسان يفكره ورهوائت وغرائزه . و عليت فال معنى لهذه المتالطاُ والتدليساُ 

ت مخلوق هلل تعالى  مفروض عليت رن يكون عيدا والتالعياُ . واإلنسان  والواقع كل

لخال ت، فال الع ل رسيق من الوحي والواقع، وال الواقع رسيق منهما ، وإنما الوحي 

 رسيق من كل مخلوق ننت كالم هللا انزلت على يني آدم ليعيدوه يما شرعت لهم فيت .

افة إلى  رن حجة هذا ياإلض »والرجل نفست ريطل ذلك الزعم ون ضت عندما قال :    

الواقع ليسُ حجة على الفكر ، وإال كان كل الف ر في يالد اإلسالم حجة على رن 

. وهذا ردا دامغ م فحم صحيو رد يت حسن حنفي على 138« اإلسالم دين الف ر ...

 نفست !!.

ونانيا إن الرجل يفتر  على رسياب النزول عندما حملها ما ليس منها.نن  رسياب    

هي التي روجدُ الوحي ، وال هي التي روجدُ المجتمع المسلم ،  النزول ليسُ

وإنما الوحي هو الذ  اوجد المجتمع ورسياب النزول معا. و رصيو  هو ارمر 

والناهي، والموجت والمريي وليس العكس . وحتى عندما يستجيب الوحي نمر في 

ل و الم وجد، و الواقع ،رو يتفاعل معت ، فهذا ميني على رساس رن الوحي هو انص

المصدر وصاحب الكلمة انخيرة ، ولم يفرض عليت الواقع شيئا ، و رن الكلمة 

انولى وانخيرة لت ال للواقع . وعندما اقر الشرا يعض المفاهر التي كانُ سائدة 

في الجاهلية ، فإن هذا اإلقرار لم يكن يأمر من الواقع وال يضتط منت، وإنما كان 
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 ر منت إال يعض الخصال الحميدة التي كانُ موجودة في يأمر من الوحي ولم ي

العرب . وهي في انصل من آنار النيواُ الساي ة والفطرة السليمة ، ولهذا قال 

. فالوحي  139«إنما يعنُ نتمم مكارم انخالق»: -عليت الصالة والسالم –الرسول 

وليس الواقع  هو الذ  اقر ذلك ننت صحيو موافق الشرا فزكاة و رلح ت يالشرا ،

 هو الذ  فعل ذلك .

و رما الموقف النال  من المجموعة النالنة فمفاده رن حسن حنفي زعم رن النص    

إجاية على سؤال يفرضت الواقع، يدليل رسياب النزول، والناس  والمنسوخ، »هو

 .  140ويدليل الوحي عير التاري  عندما كانُ الشريعة الالح ة تنس  الساي ة

ال يصو، وفيت تتليط وتدليس على ال را ، رقامت صاحيت على نفرة  وقولت هذا   

جزئية تحريفية للشرا والواقع معا. نن العالقة يين رسياب النزول والناس  

والمنسوخ و يين الوحي ليسُ كما صورها الرجل. وإنما هي عالقة ت وم على تيعية 

الوحي موضوعا فرا نصل وليس العكس . كما رن الواقع موضوا للوحي وليس 

لت . ورسي ية الوحي على الواقع نايتة قطعا يدليل الشواهد ارتية: منها إن الوحي 

كالم هللا والواقع انعكاس لفكر و سلوكياُ مخلوق هو اإلنسان . و منها رن مكانة 

الوحي رعفم من مكانة الواقع ، ننت كالم هللا والواقع انعكاس لإلنسان . و منها رن 

حق كلت ، لكن الواقع نسيي ومحدود، فيت الحق والياطل ، والخطأ الوحي ي ين و

والصواب ، فهو انعكاس لإلنسان النسيي . و منها رن الوحي هو الذ  اوجد الواقع 

شّرا والموجت هو الوحي  اإلسالمي وليس العكس. و منها رن ارمر والناهي ،و الم 

 ستسالم لخال ت .إال الخضوا واال -ر  الواقع-وليس الواقع ، و ما عليت

علما يأن حواد  النزول ليسُ هي التي رنزلُ الوحي وإنما الوحي هو الذ     

روجدها من رساسها من جهة ، نم تفاعل معها و تحكم فيها، فكانُ هي ريضا من 

رسياب نزولت مع تيعيتها لت من جهة رخرى  . ولو كان في م دورها إنزالت ، فلماذا 

عالم التي كانُ تعل يمختلف االنحرافاُ والفالالُ، لم تنزلت في كل رقطار ال

والكفرياُ والشركياُ ، والمنكراُ زمن نزول الوحي اإلسالمي وقيلت ويعده ؟. 
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ويما رن ذلك لم يحد  دل على رن رسياب النزول هي نتيجة للوحي: إيجادا و توجيها 

ياب نزول ننت ، رمرا و نهيا  .هذا فضال على رن قسما كييرا من الوحي ليسُ لت رس

 . 141نزل دون مناسية ،وقد سيق رن ذكرنا رمنلة من ذلك 

و رما حدو  النس  في الوحي فلم يكن مفروضا من الواقع فرضا، وال كان شامال    

للدين كلت. وإنما مس يعض الجزئياُ المتتيرة ، وهي سنة من سنن هللا تعالى  في 

ما نَنَسْ  ِمْن آيٍَة رَْو ن نِسَها » َتعالى : خل ت ، تّم يأمره تعالى  وِحكمتت ، يدليل قولت

ْنَها رَْو ِمنِْلَها رَلَْم تَْعلَْم رَنه َّللّاَ َعلََى ك ّلِ َشْيٍ  قَِديٌر  ُِ يَِخْيٍر ّمِ
ْ .  -106سورة الي رة:-«نَأ

فاهلل هو الناس  وليس الواقع ، و ارية واضحة في رن انمر كلت هلل وليس للواقع 

ن الواقع لت اعتيار لكن ليسُ لت است اللية وال لت ال درة على انزل .ونحن ال ننكر ر

الوحي ،وال تتيره ،و ال نسخت ، وال التحكم فيت . لذا فإن هللا تعالى  عندما نس  آياُ 

يأخرى  كان نسخا محدودا يأمره و توجيهت. نم توقف النس  ولم يستمر ليشمل آياُ 

دا ، و هو محكوم يالوحي وليس يالواقع رخرى  من الكتاب. والمنسوخ منت قليل ج

 الذ  ال يستطيع نس  رية آية منت زمن نزول الوحي و يعد توقفت  .

و الموقف الرايع مفاده هو رن حسن حنفي زعم رن رسياب النزول تشير إلى     

رولوية الواقع على النص، فكانُ" الواقعة ت ع نم يتلوها الوحي فالمنهل اإلسالمي ال 

هللا ، وقال الرسول، إنما ييدر يالواقعة يطرح المشكلة ، ورن الواقع ييدر ي ال 

 .  142«االجتماعي يسيق الفكرة ... .  وزعم ريضا رن  "النص واقع والواقع نص 

و رقول: إن الرجل ال يمل من تكرار ذلك الياطل ، وهو إما رنت ال يعي ما ي ول،    

يانلفاف لتاياُ في نفست. فهو  رو رنت صاحب يتعمد التحريف والتتليط والتالعب

روال ينفر إلى  الفرا ويأخذ يت ،و يتفل انصل و يهملت و ي زمت . و هذا انحراف 

منهجي كيير وخطير. نن الوحي هو انصل الذ  اوجد الواقع اإلسالمي كلت ، فهو 

تايع للوحي و جز  منت يالضرورة وموضوا لت ،و ليس العكس .وهذه من يديهياُ 

لتاري  ، لكن الرجل متالط ومحرف ، فعكس انمر ورراد رن يوهمنا يأن الشرا وا

 الوحي تايع للواقع . 
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والرجل نسي رو تناسى رن عيارة: قال هللا هي رصل كل شي  ، ورسيق من كل     

ه  إِذَا »مخلوق ،نن هللا سيحانت هو الذ  اوجد كل مخلوقاتت ي ولت سيحانت:  إِنهَما رَْمر 

إِْذ قَاَل َريَُّك ِلْلَمالَئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل » َ،و-سورة يس:-«رَْن يَ  وَل لَت  ك ْن فَيَك ون  رََراَد شيئا 

َما  َونَْحن  ن َسيِّو  يَِحْمِدَك  فِي انَْرِض َخِليفَةً قَال واْ رَتَْجعَل  فِيَها َمن ي ْفِسد  فِيَها َويَْسِفك  الّدِ

وَن َون  َّدِس  لََك قَاَل إِنِّي رَْعلَ  ، فعيارة : قال هللا ، هي -30سورة الي رة:-«م  َما الَ تَْعلَم 

 رصل الوجود كلت يما فيت الواقع اليشر  .

وكلنا نعلم رن الدعوة اإلسالمية كلها يدرُ يعيارة: قال هللا ، و قال الرسول فكان     

َك الهِذ  َخلََق اْقَررْ يِاْسِم َريِّ »ذلك سييا في فهور الواقع اإلسالمي ، ل ولت تعالى : 

ل  ، ق ْم فَأَنِذْر{ -2،  1سورة العلق:-«َخلََق اإلنسان  ِمْن َعلٍَق  ّمِ زه سورة -، و}يَا رَيَُّها اْلم 

لل يام يالمهمة الريانية داعيا  -عليت الصالة و السالم-. فنهض النيي -2، 1المزمل:

في الدعوة إلى   إلى  هللا تعالى  .و قد سار على نهجت رصحايت و رمتت من يعده

 اإلسالم ي ال هللا ،و قال رسولت ،و ال دعوة لإلسالم دون ذلك . 

ورما قول الرجل يأن الواقعة كانُ ت ع نم يتلوها الوحي . فانمر ليس كما رراد     

رن ي وهمنا يت، نن الواقعة ذاتها هي نتيجة ل ال هللا ، وقال رسولت من جهة، وهي 

تحكم فيت من جهة رخرى . جز  من المجتمع الذ  روجد ه الوحي و الم سيّر لت و الم 

علما يأن قال هللا ، وقال الرسول ال ينفيان سنن  المجتمع وخصائصت ,  يل هما قد 

نصا على وجودها ، ورمرا يدراسة المجتمع دراسة علمية ت وم على التجرية 

ان والمشاهدة واليرهان، و حنا على العمل الكتشاف سنن الطييعة والعمر

 .  143اليشر 

و نانيا ليس صحيحا رن الواقع االجتماعي يسيق الفكر ، فهذا تتليط وتفليل ،و    

نفرة جزئية للموضوا . نن الواقع اليشر  كلت انعكاس لفكر اإلنسان  ودوافعت 

ورغياتت ، وليس العكس. فالفكر واإلنسان  عامة رسيق من الواقع اليشر  . 

 ول وانساسي لواقعت ، علما يأن كالهما نسيي .واإلنسان  ككل هو المحرك ان
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ورما قولت :" النص واقع والواقع نص " فهو قول فيت تتليط وتدليس على ال را      

،نن النص الشرعي هو واقع ملموس لكنت واقع يمنل نصا إلهيا وال يمنل نصا 

إنساني يمنل يشريا . و رما الواقع فهو واقع يشر  ال يمنل نصا إلهيا وإنما هو واقع 

انعكاساُ رفكار اإلنسان  وغرائزه ومصالحت على الواقع العملي. و النص اإللهي 

تمنل في الواقع و تجلى فيت على شكل وحي مكتوب ، فأوجد واقعا إنسانيا إسالميا ، 

 ولم يحد  العكس .

و رما الموقف الخامس فيتعلق  يزعم حسن حنفي يأن رسياب النزول تعني " رننا     

ار من الوحي في كل مناسية ما نجد فيت حال لمشاكلنا ومآسينا ". و " كل محاولة نخت

لتفسير الوحي ككل ورخذه جملة واحدة معارضة لطري ة نزول الوحي في اليداية " 

.و "ال رآن يحتو  على حلول لمشاكل عدة ، ال يؤخذ منها إال ما ساعد على حل 

 .    144ولم يأخذوا ر  شي  " مشاكل ، و إال استمع الناس إلى  كل نيي ،

و رقول : روال إن الرجل يفتر  على الشرا ،  ويتكلم يال علم ، و ي رر رمورا يال   

دليل من الوحي ،وال من الع ل ،وال من العلم . مما يدل على رنت يسعى إلفساد 

الشرا وتعطيلت  وهدمت ، يدعوى رسياب النزول ، وهي في الح ي ة ضده، وكشفُ 

رساسها، و هذا سيق رن ييناه . و كان عليت رن يؤيد زعمت ياندلة التي  مزاعمت من

تؤيد ما ذهب إليت، لكنت لم يفعل ذلك ، واكتفى يالدعاوى و المزاعم ، ومتى كانُ 

دليال ؟! . و المزاعم ررس مال المفاليس ، وال يعجز عنها احد ، ففي إمكان ر  

إنسان رن يؤيد زعمت يالدليل الصحيو إنسان يزعم ما يريد ، لكن ليس في م دور ر  

 . 

و ال يوجد في الشرا نص يأمر يأن نختار منت ما يوافق رهوا نا ومصالحنا    

ونترك ما يخالفها. و الموجود فيت خالف ذلك تماما ، ف د رمرنا هللا تعالى  يأن نأخذ 

َجعَْلنَاَك  نمه »  يشرعت كلت ، و حذرنا من مخالفتت رو ترك يعض منت ، ل ولت سيحانت :

وَن  َن اْنَْمِر فَاتهيِْعَها َواَل تَتهيِْع رَْهَوا  الهِذيَن اَل يَْعلَم  -18سورة الجانية:-«َعلَى َشِريعٍَة ّمِ

َق يِك ْم َعن َسيِيِلِت ذَِلك ْم »،و ْستَِ يًما فَاتهيِع وه  َوالَ تَتهيِع واْ السُّي َل فَتَفَره َورَنه َهذَا ِصَراِطي م 
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َواْحذَْره ْم رَن يَْفتِن وَك َعن يَْعِض »، و-153سورة اننعام: -«اك م يِِت لَعَلهك ْم تَته  وَن َوصه 

نِيًرا َما رَنَزَل َّللّا  إِلَْيَك فإن  تََولهْواْ فَاْعلَْم رَنهَما ي ِريد  َّللّا  رَن ي ِصييَه م يِيَْعِض ذ ن ويِِهْم َوإِنه كَ 

َن النهاِس لَفَاِس  و . وقد ركمل هللا تعالى  دينت ورضيت لنا  -49سورة المائدة:-«َن ّمِ

ُ  َعلَْيك ْم نِْعَمتِي »كامال ال من وصا ، ل ولت سيحانت  ُ  لَك ْم ِدينَك ْم َورَتَْمْم اْليَْوَم رَْكَمْل

ُ  لَك م  اإِلْسالََم ِدينًا  فلم ي ل لنا رضيُ لكم يعضت ، رو  -3سورة المائدة:-«َوَرِضي

تختارونت انتم منت !! يل حذرنا من ذلك وشنّع على من يفعلت في قولت  يعض مما

وَن يِيَْعٍض فََما َجَزا  َمن يَْفعَل  ذَِلَك ِمنك ْم إاِله »سيحانت:  رَفَت ْؤِمن وَن يِيَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكف ر 

ا ِخْزٌ  فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َويَْوَم اْلِ يَاَمِة ي َردُّوَن إلى  رَشَ  ّدِ اْلعَذَاِب َوَما َّللّا  يِتَافٍِل َعمه

و  حذر سيحانت رسولت من رن يفتنت الضالون فيترك . - 85سورة الي رة:-تَْعَمل وَن {

َواْحذَْره ْم رَن يَْفتِن وَك َعن يَْعِض َما »يعض ما انزلت هللا عليت،  ف ال لت سيحانت : 

َن رَنَزَل َّللّا  إِلَْيَك فإن  تََولهْواْ فَاعْ  لَْم رَنهَما ي ِريد  َّللّا  رَن ي ِصييَه م يِيَْعِض ذ ن ويِِهْم َوإِنه َكنِيًرا ّمِ

. فواضو ذلك رن الرجل مفتٍر متالط يسعى  -49سورة المائدة:-«النهاِس لَفَاِس  وَن 

 لتحريف الشرا وت ويلت ما لم ي ل لتاياُ في نفست !!.

اري  الصحاية يشهد على رنت عندما كان و نانيا إن كال من الشرا والسيرة، وت   

الوحي ينزل كان المسلمون كلهم يلتزمون يت، وال يتركون منت شيئا ، وال يختارون 

منت ما يتفق مع فروفهم ومصالحهم .  يل كانوا يأخذونت كلت، و لم تكن لهم الخيرة 

وَك فِيَما فاَلَ َوَريَِّك الَ ي ْؤِمن و»من رمرهم . وقد قال هللا تعالى  لرسولت:  م  َن َحتهَى ي َحّكِ

واْ تَْسِليًما  َُ َوي َسلِّم  ا قََضْي مه سورة -«َشَجَر يَْينَه ْم ن مه الَ يَِجد واْ فِي رَنف ِسِهْم َحَرًجا ّمِ

ْؤِمنٍَة إِذَا قََضى َّللاه  َوَرس ول ت  رَْمًرا رَن يَك وَن لَه م  »،و  -65النسا : ْؤِمٍن َواَل م   َوَما َكاَن ِلم 

يِينًا  َ َوَرس ولَت  فَ َْد َضله َضاَلاًل مُّ سورة -«اْلِخيََرة  ِمْن رَْمِرِهْم َوَمن يَْعِص َّللاه

. فأين االختيار المزعوم الذ  اختل ت حسن حنفي ، و افتراه على -36انحزاب:

 الشرا والتاري  معا !!.

مع رهوائنا  و يذلك يتيين رن الشرا حرم علينا يأن نختار من الشرا ما يتفق   

ومصالحنا ، وتوعد من يفعل ذلك يسو  المصير. ورمرنا يأخذه و تطيي ت كلت، وإذا 

» لم ن در على تطيي ت كلت ، نطي ت مرحليا حسب استطاعتنا وفروفنا. ل ولت سيحانت:
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َ َما  فَاته  وا»،و-185سورة الي رة:-«ي ِريد  َّللّا  يِك م  اْلي ْسَر َوالَ ي ِريد  يِك م  اْلع ْسَر  َّللاه

ْسعََها »،و-16سورة التتاين:-«اْستََطْعت ْم  سورة -«الَ ي َكلِّف  َّللّا  نَْفًسا إاِله و 

ْطَمئِنٌّ يِاإِليَماِن -286الي رة: ،و }َمن َكفََر يِاَّلّلِ ِمن يَْعِد إيَمانِِت ِإاله َمْن ر ْكِرهَ َوقَْلي ت  م 

ن َشَرَح يِاْلك ْفِر َصْدراً فَ  َن َّللّاِ َولَه ْم َعذَاٌب َعِفيٌم {َولَـِكن مه سورة -عَلَْيِهْم َغَضٌب ّمِ

   .وهذا خالف زعم الرجل الذ  يؤد  إلى  تعطيل الشرا وهدمت . -106النحل:

و رما الموقف السادس فمفاده رن حسن حنفي عّرف رسياب النزول يأنها هي    

الناس  والمنسوخ اللذان الوقائع انولى التي جا  النص واصفا ومشرعا لها . وكذلك 

يدالن على تكيّف الوحي طي ا لتتيراُ الواقع ، وقدراُ اإلنسان ، وإمكانية 

 .  145التح يق

و رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمت ،وفيت تتليط وتدليس على ال را  .    

نن الصواب هو رن الوحي لم ينزل واصفا و متكيفا مع الواقع،  وإنما نزل واصفا 

يا ، متيرا وهادما، مشرعا ومرييا ، و موجدا لمجتمع جديد. ورسياب النزول وهاد

على نوعين : انول يتعلق يالمجتمع الجاهلي نزل الوحي لهدمت كلية ، ودخل معت 

في حرب ال هوادة فيها حتى قضى عليت تماما . و الناني يتعلق يالمجتمع الجديد 

. فشرا لت، ورياه و رعاه ، و وجهت  الذ  روجده اإلسالم ، وهو المجتمع اإلسالمي

ق ْل إِنه » : رمراً ونهياً ، ترغيياً وترهيياً ، وفرض عليت العيودية الكاملة هلل تعالى  :

ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن  .  فكل -162سورة اننعام:-«َصالَتِي َون س ِكي َوَمْحيَاَ  َوَمَماتِي َّلِلّ

 دا وعدما .رسياب النزول كانُ تايعة لسلطة الوحي وجو

و الشرا لم يأُ ليتكيف مع الواقع الجاهلي ، وإنما جا  لهدمت والتخلص منت   

نهائيا من جهة ، ولينا  مجتمع إسالمي جديد خاضع للشرا قليا وقاليا ،و ليس لت 

من انمر شي  من جهة رخرى  . و هذا هو الذ  حد  في الواقع يدليل الشرا و 

لوحي تكيف مع الواقع اإلسالمي يالناس  والمنسوخ . التاري  . وال يصو ال ول يأن ا

فهذا تتليط وافترا  على الشرا والتاري  معا، نن  النس  كان قليال جدا من جهة . 

وكان قائما على رساس المجتمع الذ  روجده الوحي نفست من جهة نانية ، والنس  تم 
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كلت للشرا ال هو  يأمر من الشرا نفست، فهو منت و إليت من جهة نالنة.  فانمر

للناس  والمنسوخ ، وال هو للواقع ، نن الواقع هو الذ  روجده ،و نن الناس  و 

 المنسوخ منت و إليت . 

مفاده رن حسن حنفي زعم رن النص  -السايع من المجموعة النالنة-والموقف انخير  

ما تتدخل لما كان " فارغا إال من الوقائع انولى التي هي سيب نزولت فإنت كنيرا 

 .      146انهوا  والمصالو الشخصية والفنون والمعت داُ لتمأل النص"

وردا عليت رقول:إن زعمت هذا غير صحيو ، وافترا  على الشرا والتاري  معا.    

نن الوحي شاهد ينفست  على رنت مملو  يعلوم وح ائق ، و تشريعاُ ورخيار كنيرة 

زول ،و قسم آخر كيير جدا ليس مرتيطا متنوعة . منها ما هو مرتيط يأسياب الن

يأسياب النزول ،و الكل من وحي هللا و كالمت . والوحي المرتيط يأسياب النزول 

ذكرها كمدخل وسيب للتشريع ، و ليسُ هي الم صودة يذاتها. لذا كنيرا ما كان 

يعض المسلمين يكون سييا في نزول آية ، فينزل الوحي و ي شّرا للحادنة ،و ال 

اسم الصحايي ،و ال يجعل الحكم خاصا يت ، و إنما يجعلت عاما يشمل كل يذكر 

ِ } المسلمين . ك ولت تعالى : قَْد َسِمَع َّللاه  قَْوَل الهتِي ت َجاِدل َك فِي َزْوِجَها َوتَْشتَِكي إلى  َّللاه

َ َسِميٌع يَِصيٌر الهِذيَن ي َفا َرك َما إِنه َّللاه ا ه نه َوَّللاه  يَْسَمع  تََحاو  ن نَِّسائِِهم مه وَن ِمنك م ّمِ ِهر 

وراً وَ  َن اْل َْوِل َوز  نَكراً ّمِ ْم لَيَ  ول وَن م  ْم َوإِنهه  ئِي َولَْدنَه  ْم إاِله الاله َهات ه  َهاتِِهْم إِْن ر مه َ ر مه إِنه َّللاه

وَن ِمن نَِّسائِِهْم ن مه يَع ود  ن قَْيِل لَعَف وٌّ َغف وٌر َوالهِذيَن ي َفاِهر  وَن ِلَما قَال وا فَتَْحِرير  َرقَيٍَة ّمِ

رَن يَتََماسها ذَِلك ْم ت وَعف وَن يِِت َوَّللاه  يَِما تَْعَمل وَن َخيِيٌر فََمن لهْم يَِجْد فَِصيَام  َشْهَرْيِن 

تَتَاِيعَْيِن ِمن قَْيِل رَن يَتََماسها فََمن لهْم يَْستَِطْع فَإِْطعَام  ِستِّيَن مِ  ِ م  ً ذَِلَك ِلت ْؤِمن وا يِاَّلله ْسِكينا

ِ َوِلْلَكافِِريَن َعذَاٌب رَِليٌم ( د ود  َّللاه .و  فاهلل تعالى  -4-1سورة المجادلة:-َوَرس وِلِت َوتِْلَك ح 

ذكر السيب دون تخصص يشخص ، وال مكان ، وال زمان، نم رصدر حكما شرعيا 

، والع ائد وانخالق ،و التاري  وكلت عاما خالدا. فالنص مملو  يانحكام والمفاهيم 

في النهاية كالم هللا تعالى  الذ  ال يأتيت الياطل ريدا . فهو ليس فارغا كما زعم 

 الرجل الذ  تعمد االفترا  على الشرا والتاري  معا .
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فأسياب النزول كانُ سييا في نزول قسم من آياُ ال رآن الكريم، و ليس كلت من    

لتي مألُ النص، وإنما كانُ سييا في نزولت مملو ا يالوحي جهة ، و ليسُ هي ا

اإللهي: من رحكام ومفاهيم ، وتصوراُ ورنيا  التيب وفضائل انخالق،  وح ائق 

الطييعة والعمران اليشر  . وعليت فإن الوحي ليس فارغا ، وال يمكن نهل انهوا  

م في ذلك محاوالُ تتييره وتحميلت ما ال يحتمل،  وت ويل ما لم ي ل . نعم له

وتحريفاُ كما فعل حسن حنفي و حامد ريي زيد . لكنها محاوالُ تأويلية تحريفية 

مترضة ذاُ خلفية مذهيية متعصية للياطل. ويمكن كشفها وإيطالها يالعودة إلى  

 الوحي الصحيو ، والع ل الصريو،  والعلم الصحيو .

ينا ا على خلفيتت المذهيية و واضو من ذلك رن حسن حنفي قال يتلك المزاعم     

لتح يق غاياُ في نفست خطط لها سلفا . منها رنها تجعل الوحي  انعكاسا للفروف 

التي فهر فيها في جزيرة العرب . و من نم فهو قد ف د صالحيتت، و ال يمكن رن 

يكون صالحا لكل زمان ومكان ،يحكم رنت وليد فروفت، ولم يكن وحيا إلهيا خالدا 

والدنيا معا. وهذه المزاعم يينا يطالنها وتهافتها ، رغم إصرار الرجل شامال للدين 

 عليها وكنرة ترديده لها .

ورما المجموعة الرايعة فهي ريضا تتضمن طائفة من انياطيل التي قال يها يعض   

ردعيا  الع النية، موضوعها العالقة يين صالحية الع ائد وانفكار و  فاعليتها 

ع ، نذكرها من خالل المواقف ارتية: رولها يتمنل في رن حسن المصلحية في الواق

حنفي زعم رن " م ياس صحة الع ائد ليس صدقها رو كذيها من الناحية النفرية، يل 

م دار فاعليتها العلمية . إن اإلنياُ رو النفي النفريين ال يؤديان إال إلى  ضجة 

  .   147مفتعلة دون ر  تتيير في حياة الناس اليومية "

و رقول :روال إن قولت هذا غير صحيو في معفمت ، ننت روال إن ال ول يأن    

م ياس الع ائد لمعرفة صدقها من كذيها ليس هو الم ياس النفر ، وإنما هو م دار 

فاعليتها العملية في الواقع. هو قول ال يصو على إطالقت ، ننت ال يوجد م ياس 

من الياطل،وإنما توجد عدة م اييس واحد لمعرفة الخطأ من الصواب، والحق 
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يستخدمها الع ل في عملت الن د  . وهي كلها م اييس نسيية ما عدا الم ياس الشرعي 

الصحيو الذ  يعتمد عليت الع ل يطري ة صحيحة في رحكامت. فهي قد تصيب في 

مواقف ،وقد تخطئ في رخرى ، لذا فال يوجد م ياس يشر  واحد مطلق يستخدمت 

رحكامت من جهة، كما رن النايُ ع ال وعلما و واقعا رن الع ل اإلنساني  الع ل في كل 

هو مصدر الفكر والن د والتح يق من جهة رخرى .و عليت فالع ل ي ناقش 

انفكار،ويجادل المخالفين مناقشة نفرية ينا  على قدراتت الذاتية ،وخلفياتت المذهيية، 

لية والنفسية ،ومن الواقع اليشر  ومعطياتت الفكرية المأخوذة من اليديهياُ الع 

والطييعي معا . فهذا هو المصدر والمنطلق الصحيو لمعرفة صدق رو يطالن ر  

دين ،رو مذهب ، رو ر  فكر . وهذا المنهل يمارست كل إنسان من حي  يدر  رو ال 

 يدر ، ننت  يعمل فطريا آليا في كل يني آدم .

نفرية تجريدية يحتة ، ورخرى  علمية لكن توجد حاالُ تكون فيها قضاياها      

صرفة ،ورخرى  تجمع يين النفر  والعملي . وفي هذه الحاالُ يجب استخدام 

المنهل المناسب لكل حالة. فال ضايا النفرية التجريدية تخضع رساسا للنفر والتأمل 

ة النفريين. وال ضايا اإلنسانية العملية تخضع رساسا لمناهل العلوم اإلنسانية العملي

المتنوعة .وال ضايا العلمية الطييعية تخضع رساسا للتجرية واالست را  وفق مناهل 

اليح  التجرييية. وال ضايا الفكرية والعملية المتعل ة يالعلوم الشرعية تخضع 

 للمناهل الشرعية في االجتهاد واالستدالل . 

صحيو وال و نانيا إنت ال يصو وضع فصل تام يين النفر  والعملي، فهذا غير    

يمكن رن يتح ق على ررض الواقع، لذا يجب الجمع يين الحالتين النفرية والعملية 

حسب الحاالُ وال ضايا. نن اإلنسان  م كّون من الجانيين وهما متداخالن 

وممتزجان، وال يمكن إيجاد فصل تام يينهما ، فهذا مستحيل نن  اإلنسان  روح 

الع ائد والمذاهب وانفكار واالتجاهاُ لها وع ل ، جسد وعاطفة . وعليت فإن كل 

جانيان : نفر  وعملي ، وكالهما ضرور  ومطلوب، وال يصو إهمال ر  منهما. 

لذا وجدنا هللا تعالى  يأمر اإلنسان  يالجانيين، فكما رمره يأن يتدير ويتأمل في نفست 

-21سورة الذارياُ:-«وَن َوفِي رَنف ِسك ْم رَفاََل ت ْيِصر  » وفي كتاب هللا ، ك ولت سيحانت:
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وَن ال رآن رَْم َعلَى ق ل وٍب رَْقفَال َها »،و ،  فإنت رمره ريضا -24سورة محمد:-«رَفاََل يَتََديهر 

يأن يتدير في محيطت اليشر  والطييعي معا ، ورمره يالسير في انرض ليسخر 

وا فِي ق ْل سِ » نرواتها ،ويكشف سننهما الطييعية واليشرية معا، ك ولت سيحانت: ير 

واْ َماذَا فِي -20سورة العنكيوُ:-«اْنَْرِض فانفروا  َكْيَف يََدرَ اْلَخْلَق  ،و }ق ِل انف ر 

ُ  َوالنُّذ ر  َعن قَْوٍم اله ي ْؤِمن وَن { ُِ َوانَْرِض َوَما ت ْتنِي اريَا َو) ، -101يونس:-السهَماَوا

ُِ َوَما فِي ا ا فِي السهَماَوا َر لَك م مه ُْ ِمن »،و -13سورة الجانية:-ْنَْرِض (َسخه قَْد َخلَ

َكذهيِيَن  واْ فِي انَْرِض فانفروا  َكْيَف َكاَن َعاقِيَة  اْلم  سورة آل -«قَْيِلك ْم س نٌَن فَِسير 

 . -137عمران:

وعليت فإنت ال يصو االعتماد على طري ة واحدة، وال على م ياس واحد لمعرفة    

لى  الح ي ة . وإنما على اإلنسان  رن يستخدم ع لت الخطأ والصواب والوصول إ

،وكل قدراتت المادية والمعنوية للوصول إلى  الح ي ة، والدين الصحيو، والفكر 

 السليم النافع , وهذا خالف ما رراد رن يوهمنا يت حسن حنفي .

 و نالنا إن زعم الرجل يأن م ياس صحة الع ائد من كذيها هو ما ت دمت من فاعلية    

في الواقع ،ورن النفي واإلنياُ ال يؤديان إال إلى  الفوضى من دون ر  تتيير للواقع 

 في حياة الناس.  هو زعم ال يصو يدليل الشواهد ارتية :

رولها إنت عندما كانُ الكنيسة واإلقطاا يسيطران على رورويا احدنا نشاطا وفاعلية 

دة ضد رجال الكنيسة في المجتمع انورويي، رديا إلى  فهور معارضة شدي

واإلقطاا . فساهمُ ي وة وفاعلية في فهور النورة العلمية والصناعية و الررسمالية 

رن رفكار الكنيسة واإلقطاا كانُ صحيحة  -حسب زعم حسن حنفي-. وهذا يعني 

صادقة، ننها رحدنُ نشاطا وزخما وفاعلية في رورويا عند كل انطراف . نم عندما 

كنيسة وف دا الفاعلية والنشاط المؤنر في الواقع، رصيحُ رفكارهما انهزم اإلقطاا وال

غير صحيحة وال صادقة .نم عندما انتصرُ عليهما الررسمالية وهيمنُ على 

رورويا ورحدنُ فيها فاعلية ونشاطا كييرين وروصلتهما إلى  الخروج من ال ارة 

ي يا ورمريكا الالتينية، انورويية، واحتالل معفم مناطق العالم النال  في رسيا وإفر

كانُ الررسمالية صحيحة صادقة مح ة مصيية في رفعالها على حد زعم حسن حنفي 
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. وهذا رمر ياطل جملة و تفصيال ، وغريب ومضحك روصلنا إليت الم ياس الذ  قال 

 يت الرجل.

والشاهد الناني مفاده هو رنت عندما انتصرُ الررسمالية يفاعلية وهيمنة ردى ذلك    

لى  فهور معارضة جديدة تمنلُ في اليسار االشتراكي والشيوعي، فهرا كرد إ

ينا  على زعم -فعل لما رحدنتت الررسمالية في الواقع من تأنير كيير.  وفي هذه الحالة

كانُ الررسمالية على صواب واليسار على خطأ قيل رن يت وى . فلما ت وى  -الرجل

سكر اليسار  في رورويا وإفري يا وآسيا اليسار ورصيو فاعال مؤنرا، وكّون المع

ورمريكا ،رصيو مصييا مح ا ، وفي هذا الفرف رصيو كل من اليمين واليسار 

المهيمنان على العالم  على حق وصواب على الرغم مما يينهما من اختالف وتنازا 

وصراا . لكن عندما رنهار معسكر اليسار واختفُ فاعليتت ونشاطت المذهيي المؤنر 

يمن ف د صحتت وصوايت، وصدقت وفلُ الررسمالية عل صوايها وصدقها ننها والمه

لم تنهار. نم ازدادُ ح ا وصدقا وصوايا ننها ازدادُ قوة واتساعا وهيمنة يال طيية 

انحادية في العالم ياسم الديم راطية العولمة،و اقتصاد السوق. هذه انياطيل 

المزعوم، إنها مهازل وجمع يين والتناقضاُ روصلنا إليها م ياس حسن حنفي 

 المتناقضاُ ،وتدليس على الناس وتالعب يهم وافترا  على الع ل و الواقع !! .

و الشاهد النال  مفاده هو رنت عندما فهر اإلسالم في مكة المكرمة، وكان ضعيفا    

عددا وعدة ، لم يكن صحيحا وال صوايا حسب زعم الرجل. لكنت عندما احد  

لية ، وت وى وانتصر على قريش والعرب ،والفرس والروم رصيو تأنيرا و فاع

صحيحا صوايا صادقا. نم عندما تراجع نفوذ اإلسالم وف د دولتت وهيمنتت على 

الواقع يانهزام المسلمين وتحلفهم ، ف د اإلسالم صدقت وصحتت وصوايت على حد 

ق، لم زعم حسن حنفي . وهذه نتيجة ياطلة ومضحكة نن اإلسالم هو حق مطل

 يتتير ولن يتتير، سوا  كانُ لت و نهلة قوة وفاعلية،رو لم يكن لهم ذلك  .

و الشاهد الرايع مضمونت هو رنت قيل رن يتحرك اليهود لتكوين دولهم لهم في   

فلسطين كانوا على ياطل وال حق لهم في ذلك؛ لكنهم عندما تحركوا يدعم من  

، رصيحوا 1948احتالل فلسطين سنة  الترب،ورحدنوا فاعلية ونشاطا وتمكنوا من
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على حق وصواب وصدق . ويما رنهم ما يزالون في نشاط وفاعلية ويحتلون 

فلسطين، فهم ما يزالون على حق وصواب .في م ايل ذلك نجد العرب والمسلمين 

كانوا على صواب وحق قيل رن يأخذ منهم اليهود فلسطين، فلما هزموهم ورخذوها 

واب والصدق الذ  كان معهم،و هم على هذا الحال حاليا. نم منهم ف دوا الحق والص

لما هيُ طائفة من الفلسطينيين للم اومة والدفاا عن يالدهم وم دساتهم ،ورحدنوا 

فاعلية ونشاطا رصيحوا على حق وصواب وصدق من جديد ، فهم واليهود وكل من 

الم ياطل لت فاعلية ونشاط على ارض فلسطين فهو على حق وصواب !! . وهذا ك

ومضحك مرفوض شرعا وع ال ،وال ي ولت عاقل . لكن م ولة الرجل هي التي 

 روصلتنا إلى  هذه انياطيل و الم ضحكاُ.

والشاهد الخامس مفاده هو رن هؤال  عندما يتحرك جماعة من قطاا الطرق    

ويحدنون فاعلية ونشاطا في الواقع يتعرضهم لآلمنين: قتال ،ونهيا ،وتخويفا، 

هاكا لألعراض يكون هؤال  على حق وصواب ننهم رحدنوا فاعلية في الواقع . وانت

وعندما يتصدى لهم الناس لم اومتهم ويحدنون فاعلية ونشاطا في الواقع ولم يتتليوا 

عليهم ، يكون الطرفان على حق وصواب.لكن إذا تتليوا عليهم وقطعوا شأفتهم يف د 

فاعلية والنشاط في الواقع ،ويصيو الذين قطاا الطرق الحق والصواب يف دانهم  لل

قاوموهم على حق وصواب ،نن الفاعلية ييدهم . ويذلك يتيين رن قطاا الطرق كان 

لهم الحق والصواب يالفلم الذ  مارسوه، ننت كان يمنل نشاطا وفاعلية 

،والم اومون لهم رصيو لهم الحق والصواب ليس يالحق الذ  خرجوا من رجلت و 

ا يالفاعلية والنشاط الذ  مارسوه في التصد  لهؤال  . و هذا العجائب ح  وه، وإنم

 ،و الترائب ,و المهازل روصلنا إليها زعم حسن حنفي !!! .

مفاده هو رن العالم يشهد يأن كل رصحاب انديان  -السادس–والشاهد انخير   

فهي تعمل والمذاهب والنحل لها فاعلية ونشاط على الواقع حسب قدراتها ونفوذها . 

على نشر رفكارها والدفاا عنها وعن مصالحها، مع رنها متناقضة في رصولها 

وغاياتها ومتصارعة فيما يينها، لكن م ولة حسن حنفي تجعلها كلها على حق 

وصواب ،رغم كنرة تناقضاتها ،وخرافاتها ،وانحرافاتها. فهي صحيحة وعلى حق 
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الصحيو واليرهان ال اطع  وصواب حسب زعم الرجل، ليس ننها تملك الدليل

والحجة الدامتة والعلم الصحيو، وإنما ننها نشطة وفاعلة ومؤنرة في الواقع . 

وتزاد ح ا وصوايا كلما ازدادُ فاعلية وتأنيرا في الواقع، لكنها تف د ذلك تدريجيتا 

كلما تراجع نشاطها وفاعليتها ،و تف ده كلية إذا توقف فعلها ونشاطها !! . فهل ي ع ل 

هذا الكالم ؟، وهل ي ول هذا الكالم  إنسان يعي ما ي ول ؟ وهل ي ولت عالم يحتكم 

إلى  الشرا ،رو الع ل ، رو العلم  ؟! . إنت ال ي ول ذلك إال رجالن: انول إنت رجل 

جاهل ال يعي ما ي ول . والناني إنت  رجل صاحب هوى متعصب للياطل يتعمد ذكر 

شرا و الع ل والعلم . فالم ولة التي قال يها ذلك لتاياُ في نفست على حساب ال

حسن حنفي لم ت دم حال ،وإنما ردخلتنا في متناقضاُ ،ورفسدُ الفكر ،وهدمُ الع ل 

 وردخلتت في تناقضاُ ال مخرج منها إال ينيذها ورميها .

و رايعا إننا إذا عدنا إلى  حسن حنفي  نفست نجده قد ن ض زعمت في رن م ياس     

د و المذاهب  ليس صدقها وال كذيها، وإنما هو فاعليتها في الواقع. إنت صحة  الع ائ

ن ضت يدليل الشاهدين ارتيين:انول هو رن الرجل نفست طرح مشروعت الفكر  

اليسار  ودافع عنت و يشر يت في يعض كتيت ، منها : كتاب الدين والنورة في مصر  

تحمس لت ودافع عنت على رنت هو والعدد انول من مجلة اليسار اإلسالمي ، طرحت و

الحل والحق ، والصواب والعدل، ورنت هو الذ  يجمع انمة وال يتناقض مع 

.وكالمت هذا شاهد على رن حسن حنفي 148اإلسالم، ورنت فهم عصر  واقعي اإلسالم

قدم الم ياس النفر  على الم ياس العملي في الواقع. فلماذا سمو لنفست رن ي ول 

مشروعت للتطييق والفاعلية في الواقع ؟!. وهو إلى يومنا هذا لم  يذلك قيل رن يخضع

يتح ق ذلك المشروا النفر ، فكان على الرجل رن ال يصف مشروعت يتلك 

 انوصاف قيل تطيي ت .

والشاهد الناني مفاده هو رن حسن حنفي عندما كان يدافع عن الماركسية التي     

قيل عن انتشار الف ر في دولت الشيوعية، كانُ مهيمنة على المعسكر الشيوعي، وما 

دافع عنت ي ولت:" هذا ياإلضافة إلى  رن حجة الواقع ليسُ حجة على الفكر، وإال 
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. وي ولت هذا  149كان كل الف ر في يالد اإلسالم حجة على رن اإلسالم دين الف ر ...".

كر يكون حسن حنفي قد رد على نفست، ون ض م ولتت الساي ة من جهة ،وجعل الف

هو انصل وليس الواقع اليشر  لمجرد رنت واقع من جهة رخرى  . وقولت هذا 

صحيو نواف ت عليت ، لكنت مناقض لم ولتت الساي ة التي تستلزم الجمع يين 

 المتناقضاُ لمجرد رنها فاعلة مؤنرة في الواقع !! .

إال يالدليل ورشير هنا إلى  فائدتين هامتين: انولى هي رن الحق ال ي عرف رساسا     

الصحيو الذ  يحملت سوا  كان دليال نفريا ،رو شرعيا، رو ،واقعيا ،رو علميا ،رو 

خليطا من ذلك ، فال ي عرف لمجرد رنت  ط يق في الواقع ولت فاعلية وتأنير فيت، رو 

نن لت دولة قوية تحميت وتدافع عنت، رو نن رتياعت كنيرون رو قليلون  . وإال كان 

صحيحا ،وصوايا،   -من ع ائد ومذاهب، ورفكار ون فم-ع اليشر  كل ما في الواق

وصادقا. وهذا كالم ياطل ال ي ولت عاقل،نننا نعلم ي ينا رن في تلك الع ائد والمذاهب 

والنفم ح ائق ورياطيل ،ورساطير ومتناقضاُ تجعلها من المستحيل رن  ،وانفكار

ية ونشاط وتأنير كيير في تكون كلها صحيحة صائية صادقة . مع رنها ذاُ فاعل

 الواقع.

قد تكون صحيحة في ذاتها نفريا  -رية فكرة-و الفائدة النانية مفادها هي رن الفكرة   

، وعندما ت طيق في الواقع ي وم الدليل العملي على نجاحها وصحتها، وصدقها 

 وصوايها . لكنها قد ال تجد من يطي ها في الواقع، فتفل صحيحة في نفسها نفريا ال

عمليا . لكنها قد ت طيق في الواقع يطري ة غير صحيحة رو ناقصة، فيفهر للناس رن 

تطيي ها رنيُ يطالنها عمليا،و من نم فهي ال تصو نفريا ريضا. وهذا استنتاج غير 

صحيو ،نن سيب فشل تطيي ها ليس هو عدم صالحيتها نفريا وعمليا،  وإنما هو 

 . وقوا خطأ في تطيي ها على ررض الواقع

ياطلة في ذاتها نفريا، فإذا ط ي ُ في الواقع  -رية فكرة-كما رنت  قد تكون الفكرة    

فهر فشلها ويطالنها عمليا ، وقد ال تطيق في الواقع فتفل ياطلة في ذاتها نفريا ال 

عمليا ننها لم تجد من ي جّريها في الواقع . لكنها قد ت طيق في الواقع ريضا على 
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عوامل خارجية في تطيي ها فتفهر جوانب ايجايية من تطيي ها في يطالنها ، فتتدخل 

الواقع ، فينخدا يها ركنر الناس ويعت دون يصوايها نفريا وعمليا. و ي ولون: إنما 

نحن الذين رخطأنا في النفر إليها من الناحية الفكرية المجردة ، ولو لم تكن صحيحة 

سيب نجاحها في الواقع ليس ما نجو تطيي ها. وهذا استنتاج غير صحيو، نن 

صوايها النفر  وال صالحيتها العملية، وإنما هو تدخل عوامل خارجية ايجايية 

صحيحة كانُ سييا في نجاحها من جهة. و رخفُ يطالنها،و قللُ من رنارها السليية 

على الواقع من جهة نانية . و رفهرُ ايجايياُ تلك العوامل في الواقع على رنها من 

الفكرة الياطلة من جهة نالنة . لكن هذا االلتياس ال يطول، فسرعان ما آنار تلك 

ينكشف انمر وتفهر ح ي ة تلك الفكرة الياطلة ،وما حد  لها يتدخل تلك العوامل 

 الخارجية االيجايية التي كانُ سييا فيما حد  .

الحق من  ويذلك يتيين رن الفاعلية الواقعية ليسُ م ياسا مطل ا، وال دائما لتمييز   

الياطل ،والخطأ من الصواب ،وإنما هي م ياس نسيي من الم اييس النسيية انخرى 

التي يستخدمها الع ل اليشر  في نشاطت الفكر  والعملي.  وهذا خالف ما رراد رن 

 يوهمنا يت حسن حنفي يزعمت السايق .

ي يأنت فيتمنل في زعم حسن حنف -من المجموعة الرايعة -ورما الموقف الناني    

"ليس المهم هو اإليمان ،رو الكفر النفريان ، ولكن مدى تأنير كل منهما في الحياة 

 .    150العملية وتوجيههما سلوك اإلنسان  نحو الخير والعدل "

وردا عليت رقول: إن قولت هذا ال يصو شرعا وال ع ال وال واقعا ، ننت روال إنت    

نِكر لما هو معروف من دين اإلسالم يالضرورة  مخالف للشرا مخالفة صريحة و م 

. و ذلك رن الشرا نص في عشراُ النصوص على رن اإليمان يع ائد اإلسالم هو 

إِنه رَْكَرَمك ْم » الم ياس اإللهي الذ  جعلت هللا تعالى  حكما يين عياده ، ل ولت تعالى :

ِ رَتْ َاك ْم  ا َمن رَْعطَ »،و-13سورة الحجراُ:-«ِعنَد َّللاه ْسنَى فَأَمه ى َواته َى َوَصدهَق يِاْلح 

ه  ِلْلع ْسَرى  ر  ْسنَى فََسن يَّسِ ا َمن يَِخَل َواْستَْتنَى َوَكذهَب يِاْلح  ه  ِلْلي ْسَرى َورَمه ر  سورة -«فََسن يَّسِ

ِ َوَرس وِلِت ن مه لَْم يَْرتَاي وا»،و -10-5الليل: ْؤِمن وَن الهِذيَن آَمن وا يِاَّلله َوَجاَهد وا  إِنهَما اْلم 
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اِدق وَن  ِ ر ْولَئَِك ه م  الصه . فالذين  -15سورة الحجراُ:-«يِأَْمَواِلِهْم َورَنف ِسِهْم فِي َسيِيِل َّللاه

آمنوا وعملوا الصالحاُ مصيرهم إلى  الجنة، والذين كفروا وعصوا فمصيرهم إلى 

 يين عياده . النار. فهذا هو الم ياس الشرعي الوحيد الذ  جعلت هللا تعالى  فاصال

لكن الرجل خالف ذلك وجعل الفاعلية في الحياة نحو الخير والعدل هو الم ياس يين 

اليشر دون النفر إلى  إيمانهم ياهلل ورسولت ودينت ، رو كفرهم يذلك . فاتخذ م ياسا 

دنيويا نفعيا يشمل الذين آمنوا وعملوا الصالحاُ الدينية والدنيوية ، والذين كفروا 

صالحاُ الدنيوية . فلم يفرق يين الطائفتين من حي  المنطلق وال التاياُ، وعملوا ال

وإنما المهم وانهم عنده هو الفاعلية الدنيوية من رجل الخير والسعادة انرضية. فهو 

ريعد الشرا ،واغفل يوم ال يامة من جهة، واتخذ م ياسا منفعيا دنيويا مخالفا للشرا 

 ودة حسب الرجل من جهة رخرى  .يوصل إلى  الجنة انرضية الموع

خالفة صريحة للشرا ،و هروب مما قرره الدين من جهة، و     لكن هذا الحل هو م 

إشتال لإلنسان يدنياه عما ينتفره من مصير محتوم عندما يموُ من جهة رخرى  

.و هذه جريمة كيرى ت رتكب في حق يني آدم . واإلنسان العاقل ال يرضى لنفست رن 

 ،و ينهمك في طلب دنياه إلشياا شهواتت ورهوائت ، على حساب يخالف شرا هللا

مصيره المحتوم الذ  ينتفره يوم ال يامة . فدعوة حسن حنفي هي دعوة مسمومة 

 مدمرة لإلنسان ، ال سند صحيو لها من الوحي، وال من الع ل ، وال من العلم .

لكافر يت ، نن  انول ونانيا إنت ال يصو ع ال رن نسو  يين المؤمن يخال ت وا    

منسجم مع فطرتت وموافق للشرا والع ل والعلم . ورما الناني فهو معاند ومتكير، 

وجاحد وعاٍص للفطرة و الوحي ،و الع ل و العلم . ررس مالت الشكوك والشيهاُ 

،والفنون انهوا  من جهة ، ويعمل ضد مصلحتت الدينية والدنيوية من جهة رخرى 

حة اإلنسان  رن يرتكب جريمة الكفر يخال ت ، ونن  كفره يكون . ننت ليس من مصل

وياال عليت في الدنيا وارخرة،  ولن يريو منت شيئا لت قيمة ح ي ية في الدنيا وارخرة 

. فال هو اتيع الفطرة واليداهة، وال اتيع الشرا والع ل ، وال اتيع مصلحتت الح ي ية 

وإنما هو اتيع رهوا ه وشهواتت الدنيوية ، التي تضمن لت سعادة الدنيا وارخرة . 

 فخسر سعادتت الح ي ية في الدنيا وارخرة معا.
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لكن المؤمن يخال ت خالف ذلك تماما،  فأمره كلت خير، فهو منسجم مع فطرتت     

وع لت ويديهياتت ، وفي تناغم مع الكون ومفاهره . فهو ع الني يامتياز ننت متيع 

لفطر  اليديهي الصريو،  والعلم الصحيو. لذا ال يصو للوحي الصحيو،  والع ل ا

التسوية يين المؤمن والكافر، نن  الفارق يينهما كيير جدا: منطل ا وفكرا، سلوكا 

وعاطفة . وهذا خالف ما رراد رن يوهمنا يت حسن حنفي عندما هّون من رهمية 

دمت سيان . و الفارق الذ  يفصل يين المؤمن والكافر، وكأنت رمر نانو  وجوده وع

 هذا عمل ال يليق و ال يصو ، و زعم ياطل مردود عليت شرعا وع ال و واقعا .

و نالنا إن الرجل متالط ريضا عندما سوى يين نتائل كل من اإليمان والكفر،    

فزعم رن المهم هو الفاعلية في الواقع المؤدية إلى  خير اإلنسان  وسعادتت. ومعنى 

ن لت نتائل ممانلة على ررض الواقع فتكون خيرا وعدال هذا رن كال منهما قد تكو

على اإلنسان . ومن نم فال يهم الكفر رو اإليمان يما رنهما يؤديان إلى  نتائل واحدة، 

رو ممانلة . وهذا ال يصو شرعا ،وال ع ال ،وال واقعا . فأما شرعا فإن هللا تعالى لم 

إليمان شجرة طيية و نماره طيية يسو يين المؤمن والكافر، ورشار مرارا إلى  رن ا

ريضا، ورن الكفر شجرة خيينة ونمارها خيينة ريضا. ورشار ريضا إلى  رن اإليمان 

رَلَْم تََر َكْيَف َضَرَب َّللّا  »نور وهداية، ورن الكفر فلماُ وضالالُ، ك ولت سيحانت: 

ٌُ وَ  فَْرع َها فِي السهَما  ت ْؤتِي ر ك لََها ك له ِحيٍن َمناَلً َكِلَمةً َطيِّيَةً َكَشَجرةٍ َطيِّيٍَة رَْصل َها نَايِ

وَن َوَمنل  َكِلَمٍة َخيِينٍَة َكَشَجَرةٍ  ْم يَتَذَكهر  يِإِْذِن َريَِّها َويَْضِرب  َّللّا  انَْمنَاَل ِللنهاِس لَعَلهه 

ُْ ِمن فَْوِق انَْرِض َما لََها ِمن قََراٍر  إِنه »،و-25، 24سورة إيراهيم:-«َخيِينٍَة اْجت نه

ِ رَْكيَر   نَكِر َولَِذْكر  َّللاه اَلةَ تَْنَهى َعِن اْلفَْحَشا  َواْلم  فِي »،و-45سورة العنكيوُ:«الصه

 ً َرٌض فََزاَده م  َّللّا  َمَرضا َوَمن لهْم يَْجعَِل َّللاه  لَت  ن وًرا فََما »،و-10سورة الي رة:«ق ل ويِِهم مه

ِليَْجعََل َما ي ْلِ ي الشهْيَطان  فِتْنَةً لِّلهِذيَن فِي ق ل ويِِهم »،و-40سورة النور:-«لَت  ِمن نُّوٍر 

َرٌض َواْل َاِسيَِة ق ل وي ه ْم َوإِنه الفهاِلِميَن لَِفي ِش َاٍق يَِعيٍد  َكاله يَْل »،و-53سورة الحل:-«مه

ا َكان وا يَْكِسي وَن  َمْن رَْعَرَض َعن » َ،و-14سورة المطففين:-«َراَن َعلَى ق ل ويِِهم مه

ه  يَْوَم اْلِ يَاَمِة رَْعَمى  َوَمن »،و-124سورة طت:-«ِذْكِر  فإن  لَت  َمِعيَشةً َضنًكا َونَْحش ر 

ْحَمِن ن  َيِّْض لَت  َشْيَطانًا فَه َو لَت  قَِريٌن  ،و }َّللّا  -36سورة الزخرف:-«يَْعش  َعن ِذْكِر الره
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ُ  َوِليُّ الهِذيَن آَمن واْ ي ْخرِ  ه م  الطهاغ و واْ رَْوِليَآؤ  ِر َوالهِذيَن َكفَر  ُِ إلى  النُّو  ل َما َن الفُّ ه م ّمِ ج 

ُِ ر ْولَـئَِك رَْصَحاب  النهاِر ه ْم فِيَها َخاِلد وَن { ل َما َن النُّوِر إلى الفُّ ونَه م ّمِ سورة -ي ْخِرج 

ِ يَْهِد قَْليَت  َوَّللاه  » َ-257الي رة: . و قال -سورة التتاين:-« يِك ّلِ َشْيٍ  َعِليٌم َمن ي ْؤِمن يِاَّلله

ْؤِمِن إِنه رَْمَره  ك لهت  َخْيٌر » » –عليت الصالة والسالم  –رسول هللا  َعَجيًا نَْمِر اْلم 

ا   َشَكَر فََكاَن َخْيًرا لَت  َوإِْن رََصا ْؤِمِن إِْن رََصايَتْت  َسره ا   َولَْيَس ذَاَك نََحٍد إاِله ِلْلم  يَتْت  َضره

 . 151«َصيََر فََكاَن َخْيًرا لَت  

نطل اتها و آنارها      ورما ع ال فإنت من اليديهي رن الميادئ المتناقضة ال تكون م 

واحدة وال متساوية في التالب انعم . و عليت فإنت ال يمكن رن تتشايت رحوال المؤمن 

ية . نن المؤمن الصادق لت النفسية والسلوكية مع رحوال الكافر النفسية والسلوك

رصول وغاياُ ينطلق منها،و يعمل نجلها تختلف تماما عن انصول التي ينطلق 

شاهد في الواقع فالمؤمن الت ي  منها الكافر،ويعمل على تح يق غاياتها . وهذا م 

عفيف طاهر الفاهر والياطن يعيد عن مفاهر الفسق واالنحالل . ورما الكافر فمتيع 

جاهر لهواه، وغار ق في الشهواُ المحرمة ، و ممارس لمختلف المنكراُ ،و م 

 لعصيان خال ت و تكذيب دينت .

و رما واقعا فالمجتمعاُ الكافرة يدين اإلسالم هي من ركنر المجتمعاُ اضطرايا    

وقل ا ، وحيرة وانحرافا، و شذوذا و انتحارا، وارتكايا للفواحش والمنكراُ، 

ة و منتشرة يينهم ، تذكرها مختلف وسائل اإلعالم ، وهي ورحوالهم هذه نايتة معروف

َمْن رَْعَرَض » َيكنرة على الشيكة المعلوماتية .و هؤال  يصدق عليهم قولت تعالى : 

ه  يَْوَم اْلِ يَاَمِة رَْعَمى قَاَل َرّبِ ِلَم َحَشْرتَنِي  َعن ِذْكِر  فإن  لَت  َمِعيَشةً َضنًكا َونَْحش ر 

ُ  يَِصيًرا رَْعَمى َوقَْد ك   ْحَمِن »،و-125-124سورة طت:-«ن َوَمن يَْعش  َعن ِذْكِر الره

ِليَْجعََل َما ي ْلِ ي الشهْيَطان  » ،و-36سورة الزخرف:-«ن  َيِّْض لَت  َشْيَطانًا فَه َو لَت  قَِريٌن 

ْم َوإِنه الفه  َرٌض َواْل َاِسيَِة ق ل وي ه  لهِذيَن فِي ق ل ويِِهم مه سورة -«اِلِميَن لَِفي ِش َاٍق يَِعيٍد فِتْنَةً لِّ

 . -53الحل:
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و رما ما يوجد في  كنير من يالد الكفار من عدل و رفاهية اجتماعية ركنر مما    

يوجد في يالد المسلمين ، فإن  سيب ذلك يعود إلى  نالنة رمور رساسية : رولها ما 

ما انحرف ال يمكن ينسل  ي ي عند هؤال  من ي ايا الفطرة السليمة، نن اإلنسان  مه

كلية عن فطرتت اإلنسانية،و يتحول إلى  حيوان رعجم كلية ، وإنما تي ى فيت ي ايا من 

صفاُ الفطرة اإلنسانية السليمة . وانمر الناني هو ما ورنت هؤال  من ي ايا رخالقية 

 -إنسانية من ع ائدهم ومذاهيهم الدينية المحرفة المورونة عن ال دما . والنال 

هو ما فرضت عليهم واقعهم وما استفادوه من تاريخهم ، وما رملتت عليهم  -انخير

مصالحهم يعد الحروب الطاحنة المدمرة التي خاضوها في ال رن التاسع عشر 

والعشرين . فاكتشفوا واقتنعوا يأنت اليد لهم من التعاون وتيادل المصالو ،والتوقف 

و العياد . فاعتيروا يالتاري  ،وجمعتهم عما هم فيت من نزاا وصراا مدمر لليالد 

المصالو الواقعية الواسعة ال الضي ة ، و ح  وا لمجتمعاتهم جانيا كييرا من العدل و 

 المساواة و الرفاهية .           

لكن مع ذلك فإن الخير الذ  عندهم ناقص، و قائم على اننانية والجشع ،و رقاموه    

لة الم ضرة يالشعوب انخرى  . فهم في الوقُ الذ  على المنفعة الدنيوية المتياد

رقاموا الحق والعدل، والرفاهية في يلدانهم ، استعمروا الشعوب الضعيفة ونّكلوا يها، 

واستولوا على خيراتها ،و رغنوا يها يلدانهم من جهة ؛ و حاريوا ن افاتها ورديانها 

صولها وخصوصياتها من وخصوصياتها، ونشروا فيها الن افة التريية لسلخها عن ر

جهة رخرى  . وحتى يعدما تحررُ معفم الشعوب المحتلة فإن االستعمار التريي 

ما يزال قائما اقتصاديا، وفكريا ،وتكنولوجيا، ... ياسم العولمة ،والديم راطية ،و 

 االقتصاد الحر . 

س قليا و رما المسلمون فإن المؤمنين الصادقين منهم عددهم قليل، وهم رحسن النا    

وقاليا و رمرهم كلت خير. لكن غاليية المسلمين ليسوا كذلك ، وال هم في مستوى 

تهافتون على الدنيا ، وتدينهم متشوش ، وسليياتهم  اإلسالم . فهم مرض ال لوب م 

كنيرة جدا، ومجتمعاتهم مملو ة يالفلم والمنكراُ . لذا فإن اإلسالم حجة عليهم 
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ا يأسياب النهوض الماد  الدنيو ،و ال هم رخذوا وليسوا حجة عليت، فال هم رخذو

 يأسياب النهوض الشرعي الدنيو  و انخرو  معا  .

والموقف النال  مفاده هو رن حسن حنفي زعم رن المطلوب من الدين ما ي دمت    

لإلنسان في هذه الدنيا . فال يهم إذا كان الدين وضع إجاياُ نفرية عن رسئلة نفرية 

ون ونهايتت، وإنما رن ال " يتعرض إال لما يعرض على الناس محضة عن رصل الك

من مشاكل عملية . فليكن الكون قديما رم حادنا ، ولكن الذ  يهم هو الخيز لكل فم 

،والدوا  لكل مريض، والمليس لكل عاٍر، والمأوى لكل شريد ، والكلمة على كل 

 .   152لسان ن يل "

 

فمت، وهو قرا ة علمانية مادية للدين ، ورقول: إن قولت هذا غير صحيو في مع   

مخالفة للشرا والع ل معا.ننت روال إن زعمت معارض للشرا معارضة صريحة 

،نن  الشرا نّص صراحة على رن الدين نزل لتعريف اإلنسان  يخال ت ووفيفتت في 

لق لعيادة ريت من خالل عمارتت لألرض  هذه الدنيا . و رنت لم ي خلق عينا، وإنما خ 

لتزامت يدين هللا تعالى . وعليت فإن من آمن يريت وعمل صالحا والتزم يشرعت وا

فمصيره إلى  الجنة، ومن انحرف عن ذلك فمصيره إلى  جهنم ويئس المهاد . وهذا 

ن ض لما زعمت الرجل الذ  حّرف الدين في رساست وغايتت، وجعلت وسيلة دنيوية 

يوية من جهة؛ وعطل وفيفة الدين لخدمة الحياة المادية لإلنسان في حياتت الدن

انساسية التي ر نزل من رجلها من جهة رخرى . وهذا اعتدا  على الدين ، وتحريف 

لت ،وافترا  عليت ، ال يحق لحسن حنفي وال لتيره رن يمارست مع دين اإلسالم وال 

 مع غيره من انديان  .

رزليا ، فهذا تتليط وتضليل  و نانيا ليس صحيحا رنت ال يهم ركان العالم مخلوقا رو     

،نن معرفة ذلك ضرور  لكل يني آدم من طاليي الدنيا والدين معا. ننت إذا كان 

الكون رزليا ريديا قديما ال يداية لت وال نهاية لت ، فال معنى لمجي  الدين رصال . نن  

ذلك يعني رنت ال قيامة ، وال حساب وع اب ، وال جنة وال نار . و هذا مخالف 
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للشرا وت ويض و هدم لت . مع رن دين اإلسالم ركد مرارا وتكرارا على رن هللا 

خالق هذا العالم، ورنت سينتهي وست وم يوم ال يامة ال محالة،  وان الجنة والنار حق . 

 فال ول يخلق العالم هام جدا للمؤمن ولتير المؤمن ، وعليت تنيني حياة اليشر .

على وجت انرض:رفرادا وجماعاُ ، إال إذا اتخذ وال تست يم حياة ر  إنسان     

موقفا واضحا من العالم : رهو مخلوق رم رزلي ؟! ،و يمعنى آخر ال تست يم حياتت إال 

إذا اتخذ موقفا من انسئلة المصيرية الفلسفية ال ديمة الجديدة ، وهي : من رين ؟ 

عليها لكي تست يم و  وإلى  رين ؟ ولماذا ؟ . هذه انسئلة اليد لكل إنسان رن يجيب

تستمر حياتت على وجت انرض، يتض النفر عن نوا اإلجاية التي ي دمها . نن 

نيُ ، والمتوقف في اإلجاية عن تلك انسئلة يكون قد رجاب  كال من النافي ، و الم 

عليها يموقفت منها ، و عليها ييني حياتت . ومن نم فإن  اإلجاية عليها ليسُ مجرد 

ف ط ، وإنما هي ريضا إجاياُ ضرورية و مصيرية عليها ت ينى إجاياُ نفرية 

رعمال وحياة اإلنسان  في هذه الدنيا. وهذا خالف ما رراد رن يوهمنا يت حسن حنفي 

، الذ  هو نفست ن ض زعمت هذا ، ننت لم ي ل يت إال على رساس موقفت من انسئلة 

 الساي ة  .

رة  يدعوى رن الدنيا رسيق منها رو رن ونالنا إن الرجل حط من رهمية رمر ارخ   

الجانب الماد  هو الذ  يهم اإلنسان  في دنياه، وعليت رن يوليت كل اهتمامت. وهذا 

تتليط وتدليس، وغش وافترا  على الشرا، وإفساد لفكر اإلنسان  وسلوكياتت. ننت 

على مهما يكن للجانب الماد  الدنيو  من رهمية ،فإنت ال يصو تضخيمت حتى يطتى 

اإلنسان  وينسيت حياتت انخروية انيدية . فهي انصل الذ  يؤول إليت مصير 

اإلنسان  ، و ليس من الشرا ،وال من الع ل ،وال من مصلحة اإلنسان  رن يكدح 

طوال حياتت من رجل الدنيا ومادياتها،  وال يهتم يآخرتت وال يعطيها ما تستحق من 

رن ن شتل اإلنسان يدنياه و ننسيت آخرتت . نن اهتمام ورولوية .و إنت لجريمة كيرى 

الحياة الدنيوية مهما طالُ فهي فانية زائلة ال محالة ، سوا  شيع فيها اإلنسان  رم لم 

يشيع ، َسعد فيها رم لم يسعد .فكل ذلك زائل، وعندما يموُ فإن قيامتت قامُ يالنسية 

هنا ما الذ  ينفعت ؟ هل إليت، وكأنت لم يعش دقي ة، يل لم يعش لحفة واحدة . و 
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تنفعت دنياه التي زرعها من رجل الدنيا، رم تنفعت الدنيا التي زرعها من رجل ارخرة 

؟! الجواب واضو يال شك يأن النانية هي التي تنفعت ننها خير وري ى . فلماذا ندعو 

ا معا اإلنسان إلى االهتمام يدنياه دون آخرتت ؟؟!! و لماذا ال ندعوه إلى  الهتمام يهم

 ؟؟ .

و رليس رنت  من الع ل ومن مصلحة اإلنسان  رن يجمع يين الدنيا وارخرة ؟. و    

رليس رنت من الع ل ومن مصلحة اإلنسان  رنت إذا تعذر عليت الجمع يين الدنيا 

وارخرة ، عليت رن يفضل ارخرة الدائمة على الدنيا الزائلة ؟؟ . و رليس رنت  من 

د والضرر ياإلنسان  رن نحنت على االهتمام يالدنيا الزائلة، التيا  والجهل، والفسا

ونشجعت على إهمال ارخرة الدائمة ونزّهده فيها ؟! ، و رليس ذلك َمكر وخداا ، 

وغش ومعاندة للحق وللشرا وللع ل ؟! . ورية فائدة ح ي ية يجنيها اإلنسان  من دنياه 

ون قد استمتع يدنيا ناقصة زائلة إذا خسر آخرتت ؟ . فإذا خسر آخرتت وريو دنياه يك

روصلتت إلى  عذاب دائم م يم . إنت إذا خسر دنياه وآخرتت يكون قد خسر كل شي  

يين ، ويئس المصير .  ،و لم يريو شيئا . و هذا هو الخ سران الم 

وهذا خالف مصير المؤمن الصادق اإليمان ، فإنت عندما يموُ يكون قد ريو    

يو الدنيا ننت عاش فيها مؤمنا ت يا مطمئنا سعيدا،  على نهل الدنيا وارخرة معا . ر

الشرا الصحيو ، والع ل الصريو ، والعلم الصحيو من جهة؛ و ننت  فاز في 

ارخرة يدخولت إلى  جنة الخلد من جهة رخرى  . فكانُ الدنيا سيب فالح المؤمن ، 

، لكن شتان يين  كما كانُ سيب هالك الكافر و خسرانت . فكل منهما زرا دنياه

 الزارعيّن وما نتل عن زرعهما !!.

فيتمنل في زعم حسن حنفي  -الرايع من المجموعة الرايعة -ورما الموقف انخير   

من رنت " لدينا اإلمكانياُ إلعادة االختيار يين اليدائل يما يتفق ومصلحة انمة حاليا، 

لفروف. فال يوجد في الف ت من واقع المسؤولية ،ومن حق الف يت في االجتهاد طي ا ل

 . 153حل ريد  صالو يحذافيره لكل عصور"

                                                
  153360،ص:6الدين والنورة في مصر ، ج 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 180 

ورقول: واضو من كالمت رنت جعل الواقع عامة والمصلحة الدنيوية خاصة َحَكما    

على الف ت والشريعة معا. فال شي  نايُ، وإنما كل شي  قايل للتتيير، الِمَحك في 

حية الشريعة من عدمها . وهذا ذلك هو الواقع والمصلحة.  فهما الَحَكمان في صال

زعم ال يصو ، و فيت ياطل كنير و صواب قليل . ننت روال ال يصو رن ننفر إلى  

مصالو انمة انطالقا من المصلحة الدنيوية الصرفة ، وإنما يجب علينا رن ننفر 

إليها انطالقا من المصلحة الشرعية روال. نم من المصلحة الدنيوية المشروعة نانيا. 

ي يجب رن ت وم ريضا على ضوايط المصلحة الشرعية نالنا . لذا فإنت ليس من والت

مصلحة انمة رن تكون مصالحها قائمة على النفرة الدنيوية النفعية . نن هذه 

النفرة مخالفة للشرا، وتضر يالمجتمع المسلم وال تنفعت . نن انمة المست يمة على 

هي نفسها مصالو الشرا من جهة ؛  -في التالب انعم-الشرا تكون مصالحها 

 وتكون مصالو الشرا هي نفسها مصالو انمة من جهة رخرى  .

وال يحق للف يت رن يجتهد على هواه ، وال على رساس الفروف المحيطة يت ف ط .    

وإنما يجب عليت رن ي يم اجتهاده على الشرا روال ، نم طي ا للفروف المحيطة يت 

يكون محكوما يالضوايط الشرعية ، في حّكمها في الفروف  نانيا . فاجتهاده يجب رن

المحيطة يت، وليسُ هي التي تتحكم في الضوايط الشرعية . نن الشرا رسيق من 

الواقع والع ل من جهة؛ ونن الوحي جا  لي تير اإلنسان و واقعت ، و ي عيّدهم هلل 

 تعالى  ،وفق شرعت المنزل من جهة رخرى  .

جل نفر إلى  الف ت اإلسالمي نفرة جزئية نم عممها عليت كلت.  و نانيا إن الر   

فأصيو الف ت اإلسالمي عنده هو مجرد اجتهاداُ ال توجد فيت رصول ، وال 

نوايُ،وال م حكماُ غير قايلة للتتيير وال للتحويل،  و التي يجب االلتزام فيها في 

لتتيير ،و يمكن التخلص كل الفروف . هذا كلت رغفلت الرجل وجعل الف ت كلت قايال ل

منت يالت ادم وتطور الفروف اليشرية . و يذلك يف د الشرا صالحيتت كلها يمرور 

الزمن . وهذه نفرة خاطئة للف ت اإلسالمي ،نن  الف ت اإلسالمي يتكون من قسمين 

رئيسيين كييرين واقعيين منفصلين من جهة، ومتصلين من جهة رخرى  . انول 

لشرعية انساسية المأخوذة من الشرا مياشرة دون اجتهاد وال يتمنل في انحكام ا
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ترجيو  .وإنما هي مأخوذة من الشرا مياشرة يال را ة والفهم العاد  ، والجمع 

والتنفيم ، ننها نصوص م حكمة واضحة مطلوب من المسلم االلتزام يها وتطيي ها، 

ة وال تل ، والسرقة والزنا ورخذها ي وة . كانحكام المتعل ة يالصوم والصالة، والزكا

، والريا والفلم،  والتش والرشوة، وركل رموال الناس يالياطل ،والتطفيف في الكيل 

،و غيرها كنير جدا. و هي ريضا ليسُ من آرائهم واختياراتهم ، وإنما هي رحكام 

واضحة م حكمة ، و هي التي تمنل علم الف ت الح ي ي الصحيو من يين علوم الشرا 

.و قد تجلى عمل الف ها  في الجمع والترتيب، و الفهم الشرح ، وهي رحكام  انخرى 

 نايتة ال تتتير .

ورما الجانب الناني فيتعلق ياجتهاداُ الف ها  ال ائمة على الرر  وال ياس،    

واستنياط انحكام الجديدة انطالقا من النصوص الشرعية نفسها، ومن روحها 

لجانب اليشر  في الف ت اإلسالمي من جهة؛ ويمنل وم اصدها . وهذا العمل يمنل ا

الحافز الشرعي في االعتماد على النصوص من جهة نانية . لكن الجانب انول من 

الف ت هو علم الهي يحُ . ويذلك يتيين رن الف ت اإلسالمي يتكون من جانيين 

لهي ، رساسيين: انول إلهي ِصرف نايُ ال يتتير، والناني عمل يشر  قائم على اإل

وقايل للتتير حسب تتيّر الفروف: زمانا ومكانا وحاال ، لكنت ال يتتير كلت 

 يالضرورة .

ويناً  على ذلك فأن زعم حسن حنفي يأنت ال يوجد في الف ت حل ريد  كلت صالو     

لكل العصفور . هو زعم ال يصو تعميمت على كل الف ت ، و إنما قد يصدق على 

جزئية المتتيرة يتتير الزمان والمكان وانحوال . ورما يعض انحكام االجتهادية ال

 ال يمكن رن يتتير. -يأصولت ورساسياتت -علم الف ت الصرف

فموضوعها تفسير الواقع يال رآن  -وهي الخامسة-و رما المجموعة انخيرة    

وتفسير ال رآن يالواقع ، و تتضمن طائفة من المواقف قال يها يعض ردعيا  

ذكرها فيما يأتي : رولها يتمنل في زعم حسن حنفي يأنت  لما "كان ال الع النية ، ن

يوجد م ياس نفر  لمعرفة التفسير الصحيو ، وكان الخالف في التفسيراُ النفرية 
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هو في الح ي ة اختالف في المصالو ، فإن التفسير الصحيو إنما ينتل عن صراا 

 .  154ال وى االجتماعية"

صدر حكما عاما يال دليل صحيو وال ضعيف ، نفى فيت و رقول: روال إن الرجل ا   

كمت هذا ما هو إال زعم ،  وجود م ياس نفر  لمعرفة التفسير الصحيو . و ح 

والزعم ليس دليال، و ال يعجز عنت رحد . لذا فنحن نطاليت يالدليل الشرعي والع لي 

رخرى . إلنياُ زعمت من جهة . علما يأن ما نفاه مخالف للشرا والع ل من جهة 

نن منهل التفسير النفر  الصحيو موجود ح ي ة في ال رآن الكريم والسنة النيوية 

الصحيحة المواف ة لت ، يشهادة الشرا والع ل معا. فأما شرعا فإن وجود المنهل 

الشرعي في التفسير من ضرورياُ الشرا ، نن هللا تعالى  وصف كتايت يأنت :  

هي فّسر لنفست ينفست ، خاتم لكل كامل تام ، م حكم م فّصل ، م  يَين ، واضو م  من م 

الرساالُ ، ال يأتيت الياطل من يين يديت وال من خلفت . وكتاب هذه صفاتت 

وخصائصت يستلزم رنت يمتلك منهجا ذاتيا لتفسير نفست من داخلت ، من رخذ يت رصاب 

 و رفلو ، و من انحرف عنت فّل وتاه وخسر.

ل التفسير  موجود في ال رآن، ورما خطواتت العملية و ينا  على ذلك ، فالمنه   

فهي ريضا موجودة وم فصلة في كتاب هللا تعالى ، رهمها خمس خطواُ رساسية: 

رولها تفسير ال رآن يال رآن ، وهذا رحسن ورهم خطواُ منهل التفسير الشرعي ، 

حكم ، وم فّصل،  نن ال رآن يشرح نفست ينفست . ولهذا وصفت هللا تعالى  يأنت كتاب م 

يّين ، ورمرنا يأن نتديره ونفهمت ، ورعاب على الذين ال يفعلون ذلك، ورمرنا يالرد  وم 

» إلى  الكتاب والسنة عند االختالف . والشواهد على ذلك كنيرة ، منها قولت تعالى :

ُْ ِمن لهد ْن َحِكيٍم َخيِيٍر  لَ ُْ آيَات ت  ن مه ف ّصِ ٍُ » ،و-1سورة هود:-«ِكتَاٌب ر ْحِكَم ٍُ يَيِّنَا آيَا

يِينٍ » ،و-99سورة الي رة:-« وَن ال رآن رَْم » ،و-1سورة النمل:-«ِكتَاٍب مُّ رَفاََل يَتََديهر 

دُّوه  إلى  َّللّاِ » َ،و-24سورة محمد:-«َعلَى ق ل وٍب رَْقفَال َها  إِن تَنَاَزْعت ْم فِي َشْيٍ  فَر 

س وِل إِن ك نت ْم ت ْؤِمن وَن يِاَّلّلِ  سورة -« َواْليَْوِم ارِخِر ذَِلَك َخْيٌر َورَْحَسن  تَأِْويالً َوالره

 . -59النسا :
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و الخطوة النانية تتمنل في تفسير ال رآن الكريم يالسنة النيوية الصحيحة المواف ة    

لت. و مفادها هو رن ال رآن رمرنا رن نفسر يعض مما فيت يالسنة الصحيحة، ك ولت 

م  ِلت يَيَِّن لَ » تعالى : دُّوه  إلى  َّللّاِ » َ،و -64سورة النحل:-«ه  إِن تَنَاَزْعت ْم فِي َشْيٍ  فَر 

س وِل  س وَل فَ َْد رََطاَا َّللّاَ » ،و-59سورة النسا :-«َوالره ْن ي ِطعِ الره  -:80سورة النسا مه

 . 

 والخطوة النالنة هي تفسير ال رآن الكريم يتفسيراُ الصحاية التي رجمعوا عليها .   

 –نن الشرا رمرنا يإتياا سييلهم ونهجهم ،وهم رعلم الناس يالشرا يعد رسول هللا 

» ولذا رمرنا هللا تعالى  يإتياا نهجهم في قولت سيحانت: –عليت الصالة والسالم 

ِضيَ  َهاِجِريَن َواننصار َوالهِذيَن اتهيَع وه م يِإِْحَساٍن ره ل وَن ِمَن اْلم  َّللّا   َوالسهايِ  وَن انَوه

ٍُ تَْجِر  تَْحتََها اننهار  َخاِلِديَن فِيَها رَيًَدا ذَِلَك اْلفَْوز   واْ َعْنت  َورََعده لَه ْم َجنها ْم َوَرض  َعْنه 

س وَل ِمن يَْعِد َما تَيَيهَن لَت  اْله َدى  ،و -100سورة التوية:-«اْلعَِفيم   } َوَمن ي َشاقِِق الره

ُْ َمِصيراً {َويَتهيِْع َغْيَر َسيِيلِ  ْؤِمنِيَن ن َولِِّت َما تََولهى َون ْصِلِت َجَهنهَم َوَسا  سورة - اْلم 

هم ليسوا معصومين والشرا و لم يأمرنا يإتياا واحد رو طائفة .و  -115النسا :

» منهم ، وإنما رمرنا يإتياا منهجهم وسييلهم، و ما اجمعوا عليت ، لذا قال سيحانت:

س وِل إِن ك نت ْم ت ْؤِمن وَن يِاَّلّلِ َواْليَْوِم ارِخِر فإن  تَنَاَزْعت ْم فِ  دُّوه  إلى  َّللّاِ َوالره ي َشْيٍ  فَر 

.. و هناك فرق رساسي يين اإلتياا في  -59سورة النسا :-«ذَِلَك َخْيٌر َورَْحَسن  تَأِْويالً 

،رو  المنهل و السييل ،و ما اجمع عليت هؤال  ، و يين اعت اد العصمة في احدهم

، هو  -مع اختالفهم و تنازعهم -طائفة منهم . و عليت فإن االلتزام يأقوالهم وت ليدهم

 فهم ياطل مخالف للشرا والع ل، و لما كان الصحاية زمن النيوة ويعدها .

ورما الخطوة الرايعة فتتمنل في االحتكام إلى  ح ائق الع ل الفطرية واليديهية      

الع لي على صحتها ريضا ، نستخدمها في فهم ال رآن  الصريحة، والتي قام الدليل

وتفسيره . وهذا رمر ررشد إليت ال رآن ورمر يت، ورنكر على من عطلت ، و رلحق من 

وَن فِي  عطل ع لت وحواست ياننعام ، منها قولت تعالى  : } يَا رَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم ت َحآجُّ

ُِ التهوَراة  وَ  ال  َحاَجْجت ْم إِْيَراِهيَم َوَما ر نِزلَ اإلنجيل إاِله ِمن يَْعِدِه رَفاَلَ تَْعِ ل وَن َهارَنت ْم َهؤ 

وَن { وَن فِيَما لَْيَس لَك م يِِت ِعْلٌم َوَّللّا  يَْعلَم  َورَنت ْم الَ تَْعلَم  سورة -فِيَما لَك م يِِت ِعلٌم فَِلَم ت َحآجُّ
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وَن يَِها َولَه ْم  لَه ْم ق ل وٌب اله يَْف َه ونَ » ،و-65،66آل عمران: يَِها َولَه ْم رَْعي ٌن اله ي ْيِصر 

سورة -«آذَاٌن اله يَْسَمع وَن يَِها ر ْولَئَِك َكاننعام يَْل ه ْم رََضلُّ ر ْولَئَِك ه م  اْلتَافِل وَن 

اَد ك لُّ ر ولئَِك َوالَ تَْ ف  َما لَْيَس لََك يِِت ِعْلٌم إِنه السهْمَع َواْليََصَر َواْلف ؤَ »،و-179انعراف:

والً  وَن ال رآن َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر »،و-سورة اإلسرا :-«َكاَن َعْنت  َمْسؤ  رَفاَلَ يَتََديهر 

.فهذا رمر إلهي يأن نتدير ال رآن  -82سورة النسا :-«َّللّاِ لََوَجد واْ فِيِت اْختاِلَفًا َكنِيًرا 

 يالع ل ونحتكم إليت . 

تتمنل في االحتكام إلى  ح ائق الطييعة و العمران  -الخامسة-يرةو الخطوة انخ  

اليشر  التي قام الدليل على صحتها . و هذه الح ائق  يجب استخدامها في فهم كتاب 

هللا وتفسيره ، نن الشرا رمرنا يإتياا الحق واليعد عن الفنون وانهوا  من جهة ؛ 

لسير في انرض و النفر في انفاق ورمرنا ياليح  عن ح ائق الطييعة والعمران يا

يحنا عنها الكتشافها واالنتفاا يها . وهذا يعني رن لهذه الح ائق اعتيار كيير في فهم 

كتاب هللا المنفور وكتايت المسطور ، وإال ما رمرنا هللا تعالى  ياليح  عنها 

وَن  َوفِي رَنف ِسك مْ » الكتشافها و تسخيرها لفائدة اإلنسان ، ك ولت سيحانت : رَفاََل ت ْيِصر 

واْ فِي انَْرِض فانفروا  »،و-21سورة الذارياُ:-« ُْ ِمن قَْيِلك ْم س نٌَن فَِسير  قَْد َخلَ

َكذهيِيَن  وا فِي اْنَْرِض »،و-137سورة آل عمران:-«َكْيَف َكاَن َعاقِيَة  اْلم  ق ْل ِسير 

ُِ  ق لِ »-20سورة العنكيوُ:-«فانفروا  َكْيَف يََدرَ اْلَخْلَق  واْ َماذَا فِي السهَماَوا انف ر 

سورة -،و} ق ْل َهات واْ ي ْرَهانَك ْم إِن ك نت ْم َصاِدقِيَن {-101سورة يونس:-«َوانَْرِض 

 . -111الي رة:

و رما ع ال فإنت ال ي ع ل رن ينزل هللا تعالى  كتايت المعجز الخاتم على اإلنس      

يامة، ويأمرنا يوجوب إتياعت ترغييا والجن ، وعلى رساست يحاسب الناس يوم ال 

تل ا ال ي فهم ، رو يتركت مفتوحا هالميا ال ذاتية لت وال  وترهييا ، نم يترك كتايت م 

رصالة ، يتالعب يت المحرفون . فكل هذا ياطل ، و ليس هو من الِحكَمة و ال من 

 -دتت و حكمتتيإرا-الرحمة ، و ال يليق يكتاب هللا تعالى  . وعليت فاليد رن يجعل هللا

في كتايت منهجا شرعيا ذاتيا كامال عاصما ي فهم على رساست كالمت ودينت . فوجود 

هذا المنهل  ضرور  ع ال وشرعا ، وإال ال يمكن رن يكون كتاب هللا تعالى  كتايا 
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حكما م فصال كامال خاتما حجة على اإلنس والجن معا . ويما رن انمر كذلك، فاليد  م 

 يملك منهجا تفسيريا ذاتيا كامال شامال مانعا . وهذا خالف ما رن يكون كتاب هللا

زعمت حسن حنفي الذ  قال كالما يال علم ،و رراد رن يوهمنا يت من دون دليل 

 صحيو وال ضعيف .

و نالنا ليس صحيحا رن التفسير الصحيو مصدره صراا ال وى االجتماعية. فهذا    

يحا دوما . ف د يكون هذا التنوا من قد يصدق في يعض انحيان ، لكنت ليس صح

التفسير صحيحا ، وقد يكون ياطال ، وقد يكون خليطا من الخطأ والصواب . لذا فإن 

التفسير الصحيو هو الذ  يعتمد على المنهل الشرعي في التفسير روال، نم االلتزام 

متوفرة لدى يت عمليا نانيا ، نم االستفادة يكل الح ائق الطييعية واليشرية والشرعية ال

 اإلنسان  نالنا.

ورما الخالف في التفسير، فلت رسياب كنيرة وليس محصورا في اختالف المصالو    

على رر  حسن حنفي . منها ما ذكره الرجل، ومنها االختالف في ال دراُ النفسية 

والعلمية، والخلفياُ المذهيية و الوال اُ السياسية.و منها عدم االلتزام يالمنهل 

في التفسير، والخطأ في تطيي ت ريضا. و عدم الفهم الصحيو لمراد الوحي  الشرعي

 من جهة رخرى .

مفاده رن حسن حنفي يرى رن الدعوة  -من المجموعة الخامسة-والموقف الناني     

هي عودة مسدودة ومحفوفة يالمخاطر  -وهو المنيع-إلى  العودة إلى  ال رآن

وهذا هو الذ  يتيب عن الداعين إلي تلك والصعوياُ، تعوق دون تح يق الهدف . 

العودة . ومن تلك المخاطر:" تتيير الحاضر طي ا لنموذج الماضي، ورول تلك 

الصعوياُ هو اللتة، ننت ال اتصال يالكتاب إال ياللتة. وهذا يوقع في مناهل التفسير 

على والتشتُ يين التفسير اللتو ، والمعنو ، والياطني . خاصة ورن اللتة تحتو  

الح ي ة والمجاز، الفاهر والياطن، و المحكم والمتشايت . فتتحول مشكلة تتيير 

الواقع إلى  مشكلة تأويل النصوص وتعارض ارياُ . وال يتم تتيير شي  في 

الواقع، وال تتم العودة إلى  المنيع الذ  يتيخر في روافد عدة ، وتضيع وحدة الرؤية 

مفسرين التي ال يمكن التوفيق يينها لتعارضها . للواقع . و تحل محلها اختالفاُ ال
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ومن تلك الصعوياُ ريضا خطورة استخدام التفسير وسيلة مضادة لحركة الواقع 

لل ضا  على تتييراُ الواقع الطييعية . ومنها رن يصيو التفسير ميررا للواقع ، 

عة ال تايعا للطيي -و هو ال رآن-فيصيو تايعا  للواقع ميررا لت.  فيصيو المنيع

 . 155مصدرا لت

وردا عليت رقول: روال إن معفم ما قالت الرجل غير صحيو،  وفيت تتليط وتدليس     

وافترا  على الشرا . ننت ال يصو ال ول: إن العودة إلى  ال رآن مسدودة ومحفوفة 

يالمخاطر . ننت لو كان انمر كذلك، ما رمرنا هللا تعالى  يالعودة إلى  كتايت 

ليت. ولما جعلت حجتت على اإلنس والجن، ولما تحدى يت الن لين يأن يأتوا واالحتكام إ

يين م فصل، حجة ويرهان ، حق ونور  حكم م  يمنلت . ولما وصفت سيحانت يأنت كتاب م 

. ولما توعد من خال ت يالخسران الميين، ولما وصفت يأنت الصراط المست يم، ولما 

ْستَِ يًما فَاتهيِع وه  َوالَ تَتهيِع واْ َورَ » رمرنا يوجوب لزومت  ك ولت سيحانت: نه هَذَا ِصَراِطي م 

اك م يِِت لَعَلهك ْم تَته  وَن  َق يِك ْم َعن َسيِيِلِت ذَِلك ْم َوصه . يل -126سورة اننعام:-«السُّي َل فَتَفَره

 لوكا كما زعم الرجل لما انزلت هللا رصال ، ولما يع  رسولت ايتدا  ، ننت ال معنى

من إنزالت وال فائدة منت .  ويما رن انمر خالف ما زعمت الرجل ،و رن هللا انزلت 

ورمرنا يإتياعت فإن هذا يدل يالضرورة على رنت كتاب واضو مفهوم محكم ، يمكن 

 فهمت و تطيي ت ، ومعرفة رسراره و ِحَكِمت .

دة ومحفوفة و ال يصو في الع ل رن نصف العودة إلى كتاب هللا يأنها عودة مسدو   

يالمخاطر !!  فهذا طعن في الع ل والوحي معا، وتعطيل للشرا كلية . فهل يع ل رن 

خالف ذلك ،  -قديما و حدينا -يكون كتاب هللا هذا حالت ، في حين رن ك تب اليشر

 فهي ت  رر و ت فهم  ؟؟!! .

كون و رما الطريق المسدود والمحفوف يالمخاطر الذ  حذر منت الرجل، فهو قد ي   

طري ا مسدودا رمام رهل انهوا  والفنون والتحريف من الوصول إلى  كنير من 

ح ائ ت ،رو معفمها يسيب انحرافهم المنهجي في فهم ال رآن. فالعيب  فيهم و ليس 

في ال رآن ، لذا فإن المفسرين الملتزمين يالمنهل الشرعي في التفسير ال يعترضهم 

                                                
  155184في فكرنا المعاصر ، ص : 
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الرجل، وال يصو وال يحق لت رن يعممها ، وال ذلك ريدا . ومن نم تس ط اعتراضاُ 

يصدرها حكما عاما . و عليت فإن هذا الرجل إما رنت ال علم لت يالمنهل الشرعي في 

 التفسير، وإما رنت تناساه لتاياُ في نفست يريد الوصول إليها .

و نانيا ليس صحيحا رن تفسير ال رآن يعني تتيير الحاضر ليتطايق مع نموذج    

الذ  نزل فيت ال رآن . فهذا زعم ياطل نن ال رآن الكريم كتاب هللا تعالى ،  الماضي

وليس كتاب إنسان خاضع لتاريخيتت التي فهر فيها. فهو كتاب هللا الخاتم الذ  

اخترق حواجز التيب ماضيا وحاضرا ومست يال . وال رآن الكريم عندما نزل كان 

لتي قد تعوقت ، ولم يسجل إال يعضها يتخلص من تاريخية الفروف التي نزل فيها وا

التي ال تعوقت، وتكون شاهدا تاريخيا على الدعوة ريضا. هذا فضال عن رحكامت التي 

نزلُ دون رسياب نزول ، وعن مفاهيمت ورخياره وع ائده التي تجردُ عن الزمان 

والمكان . وحتى رحكامت التي كانُ تنزل لتصحيو يعض االنحرافاُ في المجتمع 

مي كانُ تتخلص من تاريخيتها التي تخصصها ، فلم تذكر انسما  و ال اإلسال

إِنهَما »انمكنة ، وال تت يد يذلك . وإنما كانُ تنزل يالحكم وتعممت ، ك ولت تعالى : 

ْن َعَمِل الشهْيَطاِن فَاْجتَنِي وه  لَعَلهك مْ  وَن  اْلَخْمر  َواْلَمْيِسر  َواننَصاب  َوانَْزالَم  ِرْجٌس ّمِ ت ْفِلح 

. فهذا حكم عام يشمل كل المسلمين ، وغير مرتيط يشخص  -90سورة المائدة:-«

معين ، وال يزمان وال يمكان محددين . وقل كذلك في كل انحكام الشرعية ، فهي 

عامة ليسُ مرتيطة يفروفها التاريخية التي نزلُ فيها ، كتحريم الزنا. فهو حكم 

ؤيد ، ال عام يشمل المسلمين كلهم، ولي س خاصا يفرد رو جماعة ، وهو تحريم م 

يتتير ولن يتتير يتتير الزمان والمكان. ورما التتيراُ و التحوالُ العملية التي 

تواكب التطوراُ اليشرية على كل المستوياُ، فاالجتهاد الشرعي هو الذ  يتولى 

 التعامل معها وفق الضوايط الشرعية ،و يطري ة شرعية ع النية علمية .

علما يأن مضمون ال رآن ال يتمنل في انحكام الشرعية العملية ف ط ، فهي ال تمنل   

إال ال ليل منت يالم ارنة إلى  الجوانب انخرى  التي تضمنها ال رآن ،و التي ال 

تخضع للتاريخية التي فهر فيها كتاب هللا . منها طييعياُ ال رآن ومنط ياتت،  
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صصت ، ومفاهيمت وتصوراتت عن الكون و الحياة وع ائده ورخالقت ، وفضائلت وق

 واإلنسان. ويذلك يس ط اعتراض الرجل من رساست .

و رما موضوا اللتة فالرجل كرره مرارا ، وقد سيق رن يينا وجت الصواب في    

يين  ذلك ، وريطلنا مزاعمت واحتجاجت يها . علما يأن ال رآن الكريم م حكم م فصل م 

واضحة لمن يطليها يالمنهل الشرعي . كما رنت  يحتو  محفوف ،معانيت مفهومة 

يداخلت على معجمت اللتو  الذ  يشرح يت نفست ينفست . فإذا رردنا رن نعرف  معنى 

التأويل في ال رآن منال، نجمع كل ارياُ الوارد فيها لفف التأويل فنجدها تعطي لنا 

يق على معنى انهل المعنى الصحيو لت حسب موقعت في الجملة ، ونفس انمر ينط

وارل والوحي  ...ال  . هذا فضال على رن السنة النيوية الصحيحة هي مصدر 

لتو  نان لمعرفة معاني لتة ال رآن . وكذلك تفاسير الصحاية النايتة عنهم فهي 

ريضا مصدر لتو  نال  يستعان يت لمعرفة معاني لتة ال رآن ، نن لتة الصحاية 

. نم يعد ذلك -عليت الصالة والسالم  –الم رسول هللا هي لتة كتاب هللا، ولتة ك

ي ستعان يأقوال التايعين والمعاجم اللتوية للشرح واإلنرا  واالستئناس. لكن يي ى 

 ال رآن الكريم هو المصدر انساسي رنول للتة ال رآن خاصة ، ولتة العرب عامة . 

، رنهم عندما -نيةورمنالت من ردعيا  الع ال-و من غرائب وتناقضاُ الرجل   

حسب خلفياتهم  -يستخدمون اللتة العريية في فهم الشرا ، وتفسير ال رآن الكريم 

ال يشكون في قدراتها على الفهم والتفسير، وال يطعنون فيها في فهمهم  -المذهيية

 -للشرا يها. فهي يالنسية إليهم قادرة على رن توصلهم إلى  الفهم الصحيو للشرا

لهم يالتأويل التحريفي ، ودعوى فنية الوحي ،والزعم يأن ، ك و -حسب زعمهم

طريق ال رآن مسدود ومحفوف يالمخاطر . هذه المزاعم فَِهَمها هؤال  من الشرا  

ياللتة العريية و عرضوا يها آرا هم على الناس، على رنها ح ائق ورفكار صحيحة . 

ي شككوا فيها ؟ ولماذا فكيف استطاعوا رن يفهموا ذلك من الشرا ياللتة العريية الت

لم تع  هم العوائق انخرى  التي زعموا رنها تعوق الفهم الصحيو للشرا ، كأسياب 

النزول، والناس  والمنسوخ والتاريخية ؟! فهل هذه العوائق ال تعوقهم عندما ي رؤون 

هم ال رآن الكريم وإنما تعوق غيرهم عندما يفسرونت ؟! . رليس هذا تناقض صارخ 
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ى رن هؤال  مفترون على الشرا وعلى الناس وعلى العلم ، ويكيلون وشاهد عل

ال يحتكمون إلى  الشرا،  -في تعاملهم مع الشرا-يمكيالين حسب رهوائهم .  فهم 

وال إلى الع ل، وال إلى العلم، وإنما يحتكمون رساسا إلى  رهوائهم وفنونهم 

 ومصالحهم  المادية والمذهيية .

لرجل عن اختالف مناهل التفسير وخلفياتها ، فهو رمر صحيو ونالنا إن ما قالت ا   

ومعروف لكن الصواب ليس كما ذهب إليت حسن حنفي . نن  اختالف تفسيراُ 

رهل العلم لها روجت عديدة ، رهمها نالنة: رولها االختالف العلمي الموضوعي يين 

خطر فيت إذا  المفسرين نسياب موضوعية، كالتياين في ال دراُ والفهم ، وهذا ال

 كان قائما على الحياد العلمي وتيني المنهل الشرعي في التفسير .

والناني هو اختالف رهل انهوا  والتحريف ، هؤال  يحرفون الدين وال ينطل ون   

منت: منهجا وال فهما،  وإنما ينطل ون من خلفياتهم المذهيية المخالفة للشرا غاليا،  

لتفسير ال رآن الكريم وفق رهوائهم ومذاهيهم . وهذا  نم يستخدمون التأويل التحريفي

منهل ياطل مخالف للمنهل الشرعي في التفسير الذ  سيق ييانت في الموقف السايق . 

وليس الختالفاُ هؤال  ر  اعتيار ،وال يلتفُ إليها إال للرد عليها عند الحاجة ، وال 

 يصو انخذ يها مطل ا .

و رن االختالفاُ إذا كانُ قائمة على المنهل الشرعي مفاده ه -النال -والوجت انخير

في التفسير ،و في المنطلق والتطييق فهي من االختالفاُ التي تندرج ضمن اختالف 

التنوا ال اختالف التناقض. ومن نم فهي تساعد على اإلنرا   والتنوا ، واالستفادة 

كنر عم ا، و صوايا، من آرا  واجتهاداُ رهل العلم ، ويالجمع يينها يكون الفهم ر

وإنرا  . ورما االختالفاُ المخالفة للشرا: رصالً وتطيي اً،  فهي من صنف اختالف 

 التناقض ومن نم ال يؤخذ يها، و ي رجع إليها لالعتيار و والرد عليها .

ورما قضية المجاز والمحكم المتشايت، فإن انمر ليس كما صوره لنا حسن حنفي .    

ي الشرا واللتة العريية يختلف عن مفهومت عند علما  انصول نن مفهوم المجاز ف

عامة، ورصول الدين خاصة، الذين يمارسون تحريف النصوص الشرعية يدعوى 

المجاز . علما يأن المجاز في الشرا واللتة ال يعني نفي الح ي ة وإخراجها عن 
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يير عن نفس رصلها وح ي تها، وإنما هو رسلوب من رساليب اللتة العريية في التع

 . 156الح ي ة يأسلوب يحمل قرينة مالزمة تيين الم صود منت

تشايت فهو ليس مشكلة يالنسية لمن ينطلق من الشرا ويلتزم     حكم والم  و رما الم 

تشايت فيت ، و هو كلت  يمنهجت في التفسير ،نن الوحي في المحصلة النهائية ال م 

يين واضو، مفسر مفهوم، َعلِ  حكم م فصل، م  . لكنت 157مت من َعِلمت وجهلت من جهلتم 

مع وضوحت، فهو م شكل عند رهل انهوا  والتحريف ،ننهم ال يلتزمون يالمنهل 

الشرعي الع لي في التفسير . مع رنت  في الح ي ة ليس مشكلة ريدا ، وإنما هم الذين 

مع نوايُ دين  -في تحريفهم للشرا-، لذا هم يصطدمون  -جعلوه مشكلة-رشكلوه

الم ورساسياتت من جهة؛ ومع الع ل الصريو والعلم الصحيو من جهة رخرى  . اإلس

 فالخلل منهم النحرافهم عن المنهل الصحيو في فهم ال رآن وتفسيره .

و واضو رن حسن حنفي رهمل المنهل الشرعي في التفسير ، يل رنكر وجوده    

النهاية إلى  رنت    رصال . نم يالغ في تع يد وتضخيم اختالفاُ المفسرين ليصل إلى

ال حل لهذه المشكلة المزعومة إال يتركها، والرجوا إلى  ما اسماه يالتفسير الطييعي 

. وهذا تتليط وتالعب منت، نن الصواب الذ  يؤد  إلى  تجنب العوائق التي رشار 

إليها ، هو الرجوا إلى  المنهل الشرعي الصحيو في التفسير وليس إلى  تعطيل 

ة إلى  ما اسماه يالتفسير الطييعي المزعوم . علما يأن المنهل الشرعي الشرا والعود

الصحيو في التفسير هو المنهل الشرعي الع لي الفطر  الطييعي . وقد سيق رن يينا 

رنت منهل ي وم على الوحي الصحيو ، والن ل الصحيو، والع ل الصريو، والعلم 

المنهل الحنفي المزعوم رنت الصحيو . فهذا هو المنهل الشرعي الطييعي ،وليس 

طييعي . فكل ما يخالف الوحي الصحيو ، ليس طييعيا ،وال ع ليا ،وال فطريا.و كل 

ما يتفق مع الوحي الصحيو رو يؤخذ منت يطري ة صحيحة ،  فهو صحيو ،وع لي 

 ،وفطر  وعلمي ، وطييعي .

نت .  ففيت و رما ما قالت حسن حنفي عن العالقة يين التفسير والواقع، وحذر م   

يعض الحق وليس كلت ، نن  الوحي يجب رن ي ستخدم لتتيير الواقع السيئ إلى  واقع 

                                                
  156شا  هللا تعالى   سنفصل هذا الموضوا في الفصل النال  إن 
  157سنعود لنصل في موضوا التأويل المحكم والمتشايت في الفصل النال  إن شا  هللا تعالى   
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حسن و رحسن ، مواف ا للشرا والع ل والعلم . لكن ال يصو استخدمت ضد الواقع 

الصحيو من جهة؛ وال ي ستعمل لتيرير الواقع السيئ من جهة رخرى . لكن يصو 

حيو ،و للرد على المخالفين للشرا والواقع الموافق استخدامت للدفاا عن الواقع الص

 لت .

مفاده هو رن حسن حنفي يرى رن  –من المجموعة الخامسة  –والموقف النال     

راجع رساسا إلى  االختالف في فهم  -ر  الشرا-االختالف في تفسير المن ول 

 . 158المن ول

يس هو السيب الرئيسي ورقول:إن ما ذكره الرجل في سيب االختالف في المن ول ل  

والح ي ي في ذلك االختالف، وإنما هو نتيجة ومفهر من مفاهره. وعليت فما هي 

انسياب الح ي ية في اختالف المفسرين في فهم المن ول ؟. إن ذلك االختالف يعود 

رساسا إلى  رريعة رسياب: رولها يتمنل في النية وهي ترتيط يالمنطلق المذهيي 

معنى رخر ما هو المنطلق  المذهيي الذ  ينطلق منت المفسر في للمفسر وغايتت . وي

نفرتت إلى  الشرا وتفسيره ؟ .وما هي انهداف التي يرجوها من ذلك ؟. وهل 

ينطلق من الشرا نفست لفهمت ومعرفة رهدافت ورسراره،  رو رنت ينطلق من خلفياتت 

على صواب ،وإذا  المذهيية انتصارا لها ؟. فإذا كان الشرا منطل ت وغايتت فهو

نطل ت و غايتت ، فهو على خطأ . وهذا رخطر و رول سيب من  كانُ مذهييتت هي م 

 رسياب االختالف في التفسير.

والسيب الناني يتمنل في منهل التفسير ، فإذا التزم المفسر يالمنهل الشرعي في    

لنفرية فإنت قد تجنب الخطأ واالنحراف من الناحية ا -منطل ا وتطيي ا-التفسير

والعملية في خطوطها الكيرى . لكنت إذا انحرف عن المنهل الشرعي فيكون هذا هو 

السيب الناني في اختالف المفسرين في تفسيراتهم ، وهو تايع للسيب انول، ومرتيط 

 يت وامتداد لت ريضا .

و السيب النال  يتمنل في الخطأ في تطييق المنهل، فإذا اتيع المفسر المنهل    

ي الصحيو فإنت قد يخطئ في تطيي ت في يعض مراحلت . لكن هذا قليل جدا الشرع
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إذا التزم المفسر يخطواُ المنهل الشرعي التزاما صحيحا وكامال . وفي هذه الحالة 

يكون صوايت كنير جدا، وخطؤه قليل جدا. ورما إذا اتيع المفسر المنهل المنحرف 

دا. نن  هذه انخطا  هي رخطا  فإن رخطا ه ستكون كنيرة جدا ، وصوايت قليل ج

تطيي ية جا ُ نتيجة الخطأ في السييين انول والناني. فنتل عن هذين الخطأين 

المنهجين رخطا  عملية كنيرة، م ايل صواب قليل جدا. وعليت فإننا  ن رر: إن 

الصواب في المنطلق والمنهل يؤد  إلى  كنرة الصواب وقلة الخطأ، وإذا كان 

صارما فإن انخطا  ال تكاد ت ع في التالب إال نادرا .  لكن الخطأ تطيي ت صحيحا و

 في المنطلق والمنهل يؤد  في التالب إلى  كنرة انخطا  وقلة الصواب .

فيتمنل في اختالف المفسرين في قدراتهم الذاتية ،  -الرايع -ورما السيب انخير    

ك إلى  توسيع مجال ومعارفهم المكتسية، واختالف زوايا نفرهم . فيؤد  ذل

االختالف وتعمي ت ، وكنرة اررا  المتياينة . و يزداد ذلك عددا وعم ا وشدة، إذا 

اختلفُ قدراُ وغاياُ المفسرين ومناهجهم . ورما إذا توحدُ فإن مجال الخالف 

 سيضيق ،وتت ارب وجهاُ النفر التي تندرج ضمن اختالف التنوا ال التناقض .

 »سن حنفي نفست رشار إلى  ما قررناه عندما نّص على رن ومما يؤكد ذلك رن ح   

 «كنيرا ما تتدخل انهوا  ، والمصالو الشخصية، والفنون والمعت داُ لتمأل النص 

 .  159ر  الوحي

ف ولت هذا شاهد دامغ وصحيو على رن انهوا  والمصالو الشخصية، والفنون    

. لكن ال يصو ال ول :إن تلك  والمذاهب والمعت داُ تتدخل في إفساد النص الشرعي

التفسيراُ المنحرفة تتدخل لتمأل النص، فهذا زعم ياطل نن  النص الشرعي ليس 

فارغا، وال يمكن تفريتت . لكن الذ  يحد  هو رن المفسرين المنحرفين يحاولون 

تحريف النص الشرعي يالتأويل التحريفي، إلخراجت عن رصلت ومدلولت الح ي ي ، 

سهم . لكن محاوالتهم هذه لن تتمكن من تح يق ذلك، نن  النصوص لتاياُ في رنف

فصلة ترفض ر  تفسير يخالفها . ور  تفسير يحرف الشرا ،  الشرعية م حكمة وم 

فاعلم رنت تفسير ياطل شرعا، وع ال، وعلما . و عليت فإن رعمال هؤال  المفسرين 
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يها من الذين في قلويهم المنحرفين ستنكشف ويتيين رنها تفسيراُ ياطلة ،و رن رصحا

ا الهِذيَن في ق ل ويِِهْم َزْيٌغ » زيغ ، الذين ذكرهم هللا تعالى  في قولت سيحانت : فَأَمه

وَن فَيَتهيِع وَن َما تََشايَتَ ِمْنت  اْيتِتَا  اْلِفتْنَِة َواْيتِتَا  تَأِْويِلِت َوَما يَْعلَم  تَأِْويلَت  إاِله َّللّا  وَ  اِسخ  الره

ْن ِعنِد َريِّنَا َوَما يَذهكهر  إاِله ر ْول واْ انْليَاِب فِي ا سورة آل -«ْلِعْلِم يَ  ول وَن آَمنها يِِت ك لٌّ ّمِ

 .  -7عمران:

فمفاده هو رن حسن حنفي زعم رن "  -من المجموعة الخامسة-ورما الموقف الرايع   

تفسير. فالخالفاُ يين الوضع االجتماعي للمفسر هو في النهاية الذ  يحدد نوعية ال

التفسيراُ هي في نهاية انمر اختالفاُ يين انوضاا االجتماعية للمفسرين. فكل 

ورن  »مفسر ينتمي إلى  طي ة اجتماعية ،وكل تفسير يكشف عن والئت لطي تت 

اختالف التفسيراُ يرجع رساسا إلى  اختالف المصالو، و اختالف المصالو يرجع 

  .160«ب الطي ي للمجتمعفي النهاية إلى  التركي

وردا عليت رقول: روال إن الرجل ي ول يالحتمية الطي ية االجتماعية في تفسيره     

لحركة المجتمع على الطري ة الماركسية التي ت ول يالتفسير الطي ي للمجتمع اليشر  

على رساس العامل االقتصاد  المعروف يالمادية التاريخية. وهذان الزعمان ياطالن  

ك . نن كل من يفسر السلوك اليشر  اإلراد  يعامل واحد كالحتمية يال ش

االقتصادية، رو االجتماعية ،رو الجترافية ،رو العرقية ،رو الجنسية فهو تفسير ال 

يصو . نن اإلنسان  كائن عاقل مريد قادر على الفعل والتحكم في الجانب اإلراد  

ياُ . و عليت فإن اإلنسان  مع من شخصيتت المتعلق يانفكار والمشاعر والسلوك

تأنره يالواقع وتأنيره فيت، فهو في النهاية صاحب الكلمة انخيرة في التتيير 

،والتفاعل مع الواقع . فيستطيع رن ي ول: نعم، رو ال ،  حتى ضد مصالحت رن رراد 

ذلك . وفي م دوره رن يتحكم في رهوائت ، وغرائزه ،ومصالحت ،ورن يتحدى واقعت 

إن رراد ذلك ، واتخذ انسياب والوسائل الموصلة إلى  تح ي ت . وهذا رمر ال ويتيره 

 شك فيت، يشهد لت الشرا والع ل والواقع .
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فأما من الشرا فهو قد نص صراحة على حرية اإلنسان  في المجال الم خير فيت،     

ية ورمره يالعيادة والعمل الصالو ، وحذره من االنحراف عن الشرا، وحّملت مسؤول

إهمالت و تهاونت فيما ك لّف يت . وهذا كلت يستلزم رن اإلنسان  قادر على التتيير ،و 

التتلب على العوائق والصعوياُ التي تواجهت على المستويين النفسي واالجتماعي . 

يِّك ْم » َوالشواهد الشرعية على ذلك كنيرة جدا ، منها قولت تعالى : ق ِل اْلَحقُّ ِمن ره

ْلي ْؤِمن َوَمن َشا  فَْليَْكف ْر إِنها رَْعتَْدنَا ِللفهاِلِميَن نَاًرا رََحاَط يِِهْم س َراِدق َها َوإِن فََمن َشا  فَ 

ْرتَفَ ًا  ُْ م  وهَ يِئَْس الشهَراب  َوَسا  ج  ْهِل يَْشِو  اْلو  سورة -«يَْستَِتين وا ي تَان وا يَِما  َكاْلم 

واْ َما يأنف ِسِهْم َوإِذَا رََراَد َّللّا  يِ َْوٍم إِنه َّللّاَ الَ ي تَيِّر  »، و-29الكهف:  َما يِ َْوٍم َحتهى ي تَيِّر 

ن د ونِِت ِمن َواٍل  َوق ِل اْعَمل واْ »،و-11سورة الرعد:-«س وً ا فاَلَ َمَرده لَت  َوَما لَه م ّمِ

ْؤِمن وَن َوَست َردُّوَن إلى َعاِلِم اْلتَْيِب َوالشهَهاَدةِ فَي نَيِّئ ك م   فََسيََرى َّللّا  َعَملَك ْم َوَرس ول ت  َواْلم 

اَها )»،و-105سورة التوية:-«يَِما ك نت ْم تَْعَمل وَن  وَرهَا 7َونَْفٍس َوَما َسوه (فَأَْلَهَمَها ف ج 

 . -9-7سورة الشمس:-«(َوقَْد َخاَب َمن َدسهاَها 9(قَْد رَْفلََو َمن َزكهاَها )8َوتَْ َواَها )

 فانمر واضو ريضا، فكل إنسان يحس يداخلت ومن نفست رنت حر في و رما ع ال   

مجاالُ واسعة ، ولت ال درة واإلرادة على تتيير نفست ورفكاره ، وكنيرا من واقعت 

في منزلت ومجتمعت. وكل الناس يحسون يذلك ، وفي م دورهم فعلت في الواقع . لكن 

والخارجية هي التي تحد من  اختالف الِهمم وال دراُ ،و وجود العوائق النفسية

نشاطهم . لكن هذه العوائق ليسُ حتمية ، ويمكن تحديها وتجاوزها إذا توفرُ 

 اإلرادة والشجاعة والعوامل المساعدة .

والشواهد الواقعية على ما ذكرناه كنيرة جدا، منها رن اختالف الناس في ع ائدهم    

ى عدم وجود تلك الحتمية ومصالحهم، ومذاهيهم ونوراتهم، هي ردلة قاطعة عل

االجتماعية المزعومة . ننها لو كانُ موجودة فعال وواقعا، ما حد  ذلك االختالف 

يين الناس رصال . ويما رنت حد  ، فهذا يعني رنت  توجد إرادة حرة قادرة على 

العمل، والتكيف مع الفروف ، رو تحديها ، رو رفضها و تحطيمها إن استدعى انمر 

نايُ واضو في النوراُ وحركاُ اإلصالح في كل جهاُ العالم قديما  . و هذا رمر

وحدينا . فهي ردلة قاطعة على قدرة اإلنسان  على التحد  والتتيير ،والتصد  
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للواقع والخروج عليت وتتييره ، ورنت ليس خاضعا نية حتمية اقتصادية ، وال 

لمتعل ة يالجانب اجتماعية، وال دينية، وال غيرها من الحتمياُ المزعومة ا

االختيار  من حياة اإلنسان. نعم توجد عوائق ،و لكنها ليسُ حتمياُ ،و يمكن 

 التعامل معها و تتييرها كما يريد اإلنسان  . 

كما رن سيب االختالف في التفسير ليس سييت الوضع الطي ي كما زعم حسن    

التفسير ،وهذا حنفي . وإنما سييت هو االنحراف عن المنهل الشرعي الصحيو في 

رمر سيق رن ييناه وفصلناه ، وذكرنا رريعة رسياب رئيسة في اختالف التفاسير، ليس 

من يينها التفسير الطي ي الذ  زعمت الرجل . لذا فإن االلتزام يالمنهل الشرعي في 

التفسير كفيل يأن يجنب المفسرين الوقوا في التفسيراُ الخاطئة ، كالتفسير الطي ي 

نت ال يوجد ر  مانع ح ي ي قهر  يمنع المفسر النزيت من االلتزام المزعوم . ن

يالمنهل الشرعي ، يتض النفر عن الطي ية التي ينتمي إليها . و نحن ال ننكر يأن 

االنتما  الطي ي لت تأنير في صاحيت ، لكنت تأنير نانو ، وليس حتميا ،و يمكن 

والشجاعة ، والتزم يالمنهل  تجاوزه ، إذا رراد المفسر ذلك، و تسلو يالموضوعية

 الشرعي في التفسير .

ونانيا إنت مما ييطل زعمت ريضا، هو رن الرجل نفست لت رقوال تناقض قولت     

يالتفسير الطي ي الحتمي من جهة ؛ وهي شواهد على يطالن زعمت ريضا من جهة 

ن ، رخرى . رولها يتمنل في رنت قال: عندما فهر اإلسالم تح ق است الل اإلنسا

ح  ا للدعوة يعد  رن تحرر  »ورصيو خليفة هللا في انرض، رمينا على الرسالة ،وم 

.  161«وجدانت من كل مفاهر ال هر من قوى الطييعة رو النفم االجتماعية المسيطرة

ويتض النفر عن انخطا  الموجودة في قولت هذا ، فهو من جهة رخرى  شاهد على 

جتماعية ، ورنت  قادر على تتييرها إن وجدُ . رن اإلنسان  م تحرر من الحتمية اال

و يما رنت ال وجود ح ي ي لها ، فالمفسر ال يخضع لها في تفسيره لل ران الكريم ، 

 فأين الحتمية االجتماعية المزعومة ؟ .
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إن حجة الواقع ليسُ حجة على الفكر، وإال كان »وال ول الناني يتمنل في قولت:     

. ويما رن الطي ية 162جة على رن دين اإلسالم دين الف رالف ر في يالد اإلسالم ح

االجتماعية وكل الطي اُ هي جز  من الواقع ، و ال حجة للواقع على الفكر ، فهي 

إذن ليسُ حجة على الفكر، ومن نم فالفكر قادر على التفكير الحر في كل مجاالُ 

 مة .الحياة من دون رن يخضع للطي ية وال للحتمية االجتماعية المزعو

والشاهد النال  مفاده هو رن حسن حنفي رشار إلى  رنت كنيرا ما تتدخل انهوا     

والمصالو الشخصية، والفنون والمعت داُ في تتيير مضمون النصوص 

. ومعنى هذا رنت ال توجد حتمية اجتماعية طي ية ضاغطة ت حدد للمفسر  163الشرعية

وامل كنيرة في عملية التفسير، فتؤنر نوا تفسيراتت ،و إنما الح ي ة هي رنت تتدخل ع

في المفسر وتضتط عليت . لكنها ليسُ عوامل حتمية ،و وهي مرتيطة رساسا يإرادة 

 اإلنسان الحرة المتحكمة في كل ذلك، وهي صاحية الكلمة انخيرة .

والشاهد الرايع مفاده هو رن الرجل ذكر رن الطي اُ االجتماعية،  وهي: العليا،    

الدنيا ،  كل منها تنت ي من النصوص الشرعية ما يخدمها ويدافع عن والوسطى، و

. وهذا شاهد قو  على رن المسألة ليسُ مسالة حتمية، وال قهر،وال  164مصالحها

ضرورة ،وال هو خضوا قسر  للطي ة االجتماعية في تفسير ال رآن . وإنما هي 

ا، وهذا فعل عملية اختيارية حرة تهدف إلى  خدمة طي ة معينة حسب مصالحه

رن ال  -إن رراد-إراد  حر اختيار  ال حتمية فيت وال قهر. و يستطيع ر  مفسر

يخضع لضتوط طي تت التي ينتمي إليها،و يتخذ مواقف ضدها ،و ي فسر ال رآن 

تفسيرا علميا موضوعيا، شرعيا ال طي يا . و إال ما كانُ هناك عملية انت ا  واختيار 

جد هذا التنو ا في المجتمع رصال . فوجود هذا التنوا هو دليل قاطع من جهة؛ وما و 

على عدم وجود تلك الحتمية المزعومة، وإال كان المجتمع كلت طي ة واحدة لو كانُ 

تلك الحتمية موجودة . لكن الرجل يما رنت متالط وميالغ في مواقفت،  فإنت حول 

مفروضة على المؤنراُ والعوائق الداخلية والخارجية إلى  حتمياُ وضرورياُ 
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ختار-اإلنسان . وهذا خطأ واضو فادح كيير .نن اإلنسان   فهو  -يما رنت حر مريد م 

 قادر على الم اومة ، وتجاوز ما يعترضت إذا رراد ذلك .

و الشاهد الخامس يتمنل في المشروا الفكر  الذ  يدعوا إليت حسن حنفي وقد   

إلى  تتيير انوضاا يرمتها ،  سماه اليسار اإلسالمي . وهو مشروا تتيير  يدعوا

وقليها ررسا على ع ب في مختلف مجاالُ الحياة حسب ما ذكره الرجل في كتايت 

الدين والنورة في مصر. وهذا المشروا لن يتح ق ينا  على الحتمية الطي ية 

هي المتحكمة في طي اُ  -حسب زعمت–المزعومة التي قال يها الرجل . ننت 

ي ة خاضعة لفروفها يالضرورة الحتمية ، فهذا يعني رن كل المجتمع ، يما رن كل ط

طي ة غير قادرة على الخروج من طي تها .  ومن نم فإن مشروعت ال يستطيع إحدا  

ر  تتيير في الواقع ، نن طي اتت محكومة يحتمية صارمة حسب نوا طي تها . 

ي ية لتخطط وكيف تستطيع الطي ة المعنية يالتتيير من رن تخرج من حتميتها الط

لواقع ال تعيشت من جهة؛  وليس في الواقع ما يساعدها على ذلك لتصل إلى  ذلك 

المشروا الموعود من جهة رخرى  ؟ . وكيف استطاا حسن حنفي رن يفكر خارج 

طي يتت، و كتب عن الطي ة العليا، والوسطى ، والدنيا، وعن التاري  الماضي الذ  

مة التي تتحكم في تفسير المفسرين لل ران الكريم لم يعشت ؟ . فأين الحتمية المزعو

 ؟؟.

والشاهد السادس مفاده هو رن حسن حنفي متناقض مع نفست ، وذلك رنت كان قد    

رخذ يموقف المعتزلة في ال ضا  وال در يدعوى رنت  يدعو إلى  تحرر اإلنسان  

ندما قال . لكنت هنا قال يخالف ذلك ، ع 165وقدرتت على التتيير وصناعة مست يلت

يالحتمية الطييعية المتحكمة في المفسرين في تفسيرهم لل رآن . فأين الحرية التي قال 

 يها على طري ة المعتزلة ؟!.

فيتمنل في رن حسن حنفي دعا إلى  انخذ يمنهل  -السايع -ورما الشاهد انخير      

آخر للتفسير .ومعنى هذا رنت يوجد يديل  166آخر في التفسير سماه :التفسير الطييعي

                                                

  165سنوثق ذلك و نتوسع فيه في الفصل الخامس بحول هللا تعالى  . 

  184،185.166في فكرنا المعاصر ،ص: 
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االجتماعي الطي ي الحتمي من جهة ؛ ورن التفسير الطي ي ليس حتميا ويمكن تجاوزه 

 وتعويضت يتفسير آخر من جهة رخرى .

مفاده هو رن حسن حنفي تينى  -من المجموعة الخامسة–و الموقف الخامس    

لى  منهجا لتفسير ال رآن سماه : المنهل االجتماعي في التفسير ، ي وم رساسا ع

االنت ا ، فيأخذ من الشرا المواضيع التي يحتاجها المجتمع، كالحرية والديم راطية، 

والعدالة، والمساواة . وال يركز على الع ائد إال يما لها عالقة ي ضايا المجتمع ، وال 

يتناول المواضيع المتعل ة ياهلل واليوم ارخر ،وعالم التيب ،و ي تصر على عالم 

لى  الدين من منفور إنساني خالص . وهذا المنهل عند الرجل ال الشهادة . وينفر إ

ي وم على الدفاا عن هللا ، فاهلل غني عن العالمين .وال يدافع ريضا عن اإلسالم نن 

 . 167لهذا الدين ريا يحميت. وإنما يدافع عن المسلمين الذين ال يدافع عنهم غيرهم

ندما س ئِل عن التفاضل يين الناس ومن تفسيراتت االجتماعية المزعومة، رنت ع     

الذ  اقره ال رآن ونص عليت ، قال:إنما المسألة ليسُ في النص، وإنما في كيفية 

التعامل معت . نم زعم رن مأساتنا في الواقع هي التفاوُ في الرزق.، فهي المأساة 

والمشكلة . لذا اليد من اليح  في النصوص الشرعية عن حل لذلك ، ك ولت تعالى 

. نم رشار إلى رن الذ   -7سورة الحشر:-«َكْي اَل يَك وَن د ولَةً يَْيَن اْنَْغنِيَا  ِمنك مْ  »:

يختار من ال رآن آياُ تعكس التفاوُ في الرزق يعمل على ازدياد الكسب غير 

للتفسير الررسمالي للدين .المسألة إذن هي :هل ي فسر »المشروا ،و يكون ضحية 

م لصالو انقلية ؟. والتفسير لصالو انغليية هو الذ  يخدم الدين لصالو الجماهير، ر

 . 168«المصلحة العامة

وردا عليت رقول:روال إننا نطاليت يشرعية العمل الذ  قام يت،  فيذكر لنا اندلة    

الشرعية والع لية على شرعية ذلك ، وصحة ما ي وم يت،  وإمكانية تطيي ت ريضا .و 

 ه يت ، فنحن ن ول :يما رنت  لم يفعل يما طالينا

من الناحية الشرعية فإن ما قال يت الرجل ودعا إليت ال يصو ، نن دين اإلسالم    

دين واحد شامل كامل مفصل مترايط محكم ، ومن نم ال يصو تفكيكت  واخذ جانب 

                                                
  167107،113،ص: 7الدين والنورة في مصر ج 
  168279،ص: 7نفس المرجع ج  
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منت وإهمال جوانيت انخرى ، وال يصو ريضا فصل فروعت عن رصولت . وهذا فعل 

اْحذَْره ْم رَن يَْفتِن وَك َعن يَْعِض َما رَنَزَل َّللّا  » َت في قولت سيحانت:حذرنا هللا تعالى  من

َن النها ِس إِلَْيَك فإن  تََولهْواْ فَاْعلَْم رَنهَما ي ِريد  َّللّا  رَن ي ِصييَه م يِيَْعِض ذ ن ويِِهْم َوإِنه َكنِيًرا ّمِ

ُ  َعلَْيك ْم نِْعَمتِي اْليَْوَم رَْكمَ » ،و-49سورة المائدة:-«لَفَاِس  وَن  ُ  لَك ْم ِدينَك ْم َورَتَْمْم ْل

ُ  لَك م  اإِلْسالََم ِدينًا  وَن » ،و-3سورة المائدة:-«َوَرِضي رَفَت ْؤِمن وَن يِيَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكف ر 

يَْوَم اْلِ يَاَمِة ي َردُّوَن يِيَْعٍض فََما َجَزا  َمن يَْفعَل  ذَِلَك ِمنك ْم إاِله ِخْزٌ  فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا وَ 

ا تَْعَمل وَن  َورَنه َهذَا » ،و-85سورة الي رة:«إلى  رََشّدِ اْلعَذَاِب َوَما َّللّا  يِتَافٍِل َعمه

اك م يِِت  َق يِك ْم َعن َسيِيِلِت ذَِلك ْم َوصه ْستَِ يًما فَاتهيِع وه  َوالَ تَتهيِع واْ السُّي َل فَتَفَره ِصَراِطي م 

. فالعمل الذ  قال يت حسن حنفي هو عمل تحريفي  -153سورة اننعام:لهك ْم تَته  وَن لَعَ 

 مرفوض شرعا .

حكم الم فصل على مستوى     ورما ع ال فإن الدعوة إلى  تجزئة اإلسالم الكامل الم 

انصول والفروا ، هي دعوة إلى  تحريف الوحي اإللهي، واعتدا  عليت وتالعب 

ن رصولت،  وتعطيل لت . و عملت هذا كالذ  ي وم إلى إنسان سو  يت، وإخراج لت ع

في طع يديت، ورجليت، و يسمل عينيت ، نم يزعم رنت يعمل لصالو هذا الرجل.! فهل 

نصدقت؟، وهل ذلك في صالحت فعال ؟، و رية فائدة من فعلت ؟ . وماذا يستفيد هذا 

نفست الذ  مارست حسن الم طوا من قطع إطرافت و سمل عينيت؟! . و هذا العمل 

حنفي في تفسيره المحرف لإلسالم . ففصلت عن ع ائده واختار منت رمورا فرعية 

حسب هواه، وضرب آياتت يعضها ييعض. نم زعم رنت ي فسر الوحي اإللهي تفسيرا 

عصريا اجتماعيا من جهة؛ وزعم رنت يدافع عن المسلمين من جهة رخرى  !!. لذا 

ض شرعا وع ال،  يعمل على إفساد اإلسالم و تعطيلت فإن عملت هذا هو عمل مرفو

 وتحريفت .

وإما من ناحية إمكانية تطييق مشروعت المزعوم في الواقع ياسم اإلسالم     

والمسلمين . فهو مشروا ميُ رصال، مرفوض شرعا وع ال و واقعا . وماذا يي ى 

اإلسالم الذ  ليس فيت من اإلسالم إذا نزعنا منت اإليمان ياهلل واليوم ارخر؟!. وهل 

ذلك يسمى إسالما ؟! . إن دين اإلسالم ي وم رساسا على اإليمان ياهلل واليوم انخر، 
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نم ياقي رصول اإليمان انخرى  . لكن إذا نزعنا منت رو ريعدنا عنت اإليمان ياهلل 

واليوم انخر رنهار كل شي ، ولم ييق إسالم قط : فال دين وال نيوة ، وال نيي وال 

ي وم على اإليمان ياهلل تعالى  . فهذا  -يع ائده وشريعتت-يعة ، نن دين اإلسالم شر

الذ  يريد الوصول إليت حسن حنفي ، وقد سماه: مشروا اليسار اإلسالمي !! . إنت 

لفق اتخذ  ليس فيت من اإلسالم شي  ، وإنما هو مشروا علماني يسار  تحريفي م 

جهة،  والدعوة  إلى  العلمانية من جهة رخرى  الدين مطية إلفساد الدين يالدين من 

.!! 

و نانيا إنت ال شك رن هللا تعالى  غني عن العالمين، وهو الذ  يتولى حفف دينت    

ويدافع عن عياده المؤمنين،وعن المفلومين . لكن الرجل استخدم هذا انمر من ياب 

عم رنت ال ي دافع عن التتليط والتدليس، والتحريف والطعن في الدين . وذلك عندما ز

هللا ننت غني عن العالمين . و هذه كلمة حق رراد يها ياطال وطعنا في الدين . نن 

هو الذ  رمرنا يأن ننصره وندافع عن دينت  –التني عن العالمين –هللا تعالى  

،ونجاهد من رجلت ، ليس عن ن ص و حاجة ،و إنما عن غنى و كمال و ِحكمة . 

إِنه َّللّاَ » تي فرضها هللا علينا ، فهو الذ  رمرنا يذلك،  ل ولت تعالى :لن وم يالعيودية ال

ْؤِمنِيَن رَنف َسه ْم َورَْمَوالَه م يأن لَه م  الَجنهةَ ي  َاتِل وَن فِي َسيِيِل َّللّاِ فَيَْ ت ل وَن  اْشتََرى ِمَن اْلم 

جيل َوال رآن َوَمْن رَْوفَى يِعَْهِدِه ِمَن َّللّاِ َوي ْ تَل وَن َوْعًدا َعلَْيِت َح ًّا فِي التهْوَراةِ َواإلن

واْ يِيَْيِعك م  الهِذ  يَايَْعت م يِِت َوذَِلَك ه َو اْلفَْوز  اْلعَِفيم   -111سورة التوية:-«فَاْستَْيِشر 

ْرك ْم »،و َ يَنص  وا َّللاه ي َوَجاِهد واْ يِأَْمَواِلك ْم َورَنف ِسك ْم فِ »،و-7سورة محمد:-«إِن تَنص ر 

.وهذه انوامر الشرعية جز  رساسي من الدين تندرج  –41سورة التوية:-«َسيِيِل َّللّاِ 

ضمن العيودية التامة هلل تعالى  التي روجيها هللا تعالى  علينا .فنحن عندما ننتصر هلل 

ورسولت ولدينت ، نكون قد استجينا للشرا من جهة ، وتصدينا نعدا  هللا والدين 

 رخرى  .والمسلمين من جهة 

لكن هذا الرجل استخدم دين اإلسالم كوسيلة لتح يق مصالحت ومشروعت     

المزعوم ، لكنت رفض رن يدافع عنت وينتصر هلل ولدينت، مع رن هللا نفست هو الذ  

رمره يذلك !. فالرجل متناقض مع نفست ،ونسي رو تناسى إن االنتصار هلل ولدينت هو 
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لمين ريضا . وهو قد زعم رنت  يدافع عن انتصار للحق ودفاا عنت، وعن المس

المسلمين ،ولو كان صادقا في ذلك لدافع عن دينهم من جهة؛ وعدم الدفاا عن هللا 

وعن دينت واالنتصار لهما، هو خذالن للمسلمين ، وانتصار نعدا  هللا و المسلمين 

وإنما جهة رخرى  . فالرجل في الح ي ة لم ينتصر هلل ،وال لدينت، وال للمسلمين، 

انتصر نهوائت و شهواتت و مصالحت . و من رجلها حرف الدين ، ورد روامره ، 

واستنكف رن يكون جنديا من جنود هللا . مع رن هذه مرتية عفيمة ال يصل إليها إال 

 اننييا ، والشهدا ، والصالحون، والدعاة الصادقون .

ن المسلمين ، الستلزم و عليت فإن الرجل لو كان صادقا في زعمت يأنت يدافع ع    

رضي يأن  -ولألسف  –ذلك الدفاا عن هللا ودينت واالنتصار لهما. لكن الرجل 

يكون محرفا للشرا ، ومتناقضا معت، ولم يرض رن يكون جنديا هلل يدافع عن دينت،  

ويدعو إليت ، ويتصدى نعدائت على اختالف رديانهم و مذاهيهم و ِمللهم . فلم يرض 

يكون في خندق واحد مع المحرفين للدين ، فلم يستنكف من رن يذلك ،ورضي رن 

 يكون جنديا مع هؤال ، واستنكف من رن يكون جنديا من جنود هللا!!! . 

و نانيا إن التعامل مع النصوص الشرعية التي نصُ على التفاوُ يين الناس    

لصحيو وتفاضلهم فيما يينهم ، يجب رن يتم يطري ة صحيحة وفق المنهل الشرعي ا

في التفسير ، وليس وفق طري ة حسن حنفي التحريفية االنت ائية التالعيية . إنت انت ى 

آياُ ورغفل رخرى  ، وضرب يعضها ييعض ، وحملها ماال تحتمل .وهذا منهل 

غير علمي،و ليس من الموضوعية في شي ، وال يصو شرعا وال ع ال . لذا فإنت 

رن يجمع كل النصوص المتعل ة  -عياإن رراد رن يكون موضو–كان على الرجل 

يموضوعت، نم يفسرها وفق المنهل الشرعي الصحيو الذ  سيق رن ييناه ،ورقمنا 

الشواهد الشرعية والع لية على صحتت وصوايت. لكن الرجل لم يفعل ذلك، فخطف 

آياُ من هنا وهناك، نم رخضعها لمنهجت التحريفي ليصل إلى  غاياُ في نفست ، 

 على حساب الشرا والع ل والعلم  !!.خطط لها سلفا 

وليس صحيحا ما زعمت الرجل من رن مأساتنا هي التفاوُ في الرزق . فهذا كالم    

ال يصو ،وغير علمي ،ومخالف للشرا والع ل والواقع . نن الح ي ة هي رن ماساتنا 
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 تتمنل في الفلم االجتماعي يالمعنى الواسع . منها عدم العدل في توزيع النرواُ

،وعدم تكافؤ الفرص ، و حرمان انمة من رن تختار من يحكمها يالشورى والرضا 

واالختيار الحر الح ي ي. فمأساتنا ومشكلتنا ليسُ في التفاوُ في النروة يالضرورة 

. نن التفاوُ فيها هو نتيجة و ليس سييا، ف د يكون ح ا وعدال ومطلويا، وقد يكون 

 لك فإن مأساتنا ال تكمن فيما زعمت حسن حنفي .فلما وياطال . ويما رن انمر كذ

والشواهد على صحة ما قلناه كنيرة جدا ، منها رن التفاوُ العادل يين الناس في     

الرزق هو ح ي ة ال يمكن إنكارها شرعا وال ع ال وال واقعا.ننها نتيجة حتمية و 

عهم ونشاطهم، منط ية الختالف الناس في قدراتهم الع لية والجسمية ،و في دواف

وع ائدهم وهممهم،  وطموحاتهم ورهدافهم .ويما رن الناس كذلك فأن التفاوُ في 

ضرور  وطييعي ومن ينكره رو يرفضت فهو فالم  -في هذه الحالة –الرزق 

ومكاير، ومعاند ينكر الشمس في رايعة النهار ، تعصيا وإتياعا للهوى . و المطلوب 

عدل وحكمة وتوازن،  يال إفراط وال تفريط ، وال في هذه الحالة رن يكون التفاوُ ي

يصو رن نعمل على إزالة هذا النوا من التفاوُ، ننت مخالف للشرا ،والع ل 

،والفطرة ،والواقع ، وهو فلم ريضا . و يؤد  في النهاية إلى  قتل الهمم، والتشجيع 

سول ، و على السليية والخمول والكسل من جهة؛ و معاقية المجتهد و مكافأة الك

 إفساد المجتمع كلت في النهاية من جهة رخرى  .

لذلك فإن الشرا عندما نّص على ميدر التفاوُ في انرزاق، يكون قد نّص  على    

رمر طييعي، وسنة كونية من سنن العمران اليشر  . وليس ذلك فلما وال عييا ، 

جعل للف را   حّرم الفلم و، و نهى عن احتكار النروة ،و -من جهة رخرى -لكنت 

ح ا في رموال انغنيا  ،و شّرا رحكاما تحد من التفاوُ الطي ي الفالم  والفاحش . 

س وِل َوِلِذ  » لذا قال هللا تعالى  : ِ َوِللره ه ا رَفَا  َّللاه  َعلَى َرس وِلِت ِمْن رَْهِل اْل  َرى ِلََفِ مه

يِيِل َكْي اَل يَك وَن د ولَةً يَْيَن اْنَْغنِيَا  ِمنك ْم َوَما اْل  ْريَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْيِن السه 

َ َشِديد  اْلِع َاِب  َ إِنه َّللاه ذ وه  َوَما نََهاك ْم َعْنت  فانتهوا َواته  وا َّللاه س ول  فَخ  سورة -«آتَاك م  الره

ولت .و الشرا رقام مجتمعا قويا ي وم على العدل واإلحسان وانخوة، ل  –7الحشر:

ر  يِاْلعَْدِل َواإِلْحَساِن َوإِيتَا  ِذ  اْل  ْريَى َويَْنَهى َعِن اْلفَْحَشا  » سيحانت: إِنه َّللّاَ يَأْم 
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وَن  نَكِر َواْليَْتيِ يَِعف ك ْم لَعَلهك ْم تَذَكهر  ْؤِمن وَن إِْخَوةٌ »،و-9سورة النحل:«َواْلم  -«إِنهَما اْلم 

وِم َوفِي رَْموَ »،و-10سورة الحجراُ: سورة الذارياُ: -«اِلِهْم َحقٌّ لِّلسهائِِل َواْلَمْحر 

19- . 

ورما ع ال فيما رن الناس مختلفون في قدراتهم الع لية والجسمية، ونشاطاتهم    

وطموحاتت الدنيوية،  فإنت ال يصو وال يع ل رن نسو  يينهم في روضاعهم المادية و 

ن نسو  يين المختلفين و المتناقضين ، مكانتهم االجتماعية . ننت  ليس من الع ل ر

وإنما من العدل رن نسو  يين المتساويين والمتمانلين . كما رنت من الفلم رن نسو  

 يين المجتهدين والكسالى  ويين العلما  و الجهال .

ورما من الناحية الواقعية فإن الواقع الطييعي شاهد على ميدر التفاوُ والتياين يين    

امدة ويين النياتاُ والحيواناُ وانجناس اليشرية . وعليت فإن التياين المخلوقاُ الج

والتفاوُ هما من السنن اإللهية في الطييعة والعمران اليشر ، وهذا التفاوُ هو 

رساس استمرار الحياة الطييعية واليشرية معا. ويذلك يحد  التكامل يين مفاهر 

مسطحاُ المائية . فيتراكم السحاب الطييعة ، كالعالقة يين حرارة الشمس وتيخر ال

يفعل حركة الرياح ،وحدو  التل يو وتكانف اليخار في الطي اُ العليا الياردة من 

الجو، فيؤد  ذلك إلى  س وط انمطار، فتحيى انرض ينياتها وحيوانها وإنسانها. نم 

تتكرر الدورة ،وتستمر الحياة على وجت انرض، يفضل التياين والتكامل يين 

 هر الطييعة التي سخرها هللا تعالى  لذلك .مفا

ونفس انمر ينطيق على يني آدم ، فإذا كان التفاوُ في انرزاق يين الناس    

يطري ة عادلة على رساس ال دراُ والعمل، فهذا تفاوُ طييعي وفطر  وضرور ، 

يجب تشجيعت، والحفاف عليت . ننت رساس استمرار الحياة من جهة، و يشجع على 

يداا في كل مجاالُ الحياة من جهة رخرى  . فإذا رفضناه وحاريناه ،وسعينا إلى  اإل

منعت ، فإن هذا يؤد  إلى  معاقية المجتهدين، وقتل روح اإليداا فيهم، وتحطيم 

كافأة اليطالين و الطفيليين على ما هم عليت من  الطاقاُ وال دراُ وتعطيلها .و م 

اق غيرهم فلما وعدوانا، يدعوى التساو  خمول و سليية وتشجيعهم على اخذ ررز

 في انرزاق ومحارية التفاوُ الطي ي .
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و تلك جريمة كيرى في حق المجتمع يدعوى الدفاا عن مصلحة الجماهير. وهذا     

شعار قاتل استخدمت االنتهازيون للوصل إلى السلطة زمن الشيوعية واالشتراكية ، 

الجوفا ، فوصلوا يها إلى السلطة ،و  فركيوا موجة الجماهير و رفعوا الشعاراُ

رصيحوا من كيار اإلقطاعيين والررسماليين ياسم النورة والحزب والطي ة الكادحة . 

هذه ح ائق عشناها وكنير منا ذاق ويالتها في تاريخنا المعاصر. لكن الرجل نسي 

.  ذلك رو تناساه، و زعم رن من يفسر الشرا لصالو انغليية يخدم المصلحة العامة

وهذا تتليط وتدليس،نن من يحمل ذلك الشعار قد يكون صادقا ويخدم عامة الناس، 

وقد يكون كاذيا ويستتل الشعار لخدمة نفست وحاشيتت ياسم انغليية ،وقد يكون 

صادقا يخدم  يذلك الشعار انمة يأكملها . علما يأن التفسير الصحيو للشرا ليس كما 

فسر كما هو ، وليس من رجل انقلية، وال من زعم الرجل، نن الشرا يجب رن ي  

رجل انكنرية . فهذا ت سيم ياطل نن  الشرا يحرم الفلم مطل ا،  ال ضرر وال 

ضرار ز لذا فإن الموقف الذ  اتخذه حسن حنفي يين انغليية وانكنرية، هو موقف 

 غير صحيو، مخالف للشرا والع ل معا .

ستتٍن عن علما يأن دين اإلسالم دين إلهي ش    هيمن م  حكم م فصل،  م  امل كامل، م 

كل انديان والمذاهب ، فال شرقية فيت وال غريية، وال يسار فيت وال يمين،  وال 

اشتراكية فيت و ال ررسمالية . وكل من يحاول فعل ذلك فهو إما جاهل يدين اإلسالم 

 ست . ، ورما رنت  محرف مفتر متالط صاحب هوى يتعمد فعل ذلك لتاياُ في نف

ويذلك يتيين رن منهل حسن حنفي في التفسير المسمى يالمنهل االجتماعي ، هو    

منهل ناقص وعاجز عن ت ديم التفسير الصحيو للشرا . ننت ال ي وم على رساس 

شرعي صحيو من جهة، ويعمل على التالعب يالنصوص وتحريفها عمدا من جهة 

يؤد  إلى  ضرب النصوص ييعضها نانية . وال ي دم حلوال صحيحة وال مح  ة ،و 

 من جهة نالنة .

فيتعلق يما اسماه  –السادس من المجموعة الخامسة  –و رما الموقف انخير    

حسن حنفي : التفسير الطييعي ، ف ال: يما رن العودة إلى  ال رآن طريق مسدود 

هي  فالطييعة»ومحفوف يالمخاطر والصعوياُ، فإن اليديل هو العودة إلى  الطييعة 
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مصدر الفكر ،وليس الفكر مصدرا للطييعة ، لذا وجدنا الطييعة استدعُ الوحي، 

و زعم رنت  يطرح « . يدليل وجود رفراد قيل اليعنة يرفضون عيادة انصنام 

التفسير الطييعي الذ  ييدر من الواقع وليس من النص ، وجعل الواقع تفسيرا 

 169طييعيا.

مضطرب لم يست ر على موقف واحد من مناهل  و ردا عليت رقول: روال إن الرجل   

التفسير ، فمرة ي ول يالتفسير الطي ي الحتمي، ومرة ي ول يالتفسير االنت ائي 

للنصوص المسمى يالتفسير االجتماعي، ومرة ي ول يالتفسير المسمى يالطييعي. 

ب ومع ذلك فإنت لم يصل إلى  التفسير الصحيو الموافق للشرا والع ل معا .رنت  تنك

الطريق، وفل ينت ل من انحراف إلى انحراف . وال ادر  هل رنت فعال لم يصل إلى 

 المنهل الصحيو في تفسير الشرا ، رو رنت تعمد ذلك لتاياُ في نفست؟؟ !!.

و واضو من مصطلو : التفسير الطييعي ، رنت مصطلو غامض وغير م حدد ،وال    

يت المحيط الطييعي الذ  ال دخل مضيوط ، يحتمل نالنة رمور، هي: إما رنت ي صد 

لإلنسان  فيت ، و إما رنت ي صد يت الواقع اليشر  وسماه الطييعي . و إما رنت ي صد 

يت الواقعيّن: الطييعي واليشر   . وانرجو رنت ي صد يمصطلو التفسير الطييعي 

 لذا انمر الناني ، وهو الوسط الواقعي اليشر  ، يدليل رن قال في كالمت السايق:

وجدنا الطييعة استدعُ الوحي يدليل وجود رفراد قيل اليعنة يرفضون عيادة انصنام 

. و هؤال  انفراد يذلك السلوك هم يشر، و مفهر من مفاهر الواقع اليشر  

،وليسوا من الطييعة وال من وسطها . و عليت فإن  الرجل لم يأُ يجديد في هذا 

عي: التفسير الواقعي ، رو تحكم الواقع يمصطلو التفسير الطييالموضوا ، ننت قصد 

في الوحي ، وهذا رمر ردده الرجل مرارا وتكرارا،  وقد رددنا عليت وريطلنا 

احتجاجت يت  في ركنر من موضع . فلماذا هذا التالعب والتحريف والتتليط يا رجل 

 ؟!.

سيق  و نحن ال ننكر رنت  يمكن رن نفسر ال رآن يح ائق الطييعة والمجتمع ، وقد   

رن يينا رن من خطواُ منهل التفسير الشرعي: تفسير ال رآن يح ائق الع ول والعلم 

                                                
  184،185.169في فكرنا المعاصر ،ص:حسن حنفي  :  
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اليشر  والطييعي . لكن الرجل عّمَم انمر،  وهذا ال يصو نن  ما يعرفت اإلنسان  

عن الطييعة ليس صحيحا يالضرورة من جهة.و الواقع اليشر  ليس صحيحا 

غرائزه وسلوكياتت ، وهو خليط من الح ائق يالضرورة ،ننت انعكاس لفكر اإلنسان و

وانياطيل، و الفن والي ين ، لكن الرجل اغفل ذلك لتاياُ في نفست. و عليت فإن 

االحتكام إلى  ح ائق الطييعة والعمران ليس من اكتشافت،  يل هو رمر معروف يين 

رن العلم ، وهو من خطواُ المنهل الشرعي في التفسير. و الجانب الصحيو من 

 كالم حسن حنفي ليس جديدا وال خاصا يت .

و نانيا رنت ال يصو ال ول يأن الطييعة رسيق من الوحي وهي مصدره . فهذا كالم    

ال يصو ، وغير علمي ، نن كال الطييعة والوحي من عند هللا تعالى . وكما رن 

» سيحانت: الوحي كالمت تعالى ، فإن الطييعة روجدها هللا تعالى  يكالمت ريضا ، ل ولت

ه  إِذَا رََراَد شيئا رَْن يَ  وَل لَت  ك ْن فَيَك ون   . لكن الوحي هو  -82سورة يس:-«إِنهَما رَْمر 

من كالمت، وليس من مخلوقاتت ، ومن نم فإن  كالمت رسيق ، ورهم، ورعفم ، ورقدس 

ن نتيع من مخلوقاتت تعالى . وهذا نايُ لما سيق رن قلناه ،و نن هللا تعالى رمرنا يأ

وحيت ، ونهانا من إتياا غيره من الكالم ، ونهانا رن نت دم يين يد  هللا ورسولت، 

ِ َوَرس وِلِت » َل ولت سيحانت: وا يَْيَن يََد ِ َّللاه م  َوَمْن » ،و-1سورة الحجراُ:-«ال ت  َّدِ

دُّوه  إلى  َّللّاِ  فإن تَنَاَزْعت ْم فِي َشْي ٍ » َ،و-122سورة النسا :-«رَْصَدق  ِمَن َّللّاِ قِيالً  فَر 

س وِل   . -59سورة  النسا :-«َوالره

و رما قولت يأن الطييعة رسيق من الفكر ، فهذا ال يصو نن  الفكر هو نفست جز     

من الطييعة ، فكيف تكون هي رسيق منت؟ . نن اإلنسان  ككائن مخلوق يع لت 

ة. فكل منهما وفكره، وغرائزه وجسمت، هو مخلوق طييعي ،وجز  من الطييع

مخلوق هلل تعالى  وجز  من الطييعة، فهما إذن متساويان من حي  انصل والخل ة، 

رسيق ورفضل منها من جهة رن  –ر  الفكر –وليسُ الطييعة رسيق منت . لكن الع ل 

الع ل هو الفاعل في الطييعة ،و هي م سخرة لت و لفعلت . و هذا مشاهد واقعيا ، و قد 

نيرا ، فاخيرنا هللا تعالى رنت سخر لإلنسان ما في السماواُ نّص عليت الشرا  ك

كّرم سّخر هللا لت  وانرض ، ورمره يأن يجتهد ويكد لي عمر انرض . فاإلنسان  م 
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الطييعة لخدمتت ، مع رنت جز  منها ، لكنت مكرم عليها . وهذا دليل قاطع على 

هما نسيي مخلوق هلل تعالى  رفضلية الع ل على الطييعة ورسي يتت عليها.  لكن كال من

رسيق ورفضل ورعفم  -ر  الوحي-م طالب يالخضوا للوحي اإللهي ، الذ  هو

 ورقدس منهما .

و اإلنسان رخذ معارفت من ذاتت وع لت، و من وسطت اليشر  والطييعي، و من    

الوحي اإللهي . نم يتفاعل مع محيطت: رخذاً وعطاً  . لكنت مع ذلك فهو كائن م كرم 

لت هللا تعالى  على كنير مما خلق تفضيال، و روجب عليت رن يكون عيدا هلل ، فضّ 

 وحذره رن يت دم على هللا ورسولت .

ورما زعمت يأن الطييعة استدعُ الوحي يدليل وجود رفراد قيل اليعنة رفضوا     

عيادة انصنام . فهذا تتليط و تدليس ، وتحريف للشرا ،و حتمية مزعومة، وافترا  

الواقع التاريخي والشرعي معا . نن فهور هؤال  كان نمرة للوحي اإللهي، و على 

ليسوا هم الذين روجدوه ، يدليل الشواهد لنالنة ارتية: رولها هو رن فهور طائفة من 

الحنفا  من العرب واليهود والنصارى كانوا ينتفرون مجي  الرسول الخاتم ، سييت 

يشر يذلك، وليسُ الطييعة المزعومة هي التي  هو رن الوحي اإللهي السايق كان قد 

» استدعُ ذلك و يّشرُ يت . و هذا قد سجلت ال رآن الكريم في قولت سيحانت:

ت   ًرا يَِرس وٍل يَأْتِي ِمن يَْعِد  اْسم  يَّشِ س وَل » ،و-6سورة الصف:-«َوم  الهِذيَن يَتهيِع وَن الره

يه الهِذ  يَِجد ونَت   وِف النهيِيه ان ّمِ ه م يِاْلَمْعر  ر  َمْكت ويًا ِعنَده ْم فِي التهْوَراةِ َواإلنجيل يَأْم 

م  َعلَْيِهم  اْلَخيَآئَِ  َويََضع  َعْنه ْم إِْصَره مْ  ُِ َوي َحّرِ نَكِر َوي ِحلُّ لَه م  الطهيِّيَا  َويَْنَهاه ْم َعِن اْلم 

ُْ َعلَْيِهْم فَالهِذيَن آمَ  وه  َواتهيَع واْ النُّوَر الهِذَ  َوانَْغالََل الهتِي َكانَ وه  َونََصر  ر  ن واْ يِِت َوَعزه

وَن  ْفِلح  َوَكان واْ ِمن قَْيل  » ،و-157سورة انعراف:-«ر نِزَل َمعَت  ر ْولَئَِك ه م  اْلم 

واْ يِِت  ا َعَرف واْ َكفَر  ا َجا ه م مه واْ فَلَمه وَن َعلَى الهِذيَن َكفَر   . -89الي رة:سورة -«يَْستَْفتِح 

و انمر الناني هو رن ميل كنير من اليشر إلى  التوحيد ، و رفضهم للشرك    

وتطلعهم إلى التوحيد ،هو ميل فطر  طييعي في اإلنسان ، فطره هللا تعالى  عليت . 

فعندما جا  الوحي من عند هللا حد  انسجام و تفاعل يينت ويين الفطرة  ،ولم يكن 

الطييعة، كما زعم الرجل. وهذا انمر قد نّص عليت الشرا  ذلك استدعا  خارجيا من
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ِ ذَِلَك » صراحة في قولت سيحانت: ِ الهتِي فََطَر النهاَس َعلَْيَها اَل تَْيِديَل ِلَخْلِق َّللاه فِْطَرةَ َّللاه

وَن  ين  اْل َيِّم  َولَِكنه رَْكنََر النهاِس اَل يَْعلَم   رََخذَ َريَُّك ِمن َوإِذْ » ، و-30سورة الروم:-«الّدِ

َُ يَِريِّك ْم قَال واْ يَلَى َشِهْدنَا رَن يهتَه ْم َورَْشَهَده ْم َعلَى رَنف ِسِهْم رَلَْس  يَنِي آَدَم ِمن ف ه وِرِهْم ذ ّرِ

 . -172سورة انعراف:-«تَ  ول واْ يَْوَم اْلِ يَاَمِة إِنها ك نها َعْن هَذَا َغافِِليَن 

الذ  استدعى الرسالة الخاتمة ليسُ الطييعة ، وال الواقع وانمر النال  هو رن 

اليشر  ، وإنما اإلرادة اإللهية هي التي فعلُ ذلك ، فكما رنها هي التي خل ُ العالم 

، فهي التي ررسلُ الرساالُ وهيأُ انرضية اليشرية للرسالة الخاتمة. ولم يكن 

جوب . يدليل رن الرسالة للطييعة وال للواقع في ذلك رمر، وال استدعا ،و ال و

الخاتمة لم تفهر على ر  من هؤال  انحناف، وال فهرُ يين رهل الكتاب ،و ال 

الفرس ، و ال الهنود ،و ال الروم ,و ال ...إل  . فلماذا ؟ ، مع رن العالم كلت كان 

يعيش في جاهلية ،و في حاجة ماسة إلى  النيوة و الوحي اإللهي .لكنها نزلُ على 

َّللّا  رَْعلَم  َحْي   يَْجعَل  » ن ريدا يتوقع رن يكون رسوال ، ل ولت سيحانت:شخص لم يك

وَن  واْ َصتَاٌر ِعنَد َّللّاِ َوَعذَاٌب َشِديٌد يَِما َكان واْ يَْمك ر  -«ِرَسالَتَت  َسي ِصيب  الهِذيَن رَْجَرم 

يمَ » ،و–124سورة اننعام: َُ تَْدِر  َما اْلِكتَاب  َواَل اإْلِ ان  َولَِكن َجعَْلنَاه  ن وًرا َما ك ن

ْستَِ يٍم  سورة -«نهْهِد  يِِت َمْن نهَشا  ِمْن ِعيَاِدنَا َوإِنهَك لَتَْهِد  إلى  ِصَراٍط مُّ

يَِّك » ،و-52الشورى: ن ره و رَن ي ْل َى إِلَْيَك اْلِكتَاب  إاِله َرْحَمةً ّمِ َُ تَْرج  سورة -«َوَما ك ن

و الذ  خلق العالم، وهو الذ  ررسل الرساالُ ،وهو . فاهلل تعالى  ه -86ال صص:

الذ  هيا انرضية للرسالة الخاتمة التي هو ررسلها .و لم تستدعيها الطييعة وال 

الواقع، وال مزاعم حسن حنفي . و هذا الرجل يتكلم يال علم، وررس مالت الفنون 

إلى  قية كييرة  والشكوك، والشيهاُ والميالتاُ حتى رنت ي حّول الحية الصتيرة جدا

 جدا ، لتحريف الشرا وتح يق غاياُ في نفست.

ونالنا إن انصل في تفسير الوحي هو إننا ننطلق من الوحي نفست، وال ننطلق من    

الع ل وال من الطييعة .نن االنطالق من الوحي نفست ، هو رمر منط ي وعاد  جدا، 

ي فاليد من االنطالق منت و مطلوب شرعا وع ال . و يما رننا نفسر الوحي اإلله

روال: كتايا وسنة . نم يعد ذلك نستعين يكل الح ائق والمعطياُ التي تساعدنا على 
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تفسيره ، نأخذها من الع ول ، والواقع ،ومن الطييعة . و هذا رمر طييعي ومنط ي 

 جدا ، لكن الرجل يريدها دائما عوجا لتاياُ في نفست.

،  فإذا رردنا تفسير مفاهرها فإننا نيدر يها ومنها ونفس انمر ينطيق على الطييعة    

روال ، نم نستعين يكل ما يساعدنا على ذلك من الوحي والع ل و الواقع اليشر  . 

علما يأنت ال يوجد تناقض ،وال مانع من رن ننطلق من الوحي الصحيو لتفسير يعض 

لوحي هنا مفاهر الطييعة المذكورة في الوحي اإللهي إن رمكن ذلك . فيكون ا

ساعدا لنا على ذلك . فنفسر كتاب هللا المنفور يكتايت المسطور ، فكل منهما من  م 

عند هللا تعالى  ، مع رسي ية المسطور على المنفور. وما علينا إال رن نتسلو يالعلم 

والفهم الصحيو للوحي والطييعة معا .وتفسيرنا للوحي يالطييعة هو وسيلة من 

شرعا ، وال ينفي رسي ية الوحي على الطييعة . نن ما قمنا  وسائل التفسير المطلوية

يت هو رمر مطلوب شرعا ،و هو رسي ية وسيلة وتطييق ، وليسُ رسي ية مكانة 

 ورهمية .

وختاما لهذا الميح  يتيين رن انياطيل التي قال يها يعض ردعيا  الع النية    

ها شي  ،وما هي إال شيهاُ يدعوى تحكم الواقع في الوحي وتيعيتت لت . لم يصو من

و متالطاُ ومزاعم مخالفة الشرا الصحيو، والع ل الصريو، والعلم الصحيو . 

وقد ناقشناهم في ذلك، ويينا يطالنها وتهافتها ياندلة الدامتة. وهلل الحمد والمنة روال 

 ورخيرا.

 ثانيا : أباطيل تتعلق بالوحي والفكر العلمي:

ن انياطيل تتعلق يالوحي اإللهي والفكر العلمي. نخصص هذا الميح  لطائفة م   

نوردها في نال  مجموعاُ ، كل منها تتضمن طائفة من الشيهاُ وانكاذيب، 

 . والمتالطاُ وانياطيل التي قال يها يعض ردعيا  الع النية المعاصرين

رولها تتضمن رفكارا وشيهاُ ومفترياُ متفرقة تطعن في الوحي وت زمت، وتحط   

ميتت ومكانتت ، يدعوى رنت يخالف الفكر العلمي الحدي  . و سنذكرها من من ره

خالل المواقف ارتية : انولى مفادها هو رن حسن حنفي فّرق يين الفكر العلمي 

والفكر الديني ، وجعل يينهما صراعا ونزاعا، يفهر عندما يتعلق انمر يالفواهر 
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س وط المطر. فالفكر العلمي جعل الطييعية ، من حي  التعريف والتفسير، كفاهرة 

المطر يخارا يتصاعد من انرض إلى  الجو نم يس ط، لكن الفكر الديني يجعل ذلك 

 .  170من فعل المعيود رو من اختراعاتت

كان قد -في يعض كتيت  –ورقول: روال قيل الرد على الرجل ر شير هنا إلى  رنت    

ول هو الدين نفست ، والناني هو فرق يين الفكر الديني ويين التفكير الديني:ان

. لكنت هنا خالف ذلك ولم يلتزم يت في كتب 171التفسيراُ التي ي ول يها علما  الدين

. لكننا مع ذلك  172رخرى ،فجعل معنى الفكر الديني يشمل الدين والتفكير الديني معا

ن الحق هو وحي الهي ، وكالم هللا، وال يصو وصفت يأنت  فكر نمري ن ول:إن الدين

: انول هو رن هللا تعالى  وصف وحيت يأنت  كالمت، ولم يصفت يأنت  فكره ، ل ولت 

َوَما َكاَن ِليََشٍر رَن ي َكلَِّمت  َّللاه  إاِله َوْحيًا رَْو ِمن َوَرا  ِحَجاٍب رَْو ي ْرِسَل َرس واًل » تعالى :

َحتهى يَْسَمَع َكالََم » ،و-51ورى:سورة الش-«فَي وِحَي يِإِْذنِِت َما يََشا  رنت َعِليٌّ َحِكيٌم 

و انمر الناني هو رن لفف : فكر،  هو مفهر من مفاهر .  –6سورة التوية:-«َّللّاِ 

نشاط الع ل اإلنساني ، وال يعني ح ا وال صوايا، وال ياطال وال خطأ يالضرورة ، 

 فو نشاط ع لي نسيي  .ورما الوحي فهو كالم هللا ، ومن نم فهو حق وعلم وي ين

يالضرورة ، لذا ال يصو وصفت يأنت فكر . لكن يصو وصفت يأنت علم ، نمرين : 

 َُ انول هو رن هللا تعالى  وصف وحيت يأنت علم ، في قولت سيحانت: } َولَئِِن اتهيَْع

ٍ َوالَ نَِصيٍر{ سورة -رَْهَوا ه م يَْعَد الهِذ  َجا َك ِمَن اْلِعْلِم َما لََك ِمَن َّللّاِ ِمن َوِلّي

 . و الناني هو رن عيارة : علم ، تعني الحق والصدق يالضرورة . -120الي رة:

ورما عيارتا: الفكر الديني والتفكير الديني، فيصو إطالقهما على الفكر اإلنساني      

الديني ، فهو فكر ديني كصفة لت ، م ايل الفكر السياسي ، واالقتصاد  والفلسفي . 

علية ، وإيداا على ررض الواقع . وال يصو وصف وهو تفكير ديني كممارسة ، وفا

الوحي اإللهي يأنت فكر ديني ، فهذا ال يصو شرعا وال ع ال، وقد يينا ذلك رعاله . 

                                                
  565، 376ص: 1من الع يدة إلى  النورة ،ج 170
  وما يعدها. 83في فكرنا المعاصر ،ص:  171
  665ص: 1انفر منال كتايت : من الع يدة إلى  النورة ،ج   172
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كما رنت  يجب التفريق يين التفكير الديني كفهم للدين ،ويين الدين نفست الذ  هو 

 وحي الهي .

ي، فهو ال يصو. نن  الم ياس ورما تفريق الرجل يين الفكر العلمي والفكر الدين   

الصحيو في التفريق يينهما ليس هو ما اعتمده حسن حنفي، وإنما هو م ياس الصحة 

والصواب ف ط ، سوا  تعلق يالدين ، رو يالفلسفة ،رو يمجاالُ رخرى  من الفكر 

اإلنساني . لذا فإنت ليس كل فكر فلسفي صحيو ، وال كلت ياطل ، كما رنت  ليس كل 

صحيو، وال كلت ياطل . لكن الفكر الصحيو ال ائم على الدين الصحيو   فكر ديني

هو فكر علمي من دون شك .  كما رن الفكر الديني إن لم يكن صحيحا مصدرا 

وفهما ، فهو فكر غير علمي .و نفس انمر ينطيق على كل رنواا الفكر اإلنساني  

ا فهو فكر علمي وان كان انخرى  . منالت : الفكر الفلسفي ، فإذا كان فكرا صحيح

 فكرا ياطال فهو ليس فكرا علميا .

و يذلك يتيين رن ما قرره حسن حنفي  من وجود صراا ونزاا يين ما اسماه    

والفكر الديني ال يصو ال ول يت على إطالقت . نن الفكر الديني  «العلمي»يالفكر 

فكرا علميا. و الصحيو هو فكر علمي ، كما رن الفكر الديني غير الصحيو ليس 

الفكر اليشر  غير الديني الصحيو هو فكر علمي ، وإن كان غير صحيو  فهو غير 

علمي ، مع رنت  يشر  . و عليت فإنت ال يوجد يين الفكرين الديني والعلمي صراا 

وال نزاا ، لمجرد رنهما كذلك ، وإنما هو موجود يين الفكر الصحيو والفكر الياطل 

 ويين الخطأ والصواب  .

علما يأن انصل هو عدم حدو  نزاا وال صراا يين الدين الحق والفكر     

الصحيو . ورما إذا حد  ذلك فسييت : إما رن رحدهما غير صحيو ، رو هما معا، 

وإما رنت حدو  خطأ في فهم احدهما رو هما معا . فانصل عدم حدو  نزاا يين 

هللا تعالى. ورما ما سجلت الوحي الحق والعلم الصحيو ، نن مصدرهما واحد هو 

التاري  من حدو  نزاعاُ وصراعاُ يين انديان فيما يينها، ويينها ويين مختلف 
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المذاهب والتياراُ الفكرية ، فإن هذا لت رسياب كنيرة يعضها رسياب موضوعية،  

 . 173ورخرى  رسياب ذاتية و مصلحية ومذهيية

نالنة رمور رساسية :انول يتمنل والصراا يين انفكار والمذاهب وانديان سييت    

في التناقض الذ  قد يوجد يين تلك انفكار والمذاهب وانديان. والناني هو اختالف 

نوايا ومصالو ورهوا  رهل العلم .والنال  هو االختالف في الفهم يسيب التياين في 

احد ، ال دراُ العلمية وزوايا النفر. وقد تجتمع تلك انمور النالنة في الخالف الو

فيؤد  ذلك إلى  شدة النزاا يين رهل العلم . وعليت فإن  النزاا قد يحد  يين الحق 

والياطل،  ويين الياطل والياطل، ويين الحق والحق . وفي الحالة انخيرة ال يحد  

الخالف والنزاا يسيب التناقض الفكر ، ننت  غير موجود، لكنت يحد  يسيب 

لكن إذا صدقُ النوايا، و صو الفهم ، فيختفي  انمرين انخيرين رو نحدهما. 

 الخالف ويزول التنازا  .

و نانيا إن المنال الذ  ذكره حسن حنفي عن س وط المطر كشاهد على النزاا يين    
ما رسماه يالفكر العلمي و الفكر الديني ،فانمر ليس كما ذكره من جهة ، و ال يصدق 

. نن طري ة س وط المطر التاي ذكرهاا  على الفكر الديني الصحيو من جهة رخرى 
ال تخااالف الاادين الحااق ، وال الفكاار الااديني الصااحيو ال ااائم علياات .و قااد رشااار ال اارآن 
الكريم إلى  طري ة س وط المطر يطري ة علمية معجزة ، و روفاى مان الطري اة التاي 

يَاااَح لَااَواقِ  َو فَأَنَزْلنَااا ِمااَن ذكرهااا حساان حنفااي ، و ذلااك فااي قولاات تعااالى : }َورَْرَسااْلنَا الّرِ
وه  َوَما رَنت ْم لَت  يَِخاِزنِيَن { َ ي ْزِجاي -22الحجار:-السهَماِ  َماً  فَأَْس َْينَاك م  ، و}رَلَاْم تَاَر رَنه َّللاه

ل  مِ  ج  ِمْن ِخاَلِلِت َوي نَّزِ َكاماً فَتََرى اْلَوْدَق يَْخر  َن السهَماِ  َسَحاياً ن مه ي َؤلِّف  يَْينَت  ن مه يَْجعَل ت  ر 
ان يََشاا   يََكااد  َسانَا يَْرقِاِت  ِمن ِجيَاٍل فِيَها ِمن يََرٍد فَي ِصيب  يِِت َمان يََشاا   َويَْصاِرف ت  َعان مه

. فارياُ نصاُ علاى رمارين هاامين: انول هاو -43سورة النور:-يَْذَهب  يِاْنَْيَصاِر {
يعياة .و النااني هاو رن رن هللا تعالى  هو الذ  روجد كال ذلاك و ساخره وفاق سانن طي

هذه ارياُ نصُ على وجود فاواهر و سانن طييعياة تاؤنر فاي يعضاها عان طرياق 
الحركة و التشكل عير مراحل ،إلى  رن  يس ط المطر فينتفع يت اإلنسان  و الحياوان 
و النياُ. فارياُ جمعُ يين عمل الخالق في مخلوقاتت ،و دور س ننت فاي الطييعاة ، 

 ارخر.   و كل منها يدل على 
لكن ما ذكره حسن حنفي هاو مجارد وصاف فااهر  لماا يحاد  مان فاواهر فاي    

عملية س وط المطر من دون اإلشارة إلى  خال ها ومساخرها مان جهاة . و مان دون 
ذكاار تفاصاايل رخاارى  ذكرهااا الااوحي و ريطهااا يالخااالق وفضاالت و نعماات علااى رهاال 

الادين الحاق و الفكار العلماي انرض من جهة رخرى  . فهذا هاو الفكار ال اائم  علاى 
الصاحيو الاذ  يجمااع ياين العلام و اإليمااان . لاذا فاإن الرجاال لام يوفاق فيمااا قالات عاان 

                                                
  173ليوسف كرم  .لالطالا  عما حد  يين الكنيسة ومخالفيها من رهل العلم ،  انفر منال : تاري  الفلسفة الحدينة  
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العالقة يين الدين الحق و العلم الصحيو . و الذ  ذكره و المتعلق يالفكر العلمي هاو 
جااز  ماان الفكاار الااديني الصااحيو ال ااائم علااى الاادين الحااق و الع اال الصااريو و العلاام 

 و .الصحي
 
و الموقااف الناااني يتمناال فااي التفريااق الااذ  قااال ياات حساان حنفااي يااين المعرفااة     

اإلنسانية و المعرفة الماأخوذة مان الاوحي، فوصاف انولاى يأنهاا علمياة ، و وصاف 
 . 174النانية يأنها معرفة دينية

ورقول: إن التفريق يين المعرفتين من حي  المضمون ال يصو ، وهو ت سيم غيار    
لف للشرا و الع ل معا . و الصواب في ذلك هو رن يكون الت سيم هكاذا : علمي مخا

المعرفة اإلنسانية و المعرفاة الدينياة . فاإذا كاناُ المعرفتاان صاحيحتين فهماا معرفاة 
علمية، و ال يصو وصف المعرفة اإلنسانية يأنها علمية و المعرفة الدينية يأنها دينية 

ليشرية غيار صاحيحة فهاي غيار علمياة ، و إذا و ليسُ علمية . فإذا كانُ المعرفة ا
كانُ المعرفة الدينية صحيحة فهي علمية دون المعرفة اليشرية . لكن إذا نيُ رنها ـ 
ر  الدينية ـ غير صحيحة فهي ريضا ليسُ علمياة . و هاذا ينطياق علاى كال اندياان 

 الياطلة ، و الفهوم غير الصحيحة للوحي . 
ح ائق و علوم و ي ينياُ ، و من نم فإن  معارفات كلهاا و رما الوحي الحق فهو كلت   

صحيحة يالضرورة . ورما ما يصل إليت اإلنسان  من ح ائق و معلومااُ صاحيحة ، 
فهي ريضا معارف علمية ، ورما إذا كانُ غير صحيحة فهي ليسُ علمية  .و عندما 

لة و لايس فاي تكون المعرفتان علميتين فإن الفارق يينهما يتمنل في المصدر و الوساي
النتيجاااة ، فالمعرفاااة الدينياااة مصااادرها هللا تعاااالى  و وسااايلتها الاااوحي ، و المعرفاااة 

 اإلنسانية مصدرها اإلنسان  و الطييعة و وسيلتها الفكر و الحواس . 
 
فمفاده هو رن حسن حنفاي زعام رن  -من المجموعة انولى  -ورما الموقف النال     

الفكر العلمي هاو رن )) الفكار العلماي ي اوم علاى مفهر الصراا يين الفكر الديني و 
الوجود يالذاُ وتفسير الشي  من داخلت ، في حين ي اوم الفكار الاديني علاى الوجاود 

 . 175يالتير ، و تفسير الشي  من خارجت (( 
و قولت هذا غير صحيو في معفمت ، وفيت يعض الحق ال يصدق إالّ علاى الادين     

ال ائم عليت . و الياطل التالب عليت ال يصدق إالّ علاى الحق و الفكر الديني الصحيو 
انديان الياطلة و الفكر الديني ال اائم عليهاا . و قولناا هاذا سايق رن يينااه عنادما رنيتناا 
يااأن الفكاار العلمااي موجااود فااي الفكاار الااديني الصااحيو ،كمااا هااو موجااود فااي الفكاار 

 اإلنساني  الصحيو من غير الفكر الديني .
 
إننااا ن ااول: إناات ال يصااو التفريااق يااين العاااملين الااّداخلي و الخااارجي فااي و علياات ف   

تفسير الفواهر اليشرية و الّطييعية . و ال يوجد دليل من الّشرا ،و ال من الع ال ،و 
ال من العلم يسمو يالتفريق يين هذين العاملين في ؤخذ يأحدهما و ي رفض ارخر. فهما 

                                                
 .   83حسن حنفي : في فكرنا المعاصر ، ص :  174
 . 44ص :  2حسن حنفي : من الع يدة إلى  النورة ، ج  175
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رحادهما . علماا ياأن الرجال لام ي ادم علاى زعمات  ح ي تان ال يمكن إنكارهما و ال نفي
دلاايال صااحيحا و ال ضااعيفا لتأييااده ، لااذا فاانحن نطالياات يالااّدليل الّااذ  يؤيااد ذلااك ،نن  

 الزعم  ليس دليال ،و ال يعجز عنت رحد .
و الح ي ااة هااي رن المسااألة ليسااُ كمااا طرحهااا الّرجاال ، نن  كااال التفساايرين و    

ان لتفسااير نشااأة الكااون و تطااوره، و تعلياال مختلااف العااامليّن مطلويااان و ضااروري
مفاهره الطييعية و اليشرية . نن  المساألة ليساُ فاي العامال الاّداخلي رو الخاارجي 
،فهذا موقف غير صحيو ، و فيت تتليط و تدليس على ال را  . و إنما هاي فاي مادى 

 نا يينهما . صحة الدليل و التفسير ، و ال يهّم ركانا داخليين رو خارجيين رو جمع
وما قالت  -الذ  ي وم عليت الفكر الّديني الصحيو –فيالنسية لموقف الّشرا الصحيو   

الّرجال فياات، و مااا افتااراه علااى الااوحي . فاانمر لاايس كمااا زعاام ، نن  الّشاارا نااص 
مرارا علاى وجاود العاامليّن ، و اساتخدمهما ، و جماع يينهماا فاي آيااُ كنيارة جاّدا ، 

.  -30سورة اننيياا :-َجعَْلنَا ِمَن اْلَما  ك له َشْيٍ  َحّيٍ رَفاََل ي ْؤِمن وَن {ك ولت تعالى : } وَ 
فاهلل تعالى  رخيرنا رنت هو الذ  خلق الما  ، و جعل فيت خاصية اإلحيا  و اإلنياُ . 
فالماا  ماان خصائصات الطييعيااة رناات يحياي العياااد و الحيااوان و النيااُ ، وهااذا قااانون 

ّص يت الما   . فارية رعطُ لنا تفسيرين شرعيين و ع لياين و علمياين ، هماا إلهي خ 
: انول العامل الخارجي و المتمنل في ال درة اإللهية التي خل ُ الما  . والناني هاو 
تفسير داخلي يتضمن إفهار خصائص الماا  التاي جعلهاا هللا فيات ، فالماا  جماع ياين 

يَاَح لَاَواقَِو العامليّن . وهذا كنير جّدا في ال رآن الكريم  ، ك ولت تعالى  : }َورَْرَسْلنَا الّرِ
وه  َوَمااا رَناات ْم لَاات  يَِخاااِزنِيَن { ااَماِ  َماااً  فَأَْساا َْينَاك م  . فاريااة  -22الحجاار:-فَأَنَزْلنَااا ِمااَن السه

جمعُ يين العامليّن : هللا الخالق و المرسل للريااح ، و الريااح المتحركاة التاي ت اوم 
ا يااؤد  إلااى  تااراكم السااحب ، و ساا وط المطاار ،و إحيااا  انرض . يااالتل يو ، و هااذ

فالّشرا الحق و الفكر الّديني الّصحيو يستخدمان العاامليّن و التّفسايرين الخاارجي و 
الّداخلي معا . وهذا خالف ما زعمت حسن حنفي عندما ذكار رن الفكار الاّديني مطل اا 

التفساير الاّداخلي لهاا . فالّرجال  ي وم علاى التّفساير الخاارجي لألشايا  ، و ييتعاد عان
 متالط و مفتٍر على دين اإلسالم ،و هو يين يديت  .

و رما من الع ل فحال اإلنسان  شاهد على رنت عندما يحاول تفسير ماا فاي فكاره و    
نفساات ، ومااا حولاات ماان مفاااهر يشاارية و طييعيااة ، فإناات يسااتخدم كاال العواماال التااي 

ال يفرق يين العوامل الّداخلية و الخارجية . ننهاا تساعده على التفسير الصحيو ، و 
كلها عوامل صحيحة تمنل مفاهر ح ي ية و واقعية إذا ا ستخدمُ يطري ة صحيحة و 
ضعُ في مكانها  المناسب . لذا ال يصو التفريق يين العوامل على رسااس الاّداخل  و 

 اارا ، وال و الخااارج ، فهااذا زعاام ياطاال و تفسااير خاااطئ و تتلاايط و تاادليس علااى ال
 يصو انخذ يت مطل ا . 

و اإلنساان  لاان يسااتطيع رن يفسار مااا حولاات ، و ماا يجااول يخاااطره إالّ ياسااتخدامت    
للعامليّن الّداخلي و الخارجي يطري ة صاحيحة . فعنادما يساأل: لمااذا رناا الياوم شاديد 

مااذا الجوا ؟ يجد الجواب جاهزا معروفا، في جيب: ننني لم آكل فاي هاذا الياوم . و ل
ُ  كنيارا ولام آخاذ فتارة للراحاة . لكنات  رنا اليوم شاديد التّعاب ؟ . في جياب: ننناي عملا
ل ُ ؟ و ما هو مصير  ؟  . فهنا لن يجد  عندما يسأل: من الذ  خل ني  ؟، و لماذا خ 
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اإلجاية الصحيحة الي ينية من داخلت ، فييح  عنها من خارجت ، و لن يجادها إالّ فاي 
 الوحي الصحيو .    

ونفس انمر ينطيق على اإلنسان  عندما يحااول تفساير مفااهر الطييعاة المحيطاة    
ياات . فعناادما ياارى كنياارا ماان النياتاااُ قااد ييسااُ فااي فصاال الّصاايف ، يجااد التعلياال 
انساسي في الطييعة نفسها. و هو رن حرارة الشمس تشتد فاي فصال الصايف ، نن 

وهاذا تعليال علماي خاارجي ، و  الّشمس تكون عمودية على نصف الكارة الشامالي .
هااو ح ي ااة علميااة نايتااة معروفااة لاادى الناااس ، ننهااا جااز  ماان حياااتهم . و هاام يااذلك 
يجمعون يين العامليّن الّداخلي و الخارجي يطري ة عادية و فطرية ، مان دون حارج 

 ، وال تناقض ،و استنكار . و هذا خالف ما رراد رن يوهمنا يت حسن حنفي .
 
لعلم فانمر ريضا نايُ ،و واضاو جادا ، فاالعلم يجماع ياين العاامليّن و و رما من ا    

التفسيرين في إنياتت لح ائق علمية معروفة لد  رهل العلم . فمن ذلك رن فاهرة الماد 
و الجزر في اليحر ، تحد  يسيب عامل خارجي رساسي هو التجاذب يين انرض و 

و المذنياُ على انرض  سييها . و كذلك تفسير س وط انمطار و النيازك  176ال مر
 . 177 عوامل خارجية ، وهذه ح ائق معروفة نايتة في العلم الحدي

و يذلك يتيين رن ما قالت الّرجل عن العامليّن الداخلي و الخارجي و تفري ات يينهماا    
و ت زيماات للخااارجي و تعفيماات للااّداخلي . هااو زعاام ياطاال جملااة و تفصاايال مخااالف 

لام ، و لايس هاو مان العلام و ال مان الموضاوعية فاي شاي  . و للّشرا و للع ل و للع
 إنما هو موقف مذهيي متعصب للياطل من رجل غاياُ في نفس الرجل .

و الموقف الّرايع موضوعت : قَِدم العالم و حدونت يين الفكر العلمي و الفكر الّديني    
لّاق ي ادم على حد زعم حسن حنفي . نتناولت عن طريق عرض طائفاة مان رقوالات تتع

رولها يتمنل في رنت زعم رن حجل الفالسفة .   –ر  رزليتت و خل ت  –العالم و حدونت 
فااي قااولهم ي اادم العااالم هااي ))حجاال منط يااة ميتافيزي يااة و حسااية واضااحة و قّويااة ، 
يسهل اقتناا اإلنسان  يها ، يحي  يصعب الرّد عليهاا ، و تفنيادها(( .نام رورد يعاض 

 –مخلوقا  –لعالم و رزليتت . منها روال : لو كان العالم محدنا حججهم في قولهم ي دم ا
الحتاج إلى  محد  ، و هذا إلى  محد  إلاى  مااال نهاياة ، وهاو محاال . و نانياا لاو 
كان العالم محدنا لوجب رن يكون لفاعلت غرض و حاجة لجلب نفاع رو دفاع ضارر ، 

ال ديم غيار عاالم يوجاوده ،  و هذا محال على هللا . و نالنا لو كان محدنا لوجب كون
و هذا مما يوجب التتير في العلم ، و إن كان علمت قديما وجب قدم العالم . و ))كماا 
رنت ال توجاد دجاجاة إال مان ييضاة و ال ييضاة إال مان دجاجاة . و هكاذا ريادا ، وهاذا 

 .  178يوجب قدم العالم ((
   
ال . ننات روال  مخاالف و ردا عليت رقاول: إن قولات هاذا زعام ياطال  جملاة و تفصاي  

للشرا الّصحيو ، و الع ل الصريو و العلم الّصحيو . فأما مخالفتت للشرا فهاو رمار 
نايُ و واضو و معروف يالضرورة من دين اإلسالم ، فال رآن  الكريم نّص مرارا 

                                                
 . 45، ص .  1980، دار الشروق ،  2عيد الحميد سماحة : في رعماق الفضا  ، ط 176
 رنفر منال :  المرجع السايق .  177
 34ص:2من الع يدة إلى  النورة ،ج  178
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و تكرارا على رن العالم كلّت مخلوق هلل تعالى  يعد رن لم يكن،  و رنات سايحانت  خل ات 
 –سماها ال رآن رياما –مراحل  6يعد رن لم يكن موجودا ،ورنت  خل ت خالل  من عدم

ُِ َوانَْرَض فِاي ِساتهِة رَيهااٍم ن امه اْساتََوى  ل ولت تعالى : } إِنه َريهك م  َّللّا  الهِذ  َخلََق السهاَماَوا
اا ٍُ َعلَااى اْلعَااْرِش ي ْتِشااي اللهْيااَل النهَهاااَر يَْطل ي اات  َحنِيناااً َوالشه َرا َسااخه ااوَم م  ْمَس َواْل ََمااَر َوالنُّج 

،و }  -54سااورة انعااراف:-يِااأَْمِرِه راَلَ لَاات  اْلَخْلااق  َوانَْماار  تَيَاااَرَك َّللّا  َربُّ اْلعَااالَِميَن {
َره  تَْ اِديراً { ه اَو  ،و }ذَِلك ام  َّللّا  َريُّك اْم ال إِلَاـتَ إاِله -2ساورة الفرقاان:-َوَخلََق ك له َشْيٍ  فَ َاده

،و }رََولَْم يََر الهاِذيَن -102اننعام:-َخاِلق  ك ّلِ َشْيٍ  فَاْعي د وه  َوه َو َعلَى ك ّلِ َشْيٍ  َوِكيٌل {
ُِ َواْنَْرَض َكانَتَاا َرتْ ااً فَفَتَْ نَاه َماا َوَجعَْلنَاا ِماَن اْلَماا  ك اله َشاْيٍ  َحاّيٍ  وا رَنه السهَماَوا َكفَر 

ه  إِذَا رََراَد شيئا رَْن يَ  وَل لَات  ك اْن فَيَك اون  -30سورة اننييا :-رَفاََل ي ْؤِمن وَن { ،و }إِنهَما رَْمر 
 . -82سورة يس:-{
و رما مخالفتت للع ل فإنت واضو ريضا، وليس ال ول ي دمت هو المنط ي و الواضو    

، و المحسااوس حسااب زعاام الّرجاال . و زعماات هااذا هااو مجاارد دعااوى ، و الااّدعوى 
يال، و ال يعجز عنها رحد . و الح ي اة هاي رن الع ال الصاريو ي اول يخاالف ليسُ دل

ذلك تماما . والحجل التي ذكرها و سّماها حججا ماا هاي إالّ شايهاُ و متالطااُ، و 
معانداُ و فنون و تحكماُ، توجد في ع ول رصحايها المنحرفاة  فكرياا و وجادانيا 

، و هاي التاي رفسادُ ع اولهم و  . ننهم متيعون نهاوائهم و فناونهم ، و مصاالحهم
فطرتهم و تفكيرهم . و تلاك الشايهاُ التاي ساماها حججاا منط ياة ،ال وجاود لهاا فاي 
الع اااول الفطرياااة اليديهياااة الصاااريحة ، و إنماااا هاااي موجاااودة فاااي الع اااول المذهيياااة 

 المريضة المتعصية للياطل .
ونات ، يادليل نالناة و رماا الع اول الفطرياة اليديهياة ، فهاي ت اول يخلاق العاالم و حد   

شواهد ع لية فطرية يديهية حسية صحيحة قويّة جدا . رّولها هو رن كل إنساان يحاس 
في نفست رنت  مخلوق لت يداية و ستكون لت نهاية ، و يالحف ذلك ريضا في غيره مان 
اليشر، و في الحيواناُ الذين هام يولادون و يموتاون . و معناى هاذا رن اإلنساان  لات 

اية و رنت  ليس هو الذ  خلق نفست و ال غيره . و الّشاهد النااني مفااده يداية ، ولت نه
هو رنات  يماا رن اإلنساان  جاز  مان هاذا الكاون و يشايت كائناتات انخارى فاي جواناب 
كنيرة جدا ، كالضاعف ،و المارض ، و الحركاة ، و الماوُ ، و المايالد وهاي ريضاا 

اُ كلها مخلوقاة كاإلنساان ، و تشيهت في جوانب من صفاتها . فهذا يعني رن المخلوق
 رن كل ما يحيط يت هو مخلوق ريضا .

مفاده هو رن الواقع يشهد علاى رن كال ماا فاي العاالم  –انخير  –و الشاهد النّال     
سيهر و محكوم ي وانين ال يمكنت الخروج منها، و ال كان لت فيها اختياار فاي وجاوده  م 

ساير ، و م هاور ، و .و معنى هذا رن هذا العالم يكل ما فيات عا اجز ، و نااقص ، و م 
م سخر ، و هذا يعني رن ما في العالم مفت ر ، و ليس خال ا لنفست، و ال غياره ،و رنات  
مفت ر إلى  خالق يخل ت ،نن  العاجز ال يمكنت رن يوجد نفس وال غيره .و الذ  ينيُ 

 ذكره قرييا .صحة كالمنا هذا دليل الشرا الذ  سيق ذكره ،و دليل العلم الذ  سن
وفااي م اياال تلااك الحجاال الع ليااة اليديهيااة الدامتااة لاايس عنااد ال ااائلين ي اادم العااالم و    

رزليتاات مااان ذلاااك شاااي  ، و لااايس عنااادهم إالّ الشااايهاُ و الفناااون ، و التالعيااااُ و 
التدليساُ . و لن يست يم زعمهم إالّ يالمشاهدة ، و هذا مستحيل من جهاة ، كماا رنهام  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 217 

و العلم معا عندما خاضوا في غيب ال يمكنهم رؤيتت و ال إدراكت ،  داسوا على الع ل
و رصدروا فيت حكمهم ي دم العالم مع رنهم  لم ياروه ، و ال عنادهم ردلّاة ع لياة ، و ال 
ملموسة صحيحة تنيُ ذلك الزعم من جهة رخرى  . فليس عندهم حجاة منط ياة ، و 

لفناون و الارجم يالتياب ، و مان نام ال ال ميتافيزي ية ، و ال حسية ، وما عنادهم إالّ ا
يمكنهم إصدار حكم صحيو فيما ذهيوا إليت. و الدليل ال اطع علاى يطاالن زعمات رنات 
زعم مخالف لدليل الشرا و الع ل ، و قد سيق ييانت ،و رنت مخالف ريضا لدليل العلام 

 ،و سيأتي ذكره مياشرة فيما يأتي . 
   
مان ح ائ ات ومسالّماتت المعروفاة : ال اول يخلاق  ورما من العلام فاإن العلام الحادي     

العالم و حدونت ، و نهايتت ريضا . ف د رنيُ يأدلّة كنيرة يأن للكاون يداياة ، و ساتكون 
. و هاي نفرياة تتّفاق  179لت نهاية ، و رشهر نفرياُ نشأتت نفرية :االنفجار العفايم
ُِ مااع مااا قااّرره ال اارآن الكااريم فااي قولاات تعااالى : }رََولَااْم يَااَر ا ااَماَوا وا رَنه السه لهااِذيَن َكفَاار 

ساورة -َواْنَْرَض َكانَتَا َرتْ اً فَفَتَْ نَاه َما َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَماا  ك اله َشاْيٍ  َحاّيٍ رَفَااَل ي ْؤِمن اوَن {
ْوعاً رَْو ، و }ن مه اْستََوى إلى  السهَما  َوِهَي د َخاٌن فَ َاَل لََها َوِلأْلَْرِض اِئْتِيَا طَ -30اننييا :

 .  -11سورة فصلُ:-َكْرهاً قَالَتَا رَتَْينَا َطائِِعيَن {
 
فماذا ي ي لما زعمت حسن حنفي و انتصر لت ؟ ، و ردعى رنت  ي اوم علاى المنطاق    

و الحس . إنت زعم مخالف للّشرا الّصحيو ، و الع ل الّصريو، و العلم الصحيو . ! 
لى ضعف موقفت ، و على إحساست يأن ما ! علما يأنت  في كالم الرجل شاهد قو  ع

قالت ليس كما زعم يأنت ي وم على حجال قويّاة منط ياة و حساية . يادليل رنات ذكار فاي 
كالماات انخياار: )) يحياا  يصااعب الاارّد عليهااا ، و تفنياادها (( . فهااذا ال ااول هااو هاادم 

و ال لكالمت انول ، نن  قولت الناني يعني رن حجل ال ائلين يال دم ليسُ صاحيحة ، 
نايتااة وال ي ينيااة ع ااال وال علمااا . ننهااا لااو كانااُ كااذلك و كمااا وصاافها ساااي ا يأنهااا 
منط يااة ، و حسااية و واضااحة ، كااان علياات رن ي ااول : ال يمكاان الاارد عليهااا ، و ال 
دحضها ، رو يستحيل الرّد عليها . و يما رنت  قال : )) يصعب الرد عليها (( ، معنى 

ايتاة و يمكان الارد عليهاا و دحضاها ، و تفنيادها يعاد ذلك رنهاا ليساُ صاحيحة و ال ن
التشكيك فيها . وهذه هي الح ي ة  فيما رن زعمت ي دم العالم مخالف للشارا الصاحيو 
و الع ل الصريو ، و العلم الصحيو ، فهي  يالضرورة غيار صاحيحة و يمكان الارد 

التضاليل و  عليها و دحضها . و رما قولت : )) يصعب الرد عليها (( ، فهاو مان يااب
 التدليس على ال را  و التاّلعب يانلفاف .

ونانياا إن الحجاال التااي ذكار رنهااا منط يااة ، و حسااية ، تؤياد ال ااائلين ي اادم العااالم و    
رزليتت ، هي كلها ال تصو نمرين رساسيين: انول هاو رنهاا ال تصاو ، ننهاا تخاالف 

ما سيق رن ييناه . و الناني الشرا الصحيو ، و الع ل الصريو ، و العلم الصحيو ، ك
 هو رنت  يمكن إيطال حججت المزعومة كارتي :

                                                
الكوار  الكونية و رنرها في   -، وفرنك كلوز : النهاية  84،  78،  77نال : عيد الحميد سماحة : المرجع السايق ، ص :رنفر م 179

 و ما يعدها . 11، ص :  1994،  111مسار الكون ، ترجمت مصطفى فهمي ، عالم المعرفة الكويُ ،رقم : 
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يالنسااية للحجااة انولااى المزعومااة ، فهااي ال تصااو ،نن العالقااة يااين الخااالق و    
حاد  يحااد  ، فهاذه العالقاة تحكام  المخلوق ليسُ هي عالقة علاة و معلاول . وال م 

يادل فيما يينها. و رما العالقاة ياين الخاالق رفعال المخلوقين فيما يينهم ، و تأنيرها المت
و المخلااوق فهااي عالقااة خلااق و إيجاااد ، و ليسااُ عالقااة علااة ومعلااول . وماان ناام ال 
يستلزم ما قالت حسن حنفي من تتايع و تسلسال التاأنير المتياادل ياين العلاة و المعلاول 

علياات فااإن إلااى  ماااال نهايااة ، نن الخااالق لاايس مخلوقااا ، و المخلااوق لاايس خال ااا . و 
العمليااة تتوقااف هنااا يالضاارورة الشاارعية و المنط يااة ، و ال يصااو وصااف العالقااة 
يينهمااا يأنهااا عالقااة يااين علااة و معلااول ، فهااذا خطااأ ، نن  الخااالق لاايس علااة ، و 
المخلوق ليس معلوال . لذا لم يصف هللا تعالى  نفست في كتايت الكريم يأنت  علة ، وال 

والتات . نن العالقاة ياين العلاة و المعلاول قائماة علاى  وصف مخلوقاتات يأنهاا مان معل
الدور، و االفت ار ،و التأنير المتيادل من حي  الوجود يال وة ، و الوجاود يالفعال . و 
يمعنى آخر : إذا قلنا : اإلنسان  معلول ، معنااه رنات معلاول لعلاة ساي تت . وهاذا يعناي 

رخارى  ، رو رنهاا قايلاة ياأن تكاون ريضا رن العلة التاي رعلتات هاي معلولاة ريضاا لعلاة 
كذلك ، يل هي معلولة لعلة رخرى  يما رنهاا مخلوقاة ، و هاذا كلات ياطال ال يصاو رن 
ي  اال فاي جنااب هللا تعاالى  ، و ال رن يوصااف يات .  فهااو سايحانت  وصااف نفسات يأناات  

َولَاْم  انول و ارخر ، و المت دم و المتأخر ، والحي الاذ  ال يماوُ ، و رنات } لَاْم يَِلادْ 
. فهو سيحانت خالق و ليس علة  -4-3سورة  اإلخالص:-{4ي ولَْد َولَْم يَك ن لهت  ك ف واً رََحد

، و ال مخلوقا ، و اإلنسان  مخلاوق ، و ال يصاو وصافت يأنات  معلاول ، نن  العلياة 
هي عالقة يين المخلوقاُ و الحواد  ، و ليسُ عالقة ياين الخاالق و المخلاوق، لاذا 

 تعاالى  ناص صااراحة علاى العالقاة التاي تريطاات ياإلنساان  و يكال ماا فااي وجادنا هللا
ُِ َوانَْرَض  العالم ، يأنها عالقة خلق كما في قولات سايحانت: }َّللّا  الهاِذ  َخلَاَق السهاَماَوا

وَن {-32سورة إيراهيم:-{  -17سورة النحل:-،و }رَفََمن يَْخل ق  َكَمن اله يَْخل ق  رَفاَل تَذَكهر 
. -20ساورة النحال:-َوالهِذيَن يَْدع وَن ِمان د وِن َّللّاِ الَ يَْخل   اوَن شايئا َوه اْم ي ْخلَ  اوَن {،و }

واضاو مان ذلااك رن حكاياة العلااة و المعلاول ياطلااة رساساا، ننهااا ال تصالو رن تكااون 
عالقة يين الخالق و المخلوق ،وإنما هي عالقة تحكم المخلوقااُ فيماا يينهاا. و ياذلك 

 حسن حنفي التي سماها حجة .تس ط شيهة 
شاايت، رو     ورمااا حجتاات النانيااة المزعومااة ، فهااي ياطلااة ماان رساسااها ال ي ولهااا إال م 

إنسان ال يعي ما ي ول ، رو رنت صاحب هوى  يتعمد ذكر ذلك لتاياُ في نفست . ننت  
: يناها على رساس تشييت رفعال هللا  يأفعال مخلوقاتت ، و الذين ي ولاون ياذلك يعرفاون
يمشيهة انفعال . و معفم حججهم المزعومة ينوهاا علاى هاذا االنحاراف الاذ  يناوه 
على تشييت رفعال هللا يأفعال مخلوقاتت . لذا فإن ال ائلين ي دم العالم هم من المشيهة ،و 
ليسوا من المنزهين ،و إن تفاهروا يات . و تفصايل ذلاك هاو رنهام  زعماوا رن ال اول 

رن هللا يعمل لحاجة و رغية ، وعن جلب نفع لت . و هاذه  يخلق العالم و حدونت يعني
اعتراضاُ صييانية ، ينوها على رساس تشييت رفعال هللا يأفعال مخلوقاتت ، فهم فعاال 
من مشيهة انفعال .نن تلك االعتراضاُ ال تتعلاق  يالخاالق و ال تنطياق عليات، ، و 

عاالى  هاو الخاالق العفايم التناي إنما  تتعلق يالمخلوقاُ و تنطياق علايهم . نن  هللا ت
ساورة -الجيار المتكير ، الفعاال لماا يرياد ، إذا } رََراَد شايئا رَْن يَ  اوَل لَات  ك اْن فَيَك اون  {
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. فهااو ساايحانت  يفعاال عاان كمااال و غنااى ، و اختيااار و حكمااة،  وعاادل و -82يااس:
فضاال، و إحسااان و رحمااة ، و ال يفعاال رياادا عاان ن ااص ، و ال عاان حاجااة ، وهااذا 

ان و ناَس إاِله ِليَْعي اد وِن َماا ر ِرياد  ِماْنه م ّمِ ُ  اْلِجانه َواإْلِ اضو من قولات سايحانت:} َوَماا َخلَْ ا
ةِ اْلَمتِاااااين { اق  ذ و اْل  اااااوه زه َ ه اااااَو الاااااره اااااوِن إِنه َّللاه ْزٍق َوَماااااا ر ِرياااااد  رَن ي ْطِعم  ساااااورة -ّرِ

 . -58-56الذارياُ:
يادتت لكن ليس عن حاجة و ن ص ،و إنما عن فواضو من ذلك رنت سيحانت  خل نا لع  

كمال و ِحكمة ، و رحمة و عدل ، لذا لفُ انتياهنا إلى  رنت  سيحانت   ليس في حاجة 
ْزٍق َوَماا ر ِرياد  رَن  ان ّرِ إلى  تلك العيادة وال إلى  مخلوقاتت ـ في قولت: َما ر ِرياد  ِماْنه م ّمِ

اق   زه َ ه ااَو الااره ااوِن إِنه َّللاه ةِ اْلَمتِااين { . فأفعااال هللا تعااالى  ليسااُ كأفعااال  ي ْطِعم  ذ و اْل  ااوه
مخلوقاتت ، لذا ال يصو يأن توصف يأنها تصدر منت عن حاجة و ن ص كما هو حال 
اإلنسان . و من ي ول ذلك فهو جاهل ياهلل ، و يالشرا ، ومن المشايهة ، و لايس هاو 

نزهي ن .و يهذا  يس ط اعتراضت الناني من الع النيين ، وال من العلميين ،و ال من الم 
. 

و رما الزعم النال  فال يصو هو ريضا ،  و قاد يناوه علاى رسااس إنكاار علام هللا      
انزلااي ، ياادعوى التتياار. و هااذا تشااييت آخاار لعلاام هلل يعلاام مخلوقاتاات , فهاام فعااال ماان 

ن  خل ات مشيهة انفعال ، نن  ح ي ة علم هللا تعالى  هاو صافة رزلياة لات. ومان ناّم فاإ
للعااالم كااان معلومااا لاات قياال خل اات ، ناام عناادما خل اات لاام يتتياار علماات يالزيااادة  و ال 
يالن صان . و هذا الخلق مرتيط ريضا يصفة اإلرادة ، فهو سيحانت  فعاال لماا يرياد ، 
فعندما حان الوقُ الذ  حدده هللا  لخلق العالم خل ت فيت . فكان فاي علمات انزلاي نام 

الزمن المحادد لات ، و هاذا كماال ال ن اص فيات . و رماا دعاوى رن رخرجت للواقع  في 
ال ول ي ادم العلام يعناي قادم العاالم ، فهاي شايهة ياطلاة. نن ال اول يأزلياة صافاُ هللا 

، ال يعناي رن فاعليتهاا قائماة علاى اإللازام و الضارورة ، -منهاا صافة العلام –تعالى  
ليتها فهي  قائماة علاى االختياار، وإنما الصفاُ هي التي رزلية يالضرورة ،و رما فاع

نن هللا تعالى  فعال لما يريد . يمعنى رن هللا تعالى  صفاتت رزلية و رفعالت اختيارية ، 
ه  إِذَا رََراَد  فهو  يفعل ما يشا  ، و كيفما يشا  ، و متى يشا  ، ل ولت سيحانت: }إِنهَما رَْمر 

،و}َوَريَُّك يَْخل ق  َما يََشا   َويَْختَار  َما َكااَن -82يسسورة -شيئا رَْن يَ  وَل لَت  ك ْن فَيَك ون  {
ا ي ْشِرك وَن { ِ َوتعالى  َعمه م  اْلِخيََرة  س ْيَحاَن َّللاه  .  -68سورة ال صص:-لَه 

يإمكانيااة حاواد  ال رول لهاا ، فهااي ريضاا قائمااة  -جاادال و فرضاا-و حتاى إذا قلناا    
هللا تعالى  هو الذ  اختار رنت  يكون دائم الخلق على االختيار ال اإللزام . يمعنى رن 

و اإليجاد منذ انزل . لكن هذا ال يعني رزلية العالم الاذ  ناراه ، و إنماا يعناي رن هللا 
تعالى  كان دائم الخلق و اإلعدام ، والعملية مستمرة و ما تزال علاى تلاك الطري اة . 

ة و ليسااُ رزليااة . و علااى كاال لكاان كاال مخلوقاتاات يعينهااا مخلوقااة ، لهااا يدايااة و نهاياا
انحوال فإن ما قالوه ال يصو ، نن  هللا تعالى  فعال لما يريد ، ولت صفاُ الكماال، 

 و انسما  الحسنى ،و رخيرنا رنت خلق العالم من عدم يإرادتت و حكمتت .
 

و رما زعمهم الرايع المتعلق يالدجاجة و الييضة ، فهو زعام مفتعال و ال رسااس      
ت من الّشرا ،و ال من الع ل ، و ال من العلم . وهي خرافة و وهام و عيا  صحيو ل
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، و لعب يانلفاف ، و كنيرا ما يذكرها يعض رهل العلم علاى رنهاا مشاكلة عويصاة و 
شائكة . مع رن انمر ليس كذلك ، وال تصلو رن تكون حجة ي عترض يها على ال ول 

دليال علاى قِدمات. ننات يماا رن الكاون يخلق العالم ، و ال يصاو اساتخدامها علاى رنهاا 
نَيُ  رنت  مخلوق شرعا و علما ، و رن كل ما فيت مخلوق ، وال يحتااج إلاى  مخلاوق 
قيلت . نن  المسألة ليسُ قائمة على العلّة و المعلول ،و إنماا هاي قائماة علاى الخلاق 

م آدم ، نام يين الخالق و المخلاوق. و يماا رن هللا تعاالى  يادر خلاق يناي آدم يخلاق ريايه
خلق منت زوجتت ، نام حاد  يينهماا التازاوج و التوالاد ، فماا الماانع مان رن يكاون هللا 
تعالى  يدر خلق كل الحيواناُ يما فيها الدجاجاة يتلاك الطري اة ،رو ماا يشاايهها ؟ . و 
يهذا تزول إشكالية الدجاجة و الييضة المزعومة من رساسها، و ال يصو طرحها يعد 

الحي هو الذ  يلاد الجمااد و لايس المياُ هاو الاذ  يلاد الحاي . فاإذا  ارن . علما يأن
اعتيرنا الييضة جمادا رو كائنا ميتاً ، فمن الضرور  رن الّدجاجة رسيق من الييضة ، 
وهي التي تلدها ، و ليس العكس ، نن  الجماد ال يلد . و من كل ذلك يزول اإلشكال 

توهم ، الذ  هو في الح ي ة ليس إشكاالً    رصال .الم 
و رما ال ول النّاني فمفاده رن حسن حنفي ع ّب على ال ول يخلق العالم ، و قدمت ،     

والجواهر وانعراض ، ي ولت: )) إن تحليل الطييعة يحي  تؤد  إلاى  الحادو  ، و 
استيعاد كل ما سواه ، هو في ح ي ة انمر ، فكار نناائي غيار علماي ، موجات يأحكااٍم 

هوا  ، و االنفعاالُ ، و العواطف الدينية . و قاد سايب هاذا   مسي ة ، و خاضع لأل
عن حق   رد فعل الّدهريين و الطيائعيين دفاعا عن الفكر العلمي . فموقف الّدهرية 
رقرب إلى  الموقف العلمي الذ  يجمع يين ال دم و الحدو  : قدم الجواهر و حدو  

لعلاال الفرعيااة الّداخلااة فااي انعااراض ، و اكتشاااف قااوانين الحركااة ، و تفساايرها يا
الموضوا ، و ليس يالعلال اليعيادة الخارجاة عنات . و الجاواهر قديماة و الحاواد  ال 

 . 180نهاية لها ((
و قولت هذا ياطال جملاة و تفصايالً ، و ماردود علاى قائلات ، و مخاالف للشارا ، و   

قاول ياال  الع ل ، و العلم ، و فيت ريضا تتلايط و تادليس ، و تالعاب يانلفااف ، و هاو
علم . نن  الّرجل انتصر لل ائلين يأزلية العالم من دون ر  دليل صحيو من الع ل ، 
وال ماان الشاارا ، و ال ماان العلااام ، و اتّهاام الفكاار ال ائااال يخلااق العااالم ياالنت ائياااة ، 
والالعلمية ، و رنت  موّجت يخلفياُ فكرية مسي ة ... و هذا اتّهاام ياطال ماردود علاى 

ل ااول يخلااق العااالم ، وعاادم رزليتاات هااو الحااق الااذ  ي ااول ياات الشاارا صاااحيت . نن ا
الصحيو ، و الع ل الصريو، والعلم الّصحيو ، و هاذا رمار سايق رن يينااه و رنيتنااه . 
انمر الذ  يعني رن ال ول يأزلية العالم ، هو قاول غيار علماي ، و انت اائي ، و غيار 

معاناااداُ و المفتريااااُ ،و موضاااوعي،  ي اااوم علاااى الشااايهاُ و المتالطااااُ ، و ال
 التّضليالُ و التالعياُ  .

و رمااا اتّهاماات لل ااائلين يخلااق العااالم يااأن لهاام خلفياااُ مذهييااة خاضااعة لألهااوا   و    
االنفعااالُ و العواطاف الّدينياة . فهاو اتهااام ماردود , نن  كال فكار إال ولات خلفياااُ 

ن يخلق العاالم ويِ دمات علاى مذهيية ينطلق منها ، و من نم فإن هذا ينطيق على ال ائلي
حد سوا ، و ليس خاصا يطرف واحد ف ط . و عليت فليس العيب في وجاود خلفيااُ 
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مذهيية ينطلق منها الياح  ، فهذا رمر ضرور  و لن ينفك عنات رحاد، و إنماا العياب 
و غير الم يول ريضا هو رن ت صرفت خلفياتت عن االلتزام ياالمنهل العلماي الصاحيو ، 

التحريف و التعصب للياطل . و ذلك االتهام يمكن توجيهت ياالعكس إلاى   و توقّعت في
الّطاارف ارخاار ال ائاال يأزليااة العااالم . في ااال : إن هااؤال  رهاال رهااوا  و مصااالو و 
شهواُ ، و لهم خلفياُ مذهيية و دينية ينطل ون منها، يرون رن مصلحتهم تتمنل في 

هم الادهر  ، وماذهييتهم العينياة . و يماا ال ول ي دم العالم .و ننها ريضا تتفق مع ديان
رن ال ول يأزلية العالم يعني عدم وجاود المعااد انخارو  و مان نام ال حسااب ، و ال 
جنة و ال نار ، فكل ذلك في صالحهم ، ننهم لم ي ؤمنوا يت و ال تهيؤا لت، ف الوا يذلك 

 الزعم و تشيّنوا يت ! !.
هو دفاا عن العلم ، فهذا تتليط  و تادليس ،  و ليس صحيحاً رن ال ول ي دم العالم    

نن  الفكر العلمي الصحيو ال ي ول ياذلك . و إنماا  الفكار الاّدهر   و اإللحااد  هاو 
الذ  يريد و يرغب رن يكون انمر كذلك . و لهذا رليس زعمت نوب الفكار، و الع ال 

ف ذلاك تماماا ، ، و العلم لي  نِع نفست يزعمت . و رما الفكر العلماي الصاحيو فهاو خاال
يدليل الشارا ، و الع ال و العلام و قاد سايق رن ييّناا ذلاك . و لايس صاحيحا ريضاا رن 
الفكر العلمي هو الذ  يجمع ياين ال اول ي ادم الجاواهر، و حادو  انعاراض . فهاذه 
خرافة من خرافاُ الّدهريين و الطيائعيين ال دما  . نن  النّايُ شارعاً و علمااً ، رن 

 . 181خلوق ، لت يداية و ستكون لت نهايةالعالم يأسره م
و رما حكاية الجواهر انزلية ، فهي خرافة و روهام ، و فنون و خياالُ ، رخفاى    

 -الّرجااال ح ي تهااااا . و هااااذه الجااااواهر المزعوماااة قااااال يهااااا الفالساااافة انرسااااطيون
هي  عندهم من رجارام ماا فاوق فلاك ال مار ، وهاي ع اول رزلياة عاقلاة ،  -المشا ون
في تسيير العالم . فهي في الح ي ة آلهة ، ي  ايلهاا ماا تحاُ فلاك ال مار ، الاذ   تشارك

. و هاذه كلهاا  182هو عالم الكون و الفساد فاي انرض ، الاذ  توجاد فيات انعاراض
خرافاُ و ضاالالُ ، و شاركياُ مخالفاة للشارا و الع ال و العلام، قاال يهاا هاؤال  

 الفالسفة المشا ون .
الفواهر الطييعية يانسياب الفرعية الذاتية ، يدال من انسياب و رما حكاية تفسير    

اليعيدة الخارجية ، فهي خرافة ريضا ، سايق رن ناقشاناها ،و ييناا يطالنهاا ، و ذكرناا 
 وجت الصواب فيها ، في الموقف النال  من هذه المجموعة فال نعيده هنا . 

فمفاده هاو رن حسان  -انولى من الموقف الرايع من المجموعة -و رما ال ول النال   
حنفاااي وجااات انت ااااداُ للفكااار الاااديني فاااي مساااألة إنيااااُ حااادو  العاااالم ياااالجواهر و 
انعراض ،و وصف ذلك يالفكر الديني ،  و قال: )) إن مفهومي الجوهر و العرض 
في ح ي ة انمر ، إنما يكشف عن طييعة الفكر الاديني الاذ  ي  سام العاالميّن قسامين : 

 . 183و قسم منفي (( قسم إيجايي ،
و رقول : إن الفكر الديني ليس اتجاها واحادا ، فمنات الصاحيو ، و منات الياطال ، و   

منت الخليط الذ  يجمع يين الحاق و الياطال . و الصاحيو منات هاو فكار موافاق للن ال 
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الصحيو ، و الع ل الصريو ، و العلم الصحيو ، و هاو فكار شارعي ع الناي علماي 
ديني رو فلسفي ي خالف هذا الفكر الديني الصحيو ، فهو فكار  يالضرورة . و كل فكر

 ياطل و زائف . 
كمااا رن ال ااول يااالجواهر و انعااراض ، لاايس خاصااا يااالفكر الااديني ، و إنمااا هااو   

موجود ريضا عند الفالسفة المشائين ال ائلين ي دم العالم ،و هذا رمار رشاار إليات حسان 
تلفااان  عنااد الفالساافة و المتكلمااين فااي . لكاان مفهااوم المصااطلحين يخ184حنفااي ينفساات

جوانب كنيرة و رساسية . فمن المعاني انساسية للجاواهر عناد الفالسافة انرساطيين 
رنها ع ول و آلهة رزلية ضمن كائناُ ما فوق فلك ال مر . و قد ذكر ررسطو نفست رن 

رام ماان معاااني الجااواهر رنهااا ت مناال الكائناااُ الحيااة و الموجااوداُ اإللهيااة ، كااانج
. و قولت هذا ال يصو ، و هاو كاالم م ضاحك و ياطال ، و ال  185السماوية و رجزائها

يصو رن يصدر عن إنسان عاقل يحترم نفست و يتياع الع ال و العلام . لكان ال نعجاب 
من ررساطو ، فخرافاتات و رياطيلات و رخطااؤه كنيارة جادا ، نجادها ميعنارة فاي ترانات 

 .  186الفكر 
اض عند المتكلمين المسلمين ، فهي عندهم حادناة مخلوقاة و رما الجواهر و انعر   

. و هااذا خااالف معنااى الجااواهر عنااد  187، يسااتخدمونها للتاادليل علااى حاادو  العااالم
انرسطيين التي هي عندهم قديمة رزلية ، و ي ولون ي ادم العاالم ، و قاد سايق رن ييناا 

 ذلك .
للشرا و الع ل و العلم ، و مع رن ال ول يحدو  العالم هو الصحيو ، و الموافق     

فاإن  طري اة الجاواهر و انعااراض التاي اساتخدمها المعتزلااة و المتاأنرون يات، فهااي 
طري ة ضعيفة جدا و ال ي عّول عليها ، و ال ي ركن إليهاا ،و قاد رهملهاا الشارا الحكايم 

. لذا فإن  الفكر الديني الصحيو ال ي ول يتلك الطري ة ، و يراها ضاعيفة جادا   188م
 تفاي ياالترض ، و ال تصامد رماام الن ااد العلماي الصاحيو . فهاي ال ت اوم علااى ، و ال

رساس فكر  سليم و قاو  ، نن ح ي اة الموضاوا ليساُ فاي رن هاذا الجسام جاوهر 
قائم يذاتت ، و هذا عرض ال ي وم يذاتت ، و إنما ح ي ة انمر هاي رن هاذا العاالم  إماا 

قاا فاإن جاواهره و رعراضات مخلوقاة رنت  مخلوق ، رو غير مخلاوق ، فاإذا كاان مخلو
منلت ، و إذا كان رزليا فهي رزلية منلت . و يماا رنات  سايق رن ييناا رن العاالم مخلاوق ، 
فإنها هي ريضا مخلوقة منلت يالضرورة.  لذا وجدنا الشارا قاد حسام ذلاك انمار ، و 
لاي نّص على وجود رمرين ال نال  لهماا ، و هماا : الخاالق و المخلاوق . فالخاالق رز

 غير مخلوق ، و المخلوق حاد  مخلوق هلل  يالضرورة .
و يذلك يتيين رن المنطلق الصحيو هو ما ذكره الشارا ، و قاال يات الفكار الاديني     

الصحيو  . و قد تضمن ال رآن الكريم ردلة كنيرة على وجود هللا تعالى  و خل ت لهذا 
دليل الفطارة ، و دليال الخلاق ، العالم ، يمكن تركيزها في نالنة ردلة رساسية ، هي : 

و دليل الحكمة و اإليداا . و الشواهد ال رآنية على ذلك كنيرة جدا، منها قولت تعاالى 
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ُ  يَِريِّك مْ  ْم َورَْشَهَده ْم َعلَى رَنف ِسِهْم رَلَْس يهتَه   : }َوإِْذ رََخذَ َريَُّك ِمن يَنِي آَدَم ِمن ف ه وِرِهْم ذ ّرِ
سااااورة -نَا رَن تَ  ول ااااواْ يَااااْوَم اْلِ يَاَمااااِة إِنهااااا ك نهااااا َعااااْن َهااااذَا َغااااافِِليَن {قَااااال واْ يَلَااااى َشااااِهدْ 

ِ الهتِااي فََطااَر النهاااَس َعلَْيَهااا اَل -172انعااراف: يِن َحنِيفاااً فِْطااَرةَ َّللاه ، و }فَااأَقِْم َوْجَهااَك ِللااّدِ
ين  اْل َيِّم  َولَِكنه رَ  ِ ذَِلَك الّدِ اوَن {تَْيِديَل ِلَخْلِق َّللاه ، و -30ساورة الاروم:-ْكنََر النهااِس اَل يَْعلَم 

ِل  اوا ِمااْن َغْيااِر َشااْيٍ  رَْم ه اام  اْلَخاااِل  وَن { ،و }رََولَااْم يَااَر الهااِذيَن  -35سااورة الطااور:-}رَْم خ 
ُِ َواْنَْرَض َكانَتَاا َرتْ ااً فَفَتَْ نَاه َماا َوَجعَْلنَاا ِماَن اْلَماا   وا رَنه السهَماَوا ك اله َشاْيٍ  َحاّيٍ َكفَر 

وَن {-30ساااورة اننيياااا :-رَفَااااَل ي ْؤِمن اااوَن { ساااورة -، و }َوفِاااي رَنف ِساااك ْم رَفَااااَل ت ْيِصااار 
 . -2سورة الفرقان:-،و } َوَخلََق ك له َشْيٍ  فَ َدهَره  تَْ ِديراً {-21الذارياُ:

و علمياة .  و كما رن تلك اندلة انساسية هي ردلة شرعية ، فهي ريضاا ردلاة ع لياة  
ف د رنيُ العلم الحدي  رن العالم لت يداية و نهاية ،و اكتشف كنيرا من سننت و مفاهر 
عفمتت . و هي ردلة تندرج ضمن دليل الخلق ، و الحكمة ، و الفطارة ، و اإلياداا ، 

 التي هي ريضا شواهد دامتة على عفمة الخالق عز و جل. 
فكار شارعي ، ع الناي ، علماي ، ال  و يذلك يتضاو رن الفكار الاديني الصاحيو هاو  

ي وم على الفنون و انهوا  ، و ال على انسااطير و المتالطااُ ،و إنماا ي اوم علاى 
اليديهة ، و الفطرة ، و الدليل الصحيو ال ائم على الشرا و الع ل و العلام . و كاذلك 

خاالف لل فكار الفكر الفلسفي الصحيو ، إنت  فكار موافاق للفكار الاديني الصاحيو ، و م 
الفلساافي الفاسااد الااذ  دافااع عناات حساان حنفااي الااذ  لاام ي فاارق يااين الفكاارين الااديني و 

 الفلسفي الصحيحين ، و يين الفكرين الديني و الفلسفي الفاسدين. . 
  
و ال ول الرايع يتمنل فاي زعام حسان حنفاي ياأن رخطار شاي  فاي ال اول يحادو     

ان  ، مماا يسامو لكال نفام ال هار و العالم ، هو )) تدمير العالم ،و إنياُ عجز اإلنسا
التسلط يأن ت وم يدور هللا الماسك يالعالم الحافف لت (( . و زعم ريضا رن ال ول يذلك 
هو إنكار لوجود العالم ،و ذهاب لما ورا ه يحنا عن رمال ضاائع . و هاو ريضاا حكام 

ساايق ي نااافي الفكاار العلمااي ،و ناااتل عاان تطهاار دينااي . فااالحكم علااى )) العااالم ي أناات  م 
حاد  يتضمن ضمنيا سلب العالم ح ت في الوجود . فهو حااد  ، ر  رنات يحتااج فاي 
ناااقض  وجااوده إلااى  غيااره، ريشااة فااي مهااب الااريو . و هااو تّصااور عااادم للكااون ، م 
للتصااور العلمااي ال ااائم علااى النياااُ و االضااطرار .. إن هااذا الفصاام يااين الحركااة و 

حركااة و التتيار ، ياال ي اادمر العااالم ، نناات  المحارك ، و المعلااول و العلااة ، ال ي يساار ال
يجعاال انناار كلاات ،و الفعاال كلاات للعلااة دون المعلااول ، و للمحاارك دون المتحاارك ، و 

 .  189يالتالي تس ط الطييعة نهائيا ، و ال يي ى إال ما يعد الطييعة ((
و ردا عليت رقاول : إن قولات هاذا ياطال جملاة و تفصايال ، و ملاي  يالمتالطااُ و    
فترا اُ ، و التدليساُ و الشيهاُ، و انهوا  و ال ول يال علم . و هو في الح ي ة اال

ليس كالما ع ليا و ال علميا ، و إنماا هاو فناون و روهاام ، و تمنيااُ و تأسافاُ مان 
حسن حنفي . فهو ال يريد للعالم رن يكون مخلوقا،  لكي ال تكون لت نهاية ، ليس نن 

هاي تصاديق لماا قالات الشارا ، و  توصال إلاى  المعااد  ذلك مستحيل ، و إنما نهايتات
انخرو : الحساب و الع اب ، و الجنة و النار . و يما رن الرجل ال ي ريد ذلك ، فإنت 
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قال ي دم العالم و عدم نهايتت ، فهو ال ي ريد رن تكون لت يداية ، لكي ال تكون لت نهاية 
. فهذا الذ  تمناه حسن حنفي ، لكن ، و من نم فال معاد رخرو  ، و ال جنة و ال نار 

هيهااُ ، إن نهاياة العاالم هاي ح ي اة شارعية ، و قاال يهاا الع ال الصاريو ، و رنيتهاا 
 العلم الصحيو ، و لن تنفع معها تمنياُ حسن حنفي و ال تأسفاتت و متالطاتت !! .

ق ، و نم يعد ذلك رقول : روال إنت سيق رن ييناا ياندلاة الصاحيحة رن العاالم مخلاو    
رن لت يداية و نهاية . و عليات فاإن اعتراضااُ حسان حنفاي ياطلاة مان رساساها ،و ال 
يحق لت إنارة تلاك الشاكوك ، و التأسافاُ ، و التمنيااُ ، و اليكاا  علاى العاالم . نن  
فاهرة الفنا  و التدمير في العالم هي فاهرة علمية نايتة قطعاا . مان ذلاك رن علماا  

و كواكب و نجوما كنيرة ، ت ولد و تموُ في الفضا  الواساع  الفلك ذكروا رن رجراما
هاي  -التاي نعايش عليهاا–،و تحد  فيت ريضا اصطداماُ كنيرة جادا . و رن ررضانا 

ريضا م عّرضة لهاذه انخطاار مان انشاعة الكونياة ،و مان انجساام التريياة التاي فاي 
رائات مان دون ر  . فالرجل يتفاهر يالعلم و يختفي من و 190إمكانها  تدمير انرض

دليل صحيو ، يل رنت  يعيد جدا عما ي ولت علما  الطييعة و الفلك عن نشاأة الكاون و 
نهايتت ، حتى رن يعضهم قال : )) إن كوكينا هذا هاو كاون هاش عرضاة للازوال فاي 

 . فأين مزاعم حسن حنفي من هذه الح ي ة العلمية ؟! .    191لحفة ((
يس هو كما صّوره الرجل ، يأنت  تدمير عيني سليي علما يأن ال ول يتدمير العالم ل  

. فهذا غير صحيو ، و ال ي عير إال عن رر  حسن حنفي و من ي اول يرريات . و إنماا 
نهاية إيجايية هادفة يدليل الشواهد ارتية : رولها إنت يما رن العالم  –في الح ي ة  –هو 

عي في ح ت . و الناني هو مخلوق هلل تعالى  ، فالنهاية من خصائصت ،و هي رمر طيي
لق من رجلها ، فإنت عندما ي ؤديها تصيو  يما رن هللا تعالى  خلق العالم لي ؤد  وفيفة خ 
خالفااة للحكمااة  نهايتاات مطلويااة و ضاارورية ،و عاادم حاادونها هااو عياا  و ن ااص ،و م 
نما اإللهية . و الشاهد النال  هو رن إنها  العالم و تدميره ليس إنها  للحياة كلية ، و إ

 هو يداية لحياة جديدة ، و انت ال إلى  عالم آخر . 
شااهدة ،     و رما موضوا عجز اإلنسان  و الكون ، فهذا ح ي ة موضاوعية علمياة م 

و نايتة شرعا و ع ال و علما ، و قد سيق رن ناقشاناه ، و ييناا يطاالن  مازاعم حسان 
تفلين حتى نترك ماا رنيتات الشارا  حنفي في الفصل انول. و نحن لسنا رغييا  و ال م 

 و العلم،و نتمسك يمزاعم و فنون حسن حنفي .
و زيادة على ذلك رقول: إن كل مخلوق هو عاجز يالضارورة ، لكان هاذا ال ينفاي    

عنت رنت قد يتمتع ي دراُ و خصائص تتجلى فيها يعض مفاهر الحرية فاي ال اول و 
ي و ال ي ناقض رنات  مخلاوق هلل الفعل ، كما هو حال اإلنسان  . و اتصافت يذلك ال ي لت

تعالى  ، ال يملك لنفست حياة و ال موتا . فلم يكن لت ر  اختيار فاي وجاوده ،و ال فاي 
تياع  قدراتت ، و ال في نهايتت . و مان ينكار ذلاك فهاو معاناد و  مكااير، و متارور و م 

 لهواه . 
يلتااي قااوانين علمااا يااأن اإلقاارار يااأن لكاال ماان الكااون و اإلنسااان  لاات نهايااة  ، ال    

الطييعة و ال سننها ،و ال خصائصها ، نن  تلك النهاية هي نفسها مان سانن الطييعاة 

                                                
 و ما يعدها .  9 9الكوار  الكونية رنرها في مسار الكون ، ص: رنفر : فرنك كلوز : النهاية :  190
 .   10نفس المرجع ، ص:  191
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، فالعالم يأسره مخلوق ،و لت نهاية ينتهي إليها . و العلم الحادي  الاذ  ركتشاف سانن 
الطييعة ،و سخرها لخدمة اإلنسان  ، هو نفست قاال ياأن للكاون يداياة ، و ساتكون لات 

 ك لم ت لغ قوانين الطييعة . لكن الشك رنها ستتوقف ينهاية العالم .نهاية ، و مع ذل
و ال ول يفنا  العالم ال ي لتي فاعلية اإلنساان  ، و ال يمنعات مان عماارة انرض ، و   

نشاار الحااق و العاادل يااين الناااس وفااق الشاارا اإللهااي . و إنمااا هااو الاادافع انساسااي 
مال . لكن حسان حنفاي قلاب الوضاع ننات  لفاعلية اإلنسان  ، و يجعل لحياتت غاية و ر

ي ريده عوجا . فهو ي ريد كوناا رزلياا ال معااد فيات ، و ال جناة و ال ناار ، علاى طري اة 
الدهريين الذين قالوا: إن هي إال يطون تادفع ، و ررض تيلاع . و قاد حكاى هللا تعاالى  

ُ  َونَْحيَاا م ولتهم ،و رد عليها في قولت سيحانت: }َوقَال وا َماا ِهاَي إاِله حَ  او يَات نَاا الادُّْنيَا نَم 
،و -24سورة الجانياة:-َوَما ي ْهِلك نَا إاِله الدهْهر  َوَما لَه م يِذَِلَك ِمْن ِعْلٍم إِْن ه ْم إاِله يَف نُّوَن {
ُ  َونَْحيَاا َوَماا نَْحان  يَِمْيع اونِيَن { و .  -37ن:ساورة المؤمناو-}إِْن ِهَي إاِله َحيَات نَا الدُّْنيَا نَم 

 فليس عندهم علم ، و إنما ررس مالهم الفن ، و الفن ال يتني عن الحق شيئا . 
و رما زعمت يأن ال ول يحدو  العالم يسمو لكل نفم ال هر يالتسلط ،و ال يام يدور    

اإللت . فهو ريط غير صحيو ، و ال عالقة صحيحة يينت و يين موضوعنا الذ  نجن 
وجد عالقة تالزم يين ال ول يحدو  العالم و وقاوا الفلام في صدد الكالم فيت . فال ت

و ال العادل . كمااا رناات ال ي وجاد تااالزم يااين ال ااول يأزلياة العااالم و حاادو  العاادل و ال 
الفلاام . لكاان لل ااولين تااأنير كيياار فااي حاادو  الفلاام و العاادل يااين الناااس . علمااا يااأن 

جاادوا فااي ا لمجتمعاااُ المؤمنااة ، و التاااري  يشااهد علااى رن كيااار الفلمااة و الطتاااة و 
لحاادة  علااى حااد سااوا  ، رمنااال : الحجاااج ياان يوسااف ، و هتلاار ، و  الكااافرة ، و الم 

 ستالين . 
لكن مع ذلك فإن انصل هو رن ال ول يخلاق العاالم ، و وجاود المعااد انخارو  ،    

ي ؤد  إلى  التخويف من الفلم و الت ليل منت ، نن المؤمن الصادق يخااف هللا تعاالى  
و يت يت ، و يحسب رلف حساب ليوم ال يامة .  فيكون ذلك زاجرا، و وازعاا و مانعاا 
داخليا لت من الفلم ريضا . و هذا خالف الذ  ال ي ؤمن يالمعاد انخرو  ، فاال يعت اد 
يوجااود جنااة ، و ال نااار ، و ال حساااب و ال ع اااب ،  فيصاايو عرضااة للسااليية ، و 

را من الفلم و ركل رموال الناس يالياطل ، و يصايو العينية ، و الالمياالة ، و ال يتو
عيدا نهوائت و شهواتت. و التاري  يشهد على حدو  ذلك ، منت ما حاد  فاي الادول 
الشيوعية في ال رن العشرين ، فهي قد حطمُ الرقم ال ياسي في الفلم و الفساد ، و 

المسلمين فاي االتحااد  التحلل انخالقي ، و قتل انيريا  ، حتى رنت  قٌتل الماليين من
الساااااوفياتي ، و ي وغساااااالفيا ، و الصاااااين ، و غيرهاااااا مااااان اليلااااادان الشااااايوعية و 

 .  192االشتراكية
و من شيهاتت ريضا رنت زعم رن ال ول يخلاق العاالم هاو يحا  عان رمال ضاائع . و    

زعمت هذا هو كاالم ياال علام ، و زعام مخاالف للشارا و الع ال و العلام . نن ال اول 
هو الذ  ي عطي للحياة الهدفية ، و التائية ، و انمل . و ال ول يخلق العالم و  يالتائية

لق من رجل غاية ،و  نهايتت هو نفست غائية و هدفية ، ننت  ي شير إلى  رن هذا العالم خ 
لم ي خلق عينا و ال سدى . و عليات فاإن انمال الضاائع هاو ماا قاال يات حسان حنفاي و 
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كايرة ، رمال منهم يأن رمنالت من ردعيا  الع الني ة . فهم ي ولون يأزلية العالم عنادا و م 
يكون العالم كما يزعمون رزليا ريديا ، و من نام ال معااد و ال حسااب و ال ع ااب ، و 
ال جنة ، و ال نار . فهذا هو انمل الضائع الذ  يتشي  يت هؤال  ، لكن هيهاُ ، إن 

م  هاام الضااائعون . و رمااا المؤمنااون المعاااد انخاارو  ل ااادم رغاام رنااف هااؤال  ، إنهاا
ينهاية العالم فليسوا ضائعين ، نن  نهايتت نايتة يادليل الشارا و الع ال و العلام . فهام 
رهل العلم و اليرهان ،و رما حسن حنفي و رمنالات ، فهام رهال الفناون و انهاوا  ، ال 

 شرا صحيو عندهم ، و ال ع ل صريو لديهم ، و ال علم صحيو معهم . 
رما قولت ياأن ال اول يخلاق العلام نااتل عان تطهار ديناي ، فهاذا لايس عيياا ، و ال  و   

ن صا ، و ال ذما ، و إنما هو شرف و رمل ، و طهارة و تزكية ، و موقف مشروا . 
فنحن رقمنا موقفنا في قولنا يخلق العالم ، على الشرا الصحيو ، و الع ل الصاريو ، 

اهااة ، و انماال ، و الحااق ، و الطمااوح ، و و العلاام الصااحيو ماان جهااة ، و علااى اليد
الطهارة و التزكية من جهة رخرى  . فاعت ادنا ييوم ال يامة ليس عيياا ، و ال ن صاا ، 
و متى كان التطهر عييا ؟! . و متاى كاان انمال و التطلاع إلاى  ماا عناد هللا ن صاا و 

الضالون ال دما  عييا ؟ ! . إن الرجل مدحنا من حي  رراد رن يذمنا ، و كرر ما قالت 
وَن { اار  ااْم ر نَاااٌس يَتََطهه اان قَااْريَتِك ْم إِنهه  ااوه م ّمِ -للطائفااة المؤمنااة عناادما قااالوا : } رَْخِرج 

. و يحااق لنااا رن نعكااس انماار للاارد علااى هااؤال  ، فن ااول: إن ال ااول  -82انعااراف:
يأزلية العالم ناتل عن مرض نفساي ، و عان نجاساة نفساية ، وعان دناس فكار  ، و 

عصاايان لليديهااة ،  و رغيااة فااي إتياااا انهااوا  و الشاايهاُ .  فااأنتل كاال ذلااك  هااو
ضاااالالُ و كفريااااُ ، و انحرافااااُ نفساااية و سااالوكية ، و ي عااادا عااان هللا تعاااالى  و 
شريعتت . فأ  الموقفين صحيو ؟ ، و ر  الموقفين هو في صالو اإلنسان  فاي الادنيا 

تفق مع الع ل   و العلم ؟ . و ارخرة ؟ ، و ر  الموقفين م 
و نانيا إنات لايس صاحيحا رن ال اول يخلاق العاالم هاو سالب لح ات فاي الوجاود ،و      

إعدام لت ، و مناف للتصّور العلمي ال ائم على النياُ و االطراد . فهذا زعم ال يصو 
مخلاوق  -يما فيات اإلنساان   -شرعا ،و ال ع ال ، و ال علما  ، ننت  يما رن العالم كلت

، فليس لت ر  حق في الوجاود مان ذاتات ،و لايس لات ر  حاق فاي رن يٌ ارر  هلل تعالى 
مصيره ، و ال لت الحق في االعتراض ،و ال لت الحق فاي الوجاود ينفسات . نن  كال 
ذلك مرده إلى  هللا تعالى  ، و من نام فاإن إنهاا  العاالم لايس ساليا لح ات ، و إنماا هاو 

 ال للمخلوق .    استجاية لما قدره هللا و قضاه ،و حق للخالق
و ماان غرائااب الرجاال رناات دافااع عاان ال ااول يأزليااة العااالم ، و تأسااف علااى ال ااول     

يحدونت ، و سماه عينا ، لكنت لم يتأسف على قولت ي ادم العاالم و ماا يترتاب عليات مان 
تشجيع على الفلم ،و تضييع لح وق المفلومين ، و نشر للتيت وللسليية. إنت لم يفعال 

ي دمت يعني إنكار المعاد انخرو   ،و من نم ال حساب و ال ع ااب ،  ذلك نن ال ول
و ال جنة و ال نار ، و يذلك يطمئن الفلمة و الطتاة، و تضيع ح اوق المفلاومين ،و 
يفلُ الفلمة و الطتاة من الع اب . و هاذا لايس مان الشارا ، و ال مان الع ال ، و ال 

الفلام و العينياة ، و هاذا يجعال ال اول من العدل . فال ول ي دم العالم هاو دعاوة إلاى  
يحدو  العالم و نهايتت ضرورة رخالقية ، إضافة إلى  رنت  ضرورة شرعية و علمية 
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قد وقف يجاناب الفلام   –يدعوتت إلى  ال ول ي دم العالم -. و يذلك يكون حسن حنفي
 و الطتيان ، و لم ي ف يجانب الحق و العدل . 

سن حنفاي الساايق ، تضامن رلفافاا تنساجم ماع ال اول و رشير هنا إلى  رن كالم ح    
يأزلية العالم ، و ال تنسجم مع ال ول يخل ات . مان ذلاك رنات وصاف العالقاة ياين هللا و 
تحارك ، و هاذه تعيياراُ ررساطية   حارك و م  الكون يأنها عالقاة علاة و معلاول ، و م 

يحة ، ال ت عيّار . و هاي رلفااف غيار صاح 193قال يها ال ائلون ي دم العالم من المشاائين
عن العالقة الصحيحة يين الخالق و المخلوق . و قد سيق رن تناولنا ذلك ، و ييناا رن 
العالقة يينهما هي عالقة َخْلق ، يشهادة الشرا و العلم معا . فاهلل تعالى  خالق رزلاي 
تحركاا ،  و إنماا هاو  ، و ليس علة ، و ال م حركا ، و المخلوق لايس معلاوال ، و ال م 

 وق هلل الخالق العفيم ، و ال تحتاج العالقة يينهما إلى  دور ،و ال إلى  تسلسل . مخل
و رما ال ول الخامس فمفاده رن حسن حنفي زعم رن ال ول يحدو  العاالم وخل ات ،    

 .194هو دليل ضعيف ،و فيت إيطال كل فعل للطييعة ،و إنكار ل وانين العلم
من تكراره ، و فيت متالطاُ و تدليساُ ،  و قولت هذا زعم ياطل ، ال يمل الرجل   

و لاايس فياات دلياال صااحيو . نناات روال إن دلياال حاادو  العااالم لاايس ضااعيفا ، ياال هااو 
صحيو نايُ يدليل الشرا و العلم ،و إنما ال ول ي دمت و رزليتات هاو الياطال ، شارعا 
و ع ااال و علمااا ،و ال دلياال صااحيو علياات، إال الشااكوك و الشاايهاُ ، و الفنااون و 

لمتالطااُ ، و هاذه ليسااُ ردلاة ،و ال حججااا ، و ال ياراهين ، و إنمااا هاي ماازاعم و ا
رياطيل . لكن الرجل ي تالط و ي دلس ، لي وهمنا يأن زعمت صحيو ، من دون رن ي ؤيده 

 يأ  دليل صحيو . 
علما يأن ال اول يخلاق العاالم و نهايتات ، ال ي يطال رفعاال الطييعاة و ال قوانينهاا ، و    

نيُ رن الكون ي وانينت مخلوق ،لت يدية و ستكون لت نهاية . و قوانينت تعمل ياال إنما ي  
 ِ ُْ ِمن قَْيال  َولَان تَِجاَد ِلس انهِة َّللاه ِ الهتِي قَْد َخلَ تحويل و ال تيديل ، ل ولت تعالى : }س نهةَ َّللاه

ِ الهِذ  رَتْ ََن ك له -23سورة الفتو:-تَْيِديالً { ْنَع َّللاه -َشْيٍ  إِنهت  َخيِيٌر يَِماا تَْفعَل اوَن { ،و } ص 
َره  تَْ ااِديراً {-88سااورة النماال: ،و}اَل  -2سااورة الفرقااان:-،و } َوَخلَااَق ك االه َشااْيٍ  فَ َااده

وَن { -الشهْمس  يَنيَِتي لََها رَن ت اْدِرَك اْل ََماَر َواَل اللهْيال  َساايِق  النهَهااِر َوك الٌّ فِاي فَلَاٍك يَْسايَح 
. لكنهاا سااتتوقف عنادما يحااين وقاُ نهايااة العاالم . و هااذا رمار نايااُ -40:ساورة يااس

شرعا ، و قال يت العلم الصحيو ، و ي ول يت الع ل الصريو . لكن الرجل خالف ذلك 
 ،و جعلت من ورا  فهره ، و تعلق يالفنون و انهوا  ، لتاياُ في نفست .

يتمنال فاي رن حسان  -نولىمن الموقف الرايع من المجموعة ا -و ال ول السادس    
حنفي زعم رن ال ول ي دم )) العالم ال يعني تعطيل الصانع عن الطييعة ، يل تنزيت لت 
عن االشتتال يالعالم ،و التدخل في قوانين الطييعة ، و إنياتا للحرية اإلنساانية للعمال 

عاان فااي العااالم ، و للعلاام اإلنساااني  ، و الكتشاااف قوانيناات (( . ناام رن الرجاال دافااع 
اإللحاااد و رهلاات ، ياادعوى رن )) الياعاا  علااى نفااي الصااانع ياعاا  شاارعي ، و هااو 
الحفاااف علااى اساات الل العااالم ، و الحفاااف علااى الحريااة اإلنسااانية فياات . و رن إنياااُ 
الصانع ليس لت ياع  آخر إال ال ضا  على است الل العالم ، و نفي الحرية اإلنساانية 
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يالتالي كان موقف المالحدة هو موقف الدفاا عن  ، و هذا ما يفعلت دليل الحدو  . و
 . 195التنزيت ضد التشييت ، و عن حرية اإلنسان  ضد جيره ((

و رقول : إن زعمت هذا ياطل جملة و تفصيال ، و ملي  يالمتالطاُ و التدليساُ ،   
و صاحيت متناقض مع نفست . لذا فهو إما رنت ال يعي ما ي ول ، رو رنت صاحب هاوى 

كاار تلااك انياطيال و المتالطاااُ لتاياااُ فااي نفسات . نناات روال إن ال ااول ي اادم يتعماد ذ
العالم هو نفست تعطيل للخالق من رن يكون حال ا للعالم ، ننت إذا  كان العالم قاديما ، 
فإن  هذا يعني رنت  رزلي ريد  كالخالق عز وجل ،و هذا يعني وجود إلهين رزلياين . 

ياين فالرجل عّطل الخالق عن الخلق  ، و روجد معت خال ا رزليا منلت . و هذا ضالل م 
 ،و عناد و جحود ، و تعطيل للخالق ، و قول يتعدد ال دما  ،و قول يتعدد ارلهة . 

و الرجل متناقض مع نفست ، يدليل الشاهدين ارتياين : انول رنات  زعام رن ال اول    
ننات  يماا رن العاالم رزلاي ي دم العالم ال ي عطال الصاانع عان الفعال . و هاذا تنااقض ، 

ريد  ، فهذا يعني رنت  غير مخلوق ، و من نم فهو لايس مان فعال هللا ، و ال هاو مان 
مخلوقاتت . فأ  فعل ي ي لت ؟! . و الشاهد الناني هو رن ال ول ي دم العاالم ،و يوجاود 
إذا هللا ، هو قول ال معنى لت ، و ال فائدة منت ، و ال توجد يينهما عالقاة ضارورة . فا

قلنا يأزلية العالم و ريديتت ، فهذا يعني رنت  غير مخلوق هلل ، و ال وجود لمعاد ، و ال 
لحساب و ال ع اب، و ال لجنة ، و ال لنار . و من نم فال معنى لل ول يوجود الخاالق 
، و ال فائدة من وجوده ، و يمكن االستتنا  عنت ، نن  وجوده و عدم وجاوده سايان 

 في هذه الحالة . 
فالرجل تكلم يال شرا صحيو ، و يال ع ل صريو ، و ال علم صاحيو ، و عّطال    

الخالق عن الخلق ، و نفى عنت وحدانيتت و رزليتت . و عّطلت من رن ي رسال رسالت ،و 
ي نزل عليهم كتيت . و عّطلت من رن يكون َحَكما يين عياده ينفيت للمعاد انخارو  . نام 

م العاالم لايس تعطايال للصاانع عان الصانعة !! ، فأياة رنت  يعد ذلك زعام رن قولات ي اد
 ر لوهية ي يُ لت ؟ ، و ر  فعل فعلت ؟ ، و رية صنعة صنعها ؟  . 

نم رن الرجل يلغ يت ضاللت ،و انحرافت في تعطيلات هلل تعاالى  ، إلاى  نفاي وجاود     
اره هللا كليااة ، و ذلااك عناادما صااّوب رر  المالحاادة فااي إنكااارهم هلل تعااالى  ،و انتصاا

لرريهم . و هذا تناقض صارخ وقع فيت حسن حنفي ، ننت  فاي اليداياة ، قاال يوجاود 
إلهين رزليين ، هما : الكون و الخالق ، نم هنا دافع عن موقف المالحدة ، و صّويت . 
و هذا يعني إنكار وجود هللا ، و ال ول يأزلية العالم ،و هذا إنياُ نزلاي واحاد ، هاو 

نول عّطل الخالق ، و وصفت ياالعجز ،و قاال يتعادد ارلهاة ، و الكون . ففي موقفت ا
 في الناني نفاه كلية و قال يتأليت الكون !! . 

  
و رشير هنا إلى  رن هذا الرجل إن كان ي ؤمن ياهلل خال ا ، فإن  إيمانت   يت يفرض    

يت يفرض عليت رن ال ي عطلت عن الخلق . و إن كان مؤمنا يدين اإلسالم ، فإن  إيمانت 
عليت رن ينتصر لت ،و ال ي دافع عن الدهريين و المالحدة . و إن كان ال ي ؤمن ياهلل ،و 
ال ياإلسالم ، فلي علن ذلك صاراحة ، ليكاون منط ياا ماع نفسات و غياره . و رماا موقفات 
الااذ  رفهااره هنااا ، فهاااو موقااف متناااقض ، و مرفاااوض شاارعا و ع ااال ، علماااا و 
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لعلماي فاي شاي  ، و ال يتينااه عاقال يحتارم نفسات و موضوعية ،و لايس مان الحيااد ا
 علمت ، و غيره من الناس . 

و ال يصو ال ول يأن الياع  على اإللحاد هو ياع  شرعي ، فهذا كذب و تتليط     
، و رعونة نفس ، و انتصار للياطل ، ننت  ال شرعية لإللحاد ريدا ، حتى في غياب 

ان لليديهة ، و إنكار لح اائق الشارا و الع ال الدين الحق . فال شرعية لت ننت  عصي
و العلاام ماان جهااة ، و نناات  تعلااق يانوهااام و الفنااون ، و الشااكوك و الشاايهاُ ، و 
 المتالطاُ و انساطير من جهة رخرى  . فاإللحاد جريمة فكرية و نفسية و كونية .

نساان  . فهاو و رما زعمت يأن اإللحاد ي ؤد  إلاى  اسات الل الكاون ، و اسات الل اإل   
زعم ياطل ، و افترا  على الح ي ة . نن  خلق الكون و نهايتت ، و خضوعت ل وانين 
تحكماات قياال فنائاات ،و إنياااُ حريااة اإلنسااان  و اساات اللت النساايي ، كاال ذلااك هااو ماان 
الح ائق النايتة و المعروفة التي يعرفها كل الناس مؤمنهم و كافرهم ، و ليس اإللحاد 

 ذلك . هو الذ  عّرفهم ي
إنت ال معنى للمزايداُ التي قال يها حسن حنفي في دفاعت عن اإللحاد و رهلت من     

جهااة ، و نسااي رو تناسااى رن اإللحاااد كمااا رناات  لاان ي تياار ماان الكااون شاايئا فيمااا يتعلااق 
اختارا لنفسات آلهاة وهمياة مزيفاة ، حلاُ محال  -ر  اإللحااد-يحدونت و نهايتت ، فإنات

. فأساند إليهاا المالحادة عمليااُ الخلاق ، و فساروا يهاا   اإللت الحق مان جهاة رخارى
مفاهر الطييعة ، ف الوا منال : ررادُ الطييعة ، و شا ُ الصدفة ، و استلزم قاانون 
التطور ،و غضايُ الطييعاة ... إلا  . فعلاوا ذلاك ماع الطييعاة ، و رماا اإلنساان  ف اد 

ينت مان جهاة ،و رفساد عليات جعلت اإللحاد عيدا نهوائت و شاهواتت ،و ش ايهاتت و شاياط
وجدانت  و ع لت ،و تفكيره و يديهياتت ، و جعلت متناقضا مع نفست من جهة رخرى  . 
فالملحد ال ي يل إن قيل لت: إن السايارة التاي عنادك ليساُ سايارتك ، و ال رناُ الاذ  
اشتريتها ، و إنما هي دراجة فالن ، تحّولُ إلى  سيارة ،و عليك رن تردها لصاحيها 

نت  لن ي يل ذلك ،و سيدافع عن ح ت يكل ما يستطيع . لكنت في م ايل ذلك ي نااقض . إ
نفست و نجده يزعم يأن العالم يكال ماا فيات مان مخلوقااُ جاا  صادفة ، رو رنات  خلاق 
نفست !! .  إنت  تنااقض صاارخ ، و زعام ياطال ، ال ساند لات مان الشارا ، و ال مان 

لاذ  رفساد علاى رهلات تفكيارهم ، و روقعهام فاي الع ل ، و ال من العلم . إنت  اإللحااد ا
ازدواجية المعايير ،و اإليمان يانوهام و الخرافاُ . لكن التريب في انمر ريضا رن 
حسن حنفي زعم رن اإللحاد هو تنزيت ضد التشييت !! ، فأ  تنزيت عنادهم ؟ ، و هال 

را شيت ، خ  عاند و جاحد ، م عطل و م  نزه ؟ ، إن الملحد م  في و كاافر يخال ات. الملحد م 
 فماذا ي نّزه ؟ ! . 

فمفااده رن  -الساايع مان الموقاف الراياع مان المجموعاة انولاى -و رما ال ول انخير  
. و قولت هذا  196حسن حنفي قال: إن نفرية قدم العالم لم تعد اليوم خطرا على انمة

فهاو رن  فيت اعتراف ، و إخفا  ، و تعصب ، و اعتدا  على انماة . فأماا االعتاراف
قولت هذا يتضمن اعترافا منت يأن ال ول ي دم العالم في عصرنا الحالي لم يعد م ياوال 
، من دون رن يذكر سيب ذلاك . و كاان مان قيال قاد دافاع عان ال اول ي ادم العاالم ، و 

 زعم رنت  رر  قو  موافق للفكر العلمي !! . 
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يعد ال ول ي دم العالم م يوال و رما اإلخفا  ، فهو رن حسن حنفي لم يذكر لنا لماذا لم  
في الوقُ الحاضر ؟ ! . إنات رخفاى ح ي اة كيارى رنيتهاا العلام الحادي  مان جهاة ، و 
نااّص عليهااا الشاارا ،و قااال يهااا الع اال الصااريو ماان جهااة رخاارى  ، إنهااا قااول العلاام 
الحدي  يخلق الكون و نهايتت . فالرجل كان متعصيا للياطل ، و منتصرا لل ول ي ادم 

فلما ريطال العلام زعمات ، لام يساتطع االعتاراف يالح ي اة يطري اة صاريحة و  العالم ،
واضحة . علما يأن قول العلام الحادي  يحادو  الكاون و نهايتات ، هاو انتصاار كييار 
للدين ،و الع ل الصريو ،و العلم الصحيو من جهة ، و هو هزيماة نكارا  لإللحااد و 

 الكفر و الضالل من جهة رخرى  . 
يت ، فيتمنال فاي رنات  سايق رن ذكرناا موقفات مان اإللحااد و ال اول ي ادم و رما تعص    

العالم ، و انتصاره لهما من جهاة ، و هجومات علاى ال اائلين يحادو  العاالم و نهايتات 
من جهة رخرى  . و زعم رن دليل ال ول يأزلية العالم ، هو دليل منط ي حساي قاو  

خاالف للشارا ، موافق للفكر العلمي . إنت  قال يذلك و هو يع لام رنات  زعام ياطال ، م 
الصاااحيو ، و الع ااال الصاااريو ، و العلااام الحااادي  . إن تعصااايت للياطااال منعااات مااان 
االعتراف الصريو المياشر يخطأ مان قالات ي ادم العلام و ريديتات . لكنات اعتارف ياذلك 
ضمنيا عندما قال : إن ال ول ي دم العالم  لم يعاد يمنال الياوم خطارا علاى انماة . إنات  

تلاف يالتعصاب للياطال ، لكنات فاي النهاياة هاو نساف و اع حتشام ،و نااقص م  تراف م 
 تدمير لمزاعم الرجل المتعل ة ي دم العالم . 

و رما اعتداؤه على انمة ، فأنت اعتدى عليهاا مان جاانيين: انول هاو رن انتصاار     
انماة ، و الرجل لإللحاد و ال ول ي دم العالم ، هو انتصاار للياطال ، و اعتادا  علاى 

كااان ماان المفااروض علياات رن ي اادافع عنهااا ،و ينتصاار لهااا ، لكناات لاام يفعاال ذلااك . و 
الجانب الناني هو رن الرجل مع اعترافت يأن ال ول يأزلية العاالم لام يعاد ي منال خطارا 
على انمة ، فإنت لام يعتارف يخطئات ، و ال يماا جنااه علاى دينات و رمتات ،و ال اعتاذر 

 عما صدر منت . 
   
، فلت عالقة يالموقف السايق ، و  -من المجموعة انولى –و رما الموقف الخامس    

التأنير المتيادل يين العلة  -مفاده رن حسن حنفي استنكر على ال ائلين ييطالن   الدور
و التسلسل فيما يتعلق يخلق الكون و حدونت ، مع رن كاال منهماا ممكان .  -و المعلول

علة و معلوال ، في آن واحد ، كالسحاب علة الماا  ، و  ف د يكون الشي  علة نفست :
الما  علة السحاب . و كذلك منال الدجاجة و الييضة ، فال وجود لدجاجة رولاى ، رو 
لييضة رولى . كما رن التسلسل إلى  ما ال نهاية ال يستحيل ، ساوا  مان انول رو مان 

خط مست يم ،و ليس دائريا ،  ارخر . نم تسا ل : لماذا يكون التسلسل دائما طوليا في
فتكون العلة الالح ة علة للسااي ة ، و العلاة السااي ة علاة لالح اة ، مان دون رن يكاون 
هناك سيق مطلق ، رو لحوق مطلق . و تسا ل ريضا : لماذا يكون التسلسل إلى  ماال 
نهاية مرفوضا ؟ ،مع رنت  يكاون ياعناا مساتمرا علاى ت ادم العلام . لكان الوقاوف عناد 

فترضة للفكر ي وقف العلم . نام قاال : )) إن وقاوف التسلسال إلاى  علاة رولاى ، عل ة م 
وقوف تعسفي ليس لت ما ي يرره من ع ل ، رو واقاع ، رو مطلاب  ، إال رغياة إيمانياة 
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إلنياُ هللا كموجاود رول ، رو كعلاة رولاى . كماا رنات  خاوف مان المجهاول ، و عجاز 
 .  197عن حساب الالمتناهي ((

: إن ما ذكره حسان حنفاي فيات حاق و ياطال ، و خلاط و تتلايط ، و وضاع و رقول   
ل انون العلية في غير مكانت الصحيو . ننت روال إن ذلك ال انون هو قانون عام يحكم 
عالم المخلوقاُ الذ  ي وم على التاأنير و التاأنر المتياادلين ياين العلاة و المعلاول . و 

، و هل استمرار فاعليتت مستحيلة ، رو ممكنة  رما هل هو قانون متناه رو غير متناه ؟
؟ ، فااإن  هااذا انماار يحتماال انماارين ماان الناحيااة النفريااة ، نننااا يمكاان رن نتصااّور 
نفريا وجود دور و تسلسل غير متناهيين ، و استمرار الفاعلية إلى  مااال نهاياة مان 

و المعلول من الناحية الطرفين ، ينا  على إمكانية استمرار التأنير المتيادل يين العلة 
 النفرية ، ننت  ال ي وجد ر  مانع ع لي ي وقف ذلك يالضرورة . 

و انمر الناني هو رنت يمكن رن نتصور نفريا إمكانية توقف الفاعلية مان الطارفين   
في حالة توقف التأنير المتيادل يين العلة و المعلول ، ننات  لايس مان الضارور  رن 

رخرى  ، و ال العلة إلى  معلول آخر . و هذا انمر يحاد   يتحول المعلول إلى  علة
في حالة اكتمال كل من العلة و المعلول ، فاال يحتااج ر  منهماا إلاى  رن يتحاول إلاى  
علة فاعلة ،و ال إلى  معلول مفعول يت . و من نم فاال ي وجاد ر  دليال قطعاي نفار  

وجاب توقاف ذلاك مان جهاة ي وجب االستمرار في الدور و التسلسل من جهة ، و ال ي  
 رخرى  . فانمر يحتمل انمرين من الناحية النفرية . 

 
و رما منال السحاب الذ  ضريت حسن حنفي كمنال على إمكانية رن يكون الشي      

الواحد علة نفست ، فيكون علة و معلوال ، فانمر لايس كماا صاّوره ،و قاال يات . نن  
واحاد لايس ناتجاا مان داخال الشاي  نفساات ، و اجتمااا العلاة و المعلاول فاي الشاي  ال

يتأنير واحد . و إنما حد  يتأنير خارجي و داخلي من جهتين مختلفتين . فليس الما  
علة للسحاب ، و إنما علتت تتمنل في تدخل عوامل رخرى  ، رهمها : يخار الما  ، و 

لمااا يااأن الرياااح ، و الحاارارة ، و حاادو  التل اايو ، و هااذه كلهااا عواماال خارجيااة . ع
يخار الما  ليس ما  ، فهو ذراُ ميعنرة في الهوا  ، تختلاف حالتات عان حالاة الماا  

رن نشارب اليخاار الموجاود فاي  -عندما يتيب الماا –السائل ،  لذا ليس في م دورنا 
الهاوا  ،  و ال رن نتتساال ياات ، و نتساال ياات ماليساانا. فوجااود تشااايت جزئااي يينهمااا ال 

إال كانُ كل المخلوقاُ تمنل حالة واحدة يحكم رنها كلهاا يعني رنهما شي  واحد ، و 
تتكون من وحدة رساسية هي الذرة . و يما رن هاذا ال يصاو ، فاإن  مناال الساحاب و 

 الما  ال يصو ريضا ، و ليس في محلت يالطري ة التي ذكرها حسن حنفي . 
سيق رن ناقشناه  و رما منال الدجاجة و الييضة ، فهو ليس لتزا و ال إشكاال ، و قد   

،و يينا وجت الصواب فيت . علماا ياأن هاذا اإلشاكال المتاوهم ال ميارر إلنارتات ، ننات  
يما رن الكون كلت مخلوق ، لات يداياة و نهاياة ، فإنات ال يحتااج إلاى  علاة تساي ت ،و ال 
إلى  علة تستمر إلى  ماال نهاية . و يذلك يكون لكل من الدور و التسلسل لت يداياة و 

هاية ، و ال فرق هنا يين التسلسل الطولي رو الدائر  ، فاانمر سايان . و كال ماا لت ن
قيل فيهما هو مجرد افتراض نفر  يحتمل االستمرار و التوقاف معاا ، لكان يماا رن 
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سام ، و رصايو كال مان الادور و  الكون مخلاوق لات يداياة و نهاياة ، فاإن  انمار قاد ح 
، و مان نام تسا ط شايهاُ و متالطااُ حسان لت يداياة و ال نهاياة  -ينوعيت–التسلسل 

 حنفي المتعل ة يالدور و التسلسل .
و ينا  علاى ذلاك ر شاير هناا إلاى  رمارين هاامين جادا: انول هاو رن قاانون العلياة     

فاعل في الكون ، و يتفاعل يين مخلوقاتات ، و ال ياتحكم فاي العالقاة ياين المخلاوق و 
ننت  قانون قائم على االفت ار و التأنير المتيادل الخالق ، فهو ال يصلو لهذه العالقة . 

يين المخلوقاُ ،و ال يتجاوز ذلك من جهة ، و ننت ال ينطياق علاى هللا تعاالى  ،و ال 
على العالقة الموجودة يين الخالق و المخلوق ، رو يين هللا و الكون مان جهاة رخارى  

لعلة و المعلول ، و إنما هي . فهي عالقة ال ت وم على الدور و التسلسل ، و ال على ا
 عالقة خلق يين الخالق و المخلوق. 

و تفصيل ذلك هو رن هللا تعالى  خالق ال مخلوق ، و من نم فهو ليس معلوال و ال     
علة ، نن  قانون العلية ي وم على االفت ار و التأنير المتياادل ياين العلاة و المعلاول . 

رى  ، و المعلول قد يكون علة لمعلول آخار ، فالعلة هي نفسها كانُ معلولة لعلة رخ
و هكااذا . و هااذا ال يصاادق علااى الخااالق عااز و جاال ،و ال يصااو وصاافت يالعلااة و ال 
يالمعلول . فهو سيحانت الخالق العفيم ، و الحي الذ  ال يموُ ،و التني الحمياد ، و 

. و من انحد الصمد ، و انول الذ  ليس قيلت شي  ، و ارخر الذ  ليس يعده شي  
ال يمكن رن ينطيق عليت قانون العلية ،و ال  -و غيرها من صفاُ الكمال -هذه صفاتت

رن يااتحكم فياات . لااذا لاام يصااف هللا تعااالى  نفساات يأناات علااة ، و ال رناات  معلااول ، لكناات 
وصف نفست يصفاُ الكمال ، و رنت  سيحانت لم يلد و لم ي ولد،و ليس كمنلت شي ، لت 

 انسما  الحسنى . 
انمر الناني هو رنت  يما رن قانون العلية فاعل في الكون يعد خل ت ، فإنت ال يصو  و 

تطيي ت على خلق الكون نفست عندما خل ت هللا تعالى  . نن عملية خل ت لم تكن عملية 
علة و معلول ، و إنما كانُ عملية خلق إرادية حرة من الخالق عز و جل ، روجدُ 

ت ليس علة ، و إنما هو خاالق ، فاإن  خلاق العاالم لام يكان المخلوق .و يما رنت  سيحان
معلوال لت ، و إنماا كاان مخلوقاا لات ، خل ات يإرادتات و مشايئتت  و قدرتات . فَاالكون لام 
ي خلق ي انون العلية ، و إنما قانون العلية نفست هو من مخلوقاُ هللا الذ  خلق الكون 

 يحانت و تعالى  . و رخضعت ل انون العلية ، و الكل من مخلوقاتت س
و يما رن هللا تعالى  ليس علة ، فإن الكون ليس معلوال لت ، و إنما هو من مخلوقاتت   

. و عليت فإن  قانون العلية ال يصو استخدامت إلنياُ وجاود هللا علاى رسااس العالقاة 
يين الخاالق و المخلاوق . و إنماا هاو مفهار مان مفااهر الخلاق اإللهاي الاذ  ينادرج 

الحكماة و اإلياداا و العفماة . و قاد سايق رن ييناا رن رعفام اندلاة علاى ضمن دليال 
وجود هللا تعاالى  هاو دليال الخلاق ، نام دليال الفطارة ، نام دليال الحكماة و العفماة و 

 اإليداا . 
و يما رن دليل الدور و التسلسل ضعيف جادا فاي االساتدالل علاى وجاود هللا ، يال    

إن  مااا قالاات عناات حساان حنفااي : يااأن وقااوف )) رناات  ال يصااو ،و ال يصاالو لااذلك ، فاا
التسلسل إلى  علة رولى ، وقوف تعسفي ليس لات ماا ي يارره مان ع ال ، رو واقاع ، رو 
مطلب ، إال رغية إيمانية إلنياُ وجود هللا كموجود رول ، رو كعلة رولى ...(( . هاو 
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لاك اعتراض ال يصاو ، و فاي غيار محلات مان جهاة ، كماا رن الاذين اعتمادوا علاى ذ
ال انون في االستدالل على وجود هللا ، جانيوا الصواب ، و استداللهم ضعيف جدا ، 

 ننت  ال يصلو لذلك . 
و عليت فإن  إنياُ وجود هللا تعالى  ال يتوقف على ذلك ال انون ،و ال ي وم عليت      

، و ال هو رغية إيمانية إلنياتت كموجود رول فاي ذلاك التسلسال علاى حاد قاول حسان 
فااي . و إنمااا وجااوده تعااالى   تشااهد علياات ردلااة موضااوعية علميااة قطعيااة دامتااة ، حن

مذكورة في الوحي الصحيو ، و قال يها الع ال الصاريو ، و رنيتهاا العلام الصاحيو ، 
 كدليل الخلق ، و الفطرة ، و الحكمة و اإليداا . 

م نفر  ، و رما ما قالت الرجل عن العجز في حساب الالمتناهي ، فهو مجرد كال    
و قد سيق رن يينا رن قانون الدور و التسلسل يحتمل التناهي و الالتناهي مان الناحياة 
النفرية ف ط . لكنت في الواقع هو قانون متناٍه ، ننت  يحكم كونا متناهيا ، لت يداياة و 
لت نهاية ، يل و هو نفست من مفاهره . و يذلك يس ط اعتراض حسن حنفي ، ننت ال 

 الحساب الالمتناهي  على ررض الواقع . وجود لذلك 
يتمناال فااي رن حساان حنفااي ياارى رن  -ماان المجموعااة انولااى -و الموقااف السااادس   

اليراهين على وجود هللا ، هي محاوالُ الشعور لالستدالل ع ال علاى وجاود الاذاُ 
الم شخصة ، إنها محاوالُ ع لياة خالصاة علاى وجاود هللا ، ي اوم يهاا الاذهن لتيريار 

قف الشعور  ، و إعطا  رساس ع لي لعواطف التأليت. فاليراهين )) على وجود المو
هللا ال ت نيُ شيئا في الخارج ، يل تكيّف الشعور ماع ذاتات ، و محاولاة الاذهن إعطاا  

 . 198رساس نفر  لعواطف التأليت((
و رقول: إن قولت هذا غير صحيو فاي معفمات ، و فيات تتلايط و تادليس ، و ت ازيم    

وجود هللا و الطعن فيها ، و التشكيك في وجود هللا تعاالى  يطري اة خفياة ، ماع ندلة 
رن الح ي ة خالف ذلك تماما . نن  ردلة وجود هللا كلهاا ردلاة موضاوعية طييعياة فاي 
رصلها ، ساوا  تعلّ اُ يالشاعور ، رو يالع ال ، رو يالطييعاة ، رو ياالعلم . فاالكون كلات 

 وجود هللا سيحانت   و تعالى  .  دليل قاطع دامغ ملموس شاهد على
و الدليل الشعور  هو دليل فطر  في اإلنسان  ، و من نم فهو دليل طييعي حسي    

طر عليت اإلنسان  . و هاو الم صاود فاي قولات تعاالى  : }َوإِْذ رََخاذَ َريُّاَك   َ ملموس ف 
ْم َورَْشَهَده ْم َعلَى رَ  يهتَه  ُ  يَِريِّك ْم قَال واْ يَلَى َشاِهْدنَا ِمن يَنِي آَدَم ِمن ف ه وِرِهْم ذ ّرِ نف ِسِهْم رَلَْس
،و }فَأَقِْم َوْجَهَك -172سورة انعراف:-رَن تَ  ول واْ يَْوَم اْلِ يَاَمِة إِنها ك نها َعْن َهذَا َغافِِليَن {

ِ الهتِي فََطَر النهاَس َعلَْيَها اَل تَْيِديَل ِلخَ  يِن َحنِيفاً فِْطَرةَ َّللاه ين  اْل َايِّم  َولَِكانه ِللّدِ ِ ذَِلَك الّدِ ْلِق َّللاه
وَن { . فالادليل الفطار  هاام جادا ، و ال يصاو  -30سورة الروم:-رَْكنََر النهاِس اَل يَْعلَم 

إغفالت ، رو ت زيمت ، رو تضعيفت .و قد حاول حسن حنفي فعل ذلك لتاية فاي نفسات ، 
الادليل الشاعور  . علماا ياأن الادليل  ياستخدام التهاوين ، و التتلايط ، و التشاكيك فاي

الشعور  الفطر  هو من رقوى اندلة الطييعية على وجود هللا تعالى  ، نن  الشي  
 الصحيو الذ  يحست اإلنسان  في نفست و يداخلت ال يستطيع غيره رن ي شككت فيت . 

ي و الاادليل الع لااي الصااحيو ، هااو دلياال قااائم علااى يااديهياُ الع اال المعروفااة ،و هاا  
معطياُ طييعية فطرية فاي اإلنساان  ياؤمن يهاا مان دون اساتدالل ، ننهاا  واضاحة 
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تحمل دليل صدقها يداخلها . و يها يعرف اإلنسان  خال ت ، فهاي دليال طييعاي ع لاي 
كالشاهد الفطار  المتعلاق يالوجادان و الع ال معاا . و هاذه الياديهياُ هاي التاي ي اوم 

و عليها ت وم اندلة على وجوده سايحانت  و تعاالى  عليها اإليمان يوجود هللا تعالى  ، 
ِل  وا ِمْن َغْيِر  . و هي التي خاطب هللا اإلنسان  من خاللها ، في قولت سيحانت   : رَْم خ 
ُِ َواْنَْرَض يَل اله ي وقِن ون( ، 35سورة الطور:-َشْيٍ  رَْم ه م  اْلَخاِل  وَن رَْم َخلَ  وا السهَماَوا

ع لااي علاى وجااود هللا ، هاو دلياال ع لاي طييعااي ياديهي ، و هااو دلياال . فالادليل ال-36
قطعي دامغ ال يصو إهمالت ، و ال التهوين منت ،و ال إغفالت على طري ة حسن حنفي 

 التتليطية التدليسية . 
شاااهد ، يتمناال فااي الطييعااة    و رمااا الاادليل الطييعااي ، فهااو ريضااا دلياال ملمااوس و م 

نا  ،و التاي نتعامال معهاا يكال حواسانا . لاذا فهاي شااهد الموجودة فينا ، و المحيطة ي
ماااد  قاااطع علااى وجااود هللا ماان جهااة ، و شاااهدة علااى صاافاتت الحساانى ، و رفعالاات 
ت نة ،و قدرتت و حكمتت الياهرة من جهة رخرى  . لذا وجدنا ال رآن الكريم  اليديعة الم 

ل هاا ، و تحادى يهاا ركنر من االستدالل يمفاهر الطييعة كأدلة قاطعاة علاى وجاود خا
وَن  ونِي َماذَا َخلََق الهِذيَن ِمن د ونِاِت يَاِل الفهااِلم  ِ فَأَر  ريضا في قولت تعالى : }َهذَا َخْلق  َّللاه

يِااايٍن { . فاااالكون دليااال قااااطع علاااى وجاااود هللا ،و  -11ساااورة ل ماااان:-فِاااي َضااااَلٍل مُّ
مادياة لالساتدالل يهاا علاى المؤمنون ياهلل يستدلون يت ، فماذا عند المالحادة مان ردلاة 

إلحادهم ؟! ، ليس لديهم شي  ، إال الفنون و انهوا  و الشيهاُ . لكن شتان ما يين 
 الموقفين . 

و رما الدليل العلماي المجارب ، فهاو قاد رنياُ ياأن الكاون مخلاوق ، لات يداياة ، و     
كاون ماا ستكون لت نهاية من جهة ، و رفهر من مفاهر الحكمة و اإلياداا فاي هاذا ال

لم يكن يعرفات اإلنساان  قاديما مان جهاة رخارى  . ف ادم لناا ياذلك دليلاين هاامين علاى 
وجود هللا تعالى  ، هما : إنياُ حدو  الكون يداية و نهاية ، و إفهار مفاهر ال درة 
اإللهية الميدعة . و يما رن الكون مخلاوق ، فهاذا يعناي رنات مخلاوق لخاالق ، ننات  ال 

يما رن الكون عفيم ، و جميال و ياديع ، فاإن  خال ات م تصاف  مخلوق دون خالق . و
 يكل صفاُ الكمال . و هذا هو منطق الشرا و الع ل ،و اليديهة و العلم  . 

و ينا  على ذلك فإنما زعمت حسن حنفي ياطل ، و هو قد حاول ت ازيم ردلاة وجاود   
يس ، و تتلايط . نن هللا ،و زعم رنها ال ت نيُ شيئا في الخارج . و هذا كاذب ، و تادل

اندلاة التاي ذكرناهاا ، كلهاا ردلاة ماديااة طييعياة ملموساة ت نياُ يالضارورة وجااود هللا 
هااي دليال قاااطع دامااغ علااى وجااوده ساايحانت و  -يمعناهااا الواسااع–تعاالى  . فالطييعااة 

تعالى  . فنحن نراه من خالل كتايت المنفور المتمنل في الطييعة ، و من خالل كتايت 
متمنال فااي وحيات المنازل . فنااراه مان خاالل رفعالاات و كالمات ، و ال نااراه المساطور ال

يذاتت ، لكن وحيت و مخلوقاتت دالة عليت . و هذه طري ة علمية موضوعية صحيحة ، 
رصيحُ من رساساياُ اليحا  العلماي الحادي  فاي كنيار مان العلاوم ، و سانعود إلاى  

انت لفااهر يمخلوقاتات ، و يااطن هذا الموضوا الح ا إن شاا  هللا تعاالى  . فااهلل سايح
يذاتاات الم دسااة ، و إذا كااان الفيلسااوف ديكااارُ ا شااتهر عناات رناات قااال: رنااا رفكاار فأنااا 
موجود . فإنت يحق لإلنسان  ،و يجب عليت رن ي ول: يماا رنناي رناا موجاود ، فاإن هللا 
موجود . نن وجوده سيحانت  ح ي ة و ضرورة فطرية و ع لية ، و طييعية و علمية 
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ِل  ااوا ِمااْن َغْيااِر َشااْيٍ  رَْم ه اام  اْلَخاااِل  وَن رَْم َخلَ  ااوا  لااذا قااال ساايحانت   و تعااالى  : ، رَْم خ 
ُِ َواْنَْرَض يَل اله ي وقِن ون(  . -36، 35سورة الطور:-السهَماَوا

فتلك اندلة ت نيُ وجود هللا ح ي ة ، و ليساُ رنهاا ال ت ياُ شايئا فاي الخاارج  كماا     
نفااي . فهااي ت نيااُ خال ااا ال يااراه اإلنسااان  ، و الفاارق كيياار جاادا يااين زعاام حساان ح

التعييرين ، فشتان يين ردلة ال ت نيُ شيئا في الخارج ، و يين ردلة ت نيُ خال ا ال ناراه 
. فكالم الرجل يتضمن نفي وجود هللا رصال . لكن ردنا عليت ريطل زعمت من جهة ، 

جهة رخرى  . و عدم رؤيتنا لت ال يعناي رنات  و رنيُ وجود هللا مع عدم رؤيتنا لت من
غياار موجااود ، نن  وجااوده ساايحانت  ال يتعلااق يالرؤيااة ماان عاادمها ، و إنمااا يتعلااق 

 ياندلة العلمية ال طعية و الدامتة الدالة على وجوده سيحانت و تعالى  . 
 و عليات فاإن عادم رؤيتناا لشاي  ماا ، ال يعناي رنات  غيار موجاود ، فاإذا ماا قامااُ    

اندلة الصحيحة على وجوده ، فهو موجود حتى و إن لم نره . و هاذا رمار معاروف 
و نايُ في العلم الحدي  ، الذ  رصيو يتعامل مع رشيا  و ح ائق ال يراها ، يل دخل 
في غيييااُ ال نهاياة لهاا ، كتعاملات ماع الجاذيياة ، و الاذرة و مكوناتهاا مان جهاة ، و 

اري  الطييعااي للكااون ماان جهااة رخاارى  . فأصاايو تعاملاات مااع علاام الجيولوجيااا و التاا
يتعامل مع معطياُ طييعية تاريخية ح ي ية تعود إلاى  مالياين و مالييار السانين ، ال 
يراها ، و ال ي مكنت إعادتها لرؤيتها ، و مع ذلك فإنت ي ؤمن يها ، و يتعامل معها على 

هما علماان ي ارآن  -طييعيالجيولوجي و التاري  ال -رنها ح ائق نايتة . فهذان الِعلمان
تاري  الكون من خالل حاضره ، الذ  توجاد فيات ي اياا و آناار هاي مفااتيو و شاواهد 
تيااع فااي دراسااة  لكنياار ممااا حااد  فااي التاااري  الطييعااي للكااون. و هااذا الماانهل الم 
الجيولوجيااا و التااااري  الطييعاااي للكااون ، هاااو نفسااات الااذ  رمااار هللا تعاااالى  يإتياعااات 

وا الكتشاف ح ائق ال كون، منها معرفة كيفية يداية الخلق، في قولت سيحانت: }ق ْل ِسير 
َ َعلَى ك ّلِ َشْي ٍ  وا َكْيَف يََدرَ اْلَخْلَق ن مه َّللاه  ي نِشئ  النهْشأَةَ اْرِخَرةَ إِنه َّللاه  فِي اْنَْرِض فَانف ر 

 ، نن  . و هااذا الماانهل هااو نفساات الااذ  ياادل علااى وجااود هللا-20العنكيااوُ:-قَااِديٌر {
مخلوقاتت دالة على وجوده . فهاو مانهل علماي اساتداللي اسات رائي صاحيو ، موافاق 

 للشرا و الع ل و العلم . و هذا خالف ما رراد رن ي وهمنا يت حسن حنفي.
   
مان ررضاية علمياة  -فاي إيمانات يات–و ياذلك يتياين رن الماؤمن يااهلل تعاالى  ينطلاق    

و الفطرة ، و اليديهة و الع ل ، و الطييعاة و العلام . ي ينية صلية ، ت وم على الوحي 
يفت د إلى  ذلك ، فليسُ لت قاعدة صلية ينطلق منها ،  -ف   كفره ياهلل–لكن الملحد 

خالفة الفطرة ، و معاندة الع ل ، و عصايان اليديهاة ، و إنكاار الاوحي  و ررس مالت م 
ك ، و إتياااا انهااوا  و ،و مخالفااة العلاام ماان جهااة ، و التشااي  يالشاايهاُ و الشااكو

الفنون ، و استخدام المتالطاُ و التدليساُ من جهة رخرى  . و يذلك فهو من ياين 
ُ  َونَْحيَاا َوَماا  او الذين يصدق عليهم قولات تعاالى : }َوقَاال وا َماا ِهاَي إاِله َحيَات نَاا الادُّْنيَا نَم 

، } إِن -24ساورة الجانياة:-ْلٍم إِْن ه ْم إاِله يَف نُّوَن {ي ْهِلك نَا إاِله الدهْهر  َوَما لَه م يِذَِلَك ِمْن عِ 
يِِّهم  اْله َدى { ن ره ، -23سورة النجم:-يَتهيِع وَن إاِله الفهنه َوَما تَْهَوى اْنَنف س  َولَ َْد َجا ه م ّمِ

ِ يِتَْيِر ِعْلٍم َواَل ه ًدى َواَل ِكتَابٍ  نِيٍر {}َوِمَن النهاِس َمن ي َجاِدل  فِي َّللاه  .   8سورة الحل:- مُّ
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و الموقف السايع مفاده هو رن هشام جعيط قال: )) إذا كاان العلام المااد  ال ينكار    
 . 199اإللت ، فهو كذلك ال يحتاج إليت في تفسيراتت ((

و قولت هذا فيت جز  من الحق ، و كنير من الياطل . فأما الحق النااقص ، فيتمنال    
د  ال ينكر اإللت . فهذا  صحيو يأن العلم الماد  الصاحيو ال في قولت : إن العلم الما

ينكر وجود هللا ، لكن الصاواب هاو لايس رنات ال ي نكاره ف اط ، و إنماا ي نيتات ريضاا ، و 
يشهد لت يالعفمة و الوحدانية من جهة ، و ي نيُ صدق كتايت المنزل على محمد خاتم 

العلميااة الياااهرة التااي ريطلااُ رنييائاات ماان جهااة رخاارى  . و ذلااك يفضاال االكتشااافاُ 
شيهاُ المالحدة ، و رفهرُ صحة و صدق ما جا  فاي ال ارآن عان خلاق الكاون و 
مفاهره و نهايتت . فاالعلم الحادي  ح اق فتحاا عفيماا للادين عاماة ، و لادين اإلساالم 

 . 200خاصة ، و قصم فهر اإللحاد ،و هزمت هزيمة نكرا 
ياأن العلام المااد  ال يحتااج إلاى  اإللات فاي و رما الياطل الكنير ، فيتمنل في زعمات   

مان إنساانية و  –تفسيراتت . فهذا زعم ياطل مردود علاى صااحيت ، نن  كال العلاوم 
اليد لها من اإليمان ياهلل كأساس ل يامها . نن  اإلنساان  ال يساتطيع رن ي  ايم  -طييعية

تخاذها مان اإلجاياة حياتت و علومت في الحياة الدنيا ، إال علاى رسااس المواقاف التاي ي
على انسئلة المصيرية المعروفة ، و التي تالحق اإلنسان  في كل عصر و مصر ، 
و ال يمكنت االنفالُ منها ريدا ، و هي : من رين رتينا ؟ ، و من الذ  خل نا ؟ ، و إلى  
رين المصير ؟ ، و لماذا رتينا ؟ . فاإلنسان  العاقل ي جيب يجواب ع لي علمي فطار  

اإليمان ياهلل ، و ما يترتب عن ذلك مان اإليماان  يع ائاد إيمانياة رخارى  . و  ، رساست
رمااا اإلنسااان  الملحااد فيجيااب يجااواب غياار  شاارعي ، و ال علمااي ،و ال ع لااي و ال 
فطر  ، رساست إنكار وجود هللا ، و ما يترتب عن ذلك من إنكار لع ائد رخارى  . و 

ياب ي ولات : ال ردر  . فلايس لديات جاواب ، رما اإلنسان  المتردد الِمشكاك  ، فهاو يج
إال الهروب مان اإلجاياة المياشارة ، و هاذا الصانف مان النااس ي عرفاون يالالردرياة . 

موقفاا هاو  -من تلاك انسائلة–لكن النتيجة عند هؤال  واحدة ، هي رن كال منهم اتخذ 
نساان  و ع يدتت و إلهت ،و عليت ينى حياتات و تصاوراتت ،و نفرتات إلاى  الكاون و اإل

الحياااة. فااانول آماان ياااهلل ريااا ، و الناااني اتخااذ اإللحاااد دينااا، و جعاال الطييعااة إلاات ،و 
 النال  تينى الالردرية دينا و ريا . 

و ينااا  علااى ذلااك ، فإننااا نجااد مفاااهر مااا قلناااه فااي الم اادماُ انساسااية للعلااوم    
اإلنساان  ،و تطارح اإلنسانية و الطييعية معا ، فتتطرق إلى  نشأة الكون ، و فهاور 

حول ذلك رسئلة كنيرة ، فتضع لها إجاياُ مذهيية تختلف من ياح  إلى  آخر ، ت وم 
رساسا على ع يدة كل ياح  ، ونفرتات إلاى  الكاون ،و الحيااة ، و اإلنساان  . و هاذا 
يعني رن كل العلوم ال ياد لهاا مان منطل ااُ مذهيياة رساساية تنطلاق منهاا ، و  يحتااج 

م في كنيار مان تفسايراتهم العلمياة ،و هاي تختلاف يااختالف ع ائادهم و إليها رهل العل
عناادما قااال يزعماات السااايق ، قالاات  -و هااو هشااام جعاايط -مااذاهيهم . و الرجاال نفساات

انطالقا من خلفيتت المذهيية العلمانية ،و لم ينطلاق مان شارا صاحيو ،و ال مان ع ال 
ذهيية رخارى  ياطلاة ، مواقف م -الح ا-صريو ، و ال من علم صحيو . و سنذكر لت

                                                
 .  93هشام جعيط : الوحي و ال رآن ، ص:  199
 .  1977، المختار اإلسالمي ، ال اهرة ،   7دين خان : اإلسالم يتحدى ، ترجمة ففر اإلسالم خان ، ط رنفر منال : وحيد ال 200
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قالها يال علم ، و ال موضوعية ، و ال ع النياة ،و إنماا قالهاا يهاوى ، و تعصاب ، و 
 علمانية . 

فواضو من ذلك رنت ال رحد من الناس يستطيع رن يستتني عن إلهت الاذ  ي اؤمن ،     
 فال يد رن يعاود إليات فاي مختلاف مجااالُ الحيااة . ماع الفاارق الكييار ياين مان ي اؤمن
ياإللت الحق ،و يين من ي ؤمن يارلهة المزيفة ياسم اإللحاد و الالردرية . فانول ي ؤمن 
ياهلل الحق يدليل الشرا الصحيو ،و الع ل الصريو ، و العلم الصحيو . و الناني كفر 
ياإللاات الحااق ، و آماان يآلهااة مزيفااة علااى رساااس ماان رهوائاات و فنوناات ،و شاايهاتت و 

 شكوكت .
، فموضاوعت التياب ياين الادين و  -من المجموعة انولى –قف النامن و رما المو    

العلم ، و قد زعم حسن حنفي رن اإلسالم لايس ديناا غييياا . و رن التياب فاي اإليماان 
الديني هو االستساالم لل اوى التييياة و انساطورية . و عنادما تطارق إلاى  موضاوا 

ب علاى ذلاك ي ولات : ))تتاراوح الجن و الشياطين ، و ما قالت المتكلمون حولهم ، ع ّا
اإلجاياُ يطييعة الحال يين اإلنياُ و النفي . اإلنياُ تدعيما للتصّور الديني للعالم ، 

 .  201و النفي ينا  على التصّور العلمي ((
و ردا عليت رقول: روال إن التيب غييان: غيب رسطور  خيالي وهمي ، ال ح ي ة لت  

و الناااني هااو غيااب ح ي ااي ي عياار عاان ح ااائق و  فااي الواقااع الطييعااي و ال اليشاار  .
موجوداُ و كائناُ لها وجود ح ي ي في الواقاع ، لكنناا ال نراهاا . و عليات ال يصاو 
شرعا ، و ال ع ال ، و ال علما إنكار التيب الح ي ي ،و ال التشكيك فيت ، و ال ذمات ، 

 .  لمجرد رنت غيب ال نراه،و إنما يجب تحديد نوا التيب الم صود نفيت
 
و التيب الح ي ي نّص الشرا على وجوده ،و ي ول يات الع ال الصاريو ، و العلام     

الصااحيو . فأمااا الشاارا فااانمر فياات واضااو جاادا ر ، نناات ماان ضاارورياتت: اإليمااان 
ااا َرَزْقنَاااه ْم  ااالةَ َوِممه ااوَن الصه يالتيااب ، ل ولاات تعااالى  : }الهااِذيَن ي ْؤِمن ااوَن يِاْلتَْيااِب َوي ِ يم 

. و التيااب الح ي ااي نوعااان ريضااا : انول غيااب لاات آنااار  -3سااورة الي اارة:-نِف  ااوَن {ي  
مادية في الواقع ، كوجود هللا تعالى  ، فهو سيحانت غيب عنا يذاتات ، لكنات لايس غيياا 
عنا يمخلوقاتت و وحيت . و الناني هو غيب ليسُ لت آنار مادية ملموسة فاي الواقاع ، 

تعالى  هو الاذ  رخيرناا يوجاوده ، كالمعااد انخارو  ، و لكنت غيب ح ي ي نن  هللا 
 الجنة و النار .         

و رما ع ال ، فإنت ال ي وجد ر  مانع ع لي ي اول: إن كال ماا ال ياراه اإلنساان  غيار    
موجود . فهذا حكم ياطل مخالف للع ال و الشارا و العلام . نن  قائلات رصادر حكماا 

و تكلم في رمر ال ي دركت من جهة رخرى  . فهاو لام عاما يال دليل صحيو من جهة ، 
ي م ييح  ، و ال ياست را  لكل ما في العالم ، نم لم يجد شيئا غيييا . و يما رنت  لم ي م 
يذلك ، و لن ي در على ال يام يت ، فإنت ال يحق لت رن ي ول ذلك الزعم لمجارد رنات لام 

و يمكان إنيااُ يطاالن زعمات  يره . فنفاي التياب هاو خطاأ فاادح ، و قاول ياال علام ،
يالشاهديّن ارتيين : انول هو رننا إذا نفرنا في كأس فيت ما  يالعين المجاردة ، فإنناا 

                                                
 .  87. و في فكرنا المعاصر ، ص:  208ص:  4، ج  585ص:  1حسن حنفي : من الع يدة إلى  النورة ، ج  201
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سنراه ما  عاديا ، لكن إذا نفرنا فيت ياالمجهر العااد  رو اإللكتروناي ، فسايفهر لناا 
 يداخلت عالما من الكائناُ الدقي ة . 

نا يالعين المجردة في الهوا  في الفاروف العادياة و الشاهد الناني هو رننا إذا نفر   
، فااال ناارى فياات رشاايا  دقي ااة ، لكننااا لااو نفاار إلياات يااالعين المجااردة ماان خااالل رشااعة 
الشمس التي تدخل من ش وق الياب منال ، فإننا سنرى دقائق كنيرة من العوالق ، ماا 

ادح ال اول ياأن ماا ال كان لنا رؤيتها يتير ذلك . فتيين من المنالين رنات مان الخطاأ الفا
يراه اإلنسان  غير موجود ، ننات  تياين منهماا وجاود كائنااُ لام تكان العاين المجارة 
تراها ، فلما رريناها يواسطة التجاريتين السااي تين ، تياين لناا وجاود كائنااُ ال نراهاا 
يالعين المجردة من جهة ، و رنت ال ما نع من إمكانية وجود كائناُ رخرى  لايس فاي 

 ا رؤيتها ارن  من جهة رخرى  . م دورن
و رما علما ، فإن  التجارب العلمية رنيتُ ياندلة الصحيحة وجود كائناُ و عوالم    

دقي ة جدا ، لم يكن يوسع اإلنسان  رؤيتها . فلما وّساع تجاريات ،و  اكتشاف الوساائل 
ة ، و التي تساعده على اليح  اكتشف عوالم غريية  لم يكن يتصاّورها ، كعاالم الاذر

الجرانيم ، و الفيروساُ ، و اإللكتروناُ . و يذلك رصايو مان الناياُ علمياا رن مان 
ي ول : كل ما ال تراه العين المجرة ، هو غيب ال وجاود لات . فهاو جاهال ال يعاي ماا 
ي ول ، رو رنت صاحب هوى  متعصب رعمى ينتصر يالياطل نفكاره المذهيية الزائفة 

 . 
خالف للشرا ، و الع ل ، و علما يأن نفي التيب ل    مجرد رننا ال نراه ، هو موقف م 

العلم ، نن  عدم رؤيتنا لشاي  ماا ال يعناي رنات  غيار موجاود يالضارورة  ،و ال رنات  
موجود يالضرورة ،و إنما هو يحتمل انمرين معا ،و الدليل الصحيو هو الفيصال و 

 الحكم .
ت اادم العلاام خطااوة ، و مااا ح ااق  و لااوال إيمااان العلمااا  يوجااود غيااب ح ي ااي ، مااا   

انتصااراتت الكنيارة و اليااهرة . فإيماانهم يااأن الكاون مملاو  يالح اائق و انساارار ، و 
الكائناُ غيار المرئياة ، هاو الاذ  حاّركهم لليحا  ، و دفعهام إلاى  إنشاا  المخااير و 
المراصد ، فيذلوا جهاودا مضانية للكشاف عان سانن الكاون و ح ائ ات . فكاناُ نتيجاة 

ما ح  وه من مكتشفاُ و انتصاراُ في مختلف مجاالُ العلوم . فدّل كال ذلاك ذلك 
 على رن اإليمان يوجود غيب ح ي ي علمي هو رمر ضرور  لت دم العلوم . 

و رما ما قالت حسن حنفي عن دين اإلسالم يأنت  ليس دينا غيييا ، فهو قول فاهر     
ذ  نفااه . فهال هاو التياب العلماي اليطالن ، و كان عليت رن يحدد م صوده يالتيب ال

الح ي ي ، رو هو التيب انسطور  ؟ . فإن  قصد يات التياب انول فهاو موجاود فاي 
الشاارا ،و إن قصااد ياات التيااب الناااني ، فااال وجااود لاات فااي دياان اإلسااالم كليااة . لكاان 
الرجل رصدر حكما عاما ينفي وجود التييين في اإلسالم . و هذا خطاأ يايّن ال يصاو 

يت ، و هو هناا إماا رنات ال يعاي ماا ي اول ، رو رنات  تعماد نفاي ذلاك لتاياة فاي الوقوا ف
 نفست . 

و نانيا إن ما قالت الرجل عن التيب في اإليمان الديني ، هو قول ال يصاو تعميمات    
، يحي  يشمل كل التيوب فاي اإليماان الاديني ، ،و فاي كال اندياان ريضاا . فاذلك ال 

يس كل التياوب الموجاودة فاي اندياان ياطلاة ، فمنهاا يصو نمرين: انول هو رنت  ل
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رافاي . و انماار الناااني هاو رن ذلااك الحكاام معفمات يصاادق علااى  الح ي اي و منهااا الخ 
انديان و المذاهب الدينية الياطلة ، لكنت ال يصدق م طل ا على الدين الحق ، الذ  هو 

 اإلسالم . 
وى التييية كماا زعام حسان حنفاي ، علما يأن العيب في اإلسالم ليس استسالما لل    

فهذا زعم ياطل ، ال يصدق على دين هللا تعالى  ، نن االستسالم فيت ال يكاون إال هلل 
سااايحانت و تعاااالى  . فهاااو سااايحانت  خل ناااا لعيادتااات ، و رمرناااا رن ن اااؤمن يالتياااب ، ال 

حانت: ياالستسالم لل وى التييية . و الفرق يين انمرين واضو و كيير جادا . قاال ساي
ا َرَزْقنَاه ْم ي نِف  وَن { وَن الصهالةَ َوِممه ، و} -3سورة الي رة:-}الهِذيَن ي ْؤِمن وَن يِاْلتَْيِب َوي ِ يم 

س اوِل إِن ك نات ْم ت ْؤِمن اوَن يِااَّلّلِ َواْليَاْوِم ارِخاِر  دُّوه  إلى  َّللّاِ َوالره فَإِن تَنَاَزْعت ْم فِي َشْيٍ  فَر 
. فااال استسااالم لل ااوى التيييااة ،و ال  -59سااورة النسااا :-ْحَساان  تَااأِْويالً {ذَِلااَك َخْيااٌر َورَ 

 لل وى المرئية ، و إنما هو استسالم هلل و لشرعت. 
و رمااا مااا قالاات الرجاال عاان الجاان و الشااياطين ، فواضااو ماان قولاات رن يشااك فااي     

و إن  وجودها و رحوالها ، يدعوى رن ال اول يوجودهاا يتناافى ماع التصاّور العلماي ،
كان يتفق مع التصّور الاديني . و هاذا زعام ياطال ، ننات ال ي وجاد فارق ياين الح ي اة 
الشارعية ، و الح ي اة العلميااة التاي يتوصاال إليهاا اإلنسااان  ، فهاي فااي النهاياة ح ي ااة 
علمية واحدة ، سوا  رخذناها من الشرا ، رو من الع ل ، رو من العلام . و عليات فاإن 

هاااو ح ي اااة علمياااة نمااارين : انول هاااو رن الااادين الحاااق  وجاااود الجااان و الشاااياطين
الصحيو رخيرنا يوجودها ، ،و ال ي وجد رصدق من كالم هللا و رسولت . و الناني هاو 
رن إنياتها ال يتنافى مع الع ل ، و ال مع العلم ، و ال ي وجد دليل ضعيف و ال صاحيو 

ننات مان الناياُ علميااا ينفاي وجودهاا . يال إن وجودهاا راجاو يالع اال و العلام معاا ، 
وجود كائناُ كنيرة ن ؤمن يوجودها  و نتعامل معها ، مع رنناا ال نرهاا ، كالجاذيياة ، 
و اإللكتروناُ ، و اليروتوناُ ، و الفيروساُ . و عليت فإنت ال يوجد ر  مانع ع لي 
و ال علمااي يمنااع ماان اإليمااان يوجااود كائناااُ غيييااة رخاارى  ال نراهااا ، كااالجن و 

.و في م ايل ذلك فإنت ليس عناد حسان حنفاي دليال ضاعيف و ال صاحيو ،  الشياطين
 ي ؤيد يت زعمت المتعلق يالجن و الشياطين .

و ر شير هنا ريضا إلى  رن حسن حنفي ذكر رن الفكر الماد  في ال رن التاساع تَاّم     
من خاللات ال ضاا  علاى انساطورة و المناليااُ يارد فعال عنياف عليهاا ، و ياالنفرة 

 . 202لمية ،و اعتيار التجرية هي المصدر الوحيد للمعرفة اإلنسانيةالع
يالغ فيت جدا ، و فيت يعض الحق من جهة ، و إغفال لح ائق تاريخية     و قولت هذا م 

و واقعية ت يطل حكمت العام الذ  رصدره من جهة رخرى  . و ذلاك رن الفكار المااد  
الياطلااة ، و دّعاام ماانهل اليحاا   ساااهم فااي محاريااة كنياار ماان انساااطير و المنالياااُ

خااالف  203العلمااي االساات رائي التجريااب . لكاان الرجاال نسااي رو تناسااى رن مااا قالاات م 
للواقع ، و ذلك رنت  منذ ال رن التاسع عشر و إلى  يومنا هذا ما تزال كل االتجاهاُ 
الدينية و الفلسافية موجاودة ياين رهال العلام فاي التارب و الشارق معاا ، و لكال اتجااه 

لت و رنصاره . و ما تزال انساطير تعمل عملها في ع ول كنير من رهل العلم و رجا
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العوام على حد سوا  ، نجدها يين اليهود ،و النصارى ، و المالحادة ، و الياوذيين ، 
و الهندوس ، و الصوفية ، و الشيعة ، و غيرهم من النااس . فاأين الازعم ياأن الفكار 

 رة و المنالياُ ؟! . الماد  تمكن من ال ضا  على انسطو
و قد غاب عنت ريضاا رن الفكار المااد  الاذ  حاارب انساطورة و المناليااُ ، هاو   

ذاتت اختلق لنفست رساطير جديدة ،و رليسها نوب الع ل و العلام . ك ولات يالصادفة ، و 
تأليااات الطييعاااة يأنهاااا هاااي الخال اااة و الفاعلاااة فاااي الكاااون ، و قولااات ينفرياااة التطاااور 

قولت ينفريتي المادية التاريخية و الجدلية ،و ال اول ينفرياة انحاوال العضو  ، ،و 
. هذه انفكار التي جا  يها الفكر الماد  الحدي  ، هي في الح ي ة ليساُ  204النال 

ح ائق علمية ، و ال ع لية ، و إنما هي خرافاُ ،و روهام ، و فناون ، ر ليساُ ناوب 
رسها ياوعي و موضاوعية و شاجاعة ، و الع ل و العلم زورا و يهتانا . و كل من يد

من دون انهزامية ، و يال خلفياُ مذهيية متعصية للياطل ، فإنات سايتين لات رن الفكار 
الماد  الحدي  رنكر و حارب انفكار و الماذاهب و اندياان المخالفاة لات مان جهاة ، 
ي لكنت رختلق لنفسات خرافااُ و مفتريااُ و رياطيال جديادة ياسام الع ال و العلام ،و ها

 ليسُ منهما في شي  . 
   
-و الموقاااف الساااايع مفااااده هاااو رن جاااورج طراييشاااي زعااام رن نفرياااة التطاااور   

رجهاازُ يصااورة نهائيااة علااى رسااطورة آدم كااأب لليشاار ،و ردُ رصاال  -الداروينيااة
اإلنسان  إلى  حيوان من جهة ، كما رن النورة العلمية الحدينة كّرساُ حاق العلام ،و 

 .  205التييية حررُ الع ل من انساطير
و ردا علياات رقااول: إن معفاام مااا قالاات الرجاال غياار صااحيو ، و فياات متالطاااُ و     

ميالتاُ ، و مجازفاُ و تدليساُ . نن  العلم الحادي  مناذ فهاوره إلاى  يومناا هاذا 
كاان فاي صاالو الادين الحاق مان جهاة ، و كاان هادما للفكار  حقاائقكل ماا رنيتات مان 

 -رقاول ح ي اة-نتحادى الرجال ياأن ياذكر لناا ح ي اةالماد  من جهة رخارى  . و نحان 
و كان في صالو -علمية واحدة تخالف الدين الحق . و من رهم ما رنيتت العلم الحدي  

هاو قولات يحادو  الكاون و نهايتات ،و هاذه الح ي اة هاي ضارية قاصامة للفكار  -الدين
داية ،و ستكون الماد  . فجا  العلم الحدي  و صّدق ما قالت الدين من رن  الكون لت ي

لت نهاية يوم ال ياماة . كماا العلام الحادي  رفهار معجازاُ ال ارآن المتعل اة ياإلعجااز 
العلمي في ال رآن الكريم ،و هاي كنيارة و متنوعاة تتعلاق يعلام انجناة ، و الفلاك ، و 
الجيولوجياااا ، و التااااري  ال اااديم ، و الفيزياااا  ، و يتيااار ذلاااك مااان العلاااوم . و هاااذا 

يت علما  مختصون كنيرون ،و لهم في ذلك مجاامع علمياة ، و الموضوا تخصص ف
 مصنفاُ كنيرة جدا . 

و رما الفكر الماد  اإللحاد  فليس في جعيتت شي  صاحيو ي ؤياد فكاره  مان الع ال   
الصريو ،و ال من العلم الصحيو . و إنما ررس مالت انهوا  و الفنون ، و الشاكوك 

و كال ذلاك ال ي تناي عان الحاق شايئا . و نحان  الشيهاُ ، و المتالطاُ و المفترياُ.
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نتحدى الماديين الملحدين يأن يأتوا يادليل واحاد صاحيو مان الع ال رو مان العلام ، رو 
 منهما مها ، ي ؤيد مزاعمهم الكفرية اإللحادية . 

و رما ما قالت عن نفرية التطور العضو  ، فهو كالم غيار علماي ،و ال ع الناي .   
تفق عليها ، و نن هذه النفرية لم  تصل ريدا على مرتية الح ي ة العلمية الصحيحة الم 

رغم ذلك انتشرُ يين كنيار مان رهال العلام فاي ال ارن العشارين ، لايس ننهاا ح ي اة 
علميااة ، و إنمااا ننهااا كانااُ مدعومااة ماديااا و سياساايا و علميااا ماان طاارف المعسااكر 

ذا هو السيب الرئيسي فاي الشيوعي الملحد ، و من طرف الدوائر المتعاملة معت . فه
 انتشارها ،مع رنها خرافة . 

و ال ي وجد ر  دليل علمي صحيو ي نيُ نفرية التطور ، و كال ماا تحاتل يات فهاو     
رفااُ عاان رصاالها ، و  ختل ااة ، رو رنهااا ردلااة صااحيحة ح  إمااا رناات  شاايهاُ و رياطياال م 

ملُ ما ال تحتمل . و يمعنى  آخر رن اندلة وضعُ في غير مكانها  الصحيو ، نم ح 
التي ي حتل يها لتأييد نفرية التطور ، كالحفريااُ ،و الهياكال العفمياة ،و الجمااجم ، 
فإن  يعضها مزيف مختلق ، و يعضها ارخر ال يدل ريدا على التطور العضاو  . و 
كل ما ي  دم على رنت آنار و حفرياُ ال تزيد علاى رنهاا هاي ردلاة علاى وجاود كائنااُ 

كانُ تعيش قديما على وجت انرض ، نم ان رضُ ارن، من دون مختلفة و متنوعة 
تطور عضو  ، و ال رنها تطاورُ عان يعضاها . نن ال اول ياذلك هاو مجارد زعام 
ياطل ال دليل عليت . و التنّوا الموجود في الكائناُ كان قديما ، و ما يازاال قائماا ،و 

 اختالف تطور ، يشاهد ال عالقة لت يالتطور العضو  ، ،و إنما هو اختالف تنوا ال
على وحدة الخالق و حكمتت و قدرتت على الفعل . و كالمي هذا ال رقولت مان فاراغ ، 
و إنما لت ما ي دعمت من الشرا ، و الع ل ، و من علم الحفريااُ ، و الجيولوجياا ، و 
علم انجنة ، و الورانة ،و الواقع الطييعي الحيواني . و قد جمعُ كل ذلك في كتاب 

ت لن د نفرية التطور على ضو  الشرا و الع ل و العلم . تيين منت رن ما ي ولت رفردت
التطوريون ما هو إال شيهاُ ، و متالطاُ ،و تحريفاُ ، و رن الداروينية يرمتها ما 
هي إال خرافة من خرافاُ المالحدة و التطوريين ، ت ضاف إلاى  خرافااتهم انخارى 

206 . 
رعلاان طائفاة ماان  2010، رو مطلاع  2009ايااة سانة و ي ؤياد ذلاك ريضااا رنات فاي  نه  

علما  يعض الجامعاُ انمريكية المختصين في تاري  انجناس خطأ نفرية التطّور 
، و رنها مخالفة نحد  المكتشفاُ العلمية الحدينة . و هذا الخيار قاد تناقلتات مختلاف 

 وسائل اإلعالم العالمية .  
، فمفااده رن نصار حاماد رياا  -مجموعاة انولاىالعاشر من ال-و رما الموقف انخير   

يعناارة ، إال ماان  زياد ذكاار رن الخطااب الااديني يجعال العااالم ييادو مشااتتا ،و الطييعاة م 
الخيط الذ  يشد كل رجزا  العالم إلى  هللا . و ذكر ريضا رن هذا التصّور ال ينتل رية 

اد للموقف انشعر  معرفة علمية يالطييعة ، و ال يالمجتمع . و هذا التصور هو امتد
 . 207ال ديم الذ  ينكر السييية في الطييعة ، لحساب جيرية شاملة((
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و رقول : إن قولت هذا هو حكم عام ال يصو إصداره و تعميمت علاى كال الخطااب    
الديني . نن  الخطاب اإلسالمي فيت اتجاهاُ كنيرة ، كاالتجاه الصوفي ، و الشيعي 

تريااد  ، و الساالفي ، و غيرهااا . و هااذه االتجاهاااُ اإلمااامي ، و انشااعر  ، و الما
كلهااا تاادخل فااي الخطاااب الااديني ماان جهااة ، و هااي ليسااُ حجااة علااى اإلسااالم ،و ال 
حكما عليت من جهة رخرى  . يل هو الحجة ينفست و الحكم على غيره من اندياان و 
ي المذاهب انخرى  . و هي ال ت عير يالضرورة عن موقاف ديان اإلساالم ،و إنماا ها

تعير روال عن مذهيها و اتجاهها ، لكنها قد ت عير عن الموقف الصحيو لادين اإلساالم 
إذا كااان منهجهااا سااليما ،و فهمهااا صااحيحا مواف ااا للشاارا . لااذا فااإن االنت اااداُ التااي 
ذكرها الرجل ال تصاو فاي حاق اإلساالم ، و ال تصادق علاى الفكار الاديني الصاحيو 

 الموافق للشرا و ال ائم عليت . 
      
و ينااا  علااى ذلااك فااإن الفكاار اإلسااالمي الصااحيو ياانص علااى رماارين مهمااين ركااد     

عليهما الشرا: انول هو رن هللا تعاالى  خاالق كال شاي  ،و رنات  ي مساك السامواُ و 
انرض رن تزوال ، و ال يعزب عنت شي  . و رنت  سيحانت و تعاالى  إذا رراد شايئا ، 

مار النااني هاو رنات  ماع ذلاك فاإن الكاون مخلاوق فإنت ي اول لات : كان ، فيكاون . و ان
يإحكااام و إت ااان ، و محكااوم يساانن إلهيااة ال تتياادل و ال تتحااول ،و رن الكااون محكااوم 
دهش . كل ذلك  يالسييية و الحكمة ، و العدل و الرحمة ،و التوازن المحكم الدقيق الم 

منهاا قولات تعاالى   يأمر هللا تعالى  و إذنت ،و الشواهد الشرعية على ذلك كنيرة جادا ،
ان  واَل َولَائِن َزالَتَاا إِْن رَْمَساَكه َما ِماْن رََحاٍد ّمِ ُِ َواْنَْرَض رَن تَاز  َ ي ْمِسك  السهَماَوا : }إِنه َّللاه

ه  إِذَا رََراَد شيئا رَْن يَ  اوَل لَات  -41سورة فاطر:-يَْعِدِه إِنهت  َكاَن َحِليماً َغف وراً { ،و}إِنهَما رَْمر 
ُِ َواْنَْرِض َولَْم يَتهِخْذ َولَداً َولَْم  -82سورة يس:-يَك ون  {ك ْن فَ  ْلك  السهَماَوا ،و }الهِذ  لَت  م 

َره  تَْ اااِديراً { ْلااِك َوَخلَاااَق ك اااله َشاااْيٍ  فَ َااده . -2ساااورة الفرقاااان:-يَك اان لهااات  َشاااِريٌك فِاااي اْلم 
لحاق ،و ال علاى الخطااب فاالنت اداُ التي رشار إليها الرجال ال تصادق علاى الادين ا

اإلسالمي الصحيو ال ائم على الوحي الصحيو ،و الع ل الصريو ، و العلم الصاحيو 
. لكن الرجل اغفل ذلك ،و عمم حكمت ، إما ننت لم يكن علام يات ، رو رنات رغفال ذلاك 

 عمد لتاياُ في نفست يريد الوصول إليها .
 
   
ين الطييعة و التادخل اإللهاي فيهاا ، و و رما المجموعة النانية  فموضوعها : قوان    

هي تتضامن طائفاة مان انياطيال قاال يهاا يعاض ردعياا  الع النياة . و سانذكرها مان 
خااالل المواقااف ارتيااة : رولهااا هااو رن حساان حنفااي زعاام رناات  عناادما اكتماال الااوحي 
ل يرسالة اإلسالم الخاتمة ، تَمه اإلعالن  عن است الل اإلنسان  و الطييعة عن كل تدخ

خااارجي . حتااى رن )) هللا عنااد انصااوليين ال يكاااد ي ااذكر اساامت ،و ال يااذكرون إال 
الشاارا ، ر  واضاع الشااريعة . و ال يكااد ي اذكر فااي الفلسافة ،و ال تاذكر الفلساافة إال 

 .  208واجب الوجود ((
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و رقول : إن قولت هذا زعم ياطل ، و افترا  على الشرا ، و الع ل و العلام . نن    
م يذكر دليال ي نيُ يت زعمت ،و الشرا الذ  احتل يت ،و رشار إلى  رنت اكتمل الرجل ل

، هو نفست ي كذّيت ،و ييطل زعمت . و ذلك رن الشرا عندما ناص علاى اكتماال الادين 
ُ  لَك اام   ُ  َعلَااْيك ْم نِْعَمتِااي َوَرِضااي ُ  لَك ااْم ِدياانَك ْم َورَتَْمْماا فااي قولاات ساايحانت: } اْليَااْوَم رَْكَمْلاا

، ال يعنااي انفااالُ اإلنسااان  و الكااون عاان اإلرادة  -3سااورة المائاادة:-ْسااالََم ِديناااً {اإلِ 
اإللهية ، و ال رن اإلنساان  لات رن يفعال ماا يرياد . و إنماا كماا انات ناّص علاى اكتماال 
الدين فإنات ناص ريضاا علاى رن هللا رضايت لناا ديناا . و رنات  يجاب علاى اإلنساان  رن 

يلتاازم يشاارعت . و رناات  لاام ي خلااق إال لعيااادة رياات ،و إال يكااون عياادا هلل ،و علياات رن 
سيكون مصيره إلى  جهنم و يئس المهااد . و ناّص ريضاا علاى رن الكاون يأساره فاي 
ال يضة اإللهية ،و لن يستطيع هو و ال اإلنسان  االنفالُ من ال يضة اإللهية . و هذا 

حسان حنفاي تعمااد  الاذ  ذكرنااه هاو مان ياديهياُ دياان اإلساالم و ضارورياتت ، لكان
 إغفالت . 

و رما ما ذكاره الرجال عان انصاوليين و الفالسافة ، فاانمر لايس كماا ذكاره ، و     
يااالغ فياات كنياارا ، و رخفااى الح ي ااة التااي تخااالف زعماات . و ذلااك رن هااؤال  العلمااا  
اساتخدموا عيااراُ : الشااارا ، و هللا تعاالى  ، و واجااب الوجاود ،و لاايس كماا زعاام 

لااات )) ال يكااااد (( ،و هاااي عياااارة قرياااب معناهاااا مااان عياااارة : لااام حسااان حنفاااي ي و
ُ  إلى   ُ   12يستخدموها ، رو لم يستخدموها ت رييا . و قد رجع كتايا رصوليا ،و يحن

فيها فوجدُ انمر خالف ما زعمت الرجل . من ذلك كتاب اليرهان في رصول الف ت 
، و االعتصااام نيااي  نمااام الحاارمين الجااويني ، و كتاااب المحصااول للفخاار الااراز 

ُ  فيهااا :  ماارة ذ كاارُ فيهااا عيااارة : الشاااارا ،و  454إسااحاق الشاااطيي ، فأحصااي
مارة ذ كارُ فيهاا عياارة : هللا تعاالى  ، و  1640ركنار مان  -في م ايل ذلاك-رحصيُ
 .  209مرة ذ كرُ فيها عيارة : هللا سيحانت  360ركنر من 

 
ُ  ريضااا إلااى  يعااض كتااب الفالساافة الم    ساالمين ، و هااي: اإلشاااراُ و و قااد ع ااد

التنييهاُ ، و الطييعيااُ ،و هماا اليان ساينا ، و كتااب الحادائق فاي المطالاب العالياة 
ُ  علاى ركنار مان  ُ  فيهاا ، فعنار مارة ذ كارُ فيهاا  36لليطليوسي انندلسي ، و يحنا

عيارة : هللا تعالى  ، رو هللا سيحانت . رَفَلايس هاذا دليال داماغ علاى يطاالن  ماا زعمات 
سن حنفي ،و رنت كان ميالتا فيما ادعاه ؟ ! . رليس ماا ذكرنااه هاو دليال داماغ علاى ح

رنت ال يصو رن ي وصف يماا وصافت حسان حنفاي يعياارة : ال يكااد  ،و ال يعياارة : ال 
يذكر الفالسفة إال واجب الوجود ؟! ، فمن الذ  نصدق ، ما ذكره هؤال  في كتيهم ، 

 رو ما زعمت الرجل ؟! .
سات لة تخضاع ل اوانين و الم     وقف الناني مفاده رن حسان حنفاي زعام رن الطييعاة م 

حتمية و م طردة ، و رن الطييعة في التصّور الديني تايعة إلرادة م شخصة ، تفعل ما 
. و قاد واف ات علاى زعمات هشاام  210تشا  يال قانون، رو علية ، و يال قصاد رو غائياة
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رق يأيااة إرادة كانااُ ،و ريااد زعماات جعاايط ، الااذ  زعاام رن قااوانين الطييعااة ال ت خاا
 . 211يال رآن ي ولت : )) ال رآن واضو هنا: و لن تجد لسنة هللا تيديال((

و ردا عليهماا رقاول: إن قاول الارجلين ياطال جملاة و تفصايال ، و لام ياذكرا علياات    
فيمااا -دلاايال صااحيحا ماان الشاارا ،و ال ماان الع اال ، و ال ماان العلاام . و إنمااا اعتماادا

الهوى ، و التعصب ، و ال ول يال علم ، للوصول إلى  غاياُ م خطاط على  -زعماه
 لها سلفا . 

و زعمهما هذا ياطل شرعا ، و ع ال ، و علما ، فأما شرعا فانمر واضو جادا ،    
و هو من ضرورياُ دين اإلسالم . و تفصيل ذلك هو رن هللا تعالى  ركد مرارا على 

واه ، و رنت  سيحانت  خل ت لتاياة ،و لام يخل ات رنت  خالق الكون يأسره ، و ال خالق س
عينا ،، و رنات  قاد رت نات و رحكمات يس انن ال تتتيار إال يإذنات . و رنات  سايحانت  ساي نهيت 
عندما يحين رجلت كما روجده رول مرة . و الشواهد الشارعية علاى ذلاك كنيارة جادا ، 

َل َخْلاٍق نُِّعياد ه  منها قولت سيحانت: }يَْوَم نَْطِو  السهَما  َكَطّيِ السِّ  ِجّلِ ِلْلك ت ِب َكَما يَاَدرْنَا رَوه
ان فِاي السهاَما  رَن يَْخِساَف يِك ام  -104اننييا :-َوْعداً َعلَْينَا إِنها ك نها فَاِعِليَن { ،و }رَرَِمنات م مه
ور  { َ ي ْمِساك  السهاَماَوا-16سورة الملك:-انَْرَض فَإِذَا ِهَي تَم  ُِ َواْنَْرَض رَن ،و }إِنه َّللاه

اان يَْعااِدِه إِنهاات  َكاااَن َحِليماااً َغف ااوراً { واَل َولَاائِن َزالَتَااا إِْن رَْمَسااَكه َما ِمااْن رََحااٍد ّمِ سااورة -تَااز 
 .   -41فاطر:

و رما ع ال ، فإنت ال ي وجد ر  دليل ع لي ي ول: إن قوانين الطييعة ال تتتيار ، و ال   
ة ، و رنها ستي ى إلى  انيد على حالهاا مان جهاة ي مكن رن تتتير ،و لن تتتير من جه

رخرى  . هذا ال ول ال يصو ،و ال دليل عليت ، و من ي ول يت فهو ال يتكلم يع لت ، و 
إنما يتكلم يهاواه و تعصايت للياطال .  فاإلنساان  الاذ  ال ي رياد مل ااة هللا تعاالى  ،و ال 

رن تي ى قوانين الطييعة رزلياة ال  ي ريد رن ي حاسيت على ما قدمُ يداه ، هو الذ  ي ريد
تتتير ، فال نهاية للكون ، و ال معاد رخرو  ، و ال حساب و ال ع ااب ،و ال جناة و 
ال ناار. فهاو هناا ي عيار عان رغيتات و هاواه ، و ال ي عيار عماا ي ولات الع ال الصاريو ، 
ا الذ  يارى الكاون خاضاعا ل اوانين ت سايّره ، لكنات ال يساتطيع رن يصادر حكماا مطل ا
يأنها لن تتتير ، رو رنها ستتتير يالضرورة . فانمر يحتمل انمرين ، و علينا اليح  
عاان اندلااة الصااحيحة التااي ت نيااُ رحااد انماارين . و هااذا لاام يفعلاات الاارجالن ، و إنمااا 
رصدرا حكما قطعيا يأيدية تلك ال وانين من دون ر  دليل صحيو . و هذا موقف ليس 

 ، و ال من العلم ، و ال من الموضوعية في شي  . من الشرا ، و ال من الع ل 
و ينا  على ذلك فإن الع ل الصريو ال ينكر من رن الخالق عز وجل  فاي إمكانات     

و م دوره، و من ح ت رن يتدخل في كونت و مخلوقاُ يما يشاا  ، و كيفماا يشاا  ، و 
ل ذلاك ، و ال متى يشا  . فإذا رراد رن يضع لت حادا ، فمان ح ات ، و فاي م ادوره فعا

كصااحب مصانع ، فلات  -و هلل المنال انعلاى –يحق نحد االعتراض عليت . و منالت 
م طلق الحرياة فاي تشاتيلت و توقيفات حساب ماا ياراه مفيادا لات ، و يكاون تصارفت هاذا 
منط يا ، و منسجما مع ملكيتت لمصنعت ،و ال يتناقض مع الع ال ريادا . و يماا رن هاذا 

، فاإن  ذلاك فاي جناب هللا رولاى و رصاو ، و رحكام و  صحيو في حق مالاك المصانع
رعدل . فهو سيحانت قادر حكيم ، فعال لمل ي ريد ، لت التصرف المطلق في مخلوقاتت 

                                                
 .   80هشام جعيط : الوحي و ال رآن ، ص:  211

This file was downloaded from QuranicThought.com



 245 

تكيار،  ،و ال يحق لمخلوق رن يعترض عليت ريدا. و من يفعل ذلك فهو جاهال معاناد م 
 ضال رحمق مريض !! . 

يما رن العلم قال يحدو  الكون و نهايتات  و رما علما فحجتت قوية و دامتة ، و ذلك   
، فهذا يعني رنت غير مست ل ، و رن قوانينت ليساُ حتمياة ، و ال رزلياة و ال ريدياة ،و 
رن  لها يداية و نهاية . و قاد ذكار علماا  الطييعاة رن كوكيناا هاذا آيال إلاى  النهاياة و 

عرضاة للازوال  الزوال ،و رنت  قد يتعرض لكوار  تأتي عليت كلية . فهو كون هش
في رية لحفة . و لهم في ذلك توقعاُ نفرية كنيرة ، في كيفياة زوالات . و تياين لهام 
رن اإلنسان  كان م خطئا عندما افتارض رن الكاون سايكون دائماا كماا هاو ارن  . لاذا 
فاإن انرض يمكان رن تتعاارض لمخااطر كونياة فتاادمرها فاي رياة لحفااة . مناال ذلااك 

م ، فأفنى الحيواناُ و انشجار في دائرة  1908يا سنة المذنب الذ  س ط في سييير
نالنين ميال . و كوكينا هذا معاّرض لخطار التصاادم فاي كال لحفاة يسايب انخطاار 

 .  212الخارجية
تلك هي يعض الشواهد العلمية الدامتة من علما  مختصين في علام الطييعاة،  و     

دل ريضاا علاى رن قاوانين هي ت يين يطالن ما زعمت حسن حنفي و هشاام جعايط .و تا
ؤيدة ،و إنما هي  يمكان رن تازول و ت ادمر فاي  -ماع وجودهاا–الطييعة ليسُ حتمية م 

رياة لحفااة . فهااذا التادمير ح ي ااة شاارعية ، ركاادها العلام الحاادي ، و ال ينكرهااا الع اال 
 الصريو . 

 و رما فيما يخص ما قالت حسن حنفي عن الطييعة في التصّور الديني ، فهو كاالم    
عام إذا صدق على اندياان الياطلاة ، فإنات ال يصادق علاى ديان اإلساالم  ،و ال علاى 
الفكر اإلسالمي الصحيو . و النصوص الشرعية الدالة علاى يطاالن   زعمات كنيارة 
جدا ، و هو قد رغفلها لتاية في نفست . فهي قد نصُ صراحة على رن الكون مخلوق 

ت نا م حكما، ال ن ص فيت و ال خلال. ك ولات سايحانت: }َوتَاَرى اْلِجيَااَل  هلل ، و قد خل ت م 
ِ الهاِذ  رَتْ َاَن ك اله َشاْيٍ  إِنهات  َخيِياٌر يَِماا  اْنَع َّللاه ارُّ َماره السهاَحاِب ص  تَْحَسي َها َجاِمَدةً َوِهَي تَم 

. و نّص  -2ن:سورة الفرقا-،و } َوَخلََق ك له َشْيٍ  فَ َدهَره  تَْ ِديراً {-88النمل:-تَْفعَل وَن {
سيحانت على رنت  خلق الكون وفق قوانين و سنن ال تتتير و ال تتيدل إال رن يشا  هللا 
،و رنهااا سااتتتير عناادما يحااين وقااُ نهايااة العااالم ،و هااذا رماار ساايق رن ذكرنااا ارياااُ 

 الدالة عليت ، فال نعيده هنا .  
  

لتأيياد زعمات ياأن قاوانين و رما فيما يتعلق ياستشهاد هشاام جعايط ياال رآن الكاريم     
الطييعة ال يمكن رن تتتير ، فهو استشهاد ال يصو ،و هو افترا  على ال ارآن الكاريم 
،و علااى الح ي ااة . نن اريااة التااي ذكرهااا ال تنفااي تاادخل اإلرادة اإللهيااة ،و إنهائهااا 
حكام م  ادر ،و هاو  شاهدا هاو رن هاذا العاالم م  للكون ، و إنما هي قررُ رمرا واقعا م 

ليل دامغ علاى عفماة خال ات ، و لان يساتطع رحاد التصارف فيات ، رو تتيياره إال هللا د
حارف للشارا ، ننات  يعلام رن ال ارآن ي فسار يعضات  تعالى  . لكن الرجال متاالط و م 
يعضا من جهة ،و رنات  توجاد آيااُ كنيارة جادا نصاُ علاى رن هللا تعاالى  هاو الاذ  

سايحانت   ساي نهي هاذا العاالم ال محالاة ي مسك السامواُ و انرض رن تازوال ،و رنات  
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فات عنادما  يوم ال يامة من جهة رخرى  . لكنت ماع ذلاك رغفال ماا قارره الشارا ،و حر 
استشهد يت في زعمت السايق . و الرجل استشهد يتلك ارية  اعتمادا ال اعت ادا،  ننت  

يال مئااُ ال ي ؤمن يال رآن رصال ، و هو قد كذّيت و افتارى عليات عشاراُ الماراُ ، 
. و لااو كااان حياديااا موضااوعيا لجمااع كاال ارياااُ  213المااراُ ، فااي كنياار ماان كتياات

المتعل ااة يالموضااوا ،و فّساارها تفساايرا موضااوعيا سااليما ،و فااق الماانهل الشاارعي 
الصحيو في التفسير . لكنت لم يفعل ذلك ننت  صاحب هوى ، و لم يكن صاحب علم 

كنير مماا كتيات حاول ديان اإلساالم . إنات  ، و ال حجة ، و ال يديهة ، و ال شرا ، في 
يتعاماال معاات يااالتحريف و ال ااص و التتلاايط ، و قااد يطلااع علينااا ياارر  ياازعم فياات رن 

َصاالِّيَن { ْلم  ،و }يَااا رَيَُّهااا الهااِذيَن -4الماااعون:-ال اارآن ي حاارم الصااالة ، نناات قااال: }فََوْيااٌل لِّ
الَةَ {  !! .  -43سورة النسا :-آَمن واْ الَ تَْ َري واْ الصه

فمفاده رن الكاتب فاؤاد زكرياا زعام  -من المجموعة النالنة –و رما الموقف النال     
رن من مفاهر التفكير انسطور  ، هو تفسير مفاهر الطييعة يالتائية قياسا على ما 

، ناام قاال : )) و هكاذا إنااك إذا  -الاذ  تااتحكم فيات التائياة–يحاد  فاي عااالم اإلنساان  
المطر ؟ ، كان رد رنصار الفكر التائي هو : لكي يارو  الازرا . سألُ لماذا يس ط 

و إذا سألُ لماذا يحد  الزلزال، رو الفيضاان ؟ ، كاان الارد : لكاي ي عاقاب هللا رناساا 
فالمين . و هكذا يتصور هؤال  رن مسلك الطييعة ممانل لمسالك اإلنسان  . في عاون 

ع رن الطييعااة ال تعاارف غاياااُ يااذلك فااي شاارك التفكياار انسااطور  (( . و )) الواقاا
يالمعنى الذ  نفهم يت نحن هذا اللفف . يل إن حوادنها تحكمها الضرورة فحساب . و 
ال يحااد  فيهااا شااي  كساا وط المطاار ، رو وقااوا فيضااان ...إلاا  ، إال إذا تااوافرُ 
انسياب الطييعية المؤدية إليت . و عندما تتوافر هذه انسياب يكون حادو  الفااهرة 

ياا . و رماا التايااُ ، فإنناا نحان الاذين نخل هاا ،و نساتتل مان رجلهاا حاواد  رمرا حتم
الطييعة , فنحن قد وجدنا المطر يالفعل ، نم اكتشفنا يالتجرية فائدتت في ر  الزرا ، 
فخل نا هذه التاية . و رما المطر ذاتت فكان يس ط سوا  روينا يت زرعنا ، رم لام ناروه 

 . 214(،و قس على ذلك ي ية الحاالُ (
و ذكر ريضا رن الدليل الواضو على إخفاق التعليل التائي للفواهر الطييعياة ، هاو   

رن التعليل كنيرا ما يتخيط و يتناقض ، مناال ذلاك: إن  المطار يارى فيات الايعض رنات 
نزل لر  المروياُ . و يرى آخارون رنات نازل لار  اإلنساان  و الحياوان . و يارى 

و يرى صاحب الكوخ الهش رن س وط المطر ن مة آخرون رن المطر يس ط لليركة . 
عليت ،و ال ي صيب انشرار وحدهم ، يل ي صيب انيريا  كذلك . و نفس انمر يتعلق 
يااالزالزل ، فيتضاارر يهااا رقااوام ، و ينتفااع يهااا آخاارون . ناام قااال: )) و هكااذا تتياااين 

و وجهااُ  التايااُ التاي يمكنناا رن ننسايها إلاى  الفااهرة الواحادة حساب مصاالحنا ،
ستمدة مان الخياال اليشار  ، و هاو )) تفساير  نفرنا الخاصة ((. و هذه التفسيراُ م 
ياطاال ال يخلااو ماان التخاايط و التناااقض ((، لااذا )) لاام يكاان ماان المسااتترب رن يتخلااى 
التفكير العلمي عن فكرة التائية ،و يعدها امتدادا للطري ة انساطورية فاي فهام العاالم 

ي تصر على انسياب التي ت ؤد  إلى  حدو  هذه الفواهر ،  ... و هكذا رصيو العلم

                                                
للوقوف على ذلك رنفر كتاينا : الذ  خصصناه للرد على هشام جعيط و عايد الجاير  فيما افترياه حول ال رآن الكريم ، و عنوانت   213

 .   -عليت الصالة و السالم–: رياطيل و خرافاُ حول ال رآن الكريم و النيي محمد 
 .  51، ص:  7819فؤاد زكريا : التفكير العلمي ، عالم المعرفة ، الكويُ ،  214
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ر  على ما ي طلق عليت اسم العلل ، رو انسياب الفاعلة ، و هي الشاروط الضارورية 
التااااي ال يحااااد  الشااااي  إال إذا تااااوافرُ . و ال يااااد إذا تااااوافرُ ماااان رن يحااااد  

 .  215الشي ((
 ، و لام ي ادم دلايال صاحيحا و ردا عليت رقول: إن قولت هذا ياطال جملاة و تفصايال   

لتأييده ، و مارس التتليط و التحريف ، و التالعب و التدليس فيما قالت ،و في انمنلة 
التاي ذكرهااا . و هااو لاام ي اادم لناا قاارا ة ع ليااة ، و ال علميااة ، و ال شاارعية ، و إنمااا 

يعاة طرح قرا تت الذاتية المينية على هاواه و مذهييتات الياطلاة ، و فرضاها علاى الطي
،و عرضها على ال ارا  علاى رنهاا قارا ة علمياة موضاوعية . و اندلاة علاى يطاالن 

 زعمت ،و على صحة ما قلناه ، تتمنل فيما يأتي : 
روال إن الشرا الحكيم نّص صاراحة علاى وجاود التائياة ،و الهدفياة ، و الحكماة     

الى  وصف نفست يأنت  الياهرة في الكون ، يدليل الشاهدين ارتيين: رولها هو رن هللا تع
يعنااي -حكاايم ، و علاايم ، و عزيااز ، و خيياار ، و يااديع ، و رحاايم ، و عااادل ؛ و هااذا

رن رفعالاات تعااالى  كلهااا ال تحارج عاان الحكمااة ،و التائيااة ، و العاادل ، و  -يالضارورة
المصلحة ،و الرحمة . و يمعنى آخار رنات ال توجاد فاي رفعالات عينياة ،و ال خلال، وال 

يستلزم رن الكون كلت مخلوق و موجت لتح يق غاياُ و ِحكم خلق  اضطراب ، و هذا
من رجلها . و الشواهد الشرعية الدالة على ذلك كنيرة ، منها قولت سيحانت: }رَيَْحَساب  

، و }رَفََحِساْيت ْم رَنهَماا َخلَْ نَااك ْم َعيَنااً َورَنهك اْم -36سورة ال ياماة:-اإلنسان  رَن ي تَْرَك س ًدى {
،و  }َوَما َخلَْ نَا السهَما  َواْنَْرَض َوَما يَْينَه َما -115سورة المؤمنون:-ا اَل ت ْرَجع وَن {إِلَْينَ 

وا ِمااَن النهاااِر { لهااِذيَن َكفَاار  وا فََوْيااٌل لِّ ، و } -27سااورة ص:-يَاااِطالً ذَِلااَك َفاانُّ الهااِذيَن َكفَاار 
، و }َوتَاَرى اْلِجيَااَل تَْحَساي َها َجاِماَدةً -2لفرقان:سورة ا-َوَخلََق ك له َشْيٍ  فَ َدهَره  تَْ ِديراً {

ِ الهِذ  رَتْ ََن ك اله َشاْيٍ  إِنهات  َخيِياٌر يَِماا تَْفعَل اوَن { ْنَع َّللاه رُّ َمره السهَحاِب ص  ساورة -َوِهَي تَم 
ُِ َوَماا فِاي اْنَْرِض َجِميعااً مِّ -88النمل: اا فِاي السهاَماَوا َر لَك ام مه ْنات  إِنه فِاي ذَِلاَك ،و }ََسخه

وَن { ٍُ له َااْوٍم يَتَفَكهاار  يَاااَح لَااَواقَِو فَأَنَزْلنَااا ِمااَن -13سااورة الجانيااة:-َريَااا ، و}َورَْرَسااْلنَا الّرِ
وه  َوَما رَنت ْم لَت  يَِخاِزنِيَن {  . -22سورة الحجر:-السهَماِ  َماً  فَأَْس َْينَاك م 

    
ى  ذكر صراحة رنت  خلق اإلنس  و الجن ليعيدوه ،و و الشاهد الناني هو رن هللا تعال 

ليتم لهم ذلك سخر لهم ما في السمواُ و انرض ،و هاذا يساتلزم وجاود التائياة فاي 
كل مفاهر الكاون ، و الواقاع يشاهد علاى وجودهاا، فمفااهر الطييعاة مساخرة لخماة 

 اإلنسان  يشهادة الشرا و الع ل و العلم .
رنت  ييتلي عياده يالسرا  و الضارا  ،و هاو مفهار مان و قد نص هللا تعالى  على    

ّرِ َواْلَخْيِر فِتْنَةً َوإِلَْينَا  مفاهر الحكمة و التائية في الكون ، قال تعالى : } َونَْيل وك م يِالشه
، و قوانين الطييعة نفسها ال تسير لوحادها ،و إنماا هللا -35سورة اننييا :-ت ْرَجع وَن {

ا ندا  مهااام معينااة . و هااذه المهااام كمااا تفهاار فااي الجانااب تعااالى  هااو الااذ  سااخره
الطييعي ، فهي تفهر ريضا فاي الجاناب اليشار  ، فهاي ت اؤد  مهاام متعاددة ، ل ولات 
اَن السهاَماِ  َماا  فَأَنيَتْنَاا يِاِت َحاَدائَِق  ُِ َواْنَْرَض َورَنَزَل لَك م ّمِ ْن َخلََق السهَماَوا تعالى : }رَمه

َُ يَْهَجااةٍ  ِ يَااْل ه ااْم قَااْوٌم يَْعااِدل وَن { ذَا ااَع َّللاه ااا َكاااَن لَك ااْم رَن ت نيِت ااوا َشااَجَرَها رَإِلَااتٌ مه سااورة -مه

                                                
 .   52نفس المرجع ن ص:  215
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اام  اْنَْرض  اْلَمْيتَااة  رَْحيَْينَاَهااا َورَْخَرْجنَااا ِمْنَهااا َحيّاااً فَِمْناات  يَااأْك ل وَن {-60النمال: -،و}َوآيَااةٌ لهه 
يَاَح لَ -33يس: وه  َوَماا رَنات ْم لَات  ، و }َورَْرَسْلنَا الّرِ َواقَِو فَأَنَزْلنَا ِمَن السهاَماِ  َمااً  فَأَْسا َْينَاك م 

. فااهلل تعاالى  كماا ساخر الريااح لتحرياك الساحاب ،و -22ساورة الحجار:-يَِخاِزنِيَن {
تل يو النياُ ، فهو قد سخرها ريضاا لع ااب يعاض عيااده ، رو لمكافاأتهم ،و كال ذلاك 

ك ْم فِاي اْليَاّرِ َواْليَْحاِر َحتهاى إِذَا من سنن هللا في الكون،  ك ولت سيحانت: }ه َو الهاِذ  ي َسايِّر 
اواْ يَِهاا َجا تَْهاا ِرياٌو َعاِصاٌف َوَجاا ه م   ك نت ْم فِاي اْلف ْلاِك َوَجاَرْيَن يِِهام يِاِريوٍ َطيِّيَاٍة َوفَِرح 

ْم ر ِحيَط يِِهْم َدَعو   يَن لَئِْن رَنَجْيتَنَا ِمْن اْلَمْوج  ِمن ك ّلِ مكان َوَفنُّواْ رَنهه  ْخِلِصيَن لَت  الّدِ اْ َّللّاَ م 
ْهِلك وا يِِريوٍ َصْرَصٍر  -22سورة يونس:-َهـِذِه لَنَك ونَّنِ ِمَن الشهاِكِريَن {

ا َعاٌد فَأ  ،و }َورَمه
ساخرة ندا  مهاام و غايااُ طييعاة و  - 6سورة الحاقة:-َعاتِيٍَة { . ف اوانين الطييعاة م 

، و هذا ليس تناقضا ،و إنما هو اختالف تكامل و تنّوا . و هذا خالف ما يشرية معا
 قالت الرجل الذ  رراد رن يوهمنا يزعمت السايق .

  
و نانيااا إناات ال يصااو ع ااال ،و ال علمااا ،و ال شاارعا حصاار التائيااة فااي ساالوكياُ  

عاناد ، اإلنسان  ،و نفيها عن المخلوقاُ انخرى  . و من ينفيها عنها فهو متالط و م  
تعصااب للياطاال ينكاار الشاامس فااي رايعااة النهااار. و الشااواهد ارتيااة ت يااين ذلااك  و م 
يوضااوح : رولهااا إن الرجاال حصاار التائيااة فااي ساالوكياُ اإلنسااان  اإلراديااة ، نناات  
يحس يها ،و ي مارسها ،و يراها كل الناس،و ال ي مكنت إنكارهاا . لكان الح ي اة هاي رن 

لها وعاي و تتحارك ، و تأكال و تناام ... إلا  ، فاإذا  حتى المخلوقاُ الحية انخرى 
كان اإلنسان  عندما يستجيب لحاجياتت المتنوعة يفعل ذلك يتائية و حكمة و هدفياة ، 
فلماذا ال تكون الحيواناُ كذلك ، فهي تستجيب لحاجياتها وفق غاياُ خاصة يها ؟ . 

لاات غرائاازه و  رنهااا ال تختلااف فااي ذلااك عاان اإلنسااان  ، فكاال منهااا مخلااوق طييعااي
حاجياتت يعمل على تلييتها في الواقع . إنت ليس لدى الرجل ر  دليل صاحيو يحصار 
التائية في اإلنسان  ،و ينفيها عن الحيوان . و لن يساتطيع إنيااُ زعمات إال إذا دخال 
في وعي الحيواناُ ،و اطلع على ما يدور في خواطرهاا ،و و تأكاد مان رنات  ليساُ 

ياتمكن مان ال ياام يات مان جهاة ، كماا رن سالوكياُ الحيوانااُ لها غاياُ . و هذا لان 
 شاهدة على يطالن زعمت من جهة رخرى  . 

و الشاهد الناني مفاده هو رن حياة الحيواناُ حافلة يالشواهد المادية التي تدل على    
رنها ت شيت اإلنسان  في جوانب كنيرة من حياتها العملياة . فلهاا وعاي ي ناسايها ، وهاي 

على حياتها ، ياليح  عان الطعاام ،و الادفاا عان نفساها . و يعضاها ي هااجم  حريصة
اإلنسان  و يفترست ،و يعضها ارخر يفر و يختفي منت . و النملة عندما تجد غذا  ال 
تساتطيع حملاات تااأتي يمان ي ساااعدها ماان رخواتهااا لتأخاذه إلااى  ماادينتها . و إذا وضااعنا 

. و هااي تجمااع الحيااوب و تخزنهااا لوقااُ  رمامهاا حاااجزا ، فإنهااا تعماال علااى تجااوزه
الحاجة . و المالحف في حياة الحيواناُ يتيين لت رن كال منها لت وسيلة اتصال يمناية 
لتاة تتفاااهم يهااا فيمااا يينهااا ،و هااذا رمار رشااارُ إلياات دراساااُ علميااة حدينااة كنياارة و 
و متنوعااة ، نجاادها فاااي الكتااب و الشااايكة المعلوماتيااة ، و علاااى صاافحاُ الجرائاااد 

المجالُ . و وجود ذلك هو دليل دامغ على وجود التائية في حيااة الحيوانااُ ، فاال 
لتة دون غائية . و هذا رمر ركده ال رآن الكريم، ف د نّص صراحة على رن الحيواناُ 
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ر مم رمنالنا ،و لها لتااُ تتفااهم يهاا ،و رنهاا تعارف اإليماان و الكفار ، ك ولات تعاالى : 
ْطنَااا فِااي }َوَمااا ِماان َدآيهااٍة فِاا ااا فَره ي انَْرِض َوالَ َطااائٍِر يَِطياار  يَِجنَاَحْيااِت إاِله ر َمااٌم رَْمنَااال ك م مه

وَن { -،و قال الهدهد لسليمان-38سورة اننعام:-الِكتَاِب ِمن َشْيٍ  ن مه إلى  َريِِّهْم ي ْحَشر 
ااْمِس ِماان د و-علياات السااالم د وَن ِللشه ااْيَطان  }َوَجاادتَُّها َوقَْوَمَهااا يَْسااج  اام  الشه ِ َوَزيهااَن لَه  ِن َّللاه

ْم اَل يَْهتَد وَن} ْم فََصدهه ْم َعِن السهيِيِل فَه  ِ الهاِذ  ي ْخاِرج  اْلَخاْبَ  24رَْعَمالَه  د وا َّلِله { راَله يَْساج 
ُِ َواْنَْرِض َويَْعلَاام  َمااا ت ْخف ااوَن َوَمااا ت ْعِلن ااوَن} ااَماَوا تَ إاِله ه ااَو َربُّ { َّللاه  اَل إِلَاا25فِااي السه

 .    -23سورة النمل:-{ 26اْلعَْرِش اْلعَِفيِم}
تناقض مع نفست ،و ذلاك رنات  رنياُ التائياة لكاائن     و الشاهد النال  هو رن الرجل م 

طييعي مخلوق هو اإلنسان  ،و نفاها عن الكائناُ الطييعية انخارى  مان دون دليال 
لم . و المفروض رنت  ي نيتها لكل المخلوقاُ من الشرا ،و ال من الع ل ، و ال من الع

، نن  اإلنسان  ال يختلف عان المخلوقااُ انخارى  مان حيا  رنات  مخلاوق طييعاي 
كالمخلوقاااُ الطييعيااة انخاارى  . فلماااذا يختلااف هااو عنهااا فااي التائيااة ؟ ،و مااا هااو 
الاادليل الصااحيو علااى رناات  يختلااف عنهااا فااي ذلااك ؟! . إن كااال ماان الشاارا و الواقااع 

 يشهدان على رن لكل مخلوق في هذا الكون لت غائية تناسيت . 
 
و تناقض ريضا عندما جعل سلوكياُ اإلنسان  االختيارية لها غائية ،و نفاها عن     

جانيات الطييعاي الاالإراد  ، فجعلات غيار غاائي . فهال ي ع ال رن يكاون ساعي اإلنساان  
و غير ذلك من النشاطاُ ، هو للتناسل ، و ممارسة الزراعة و الصناعة و التجارة ،

من انفعال التائية في حياة اإلنسان  ، لكن دوافعت الياطنية كتريزة الزواج ،و انكل 
،و النوم ليسُ لها غائية ؟؟!! . فهذا زعم ياطل و م ضحك ، و إذا قال الرجل: إنت ال 

إلنسان  في ي صد ذلك ،و لم ينفت . قيل لت: إن هذا الذ  رنيتت ، كما رنت  موجود في ا
جانيات الطييعااي ، فهاو ريضااا موجاود فااي الحيااوان ، فهاي ريضااا لهاا غرائااز و دوافااع 
تعماال علااى إشااياعها ،و هااذا يعنااي رن ساالوكياتها هااي ريضااا لهااا غائيااة ، كساالوكياُ 
اإلنسااان  التااي لهااا غائيااة، و هااي اسااتجاية لترائاازه و حاجياتاات . و علياات فلاايس رمااام 

اإلنسان  و الحياوان معاا ، وهاذا رمار ال يصاو ، ننات  الرجل إال رن ينفي التائية عن
مخااالف للشاارا و الع اال،  و الواقااع و العلاام ،و إمااا رن ي نيتهااا لهمااا معااا ،و هااذا هااو 

 الصحيو ، الموافق للشرا و الع ل و العلم و الواقع . 
و رمااا اعتااراض الرجاال علااى اخااتالف تفاسااير الناااس حااول فاااهرة المطاار ، رو    

مر ليس كما طرحت . نن  ما يراه الناس ،و ما قالوه في تفسيراتهم ال الزالزل ، فان
ينفي التائية و الوفيفية ، و الحكمة في الطييعة ، و إنما ي نيُ كل ذلك مان جهاة ، و 

اخاتالف تناوا ال اخاتالف  -في التالب-ي شير إلى  اختالف الناس في التفسير ، و هو
زوايااا النفاار ،و حاااالُ و فااروف تناااقض ماان جهااة رخاارى  . و  سااييت اخااتالف 

المفسرين ، فيكون هاذا تنوعاا و إنارا  للموضاوا . و ال ردر  هال الرجال ال ي فارق 
يااين اخااتالف التناااقض و التنااوا ، رو رناات  تعمااد إغفااال ذلااك ، و وصاافت يااالتخيط و 
فساار آخار فيجمااع كاال ماا قياال عاان غائيااة  التنااقض لتايااة فااي نفسات ؟! . و قااد يااأتي م 

، و يزيد رشيا  من عنده ، نم يطرح كل ذلك كجواب واحد عان غائياة س وط المطر 
المطر . فيصيو تفسيره رريا واحد جامعا ، ال تخيط فيت ،و ال تناقض ،و ال تعدد في 
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اررا  .و يذلك يس ط اعتراض الرجل المتعلق يتعادد التفسايراُ . و حتاى فاي حالاة 
لتائية ، فإن  هاذا ال ينفاي وجاود تعدد اررا  ، و خطأ يعضها في التفسير و إفهار ا

 التائية ، و ليس دليال على يطالن ميدر التائية و الحكمة في الطييعة .
علمااا يااأن تعاادد غائيااة الفاااهرة الواحاادة ، كااالمطر ماانال ، لاايس هااو كمااا رراد رن    

ي وهمنا يت فاؤاد زكرياا ، و إنماا هاو تعادد ال عياب فيات ،و ال تخايط ،و ال تنااقض ،و 
ريضا تعدد ي فهر حكمة الخالق الياهرة و غائيتت في مخلوقاتت . فعندما ن ول: إنما هو 

إن المطر ينزل لر  المزروعاُ ، و لس ي اإلنسان  و الحيوان ، و لتسال الترياة ، 
و لتطهير انرض ، و لتن ية الهوا  ،و لتلطيف الجو ، و لع اب الضالين ،و إلفهار 

يتضمن تفسيراُ غائية  -و غيره –كل هذا   نعمت و قدرتت ،و حكمتت ورحمتت ، فإن
صحيحة ، هاي شااهدة علاى الحكماة و التائياة فاي الكاون . فتعادد التفسايراُ التائياة 
للفاهرة الواحدة ، ليس يالضرورة رنت  اخاتالف تنااقض ، ف اد يكاون اخاتالف تناوا 
قد ،و من نم فتفسيراتت قد تكون كلها صحيحة ، رو يعضها صحيو . و منال ذلك رنت  

ي وجد في الصيدلياُ دوا  واحد متعددة الخصاائص ، و العالجااُ ،و التايااُ ،فهاو 
دوا  واحااد لكاان يمكاان اسااتخدامت لعااالج عاادة رمااراض . فهاال هااذا خلااط و تخاايط و 
تنااقض ؟ . كااال ، إناات لايس كااذلك ،إناات تعادد إيجااايي فااي خصاائص الاادوا  العالجيااة 

 التائية .   
و الع اال ، و العلاام ي نيااُ رن كاال قااوانين الطييعااة و  و نالنااا إن كااال ماان الشاارا ،    

مخلوقاتها ، مخلوقة يدقة و إت ان ،و رنها ت ؤد  وفيفة محددة محكومة يالضارورة و 
الحتمية . و هاذا يعناي رن كال ماا فاي الطييعاة لات غاياة ، رو غايااُ ي ؤديهاا ، ننات ال 

يفاة ، فهاذا يعناي رن لات وفيفة ،و ال وفائف دون غائية و حكمة. فيما رنت  ي اوم يوف
من رمطار و رياح ،و حيواناُ و كواكب  –غاية و حكمة من وفيفتت . فالمخلوقاُ 

، كلها لها وفائف تؤديها ، و هي ريضا متعاونة فيماا يينهاا ، فاالمطر لكاي يسا ط ال -
يد رن تتدخل و تتعاون عدة عوامل ليس ط يطري ة حتمية م سخرة . و هذا دليال داماغ 

و حكمة في الكون . و يذلك تس ط مازاعم الرجال الاذ  رراد رن ي وهمناا  وجود غائية
عندما نفى التائية عن مفاهر الطييعة يدعوى الحتمية ، نن  الحتمية ال تنفي التائية 
، و ال الحكمة في الطييعة ،و إنما هي دليل على وجود تسخير وفيفي لهاا مان جهاة 

و الوفيفيااة ، و الحكمااة و الهدفيااة ماان  ،و ال ااول يالحتميااة هااو نفساات يتضاامن التائيااة
 جهة رخرى  . 

و قد رفهر العلم الحدي  رن الكون قائم على التائية : نشأة ، و تطورا ، و نهاية ،    
يدليل الشاواهد ارتياة : رولهاا يماا رن العلام قاال ياأن للكاون يداياة ، و لات عمار زمناي 

ا اإلنساان  . نام قاال ياأن للكاون م  در ، نم يعد تكّونت فهرُ الكائناُ الحياة ، آخرها
نهاية حتمية ساائر إليهاا ، فاإن هاذا يعناي رن الكاون يساير نحاو غاياة كيارى ، تتخللات 
غاياُ وِحكم و وفائف جزئية في إطاار المساار التاائي النهاائي . و إال لمااذا يفهار 
 الكون ، نم ت خلاق المخلوقااُ ، نام يتجات الكاون كلات إلاى  الماوُ و النهاياة و الادمار

 ؟؟!! . رليس في ذلك دليل دامغ على التائية ؟؟ . 
حسب نفرياة االنفجاار  -و الشاهد الناني هو رن العلم الحدي  قال: إن الكون نشأ    

يحاادو  انفجااار فااي مادتاات انولااى ، فااأدى ذلااك إلااى    -و هااي مواف ااة لل اارآن-العفاايم 
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فهال ي ع ال رن االنفجاار تكّون هذا الكون الكيير العفايم ،و الياديع الجميال المعجاز .  
ي ااؤد  إلااى  الينااا  ؟! ، رناات ال ي ع اال ، و إنمااا المع ااول هااو رن االنفجااار ي ااؤد  إلااى  
الدمار و الخراب و الهالك . و يما رن هذا االنفجار لم ي اؤد إلاى  ذلاك ، و  إنماا ردى 
لق إلى  نشأة هذا الكون اليديع ، فإن  هذا دليل قاطع و دامغ على رن الكون خل ات خاا

 لتاياُ و ِحكم و وفائف م سخر لل يام يها . 
و الشاهد النال  مفاده هو رن المتدير في تاري  نشأة الكون و تدرجات عيار مراحال   

زمنية طويلة ، يتيين لت رن كال مرحلاة كاناُ لهاا وفيفاة غائياة تؤديهاا  ، نام رن كال 
نرض فهار مرحلة هيأُ الفروف لمرحلة رخرى  قادمة ، و هكذا .فلما اسات رُ ا

الما  ، نم النياُ ، نم الحيوان ، نم لما تهيأُ انرض تماما فهر اإلنسان  ، فوجدها 
مهيااأة لاات يهوائهااا ، و مائهااا، و نياتهااا ، و كنوزهااا ، و حيواناتهااا ...إلاا  ، فهااو ال 
يستطيع رن يعيش يدون ذلك . و هذا انمر كما رن العلم قد ذكره ،و الع ل ي ول يت ، 

شار إليت ريضا، في قولت تعالى : }َوَجعََل فِيَها َرَواِسَي ِمان فَْوقَِهاا َويَااَرَك فإن الشرا ر
،و } َوإِنه -10ساورة فصالُ:-فِيَها َوقَدهَر فِيَها رَْقَواتََها فِي رَْريَعَاِة رَيهااٍم َساَوا  لِّلسهاائِِليَن {

اا تَع ادُّوَن { مه ،و}َهاْل رَتَاى َعلَاى اإلنساان  -47ة الحال:ساور-يَْوماً ِعنَد َريَِّك َكأَْلِف َسانٍَة ّمِ
ْذك وراً { َن الدهْهِر لَْم يَك ن شيئا مه ،و }َوإِْذ قَااَل َريُّاَك ِلْلَمالَئَِكاِة -1سورة اإلنسان :-ِحيٌن ّمِ

 . -30سورة الي رة:-إِنِّي َجاِعٌل فِي انَْرِض َخِليفَةً {
و تطاورا ، و نهاياة . و رن كال  و يذلك يتيين رن الكون قائم على التائياة : نشاأة ،   

ما فيت لت وفائف غائية ي ؤديها . و هذا كلت ي يطل مزاعم الرجل الذ  رراد رن ي وهمنا 
يشيهاتت و متالطاتت ينفيت للتائية ، يال دليل صحيو من الشارا ، و ال مان الع ال ، و 

 ال من العلم . 
زعام ال يصاو ، نن  العلام و رما زعمت يأن التفكير العلمي تخلى عن التائية . فهاو  

لم ينف التائية ، و إنماا رنيتهاا كماا سايق رن يينااه مان جهاة ، و إنماا الاذين نفوهاا هام 
الماديون و الملحدون ، ليس ننها غير موجودة ، و إنما ننهم ال يرغيون في إنياتهاا 

كماا ،و ال يريدونها ، ننها تزعجهم ، و ت فسد عليهم فكرهم الماد  مان جهاة نانياة . 
 رن إنياتهم لها يضعهم في حرج شديد مع رنفسهم و معارضيهم من جهة نالنة . 

و كما رنت  قاد سايق رن ييناا رن التائياة هاي ح ي اة كونياة نايتاة شارعا ، و ع اال و    
علمااا ، فااإن  كنياارا ماان رهاال العلاام المختصااين فااي علااوم الطييعااة ، قااد قااالوا يوجااود 

ينز ، و آرنر إيدينجتن ، و رويرُ رغروس ، و التائية في الكون ، منهم : جيمس ج
 . 216ستانسيو ،و غيرهم

و رشااير هنااا إلااى  رن ممااا يزيااد فااي إيطااال ماازاعم الرجاال ، هااو رن حتااى يعااض  
االتجاهاُ المادية ت ول يالتائية في الطييعة ، منها : االتجاه الادارويني ، فهاو عنادما 

التطااور غايااة يسااعى إلااى   ي ااول يخرافااة التطااور العضااو  ، فإناات ياازعم يااأن لهااذا
الوصول إليهاا ، ايتادا  مان رول خلياة إلاى  فهاور اإلنساان  . و هاذا يناا  علاى آلياة 

. فهذا التطور الخرافي المزعوم لت  217االنتخاب الطييعي المزعوم ،و الي ا  لألصلو
 دور وفيفي غائي ، و من نم فهو ين ض ما زعمت الرجل . 

                                                
. و  وحيد الدين  147،  69،  68،  67، 66رنفر : رويرُ رغروس : العلم في منفوره الجديد ،  عالم المعرفة ، الكويُ ، ص:  216

 .  62،  61، 60خان : الدين في مواجهة العلم ، دار المختار اإلسالمي ، ال اهرة ، ص: 
 رد على خرافة التطور رنفر كتاينا : الداروينية في ميزان اإلسالم و العلم . للتوسع في ذلك، و لل 217
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وجود التائية في الطييعة من جهاة ، لكانهم ي نيتاون لهاا  علما يأن ن فاة التائية ينفون   
غائية رخرى  !! . هي غائياة عينياة عمياا  ، تتخايط خايط عشاوا  . و هاي غائياة ال 
وجود لها فاي الطييعاة ،و إنماا هاي موجاودة فاي فكارهم ،و نفوساهم ،و رهاوائهم . و 

رخارى  ، فساموها لكنهم مع ذلك ، فهم رنيتوها على ح ي تها في الطييعاة ، يمسامياُ 
الحتمية ، و السييية ، و العلية ، و هي تسمياُ تتضمن التائية و الوفيفية و الحكماة 

 ، رقروا يذلك رو رنكروها .      
فمفااده رن نصار حاماد رياا زياد انت اد  -من المجموعة النانياة -و رما الموقف الرايع   

اعياة إلاى  الميادر انول ، الخطاب الاديني يأنات  يارد كال الفاواهر الطييعياة و االجتم
تل ائياا إلاى  )) نفاي اإلنساان  ، كماا ياتم  -حساب زعمات–الذ  هو هللا . و هذا ي ؤد  

إلتا  ال وانين الطييعية و االجتماعية ، و مصادرة رية معرفة ال سند لها من الخطاب 
يني الديني ، رو من سلطة العلما (( . نم رشار إلى  رن الذ  قال يذلك هو الخطاب الد

 .                              218،و ليس الع يدة
و رقااول : إن قولاات هااذا فياات حااق و ياطاال ، و كااان علياات رن ي ميااز يااين اتجاهاااُ    

الخطاااب اإلسااالمي المعاصاار ؛ فهااي ليسااُ علااى اتفاااق تااام علااى كاال المواضاايع و 
جد فيها من نفى ال سييية و الحكمة،و ال ضايا الفكرية ،و ال الف هية و الحركية . فإذا و 

رهاادر قااوانين الطييعااة ، وجعاال انوليااا  و انئمااة يعلمااون التيااب و يتصاارفون فااي 
الكاااون ، فهاااذا ال يعناااي رن كااال اتجاهااااُ الفكااار اإلساااالمي قالاااُ يهاااذه انياطيااال و 
الخرافاُ . لذا فإن  الصحيو هو رنت  ي وجد االتجاه اإلسالمي الصحيو الذ  ال ي ول 

 رهدر قوانين الطييعة ،و ال نفي هيمنة هللا تعاالى  علاى الكاون . يتلك انياطيل ، و ال
و هااذا االتجاااه ينطلااق ماان نفاارة شاارعية صااحيحة متااايرة للنفاارة التااي رشااار إليهااا 
الرجل ، فهو ي وم على الوحي الصحيو ، و الع ال الصاريو ، و العلام الصاحيو . و 

ايت المسطور ، فيرد انمر هذا هو المنهل الصحيو في تفسير كتاب هللا المنفور و كت
كلاات هلل : خل ااا ، و هيمنااة ، و تسااييرا . و هااذا مياادر شاارعي نايااُ ، و لاايس خاصااا 
يالخطااب الاديني علاى حاد زعاام الرجال . فااهلل تعاالى  ذكاار فاي نصاوص كنيارة رناات  
 ُِ اااَماَوا ِ َغْياااب  السه خااالق كااال شاااي  ، و رن انماار كلااات يياااده ساايحانت ، ك ولااات: }َوَّلِلّ

اا تَْعَمل اوَن {َوانَرْ  -ِض َوإِلَْيِت ي ْرَجع  انَْمر  ك لُّت  فَاْعي ْده  َوتََوكهْل َعلَْيِت َوَما َريَُّك يِتَافِاٍل َعمه
ُِ َوانَْرَض فِاي ِساتهِة رَيهااٍم ن اامه -123ساورة هاود: ،و }إِنه َريهك ام  َّللّا  الهاِذ  َخلَااَق السهاَماَوا

ااوَم اْسااتََوى َعلَااى اْلعَااْرِش ي ْتِشاا ااْمَس َواْل ََمااَر َوالنُّج  ي اللهْيااَل النهَهاااَر يَْطل ي اات  َحنِيناااً َوالشه
ٍُ يِأَْمِرِه راَلَ لَت  اْلَخْلق  َوانَْمر  تَيَاَرَك َّللّا  َربُّ اْلعَالَِميَن { َرا َسخه  -54سورة انعراف:-م 

. 
سير ، لكن هذا ال ينفي ح     رياة اإلنساان  ،و ال فالخلق كلت هلل ،و هو المهيمن و الم 

يهاادر قااوانين الطييعااة ، نن هللا تعااالى  هااو الااذ  رعطااى لإلنسااان  حريتاات ،و رحكاام 
العالم يسنن و قوانين نايتة ال تتيدل و ال تتحول إال رن يشا  . و حرية اإلنسان  نايتة 

اَها فَأَْلَهَمَها وَرَهاا شرعا و واقعا ، فأما شرعا فمنات قولات تعاالى :} َونَْفاٍس َوَماا َساوه ا ف ج 
اا َمان -9-7ساورة الشامس:-َوتَْ َواَها قَْد رَْفلََو َمن َزكهاَها َوقَْد َخاَب َمان َدسهااَها{ ، و} فَأَمه

ااا َماان يَِخاَل َواْسااتَْتنَى َوَكااذهَب  ه  ِلْلي ْساَرى َورَمه اار  ْساانَى  فََسن يَّسِ رَْعَطاى َواته َااى َوَصادهَق يِاْلح 

                                                
 .   81حامد ريو زيد : ن د الخطاب الديني ، ص:  218

This file was downloaded from QuranicThought.com



 253 

ه   ر  ْسنى فََسن يَّسِ . و رما واقعا فهو شاهد دامغ علاى  -10-5سورة الليل:-ِلْلع ْسَرى { يِاْلح 
خيّر فيات ، لات فيات حرياة واساعة  سيّر فيت ،و آخر م  رن كل إنسان لت جانيان : جانب م 

 ،و ال يحتاج إلى  شواهد إلنياتت ، نن  كل إنسان يجد ذلك في نفست .
   
ة اإللهية على الكون كلت من جهة ،و و عليت فإنت ال ي وجد تناقض يين إنياُ الهيمن   

يين إنياُ قوانين الطييعة و حرية اإلنسان  و مسؤوليتت عن رعمالت مان جهاة رخارى  
. و هذا رمر نايُ شرعا و واقعا ، و قد حاول الرجل نفيت يدعوى رن إنيااُ الهيمناة 

زعام  اإللهية على الكون يتناقض مع حرية اإلنسان  و نياُ قوانين الطييعاة ، و هاذا
خالف للشرا و الع ل و العلم .   ال يصو ، و م 

، فهو مالكت ،و لات فيات  -و هلل المنل انعلى -و يمكن ت ريب ذلك يصاحب مصنع    
العمال و ارالُ ،و الكل يعمل و ي نتل . فهال ملكيتات لاذلك ،و تساييره للمصانع ي لتاي 

هم ،وال تعطال قوانينهاا ، حرية عمالت ،و ي عطل قوانين آالتت ؟! . رنهاا ال تلتاي حاريت
لكنات يسااتطيع رن ي وقااف المصاانع إذا رراد . و يمااا رناات  رنشااأه للعماال و اإلنتاااج ، فااإن  

 مكيتت و هيمنتت على مصنعت ال تلتي حرية اإلنسان  ،و ال قوانين ارالُ . 
مفاده هو رن جاورج طراييشاي  -الخامس من المجموعة النانية -و الموقف انخير   

رن اليشر كانوا يرون س وط المطر من السما  ياتم ياإرادة إلهياة ، قيال رن رشار إلى  
. و معنى كالمت رنت  يعاد تطاور علام انجاوا  تيايّن رن  219يتطور علم انجوا  العليا

المطر ال ينزل يإرادة إلهية . و هذا زعم ياطل ، و فيت تتليط و تدليس على ال را  . 
كالرياح و  –ر ، فإننا ال ننفي وجود العوامل الطييعية نننا إذا قلنا: إن هللا ي نزل المط

، و دورهااا فااي إساا اط المطاار ،و إنمااا ررجعنااا انماار إلااى  رصاالت انول . -السااحاب
ك ولنا : ينى انمير مدرسة ، رو ينى الرئيس مصنعا ، رو يني الملك مسجدا . فهذا ال 

الذين رمروا يذلك من جهة  يعني رن هؤال  هم الذين ياشروا العمل يأيديهم ،و إنما هم
 ،و ال ينفي دور العمال في إنشا  تلك المياني من جهة رخرى  . 

و إذا قلنا: إن الرياح والسحب رس طُ انمطار ، فهذا ي نيُ دور الرياح و السحب    
، لكنت ال ينفي وجود اإلرادة اإللهية ،و تادخلها فاي تسايير العاالم و هيمنهاا عليات . و 

ذا قلنا: دهسُ السيارة طفال و قتلتت . فمن المسئول عن ذلك ؟! ، نعم منال ذلك رنت إ
إن السيارة هي التي دهسُ الطفل و قتلتت ، لكنها ليسُ هي المسئولة ،و إنما السائق 
هو المسئول عن كل ذلك . و عليت فال يصو حجز السيارة و إطالق صاراح الساائق 

يذلك يتيين رن قوانين الطييعة لها دور ،و إذا فعلنا ذلك فنحن حم ى و متفلون !! . و 
ؤنر ، لكنها ليسُ هي التي خل ُ نفسها ،و ال هي التاي تاتحكم فاي العاالم  ح ي ي و م 
 ،و ال في مصيرها ،و إنما هي مخلوقة و مسخرة ندا  مهام وفق اإلرادة اإللهية . 

الطييعياة فاي لام يكان ينفاي دور العوامال  -منذ ال ديم إلى  يومنا هذا –و اإلنسان     
س وط المطر ، فهاو مناذ ال اديم كاان ياريط سا وط المطار يالساحاب الن يال ،و حجيات 
للشاامس ، فهمااا عااامالن  طييعيااان فّساار اإلنسااان  يهمااا ساا وط المطاار . فكااان ي فساار 
الفواهر الطييعية يالعوامل الموضوعية التي يراها ، فاإذا عجاز عان ذلاك يحا  لهاا 

ا تفساير الفاواهر التاي عارف جانياا مان عواملهاا عن رسياب غيار مرئياة ، يكمال يها
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هااو توساايع  -يالنسااية لساا وط المطاار-الماديااة المرئيااة . و الااذ  حااد  فااي عصاارنا
 لمعرفتنا يعملية س وط المطر ،و ليس هو نفيا لإلرادة اإللهية .

و ذلك واضو جدا في ال رآن الكريم ، فاهلل تعالى  جمع يين إرادتت المطل ة ، و يين   
و فاعليااة مخلوقاتاات ماان الكائناااُ الطييعيااة و الحيوانيااة . فجمااع يينهااا يطري ااة إرادة 

َ ي ْزِجاي َساَحاياً ن امه ي َؤلِّاف   واضحة ال ل يس فيها ، كما في قولت سايحانت: }رَلَاْم تَاَر رَنه َّللاه
ج  ِمْن ِخاَلِلِت َوي نَزِّ  َكاماً فَتََرى اْلَوْدَق يَْخر  ل  ِمَن السهاَماِ  ِمان ِجيَااٍل فِيَهاا يَْينَت  ن مه يَْجعَل ت  ر 

ن يََشا   يََكاد  َسنَا يَْرقِاِت يَاْذَهب  يِاْنَْيَصااِر  ِمن يََرٍد فَي ِصيب  يِِت َمن يََشا   َويَْصِرف ت  َعن مه
يَاَح لََواقَِو فَأَنَزْلنَا ِمَن السهَماِ  َماً  فَأَْسا َْينَاك   -43النور:-{ وه  َوَماا رَنات ْم ،و }َورَْرَسْلنَا الّرِ م 

. فاهلل تعالى  ذكر لنا نماذج واضحة رائعة في الجمع يين  -22الحجر:-لَت  يَِخاِزنِيَن {
إرادتت الحكيمة الفاعلة المطل ة ، و يين دور و فاعلية مخلوقاتت في الطييعاة ، فجعال 
فعلت يتداخل مع فعال مخلوقاتات ،و كال ي اؤد  دوره . فهاو سايحانت ررسال الريااح ،و 
جعل فيها خاصية الحركة و التل يو من جهة ، نم ت وم هي ينفساها يعملياة الحركاة و 
التل يو من جهة رخرى  . و رشار ريضا إلى  المصانع الطييعاي الموجاود فاي الساما  
،و فياات تااتم عمليااة الطااي  فااي طي اااُ السااحاب العليااا .و قااد وصاافها ال اارآن الكااريم 

م يكان اإلنساان  يعرفهاا ،و ال رآهاا إال يعاد يطري ة علمية إعجازية رائعة مذهلاة ، لا
 صعوده إلى  الطي اُ العليا يالطائرة . 

و رما احتجاجت يعلم انجوا  ، فهذا العلم ال ينفي ريدا دور ال درة اإللهية ، نن  ماا   
تم يفضل هذا العلم ، ليس نفياا لاإلرادة اإللهياة ،و إنماا هاو عملياة كشاف و تعمياق و 

ي يتم يها س وط المطر . و هي عملية رشار إليها ال رآن الكريم مناذ توسيع للكيفية الت
قرنااا ، و كااان اإلنسااان  يعاارف جانيااا منهااا ، ناام توسااعُ معرفتاات يهااا  14ركناار ماان 

يفضل العلم الحدي  . و عليت فاإن  ال ضاية ليساُ فاي كيفياة سا وط المطار ، و إنماا 
ماا رن هللا تعاالى  خاالق كال هي في : مان الاذ  خل ات ؟ ،و لمااذا جعلات ينازل ؟ . و ي

و قد رمرناا الشارا ياكتشاافها و  -شي  ، فمهما اكتشفنا من سنن الطييعة و مفاهرها
، فستفل الطييعة مخلوقة و ناقصة ، و محتاجة إلى  خال ها في كل لحفة  -تسخيرها

واَل وَ  ُِ َواْنَْرَض رَن تَز  َ ي ْمِسك  السهَماَوا لَئِن َزالَتَا إِْن رَْمَسَكه َما ، ل ولت سيحانت : }إِنه َّللاه
ن يَْعِدِه إِنهت  َكاَن َحِليماً َغف وراً { ،و هذه الح ي ة رشار إليها  -41سورة فاطر:-ِمْن رََحٍد ّمِ

يعض علما  الطييعة ، ف ال رحدهم : )) إن كوننا هذا كون هش ، عرضة للزوال في 
 .  220ارجية في كل لحفةر  لحفة (( ،و ررضنا معرضة للتصادم مع اإلخطار الخ

و يذلك يتضو رن ما قالت الرجل ال يصو ، و هو زعم لت خلفياُ مذهيياة إلحادياة    
ماان جهااة ، و سااو  فهاام للعالقااة يااين اإلرادة اإللهيااة المطل ااة الحاارة ،و يااين فاعليااة 

 مخلوقاتت المؤنرة و الخاضعة ريضا لإلرادة اإللهية المهيمنة من جهة رخرى  . 
جموعااة النالناة ، فموضااوعها: معجاازاُ اننيياا   و قااوانين الطييعااة . و و رماا الم   

تتضامن طائفاة مان انياطيال قاال يهاا يعاض ردعياا  الع النياة ، سانذكرها مان خااالل 
 المواقف ارتية :

رولها هو رن حسن حنفي زعم رن معجزاُ اننييا   كانُ خرقا ل اوانين الطييعاة     
ضا لشهادة الحس ، و جريانا على غير المألوف من ، و صدما ليداهاُ الع ل ، و ن 
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جهة . و كانُ ريضا ضد الطييعة و الع ل،و هّدمُ قوانينات ، و ناقضاُ اسات اللت و 
ستحيلة  إرادتت ،و خالفُ يداهاتت و قوانينت من جهة رخرى  . نم زعم رن المعجزاُ م 

حنفي رنت قال . نم يلغ الضالل و الجهل يحسن  221،و قد واف ت على ذلك هشام جعيط
: رنت ال يحق ل درة هللا رن تفرض سلطانها على قدرة الع ل و الطييعة ، ما دام الع ل 

 .  222رساس الوحي ،و رن حدو  المعجزاُ يدل على جهل ي وانين العلم
و رقول: إن ذلك الكالم ياطل جملة و تفصيال ، و ال دليل على صحتت من الشارا    

لم ،و ما هو إال مزاعم ي نيُ على انهوا  و الفناون ، ،و ال من الع ل ، و ال من الع
علاى  -في آياُ كنيرة جادا –و التعصب للياطل . ننت روال إن الشرا نّص صراحة 

حدو  معجزاُ اننييا   حدونا ح ي يا واقعياا ،و رن اإليماان يهاا هاو مان المعاروف 
جزاُ هي آيااُ و يالضرورة من دين اإلسالم ،و ال يحتاج إلى  تونيق . و هذه المع

يراهين ريد هللا يها رنييا ه ، و هي متنوعة و متعددة ، منها قولت تعالى  : }ق ْلنَا يَا نَاار  
وَساى رَِن  -69ساورة اننيياا :-ك ونِي يَْرداً َوَساَلماً َعلَى إِْياَراِهيَم { ،و }فَأَْوَحْينَاا إلاى  م 

.   -63سورة الشعرا :- فِْرٍق َكالطهْوِد اْلعَِفيِم {اْضِرب يِّعََصاَك اْليَْحَر فَانفَلََق فََكاَن ك لُّ 
فالمعجزاُ هي خوارق غيار مألوفاة لإلنساان ، لكنهاا ليساُ مساتحيلة شارعا ، و ال 
ع ال ، و ال علما . فهي من رفعال هللا غير المألوفة لإلنسان ، و من سننت الخارقة ،و 

ا تكارر فهورهاا علاى رياد  ليسُ مان ساننت الجارياة المألوفاة ايناي آدم . لكان عنادم
اننييااا  ، رصاايحُ معروفااة يااين الناااس ، لااذا كااانوا ي طاااليون رنييااا هم يااأن يااأتوهم 
يمعجزاُ ، كالتي جاا  يهاا رنيياا  سااي ون ،و هاذا قاد ساجلت ال ارآن الكاريم ، ك ولات 

ْم آيَةٌ قَال واْ لَن نُّْؤِمَن َحتهى ن ْؤتَى ِمنَْل َما  س ال  َّللّاِ  {تعالى : }َوإِذَا َجا تْه  ساورة -ر وتِاَي ر 
وَساى  -124اننعام: ا َجا ه م  اْلَحقُّ ِمْن ِعنِدنَا قَال وا لَاْواَل ر وتِاَي ِمنْاَل َماا ر وتِاَي م  ،و }فَلَمه

وَن { وَسى ِمن قَْيل  قَال وا ِسْحَراِن تََفاَهَرا َوقَال وا إِنها يِك ّلٍ َكافِر  وا يَِما ر وتَِي م  -رََولَْم يَْكف ر 
 .  -48سورة ال صص:

و ال ي وجد تناقض يين رفعال هللا الجارية، و رفعالات الخارقاة ، ننهاا تنادرج ضامن    
اختالف التنوا ال اختالف التناقض . فهي من مفاهر تنّوا مخلوقاُ ال درة اإللهياة 
المطل ة ، التي ال يعجزها شي  في انرض و ال في السما  . و لعل ما ي وضو ذلاك 

رن في علم الفيزيا  قوانين كنيرة ، و هي كلها صحيحة و ليسُ متناقضة ، ركنر هو 
نن  لكل قاانون منهاا مجالات الخااص يات . مان ذلاك قاانون نياوتن ، فهاو صاحيو فاي 
مجالت ،و كان فتحا كييرا في عصره ، لكن النفرية النسيية تجاوزتت ،و كانُ رهم و 

 .  223 ن ضتترشمل منت ، لكنها لم ت يطلت ،و ال نفتت ، و ال
و يما رن تلك المعجزاُ حدنُ فعال و ح ي ة في الواقع ، يدليل رن الشارا رنيتهاا     

روال ، و رشارُ إليها الكتب الدينية ال ديمة نانيا ، فهي ليسُ هادما ل اوانين الكاون و 
ال نفيا لها ، ننها لو كانُ كذلك لزالُ قوانين الطييعة ،و ننهار الكون ،و ماا ي ياُ 

على وجت انرض . و يما رن هذا لم يحاد  ، فهاذا يعناي رن المعجازاُ حادنُ  حياة
فعال ، و لم تكن مستحيلة . علماا ياأن تادخل اإلرادة اإللهياة فاي قاوانين الكاون ، هاو 
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رماار شاارعي ،و طييعااي ، و لاايس عييااا ،و ال مسااتحيال ، و ال ن صااا ، و ال ن ضاااا 
 ا يشا  في مخلوقاتت .  ل وانين الكون . ننت من حق الخالق رن يفعل م

و نانيااا إناات ال ي وجااد ر  مااانع ع لااي يمنااع ماان رن يتاادخل الخااالق فااي الكااون ،و   
يتصرف فيت يماا يشاا  ،و كيفماا يشاا ،و متاى يشاا  . فهاذا ممكان و طييعاي جادا ،و 
ليس مستحيال في ح ت سيحانت و تعالى  ، و ال يحق نحد مان مخلوقاتات رن يعتارض 

ديهي ال ي خالفت إال صاحب هوى ،و ال يعترض عليت إال جاهال ، عليت . و هذا رمر ي
رو معاند ، رو جاحد مريض رعماه هواه ، و رصم رذنيت ،و رفسد تفكيره . و رليس من 
حق الصانع رن يتصرف في آلتت كما يشا  ، فيزيد فيها ، و ين ص منهاا ،و ي وقفهاا ، 

الحاق ريضاا فاي رن ي حرقهاا ،  رو ي شتلها كما يريد ،و حسب مصالحت ؟ . و رليس لات
رو يييعها ، رو يتصدق يها ، رو يرميها و ي عوضها يآلاة رخارى  ؟. و يماا رن كال هاذا 

و لاات المناال  -ممكان فااي حااق الصاانع مااع صاانعتت ، و مان ح اات ريضااا ، فاإن  الخااالق
 رولى يذلك و رحق في رن يتعامل مع مخلوقاتت كما يشا  .  -انعلى
رن هللا تعاالى  غيار قاادر علاى التادخل و التصارف فاي  -دالفرضا و ج -و لو قلنا   

قوانين الطييعة ، و ال على خرقها و هدمها ، ل ال الضالون من ردعيا  الع النية: إن 
هذا الخاالق الاذ  ت ؤمناون يات عااجز ، و ال يساتحق رن يكاون خال اا و ال معياودا . و 

ا . لكنناا عنادما رنيتناا اعتراضهم هذا صحيو ، يشهد على صحتت الشرا و الع ال معا
نحن ذلك هلل تعالى  ، رنكروه و قالوا يخالفت ، من دون ر  دليل صحيو من الشرا ، 
و ال مان الع ال ، وال مان العلاام . و هاذا هاو منطاق رهاال انهاوا  و الفناون ،و رهاال 
الفااالل و العناااد و الكيريااا  . فااالحق و الصااواب عناادهم هااو مااا ي ولااون ياات ، و مااا 

يس ح ا ، و ال صوايا ، وال علما ، حتى و إن شهد علاى صاحتت الشارا خالفت فهو ل
 ،و الع ل ، و العلم !! . 

خاالف للياديهياُ ، فهاو زعام ياطال ال       و رما الزعم ياأن خارق قاوانين الطييعاة م 
دليل صحيو عليات ،و الصاواب هاو رن ال اول يعادم قادرة الخاالق علاى خارق قاوانين 

يهياُ . ننات مان الياديهي جادا رن يتصارف الخاالق فاي مخلوقاتت ، هو المخاالف للياد
مخلوقاتت كما يريد ، لكن ليس من اليديهي رن يكون عاجزا علاى التصارف فيهاا كماا 
يرياد . و لااو كانااُ معجازاُ اننييااا   مخالفااة لياديهياُ الع ااول ، التفااق اليشاار ، رو 

هاا هام طائفاة مان معفمهم على إنكارها ،و عدم اإليماان يهاا . و يماا رن الاذين رنكرو
الماااديين و المالحاادة ، دّل هااذا علااى رنهااا ليسااُ مخالفااة ليااديهياُ الع ااول ، و إنمااا 

 رنكرها هؤال  ننها ت خالف رهوا هم و مذهيياتهم .  
و نالنا إن العلم الحدي  ال ينكر إمكانياة خارق قاوانين الكاون ،و حادو  خاوارق     

علم يعدم رزلية الكون و ريديتت ، يعني رن مخالفة لمألوف الناس . من ذلك : إن قول ال
جدُ ،و رنهاا ساتزول  لت يداية ، و ستكون لت نهاية ،و قوانينت لم تكن موجودة ، نم و 
و ت دمر عندما ينتهي العالم . و هذا دليال قااطع داماغ علاى رن قاوانين الطييعاة ليساُ 

 . حتمية ، و ال ريدية ، و رنت  ي مكن ت خرق و ت وقف و ت دمير كلية
ماع عفمتات و قوتات و  -و الشاهد الناني هو رن العلم الحدي  رشار إلاى  رن كونناا    

، فإنت كاون هاش ، و يمكان رن يازول فاي رياة لحفاة ، و لايس هاو كماا كاان  -ات انت 
يتصّور اإلنساان  يأنات  سايفل دائماا كماا هاو ارن . و رنات  يمكان رن تتادخل عوامال 
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.  224ت تير مفاهرها في رية لحفة مان الازمن خارجية ت ؤنر في مكوناُ انرض ،و
و هااذا يعنااي رن العلاام الحاادي  ي ااول يإمكانيااة توقااف ، رو زوال ، رو تاادمير يعااض 

 قوانين الطييعة رو كلها . و هذا رمر مواقف للشرا و الع ل معا . 
  
مفاده رنت  مان الماألوف عناد اليشار رن التوالاد ياتم عان  -انخير–و الشاهد النال     

التزاوج يين الذكر و انننى ، فهذه هي الطري ة الطييعية المعروفة و الجارية  طريق
في التوالد يين اليشر ، لاذا فإنات عنادما خلاق هللا تعاالى  آدم ياال رب و ال رم ، و خلاق 
حوا  يال رم ، و عيسى يال رب ، كان هذا معجزة خارقة ل انون التوالد يين اليشر ،و 

م تهدم طييعة ،و ال ع ال ،و ال قانونا . نم رن العلم الحدي  هي فعال معجزة ، لكنها ل
ياساتخدام هندسااة  -نفسات فعال مااا ي شايت ذلاك فااي وقتناا الحااالي ، عنادما تمكان العلمااا 

من توليد كائناُ حية من رننى ياال ذكار ،و هاذا قاد  –الورانة ،و االستنساخ اليشر  
ة للسانة المألوفاة لادينا ، و قاد حد  مع النعجة دولي المشهورة . فهذه الطري ة خارقا

ضجة عالمية ،و جدال كييارا ياين النااس ، نام يعاد ذلاك هادرُ  -عند فهورها-رحدنُ
انمور، و رصيحُ السنة الخارقة عادية و قريية من السنة الجارية . حد  كل ذلاك 
،و لاام ينهاادم علاام ،و ال ع اال ، و ال طييعااة . و تيااين ماان ذلااك رن ال ااانون الخااارق 

الجار  هو فتو جديد للعلم ،و ليس ن ضا و ال هدما لت من جهة ، و رنت  فتو لل انون 
ليساُ مساتحيلة  -علايهم الساالم -مجاال واسعا للعلم ، و يينا لنا رن معجزاُ اننيياا  

ع اااال ، و ال علماااا ، و ال كاناااُ هااادما للع ااال و ال للطييعاااة مااان جهاااة نانياااة . و رن 
نكريها هم المخالفون للشرا و الع ا ل و العلام ، و الجااهلون يااهلل ، فماا قادروه حاق م 

 قدره ،و ال الحترموا ع ولهم من جهة نالنة . 
فمفااده رن حساان حنفاي فااّرق يااين  -ماان المجموعاة النالنااة –و رماا الموقااف النااني    

المعجزة و ارية ، فهذه انخيرة ليسُ معجزة ، و إنما هي دليل م تسق مع الطييعة و 
ة ، لكاان المعجاازة ضااد الطييعااة و الع اال ،و قااد تكااون خادعااة الع اال ، و هااي صااادق

كالسااحر. و فااّرق ريضااا يااين المعجاازة و اإلعجاااز ، فااالمعجزة كانااُ تاادخل ضاامن 
التدخل اإللهي المياشر في الطييعة ، نام لماا فهار اإلساالم اساتيدل اإلساالم المعجازة 

نسااني  . و ياإلعجاز ،و جعلت رحاد الياراهين علاى صادق الاوحي ،و هاو التحاد  اإل
ستحيلة من حيا  الميادر  زعم ريضا رن المعجزاُ معارضة لجوهر اإلسالم ،و هي م 

 .  225في آخر مرحلة من مراحل النيوة
و قولت هذا غير صحيو ، و فيت تتليط و تدليس ، ننت روال إن الميادر الاذ  فاّرق     

خاالف لل ارآن يت يين المعجزة و ارية ،و يين المعجازة و اإلعجااز ال يصاو ، ننات م
الكاريم . و ذلااك رن هللا تعااالى  وصااف كااال مان معجاازاُ اننييااا  ،و ال اارآن الكااريم 
 –يأنها آياُ ييناُ . و معنى هذا رن كل ما جا  يت اننييا  ، و مانهم خااتمهم محماد 

، هو من ارياُ الييناُ ، و من نام فهاي معجازاُ ريضاا ،و  -عليت الصالة و السالم
نوا ف ط . فال رآن  معجزة علمية خارقاة خالادة ،و هاو مان آيااُ ال تختلف إال في ال

كااّون مااان آيااااُ ؛ و آياااُ اننيياااا   السااااي ين هاااي  هللا الياااهراُ ،و ال ااارآن نفسااات م 
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عينة . و الدليل  معجزاُ خارقة محدودة الزمان و المكان تجلُ في مفاهر طييعية م 
ل اوَن َوآتَْينَاا على ذلك قولت تعالى : }َوَما َمنَعَنَا رَن نُّْرسِ  ُِ إاِله رَن َكاذهَب يَِهاا انَوه َل يِاريَاا

ُِ إاِله تَْخِويفااً { واْ يَِها َوَما ن ْرِسل  يِاريَا ْيِصَرةً فََفلَم  وَد النهاقَةَ م  -59ساورة اإلسارا :-نَم 
ذَه م  َّللّا  يِاذ ن ويِِهْم َوَّللّا  َشاِديد  ،و }َكَدرِْب آِل فِْرَعْوَن َوالهاِذيَن ِمان قَاْيِلِهْم َكاذهي واْ يِآيَاتِنَاا فَأََخا

ٍُ َوَماا يَْكف ار  يَِهاا إاِله -11ساورة آل عماران:-اْلِع َاِب { ٍُ يَيِّنَاا ،و }َولَ َاْد رَنَزْلنَاا إِلَْياَك آيَاا
َل َوا-99سورة الي رة:-اْلفَاِس  وَن { افَاِدَا ،و }فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهم  الطُّوفَاَن َواْلَجَراَد َواْل  مه لضه

ْجِرِميَن { واْ َوَكان واْ قَْوماً مُّ ٍُ فَاْستَْكيَر  الَ فَصه ٍُ مُّ َم آيَا  .   -133سورة انعراف:-َوالده
كما رن تفري ت ياين المعجازة و اإلعجااز هاو تفرياق ال يصاو ريضاا ، نن  ال ارآن    

ماا سايق رن الكريم وصف معجزاُ اننييا   ،و ال رآن الكريم يأنهما آياُ يينااُ ، ك
ييناه . علما يأنت ال توجد في ال رآن عيارة تصف ال رآن يأنت  معجزة ، رو إعجاز ،و 
إنما فيت وصف لت يأنت  آياُ تحدى هللا يت اإلنس  و الجن معا . و يماا رن هللا تحادى 
يت الن لين ، فهذا يعني رنت  م عجزة ،و م عجاز ،و فيات إعجااز ، فاالمعجزة يالضارورة 

،و إال ما كانُ معجازة . و كاذلك آيااُ اننيياا   السااي ين ، كاناُ آيااُ فيها إعجاز 
فيها إعجاز ، فهاي معجازاُ ريضاا ،و الفارق يينهاا و ياين معجازة خااتم اننيياا  فاي 

 النوا ف ط . 
و ال يصو وصف معجزاُ اننييا   يأنها  قد تكون خادعة كالساحر. فهاذا زعام     

ُ و يراهين ريأنية ح ي ية ،و ليسُ من الساحر ، ياطل ، نن  معجزاُ اننييا   آيا
و ال من تلييساُ المشعوذين و الشياطين . و رما ما يفهر على يد السحرة ، فهو من 

علياات -الشااعوذة و السااحر ،و التلييساااُ الشاايطانية . و منالاات مااا حااد  يااين موسااى
عجزة و سحرة فرعون ، فما إن رفهروا خداعهم ، حتى رنكشاف زيفهام ياالم -السالم

اإللهياة التاي ريااد يهاا هللا تعااالى  نييات موساى . و اإلسااالم قاد حاارم الساحر و ذماات ،و 
واْ  اْياِطيَن َكفَار  جعلت من عمل الشياطين، ل ولت سيحانت: } َوَما َكفَاَر س الَْيَمان  َولَاـِكنه الشه

ْحَر { وَن النهاَس الّسِ نِاَك تَْل َاْف َماا َصانَع وا ،و }َورَْلِق َما فِاي يَِمي-102سورة الي رة:-ي عَلِّم 
اا رَْل َاواْ -69ساورة طات:-إِنهَما َصنَع وا َكْيد  َساِحٍر َواَل ي ْفِلاو  السهااِحر  َحْيا   رَتَاى { ،و }فَلَمه

ْفِسِديَن { ْحر  إِنه َّللّاَ َسي ْيِطل ت  إِنه َّللّاَ الَ ي ْصِلو  َعَمَل اْلم  وَسى َما ِجئْت م يِِت الّسِ سورة -قَاَل م 
. و عليت فال يصو ال ول يأنت  قد تكون معجزاُ اننييا   خادعة كالسحر -81يونس:

 ، فمعجزاتهم ال يمكن رن تكون كذلك . 
و نانيا رنت ليس صحيحا الزعم يأن المعجزاُ معارضة لجاوهر اإلساالم ،و رنهاا     

تعمد على الشرا ،و تكذيب صريو لات ياسامت . و هللا  تعاالى  مستحيلة . فهذا افترا  م 
قد رفرد لمعجزاُ اننييا   الساي ين مسااحاُ واساعة مان ال ارآن الكاريم ،و وصافها 
يأنها آياُ ييناُ يااهراُ ، و حجال و ياراهين دامتااُ رياد يهاا رنيياا ه السااي ين . و 
عليت فاإن  اإليماان ياالمعجزاُ لايس ن صاا و ال عيياا ،و هاي حجال و ياراهين إلهياة 

تعمدا فليس يمسلم نايتة قطعا ،و معروفة من دي ن اإلسالم يالضرورة ،و من ينكرها م 
 . 
و ال يصو رن ي  ال: إن المعجزاُ مستحيلة من حي  الميدر في آخار مرحلاة مان     

مراحل النيوة . فهذا تحريف للشرا ، و إنكار لما قرره ، نن  الشرا نّص صراحة 
هااو خاااتم  -السااالم علياات الصااالة و -علااى خااتم النيااوة و اسااتمرار المعجاازة ، فمحمااد
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اننييا   و المرسلين ،و كتايت هو آخر الكتب اإللهية المنزلة ، لكنت كتاب معجز ، ال 
تن ضي آياتت و معجزاتت ، و هي دائمة مستمرة إلى  يوم ال يامة . فاالنيوة توقفاُ ،و 
ساتحيلة خاارج  المعجزة ما تزال مستمرة ،و لم تصيو مستحيلة يعاد توقفهاا ، لكنهاا م 

ن الكريم من جهة ، لكنها ليسُ مستحيلة يالنسية هلل تعالى  ، فهو الذ  رفهرها ال رآ
مان دون نياي  -ر  الكون–لنا في كتايت المعجز ،و قد ي فهرها لنا في كتايت المنفور 

اْم رَنهات   اْلَحاقُّ رََولَاْم ، ل ولت تعالى : }َسن ِريِهْم آيَاتِنَا فِي اْرفَاِق َوفِي رَنف ِسِهْم َحتهى يَتَيَايهَن لَه 
 .  -53سورة فصلُ:-يَْكِف يَِريَِّك رَنهت  َعلَى ك ّلِ َشْيٍ  َشِهيٌد {

. و زعمات  226و زعم ريضا رن المعجازاُ انتهاُ مناذ فهاور المسايو  و وفاتات     
،و  -علياات السااالم-هااذا ال يصااو ، نن  المعجاازاُ النيويااة لاام تتوقااف يمااوُ المساايو

، منهاا ال ارآن  -عليات الصاالة و الساالم -يياا   محمادفهرُ ريضا علاى ياد خااتم انن
الكريم ، و حادنة اإلسرا  و المعراج . و الرجل متناقض مع نفست ريضا ، ف اد ن لناا 
عنت ساي ا رنت زعم يأن المعجزاُ مساتحيلة ، و هاي هادم للع ال و الطييعاة ، نام هاو 

يعده ، فهذا يعني  هنا يزعم رنها  كانُ موجودة زمن عيسى ين مريم ، نم توقفُ من
رنها ليسُ مستحيلة ،و ال هي هدم للع ل و ال للطييعة !! . نم هاو يعاد ذلاك زعام رن 
المعجزاُ رصيحُ مستحيلة في آخر مرحلة من مراحل النيوة  على يد النيي الخاتم 

،و هذا ن ض لزعمات الساايق ياأن المعجازاُ توقفاُ  -عليت الصالة و السالم–محمد 
 يوفاة المسيو .

إن الرجل مضطرب و متناقض في موقفت من المعجزاُ و خرق قوانين الطييعة     
، ، فمارة ينكاار وجودهااا رصاال ، و ماارة ي فهاار إيمانات  يهااا .  ماان ذلاك رناات ساايق رن 
ذكرنا رنت رنكر المعجزاُ ،و زعم رنها مستحيلة . و من ذلك رنت قال : )) رجرى هللا 

ة ، حتاى ي نياُ يالادليل الحساي المياشار المعجزاُ ، و تدخل في سير قاوانين الطييعا
. و قااال ريضااا : )) مااع رن 227وجااوده و قدرتاات . و هااذه مرحلااة الااوحي اإللهااي ((

المعجازاُ ليسااُ يالضاارورة كساارا ل ااانون الطييعاة ، فعناادما كااان موسااى و عيسااى 
ي حاوالن  صدم الشعور اليهود  ، إلنياُ رن هللا قاادر ياالمعجزاُ ؛ كاان ذلاك ياإذن 

. و ذكر ريضا  رن المعجزاُ ردُ دورها قيل فهور اإلسالم ، حي  كان  228هللا ((
 .  229التدخل اإللهي المياشر في الطييعة

 
فواضااو ماان ذلااك رن الرجاال رنيااُ وقااوا المعجاازاُ ،و رفهاار إيماناات   يهااا ،و     

حدونها فاي الواقاع ، و نفاي ريضاا مان رن تكاون يالضارورة كسارا ل اانون الطييعاة . 
تناق ض في موقفت من المعجزاُ و خرقها ل وانين الطييعة . فهو إما رنت  ال فالرجل م 

ي ؤمن يها رصال ، و تفاهر ياإليمان يها لتاية في نفست . رو رنت  ال ي ؤمن يها ريضاا ، 
لكنت رفهر إنياتها من ياب الفرض و الجدل و حكاية انقوال ،و شرح موقف الشرا 

، ياين النفااي و اإلنيااُ ، و لام ياتمكن ماان منهاا . رو رنات  م ضاطرب فااي موقفات منهاا 
حسم موقفت النهائي منها . رو رنت  لم يكن ي ؤمن يها ، نام غيار موقفات و رصايو ي اؤمن 
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يها . رو رنت  كان ي ؤمن يهاا ، نام غيار موقفات ورصايو منكارا لهاا . فااهلل تعاالى  رعلام 
 يحال هذا الرجل المتناقض .    

اإلساارا  و المعااراج ، و مفاااده رن حساان حنفااي  و الموقااف النالاا  يتعلااق يمعجاازة   
زعم رن رواياة اإلسارا  و المعاراج ، ت شايت يعاض انسااطير ال ديماة عناد اليوناان و 
النصارى ،و رنها )) ت شير إلى  جوانب غييية ،و اإلسالم ليس دينا غيييا (( . و زعم 

ما الفائدة منها .  ريضا رنت لم يكن للحادنة فائدة علمية عامة ،و إذا كانُ رؤية خاصة
 ؟ .  230و هل هي مكافأة للرسول ؟ ، و كيف ت عطى لت المكافأة و الرسالة لم تتم

و رقول: إن الرجل ال ي فرق يل و ال ي ريد رن ي فارق ياين انسااطير ، و ياين كاالم     
هللا و رسولت . و رساطير اليوناان و غيارهم مان انمام ، هاي خرافااُ ننات  ال دليال 

من الع ل ،و ال من الواقع ،و ال من الشرا . لكن ما ي ولات الاوحي فهاو على صدقها 
حق يالضرورة ، و ال يمكن رن يكون رسطورة ، ننات  يمنال كاالم هللا و رساولت . و 
قاد ساايق رن ييناا معنااى الاوحي و رنواعاات ،و رنيتنااا رن التياب الااذ  ذكاره الشاارا هااو 

 اال ،و ال مااع العلاام ،و هااو غيااب حااق ، و لاايس غيااب خرافااة ،و ال يتناااقض مااع الع
 حالف التيب انسطور  الذ  ال ح ي ة لت في الواقع . 

و حادنة اإلسرا  و المعراج ، هاي حادناة نايتاة ياال رآن الكاريم ،و ليساُ مجارد     
ااَن  رواياة كماا زعاام الرجال . ياادليل قولات تعااالى : }س اْيَحاَن الهااِذ  رَْساَرى يِعَْيااِدِه لَاْيالً ّمِ

َحااَراِم إلااى  اْلَمْسااِجِد انَْقَصااى الهااِذ  يَاَرْكنَااا َحْولَاات  ِلن ِريَاات  ِمااْن آيَاتِنَااا إِنهاات  ه ااَو اْلَمْسااِجِد الْ 
،و عن المعاراج قاال  سايحانت:} َولَ َاْد َرآه  نَْزلَاةً رخارى  -1اإلسرا :-السهِميع  اليَِصير  {

ْنتََهى ِعنَدَها َجنهة  اْلَمأَْوى إِْذ يَ  ْدَرةَ َما يَْتَشى  َما َزاَغ اْليََصر  َوَما ِعنَد ِسْدَرةِ اْلم  ْتَشى الّسِ
ُِ َريِّاِت اْلك ْياَرى{ . و كماا رنهماا نيتتاا -18 -13ساورة الانجم :-َطتَى  لَ َاْد َررَى ِماْن آيَاا

-يال رآن الكريم ، ف د نيتتا ريضا يالسنة النيوية الصحيحة ، و فيهماا ر سار  يالرساول
يُ الم دس ،و ع رج يت ريضاا إلاى  الساما  العلياا عناد إلى  ي -عليت الصالة و السالم

 .  231جنة المأوى ،و فيها الت ى ياننييا   ،و ف رضُ عليت الصالة 
و ليس صحيحا رن حادنة اإلسرا  و المعراج لم تكن لها فائادة ، فهاذا زعام ياطال    

يل ،و كااالم يااال علاام ، و افتاارا  علااى الشاارا . و قااد كانااُ لهااا رهميااة كيياارة ، ياادل
الشواهد ارتية : منها إن هللا تعالى  رشار إلى  يعض ِحَكمها في قولت سيحانت:} ِلن ِريَت  

ُِ َريِّاِت اْلك ْياَرى{ . فااأراه  -ِماْن آيَاتِنَاا إِنهات  ه اَو السهاِميع  اليَِصااير  { ،و } لَ َاْد َررَى ِماْن آيَاا
تاا ، ننات هاو انصال الاذ  ارياُ الياهراُ لي نيُ فؤاده ،و يزياده قاوة و إيماناا و نيا

ت وم عليت الدعوة العملية في الواقع . و الناني مأخوذ من قولت تعالى : }س ْيَحاَن الهِذ  
َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إلى  اْلَمْسِجِد انَْقَصى الهِذ  يَاَرْكنَا َحْولَت { ، فهذا  رَْسَرى يِعَْيِدِه لَْيالً ّمِ

م و المسجد انقصى ، فهما للمسلمين معا .  و الشاهد رياط م دس يين المسجد الحرا
النال  هاو رن الحادناة كاناُ مناساية عفيماة لفارض الصاالة ، التاي هاي مان رركاان 
اإلسااالم ، و ماان رعفاام شااعائره . و الرايااع هااو رن الحادنااة كانااُ امتحانااا للمساالمين 

منهزمااون و انوائاال ، فينيااُ الصااادقون و ياازدادون إيمانااا ،و يساا ط الضااعفا  و ال
 المتخاذلون . 

                                                
 .   209،  208ص:  4حسن حنفي : من الع يدة إلى  النورة ، ج   230

 122،  121، ص:  2، دار المعرفة ، ييروُ ، مل  4النهاية ، ط اين كنير : اليداية و .   79ص:  1البخاري : الصحيح ، ج    231

  . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 261 

و الشاهد الرايع هو رن الحادنة كانُ مكافأة لرسول هللا و تنفيسا لت،  لما قام يت من   
سنواُ ، من صير و جهاد ،و دعوة و نياُ ، و ِلَما  10مجهوداُ كييرة في فرف 

رصايت من رذ  قاريش لات و نصاحايت،و ِلَماا لح ات مان حازن لماوُ عمات و زوجتات 
ال ي شترط رن تكون المكافأة في النهاياة كماا زعام الرجال ، ف اد تكاون  . و 232خديجة

مطلوية ركنر من مرة حسب مراحل الدعوة ، نن  لكل مرحلة فروفها و مصااعيها 
، و من نم فإن كل مرحلة لها مكافأة تناسيها . رال ترى رن وزاراُ التريية و التعلايم 

سنة ، و في كل مراحل التعليم ، نام ت تاوج ت كافئ التالميذ النجيا  و المتفوقين في كل 
 ذلك يمكافأة المتفوقين من الناجحين في شهادة اليكالوريا . 

فمفاااده رن هشااام جعاايط زعاام رن  -ماان المجموعااة النالنااة –و رمااا الموقااف الرايااع    
ال رآن ايتعد عن )) الخوارق ننهاا مساتحيلة فاي ذاتهاا ، و مساتحيل اإليماان يهاا فاي 

. نم زعم ريضا رن معجزاُ )) اننييا   مان قيال لام  -  الوسط ال رشير -الوسط ((
جدُ ، و سرُ ال صة عير التاري  على رنها   و  يعدهم رنها و  توجد فعال ، و إنما ر 
وقعااُ (( . و زعاام ريضااا رن ال اارآن اسااترجع انساااطير ال ديمااة لاللتحااام يالت ليااد 

 .233التوحيد  و تصدي ت
فتٍر و  و ردا عليت رقول: إن     قولت هذا زعم ياطل جملة و تفصيال ، و هذا الرجل م 

تااالط و معانااد ، يااتكلم يااال علاام، و ال ي فاارق يااين هااواه و يااين الاادليل  حاارف ،  و م  م 
الشرعي رو الع لي ، رو العلماي . فهاواه عناده هاو الادليل ، حتاى و إن خاالف ح اائق 

ت  سيق رن يينا رن المعجازاُ الشرا و الع ل و العلم و الواقع . و تفصيل ذلك هو رن
ليساُ مسااتحيلة الوقاوا ،و إنمااا ممكنااة شارعا و ع ااال و علمااا ،و قاد حاادنُ فعااال و 
ح ي ة في الواقع يدليل الشرا و التاري  الصحيو . و الرجل قاد افتارى علاى ال ارآن 
عندما زعم رن ال رآن ايتعد عن الخوارق ، فهاذا كاذب ، نن  ال ارآن ناّص صاراحة 

معجزاُ زمن اننيياا  السااي ين مان جهاة ، و ركاد علاى رن ال ارآن هاو على وقوا ال
 معجزة النيي الخاتم الخالدة من جهة رخرى  . 

و ال ي وجااد فااي ال اارآن يااأن المعجاازاُ مسااتحيلة فااي ذاتهااا ،و ال رناات  يسااتحيل      
ُِ إِ  اله رَن َكاذهَب يَِهاا اإليمان يهاا فاي زمانات . و إنماا قاال: }َوَماا َمنَعَنَاا رَن نُّْرِساَل يِاريَاا

ُِ إاِله تَْخِويفااً { واْ يَِها َوَما ن ْرِسل  يِاريَا ْيِصَرةً فََفلَم  وَد النهاقَةَ م  ل وَن َوآتَْينَا نَم  ساورة -انَوه
. فهي ليساُ مساتحيلة فاي ذاتهاا ، و ال مساتحيل اإليماان يهاا ، و إنماا  -59اإلسرا :

ييا  كنيرين ، فآمن يها يعض النااس كساحرة هي ممكنة ، و وقعُ فعال على ريد  رن
فرعون ،و كفر يها ركنرهم . فال رآن  الكريم لم ي ل رنها مستحيلة ،و ال رنت  يستحيل 

 يها ، لكن الرجل حرفت و افترى عليت . 
و نانياا إن الرجال تكلام ياال علام ،و تجااوز ريجادياُ اليحا  العلماي الموضااوعي     

ويُ يعد اننييا   الحياد  ، عندما زعم رن المع جزاُ لم تحد  في الح ي ة ، و إنما ر 
على رنها وقعُ ، نم تناقلها النااس عيار التااري  ، فجاا  ال ارآن و اساترجع ذلاك . و 
هذا زعم ياطل مردود عليت يدليل الشواهد ارتية : رولها إن الرجل لم يكن علميا و ال 

رن يطرحهااا ماان ياااب  -علااى انقاال-موضااوعيا فااي تناولاات للموضااوا . فكااان علياات
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االحتمال . في ول منال: إن ال ول يحدونها ي يل التصديق ، كماا ي يال التكاذيب ،و فاي 
هذه الحالة يجب اليح  رن اندلة إلنياُ ، رو ترجيو رحد االحتمالين ، ننت  ال إنياُ 
يال دليل ،و ال ترجيو يال مرجو . لكن الرجل ضرب صفحا عان كال ذلاك ، و نفاى 

اُ اننيياااا   ،و زعااام رن النااااس اختل وهاااا ، مااان دون ر  دليااال مااان وقاااوا معجاااز
 الشرا،و ال التاري  و ال من الع ل ،و ال من العلم  .

و كان من الواجب عليت رن ي  دم الدليل الصحيو على صدق زعمت . فلم ي دم دليال    
. و صحيحا و ال ضعيفا ،و اكتفى يالزعم ،و الزعم ليس دلايال ، ال يعجاز عنات رحاد 

عليت فإن زعمت لن يست يم حتى ي  دم الدليل الصحيو على زعمت ،و هذا لن يففر يات 
إلى  انيد . و ردنا هذا كاف وحده إليطال زعمت من رساست . و هذا الرجل صاحب 
هوى و تعصب للياطل، و هو من الذين يصدق عليهم قولت تعاالى : } إِن يَتهيِع اوَن إاِله 

يِِّهم  اْله َدى {الفهنه َوَما تَْهوَ  ن ره ،و }يَا رَْهاَل  -23سورة النجم:-ى اْنَنف س  َولَ َْد َجا ه م ّمِ
اااوَن { اااوَن اْلَحاااقه َورَنااات ْم تَْعلَم  ساااورة آل -اْلِكتَااااِب ِلاااَم تَْليِس اااوَن اْلَحاااقه يِاْليَاِطاااِل َوتَْكت م 

 .  -71عمران:
 ال ،و حّملات ماا ال يحتمال ،و و الشاهد الناني هو رن الرجال قاّول ال ارآن ماا لام ي    

تعمادا ، عناادما زعام رن مااا ذكااره ال ارآن ماان معجازاُ اننييااا   لاايس  افتارى علياات م 
ح ي ة ،و إنما هو حكى ما اختل ت الناس . فهذا تحريف و كذب متعمدين على ال ارآن 
، و لن يست يم زعمت إال إذا جا  يدليل من ال رآن ينص صراحة على صحة  الازعم 

يت . و يما رن هذا ال ي وجد في ال رآن ،و إنما خالفت هو الموجود الذ  نّص الذ  قال 
على رن معجزاُ اننيا  حدنُ ح ي ة ، فإن زعمت ياطل مردود عليت ،و هو افتارا  

تعمد على الشرا و التاري  و الناس.     م 
   
و الشاااهد النالاا  هااو رن ال اارآن الكااريم ركااد عشااراُ المااراُ علااى رن معجاازاُ    

اننييا   الساي ين حدنُ في الواقع فعال و ح ي ة ، و قد جعلها هللا تعالى  من يراهين 
 ُِ وَساااى يِاْليَيِّنَاااا رنييائااات ،و ساااماها آيااااُ يينااااُ ، ك ولااات تعاااالى : } َولَ َاااْد َجاااا ه م مُّ

وا فِي اْنَْرِض َوَما َكان وا َسايِِ يَن { ان ،وق ْل قَاْد َجاا ك  -39العنكيوُ:-فَاْستَْكيَر  س اٌل ّمِ ْم ر 
اوه ْم إِن ك نات ْم َصااِدقِيَن { ُِ َويِالهِذ  ق ْلت ْم فَِلاَم قَتَْلت م  -183ساورة آل عماران:-قَْيِلي يِاْليَيِّنَا

ْساِرف وَن { اْنه م يَْعاَد ذَِلاَك فِاي انَْرِض لَم  ُِ ن مه إِنه َكنِيراً ّمِ س ل نَا يِاليَيِّنَا ْم ر  -،و}َ لَ َْد َجا تْه 
. فلو لم تكن تلك المعجزاُ حواد  ح ي ية ما جعلها هللا حججا و  -32ئدة:سورة الما

 يراهين يأيد  رنييائت على رقوامهم ،و ال وصفها يأنها آياُ ييناُ !! . 
مفاااده رناات لاو لاام تكاان معجازاُ اننييااا   آياااُ  –هااو الراياع  -و الشااهد انخياار     

ي هالكهام . فاال ي ع ال و ال يصاو رن واقعية ح ي ية ماا كاان إنكاار الكفاار لهاا ساييا فا
ي عاااقيهم هللا تعااالى  علااى إنكااارهم نماار غياار موجااود ،و ال يصااو رن يااأمرهم يااأن 
ي ؤمنوا يشي  ال وجود لت في الواقع !! . و يما رن هللا تعالى  رخيرنا رنت رهلك رقواماا 

اُ واقعياة ننهم كذّيوا يآياتات ، فهاذا دليال قااطع داماغ علاى رن معجازاُ اننيياا   آيا
ح ي ية . ك ولت تعالى : }َكَدرِْب آِل فِْرَعْوَن َوالهِذيَن ِمن قَاْيِلِهْم َكاذهي واْ يِآيَاتِنَاا فَأََخاذَه م  َّللّا  

،و }فَأَنَجْينَااه  َوالهاِذيَن َمعَات  يَِرْحَماٍة -11سورة آل عماران:-يِذ ن ويِِهْم َوَّللّا  َشِديد  اْلِع َاِب {
نهاا َوقََطْعنَاا اْؤِمنِيَن {ّمِ . و -72سااورة انعااراف:-ا َدايِاَر الهااِذيَن َكااذهي واْ يِآيَاتِنَاا َوَمااا َكااان واْ م 
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ياأن يادعوا هللا ياأن ي نازل علايهم  –عليات الساالم -عندما طلب الحوارياون مان عيساى
ل َها َعلَاْيك ْم فََمان  نَّزِ يَْكف اْر يَْعاد  مائدة من السما  ، كان جواب هللا تعالى : }قَاَل َّللّا  إِنِّي م 

َن اْلعَالَِميَن { ي ت  رََحداً ّمِ ي ت  َعذَاياً اله ر َعذِّ . فلو كاناُ  -115سورة المائدة:-ِمنك ْم فَإِنِّي ر َعذِّ
معجزة إنزال المائدة خرافة ، ما قاال هللا ذلاك للحاواريين و ماا هاددهم ياذلك العاذاب 

 الشديد .
فيتعلق يم ال كتيت جاورج  -وعة النالنةالخامس من المجم –و رما الموقف انخير    

عليت الصالة و -. و قصد يت النيي الخاتم محمد 234طراييشي عنوانت: نيي يال معجزة
، و قااد رنااار فااي م الاات طائفااة ماان الشاايهاُ و انياطياال ، و المتالطاااُ و  -السااالم

التدليساُ ، معروف يطالنها يالضارورة مان ديان اإلساالم ،و التااري  الصاحيو مان 
سيرة النيوية . و قد رنارها يطري ة انت ائية فاي تعاملات ماع النصاوص الشارعية ، و ال

رغفل آياُ و رحاديا  كنيارة ت يطال مزاعمات . لاذا فانحن ال نتوساع فاي رد رياطيلات و 
مفترياتاات ننهااا فاااهرة الاايطالن: شاارعا و تاريخيااا ، و ساانكتفي يااذكر نالنااة شااواهد 

رن ال رآن الكريم نّص صراحة على رن معجازة  دامتة ت يطلها من رساسها . رولها هو
الدالة على نيوتت هي ال رآن الكريم ،و قد تحادى  -عليت الصالة و السالم-النيي محمد

هللا ياات الجاان و اإلنااس  معااا ، علااى رن يااأتوا يمنلاات ، ناام يأسااهم ماان رن يتمكنااوا ماان 
خااتم ياالمعجزاُ التاي اإلتيان يمنلت من جهة . كما رنت  رشار إلى  رنت لم ي ؤياد نييات ال

ريد يها اننييا   الساي ين ،و إنما ريده يمعجزة علمية عالمية خالدة من جهة رخارى  . 
ُِ اإِلنس  َواْلِجنُّ َعلَى رَن يَأْت واْ يِِمنِْل َهـذَا اْل  اْرآِن الَ يَاأْت وَن  قال تعالى : }ق ل لهئِِن اْجتََمعَ

ْم ِلايَ  ه  ،و }فَاإِن لهاْم تَْفعَل اواْ َولَان -88ساورة اإلسارا :-ْعٍض َفِهياراً {يِِمنِْلِت َولَْو َكاَن يَْعض 
ُْ ِلْلَكافِِريَن {  -24سورة الي ارة:-تَْفعَل واْ فَاته  واْ النهاَر الهتِي َوق ود َها النهاس  َواْلِحَجاَرة  ر ِعده

ُِ إاِله رَن َكاذهَب يَِهاا ا ْيِصاَرةً ،و}َوَما َمنَعَنَا رَن نُّْرِسَل يِاريَاا اوَد النهاقَاةَ م  ل اوَن َوآتَْينَاا نَم  نَوه
ُِ إاِله تَْخِويفاً { واْ يَِها َوَما ن ْرِسل  يِاريَا  .   -59سورة اإلسرا :-فََفلَم 

كاان يعلام ،و علاى  –عليات الصاالة و الساالم  -و الشاهد النااني هاو رن رساول هللا   
ها هي ال رآن الكريم ، يدليل قولت تعالى ي ين من رن معجزتت انساسية التي ريده هللا ي

 : }رََولَْم يَْكِفِهْم رَنهاا رَنَزْلنَاا َعلَْياَك اْلِكتَااَب ي تْلَاى َعلَاْيِهْم إِنه فِاي ذَِلاَك لََرْحَماةً َوِذْكاَرى ِل َاْومٍ 
َما ِمْن  عليت الصالة و السالم قال:}–. و يدليل قولت  -51سورة العنكيوُ:-ي ْؤِمن وَن {

ُ  َوْحيًا رَْوَحاه  َّللاه  اْنَنْ   يِيَاِ  نَيِيٌّ إاِله ر ْعِطَي َما ِمنْلت  آَمَن َعلَْيِت اْليََشر  َوإِنهَما َكاَن الهِذ  ر وتِي
و رَْن رَك وَن رَْكنََره ْم تَايِعًا يَْوَم اْلِ يَاَمةِ   .   235{إِلَيه فَأَْرج 

مفااده رن الرجال نفسات يعادما  هاو شااهد غرياب جادا ، و -الرايع -و الشاهد انخير  
جعاال لم الاات عنااوان : نيااي يااال معجاازة ، ناام شاارا فااي إنااارة شاايهاتت ،و رياطيلاات ، و 
متالطاتت ، خاتم م الات ياأمرين هاامين جادا: انول هاو رن الرجال رورد ردود ال ارآن 
الكريم على الشيهاُ و انياطيل التي رنارها الرجل حكاية عن كفار العرب، و التاي 

هو ريضا. فجا  عرضت للارد ال رآناي عرضاا صاحيحا و جيادا فاي عمومات ،  رنارها
 . 236ريطل يت ما رناره من اعتراضاُ و شيهاُ و رياطيل
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و انمر الناني هو رن الرجل نفست ذكر كالما من عنده ن اض يات عناوان م الات و     
هاو  ما تضّمنت من رياطيل و متالطاُ . فمن ذلك رنت وصف ال ارآن الكاريم يأنات  ))

المعجزة الييانية الوحيدة التي يستطيع الرسول رن ي شهرها دليال على مرساوليتت (( . 
رتى مفعولت علاى رن فرضاية  -ر  التحد  ال رآني -و )) ال جدال في رن هذا التحد 

اإلعجاز ع دُ ع يدة مركزية في جميع كتب التفسير ،و علم الكالم . ف د ي ى ال رآن 
رنا هجريا فريد نوعت ، ال محاٍك لت ،و ال م ضارا معترفاا على امتداد رريعة عشر ق

مااا ر وتااي  -الاازمن لرسااول -ياات . و تااّم تكريساات يوصاافت المعجاازة الياقيااة علااى ماادى
 .  237معجزة غيره ((

و يذلك يكون جورج طراييشي ن ض مزاعمت و شيهاتت ،و لم يصيو عنوان م الت    
عجزة خالدة ، رو نيي يمعجزة ال منيل : نيي يال معجزة ،و إنما رصيو عنونت: نيي يم

 لها . 
و مع رن الرجل تناقض مع نفست ، إال رنت  رفهر قدرا مان الموضاوعية فاي ختاام    

م الت ، فتتلب على يعض تعصياتت المذهيية و المصلحية ، و غيّار طري تات التاي يادر 
المتعصاية  يها م الت من جهاة ؛ لكنات وقاع فاي رخطاا  ساييها خلفيتات المذهيياة المادياة

ضد ال رآن من جهة رخرى  . رولها إنت  وصف ال رآن يأنت  المعجزة الييانية ،و هذا 
وصااف صااحيو يصاادق علااى ال اارآن ، لكناات وصااف ناااقص ،و فياات ت اازيم لاات ، نن  
ال ااارآن جوانيااات اإلعجازياااة كنيااارة ، منهاااا : اإلعجااااز التااااريخي ، و العلماااي ، و 

ال رآن الكريم شاهد على ذلك ينفست ،و قد ر لفُ  التشريعي ، و العدد ، و اليياني ، و
 في ذلك مصنفاُ كنيرة . 

  
و الخطأ الناني هو رن الرجال وصاف اإلعجااز ال رآناي يأنات  فرضاية ، و هاذا ال    

يصو ،و تعمد في إنكار الح ي ة ، نن  إعجااز ال ارآن هاو ح ي اة علمياة موضاوعية 
ية و ال احتماااال . فهااو كتاااب معجااز ماديااة نايتااة قااديما و حاادينا ، و لاايس هااو فرضاا

 يضرورة الشرا و الواقع معا . 
   
هااو رن الرجاال قااال عاان ال اارآن يأناات  : )) تَااّم تكريساات  -الخطااأ النالاا  -و آخرهااا   

يوصفت المعجزة الياقية (( . و هذا تعيير َملتيس ، فمن الذ  كّرست كاذلك ؟ ، فااهر 
تعمد على كالمت رن العلما  المسلمين هم الذين كّرسو ه . و هذا ال يصو ، و افترا  م 

الشاارا و التاااري ، و علااى هااؤال  ، نن الااذ  جعاال ال اارآن معجاازة خالاادة هااو هللا 
ُِ اإِلنس  َواْلِجنُّ َعلَى رَن يَاأْت واْ يِِمنْاِل  سيحانت و تعالى ، ل ولت سيحانت: }ق ل لهئِِن اْجتََمعَ

ْم ِلايَْعٍض َفِهياراً { َهـذَا اْل  ْرآِن الَ يَأْت وَن يِِمنِْلتِ  ه  ،و -88ساورة اإلسارا :-َولَْو َكاَن يَْعض 
ُْ ِلْلَكاافِ  ِريَن }فَإِن لهْم تَْفعَل واْ َولَن تَْفعَل واْ فَاته  واْ النهاَر الهتِي َوق ود َها النهااس  َواْلِحَجااَرة  ر ِعاده

س  معا ، فهو إعجاز . فهذا تحٍد إلهي ، تحدى هللا يت الجن و اإلن-24سورة الي رة:-{
 رياني و ليس تكريسا يشريا . 
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و ختاما لهاذا الميحا  ، يتضاو منات رن الشايهاُ و المفتريااُ التاي رنارهاا يعاض    
ردعيا  الع النية المتعل ة يالوحي و الفكر العلماي ، ماا هاي إال رياطيال و متالطااُ ، 

 ل معا . و قاد تياين رنهاا لها خلفياُ مذهيية متعصية للياطل ، و مخالفة للشرا و الع
يعيااادة عااان الفكااار العلماااي الصاااحيو ، و إن تليّساااُ يااات . و رن رصاااحايها مارساااوا 
التحريااف و التتلاايط لتح يااق غاياااُ فااي رنفسااهم ، و لاام يكونااوا فااي مسااتوى الشاارا 
الصااحيو ،و ال الع اال الصااريو ، و ال العلاام الصااحيو . و إنمااا اختفااوا ورا  الفتااة : 

ليل و المتاجرة يات ، طعناا فاي اإلساالم ، و نشارا نفكاارهم ، و الفكر العلمي ، للتض
 تح ي ا لمصالحهم الدنيوية . 

 ثالثا : أباطل حول اإلعجاز القرآني و تفسيره العلمي:
رنااار يعااض ردعيااا  الع النيااة شاايهاُ و رياطياال ،و مفترياااُ و متالطاااُ حااول    

مواقاف ت زيمياة لإلعجااز  -امان خاللها -اإلعجاز ال رآني و تفسيره العلمي . اتخاذوا
ال رآني من جهة ، و استنكروا تفسيره تفسيرا علمياا مان جهاة رخارى  . فاعترضاوا 

، سنذكر معفمها من خاالل المواقاف ارتياة  238على ذلك يشيهاُ و متالطاُ كنيرة
: رولها هو رن حسن حنفي حدد مجال اإلعجاز ال رآناي فاي التشاريع و اندب ، فهاو 

ي ، فيات تحااٍد لليشاارية ، يمعنااى اساتحالة الت ليااد . و رمااا اإلخيااار إعجااز تشااريعي ردياا
فهااو لاايس ماان اإلعجاااز ال رآنااي ، نن  التنيااؤ يالمساات يل  -عنااد الرجاال-يالمساات يل

يسااتطيع اإلنسااان  رن يفعلاات ، إن كااان عارفااا يساانن المجتمااع و التاااري  ، و ممارسااة 
ت يل ، ياالعتمااد علاى شاواهد االست را  . و هذا لايس غيياا ، و إنماا هاو قارا ة للمسا

 .  239التاري  و الحاضر
و رقول: روال ال يصو حصر اإلعجاز ال رآني في مجالي اندب و التشريع ، فهو    

حصر يال دليل من الشرا و ال من الع ل ، و ال يصو انخذ يت . لاذا فاإن  مجااالُ 
. و الدليل على  اإلعجاز ال رآني كنيرة ،و ال يستطيع رحد ،وال يحق لت رن يحصرها

ذلك الشاهدان ارتيان: انول هو رن ال رآن الكريم وصف نفست يأنت  حق و نور ، و 
علم و يرهان ، و رنت  ال يأتيت الياطل ريدا ، و رنت  كتاب معجز ،و كل ذلك يعني رنت  
معجز يكل ما فيت من علوم و مفاهيم ،و رخيار و تشريعاُ ، و طييعياُ و منط ياُ 

. و عليت فإنت ال يصاو حصار مجااالُ إعجاازه ، فهاي فاي اتسااا و تناّوا  ، ... إل 
دائمااين ، ياادليل رناات  يفضاال التطااور العلمااي الحاادي  ، فهاار اإلعجاااز العلمااي ،و 

 .  240التاريخي ، و الرقمي
و الشاهد النااني هاو رنات يماا رن هللا تعاالى  تحادى ياال رآن الجان و اإلناس  معاا ،و   

مان اإلتياان يمنلات ، فاإن  ذلاك يساتلزم تناوا و توساع مجااالُ يأّسهم من رن يتمكناوا 
إعجازه و عدم حصرها و ال توقفها . نن توقفهاا و حصارها يجعاالن  ال ارآن غيار 
قادر على مواكية التطوراُ العلمية و اليشرية ، فيضيق مجالت و يضعف تحديت من 

                                                
سيق رن رددُ على يعض ردعيا  الع النية و شيهاتهم في كتايينا : انخطا  التاريخية و المنهجية في مؤلفاُ محمد رركون و  238

. و نحن هنا نتناول   -عليت الصالة و السالم -و النيي محمد محمد عايد الجاير ، و كتاب : رياطيل و خرافاُ حول ال رآن الكريم
 الموضوا يطري ة رخرى  ، حسب سياق مواضيع الميح  ، إن شا  هللا تعالى  . 

 .  209،  203،  200ن  189، 183ص:  4حسن حنفي : من الع يدة إلى  النورة ، ج  239
عجاز العلمي في ال رآن الكريم ، و هي موجودة في موقع المؤلف على للتوسع في ذلك رنفر : عيد الدائم الكحيل : موسوعة اإل  240

 شيكة اننترنُ. 
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لى اإلنس  و الجن جهة .و يصيو غير قادر على ردا  وفيفتت العالمية كحجة إلهية ع
 من جهة رخرى  . 

و مما ي ؤيد ذلك ريضا هو يما رن هللا تعالى  تحدى يت الجان و اإلناس  معاا ، و رن    
التاليية العفمى من اليشر ال يعرفون اللتة العريياة ،و مان يعرفهاا مانهم غاالييتهم ال 

،و يصاايو يت نونهااا ، فااإن كاال هااؤال  ال يتااذوقون إعجاااز ال اارآن انديااي و اليالغااي 
عندهم إعجازا سماعيا تاريخيا ،و ليس إعجازا ماديا ملموسا ،و يذلك تضعف حجتت 
و إعجازه لديهم . و ريما قد ينكره يعضهم إذا شككت فيت اليلتا  من رعدا  اإلساالم . 
و علياات فااإن كاال ذلااك يجعاال ماان توسااع مجاااالُ إعجاااز ال اارآن و تنوعهااا و عاادم 

. و هااذا هااو الااذ  يتفااق مااع المعجاازة ال رآنيااة حصاارها ، رماارا ضااروريا ال يااد مناات 
الخالدة . علما يأن هللا تعاالى  عنادما تحادى يات العارب ، لام يكان خاصاا يهام ،و إنماا 
كان موجها ريضا لتيرهم من اإلنس  و الجن معا . و لم يكن إعجاازه م تصارا علاى 

 جانيت اللتو  ف ط ، و إنما كان تحديا عاما يشمل ال رآن كلت . 
انيا إن زعم حسن حنفي ياأن إخياار ال ارآن يحاواد  المسات يل لايس إعجاازا ، و ن   

ننت  ي شيت التنيؤ اإلنساني  . هو زعم ال يصو ، نن علم هللا ال تحده حدود الماضي 
،و ال الحاضاار ، و ال المساات يل ، و هااو انكشاااف مطلااق ، لااذا كااان هللا تعااالى  عااالم 

يعلاام التيااب ،و إنمااا هااو ي حاااول قاارا ة غيااب التيااب و الشااهادة . لكاان اإلنسااان  ال 
الماضي والمست يل يما عنده من قدراُ و علاوم و تجاارب ، يواساطة التنياؤ ي ارا ة 
المساات يلياُ المتوقعااة . و هااذا لاايس علمااا انكشااافيا ،و إنمااا هااو محاولااة نساايية فنيااة 

لَاْيك م  اْلِ تَاال  َوه اَو احتمالية ، في قدراتها و نتائجها . و لهذا قاال هللا تعاالى  : }ك تِاَب عَ 
ك ْرهٌ لهك ْم َوَعَسى رَن تَْكَره واْ شيئا َوه َو َخْيٌر لهك ْم َوَعَسى رَن ت ِحيُّاواْ شايئا َوه اَو َشارٌّ لهك اْم 

وَن { . فتوقعاُ اإلنسان  المسات يلية نسايية -216سورة الي رة:-َوَّللّا  يَْعلَم  َورَنت ْم الَ تَْعلَم 
صاواب ، و هاذا خاالف رخياار ال ارآن المسات يلية التاي هاي صاحيحة فيها الخطأ و ال

 يالضرورة شرعا و ع ال و واقعا . 
لذا فإنما رخير يت ال رآن الكريم من رخيار مست يلية فهو إعجاز غيياي ح ي اي ، و     

من دالئل النيوة ح ا و فعال . و انمنلة على ذلاك كنيارة ، منهاا ماا تح اق فاي الواقاع 
، و منها ما يتعلق يالمست يل اليعيد و لم يحان وقتات المحادد لات ليتح اق .  كما رخير يت

من ذلك إخيار ال رآن يأن العالم سينتهي ،و تضطرب مفاهره ، ك ولات تعاالى :} إِذَا 
ُْ  وَ  لَاا ُْ َوإِذَا اْلِعَشااار  ع ّطِ ُْ َوإِذَا اْلِجيَااال  س اايَِّر ااوم  انَكااَدَر ُْ َوإِذَا النُّج  َر إِذَا الشهااْمس  ك ااّوِ

َجُ{ ّوِ ُْ َوإِذَا النُّف وس  ز  َر ُْ َوإِذَا اْليَِحار  س ّجِ ِشَر وش  ح  ح  ، و -7-1سورة التكوير:-اْلو 
َل َخْلٍق نُِّعياد ه  َوْعاداً َعلَْينَاا إِنهاا ك   ِجّلِ ِلْلك ت ِب َكَما يََدرْنَا رَوه نهاا }يَْوَم نَْطِو  السهَما  َكَطّيِ الّسِ

، . و هذا الذ  قرره ال رآن مناذ رريعاة عشار قرناا ،  -104نييا :سورة ان-فَاِعِليَن {
قال يت علما  طييعة معاصرون ،و لهم في ذلاك تنياؤاُ مينياة علاى معطيااُ علمياة 

. و الذ  قالت ال رآن هو إعجاز علمي مسات يلي ، لكان الاذ  قالات هاؤال  241صحيحة
نياة علاى معطيااُ علمياة العلما  ليس إخيارا إعجازيا ، و إنما هاو تنياؤاُ علمياة مي

 معروفة لديهم . 
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و من إخياراتت المست يلة التي تح  ُ في الواقع ، إخياره يما سي ع يين الفارس و     
وم } ُِ الارُّ ان يَْعاِد َغلَايِِهْم 2الروم ، فاي قولات سايحانت:} غ ِليَا { فِاي رَْدنَاى اْنَْرِض َوه ام ّمِ

ِ 3َسيَْتِلي وَن} ْؤِمن اوَن} { فِي يِْضعِ ِسنِيَن َّلِله { 4اْنَْمر  ِمن قَْيل  َوِمان يَْعاد  َويَْوَمئِاٍذ يَْفاَرح  اْلم 
ِحيم { ر  َمن يََشا   َوه َو اْلعَِزياز  الاره ِ يَنص  . و إخيااره ياأن -5-2ساورة الاروم:-يِنَْصِر َّللاه

ت  هللا سينصر دينت و ي فهره على الدين كلت ، ل ولت سايحانت: }ه اَو الهاِذ  رَْرَساَل َرس اولَ 
ْشِرك وَن { يِن ك لِِّت َولَْو َكِرهَ اْلم  .  -33سورة التوية:-يِاْله َدى َوِديِن اْلَحّقِ ِلي ْفِهَره  َعلَى الّدِ

و منهااا ريضااا رن هللا تعااالى  رخيرنااا رن اليهااود و النصااارى لاان يرضااوا عنااا ، و رن 
،  يعضااهم ماان يعااض ، و رنهاام  يتعاااونون ضاادنا ، و هااذا رماار نشاااهده فااي الواقااع

فالنصارى هم الذين احتلونا و صنعوا دولة اليهود، و يتعاونون معهام ،و يحماونهم ، 
و كلهم حرب على اإلسالم و المسالمين . و هاذا كلات ينادرج فاي قولات تعاالى : }َولَان 

ْم ق اْل إِنه ه اَدى َّللّاِ ه اَو ا ْله اَدى َولَائِِن تَْرَضى َعنَك اْليَه ود  َوالَ النهَصاَرى َحتهى تَتهيَِع ِملهاتَه 
َُ رَْهَوا ه م يَْعَد الهِذ  َجا َك ِمَن اْلِعْلِم َما لََك ِمَن َّللّاِ ِمن َوِلاّيٍ َوالَ نَِصايٍر { ساورة -اتهيَْع

ْم رَْوِليَاا  -120الي رة: ه  ،و}يَا رَيَُّها الهِذيَن آَمن واْ الَ تَتهِخذ واْ اْليَه وَد َوالنهَصاَرى رَْوِليَا  يَْعض 
ااااِلِميَن {يَْعااا ْم إِنه َّللّاَ الَ يَْهاااِد  اْل َاااْوَم الفه ااانك ْم فَإِنهااات  ِماااْنه  ساااورة -ٍض َوَمااان يَتَاااَولهه م ّمِ

 .  -51المائدة:
ومنهااا ريضااا رن هللا تعااالى  تحاادى اإلنااس و الجاان يااأن يااأتوا يمناال ال اارآن ، ناام      

يحانت: }ق ال لهائِِن يأسهم من رن ي ادروا علاى اإلتياان يات حاضارا و مسات يال ، ل ولات سا
ُِ اإِلنااس  َواْلِجاانُّ َعلَااى رَن يَااأْت واْ يِِمنْااِل َهااـذَا اْل  ااْرآِن الَ يَااأْت وَن يِِمنِْلااِت َولَااْو َكاااَن  اْجتََمعَاا

ْم ِليَْعٍض َفِهيراً { ه  ،و }فَإِن لهْم تَْفعَل واْ َولَن تَْفعَل واْ فَاته  واْ النهاَر -88سورة اإلسرا :-يَْعض 
ُْ ِلْلَكافِِريَن {الهتِ  . و هذا التحد  قد  -24سورة الي رة:-ي َوق ود َها النهاس  َواْلِحَجاَرة  ر ِعده

 تح ق في الماضي و الحاضر ، و سيفل قائما في المست يل إلى  يوم ال يامة . 
و منها ريضا إحياراُ مست يلية إعجازياة ، تتعلاق يحرياة اإلنساان  ،و فاي م ادوره   

كذييها ، لكنت ال يفعلت ،و يتح ق فيت الوعد ال رآناي المسات يلي يطري اة معارضتها و ت
ُْ يََدا رَيِاي لََهاٍب َوتَابه َماا رَْغنَاى َعْنات  َمال ات   إعجازية ياهرة . من ذلك قولت تعالى :} تَيه

الَةَ اْلَحَطِب فِي ِجيِدَها َُ لََهٍب َواْمَررَت ت  َحمه َسد { َوَما َكَسَب َسيَْصلَى نَاراً ذَا ن مه -َحْيٌل ّمِ
. فال رآن  الكريم ركد علاى رن رياا لهاب و زوجتات لان ي ؤمناا ، و  -5-1سورة المسد :

سيموتان كافرين ،و ي ادخالن  جهانم . و هاذا قاد تح اق فاي الواقاع فعاال و ح ي اة مان 
جهااة ،و هااو إخيااار مساات يلي يمصاايرهما المشاائوم ، و تحااٍد لهمااا فااي رماار اختيااار  

عارضااتت و تكذيياات ماان جهااة رخاارى  . فكااان فااي م اادورهما تكااذيب يإمكانهمااا مااا م
ال رآن يأن ي ؤمنا ياإلسالم ، إماا خوفاا علاى مصايرهما ،و إماا تكاذييا لل ارآن ، و إماا 
جمعا يين انمرين . لكنهما لم يفعال ذلك و ي يا علاى كفرهماا ، تصادي ا لماا رخيار يات 

للرجل و زوجتت في رمر اختيار  ، ال رآن و ركد عليت . و هذا إعجاز ياهر ،و تحٍد 
يااال هاااو ريضاااا تحاااٍد صاااارخ ل اااريش ، و لكااال الكفاااار مااان العااارب و رهااال الكتااااب 
المعاصرين لنزول تلك السورة . ننهم هم ريضا يعنيهم انمر ، و قد فتو لهم ال ارآن 
مجاال و طري ا لتكذييت و معارضتت إن اساتطاعوا . ننات  كاان يم ادورهم رن يطلياوا 

هب و زوجتت رن ي فهرا إيمانهما ياإلسالم و االلتزام يت ، لتكاذيب ال ارآن و من ريي ل
، و اإلضرار يهما ،و تشكيك المسلمين في دينهم  -عليت الصالة و السالم-النيي محمد
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، و التشهير يال رآن يين الناس . لكن كل ذلك لم يحد  ، مع رنات  كاان ي منال فرصاة 
م يحد  نن الذ  رخيرنا يمصير ريي لهب و زوجتت ذهيية ييد رعدا  اإلسالم ، رنت  ل

، هو هللا تعاالى  عاالم التياوب ، الاذ  يعلام رنات ال الرجال و ال زوجتات ،و ال الكفاار 
كلهم  رنهم  س ي دمون على تكذيب ما رخير يت ، و تحداهم يات فاي رمار اختياار  . !! 

 زاعم حسن حنفي . فهذا نوا من اإلعجاز المست يلي الح ي ي الياهر الذ  ي يطل م
و من ذلك ريضا رن ال ارآن الكاريم كنيارا ماا رخيار ياأمور مسات يلية ستصادر مان     

المناف ين و اليهود ، و انعراب و المشركين ، و هي رمور اختيارية يمكانهم تكاذييها 
يعدم الوقوا فيها ، و في مصلحتهم عدم فعلها ، لتكذيب ال رآن ، و تشكيك المسلمين 

حماية رنفسهم  يأن ال يصدر منهم  ماا انت ادهم يات ال ارآن الكاريم . لكان  في دينهم ،و
مااع كاال ذلااك ف ااد صاادرُ ماانهم الساالوكياُ التااي رخياار يهااا ال اارآن الكااريم ،و هتااك 
سترهم يها ،و فضحهم من خاللهاا ، ك ولات سايحانت: }َسايَ  ول  السُّافََها  ِماَن النهااِس َماا 

ِ اْلَمْشااِرق  َواْلَمْتااِرب  يَْهااِد  َماان يََشااا   إلااى  َوالهه ااْم َعاان قِْيلَااتِِهم  الهتِاا ّ ي َكااان واْ َعلَْيَهااا ق اال َّلّلِ
ْستَِ يٍم { ، و }َسيَ  ول  الهِذيَن رَْشَرك واْ لَْو َشا  َّللّا  َما رَْشَرْكنَا -142سورة الي رة:-ِصَراٍط مُّ

ْمنَا ِمن َشْيٍ  َكذَِلَك َكذهَب اله  نَا َوالَ َحره ساورة -ِذيَن ِمان قَاْيِلِهم َحتهاى ذَاق اواْ يَأَْسانَا{َوالَ آيَاؤ 
َخلهف وَن ِمَن اْنَْعَراِب َشاتَلَتْنَا رَْمَوال نَاا َورَْهل ونَاا فَاْساتَْتِفْر -148اننعام: ،و }َسيَ  ول  لََك اْلم 

ا لَْيَس فِاي ق ل اويِِهْم { َخلهف اوَن إِذَا ،و }َسايَ -11ساورة الفاتو:-لَنَا يَ  ول وَن يِأَْلِسنَتِِهم مه   ول  اْلم 
ِ ق ال لهان تَتهيِ  ل وا َكااَلَم َّللاه ونَا نَتهيِْعك ْم ي ِريد وَن رَن ي يَاّدِ ذ وَها ذَر  ع ونَاا انَطلَْ ت ْم إلى  َمتَانَِم ِلتَأْخ 

ساورة -وَن إاِله قَِلايالً {َكذَِلك ْم قَاَل َّللاه  ِمن قَْيل  فََسيَ  ول وَن يَْل تَْحس د ونَنَا يَاْل َكاان وا اَل يَْف َه ا
 .  -15الفتو:
 
فال رآن الكريم جمع يين نوعين مان اإلعجااز المسات يلي ، هماا : اإلخياار يوقاوا     

رمور مست يلية ست ع يالضرورة ، و يصفة التأكياد و اإلنيااُ ، ال يصافة االحتماال و 
تصادق . و الفن و الترجيو كما هو حال تنياؤاُ اإلنساان  التاي قاد تصادق و قاد ال 

الناني هاو رنات  تحادى رعادا  اإلساالم يإخيااره يمصاير يعضاهم المشائوم ،و يصادور 
رفعااال ماانهم  مساات يلية ليسااُ فااي صااالحهم ،و فااي إمكااانهم  عاادم فعلهااا لإلضاارار 
ياإلسالم و رهلت ، و مع ذلاك صادرُ مانهم ماا رخيار يات ال ارآن الكاريم . فكاان ذلاك 

يدهم جانيا من اإلعجاز ال رآناي المسات يلي ضدهم و في صالو ال رآن ، فتح ق على 
يطري ة ياهرة مذهلة من جهة ، و تيين منهاا ريضاا يطاالن  مازاعم حسان حنفاي مان 

 جهة رخرى  . 
و رما الموقف الناني فمضمونت رن حسن حنفي ذكر رن اإلعجاز ال رآناي هاو تحاٍد    

الطييعااة و ال هاادما لل اادرة اليشاارية ، يمعنااى اسااتحالة الت ليااد ،و لاايس خرقااا ل ااوانين 
 .  242لميادئ الع ل

و رقول : ليس انمار كماا ذكاره الرجال ، و إنماا هاو خالفات . يمعناى رن اإلعجااز    
ال رآني هو فعال و ح ي ة خارق ل انون الطييعة المتعلق ي دراُ اإلنس  و الجن معاا 

منلات ريادا ، . ننت  يما رن ال رآن تحدى هؤال  ،و ركد علاى رنهام  ال ي مكانهم اإلتياان ي
 فإن هذا يستلزم رنت  إعجاز خارق ل انون الطييعة المتعلق ي دراُ هؤال  . 

                                                
 .  31ص:  2. و موسوعة الحضارة العريية اإلسالمية ، ج   189ص:  4حسن حنفي : من الع يدة إلى  النورة ، ج  242
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إذا ريدا  -مهما كانُ قدراتت -و ذلك رنت  من النايُ ع ال و واقعا ، رن ر  إنسان    
عمال ما ، فإنت يمكان إلنساان آخار رن ياأتي يمنلات ، رو يأحسان منات . و إذا ماا ردعاى 

ز ، رو رنجز عمال لن يستطيع غيره من اليشر اإلتياان يمنلات ، رو إنسان ما رنت  سينج
يأحسان منات ، فسايكون كاذياا ،و هاو إماا رناات  جاهال ،و إماا رنات  متارور ،و إماا رناات  
رخطأ فيماا ذهاب إليات . و ال يصاو نحاد رن يادعي ذلاك إال نياي مرسال ، ننات مؤياد 

 يال درة اإللهية ، فيكون عملت خارقا يالضرورة . 
و الرجل في كالمات تنااقض ، فمارة قاال : إن إعجااز ال ارآن لايس خرقاا ل اوانين     

الطييعة . و مرة رخرى  قال : إن ال رآن هاو تحاٍد لل ادرة اليشارية ، يمعناى اساتحالة 
الت ليااد . فااإقراره يتحااد  ال اارآن لل اادرة اليشاارية يعنااي رناات  خااارق ل ااوانين الطييعااة 

فااإلقرار ياذلك التحاد  يساتلزم ال اول يخارق تلاك  المتعل ة ي دراُ اإلنس  و الجن .
ال وانين . علما يأن هذا الخرق ليس هدما للطييعة و ال للع ل ،و إنماا هاو سانة إلهياة 

 خارقة تجاوزُ سنة إلهية رخرى  جارية في مخلوقاُ هللا تعالى  .      
  
ماة العلام و الموقف النال  مفاده رن حسن حنفي يرى رنت ليس مان هادف الادين إقا   

 .  243الطييعي ،و ال إعطا  ح ائق علمية عن الفواهر الطييعية
خاالف للشارا و الع ال معاا . ننات روال  إن     و قولت غير صحيو في معفمات ، و م 

الرجل لم يذكر دليال صحيحا و ال ضعيفا لتأييد قولت ،و اكتفاى ياذكر رريات و رغيتات 
، و الزعم ليس دليال ،و ال يعجز عنت ،و ما ي ريده هو من الدين . و هذا مجرد زعم 

ُ  زعمت . علما يأن زعمات هاذا لان ينياُ إال  رحد ،  لذا فنحن نطاليت يالدليل الذ  ي ني
إذا جا نا يدليل صريو من الدين الحق ، يانص علاى ماا ذهاب إليات حسان حنفاي ، و 

ت فاإن  هذا الدليل لن يحصل عليت الرجل ، ننت  ال وجود لت في دين اإلسالم . و عليا
زعمت هذا ما هو إال رغية شخصية ت عير عماا ي رياده هاو مان الادين مان جهاة ، و ال 
ت ياال ياات إال انديااان الياطلااة و المحرفااة التااي فااي صااالحها مااا قالاات الرجاال ماان جهااة 

 رخرى  .
و رما مان الناحياة الموضاوعية ، فإنات ال ي وجاد ر  ماانع شارعي ، و ال ع لاي ،      

يكون للدين دور في إقامة علاوم الطييعاة ،و إعطاا  ح اائق و  وال علمي يمنع من رن
رساسياُ عنها . فهذا ليس مستحيال ،وال ممنوعا ،و ال معطال للشرا ، و ال للع ل ، 
فيااد جاادا فااي مجااال الع ائااد و المناااهل ،و  و ال للعلاام ، ياال هااو هاااٍد ، و معااين ، و م 

 -التاي ي  ادمها الادين الحاق -ياةالسلوك و طرق االستدالل . نن  تلك المعطيااُ العلم
تمد جسورا و روايط يين علوم الشرا و الع ل و الطييعة ، لكي ال ينحرف اإلنساان  
عن منهاج ريت ،و ال يحد  تناقض ،و ال صراا ،و ال انفصاام ياين تلاك العلاوم . و 
ال ي اؤد  ريضاا إلاى  ازدواجيااة فاي المعاايير و الم ااييس الفكريااة ياين الادين الحااق و 

 لم الصحيو . الع
و الشرا اإللهي شاهد على يطالن  زعم حسان حنفاي ، مان جاانيين : انول هاو     

هايمن ،  فصال م عجاز م  حكم كامل شامل ، م  رن ال رآن ذاتت وصف نفست يأنت  كتاب م 

                                                
 .  87لمعاصر ، ص: حسن حنفي  : في فكرنا ا 243
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، و هاذا كلات يساتلزم حتماا رن يكاون الكتااب اإللهاي الحاق  244و ال يأتيت الياطال ريادا
رة تتعلق يالكون و اإلنسان  و الحياة . ،و إال ما كان كتاياا متضمنا لح ائق علمية كني

 إلهيا متصفا يتلك الخصائص التي ذكرناها . 
و الجاناب النااني هااو رن ال ارآن ذاتات شاااهد ينفسات علاى رناات  كتااب مملاو  يح ااائق   

علمية كنيرة جدا ، تتعلق يمختلف مفاهر الطييعة ، كعلم الجيولوجيا ، و علم انجنة 
لاام اليحااار ، و علاام الفلااك ، و علاام النياااُ ، و علاام التاااري  الطييعااي ، و علاام ، و ع

. فمااذا نفعال يهاذه الح اائق الكنيارة و اليااهرة ؟ فهال  245المناهل و طرق االساتدالل
ننكرها ،و نجحد ماا هاو موجاود فاي كتااب هللا ، كماا فعال حسان حنفاي ؟ ! ، كاال ال 

خالف   للشرا و الع ل و العلم .نفعل ذلك ،و زعم الرجل ياطل ، و م 
علما يأن ذكر رساسياُ من العلوم الطييعية الضرورية في الدين الحق ، هو رمر     

ضرور  .و هذا يدليل ال رآن الكريم الذ  يتضمن من ذلك  رشيا  كنيرة من جهة ، 
و يدليل الع ل الصريو الذ  يرى رن تضمنها لذلك هو مان ضارورياُ الادين الحاق 

. و ذلك رنت  من الضرور  رن ي  ادم الادين الحاق لإلنساان الح اائق من جهة رخرى  
الكيرى المتعل اة يطييعيااُ الكاون و الحيااة و اإلنساان  . لتكاون إجاياة علاى انسائلة 
الفكرية الملحة المتعل ة يالعالم و مفاهره من جهة ،و لتكون ريضاا وسايلة لإليماان و 

سااتدالل فااي مختلاف العلااوم ماان جهااة العمال الصااالو ، و رساسااا لمنااهل اليحاا  و اال
 رخرى  . 

تتضمن تلك انساسياُ من علوم  -قيل تحريفها -لذلك كانُ الكتب اإللهية الساي ة    
الطييعااة ، ياادليل الشااواهد النالنااة ارتيااة: رولهااا يتمناال فااي ال اارآن الكااريم ، فيمااا رناات  

كتاب اإللهياة التاي كتاب إلهاي تضامن جانياا كييارا مان تلاك العلاوم ، فهاذا يعناي رن ال
 سي تت هي ريضا كانُ تتضمن جانيا من تلك العلوم ، نن  الحاجة إليها ضرورية . 

 -غيار المحرفاة–و الشاهد الناني يتمنل في رن هللا تعالى  وصف التوراة الح ي ياة    
و }ن امه آتَْينَاا ،-44ساورة المائادة:-ي ولت سيحانت: }إِنها رَنَزْلنَاا التهاْوَراةَ فِيَهاا ه اًدى َون اوٌر {

وَسى اْلِكتَاَب تََماماً َعلَى الهِذَ  رَْحَسَن َوتَْفِصيالً لِّك ّلِ َشْيٍ  َوه ًدى َوَرْحَمةً لهعَلهه ام يِِل َاا   م 
. و هاذا الوصاف الشاامل للتاوراة ، يساتلزم رنات  -154سورة اننعاام:-َريِِّهْم ي ْؤِمن وَن {

ة ،  منهاا الناحياة العلمياة الضارورية المتعل اة كان كتايا شامال لمختلف جوانب الحياا
 يعلوم الطييعة . 

و الشااهد النالاا  يتعلاق ياادور اننييااا   فاي تعلاايم النااس ، و تزوياادهم يمعلوماااُ     
تتعلق يمختلف جوانب الحياة ،  كالتي تتعلق يعلوم الطييعة. و الشاهد على ذلك قولت 

ا لَك ا -على لسان نوح مع قومت-تعالى  ِ َوقَااراً َوقَاْد َخلَ َك اْم رَْطاَواراً :} مه اوَن َّلِله ْم اَل تَْرج 
ٍُ ِطيَاقااً َوَجعَاَل اْل ََماَر فِايِهنه ن اوراً َوَجعَاَل الشهاْمَس  رَلَْم تََرْوا َكْيَف َخلََق َّللاه  َسْيَع َسَماَوا

َن اْنَْرِض نَيَاتاً ن مه ي ِعيد ك ْم فِ  ك ْم إِْخَراجااً َوَّللاه  َجعَاَل لَك ام  ِسَراجاً َوَّللاه  رَنيَتَك م ّمِ يَها َوي ْخِرج 
 -عليت السالم-. فنوح -20-13سورة نوح: -اْنَْرَض يَِساطاً ِلتَْسل ك وا ِمْنَها س ي الً فَِجاجاً{

ذّكر قومات يِانِعَم هللا علايهم ، تخللهاا ذكار لح اائق طييعياة هاماة تتعلاق يالفلاك ،و علام 
يل رن يخوض فيها العلم اليشر  زمن الفراعنة ، و اليايليين انجنة ، و الجترافيا ، ق

                                                
 سيق ذكر النصوص الشرعية الشاهدة على ذلك ، فال نعيدها هنا ،و هي معروفة .  244
عن ذلك رنفر منال : موريس يوكا  : دراسة الكتب الم دسة في ضو  المعارف الحدينة . و عيد الدائم الكحيل : موسوعة  245

 اينا : انخطا  التاريخية و المنهجية في مؤلفاُ رركون و الجاير  . اإلعجاز العلمي في ال رآن  . و عن طرق االستدالل  رنفر كت

This file was downloaded from QuranicThought.com



 271 

، و اليوناااان ، و مااان جاااا  يعااادهم ، يحكااام رنااات فهااار قيااال هاااؤال  . و قاااد رخيااارهم 
فلاام ، ياانعكس علياات النااور ماان  يمعلااومتين فلكيتااين هااامتين جاادا ، همااا: إن ال ماار م 

الضو  معاا .  الشمس ، التي هي سراج و هاج ، و هذا يعني رنها مصدر للحرارة و
و نحاان نعلاام رن ررسااطو رصااحايت ، و ماان تااأنر يهاام ماان الفالساافة المساالمين  كااانوا 
خالف  يزعمون رن الشمس ياردة و ليسُ مصدرا للحرارة ،و هذا خطأ علمي فادح م 

 .  246للشرا و العلم معا
 و يذلك يتين رنت  ال يصو شرعا ،وال ع ال رن ي نزل هللا كتايا خاتما معجازا ، و ال   

يكون متضمنا نساسياُ من ح ائق علوم الطييعة و اإلنسان  . و رن ر  كتاب ديناي 
يزعم رنت من عند هللا ،و ال يتضمن تلك الح ائق من العلوم ، فهو ليس كتيا إلهياا ، و 

 إنما هو كتاب يشر  ن سب إلى  هللا تعالى  زورا و يهتانا . 
  

ا زيااد قااال: )) ل ااد فَِهااَم المساالمون رن و رمااا الموقااف الرايااع فمفاااده رن حامااد رياا    
النصااوص الدينيااة ال تطاارح تفساايرا للفااواهر الطييعيااة و اإلنسااانية . و رن تفساايرها 
متروك لفاعلية الع ل اليشر  المتطور دائما الكتشاف ارفاق (( الطييعية و اإلنساني 

 .  247ة
م غير صحيو ، و رقول : إن الرجل رصدر حكما عاما فيما ذهب إليت ، و هو حك    

و كان عليت رن ي ونق ما ن لت عان المسالمين . و الرجال قاد تجاهال ح اائق الشارا ،و 
اناتم  حّول الحية الصتيرة جدا إلى  قية كييرة جدا . و ييدوا رنت  رنطلق مان حادي :)

، ففهمت علاى غيار ح ي تات ، نام زعام رن المسالمين فهماوا مان  248( اعلم يأمر دنياكم
ن لت عنهم . و هذا افترا  على المسلمين ،و على الشرا معا ، النصوص الشرعية ما 

و قااد يحنااُ عمااا نساايت إلاايهم فلاام رعناار علااى ر  شاااهد ياادل علااى ذلااك . و حتااى إذا 
على رن يعض رهل العلم من المسلمين قال يذلك الفهام ، فهاو فهام  -يذلك جدال -سلمنا

يالتفسااايراُ غياار صااحيو ،و مخااالف الشاارا ، نن  النصااوص الشاارعية مملااو ة 
المتعل ة يالفواهر الطييعية و اإلنسانية ،و قاد ر لفاُ فاي ذلاك كتاب كنيارة علاى رياد  

 . 249علما  مختصين
 
و ت منل تلك التفسيراُ العلمية الشرعية منطل اُ رساسية و ضوايط للفكر العلمي     

من جهة ،و هي شواهد و نماذج لإلعجاز العلمي ال رآني مان جهاة رخارى  . و هاي 
تعاااوق الع ااال ، و ال تعطلااات عااان اليحااا  العلماااي ، و إنماااا تحنااات علاااى اليحااا  و ال 

االكتشاف ،و تعطي لت النماذج لالساتعانة يهاا. مان ذلاك قولات تعاالى : }َوَجعَْلنَاا اللهْياَل 
ْيِصاَرةً ِلتَْيتَت اواْ  يِّك ااْم  َوالنهَهااَر آيَتَاْيِن فََمَحْونَاا آيَاةَ اللهْياِل َوَجعَْلنَاا آيَااةَ النهَهااِر م  ان ره فَْضاالً ّمِ

اْلنَاه  تَْفِصايالً { انِيَن َواْلِحَسااَب َوك اله َشاْيٍ  فَصه واْ َعاَدَد الّسِ -12ساورة اإلسارا :-َوِلتَْعلَم 
. فهاذه ارياااُ  -16ساورة ناوح:-،و}ََجعَاَل اْل ََماَر فِايِهنه ن اوراً َوَجعَاَل الشهاْمَس ِساَراجاً{

                                                
 للتوسع في ذلك رنفر كتاينا : ن د فكر الفيلسوف اين رشد الحفيد  على ضو  الشرا و الع ل و العلم .  246
 .   189حامد ريو زيد : ن د الخطاب الديني  ، ص:   247

 .  95ص:  7مسلم : الصحيح ، ج   248
اب المنهل اإليماني للدراساُ الكونية في ال رآن الكريم ، و كتاب الفواهر الجترافية يين العلم و ال رآن ،و هما من ذلك : كت 249

للدكتور عيد العليم عيد الرحمن خضر . و كتاب : السنن اإللهية في انمم و الجماعاُ و انفراد في الشريعة اإلسالمية ، للدكتور عيد 
 الكريم زيدان . 
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ك ارياااُ تفساار يعضااها ياايعض ،و تتضاامن تحماال جااانيين هااامين : انول هااو رن تلاا
جانيااا ماان التاااري  الطييعااي للشاامس و ال ماار. و الجانااب الناااني هااو رن تلااك ارياااُ 
تتضمن جانيا هاما من اإلعجاز العلمي في ال رآن الكريم ، ليس هنا مجاال توضايحت 

 ،و قد تناولتت يالتفصيل الكتب المتخصصة في ذلك . 
لفااواهر اإلنسااانية ، فااإن  ال اارآن اهااتم يهااا كنياارا ، و نفااس انماار ينطيااق علااى ا    

فعرضها و عللها ، و حّ  على دراستها و تديرها و اكتشاف سننها . مان ذلاك قولات 
واْ َكْيااَف َكاااَن َعاقِيَااة   واْ فِااي انَْرِض فَاااْنف ر  ُْ ِماان قَااْيِلك ْم س اانٌَن فَِسااير  تعااالى : }قَااْد َخلَاا

َكااذهيِيَن { ،و } َوتِْلااَك انيهااام  ن ااَداِول َها يَااْيَن النهاااِس َوِلاايَْعلََم َّللّا  -137سااورة آل عمااران:-اْلم 
،و } -140سورة آل عمران:-الهِذيَن آَمن واْ َويَتهِخذَ ِمنك ْم ش َهَدا  َوَّللّا  الَ ي ِحبُّ الفهاِلِميَن {
ُِ انَرْ  ْم يِااايَْعٍض لهفََساااَد ض  َولَاااـِكنه َّللّاَ ذ و فَْضاااٍل َعلَاااى َولَاااْوالَ َدْفاااع  َّللّاِ النهااااَس يَْعَضاااه 

 .  250، و غير ذلك كنير جدا -251سورة الي رة:-اْلعَالَِميَن {
و الموقااف الخااامس مفاااده هااو رن الكاتااب المصاار  ساايد ال منااي زعاام رن للعلاام    

شروطا ال تلت ي يحال مع النصوص ، نن  )) النصوص نايتة ، و العلام متتيار ، و 
لعلم إنساني (( . و المجامع المهتمة ياإلعجاز العلمي لام ت ح اق النصوص إلهية ، و ا

شيئا لت قيمة عملية ،و رنها ت يعد الشياب عن اليحا  العلماي الصاحيو ،و تضال عالاة 
 .251على الترب تستهلك ما يكتشفت

و رقااول : إن قولاات هااذا غياار صااحيو فااي معفماات ، و فياات تتلاايط و تاادليس . نن     
ررضية علمية واحدة يين الوحي الصحيو ،و الع ل الصريو ، الح ي ة هي رنت  توجد 

و العلم الصحيو . و رما زعمت يأن للعلم شروطا ال تلت ي يحال معت النصوص ، فهو 
زعم ياطل ،و نحن نطاليت يأن ياذكر علاى زعمات رمنلاة ، لكاي نطلاع عليهاا ،و نتأكاد 

 .  منها ، فنأخذ يها إن كانُ صحيحة ، و نيطلها إن كانُ زائفة
علما يأن دين اإلسالم قد وضع رساسياُ العلوم الطييعية و اإلنساانية ، مان ناحياة    

المناهل و طرق االستدالل ،و مان ناحياة المعلومااُ و الح اائق الضارورية المتعل اة 
يتلك العلوم ، و هاذا رمار سايق رن ييناا جانياا منات ،و رشارنا إلاى  يعاض الكتاب التاي 

 .  تخصصُ فيت ، فال نعيده هنا
و رما قولت يتتير العلم ، فانمر ليس كما ذكره ، نن  العلام لات جانياان: انول هاو    

الجانب النايُ في العلوم ،و هاذا ال يتتيار  ننات  قاائم علاى الح اائق التاي قاام الادليل 
الصحيو على صدقها و صحتها ،و لوالها ما قامُ للعلوم قائمة . و هذا هو الجانب 

الذ  رغفلت الرجل عمدا . و رما الجانب الناني من العلم فيتمنل في انساسي في العلم 
النفرياُ و االجتهاداُ ، و التفسيراُ التي يطرحها العلما  ، كمحااوالُ اجتهادياة 
لتفسير يعض الفواهر العلمية . و هي لم ي م الدليل العلمي الصحيو على صحتها ،و 

، ف د ي صاححها ،و قاد ي عادلها ،و قاد  ال على ن ضها . و عندما يتوفر الدليل الصحيو
يرفضها . لكن الرجل رغفل الجانب النايُ من العلم ،و تعلاق يالجاناب الفناي منات ، 
ليصل إلى  ال ول يأن ال يصو االعتماد على العلم في تفسير ال رآن تفسيرا علميا. و 

تعمد منت لتاياُ في نفست . علما يأنت  ال يصو شرعا ، و ال ع  ال ، إيعاد هذا خطأ م 
                                                

، مؤسسة الرسالة ، ييروُ ،  2في ذلك رنفر :عيد الكريم زيدان : السنن اإللهية في انمم و الجماعاُ و انفراد، طللتوسع   250

1998 . 
 ، فتاوى تعيق الع ل و علما  الضياا ، موقع محاور ، على شيكة اننترنُ .  8سيد ال مني : م االُ سيد ال مني ، رقم :  251
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كتاب هللا المسطور من رن نفسره يكتاب هللا المنفور ،و ال إيعاد كتايات المنفاور مان 
 رن نفسره يكتايت المسطور. 

  
التاي لام تنياُ صاحتها و ال –و حتى إذا فسرنا ال رآن الكريم يالنفريااُ العلمياة     

ُ العلماا  ، فال مانع مان ذلاك ، فهاو محاولاة علمياة تنادرج ضامن محااوال -يطالنها
للوصول إلى  تفسير صحيو لآلياُ الكونية في ال رآن الكريم . فهو اجتهاد من رجل 
وَن اْل  اْرآَن َولَاْو َكااَن  الفهم و التفسير ، الذ  رمر يت هللا تعالى  فاي قولات: }رَفَاالَ يَتَاَديهر 

وَن -82لنسااا :ساورة ا-ِماْن ِعنااِد َغْيااِر َّللّاِ لََوَجاد واْ فِيااِت اْختاِلَفاااً َكنِيااراً { ،و }رَفَاااَل يَتَااَديهر 
وا -24سورة محمد:-اْل  ْرآَن رَْم َعلَى ق ل وٍب رَْقفَال َها { يَاَرٌك لِّيَدهيهر  ،و }ِكتَاٌب رَنَزْلنَاه  إِلَْيَك م 
. فهم كتيرهم من المفسارين يجتهادون  -29سورة ص:-آيَاتِِت َوِليَتَذَكهَر ر ْول وا اْنَْليَاِب {

 رآن الكريم ، فلماذا ننكر عليهم ذلك،و ال ننكر على غيرهم مان المفسارين في فهم ال
في تفسيراتهم  لل ارآن ؟ ! . فمان حاق علماا  اإلعجااز العلماي االساتعانة يالنفريااُ 
العلمية في تفسيرهم لل رآن الكريم ، من رجل الوصول إلى  التفسير الصحيو ، وفاق 

ون مسالكهم طري اا إلاى  الصاواب، و قاد المنهل الشرعي في التفسير. و يذلك قاد يكا
يكااون الخطااأ طري ااا إلااى  اكتشاااف ح ااائق كانااُ مجهولااة . و حتااى إذا افترضاانا رن 
يعضهم رخطأ في تفسيره ليعض ارياُ ، فذلك ال يضر الشرا شيئا ، و هم كتيرهم 

 من المفسرين، من رصاب لت رجران،و من رخطأ لت اجر واحد . 
وحي إلهي ، و العلم علم إنساني ، فهو من ياب التتليط  و رما قولت يأن النصوص    

و التاادليس ، نن هللا تعااالى  اناازل كتاياات للناااس يمااا يوافااق طييعااتهم،و ي ناساايهم فااي 
تعاملهم معت ، و إال لماذا رنزلت ،و رمرهم ياإليمان يت ؟ ، و لماذا رمرهم ي را تت ، و 

ورهم ، ما رنزلت وما رمارهم ياااللتزام تديره ، و انخذ يت ؟ . فلو لم يكن ذلك في م د
يت . و لهذا قاال سايحانت: }إِنهاا رَنَزْلنَاا َعلَْياَك اْلِكتَااَب ِللنهااِس يِااْلَحّقِ فََماِن اْهتَاَدى فَِلنَْفِساِت 

َُ َعلَْيِهم يَِوِكيٍل سورة الزمر: فْ -41َوَمن َضله فَإِنهَما يَِضلُّ َعلَْيَها َوَما رَن َنا ،و }َولَ َْد َصره
ساااورة -فِااي َهاااذَا اْل  ااْرآِن ِللنهااااِس ِماان ك اااّلِ َمنَااٍل َوَكااااَن اإلنسااان  رَْكنَاااَر َشااْيٍ  َجاااَدالً {

. فاهلل تعالى  رنزل ال رآن للناس ، و رمرهم يتديره و االلتزام يت ، و هذا  -54الكهف:
 كلت ي يطل زعم الرجل من رساست . 

، فإن  انمر ليس كما صّوره الرجال . و رما ما قالت عن مجامع اإلعجاز العلمي     
نن  هذه المجامع است طيُ نخية من كيار العلما  المختصين فاي مختلاف العلاوم ،و 
كان لها الفضل في إنجاز يحو  و تأليف كتب هامة تتعلق يمختلف جوانب اإلعجاز 
العلمي ال رآن و السنة من جهة . و كانُ سييا فاي رجاوا كنيار مان ريناا  المسالمين 

لتائهين المنهزمين فكريا إلى  رحاب دينهم من جهة نانية . و كانُ ساييا فاي دخاول ا
كنيار ماان الكفاار فااي دياان اإلساالم لمااا رروه مان مفاااهر اإلعجاااز ال رآناي ماان جهااة 

. و رقامُ الحجة العلمية الدامتة علاى كال اليشار علاى صادق رساالة النياي  252نالنة
 . .  -السالم عليت الصالة و -الخاتم محمد ين عيد هللا

و رما انت اده للمجامع العلمية يأنها عالة على الترب ، فهاذا العياب ليساُ مجاامع     
اإلعجاااز هااي الساايب فياات ، و إنمااا هااو عيااب عااام سااييت تخلااف المساالمين ياادولهم و 

                                                
 لى  موقع الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في ال رآن و السنة ، على شيكة اننترنُ. للوقوف على ذلك يمكن الرجوا إل 252
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شعويهم ، و مؤسساتهم العلمية . و ماع ذلاك فإنات يإمكاان علماا  اإلعجااز العلماي رن 
في مجاالُ كنيرة ، من دون االعتماد انساساي علاى التارب ،و يجتهدوا ،و ي يدعوا 

يكون لهم في ذلك فضل السيق . و هذا انمر يدر في الفهور فعاال ، و مان ي تاايع ماا 
ي ااوم ياات علمااا  اإلعجاااز العلمااي يجاادهم يااذكرون رنهاام  جريااوا رمااورا و اكتشاافوها 

و جميال صادقي دوياك ، يأنفسهم ، مانهم : زغلاول النجاار ، و عياد الادائم الكحيال ، 
 عيد المجيد الزنداني ،و غيرهم كنير . 

و حتاى فااي حالاة تيعيااة هاؤال  التامااة للتاارب ، فاإن  هااذا ال يمانعهم ماان مواصاالة    
ريحااانهم فااي اإلعجاااز العلمااي ، نن العلاام إنساااني انصاال ، فلاايس عنصااريا ، و ال 

الناورة الصاناعية  موطن لت، و ال خاصا يشعب دون آخر . رلم تر رن رورويا رخاذُ
من يريطانيا ، و من رورويا انت لُ إلاى  رمريكاا و الياياان ،  و جناوب شارق آسايا .  
لذلك فأنت من حق علما  اإلعجاز العلمي رن يفسروا ال رآن يكل الح ائق التي توصل 

 العلم إليها من دون النفر إلى  م كتشفها ،و ال إلى  موطنت . 
 
فاااده هااو رن حساان حنفااي زعاام رن )) كاال محاااوالُ و رمااا الموقااف السااادس فم    

التوفيق يين العلم و الدين ،و استخدام رحد  النفرياُ العلمية في الضو  و الاذرة ، 
داناة يطيعهاا جهال يالتاياة مان الع ائاد ، و  لتيرير ع ائد الدين . كل هذه المحاوالُ م 

يين العلوم اإلنسانية و من العلم على السوا  . كما رن ذلك التوفيق ينتهي إلى  الخلط 
العلوم الطييعية . فالدين رقرب إلاى  العلاوم اإلنساانية منات إلاى  العلاوم الطييعياة (( . 
لذلك )) عندما ي ؤخذ من الدين علم الطييعة تصيو م شخصة غائية ، تعارف انخاالق 

نكنر ، و ت ؤمن يال يم ، فكل شي  ي سيو يحمده ،و لكننا ال نف ت تسييحت (( .وعليت فال 
 . 253من انمنلة ، إذا كان المنهل مرفوضا رساسا

و ردا علياات رقااول: روال إن معفاام مااا قالاات غياار صااحيو ، و فياات تتلاايط و تاادليس     
على ال را  . نن  العالقة التاي تجماع ياين الادين الحاق و العلام الطييعاي الصاحيو ، 

معا . نن  كال من  هي عالقة تطايق و توافق ، مع رسي ية الوحي على الع ل و العلم
الدين الحق و العلم الطييعي هو من عند هللا تعالى  ، فنحن رمام كتايين إلهياين ، هماا 
: كتاااب هللا المسااطور ، و كتاياات المنفااور ، و علياات فااال يصااو ،و ال ي ع اال رن ي وجااد 
يينهمااا ناازاا فااي الماانهل ،و ال فااي الموضااوا ،و ال فااي الح ااائق ،و ال فااي طاارق 

و من نم فال يصو ال ول: إننا ن وم محاوالُ للتوفياق ياين الادين و العلام  االستدالل .
على حد زعم حسن حنفي . نن  ال يام يذلك ال يكون إال يين المتعارضين ، و هذا ال 

 يصدق على الدين الحق ،و العلم الصحيو . 
علاى  و إذا ما ت وهم تعارض رو تناقض يينهماا ، فساييت ساو  الفهام ، رو االعتمااد    

غير الصحيو من الدين ، رو من العلم ، رو منهما معا . علما يأنت  ي وجد فرق رساسي 
يين قولنا: إن الدين الحق يتطايق مع العلم الصحيو ، و يين قولنا: إننا ن اوم يمحاولاة 
توفيق يينهما . فاي انول ال ي وجاد اخاتالف و تنااقض ،و فاي النااني يعناي رنات ي وجاد 

نعمل على إزالتهما للت ريب يينهما . و هاذا تحرياف ،و ال يصاو  نزاا ،و اختالف ،
ال يااام ياات يااين الاادين الحااق و العلاام الصااحيو ، نناات غياار موجااود ،و ال ي وجااد يينهمااا 
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رصال ، عندما يكون الفهم صحيحا . و إنما ي وجد ذلك يين الدين الياطل، رو المحرف 
هي محاولة تحريفية ،و ستفشل فاي  ، و يين العلم الصحيو ، و محاولة التوفيق يينها

 النهاية ، ننت  ال يمكن ريجاد تطايق صحيو يينهما. 
 
و رما قولت يأن ال ياام يمحااوالُ التوفياق ياين الادين و العلام الطييعاي ، هاي جهال    

يالتايااة ماان الع ائااد و العلاام . فااانمر لاايس كااذلك ، نن التايااة انساسااية منهمااا هااي 
عيادتت على رساس من الشرا الصاحيو ، و الع ال الصاريو، و معرفة هللا تعالى  ،و 

العلم الصحيو . يدليل رن هللا تعالى  خلق الكاون و ساخره لإلنساان  ، ل ولات تعاالى : 
ٍُ له َاْوٍم  ْنات  إِنه فِاي ذَِلاَك َريَاا ُِ َوَماا فِاي اْنَْرِض َجِميعااً ّمِ اا فِاي السهاَماَوا َر لَك ام مه }َوَسخه

ونَ  ، و خلق اإلنسان  ليعيد هللا الذ  خل ت و حّملت انماناة -13سورة الجانية:- {يَتَفَكهر 
و فق الشارا اإللهاي . و هاذا يساتلزم رن كال مان اإلنساان  و الكاون يجاب رن يكاون 
عايدا هلل  ،و من ي خالف هذه اليديهة الشرعية و الع لية ، فهو إما صاحب هاوى ، رو 

الع ل . و عليت فإنت ليس عييا ،و ال ن صاا ، و ال  جاهل يالتاية الح ي ية من الدين ،و
يحق نحد رن يعترض علينا عندما نأخذ من الدين ماا فيات مان علاوم طييعياة نساتعين 
يها في فهم علوم الطييعة ؛ و نأخذ من علوم الطييعة ما ي ساعدنا على فهام الادين ، و 

يحانت  رمرناا ياات ، الكشاف عان رساراره و ِحكماات . فمان ح ناا فعال ذلااك ، نن  هللا سا
 عندما حننا على التدير في كتاييت المسطور و المنفور . 

و يذلك يتيين رن علوم الطييعة و اإلنسان  ت وم على ر سس علمياة إيمانياة إساالمية    
، ذاُ غاياُ ريانية رخالقية ،و إنساانية و علمياة . و هاذا هاو المطلاوب تح ي ات فاي 

م كلها مؤمنة ، ذاُ غاياُ إيمانية ريانية إنسانية ، الواقع، فليس عييا رن تصيو العلو
فهذا هو الوضع الطييعي ، نننا رددنا المخلوقاُ إلى  خال ها . و هذا خالف ما رراد 
رن ي وهمنا يت حسن حنفي ، عندما استهجن ذلك ،و استنكره كأنت جريمة !! ، لكنت لم 

عندما استخدموا العلاوم الطييعاة يستنكر على الماديين ، و الملحدين ، و العلمانيين ، 
لخدمااة مااذهيياتهم و مصااالحهم ، فرّوجااوا لخرافاااتهم ياساام العلاام الحاادي  ، كخرافااة 
الصدفة ، و الداروينية ، و المادية الجدلياة . هاذه الخرافااُ و انياطيال ساكُ عنهاا 
حسن حنفي . و ييادو رنات  ال ماانع عناده مان اساتخدام العلاوم الحديناة لنشار رفكاار و 

دان . ورما رسلمة تلاك العلاوم ياأخالق و ر خالقياُ هؤال  ، فهو عمل م يول و غير م 
ااادان و مرفاااوض عناااده !! . لااايس ننااات   منطل اااُ و غايااااُ إيمانياااة ، فهاااو عمااال  م 

خالف للع ل و العلم ،و إنما ننت  ال يتفق مع مذهييتت و مصالحت .   ياطل،و م 
ين و العلاام ينتهااي إلااى  الخلااط يااين علااوم و نانيااا إن زعماات يااأن التوفيااق يااين الااد    

الطييعة و اإلنسان  ،و يين علوم الدين ، فهذا زعم ال يصو . ننت  سيق رن ييناا رنناا 
ال نحتاج إلى  التوفيق يين تلك العلوم ، ننها ت وم رساسا على التوافق و التطايق ، ال 

هااا ال يعنااي إلتااا  علااى التعااارض و االخااتالف . و علياات فااإن  التطااايق الموجااود يين
يعضااها ، و اختالطهااا فيمااا يينهااا يحياا  ي ااؤد  إلااى  اختفائهااا ، فهااذا ال يحااد  ، و 
ستي ى علوم الوحي إلهية صرفة، و علوم الطييعة و اإلنسان  محتففة يذاتها . و هذا 
ال يمنع ريضا من إمكانية فهور علوم جديدة تكون وسطا جامعا يين علوم الوحي ،و 
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اإلنسااان  ، و هااذا ريضااا ال ضاارر فياات ، نناات  ساايكون رايطااا لمااد  علااوم الطييعااة و
 جسور التواصل و اإلنرا  يين العلوم . 

و رما قولت يأن الدين رقرب إلى  العلوم اإلنسانية من العلوم الطييعية ، فانمر ليس    
كااذلك ، نن  الصااواب هااو رن الاادين الحااق هااو ال اعاادة انساسااية و العريضااة لكاال 

لطييعية و اإلنسانية معا . و العالقاُ يينت و يين علوم الطييعة قوية جادا ، و العلوم ا
مفاهرها كنيرة جدا ريضا ، نجدها متجلية فاي اريااُ الكونياة التاي تتطاي مسااحاُ 

 واسعة من ال رآن الكريم.
و يذلك يتضو رن ما ي وم يت المختصون في التفساير العلماي لل ارآن ، لايس عيياا     

دانا، و ليس هو انحرافا منهجيا كما زعم حسن حنفي  ،و ال ن صا ،و ال خطأ ، و ال م 
  -علاااى رسااااس مااانهل علماااي صاااارم صاااحيو  -. و ماااا علاااى هاااؤال  إال المواصااالة

الكتشااف مفااهر اإلعجاااز ال رآناي و رسااراره ، و ل طاع الطريااق رماام المشااككين و 
ا دان و المرفاوض ،و المحارفين، و المتاالطين و المشوشاين . و إفهاار رن العمال الم 

 عير المنهجي ، هو ما يطرحت هؤال  من تشويشاُ و تشكيكاُ لتاياُ في رنفسهم . 
و الموقف السايع مفاده رن حسن حنفي انت د جماال الادين انفتااني عنادما استشاهد    

يآياُ قرآنية قارنها ييعض المكتشفاُ العلمية في زمانت  . و يرى حنفي رن انفتاني 
إحساس يالن ص ،و كأن ال رآن كتااب فاي العلاوم الطييعياة . و وصاف فعل ذلك عن 

عملت يأنت  ت ريف للدين عن جهل ، نم قال:)) فال يضير ال رآن في شي  آال يحتاو  
على الح ائق ، و لن يزيد العلم شيئا رن ي ؤياده ال ارآن . و هاو وضاع خااطئ لمشاكلة 

علميااة فااي ال اارآن ، تعويضااا التاارا  و التجديااد . و ذلااك يرؤيااة آخاار المكتشاافاُ ال
للن ص ، رو إحساسا يالهيية رمام العلم (( . نم قال ريضا : إنت حتى إذا صدقنا يما قالت 
انفتاني ، فإن )) طريق الت دم و الكشف هو العلم . و ال رآن تايع لت يتصادي ت عليات 

))254  . 
على ال ارا   و رقول : إن قولت هذا غير صحيو في معفمت، و فيت تتليط و تدليس   

. ننات روال  لايس عييااا و ال ن صاا إذا فساارنا ال ارآن يالح ااائق العلمياة الحدينااة ، نن 
الشرا نفست رمرنا يتدير ال رآن و تفسيره يكل ما نستطيع  من ح ائق الع ل و العلم . 
و لهذه العملية دوافع مشروعة و جوانب صحيحة ،و إن كان يعضها ال يصو . فاإذا 

الحدي  لكي نستعين يت في الفهم و الكشف عن الح ائق العلمية الواردة  فسرناه يالعلم
فيت ، فهذا وجت صحيو و م يول . و إذا فسرناه يذلك العلم لكي نيين وجود اإلعجااز 
العلمااي فااي ال اارآن ،و سااي ت لاايعض مااا قاارره العلاام الحاادي  ، فهااذا وجاات صااحيو و 

لتوافق و التطايق يين الادين الحاق و م يول ريضا . و إذا فسرناه يذلك العلم إلفهار ا
العلاام الصااحيو ، يحكاام رن االننااين ماان عنااد هللا تعااالى  ماان جهااة ؛ و للاارد ياات علااى 
ال ائلين يوجود تناقض و صراا يين كل انديان و العلم من جهة رخرى  ، فهذا وجت 
صاحيو ، و م صاد مطلاوب إفهااره . و إذا فسارناه ياالعلم الحادي  إلفهاار الصادق 

العلميين لكتاب هللا من جهة ، و إقاماة اليرهاان الادامغ، و الحجاة اليالتاة علاى  السيق
الكفار ، يأن ال رآن كتااب هللا مان جهاة رخارى  ، فهاذا وجات صاحيو و ناافع جادا، و 

من مرضى ال لوب  –مطلوب يإلحاح ريضا . و إذا فسره يعض المسلمين المنهزمين 
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اإلحساااس يااالن ص و الهزيمااة ، ليجااد  يااالعلم الحاادي  ماان منطلااق -وضااعفا  اإليمااان
لنفساات طري ااا يرفااع ياات إيماناات ،و يااتخلص ماان هزيمتاات النفسااية و الفكريااة ، يإفهااار 
مواف ة ما قالت ال رآن لما جا  في العلم الحدي  . فهاذا وجات فيات ن اص و انهزامياة ، 

 لكنت م يول نمنال هؤال  المسلمين . 
علم الحاادي  ماان منطلااق الهزيمااة و التيعيااة ، و رمااا إذا فساارنا ال اارآن الكااريم يااال   

فنجعال ال ارآن تايعاا للعلام محكوماا يات ، فماا واف ات قيلنااه ، و ماا خالفات رّولنااه تااأويال 
تحريفيا حتى يتفق مع العلام ،و يصايو العلام حكماا علاى الاوحي . فهاذا ال يصاو ، و 

العلاام مرفااوض شاارعا و ع ااال و علمااا ، نن  الااوحي الصااحيو رساايق ماان الع اال و 
اليشريين ،و هذا رمر سيق رن ناقشناه و ييناه في الفصل انول . و عليت فإن  ت اريف 
الدين للعلم، و ت اريف العلام للادين لايس عيياا ،و ال ن صاا ،و ال مساتحيال ،و إنماا هاو 
 رمر صحيو،و مطلوب . و ال يصو ذلك إال إذا تمُ العملية يطري ة غير صحيحة .

لت الرجل عن العالقة يين ال رآن و علاوم الطييعاة ، فالصاواب و رما يالنسية لما قا   
في ذلك ليس يالطري ة التي ذكرها حسن حنفي . ننت إذا كاان ال ارآن لايس كتاياا فاي 
علوم الطييعة ، ننت  كتاب وحي و إيمان ، و عيادة و تشريع ، فأنت ريضا هو كتااب 

دهااا فياات رماار ضاارور  و إلهااي مملااو  يح ااائق علااوم الطييعااة و اإلنسااان  ، و وجو
مطلوب . ننها تؤد  وفيفة إيمانية معرفية فكرية ، ي وم عليها الوحي الصحيو ، و 

 الع ل الصريو ، و العلم الصحيو . 
لااذا فااإن قااول الرجاال: )) فااال يضااير ال اارآن فااي شااي  رال يحتااو  علااى الح ااائق     

صارف المسالمين  العلمية (( . هو قول غير صاحيو ، لات خلفياة مذهيياة ترماي إلاى 
عن االهتمام يطييعياُ ال رآن من جهة ، و إيعادهم من االستعانة يالعلوم الحدينة في 
تفساايرهم لل اارآن الكااريم ماان جهااة رخاارى  . نن الرجاال يعلاام رن اسااتخدام المساالمين 
لذلك هو دليل قو  دامغ إلفهار صدق دين اإلسالم ، و الارد علاى رعدائات مان رهال 

إلااى   -ماان حياا  ياادر  رو ال ياادر –و العلمااانيين . فهااو يسااعى الكتاااب ،و الماااديين 
 حرمان المسلمين من استخدام ذلك في صراعهم الفكر  مع خصومهم الكنيرين . 

علما يأنت  ال يصو شرعا و ال ع ال ، رن يكون كتاب هللا المعجز ال يحتاو  علاى    
ئ إليات و ي شاكك فيات ، الح ائق العلمية . فعدم احتوائت على ذلك يضره كنيارا ، و ي سا

يل و يطعن فيت ، و ال يجعلت رهال يأن يكون كتايا هلل . يل و عدم وجودهاا فيات ، هاو 
 دليل على رنت  ليس كتايا إلهيا . 

و رما شرعا فال رآن  شاهد ب نفست على رنت  مملو  يالح اائق العلمياة الطييعياة و    
عليات فانحن ال نتماض رعينناا عان  اإلنسانية معا ،و قد ر لفُ في ذلك كتاب كنيارة . و

ذلك ،و نتيع مزاعم حسن حنفي . و لو لم تكن تلك الح ائق الكونية مطلوية و هامة ، 
حكم المعجز .   و لها فوائد و غاياُ ت ؤديها ، لما ذكرها هللا تعالى  في كتايت الم 

الجان و و رما ع ال فال ي ع ل رن ي نازل هللا كتاياا معجازا خاتماا يكاون حجاة علاى      
اإلنااس ، و ال يكااون متضاامنا للح ااائق الكونيااة الكنياارة و المتنوعااة ، المتعل ااة يعلااوم 
الطييعاة و اإلنسااان  . فوجودهاا ضاارور  لتكاون تلااك الح اائق قاعاادة عريضاة لكاال 
العلوم . و لت دم لإلنساان اإلجايااُ الصاحيحة المتعل اة يانسائلة الكونياة الكيارى . و 

ية مادياة علاى رن ال ارآن هاو كتااب هللا المعجاز الاذ  ال لتكون يراهين و شواهد علم
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يأتيت الياطل ريادا . و لتكاون ريضاا حججاا علمياة للارد يهاا علاى شايهاُ و متالطااُ 
 رعدا  اإلسالم . 

و يذلك يتيين رن ما فعلت الشي  جمال الدين انفتاني ليس عيياا ،و ال ن صاا ، و ال    
حاذّر منات حسان حنفاي . و قاد ييناا انوجات  جريمة ، و ال ي ؤد  يالضارورة إلاى  ماا

 تفسير ال رآن الكريم يالعلم الطييعي الحدي  .  -على ضوئها-الصحيحة التي يمكن
فمفاده رن حسان حنفاي ذكار رن التفساير العلماي  –النامن  –و رما الموقف انخير    

، ذكار  لل رآن لت يعاض المميازاُ اإليجايياة ، ذكار منهاا نالناة ، لكان ساليياتت كنيارة
منها عشرة عيوب . رولها يتمنل في قولت: )) إن هذا التفسير ييدر من ارخر ،و لايس 
من الذاُ ، إحساسا يالدونية رمامت . فينشأ لدينا مركب ن اص تجااه ارخار . فنتحاول 
يدعين ، ناقلين ال مكتشفين ، تالميذ إلى  انيد ،  ستهلكين لحضارة التير ، ال م  إلى  م 

 .  255ساتذة ((دون رن نكون ر
و رقاول: إن هاذا العيااب الاذ  ذكاره الرجاال ، سايق رن رجيناا علااى جاناب منات فااي    

الموقف السايق ، عندما تكلمنا عن دوافع التفسير العلمي لل رآن ،و روجهت الصحيحة 
،و يينا غير الصحيو منها ، و عليت فال نعيد ذلك هنا . لكننا ن ول: إن ما قالت الرجل 

في معفمت ، و ما حذّر منت ليس الزما رن يحد  ، إذا تّم التفسير  هنا ، غير صحيو
يطري ة شرعية علمية صحيحة . فإذا يدر المفسر مان الشارا نفسات ، و ي ناعاة ذاتياة 
ماان دون االنطااالق ماان ارخاار ، و يتيااع الماانهل الشاارعي الصااحيو فااي التفسااير ، 

ال رآن ، ناام يالساانة النيويااة فيسااتخرج ارياااُ المتعل ااة يالح ااائق العلميااة ، فيفساارها ياا
الصااحيحة ، ناام يالع اال الصااريو، ناام يااالعلم الصااحيو . يكااون هنااا قااد مااارس عمليااة 
التفسير العلمي لل رآن يعلمية وعازة ، ال دونياة فيهاا و ال ن اص . و العلام لايس ملكاا 
نحاد، و ال مااوطن لاات ،و ال يحااق نحااد رن يحتكاره ، و ماان حااق المفساار المساالم رن 

وجده . و يستطيع رن ي يدا في تفسيره العلماي لل ارآن ، و يتجااوز مرحلاة يأخذه رنى 
االستهالك و التتلمذ إن كان قد مر يها . علماا ياأن االساتعانة ياالتير لايس عيياا ،و ال 
ن صاا ، نن  كال رهال العلاام يساتفيدون مان نتاائل و تجااارب غيارهم مان العلمااا  . و 

حسن حنفي عندما زعم يأننا سني ى تالماذة يذلك  نتخلّص من الحتمية التي حذّر منت 
 إلى  انيد . 

و العيب الناني مفاده رن حسن حنفي زعام رن التفساير العلماي لل ارآن ي اؤد  إلاى      
اساامرار الن اال إلااى  فتاارة طويلااة دون اللحاااق يالنفرياااُ العلميااة ،و نفاال عرضااة 

 . 256للصدمة الحضارية 
تدليس علاى ال ارا  ، نن  ماا حاذّر منات لايس و قولت هذا فيت تتليط و تهويل ، و     

الزما ،و ليس سييت التفسير العلمي لل رآن ،و إنما سييت هو التخلف العام الذ  تعاني 
منت رمتنا . فليس التفسير العلمي هو الذ  رّخرها و خلّفها،و ال هو الذ  روصلها إلاى  

قرون قيال فهاور  ما هي عليت من ضعف و تخلف و هوان . نن  تخلفها يعود إلى 
التفسير العلمي لل رآن في العصر الحدي  . و السيب انساسي في تخلفناا و هزيمتناا 
هو العامل السياسي الداخلي روال ،و السياسي الخارجي نانيا . فليس التفساير العلماي 
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لل رآن هو الذ  روقعنا في ذلك ، فهذا افترا  ، و زعم ياطل . يل إن التفسير العلمي 
 -عنااد ممارسااتت-د يكااون  طري اا إلااى  التحاارر و اإلياداا ، نناات  ييعاا  فيناالل ارآن قاا

العزة و الرفعة،و التفوق و الدافعية لإليداا و االكتشاف ،و االعتزاز يديننا و رمتنا . 
و يفتو لنا مجاال للسعي المتالك الم وماُ انساساية للعلام و التكنولوجياا . و مان نام 

نجي لنا مما حذّرنا منت حسن حنفي . فال ت صيينا يصيو التفسير العلمي لل رآن  هو الم 
 صدمة حضارية ،و ال ني ى رهينة الترب ،و ال عالة عليت . 

و رما العيب النال  ، فمفاده رن حسن حنفي يرى رن التفسير العلمي لل ارآن ي اؤد     
ر إلى  اقتالا العلم من جذوره في الترب ،و رخذ آخر منجازاُ العلام ، دون التصاوّ 

العلمي للعالم ، الذ  ينشأ ينا  على تطور العلم ، و فروف نشأتت . فأخاذ العلام دون 
التصّور العلمي يجعل العلام مجارد ترجمااُ و معاارف ، مان دون رن تحاد  إعاادة 

 257ينا  لتصّورنا للعالم على رساس تصّور علمي . فإننا نكون كالحمار يحمل رسفارا
  . 
يف جدا، يل و ال يصو ، و إن صو فحدونات  لايس و رقول: إن اعتراضت هذا ضع  

ضروريا ، لمن يمارس التفسير العلمي لل رآن الكريم . و رما يالنسية للنهضة العلمية 
كأمة ، فهذا رمر آخر ، ال يتح ق إال يتهيئة انرضية الصحيحة : ماذهييا ، و سياسايا 

قاة علمياة شااملة . ، و اجتماعيا ، و مادياا ...إلا  ، و هاذا رمار ضارور  نياة انطال
لكناات ال يتطلااب ررضااية نمطيااة واحاادة ، فهااي تختلااف ماان رمااة إلااى  رخاارى  ،و ماان 
مجتمع إلاى  آخار . نن  علاوم الطييعاة علاوم موضاوعية حيادياة يمكان فصالها عان 
مجتمعهااا الااديني، رو المااذهيي، رو السياسااي الااذ  نشااأُ فياات ،و تعويضااها يأرضااية 

سيا ، و اجتماعيا . و لهذا وجدنا دوال متطورة رخذُ جديدة: دينيا ، و مذهييا، و سيا
العلم عن دول رخرى  ، مع اخاتالف لتاتهاا ، و رديانهاا ، و ماذاهيها ، و ت اليادها، و 
رهدافها ،و مصالحها . فالعلوم الطييعية هي علوم موضوعية حيادية ، يمكن ن  رمة 

 ية . رن تأخذها و تستوردها إذا هيأُ انرضية الداخلية المناس
و رما يالنسية لمفسار ال ارآن تفسايرا علمياا ، فهاو يأخاذ ح اائق العلام مجاردة عان     

خلفياتهااا الدينيااة و المذهييااة ، و اللتويااة و العرقيااة ، و ي وففهااا فااي تفساايره العلمااي 
لل رآن الكريم ، سوا  رخذها من الترب ، رو من الشرق ، رو من يالده ، رو اكتشافها 

يكون هذا المفسر قد قاام يوفيفتات مان دون رن ي اع فاي المحااذير هو ينفست . و يذلك 
 التي حذّر منها حسن حنفي .

و ييدو رن الرجل رراد رن ي ؤشكل الموضوا ، لي ول لنا: من يريد رن يأخذ علاوم     
الطييعة من الترب لتفسير ال رآن تفسيرا علمياا ، عليات رن يأخاذ يع ائاد و تصاوراُ 

نسان  و الحياة . و إذا رخذ يذلك فعليت رن يتخلى عن ع ائده الترب حول الكون و اإل
و تصوراتت،  يحكم رنت  رخذ يتصوراُ الترب ، التي حلُ محل تصوراتت الساي ة. 
و إذا رخذ يها فهاذا ريضاا ي وقعات فاي تعاارض ياين هاذه التصاوراُ ، و ال ارآن الاذ  

خال فاة لمفااهيم و تصاوراُ ي ريد تفسيره تفسيرا علميا ، يحكم رن تصوراُ الترب م 
ال رآن المتعل ة يالكون و الحيااة و اإلنساان  . هاذه انشاكلة هاي التاي ييادو رن حسان 
حنفي كان يريد رن ي ولها ، و يصل إليها في اعتراضت على التفسير العلمي لل رآن . 
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لكنها في الح ي ة هي رشكلة زائفة و ال تصو ، ننات  سايق رن ييناا رن علاوم الطييعاة 
وم موضوعية حيادياة يمكان فصالها عان خلفياتهاا المذهيياة و االجتماعياة مان هي عل

جهة، و يمكن ن لهاا إلاى  ر  رماة ، و إلاى  ر  يلاد مان جهاة رخارى  . كماا رن العلام 
الطييعااي هااو علاام حياااد  ، ال يتاادخل فااي تتيياار ع ائااد الناااس ، حتااى و إن كانااُ 

يرهاا لتنساجم ماع ماا ي ولات العلام ، تتناقض معت ،و ال تتتير إال إذا رراد رصحايها تتي
رو مع ماا ي خالفات . و لهاذا إذا نفرناا إلاى  علماا  الطييعاة فاي العاالم ، نجاد ع ائادهم 
تياينة و متناقضة ، فمنهم اليهود ، و النصراني، و المسلم، و اليوذ ، و الملحد، و  م 

 الهندوسي ،و الطاو .
  
فسير العلمي لل رآن يالعلم الحدي  ، و العيب الرايع هو رن حسن حنفي ذكر رن الت   

ي ؤد  إلى  االن طاا عن ترا  انمة العلمي ، و الجهل يات،و االنفصاال عنات ،و هاو 
 . 258الذ  ساهم في تطور العلم التريي

و رقول : إن اعتراضت هذا ال يصو ، وليس سييت التفسير العلماي لل ارآن الكاريم     
الرجل، و ال يستلزمت ريضاا . نن  االن طااا  ،و ال ممارستت ت ؤد  إلى  ما حذّر منت

عن ترا  انمة ، ليس جديدا ، فهو ح ي ة واقعية حد  قيل رن يفهر التفسير العلمي 
لل رآن ، يل إن من عوامل فهوره هو تخلف انمة، و ان طاعها شيت التام عان دينهاا 

 و ترانها و مجتمعها انول . 
ال ت طااع المفساار عاان تاريخاات و تراناات، ياال و ممارسااة التفسااير العلمااي لل اارآن     

العكس فهو عندما يمارس ذلك التفسير فإنت يرجع إلى  رقوال السلف من الصاحاية و 
التااايعين و غياارهم ، ليسااتفيد يهااا فااي فهماات لل اارآن ،و قااد يجااد فيهااا رقااواال صااحيحة 

 مواف ة لما قالت العلم الحدي  . 
ن هو اتجااه تفساير  حادي ، ي ضااف إلاى  هذا فضال على رن التفسير العلمي لل رآ   

االتجاهاُ التفسيرية انخرى  المعروفة ، كاالتجاه اللتو  ،و الف هي ، و الصاوفي، 
و السياسي ، و التاريخي . فهو لايس ن يضاا لتلاك االتجاهااُ ، و لايس ياديال عنهاا ، 

ا عان ننت  يندرج ضمن اختالف التنوا ال اختالف التناقض . و عليت فهاو ال ي طعنا
 تراننا ،و ال ي شكل خطرا عليت ،و ال تهديدا لت،و يذلك يس ط اعتراض حسن حنفي . 

و العيب الخامس مفاده هو رن حسن حنفي زعم رن )) اإلعجاب يالعلم دون غياره    
ماان إنجااازاُ الحضااارة الترييااة فااي الفاان و السياسااة ، و االقتصاااد و االجتماااا ، و 

لم التريي واحد ، و رخذ الحضارة التريية مرتيط يها رساليب الحياة . في حين رن الع
ارتياااط الجااز  يالكاال . فأخااذنا العلاام دون حضااارة العلاام ،و زرعناااه فااي ييئااة ن افيااة 

 .  259ليسُ ييئتت ، فحد  تجاور في حياتنا يين الحاسب ارلي و صراا الولي ((
رجينا على جانب و رقول: إن اعتراضت هذا ال يصو ، و فيت تتليط و تدليس ،و قد    

منت في العيب الساايق . و ييناا رنات ال توجاد رياة حتمياة مفروضاة علاى اإلنساان  فاي 
رخذه للعلم الطييعي ، فلت الحرية التامة في فصل العلم الطييعاي عان ررضايتت الدينياة 
و اللتوية ، و السياسية و االجتماعية، التاي فهار فيهاا، و تعويضاها يأرضاية جديادة 
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لاام الطييعااي علاام موضااوعي حياااد  ، يمكاان فصاالت عاان منشاائت، و ال تناساايت . و الع
 يصو ريطت يأية ررضية دينية ، رو سياسية معينة . 

و الشاااهد علااى ذلااك رناات  ماان النايااُ تاريخيااا رن روريااا اسااتفادُ ماان الحضااارة      
اإلسااالمية ، لكنهااا مااع ذلااك لاام تأخااذ دينهااا اإلسااالمي ،و ال لتتهااا العرييااة. و عناادما 

النورة الصناعية في يريطانيا، رخذُ منها دول رورويا نورتها الصاناعية، و  فهرُ
لم تأخذ لتتهاا االنجليزياة ،وال ماذهيها اليروتساتانتي . و كاذلك حاال الياياان ، فعنادما 

 رخذُ العلم من الترب ، لم تأخذ من الترب لتاتت، و ال مذاهيت الدينية . 
م غرياي، فهاذا تحرياف و تضاليل . نن  و ال يصو وصف العلم الحدي  يأنات علا    

العلاام فااي ذاتاات هااو علاام إنساااني حياااد  ، شاااركُ فااي نشااأتت و تطااويره و تشااييده 
اإلنسانية كلها ،و ما تزال تشارك في ذلك إلى  يومناا هاذا . و الشااهد علاى ذلاك هاو 
رن العلم  اليوم رصيو عالمياا ،و مراكازه كنيارة ، و لايس محصاورة فاي التارب . و 

رى اليوم علما  كنيرين من مختلف انجناس و اليلدان يعملون في مخاير العلم  نحن ن
في رمريكا ، و كندا ،و اليايان، و استراليا، و ماليزيا ،و رورويا ، و كورياا الجنويياة 

 . 
و رما قولت يأنناا رخاذنا العلام وزرعنااه فاي غيار ييئتات ، فالخلال لايس كماا صاّوره     

نا رخذنا يعض العلم يطري ة ناقصة، و من دون رن نهيئ لت حسن حنفي، و إنما هو رن
انرضية الصحيحة التي تناسيت و تت يلت ، لينشأ فيهاا نشاأة طييعياة صاحيحة . و هاذا 
ال يتطلااب منااا ن اال ييئتاات الترييااة،و إنمااا يتطلااب منااا رن تكااون الييئااة مناسااية جاذيااة 

عاقيااة لماان يطلااب فساادة م  العلاام . وهااذا انماار قااد  مشااجعة ،و ال تكااون ييئااة طاااردة م 
جريتت دول ليسُ عريية ، و معفمها من دول العالم النال  ، و قد نجحُ فيت نجاحا 

 كييرا ، كاليايان ،و كوريا الجنويية ، و سنتافورة ، و ماليزيا، و تركيا حاليا . 
و رمااا يالنسااية للمفساار المساالم الااذ  يسااتخدم العلاام الحاادي  لتفسااير ال اارآن الكااريم   

را علميا، فهو ال يأخذ منت إال ح ائ ت ، رو نفرياتات التاي يمكان رن يساتعين يهاا . تفسي
جادُ . و عملات هاذا ال حارج فيات ، فهاو  على رن ي جردها من خلفياتها المذهيياة إن و 

 موافق للشرا،و للع ل، و للعلم ، و للمصلحة العملية .
ايااة يااالعلم و تفسااير و العيااب السااادس مفاااده هااو رن حساان حنفااي ياارى رن )) اليد    

الدين طي ا لآلخر اكتشافاتت ، يعطي العلم زمام الميادرة ، و يجعل الدين مجرد الحق 
للعلاام . فيكااون الفضاال للعلاام علااى الاادين ،و يكااون الساايق للعلمااا  علااى اننييااا   ، و 
يكون النيي هو العامل المحرك للمطلق ، مما ي عطي العلم ركنار ماا يساتحق، و الادين 

 . 260يستحق (( رقل ما
و رقول : إن انمر ليس كما صّوره الرجل ، و فيات تتلايط و تادليس علاى ال ارا ،    

نن  التفسير العلمي لل رآن ال يد رن ينضيط يالضوايط الشرعية ، و يلتزم يخطاواُ 
المنهل الشرعي في التفسير .  فإذا خالفها فهو قد ينحرف عن الشرا ،و يجب عليات 

لمانهل . منهاا رنات  يجاب رن يكاون المنطلاق فاي التفساير العلمااي رن يعاود إلاى  ذلاك ا
لل رآن هو الوحي، فهاو انصال و المنطلاق، و الَحَكام و الِمحاك ، و ال اول الفصال ، 

رسيق من الع ل، و الواقع، و العلم اليشار  . فاإذا ماا خالفاُ رياة  -ر  الوحي–ننت  
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و المرجاع و انسايق . علماا نفرية علمية ، ح ي ة شرعية ، فالوحي هنا هو انصل 
يأن العلم الصحيو ال يمكن رن يخالف الاوحي الصاحيو ،و العكاس صاحيو . و عليات 
فإنما خالف الوحي الصحيو ، فهو ليس يعلم ، و إذا خاالف الاوحي العلام الصاحيو ، 

 فهو ليس وحيا صحيحا . 
 
ن العلم إلى  الدين و رما إشارة الرجل إلى  رن يداية التفسير العلمي لل رآن ، تيدر م   

،و هذا ي عطي رسي ية للعلم على الدين . فاانمر لايس كاذلك ، نن  كال تفساير لل ارآن 
ييدر روال من ال رآن ، نم يرجع إليت نانيا . و منت التفساير العلماي، و ذلاك رن المفسار 
ي اارر ال اارآن و يتااديره لكااي ي فسااره تفساايرا علميااا ، و هااو هنااا رمااام طااري ين: إمااا رن 

ج من ال رآن لليح  عن الح ائق و النفرياُ العلمية ليفسر يها ارياُ الكونية ، يخر
و عندما يجدها يرجع نانية إلى  تلك ارياُ و يجتهاد فاي تفسايرها يماا تحصال عليات 

 من ح ائق و نفرياُ علمية . 
و إما رن  يتيع الطريق الناني ، و هو رن المفسر يأخذ يعض ح ائق ال رآن الكونياة   
رو التاريخية ، و يخرج منت لليح  عن تلاك الح اائق و الكشاف عنهاا فاي الواقاع ، ، 

فإذا وجدها فيريط يينها و يين ما ذكره ال رآن حولهاا ،و ي يارز انعجااز ال رآناي فاي 
اسات رُ يجيال  -عليات الساالم-ذلك . و منال ذلك رن ال رآن رشار إلى  رن سفينة نوح

يكّونوا فري ا من الياحنين المختصاين لليحا  عان  الجود  ، فعلى المهتمين يذلك رن 
السفينة في ذلك الجيل . و نفس انمر ينطيق على مديناة إرم ذاُ العمااد التاي رشاار 

 ال رآن الكريم إلى  رنها توجد في انح اف.
علما يأن العيرة ليسُ في من هو انسيق ؟ ،و إنما هي في صاواب التفساير ، و     

ت فإنمااا رناااره الرجاال ماان رسااي ية العلاام علااى الاادين،و رسااي ية سااالمة الماانهل . و علياا
العلما  على اننييا   ، هو رمر غير صحيو ، و ال عالقة لت يالتفسير العلمي لل ارآن 
. و قد  سيق رن ناقشانا ذلاك فاي الفصال انول ،و ييناا رن الاوحي الصاحيو ، رسااس 

سيق و رفضل من العلما  . مع رنت الع ل،و الواقع،و العلم ، و هذا يعني رن اننييا   ر
يجاب التفرياق يااين رساي ية الاادين كمكاناة و مرتيااة، و قداساة و رهميااة ،و ياين رسااي ية 
العلم كممارسة و تجرية عملية لتفسير انسيق مكاناة و هاو الاوحي . فهاذه رساي ية ال 
تن ض انولاى ،و ال حارج فيهاا ،و هاي نفساها يمكان تطيي هاا انطالقاا مان الادين إلاى  

 العلم كممارسة و تطييق .   
   
و رما العيب السايع فمفاده رن حسن حنفي يرى رن )) التوفيق يين الدين و العلم، و    

رخذ من العلم ما يتفق مع الدين ،و رفض ماا ي خالفات، رو رخاذ مان الادين ماا يتفاق ماع 
ي اؤد  إلاى   العلم ،و يالتالي ايتسار العلم و الدين معا ، و تأويال رحادهما ياارخر. مماا

 . 261سو  فهم الدين و العلم على حد سوا  ((
و رقاول : إن قولاات هااذا ال يصاو، نناات اعتااراض ياطاال ، ينااه علااى م اادماُ غياار    

صحيحة ، فنتائجت غير صحيحة هي ريضا . نن الرجل ال يفرق يين انديان ، فهاي 
ُ و تعارضااُ عنده كلها سوا  ، مع رن الح ي ة خالف ذلك . نعم رنت توجد تناقضاا
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يين العلام الصاحيو و اندياان الياطلاة و المحرفاة ، و ال يمكان الجماع يينات و يينهاا ، 
، فال ي وجاد فيات ماا ي خاالف  -و هو اإلسالم –لكن انمر يختلف تماما مع الدين الحق 

الع ل الصريو، و ال العلم الصحيو من جهة ، و ال ي وجد في العلام ماا ي خاالف الادين 
هة نانية . و يذلك تس ط اعتراض حسن حنفي ، و ال يصو افتراضت، الصحيو من ج

 و ال انخذ يت، و ال تصّور حدونت في الواقع . 
و علياات فااإن كاال مااا ي خااالف الاادين الحااق ، فهااو لاايس علمااا صااحيحا ،و كاال دياان     

ي خالف الع ل الصاريو، و العلام الصاحيو ، فهاو ديان ياطال يالضارورة ،و لايس هاو 
لااذ  رنزلاات هللا تعااالى  للنااس ، نناات ال ي ع اال ، و ال ي مكاان شاارعا ،و ال الادين الحااق ا

 ع ال ، و ال علما رن يتناقض كتاب هللا المسطور مع كتايت المنفور. 
لذا فنحن نطالب الرجل يأن يذكر لنا مناال، رو رمنلة من الدين الحق تخاالف العلام     

نماذج مان العلام الصاحيو تخاالف الصحيو ،و العكس ريضا، فيعطي لنا نموذجا ، رو 
جاد تنااقض يينهماا ، فهاو لايس  -جادال –الدين الصاحيو . و حتاى إذا افترضانا  رنات و 

توهم ، سييت خطاأ فاي فهام الاوحي، رو العلام ، رو  تناقضا ح ي يا، و إنما هو تناقض م 
ن هما معا . و يما رنت  ليس تناقضا ح ي يا ، فايمكن دفعات و إزالتات ، ننات  ال يمكان ر

 يحد  تناقض ح ي ي يين الدين الحق و العلم الصحيو . 
و ينااا  علااى ذلااك فإناات ال مااانع ماان تفسااير الاادين الحااق يااالعلم ، و تفسااير العلاام     

الصحيو يالدين الحق . و في الحالتين هو إعجاز علمي ياهر لل رآن الكريم . و يهذه 
ال ي عتماد إال علاى الح اائق الطري ة ال يحد  سو  فهم للدين و ال للعلم ، شاريطة رن 

العلمية النايتة . و رما النفرياُ و التفسيراُ التي لم ي م الدليل ال طعي على صحتها 
،و ال على يطالنها، فيمكن االستعانة يهاا ، كنفريااُ فنياة ال كح اائق . و ال يصاو 
و استخدامها حجة إذا كانُ تخالف الدين الحق ،و في هذه الحالة يكون الدين الحق ه

انصل و الَحَكم و انساس ،و ال ي سمى ذلك تناقضا يين الدين الحق و العلم الصحيو 
 ،و إنما هو تناقض يين الدين الحق و فنياُ و نفرياُ علمية غير صحيحة .

و العيب النامن مفاده رن حسن حنفي زعم رن التفساير العلماي لل ارآن مان عيويات     
ى ي مكنت تأييد الدين ، خاصة اإليمان يالتيييااُ . رنت ي ؤد  إلى  )) سو  فهم العلم حت

و سو  فهم الدين لتأييد العلم الاذ  يسامو يتأويال التيييااُ . و ساو  تفساير العلام ،و 
اتهام يعض نفرياتت ياإللحاد و الكفر . و سو  تفسير الدين إلدانة العلم ، رو إلعاالن  

 .  262نهل ((يرا تت ،و الوقوا نهائيا في ازدواجية المعرفة و الم
% ، نن  99و رقاول: إن قولات هااذا غيار صااحيو فاي معفمات ، ياال ال يصاو ينحااو   

الرجل روال ، قال يذلك على رساس وجود التناقض يين الدين و العلم ،و هذا ال يصو 
ال ول يت يين الدين الحق و العلم الصحيو ؛ لكن يصو ال ول يت يين العلم الصحيو و 

ن ول : إن قولت: )) سو   -انطالقا من الدين الحق–ة . لكننا انديان الياطلة و المحرف
فهم العلم حتى يمكنت تأييد الدين ، خاصة اإليمان يالتييياُ (( . هو قول ياطل جملاة 
و تفصيال ، نن  معنى كالمت يالمعكوس هو )) حسن فهم العلم حتى يمكنت مان عادم 

زعم ال يصو ، نن  العلم الصاحيو تأييد الدين، خاصة اإليمان يالتييياُ (( ، و هذا 
، في خدمة الدين الحق، و الادين الحاق فاي خدماة العلام الصاحيو . نن الادين الحاق 
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يمنل كتاب هللا المسطور ، و العلم الصحيو ي عير عن ح اائق كتااب هللا المنفاور ، و 
ن عليت فإنت ال يمكن رن ي وجد يينهما تناقض و ال تناحر ،و يهذا يس ط زعم الرجل ما

رساست . علما يأن العلم الحدي  ال ينكر التيب العلمي الح ي اي ،و هاو الاذ  اكتشاف 
منت جانيا هاما ، لم يكن يعرفت اإلنساان  مان قيال . و إنماا هاو ينكار التياب الخرافاي 
الميني على انساطير و الفنون و انهوا  . فالتيب الح ي ي قال يت الشرا ،و الع ل 

،و لوال إيمان العلما  يوجوده ما يحناوا ،و ماا استكشافوا  الصريو ، و العلم الصحيو
،و ما وصلوا إلى  ح ائق علمية هي من غييياُ العلام الحادي  ، كالاذرة و مكوناتهاا 

 .و هذا رمر سيق رن ناقشناه و يينا وجت الصواب فيت، فال نعيده هنا.
، و الطعان فسو  فهم العلم الصاحيو هاو الاذ  ي اؤد  إلاى  مهاجماة الادين الحاق     

فيت، و إنكار يعض ح ائ ت . كما رن سو  فهم الدين الحق قد ي ؤد  إلى  مهاجمة العلم 
الصحيو ،و إنكار يعض ح ائ ت . فالذ  ذكرناه هو الصواب في المسألة ،و ليس هو 

 ما رراد رن ي وهمنا يت حسن حنفي .
يال التيييااُ (( . هاو كما رن قولت: )) سو  فهم الدين لتأييد العلم الذ  يسمو يتأو    

ريضا ال يصو يين الدين الحق و العلم الصحيو . و الصواب هو رن ن ول : )) حسن 
فهم الدين الحق لتأييد العلم الصحيو ، الذ  ال يسمو يتأويل التييياُ (( . و ال يصو 
رن ي  ال : إسا ة فهم الدين الحق لتأييد العلم الصحيو ؛ نن  كال منهماا حاق . و إنماا 

مطلوب حسن فهم الدين الحق ، لتأييد العلم الصحيو ، و العكس صحيو . علما يأن ال
العلاام الصااحيو ال يساامو يالتأوياال التحريفااي للتييياااُ المااذكورة فااي الشاارا ، و ال 
يتأويل نصوصت يذلك التأويل . نن  العلم الصاحيو ال ينكار غيييااُ الادين الحاق، و 

 ال التيب الح ي ي عامة . 
إن قولت: )) و سو  تفسير العلم ، و اتهام يعض نفرياتت ياإللحاد رو الكفار  و نانيا   

(( ، هو ريضا ال يصو ، نن  ما ينسب للعلم ليس كلت علما ، و إنماا هاو علاى نالناة 
رنااواا : انول يمناال الح ااائق العلميااة التااي قااام الاادليل الصااحيو علااى نيوتهااا ،و هااذا 

ق ،و ماع الع ال الصاريو ، و يجاب انخاذ يات . و النوا ال يتناقض ريدا مع الدين الح
النوا الناني يتمنل في النفرياُ و الفرضياُ العلمياة ، التاي هاي محااوالُ لتفساير 
يعض فواهر الطييعة ، لكنها ما تزال فنية احتمالياة ، لام ي ام الادليل الصاحيو علاى 

الشارا و قاد  صحتها ،و ال على يطالنها ، رو على تعاديلها . و هاذا الناوا قاد ي وافاق
ي خالفت ، فما واف ت نستعين يات فاي التفساير العلماي لل ارآن ، و ماا خالفات نرفضات ، و 

 ليس هو حجة على الشرا ، و ال على الع ل ، و ال على العلم . 
يتمنل في آرا  و وجهاُ نفر ليسُ من صميم العلم  -انخير –و النوا النال       

هاو مان رديياتات و هوامشات . و مضامونت خلايط  الطييعي، و ال من نفرياتات ، و إنماا
ماان ررا  احتماليااة فنيااة ،و تخميناااُ و رهااوا  ،و رفكااار مذهييااة متعصااية ، و كلهااا 
ينتسب إلى  الفكر العلمي . و هذا النوا ليس حجة على الدين الحق، و ال على الع ل 

ن ادها، و الصريو، و ال علاى العلام الصاحيو . و ال يصاو االعتمااد عليهاا ، إال يعاد 
 قيام الدليل الصحيو على صوايها . 

و إنماا هاو مان  -كماا زعام حسان حنفاي–و هذا الذ  قلناه ليس من سو  فهم العلام   
حساان فهماات و تفساايره ،و وضااع الشااي  فااي مكاناات المناسااب . لااذا ال يصااو إلحاااق 
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نت النوعين الناني و النال  يالعلم الصحيو من جهة ، و ال يحق اتهام من يرفضهما يأ
عدو للعلم ، رو رنت يرفضت ، رو ال يفهمت ، رو يتعصب ضده من جهة نانية . كما رنات  
يحق لنا وصف اررا  و النفرياُ و الفرضياُ الياطلة المنتسية للعلم ، يأنها رفكاار 
ياطلة . و إذا كانُ ذاُ صيتة كفرية ، رو إلحادية ، رو مادياة فإنات يحاق لناا ، يال و 

اتها الح ي ية ، يأنها إلحادية و كفرية ، لكي ن طّهر العلم منهاا يجب علينا وصفها يصف
،و نضعها في مكانها  المناسب ، و ن حذّر الناس منها ، و ال نتالطهم يإلحاقهاا ياالعلم 
، و هي ليسُ منت . و من يخالفنا فهذا ، فهو إما غير واا يما قلناه، رو رنت  صاحب 

م ، على حساب الدين الحق، و الع ل الصريو هوى ينتصر نفكاره الياطلة ياسم العل
، و العلاام الصاااحيو . و مااان حااق ر  إنساااان ، يااال و يجااب عليااات رن ي خلّاااص العلااام 
الصحيو من انساطير و انياطيل التي ردخلها فيت ردعياا  الع النياة ، لينتصاروا يهاا 

  لمذهيياتهم ، و ليطعنوا يها في الدين ياسم العلم .
: )) سو  تفسير الدين إلدانة العلم ، رو إلعالن  يرا تت (( . ففيت و يالنسية ل ولت     

حاق و ياطال ، فااالحق هاو رن سااو  تفساير الاادين قاد ي ااؤد  إلاى  إدانااة العلام . و رمااا 
الياطل فهو رن الذ  ي يرئ العلم ليس هو سو  تفسير الدين علاى رر  حسان حنفاي ، 

يأن إدانة العلم الصحيو يالدين الحق  و إنما الذ  ي يرئت  هو حسن تفسير الدين . علما
هو سو  فهم للدين ،و ال يصو الوقوا فيت . كماا رن ساو  تفساير الادين الحاق ي اؤد  

 إلى  اإلسا ة للدين نفست روال ، و إلى  إدانة العلم الصحيو نانيا . 
و رما قولت: )) و الوقوا نهائيا في ازدواجية المعرفة و المنهل (( . فهو ال يصو     

، نن  الم اادماُ التااي ينااى عليهااا ررياات غياار صااحيحة . علمااا يااأن المعرفااة العلميااة 
واحدة ال تتعدد ،و إن تعددُ طرق الوصول إليها . فهي ال تتعاد ساوا  رخاذناها مان 
الاادين الحااق ، رو ماان الع اال الصااريو ، رو ماان العلاام الصااحيو . فالمعرفااة إذا كانااُ 

ية المنهل فال  تصو ريضاا ، نن  منااهل صحيحة فهي واحدة . و رما ذكره الزدواج
تعددة ، يتعدد ميادينها و مواضيعها . فال ي وجد منهل  اليح  العلمي هي في انصل م 
واحد يصلو لكل العلوم . و هذا التعادد ضارور  و مطلاوب ، يساب تعادد مواضايع 
ذا العلوم ،و من المعروف و النايُ يالتجرية رن الموضوا هو الذ  ي حدد منهجت ، لا

فهو يندرج ضمن اختالف التنوا، ال اختالف التناقض . و ال ي وجاد ر  تنااقض ياين 
مناااهل العلااوم الطييعيااة و اإلنسااانية ،و يااين مناااهل العلااوم الشاارعية .و كاال المناااهل 
ستخدمة في علوم اليشر لها رصولها في الشريعة يطري ة رو رخرى  ،و لها عالقة  الم 

 .   263ريضا يأصول طرق االستدالل في الشرا
و العيب التاسع مفاده هو رن حسن حنفي ذكر رن من عياوب التفساير العلماي رنات     

ي حّول )) انمر كلت إلى  مكساب و تجاارة ، مان رجهازة اإلعاالم فاي مجتمعااُ رمياة 
رنصاف متعلمة ، تتعجب من حكمة هللا في مخلوقاتت، و مان إيماان العلماا  يالتيييااُ 

، الااذ  ي ؤيااده العلاام ،و ال تاارى فااي العلاام إال تأييااد الع ائااد  ، فيرساا  إيمانهااا الحااافف
 .  264اإليمانية ((

                                                
المنهجية في مؤلفاُ محمد  تناولنا موضوا طرق االستدالل في  الشرا يشي  من التفصيل ، في كتاينا : انخطا  التاريخية و  263

 رركون و محمد عايد الجاير  . 
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و رقول: إن قولت هذا ، هو كالم زائد ، ال عالقة رساسية لت يالموضوا الذ  نحان    
فاي صادد مناقشاتت . و ييادو رناات  ذكاره هناا للتشاويش ، و الت ازيم ، و التتلاايط ، نن  

لذلك ، ليس ساييت التفساير العلماي لل ارآن ، و إنماا  موضوا استتالل وسائل اإلعالم
وسائل اإلعالم هي التي وجادُ فيات ماادة تجارياة جالياة لألماوال يساب إقياال النااس 
على موضوا اإلعجاز العلمي في ال رآن . و هذا االهتمام من وساائل اإلعاالم لايس 

نيرا للرياضاة ، خاصا ياإلعجاز العلمي في ال رآن ، و إنما هي ريضا نجدها ت رّوج ك
 و الفن ،و السينما ،و ما يتعلق يأسرار و خصوصياُ الشخصياُ المشهورة . 

علما يأن من حق انمة اإلسالمية رن تستخدم وسائل اإلعالم لتعريف المسالمين و    
العالم كلت يكل مفاهر اإلعجاز ال رآناي ،و منات العلماي ، نن  ال ارآن هاو كتااب هللا 

 يات الجان اإلناس  معاا . لاذا يجاب علاى المسالمين رن ي عرفاوا المعجز الذ  تحدى هللا
ياإلعجاز ال رآني يكل ما يملكون . و هل هذا ممنوا ، رو عيب ؟! ، و لماذا ينازعل 

 ؟ ! . 265ردعيا  الع النية من اإلعجاز العلمي في ال رآن
اتيااة و ماان ي تااايع ال نااواُ الفضااائية ، و يطلااع علااى مااا ي نشاار فااي الشاايكة المعلوم    

العالمية ، يتيين لت رن العالم يعيش صراعا فكريا رهييا يشمل مختلف مجاالُ الحياة 
، يين مختلف انديان ،و المذاهب ، و التياراُ الدينية و العلمانية مان جهاة ، و ياين 
الدول فيما يينها من جهة رخرى  . و كلهاا تساتخدم وساائل اإلعاالم المتنوعاة لخدماة 

مصالحها . فلماذا إذن ننكر علاى المسالمين اساتخدامهم لوساائل  رفكارها و مذاهيها و
اإلعالم لتعريف المسلمين و العالم ياإلعجاز العلمي في ال رآن ؟ ! ، رليس من ح هم 
فعاال ذلااك ؟ ، لماااذا رهاال الياطاال يسااتخدمون مختلااف وسااائل اإلعااالم للاادعوة إلااى  

 ية ؟ ! رياطيلهم و ضالالتهم ،و ال ينكر عليهم ردعيا  الع الن
و ماان حااق دور النشاار و وسااائل اإلعااالم رن تجنااي ررياحااا ممااا ت ااوم ياات، فهااي    

ت صرف رمواال كييرة لنشر الكتب ،و المطيوعااُ ،و إصادار انقاراص المضاتوطة 
المتعل ااة ياإلعجاااز العلمااي فااي ال اارآن . فهااي تخاادم دينهااا و رمتهااا ،و تجنااي ررياحااا 

و لماذا ينزعل ردعياا  الع النياة مان فعلهاا ؟!  مشروعة . فلماذا نعيب عليها ذلك ؟! ،
. علما يأن االهتمام يذلك ال ينفي االهتماام يكال العلاوم النافعاة ، التاي هاي ضارورية 
للمجتمع ، و للتفسير العلمي ريضا ، كما رن التفساير العلماي نفسات يمكان تحويلات إلاى  

ذا استخدمُ يعض الدول و نتائل علمية عملية تفيد الناس في حياتهم العادية . و رما إ
المؤسساُ ذلك اإلعجاز لخدمة مصالحها ، فهذا ليس سييت التفسير العلمي لل رآن ،و 
ال يتحمل هو مسؤوليتت . ،و ال يكون هذا دافعا لمنع التفساير العلماي، رو الطعان فيات  

 . 
و لاايس عييااا رن ن عااّرف الناااس ياإلعجاااز العلمااي فااي ال اارآن ، فهااو هااو عماال     

، و مطلوب ، و مفيد . و ليس عييا رن ن و  إيمان الناس يخال هم ، ليزدادوا محيوب
إيمانا ،و إخالصا ، و است امة . و ليس عييا رن يتعرف الناس على عفماة خاال هم ، 
من خالل ذلك اإلعجاز ، يل هذا مطلوب و نافع ،و من حق الناس رن يعرفوا ذلك . 

. و رلاايس تعريااف الناااس يخااال هم و  فهاال هااذا عيااب عناادما اسااتنكره حساان حنفااي ؟!

                                                
لإلطالا على رسياب انزعاج هؤال  و غيرهم من اإلعجاز العلمي في ال رآن ، رنفر  كتاينا : انخطا  التاريخية و المنهجية  في  265
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مفاااهر عفمتاات ، رولااى و رنفااع لهاام ماان تعااريفهم يااأقوال ، و آرا  ،و ضااالالُ ،و 
 شركياُ ،و كفرياُ كنير من الفالسفة و العلما  ؟ !. 

 
فمفاده رن حسن حنفي ذكر رن من عيوب التفسير  –العاشر  -و رما العيب انخير    

)) إغفاال ال ضاايا االجتماعياة و السياساية التاي تشاتل  العلمي لل رآن رنت ي اؤد  إلاى 
يااال الجماااهير، و التااي عليهااا تتوقااف حياااتهم . و تزييااف الااوعي ال ااومي ، يشااتلت 
يموضااوعاُ تيعااده عاان واقعاات االجتماااعي السياسااي ،و كااأن هللا ال يفهاار إال فااي 

 .  266الطييعة دون المجتمع ((
يس ،و تعصب للياطل ضد التفسير العلمي و قولت هذا ال يصو ،و فيت تتليط و تدل   

فلايس التفساير العلماي هاو  -إن كاان حاد  فعاال -لل رآن . نن انمر الذ  رشاار إليات
المسئول عنت ، نن  الذين ي مارسونت ي ومون يعمل علمي نييل شرعا و ع ال و علما 
ة ماان جهااة ، و ي ساااهم فااي ينااا  المجتمااع المساالم ينااا  فكريااا علميااا صااحيحا ماان جهاا

رخرى  . ننت عمل من شاأنت  رن ييعا  فاي انماة العازة ، و انصاالة ، و الشاجاعة 
العلميااة ،و اإليااداا فااي المجااال العلمااي ،و ي  اايم الحجااة العلميااة ال رآنيااة علااى العااالم 
ريضا. لكان إذا فهارُ طائفاة مان النااس اساتتلُ ذلاك التفساير نغاراض سياساية ، 

مام ي ضاياهم اليومياة النافعاة ، فالمسائول عان فألهُ الناس يت، و صرفتهم عن االهت
 ذلك ليس التفسير العلمي و ال رجالت ،و إنما تلك الطائفة هي المسئولة عنت .

و هاااذا الصااانف مااان النااااس موجاااود فاااي كااال زماااان و مكاااان ، فهااام انتهاااازيون    
يستخدمون مختلف انفكاار و الشاعاراُ الرائجاة فاي زماانهم  ،و ي ساخرونها لخدماة 

هم . ف د استخدموها زمن المعساكر االشاتراكي و الشايوعي ، نام اساتخدموها مصالح
حاليا ياسم الديم راطياة ، و الع النياة ، و العولماة . و هام كماا يتااجرون يالشاعاراُ 
الدنيويااة ، فااإنهم ي تاااجرون ريضااا يالشااعاراُ الدينيااة  ، و كاال ذلااك ال يضاار التفسااير 

نناات  تفسااير صااحيو ،و مطلااوب شاارعاً و العلمااي لل اارآن ، و ال هااو مساائول عناات . 
ع ااالً و علماااً ، و الن ااائص التااي قااد تفهاار مناات ، سااييها الخطااأ فااي تطييااق الماانهل 

 الشرعي في التفسير ،و ليس سييها انحراف المنهل في ذاتت . 
و يذلك يتيين رن االنت اداُ التي وجهها حسن حنفي  للتفسير العلمي لل رآن الكريم    

هااي إال متالطاااُ و رياطياال و تحريفاااُ ، ذكرهااا للطعاان فااي هااذا  لاام تصااو ، و مااا
التفسير و ت زيمت . و قد رورد عشرة عيوب كانت اداُ و آنار ساليية لاذلك التفساير ، 

إلاى  رنات  توجاد  –يإيجااز شاديد  –لكنت لم يركاز علاى إيجايياتات ومحاسانت، و رشاار 
قاال ماان صاافحة ، و رغفاال يعااض االيجايياااُ لااذلك التفسااير ، ذكاار منهااا نالنااا فااي ر

ايجايياُ رخرى  هامة جدا . و ال ندر  لماذا رغفلهاا ؟ ، رنسايها رم تناسااها ؟ ، لكان 
ييدو رنت  تعمد إغفالها لتاياُ في نفست ، ننها ليسُ صاعية االساتنتاج ، و يمكان رن 

 ي دركها كل من يتدير في الموضوا يحيادية و شمولية . 
يجااب ذكاار المياازاُ  -التااي رغفلهااا حساان حنفااي -اُو قياال ذكرنااا لتلااك االيجايياا   

االيجايياُ الانال  التاي رشاار إليهاا الرجال . رولهاا عيّار عنهاا ي ولات: )) الرغياة فاي 
التحاادي  و الجااررة علااى الجديااد و اإلقيااال علااى منجاازاُ العصاار . و خااروج ماان 
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كاناُ ، الت وقع على الذاُ ،و إعادة التعلم من التير ، و رخذ الحكمة من ر  مصدر 
حتى و لو كانُ من انمم ال اصية عناا ، مماا يعطاي هاذا التفساير ميازة علاى تفساير 

 .  267ال دما  ((
و النانية هي: )) احترام العلم نسييا ،و توجيت الع ل نحو العلام ، مماا ي سااعد علاى    

إعادة التوازن في حياتنا ال ومية يين العلم و الدين ، و مواجهاة لاون آخار مان رلاوان 
 . 268فكر اليشر  من جهد العلما  ،و ليس ف ط من عطا  اننييا   ((ال
هاي : )) اللحااق يااآخر إنجاازاُ العلام ،و إعاادة التفساير طي ااا  -انخيارة-و النالناة   

رخر النفرياُ العلمية ،و يالتالي االتجاه ركنر فأكنر نحو التفسير الزمناي التااريخي 
 .  269و لكل زمان و مكان ((المتتير في م ايل التفسير انيد  الصال

تلك هي الميزاُ االيجايية التي رشار إليت حسان حنفاي ،و هاي ميازاُ ناقصاة ،و    
فااي يعضااها غمااز و تاادليس لت اازيم تلااك اإليجايياااُ  . و رمااا االيجايياااُ الهامااة التااي 
رغفلها الرجل ، فسنذكر منها سيعا يحول هللا تعالى : رولها إقامة الحجة على اليشرية 

دليل العلماي الادامغ الملماوس علاى صادق الاوحي ال رآناي الخااتم ،و مان نام علاى يال
 .  -عليت الصالة و السالم  -صدق نيوة النيي انمي محمد ين عيد هللا

و النانية هي إفهار الفارق انساسي و الكيير يين ال ارآن الكاريم و الكتاب الدينياة    
رى ، التاااي ال تتمتاااع ياااالتونيق انخااارى  ، كاااالتي عناااد الهنااادوس و اليهاااود النصاااا

ُ  صاحتها ،و هاذا  التاريخي ، و ال تتضمن من اندلة و الياراهين و اإلعجااز ماا ي نيا
خاااالف ال ااارآن الكاااريم الاااذ  يتمتاااع ياااالتونيق التااااريخي ،و يتضااامن مااان اإلعجااااز 
التاريخي ،و العلمي و العدد  ،و التشريعي و اليالغي ما تحدى يات اإلناس  و الجان 

ة . و هاااي مملاااو ة يانسااااطير و المساااتحيالُ الع لياااة ، و يانخطاااا  معاااا مااان جهااا
 .  270التاريخية و العلمية ، و ليس من ذلك شي  في ال رآن الكريم من جهة رخرى  

و االيجايية النالنة هي إفهار التطايق و التوافق التامين ياين الادين الحاق و العلام     
ل اائلين يوجاود تنااقص ياين الادين و الصحيو من جهة ، و إيطال شايهاُ و رياطيال ا

العلم ، من دون التمييز يين الدين الحق و انديان الياطلة و المحرفة من جهة رخرى  
. و هااي رديااان تتناااقض فعااال و ح ااا مااع الاادين الحااق ،و الع اال الصااريو ، و العلاام 

 الصحيو . 
رآناي علاى العلام و االيجايية الرايعة تتمنل في رن ذلاك التفساير ي فهار السايق ال      

الحدي  في كنير من ح ائق علوم الطييعة من جهة ، و ي  يم الدليل الدامغ على رسي ية 
 الوحي ا|إللهي على الع ل و العلم معا من جهة رخرى  . 

يماا ي فهاره مان –و رما االيجايية الخامسة فهاي رن التفساير العلماي لل ارآن الكاريم    
، و  271دخل كنيارا مان الكفاار فاي ديان اإلساالممن شأنت  رن ي   -إعجاز دامغ و ياهر

ي رجااع كنياارا ماان رينااا  المساالمين الضااالين التااائهين المنهاازمين فكريااا إلااى  دياانهم ،و 

                                                
 .   96ص:  7نفس المرجع ، ج  267
 .   96ص :  7نفست ، ج  268
 .    96ص:  7نفست ، ج  269
عن ذلك رنفر منال : محمد ريو زهرة : الدياناُ ال ديمة  . و موريس يوكا  : دراسة الكتب الم دسة في ضو  المعارف الحدينة .  270

 .   2002، دار السالم ، ال اهرة ،  2ويلة : الكتب الم دسة في ميزان التونيق ، ط و  عيد الوهاب ط
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يزيد في ت وية إيمان كنير من المسلمين الملتزمين لما يرونات مان آيااُ هللا اليااهراُ 
 .  -260سورة الي رة:-تتجلى رمامهم ، فيكون ذلك من ياب } لِّيَْطَمئِنه قَْليِي {

و السادسة مفادها هاو رن ذلاك التفساير ي سااعد علاى إيجااد ررضاية علمياة جديادة     
كأساس لعلوم الطييعة روال ،و لعلوم اإلنسان  نانيا ، ت وم على الدين الحاق ،و الع ال 
الصريو ، و العلم الصحيو . و من نم يتم التخلص من الخلفياُ المادية و اإللحادياة 

 لمانية التي نشأ عليها العلم الحدي  في الترب ،و يها انت ل إلى  يالد المسلمين . و الع
تتمناال فااي إمكانيااة االسااتفادة ماان طييعياااُ ال اارآن  -االيجاييااة السااايعة -و آخرهااا    

الكاريم للوصاول إلاى  اكتشاااف ح اائق علمياة جديادة انطالقااا مان ال ارآن الكااريم . و 
المتيادل ،و التعانق يين الدين الحق و العلام الصاحيو .  يذلك يحد  التكامل و التأنير

فنكتشف ح ائق الوحي يالعلم الصحيو ،و نكتشاف ح اائق الطييعاة ياالوحي الصاحيو 
 ،و يذلك نفسر كتاب هللا المسطور يكتايت المنفور و العكس صحيو . 

حنفاي  تلك هي رهم ايجايياُ التفسير العلمي حسب ما اعت د ، فلماذا رغفلها حسن    
؟ ، و لمااذا كاناُ معارضااتت لات شاديدة ؟ ، يياادو رنات فعال ذلااك نن  التفساير العلمااي 
لل رآن ليس في صالحت ،و ال فاي صاالو رمنالات مان ردعياا  الع النياة ، فلاو كاان فاي 
صااالحهم مااا عارضااوه ، و مااا حاااريوه ،و مااا رناااروا حولاات الشااكوك و الشاايهاُ و 

تفسير ي فسد عليهم مشروعهم الفكر  العلماني ، و  المفترياُ . إنهم  فعلوا ذلك ننت 
ي يطاال شاايهاتهم حااول الشاارا ، و يكشااف كنياارا ماان متالطاااتهم و مفترياااتهم حااول 
اإلسالم و العلم . لذا فإنت لم ييق رماامهم إال م اوماة التفساير العلماي لل ارآن الكاريم ، 

اهر يحرصاهم علاى يإنكاره و إنارة الشيهاُ حولت ،و تخويف المسلمين منت ،و التفا
الاادين ممااا قااد ي صااييت ماان مخاااطر جاارا  ذلااك التفسااير . فعلااوا ذلااك لعلاات يضااع حاادا 
لموضوا التفسير العلمي لل رآن ، رو ي  ّزمت و يحد من انتشاره و تأنيره في النااس . 
لكاان ذلااك لاام يتح ااق ، فهااذا العلاام فااي توسااع دائاام: منهجااا و موضااوعا ، و هااو ارن  

ي الماضااي ، و هااذا يفضاال مؤسساااتت و رجالاات المختصااين رقااوى ممااا كااان علياات فاا
 الكنيرين،و يتوفيق من هللا تعالى  . 

 رابعا : أباطيل تتعلق بدعوى تعدد الحق و تغيره :                
نخصص هذا الميح  لطائفة من انياطيل قال يها يعض ردعيا  الع النية ، تتعلاق    

جهاة ،و رنات ال وجاود للخطاأ و الصاواب  يدعوى نعدد الحاق النفار  ،و تتياّره مان
فيما ي ع من اختالف في اررا  ياين رهال العلام مان جهاة رخارى  . ،و سانذكرها مان 

 خالل المواقف الفكرية ارتية : 
رولها يتمنل في رن حسن حنفي يرى رن )) فكرة الخطاأ مان الناحياة الحضاارية ال    

الحضار  . و المواقف الحضاارية وجود لها ، كل مفكر ما هو إال م عير عن موقفت 
خاااالف للحفاااة  تتتيااار يفعااال التااااري  ،و يكاااون الخطاااأ هاااو رخاااذ موقاااف حضاااار  م 

الحركة  -التاريخية التي ي وجد فيها المفكر ، ر  رنت  ي عير عن موقف حضار  سايق
 .  272((  -الحركة العلمانية –،و عن موقف قادم  -السلفية

معفمت ، و و فيت تتليط و تدليس . ننت روال  و رقول: إن قولت هذا غير صحيو في   
إن الخطأ هو الخطأ ،و الصواب هو الصواب ،و ال عالقة لت يالجانب الحضار  ،و 
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 -في ح ي تهاا –ال يتيره من الجوانب الحياتية انخرى  . و المواقف الحضارية هي 
لهااا مواقااف فكريااة ال تختلااف عاان المواقااف الفكريااة و العمليااة انخاارى  . و هااي ك

مواقف تحتمل الخطأ و الصاواب ، فاإذا ماا تخاذ إنساان ماا موقفاا مان منطلاق فكار  
نطل ااا و ال  غياار صااحيو ،و رخطااأ فااي قرا تاات للواقااع ، فااإن  موقفاات هااذا لاام يصااو م 
تطيي ا . لكن يمكان رن يكاون المنطلاق صاحيحا و التطيياق خطاأ ، و يمكان رن يكاون 

ل رخارى  صاّويُ ذلاك . و قاد يكاون المنطلق خطأ و التطييق صوايا ، لتدخل عواما
المنطلاق صااوايا و التطييااق صاوايا ريضااا ،و هااذا هااو انصال المااتحكم فااي المواقااف 

 الفكرية . 
فإنات يحتمال الخطاأ و الصاواب . و  -مهماا كاان نوعات –و عليت فاإن  ر  موقاف     

الااذ  يحملاات ،و ماادى  -النفاار  رو الماااد -الِمَحااك فااي ذلااك هااو ماادى صااحة الاادليل
 تت للوحي الصحيو ، و الع ل الصريو ، و العلم الصحيو . مواف 
و نانيا إنت  ليس يالضرورة رن المواقف الحضارية تتتير مع حركة التاري  ، نن     

ما تزال قائمة رغام  -النفرية و العملية-يعضها قد يفل قائما ، نن  ميرراُ وجوده
اهب ال ديماة المعروفاة فاي مرور قرون عديادة مان فهاوره . منالات : اندياان و الماذ

زماننا هذا ، فهي ما تزال قائمة إلى  يومنا هذا ،و لها تأنير واضو على رتياعهاا فاي 
 توجيت رفكارهم و مشاعرهم و سلوكياتهم . 

ال يصو رن ن ول: رنها تتيرُ ، يمعنى رنها رصيحُ  -ر  المواقف-كما رن يعضها   
،و فهاارُ مكانهااا  مواقااف جدياادة غياار صااحيحة ، و إنمااا ن ااول : تجاوزهااا الاازمن 

تساير الواقع الحاضر . لكن المواقف السااي ة ماا تازال صاادقة صاحيحة ،و صاالحة 
-للفروف التي فهرُ فيها ، فإذا ما عادُ فروفها إلى  الفهور مان جدياد ، فإنهاا

ستعود إلى  الواقع و تصيو صالحة لت و متماشية معت . و هذا  -ر  المواقف الساي ة
 اختالف التنوا ال اختالف التناقض .  يندرج ضمن

و ليس صحيحا رن الخطأ محصور فيما ذكره حسن حنفي ،و المتمنل في )) رخذ      
موقااف حضااار  مخااالف للحفااة التاريخيااة التااي ي وجااد فيهااا (( ، فهااذا لاايس م ياسااا 
للخطااأ ، نناات  ال يصااو رن يكااون الواقااع م ياسااا مطل ااا و مرجعااا نهائيااا للخطااأ و 

، نن  الواقااع هااو انعكاااس نفكااار و ساالوكياُ اليشاار النساايية الناقصااة و  الصااواب
الفنية . و عليت فال يصو رن يكون الواقع م ياسا مطل ا للحق و الصواب ،و ال للحق 

 و الخطأ ،وال للحق و الياطل ،و هذا رمر سيق رن ناقشناه و يينا وجت الصواب فيت .    
يتخااذ إنساان مااا موقفااا معارضااا لواقعاات و يكااون و يناا  علااى ذلااك فإناات يمكاان رن     

موقفا صحيحا صائيا . و هذا خالف ما رراد رن ي وهمنا يت حسان حنفاي الاذ  فارض 
 علينا حتمية وهمية ليتسلط يها على الناس ،و يفرض يها فكره المعّوج عليهم . 

خالفة و الشاهد على يطالن ذلك ريضا هو رن ردعيا  الع النية لهم مواقف كنيرة      م 
و معارضة لكنير من مفاهر الواقع اإلسالمي الذ  يعيشات المسالمون حالياا . فلمااذا 
سايرة للحفة التاريخياة التاي  خالفوه و قاوموه و لم ي سايروه ؟  حتى تكون مواقفهم م 
يعيشها مجتمعهم ، و هم جز  منت ، فيكون ذلك صحيحا ماع مخالفتات ل ناعااتهم التاي 

مااا رنهاام  خااالفوه و قاااوموه ، فمااواقفهم مناات خاطئااة ،و ال يصااو ي ؤمنااون يهااا !! . و ي
االعتماد عليها ، ننهم خالفوا واقعهام الحاضار . و هاذا يتنااقض ماع ماا ي ولونات مان 
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رنهم رصحاب مشاريع تتيرية عملية للنهوض يالمسلمين !! . فموقفهم هذا دليل داماغ 
و حصاره فاي )) رخااذ قااطع علاى يطاالن   م يااس الخطاأ الاذ  ذكاره حسان حنفاي ،
خالف للحفة التاريخية التي ي وجد فيها (( !!.  موقف حضار  م 

و الموقف الناني مفاده هو رن نصر حامد زعم رن )) منهجية الفكار تكشاف صافة    
الصدق رو عدمت من )) منفر رؤياة العاالم التاي تختلاف مان جماعاة إلاى  رخارى  ، 

تحليلنااا للفكاار يصاايو الصاادق رو عاادم  داخاال الن افااة الواحاادة يتفاصاايلها (( . و فااي
 . 273الصدق رمورا نسيية ، رو تاريخية يالمعنى االجتماعي ((

و رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمت ، و هو ي شايت قاول حسان حنفاي فاي    
الموقااف انول ،و قااد يينااا يطالناات  و تهافتاات . لكننااا نضاايف مااا يااأتي : إن المصاادر 

لصاادق ماان عدماات ،و الخطااأ ماان الصااواب ، لاايس هااو الوحيااد و الصااحيو لمعرفااة ا
ؤى داخل الن افة الواحدة و ال  المواقف الحضارية ، و ال الخلفياُ المذهيية ،و ال الر 
خارجهااا ؛ و إنماااا هاااو الااوحي الصاااحيو روال ، نااام الع اال الصاااريو نانياااا ، و العلااام 

 الصحيو نالنا . 
  

ال ول ينسيية رفكار اإلنساان  و رفعالات و ر شير هنا إلى  رمر هام جدا مفاده هو رن     
يشهادة الشرا  –ال يعني رن كل ما ينتل عنت غير صحيو ، و إنما الم صود من ذلك 

هو رن ما يصدر عن اإلنسان  من رفكار و رفعال قد يكاون صاواياً  -و الواقع و الع ل
صوايت ،و قد يكون خطأً ، و قد يكون خليطاً من ذلك . لكن قد يكون خطؤه ركنر من 

، و قد يكون صوايت ركنر من خطئت . و هذا ي يطل زعم الرجل الذ  رراد رن ي وهمنا 
 يت .  
و رما الموقف النال  فمفاده رن حسن حنفي زعم رن تعدد قرا اُ رهل العلم حاول    

جتهاد . و الحاق النفار   الموضوا الواحد ال مجال فيت للخطأ و الصواب ، فالكال م 
تعادد عناد الف هااا   ، و رماا العملااي فواحاد . يمعناى رن )) االجتهاااداُ النفرياة كلهااا م 

ممكنة ، ما دامُ كلها ت ؤد  إلى  المصلحة العامة (( . و عليت فال ي وجد في )) الف ت 
تعاادد عنااد جمهااور  و االسااتدالل صااواب و خطااأ ، و الكاال م صاايب ، نن  الحااق م 

ماا يالخطاأ و ال يالصاواب ، الف ها  (( . و ذكر حنفي عان نفسات يأنات ال يصادر رحكا
جتهد  .   274فالكل م 

و رقول: إن قولت هذا ياطال جملاة و تفصايال ، ننات روال  ال يصاو الازعم يأنات  ال    
مجال للخطأ و الصواب في تعدد قرا اُ رهل العلم و اختالفاتها . نن تلك ال را اُ 

اقض ، و مفاده رنت لها حاالُ يكون فيها الخطأ و الصواب ضروريا . رولها حالة التن
جاد رماران متناقضاان فهماا ال يجتمعاان و ال يرتفعاان ، فالياد رن يكاون رحاادهما  إذا و 
جد فيها ما يوافاق الشارا و ماا  خطأ و ارخر صحيو . و الحالة النانية هي رنت  إذا و 
ال يتفق معت ، فهنا يالضرورة ما ي وافق الشرا هو الصاحيو ،و ماا ي خالفات خطاأ . و 

لنالنة هاي رنات إذا كاناُ تتضامن رراً  فيهاا ماا يتفاق ماع الع ال و ماا ي خالفات ، الحالة ا
مفادها رنت   –انخيرة  -فالذ  يتفق معت هو الصواب و ارخر خطأ . و الحالة الرايعة
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، ج   331ص:  6. و الدين و النورة في مصر ، ج    101، ص:  3، ج   60، ص:  1حسن حنفي : من الن ل إلى  اإليداا ، ج 274

 .   457. و حوار انجيال ، ص:   99ص:  8

This file was downloaded from QuranicThought.com



 292 

إذا تضمنُ ما يتفق مع العلم و ما ي خالفت ، فهي هنا تتضمن الخطأ و الصواب ، فما 
 فياطل . وافق العلم فصحيو و ما خالفت 

و رما إذا لم تكن نلك اررا  و ال را اُ مخالفاة للشارا ،و ال للع ال ، و ال للعلام     
،و ليسُ متناقضة فيما يينها ، فهي ررا  متنوعة . إماا رنهاا اختلفاُ فاي العيااراُ و 
معانيها واحدة ، فيكون الخالف لففيا و المعنى واحد . و إما رنها تندرج في اختالف 

لتناااقض ، يمعنااى رنهااا اتف ااُ علااى المعنااى انساسااي ،و اختلفااُ حااول التنااوا ال ا
رطرافت و حواشيت ، من حي  التوسع و اإلنرا  و الشامول ، و فاي هاذه الحالاة فهاي 

 ريضا لم تتعدد من جهة الخطأ و الصواب .
و رما ما قالت الرجل عن الف ت ، فهو رمر غرياب جادا ، نن  مان ي اول ذلاك فهاو     

يعي ما ي ول ، و ال يعارف مان الف ات إال اسامت ، و إماا رنات صااحب هاوى إما رنت ال 
تعمااد ذكاار ذلااك الكااالم لتاياااُ فااي نفساات .نن  الف اات هااو ماان ركناار العلااوم الشاارعية 
احتوا  لعياراُ الخطاأ و الصاواب ،و ماا ي اؤد  إلاى  نفاس المعناى . نجاد ذلاك ياين 

ضااا ،و حتااى يااين ف هااا  المااذهب الف هااا  فيمااا يياانهم ، و يااين المااذاهب فيمااا يينهااا ري
الواحد . و حتاى الماذاهب الف هياة المعروفاة كاان مان رساياب فهورهاا هاو الخطاأ و 
الصااواب ، و ذلااك رن رصااحايها و ممنليهااا كااان كاال ماانهم ياارى رن ررياات صااحيو ،و 
رر  مخالفاات خطااأ . و ك تااب الف اات مملااو ة يانلفاااف المعياارة عاان الخطااأ و الصااواب 

، ك ولهم : يجوز و ال يجوز ،  ي جز  و ال ي جز  ،  حالل و يصراحة رو يالتضمن 
 .  275حرام ، يصو و ال يصو ، يجب و ال يجب

خالف للشرا صراحة ، نن  هللا تعالى  ناص صاراحة      علما يأن ما قالت الرجل م 
على رن اإلنسان  عرضة للخطأ و الصواب ،و رن سلوكت فيت الحق و الياطال ،و رن 

الادين الحااق ،و رن كاال اندياان انخاارى  رديااان ياطلاة ،و هااذا كلاات ديان اإلسااالم هااو 
معروف من دين اإلسالم يالضرورة ؛ ك ولت تعالى : }فَذَِلك م  َّللّا  َريُّك م  اْلَحقُّ فََماذَا يَْعَد 

 ِدينااً ،و}َوَمان يَْيتَاغِ َغْياَر اإِلْساالَمِ -3ساورة ياونس:-اْلَحّقِ إاِله الضهالَل  فَأَنهى ت ْصَرف وَن {
،و}ه اَو الهاِذ  -85ساورة آل عماران:-فَلَن ي ْ يََل ِمْنت  َوه اَو فِاي ارِخاَرةِ ِماَن اْلَخاِساِريَن {

ْشاِرك وَن { يِن ك لِّاِت َولَاْو َكاِرهَ اْلم  -رَْرَساَل َرس اولَت  يِاْله اَدى َوِدياِن اْلَحاّقِ ِلي ْفِهاَره  َعلَاى الاّدِ
ساااورة -ياااَن اْلَحاااّقِ ِماااَن الهاااِذيَن ر وت اااواْ اْلِكتَااااَب {،و } َوالَ يَاااِدين وَن دِ -9ساااورة الصاااف:

. و مااا وجااود الجنااة و النااار إال دلياال قاااطع دامااغ علااى وجااود الخطااأ و  -29التويااة:
الصواب ،و الحق و الياطل ، فالجنة يدخلها رهل الحق و الصاواب ،و جهانم يادخلها 

رناات   -الة و الساالمعلياات الصا-الم خطئاون و رهال الياطال . و قااد صاّو عان رساول هللا
إذا حكم الحاكم فاجتهد ، و }  276{} كل يني آدم خطا  و خير الخطائين التوايونقال:

 .   277{ فأصاب فلت رجران و إذا حكم فاجتهد فأخطأ فلت رجر واحد".
و رمااا قولاات يااأن )) االجتهاااداُ النفريااة كلهااا ممكنااة مااا دامااُ كلهااا ت ااؤد  إلااى      

قول غير سليم ،و ال يصو على إطالقات ، ننان  لايس كال المصلحة العامة (( ، فهو 
االجتهاداُ النفرية هي ممكنة يالضرورة ، ف د تكاون متناقضاة ،و يعضاها رو كلهاا 

                                                
. و عمر سليمان انش ر : المدخل إلى    29،  26ص:  3، ج  1995منال : السيد سايق : ف ت السنة ، دار الجيل ، ييروُ ،  رنفر 275

 و ما يعدها .  50، ص:  1998، دار النفائس ، انردن ،  2دراسة المدارس و المذاهب الف هية ، ط 
 . 418ص:  2األلباني: صحيح الجامع الصغير ، ج   276
 . 88ص:  1المرجع ، ج نفس   277
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قااد يكااون مسااتحيال . و قااد تكااون كلهااا رو يعضااها ممكنااا . و ال دخاال هنااا للمصاالحة 
حيحا دوما العامة كمعيار و وحيد و نهائي للخطأ و الصواب . فهي ليسُ معيارا ص

، ف د تكون المصالحة العاماة خطاأ و يااطال و فلماا ، إذا لام تاتم يطري اة موضاوعية 
عادلااة صااحيحة . و منالاات : االسااتعمار الفرنسااي للجزائاار ، فهااو قااد خاادم المصاالحة 
العامة للشعب الفرنسي خاصة ،و للنصاارى و التارييين عاماة ، لكنات لام يكان عماال 

و إنما كان فلما و عدوانا ، خطأً و ياطال .  و نفس  صائيا ، و ال ح ا ، و ال عدال ،
انمر ينطيق على االحتالل اليهود  لفلسطين ، فاال شاك رنات  خادم المصالحة العاماة 

لم  -مع ذلك-لليهود من جهة ، و خدم المصلحة العامة للترب من جهة رخرى  ، لكنت
 دوانا و خطأً . يكن ح ا و ال عدال و ال صوايا ، و إنما كان فلما و ياطال ، ع

و يذلك يتياين رن الحاق النفار  واحاد ال يتعادد ،و إنماا وجهااُ النفار و اررا      
الشخصية هي التي قد تتعدد . فهاي ليساُ صاحيحة و ال ياطلاة يالضارورة ، و إنماا 
هااي ررا  فنيااة يجااب إخضااااعها لمياازان الحااق و الصاااواب ، ال ااائم علااى الاااوحي 

علم الصحيو ، فما وافق ذلك فصحيو ،و ماا خالفات الصحيو ،و الع ل الصريو ، و ال
فياطل و ال يصاو . لكان قولناا يعادم تعادد الحاق الواحاد ، ال يعناي رنات  ال ي وجاد فاي 
الكون إال حق واحد ، فليس هذا هو م صودنا ، نن  الح ائق في الكون كنيرة جدا ، 

 و إنما م صودنا هو رن الحق الواحد يعينت هو الذ  ال يتعدد . 
و رما ما ذكره عن نفست يأنت ال يصدر رحكاما على غيره يالخطأ و ال يالصواب      

، فهو قول ال يصو ،و ال يمكن تطيي ت في الواقاع . نن  كال مان يحمال ال لام لينشار 
فكاره ،و ياارد ياات علاى مخالفياات ، فإناات يالضاارورة ي خطائ رريااا ،و ي صااّوب آخاار ، و 

ت لن يتمكن من فعل شي  ،و ما عليات إال يحاط ينتصر لرر ، و يرد غيره . و إال فإن
ال لم ،و يطو  صحفت ،و يتوقف عن التأليف ،و ييح  لنفست عن عمل ال عالقاة لات 
يال لم . و حتى انعمال انخرى  ال تخلو من الخطأ و الصواب ، و الحاق و الياطال 

 . 
لردود و و هو متناقض مع نفسات ريضاا ، فكتيات شااهدة عليات ،  و هاي مملاو ة ياا    

االنت اداُ ، رد يها على مخالفيات . فمان ذلاك رنات  َخّطاأ ال اائلين يت اديم الشارا علاى 
الع ل و الواقع ،و انتصر لمخالفيهم . و انت د دعاة التفسير العلمي لل رآن و ممارسيت 
 ،و  خّطأهم في ذلك . و اتهم المنيتين للمعجزاُ يأنهم  هدموا الع ل و الطييعة معا . 

من ذلك ريضا رن حسن حنفي رفرد في كتايت : حوار انجيال فصاال لن اد فكار و      
نصر حامد ريي زيد ، فكان مما رورده فيت رنت  خصاص ميحناا إليجاييااُ و ساليياُ 
كتاب اإلمام الشافعي لحامد ريي زيد . و انت ده ريضا في موقفت من اإلجماا و ال ياس 

خطأ في اسم المشروا يين المستوى العلمي و  ، فكان مما قالت : )) و منذ اليداية هنا
. و الشاهد على ذلك ريضا هو الموقف الرايع ارتي ذكاره ،  278المستوى الشعيي ((

و فيت َخّطأ من ي خالفت في الرر  يصراحة . فتلك الشواهد هي ردلة قاطعة دامتة على 
 رن الرجل ناقض نفست يممارستت للتخطئة و التصويب . 

يع مفاده هو رن حسن حنفي زعم رنت )) ي خطئ مان يفان رن تفسايرا و الموقف الرا  
معينااا للاادين هااو الاادين فااي ذاتاات . فالتفساايراُ متعااددة ،و لكاان الاادين واحااد ،و كلهااا 

                                                
 .  474، و ما يعدها ،  461،  458،  457حسن حنفي : حوار انجيال ، ص:  278
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شاارعية ننهااا تعتمااد علااى نصااوص الاادين . و ال احتكااار فااي التفسااير ،و ال تكفياار 
 .  279نحدها دون انخرى  ((

كل التفسيراُ شرعية إال إذا كانُ قائمة على المانهل  و رقول: ال يمكن رن تكون    
الشرعي الصحيو في التفسير من جهة ، و مواف ة للشرا في انصاول و التطيياق و 
النتائل من جهة رخرى  . فإذا خالفُ ذلك ، رو كانُ متناقضة فيما يينها ، رو مخالفة 

ة ريضا . و إنما للع ل الصريو و العلم الصحيو ، فهي غير شرعية ،و ليسُ صحيح
هااي تفساايراُ اجتهاديااة خاطئااة ، رو رنهااا تفساايراُ تحريفيااة ياطلااة ي مارسااها رهاال 
انهوا  و مرضى ال لاوب ياساتخدام التأويال التحريفاي لتايااُ فاي رنفساهم . و عليات 
فإناات ال يصااو جعاال كاال التفساايراُ شاارعية لمجاارد رنهااا اعتماادُ علااى النصااوص 

تحريااف للشاارا ،و يفااتو المجااال للضااالين و  الشاارعية ، فهااذا تتلاايط و تاادليس ،و
الم حرفين يأن ي ولوا في الشارا حساب رهاوائهم و مصاالحهم . و حتاى حسان حنفاي 
مارس هذا النوا من التأويل في تحريف الشرا يدعوى التفسير ، فعنادما كاان ياتكلم 
لى عن االشتراكية و المال في ال رآن ، استدل على االشتراكية في انموال ي ولت تعاا

ْم فِي انَْمَواِل { تعمد سنعود -64سورة اإلسرا :-: } َوَشاِرْكه  ، و هذا تأويل تحريفي م 
 إليت الح ا لييانت و إيطالت إن شا  هللا تعالى  . 

فهاو م يااس ال يمكان رن  -لشارعية تلاك التفسايراُ –و رما الم ياس الذ  ذكاره      
الشارا ، و فااهر الايطالن   مان ينطيق على كال التفسايراُ ، نن  فيات ماا ي خاالف 

جهة ، و اليد من تحديده يدقة و وضوح و شرعية من الوحي و الع ال و العلام ،و و 
ضع لت ضوايط شرعية من جهاة رخارى  . و هاذه الضاوايط ليساُ مان عنادنا ،و ال 
من غيرنا من اليشر ، و إنما هي مأخوذة من الشرا الذ  نّص عليها و رشار إليها . 

الااوحي علااى الع اال و انهااوا  و المصااالو . و نانيهااا االلتاازام يااالمنهل رولهااا ت ااديم 
 الشرعي في تفسير الوحي ،و هذا رمر قد سيق رن ييناه مع الضايط انول . 

و الضايط النال  هو ت ديم الشرا على رقاويل الشيوخ و المذاهب و الرواياُ ،      
س وِل إِن ك نت ْم ت ْؤِمن وَن يِااَّلّلِ ل ولت تعالى : } ِفإن تَنَاَزْعت ْم فِي َشْيٍ  فَ  دُّوه  إلى  َّللّاِ َوالره ر 
، و }يَا رَيَُّها الهِذيَن آَمن وا اَل -59سورة النسا :-َواْليَْوِم ارِخِر ذَِلَك َخْيٌر َورَْحَسن  تَأِْويالً {

 َ َ إِنه َّللاه ِ َوَرس وِلِت َواته  وا َّللاه وا يَْيَن يََد ِ َّللاه م  . و  -1ساورة الحجاراُ:- َسِميٌع َعِليٌم {ت  َّدِ
يتمناال فااي إيعاااد التأوياال التحريفااي عنااد قاارا ة النصااوص  -الرايااع -الضااايط انخياار

الشرعية ، يل رفضت م طل ا ، ننت  تأويل مذموم م حّرف للشارا ، ي مارسات مرضاى 
اا الهاِذيَن فاي ق ل او يِِهْم َزْياٌغ فَيَتهيِع اوَن َماا ال لوب الذين ذكارهم هللا تعاالى  قاي قولات: } فَأَمه

وَن فِاي ا اِساخ  ْلِعْلاِم تََشايَتَ ِمْنت  اْيتِتَا  اْلِفتْنَاِة َواْيتِتَاا  تَأِْويِلاِت َوَماا يَْعلَام  تَأِْويلَات  إاِله َّللّا  َوالره
ْن ِعنِد َريِّنَا َوَما يَذهكهر  إاِله ر ْول واْ انلْ   .  -7سورة آل عمران:-يَاِب {يَ  ول وَن آَمنها يِِت ك لٌّ ّمِ

تلك هاي رهام الضاوايط الشارعية التاي ي اوم عليهاا التفساير الصاحيو للنصاوص      
الشاارعية، و المكّونااة للماانهل الشاارعي فااي التأوياال الصااحيو . ي  ايلهااا ماانهل رهاال 
انهوا  و مرضى ال لوب الذ  هو على خالف تلك الضاوايط . لاذا فاإن  تفسايراتهم 

ياطلة و ال قيمة لها في ميزان الشرا و الع ل و العلم. نن العيرة ليسُ المخالفة لها 
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فااي تعاادد التفساايراُ ، و إنمااا العياارة فااي صااوايها و التزامهااا يااالمنهل الشاارعي فااي 
 التفسير . 

و ينااا  علااى ذلااك فإناات يحااق نهاال التفسااير الحااق رن يحتكااروا التفسااير الصااحيو     
المحارفين و رهال انهاوا  الاذين فاي قلاويهم للنصوص الشرعية ، و رن ياردوا علاى 

زيغ من جهة ، و رن ي فهروا رياطيلهم و تحريفاتهم للشرا مان جهاة رخارى  . علماا 
يأن ما قلناه عن التفسير الحق ال يمنع حدو  االختالف العلمي الموضوعي يين رهل 

مشروا لت العلم، و الذ  ي نر  التفسير و ي وّسعت و ي عّم ت . فهذا اختالف موضوعي 
مااا ي ياارره ، و لاايس علااى طري ااة التفسااير التحريفااي الااذ  يتالعااب يالنصااوص ،و 

 يضرب يعضها ييعض ، وال يلتزم يالمنهل الشرعي في التفسير . 
تعادد عناد  -انخيار -و رما الخاامس     فمفااده رن حسان حنفاي ناّص علاى رن الحاق م 

تعدد عندهم . و رما الح ق العملي فواحد . و قال ريضاا الف ها  ،و رن الحق النفر  م 
: )) و تعدد الحق فاي العمليااُ وارد علاى رر  ال ادما  (( ، و قاد )) رجماع الف هاا  

تعدد ،و رن الحق العملي واحد ((  .  280على رن الحق النفر  م 
 
و ردا عليت رقول: إن قولت هاذا غيار صاحيو فاي معفمات ، و فيات تنااقض ريضاا .    

عملي غير متعادد عناد الف هاا  ياإلجمااا . و مارة قاال : إن ننت مرة قال: إن الحق ال
تعدد الحق في العملياُ وارد عن ال دما  . فهذا تنااقض فااهر ، ننات  ن اض لل اول 

 انول !! .  
و رما اإلجماا المزعوم الذ  حكاه حسن حنفي عن الف ها  ، فهو ال يصو ، ننت      

 هاا  . و كااان علاى الرجال رن ي وناق مااا لام يحاد  فاي التاااري  ، و ال رجماع عليات الف
ذكااره عاان هااؤال  الف هااا  ، كشاااهد علااى مااا قالاات ،و لااي مكن غيااره ماان العااودة إلااى  
مصدر الخير للتأكد منت ، لكنت لم يفعل ذلك ، و ال ونّق معلوماتت . و هذا ن ص كيير 

 في منهل التونيق العلمي . 
يحد  رصال ، و إنماا الاذ  حاد   و ح ي ة ذلك هي رن ذلك اإلجماا المزعوم لم    

تعدد ، لكن غاليية الف ها  خالفوا ذلك ،  هو رن يعض الف ها  قال يأن الحق النفر  م 
و قالوا: إن الحق غير متعادد ،و االخاتالف  ، فيات خطاأ و صاواب ، قاال يهاذا كياار 
 -الصحاية و من جا  يعدهم . من ذلك قول عمر اين الخطاب نيي موسى انشعر 

في كتاب ال ضا : )) ال يمنعك قضاا  قضايتت ياانمس ، راجعاُ   - عنهمارضي هللا
فياات نفسااك ،و ه ااديُ فياات لرشاادك ، رن ترجااع فياات إلااى  الحااق ، فااإن الحااق قااديم ، و 
الرجوا إلى  الحق رولى من التماد  في الياطل (( . و قال اإلمام مالك ين رناس: )) 

. و قاال الف يات  281ناان صاوايا جميعاا ((ما الحق إال واحد ، قوالن  مختلفاان  ال يكو
اين عيد الير: )) االختالف ليس يحجة عند رحاد علمتات مان ف هاا  انماة ، إال مان ال 

 . 282يصر لت ، و ال معرفة عنده ،و ال حجة في قولت ((
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و ذكر المتكلم الشهرستاني رن ركنر انصوليين قالوا: إن الم صيب واحد ،و إن لام    
كر الحافف اين حجر العس الني رن الجمهور قالوا: إن الم صيب . و ذ 283يتعين يعينت

. و كاااان الف يااات رياااو إساااحاق  284واحاااد ، خاااالف الجااااحف و العنيااار  المعتااازليّين
الشايراز  الشااافعي ي اول: إن المصاايب واحاد ، و ماان )) ي صاّوب المجتهاادين ، هااذا 

لحق واحد ، . و نّص اين حزم انندلسي على رن ا 285رولت سفسطة و آخره زندقة ((
و سائر انقوال كلها ياطلة . و رشار إلى  رن طائفة من رهل العلم قالُ يخاالف ذلاك 

286  . 
فأين اإلجماا المزعوم الاذ  ذكاره حسان حنفاي ؟ ! . إنات  لام يحاد  ، و قاد قاال    

يخالفت جمهور العلما  . و إنما قِلة منهم قالاُ يتعادد الحاق ، إماا ننهاا رخطاأُ فيماا 
و إماا رن منهاا مان قاال ياذلك مان يااب التتلايط و التادليس لياتخلص مان  ذهيُ إليت ،

الضااوايط الشاارعية و العلميااة فااي تفسااير الااوحي و االلتاازام ياات ماان جهااة ؛و لتمرياار 
رفكاره و إيجاد ميارراُ شارعية زائفاة لهاا مان جهاة نانياة ؛ و ليضامن لهاا و لنفسات 

 مكانا يين رهل العلم من جهة نالنة .    
    
الاذين رددناا  -يتياين منات رن ردعياا  الع النياة  -و هو النااني -تاما لهذا الفصلو خ   

لم يكوناوا ع النياين ، و ال علمياين ، و ال موضاوعيين فاي معفام ال ضاايا و  -عليهم
المواضيع المتعل ة يالوحي و الواقع  ،و الفكر العلمي ،و إنما كانوا من رهل انهاوا  

متالطاُ . و قد ناقشناهم في كل ما رناروه مان قضاايا و انياطيل ،و التحريفاُ و ال
 و شكوك و ش يهاُ ، و يينا يطالنها و تهافتها شرعا و ع ال و علما .  
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 و أصول الفقه أباطيل حول أصول الدين
 

خاض كنير من ردعيا  الع النية في قضايا كنيرة و متنوعة تتعلق يأصول الدين      
،و رصااول الف اات . فكانااُ لهاام منهااا مواقااف و آرا  تضااّمنُ رياطياال و متالطاااُ و 
تحريفاُ كنيارة ، ال ساند صاحيو لهاا مان الشارا و ال مان الع ال ، و ال مان العلام . 

 ين ارتيين:سنذكرها من خالل الميحن
 أباطيل حول أصول الدين :  -ر

يتضمن هذا الميح  رياطيل كنيرة ، قال يها يعض ردعيا  الع النية تتعلق يالتأويل    
و اإليمان ، و التكفير و الصفاُ اإللهية ،و نهاية العلم و المعاد انخرو  ،و غيرها 

يحاول  –سانذكرها من ال ضايا و المواضيع المتنوعة ذاُ الصلة يأصول الادين . و 
في نمانياة مطالاب رئيساية مركازة . فماا تفاصايلها ؟ ، و ماا مادى التازام  -هللا تعالى 

 هؤال  يالع النية و الحياد العلمي ؟ . 
 روال : رياطيل تتعلق يالتأويل :

قيل الدخول في مناقشة هؤال  و الرد على ريااطيلهم و متالطااتهم فاي ماواقفهم مان   
لت ، يجب تحديد روال المعنى الصحيو للتأويل تحديدا شارعيا و التأويل و استخدامهم 

 لتويا .  
فيالنسية لمعناه لتة ، ف د ذكر ايان منفاور اإلفري اي رن معناى التأويال فاي اللتاة      

العريياة هاو : التفساير ،و التااديير ، و الت ادير ، و ماآل الشااي  الاذ  يصاير إلياات . و 
. و رما معنااه فاي الشارا  287لتفسير معناها واحدعياراُ : التأويل ، و المعنى ، و ا

، فلت معنيان : رولهما ح ي ة الشي  و ما ياؤول رماره إليات ، ك ولات تعاالى : } }َوَرفَاَع 
ْؤيَاَ  ِمن قَْيل  قَْد َجعَلََها  ُِ َهـذَا تَأِْويل  ر  داً َوقَاَل يَا رَيَ واْ لَت  س جه رَيََوْيِت َعلَى اْلعَْرِش َوَخرُّ

ااَن اْليَااْدِو {َريِّااي  ااْجِن َوَجااا  يِك اام ّمِ سااورة -َح ّاااً َوقَااْد رَْحَسااَن يَااي إِْذ رَْخَرَجنِااي ِمااَن الّسِ
وَن إاِله تَأِْويلَت  يَْوَم يَأْتِي تَأِْويل ت  يَ  ول  الهِذيَن نَس وه  ِمن قَْيل  َقْد -100يوسف: ،و }َهْل يَنف ر 

س ل  َريِّنَا يِاْلَحّقِ فََهل لهنَ  ُْ ر  ا ِمن ش فَعَا  فَيَْشفَع واْ لَنَا رَْو ن َردُّ فَنَْعَماَل َغْياَر الهاِذ  ك نهاا َجا 
وَن { ا َكان واْ يَْفتَر  ْم َوَضله َعْنه م مه واْ رَنف َسه  ، يمعنى -53سورة انعراف:-نَْعَمل  قَْد َخِسر 

ير و اليياان يوم يأتي ح ي ة ما ر خيروا يت من رمر المعاد .و المعنى الناني هو : التفسا
ْحِسانِيَن (( -، و التعيير عن الشاي  ، ك ولات تعاالى : ))نَيِّئْنَاا يِتَأِْويِلاِت إِنهاا نَاَراَك ِماَن اْلم 

 .288 - 36سورة يوسف : 
و رما معنااه عناد السالف مان المفسارين و الف هاا  و المحادنين ، فمعنااه التفساير و    

الكاااريم و الحااادي  النياااو   اليياااان ، و يهاااذا المعناااى عااارف هاااؤال  معااااني ال ااارآن

                                                
 .  1244. و الفيروز آياد  : ال اموس المحيط ، ص:  32ص:  11، ييروُ ، دار صادر ، ج  1ا ين منفور : لسان العرب ، ط 287
 .  348ص:  1، ج 1401،  اين كنير : تفسير ال رآن العفيم ، ييروُ ، دار الفكر 288
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. و رمااا معناااه عنااد المتااأخرين ، ماان المتكلمااين و انصااوليين فهااو: ))  289الشااريف
صرف اللفف عان فااهره و ح ي تات ، إلاى  مجاازه و ماا ي خاالف فااهره ،و هاذا هاو 
الشائع عندهم (( . لذا ي  ال: )) التأويل على خالف انصل (( ، و )) التأويال يحتااج 

.و هاذا المعناى لام يكاان السالف ي ريدونات يلفاف التأويال ،و ال هاو معنااى إلاى  دليال (( 
 .   290التأويل في كتاب هللا تعالى 

و يتيين من ذلك رنت  ي وجد تطايق تام يين معنى التأويل في الشارا و اللتاة ،و رن    
علمااا  الساالف رخااذوا يااالمعنى الشاارعي و اللتااو  للتأوياال ، المتمناال فااي التفسااير و 

الشاارح . انماار الااذ  ياادل علااى رن المعنااى الصااحيو للتأوياال هااو مااا وافااق  الييااان و
الشرا روال ، و اللتة العريية نانيا ، و ما كان عليت السلف انول نالناا . و ماا خاالف 
ذلك فهو ياطل ، و تحريف للنصاوص الشارعية و تالعاب يهاا ،و هاو التأويال الاذ  

 قال يت المؤولون من المتأخرين . 
فإن التأويل تأويالن: تأويل صحيو شرعا و لتة . و تأويل تحريفاي فاساد  و عليت    

ياطل شرعا و لتة، و هو الاذ  عليات ردعياا  الع النياة ، ي ولاون يات ،و ي طي ونات فاي 
مؤلفاتهم . و ال يتياب عناا رن التأويال ياالمعنى الشارعي رصايو ي عارف يالتفساير فاي 

ريفاي هاو الاذ  ي عارف ارن  يالتأويال فاي التالب انعم ، و رن التأويال ياالمعنى التح
معفم انحيان ،و هو الاذ  يساتخدمت ردعياا  الع النياة و يسامونت تاأويال . علماا ياأن 
ال رآن الكريم قد جعل الذين يأخذون يالتأويل التحريفاي مان الاذين فاي قلاويهم زياغ ، 

ا الهِذيَن في ق ل ويِِهْم َزْيٌغ فَيَتهيِع   وَن َما تََشايَتَ ِمْنت  اْيتِتَاا  اْلِفتْنَاِة َواْيتِتَاا  ل ولت سيحانت:} فَأَمه
اْن ِعناِد  وَن فِي اْلِعْلِم يَ  ول وَن آَمنها يِاِت ك الٌّ ّمِ اِسخ  َريِّنَاا تَأِْويِلِت َوَما يَْعلَم  تَأِْويلَت  إاِله َّللّا  َوالره

 .  -7سورة آل عمران:-َوَما يَذهكهر  إاِله ر ْول واْ انْليَاِب {
مان التأويال و قضااياه ،  –ر  ردعياا  الع النياة  –و رما يالنساية لمواقاف هاؤال      

فسنذكر منها خمسة مواقف : رولها هاو ماا ذكاره نصار حاماد رياو زياد مان رن معناى 
التأويل و التفسير عند علما  ال رآن هاو رن التفساير يتعلاق يالرواياة ، و يينماا يتعلاق 

اارتيط  التأوياال يالدرايااة . يمعنااى اارتيط يالروايااة و الن اال ،و التأوياال م  رن التفسااير م 
 .  291يفاعلية الع ل و االستنياط

و رقول: إن قولت هذا ال يصو ، نن  الت سيم الذ  ذكره ال دليل صحيو ي نيتات ، و    
نن معنى التأويل الصحيو حدده الشرا و اللتة ،و ال ي وجد فيات الت سايم الاذ  ذكاره 

معناااه عااام يشاامل الفهاام و التفسااير ماان دون تخصاايص لمعناااه ، و ريااو زيااد . ياال إن 
انصال فااي تساميتت لاايس لفاف التفسااير ، و إنمااا هاو التأوياال الاذ  يعنااي التفسااير ، و 
الييان  ،و التوضيو . فالت سيم الذ  ذكره الرجل غير صحيو ،و ال رصل صحيو لت 

 في الشرا و ال في اللتة .
ق يين ال رآن و الحدي  فيما يتعلق يالرواية و الدراية ، كما رنت  كان عليت رن ي فرّ     

حكام فيات  نن ال رآن الكريم ال توجد فيت رواياة كالحادي  ، و إنماا هاو كتااب واحاد م 
                                                

. و اين قيم الجوزية  329ص:  1ج  1404اين تيمية : دقائق التفسير ، ح  ت محمد السيد الجليند ، مؤسسة علوم ال رآن ، دمشق ،  289

. و  175ص:  1ج  1998 - 1418الرياض ، –،  تح يق : د. علي ين محمد الدخيل هللا ،  دار العاصمة  2ط  : الصواعق المرسلة ،

 146،  141، ص:  13962ييروُ ،  –، تح يق : د. محمد عيد المعيد خانل ، دار الكتاب العريي  1اين سالم : غريب الحدي  ، ط

 ،154  
 .  175ص:  1. و اين ال يم : نفس المصدر ، ج  330ص:  1اين تيمية : نفس المصدر ، ج  290
 .   141حامد ريو زيد : ن د الخطاب الديني ، ص:  291
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الحفااف و الااتالوة ،و الفهاام و التاادير ،و التفسااير و التااذكر ، و التاادير و التفسااير همااا 
هللا تعاالى  ياذلك فاي قولات سايحانت: انصل في التعامل مع ال رآن الكريم ، لذا رمرناا 

وَن اْل  ْرآَن رَْم َعلَى ق ل وٍب رَْقفَال َها { ،و  }ِكتَاٌب رَنَزْلنَاه  إِلَْيَك -24سورة محمد:-}رَفاََل يَتََديهر 
وا آيَاتِِت َوِليَتَذَكهَر ر ْول وا اْنَْليَاِب { يَاَرٌك لِّيَدهيهر   .-29سورة ص:-م 

رن الرجل عندما ذكر ذلك الت سيم رشار إلاى  كتااب اليرهاان فاي  و ر شير هنا إلى    
علوم ال رآن للزركشي ، لكنت لم يكن رمينا فيماا ن لات ؛ نن  الزركشاي عنادما تطارق 
إلى  معنى التأويل و التفساير ذكار آرا  رهال العلام و اخاتالفهم فاي ذلاك . فمانهم مان 

ستعمال . لكن الزركشي يارى رن قال: إن التفسير و التأويل معناهما واحد يحسب اال
الصحيو تتايرهما . و منهم من قال: إن التفسير رعم من التأويل ،و ركنر ما ي ساتعمل 
في معاني مفرداُ انلفاف . و قاال آخارون : إن التفساير يتعلاق يالرواياة ،و التأويال 

 .  292يتعلق يالدراية
شاي ، ف اول رياي زياد فالفرق واضو يين ماا ذكاره الرجال و ياين ماا ذكاره الزرك    

تفاق ييانهم علاى رن التفساير يتعلاق يالرواياة ،و التأويال  ي شير إلى  رن علما  ال رآن م 
يتعلق يالدراية . و هذا ال يصاو ، نن  الاذ  ذكاره الزركشاي شااهد علاى رن علماا  
ال رآن اختلفوا في معنى التفسير و التأويل،و لم يتف وا على ما ذكره حامد رياو زياد . 

م يكن رمينا فيما ن لت عنهم ، و رغلب الفن رنت  تعمد ذلاك ، نن  انمار واضاو فهو ل
ستيعد جدا رنت رخطأ في الن ل .   ال ل يس فيت ، و من الم 

و ر شااير هنااا إلااى  رن الت ساايم الااذ  ذكااره الرجاال ال يصااو ، نناات مخااالف للمعنااى    
ان عليات السالف انول الصحيو للتأويل الذ  سيق رن حاددناه شارعا و لتاة ،و ِلَماا كا

فااي معنااى التأوياال عناادهم . و الشاااهد علااى ذلااك ريضااا هااو رن تفاسااير يعااض كيااار 
المفسرين لم تكن تتيع ذلك الت سيم الذ  رشار إليت حامد ريو زيد . من ذلك رن تفساير 
سامى : جاامع اليياان عان تأويال آ  ال ارآن ، مملاو  يالتفساير  اين جرير الطيار  الم 

اية ، رو يالمأنور و المع ول ، و قاد ساماه صااحية ياذلك االسام ،و لام يالرواية و الدر
ي فارق فيات ياين التأويال و التفساير يالطري اة التاي رشاار إليهاا الرجال . و الطيار  قااد 
استخدم لففي التأويل و التفسير معا فاي مياحا  كنيارة مان تفسايره ، دون رن ي فارق 

د سمى تفسيره : تفسير ال رآن العفيم . و منهم ريضا الحافف اين كنير ، ف  293يينهما
، و قد جمع فيت يين التفسير يالرواية و الدراية ، و لام ي فاّرق ياين التأويال و التفساير 

 . 294كما زعم حامد ريو زيد
نم رن الرجل استنكر التفريق يين التفساير و التأويال ، و هاي )) تفرقاة ت علاي مان     

علااى رساااس ماان موضااوعية انول ، و  شااأن التفسااير ، و تتااض ماان قيمااة التأوياال ،
ذاتية الناني (( ، و تلك الموضوعية ت وم على رساس معنى النص اللتاو  كماا فهمات 
السلف . و رشار إلى  رن التفرقة يين التأويل و التفسير متأخرة ، نن  الطير  سمى 
تفسايره : جاامع اليياان عان تأويال آ  ال اارآن ، و كاان الصاحايي عياد هللا يان عياااس 

 .  295يرى رنت  يعلم تأويل ال رآن

                                                
 .  150،  149ص:  2شي : اليرهان في علوم ال رآن ، ج الزرك 292
 .   262،  220،  75ص:   1الطير  : جامع الييان ، المعروف يتفسير الطير  ، ج  293
 .   28،  21،  5،  4ص:  1رنفر منال : اين كنير : تفسير ال رآن العفيم ، ج  294
 .   13،  11حامد ريو زيد : فلسفة التأويل ، ص:  295
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و رقول: إن انمر ليس كذلك ، نن  انصل في الموضوا هو رنات  لام تكان هنااك    
تفرقة يين التأويل و التفسير ، فكانا مترادفين كل منهما ي فسار ارخار ،و ي اؤد  نفاس 
ماات المعناى . و إنماا التفرقاة كاناُ ياين التأويال الشارعي و التأويال التحريفاي الاذ  ذ

 ال رآن . و الشرا هو الذ  فّرق يين التأويلين ، و هذا رمر سيق رن ييناه . 
و ر شير هنا إلى  رن التفريق يين التأويلين الشرعي و التحريفاي ، كماا رن ال ارآن     

يكاارا مناذ ال اارن انول الهجاار  و ماا يعااده ، عناادما  قاد رشااار إليات ، فإناات قااد حاد  م 
مذهيية و السياسية التأويال التحريفاي  فاي صاراعاتها استخدمُ الفرق و الطوائف ال
. و ياذلك حاد  خلاط ياين التاأويلين الشارعي و  296الفكرية و السياساية و العساكرية

التحريفي ، نن الذين استخدموا التأويل المخالف للشرا لم يسموه تأويال تحريفيا ،و 
علماا  رهال السانة ،و إنما سموه تأويال لتاياُ في رنفسهم . فلما حد  ذلك رنكر ذلك 

ذماوا تااأويالتهم التحريفياة ، و ردوا علااى رياااطيلهم و حاذّروا ماانهم . مان ذلااك كتاااب 
الرد على الزنادقة نحمد ين حنيل ، و كتاب خلق رفعال العياد و الرد علاى الجهمياة 
لليخار  ، و الن ض على المريسي ، و الرد على الجهمية لعنمان الدارمي ، و كتاب 

مطيوعاة و متداولاة ياين  -وغيرهاا -ف الحدي  الين قتيية ، و هذه الكتابتأويل مختل
 رهل العلم .           

.  297و ذكر حامد ريو زيد رن التأويل رصيو معضلة عند الفالسفة و الصوفية معا    
و قولاات هااذا صااحيو ، ف ااد رصاايو تااأويلهم ي مناال معضاالة عنااد هااؤال  و رمنااالهم ماان 

ا . إنت  م عضلة عند هؤال  ، ننت  تأويل تحريفاي ،و لايس المت دمين و المتأخرين مع
ختلق إلفسااد ديان اإلساالم ، و خدماة ماذاهب و مصاالو  تأويال شرعيا . فهو تأويل م 
رهل انهوا  قديما و حادينا . إنات  م عضالة لادى رصاحايت ،و سيضال كاذلك ماا داماوا 

و التناقضااُ ، و الطارق على طري تهم التحريفية ، و ال ي وصلهم إال إلى  المتاهاُ 
المسدودة . و الشااهد علاى ذلاك ريضاا هاو رن الرجال نفسات اعتارف رن ذلاك التأويال 

 رصيو معضلة عند الصوفية و الفالسفة .  
  
ضارور  للتعامال  298و رما الموقف الناني فمفاده رن حسن حنفي زعم رن التأويل   

مواجهاة الروايااُ و حال  مع النص ، و رنات ال ساييل لتجناب التجسايم و التشاييت ، و
 .  299تعارضها ، إال يالتأويل . و رنت ال ي وجد نص إال و ي مكن تأويلت

ضارور  لمان رراد فهام  -يمعناى التفساير و اليياان -و رقول: إن التأويال الشارعي   
الشرا فهما صحيحا وفق المنهل الشرعي الموافق للع ل الصريو و العلم الصحيو . 

فهااو ريضااا ضاارور  لماان  -و هااو الااذ  قصااده الرجاال -و رمااا التأوياال التحريفااي
ي مارسون التحريف و التتليط لتطويع الشرا و تحريفت خدمة لماذاهيهم و مصاالحهم 

 . 
و واضو من كالم الرجل رنت ي ول يالتأويل التحريفي و يدعو إلي اساتخدامت فاي     

 شارعية لات مجال الصفاُ و غيرها . و هذا حل زائف و ياطل ، نن  تأويلت هاذا ال

                                                
 حد  يين الخوارج و معارضيهم ،و الشيعة و خصومهم ،و انمويين و معارضيهم  من مختلف الطوائف . كالذ   296
 .  16،  8حامد ريو زيد : المرجع السايق ، ص :  297
عتمد عندهم  .  298  عندما نستخدم لفف التأويل على لسان ردعيا  الع النية و رمنالهم ، ن صد يت التأويل التحريفي ، ننت  هو الم 
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شرعا ،و ال لتة ، و ال ع ال . و إنما هو مشاكلة يحاد ذاتات ، و لايس هاو حاال ، و ال 
ستحيا ، و سنيين ذلك الح ا فيما يأتي من هذا الفصل .   ضروريا ، و ال م 

و ال يصو زعمت يأنت ال ي وجد نص إال و يمكن تأويلت ، فهذا تتلايط و تحرياف ،     
ة ت فسر نفسها ينفسها ، و ال ت يل التأويال التحريفاي ، نن  النصوص الشرعية م حكم

و إذا مااا ر ّولااُ ياات فساايكون ذلااك تااأويال تحريفيااا مرفوضااا شاارعا و ع ااال ، و ي مكاان 
كشف زيفت و يطالنات  ياالرجوا إلاى  المانهل الشارعي فاي تفساير الاوحي . و ياذلك 

 من هذا الميح  .  يس ط زعمت الذ  افتخر يت ، و سنزيده إيطاال و تهافتا فيما يأتي
 –و الموقف النال  مفاده رن نصر حامد ذكار قاوال منساويا لعلاي ايان رياي طالاب    

رّد يت على الخوارج  ي ولت: )) إن ع ل الرجال و مستوى معرفتهم  -رضي هللا عنت
 . 300و فهمهم هو الذ  ي حدد الداللة ،و يصوغ المعنى ((

و تفصايال ، و ال ي ولات الع ال الصاريو  و ردا عليت رقول: إن قولت هذا ياطل جملة  
ماااارس للتأويااال  ،و إنماااا ي ولااات الع ااال الماااذهيي الماااريض المتعصاااب للياطااال ،و الم 
التحريفي . ننت روال إن ال ول المنسوب لعلي ين ريي طالب ال يصاو تاريخياا ، ننات  
ُ  مناات يعااد  ورد ضاامن روايااة ياطلااة ، لاام تصااو إساانادا و ال متنااا ،و هااذا رماار تأكااد

 ، لذا ال يصو االستشهاد و ال االحتجاج يت .  301اليح  و التح يق في هذا الخير
كماا رن الرجال لام يكاان رميناا فاي ن لاات لاذلك ال اول المنسااوب لعلاي ، فأخرجات ماان    

ساياقت ،و حّملاات ماا ال يحتماال ،و قااّول علياا مااا لام ي اال . و الشاااهد علاى ذلااك هااو رن 
خاااوارج ي ولااات: )) رذكاااروا قاااولي لكااام و الااانص الكامااال ياااذكر رن علياااا رّد علاااى ال

ُ  علااى الحكمااين رن ي حييااا مااا رحيااا  معصاايتكم إيااا  ، فلمااا رييااتم إال الكتاااب اشااترط
ال رآن ، و رن ي ميتا ما رماُ ال رآن ... إلى  رن قال : )) إناا لسانا حّكمناا الرجاال ،و 

،و إنماا ياتكلم إنما حّكمنا ال رآن ، و هذا ال رآن هو خط مسطور يين دفتين ال ينطاق 
 . 302يت الرجال((

فواضو من ذلك رن النص شااهد علاى رن نصار حاماد تصاّرف فيات يطري اة غيار    
علمية و ال موضوعية من جهة ، و وّجهت وجهة مذهيية تحريفية لتاية في نفست مان 
جهة رخرى  . نن  ذلك الانص المنساوب لعلاي ناّص صاراحة علاى عكاس ماا رراده 

حددة من داخلت  -ر  النص -لك رنت نصر حامد ريو زيد ، و ذ ذكر رن رحكام ال رآن م 
و ليسُ من خارجت ، يدليل قولت : )) من رحيا ال رآن (( ، و )) ما رمااُ ال ارآن (( 
، و )) رن يحكما يال رآن (( ، و )) ليس لناا رن نخاالف حكماا يماا فاي ال ارآن (( ، و 

و يتضمن رحكامت و معانيت من داخلات )) إنما حّكمنا ال رآن (( . فال رآن  هو الَحَكم ،
،و هو المرجع والحكم و ليسُ ع ول الرجال . و ذلاك ال اول نفاى رن يكاون ال ارآن 
ينطق يالكالم اليشار  ، و رنياُ رن اليشار هام الاذين ينط اون يأحكامات و معانيات . و 
 هذا رمر نايُ يشهد الواقع على نيوتت و صحتت . و عليت فاإن  لل ارآن ن ط اان: انول
هو كالم ال رآن عن نفست ، فهو ناطق كتاية و إحكاما . و الناني هو قرا ة الناس لت،  

 و نط هم يت ، و فهمهم لت ، و هذا النطق تايع لألول و ليس العكس . 
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و نانيا إن زعمت يأن الع ل هو الذ  ي حدد الداللة و يصوغ المعنى هو زعم ياطل     
تت و يطالنت   في ميح  سالطة الانص مان الفصال ، و قد سيق رن ناقشناه و يينا تهاف

انول ، لكننا هنا نضيف نالنة شواهد تزيد زعم الرجل تهافتا . رولها هاو رن ال ارآن 
ييّن محفوف ال يأتيت الياطال ريادا ،  حكم م فصل م  الكريم شاهد على نفست يأنت  كتاب م 

،و ليساُ الع اول هاي و كتاب هذه صفاتت اليد رنت  هو الذ  يحدد مفاهيمت و معانية 
 التي ت حددها . 

و الشاهد الناني مفاده رن نصر حامد اعترف صراحة يأن في ال ارآن نصوصاا ال    
. و معناى هاذا رن النصاوص الشارعية هاي التاي ت حادد معانيهاا و  303تحتمل التأويال

دالالتها ،و ليسُ الع ول هي التي ت حدد لها ذلك ، حتى رن كاالم الرجال يتضامن رن 
ل ال تستطيع تأويلها ، ننهاا ال ت يال التأويال . و هاذا ن اض لزعمات الساايق ، و الع و

 هدم لينائت الفكر  الذ  رقامت على التأويل التحريفي . 
مفاده رنت مان الياديهي رن الاذ  ي ؤلاف كتاياا ي ادّون فيات  –النال   -و الشاهد انخير   

الذ  ي حادد دالالتات و معانيات  رفكاره و ي عرضها على غيره ، و عليت  فإن الكاتب هو
و رهدافت . و هذا رمر ال جدال فيت ، و ال يصو إن ي  ال: إن ال را  هم الذين ي حددون 
معاني الكتااب و دالالتات ،و إنماا هام ي ارؤون رفكاار المؤلاف مان خاالل كتايات ،و إن 

هللا  اختلفُ مستوياُ درجة فهمهم للكتاب . و يما رن انمر كذلك ،و رن ال رآن كتاب
تعالى  و كالمت ، فيالضرورة رنت  سيحانت   هو الذ  حادد معااني و دالالُ كتايات . 
و من ينكر ذلك فهو إما جاهل رو صاحب هوى يتعمد التحريف و التالعب و التتليط 

 لتاياُ في نفست . 
و هل نحن ارن  عندما نرد على رياطيل و مفترياُ يعض ردعياا  الع النياة نحان    

نا معانيها و دالالتها ، رم هم الاذين ذكروهاا فاي كتايهم و حاددوا معانيهاا و الذين حدد
مراميها ؟؟! .  واضو يداهة رنهم  هم الاذين قااموا ياذلك ، لكان رهال انهاوا  وصال 

 يهم تعصيهم إلى  إنكار اليديهياُ و المحسوساُ خدمة لمذاهيهم و مصالحهم . 
السايق ، و مفاده رن حسن حنفي زعم رن و رما الموقف الرايع فهو امتداد للموقف    

الن صوص الشرعية هي )) قوالب دون مضامون ،و رنهاا مجارد قوالاب يمكان ملؤهاا 
حسب م تضياُ كل موقف . فالموقف هو انصل ال النص . و انهوا  و المصاالو 
الشخصية ،و الفنون و المعت داُ تتدخل لاتمأل الانص ننات  فاارغ ، إال مان الوقاائع 

لتي هي سيب نزولت . و هي التي فّسرُ النصاوص و رّولتهاا . و ال ارآن ال انولى ا
تعااددة يتعاادد  يتحااد  عاان نفساات ، ياال يتحااد  ياات الناااس . و قااد خضااع لتااأويالُ م 
انشاخاص الخاتالف انهااوا  ، و الطياائع ،و التايااُ . كمااا يختلاف فهمات ياااختالف 

ا ال يختلف عليت اننان ، و ال ي وجد )) نص و لو كان صريح 304العصور و انزمان
. و النص سالح ذو حدين يمكن استخدامت و توجيهت ضد قائلت ،و قلب الحجة  305((

الن لية عليت . و يستطيع كل مذهب رن يعتمد على نص ، رو يجد لت نصا فاي الكتااب 
ي ؤيده ، يل يستطيع ريضا كل رهل الماذاهب المتعارضاة رن يجادوا جمايعهم ن صوصاا 

ية ،و سو  نية . و النص ي ستخدم خادما ال مخادوما ، و تايعاا ال لتأييدهم عن حسن ن
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متيوعاا ،و )) عمااوم الاانص تعطيات ال اادرة علااى خدمااة الجمياع علااى قاادر المساااواة . 
يعرض خدماتت على الجميع ، و يمكن إنياُ شيئين متعارضين مان فاري ين مختلفاين 

 .306ينفس النص ((
  

فتاار و ردا علياات رقااول: روال إن الرجاال م       عانااد ، و م  اادلس  م تالعااب و م  تااالط و م 
علااى الشاارا و الح ي ااة و علااى الناااس . و نحاان ال نتاارك ح ااائق الااوحي و الواقااع و 
نصدق مزاعم و روهام و مفترياُ هذا الرجل . و مزاعمت هذه ال تختلف عن مزاعم 
ن نصر حامد ريي زيد فيما قالت عن سلطة النص و دور الع ل فيها ، فمنطلاق الارجلي

واحد ،و غايتهما واحدة ريضا . و هذا رمر سيق رن توسعنا في مناقشتت و إيطالات فاي 
الفصل انول ، فال نعيد ذلك هنا ، لكننا ن ضيف رمورا رخرى  لم نركز عليها ساي ا ، 

 رو لم نذكرها رصال .
ماان منطلااق شاارعي ،و ال ع لااي ، و ال  -فااي مزاعماات –و هااذا الرجاال لاام ينطلااق    

موضوعي ،و ال واقعي صحيو ، و إنما انطلق من منطلق مذهيي ذاتاي  علمي ،و ال
تحريفي م تعصب رقامت على التأويل التحريفي كوسيلة لتفسير ال رآن حسب هواه . و 
هذا إصرار منت على التحريف و التتليط ،و التالعب يالنصوص . لذا وجدناه رصدر 

ي تالط و ي دلس يها على ال را  مان رحكاما عامة يال دليل لي  نع يها نفست من جهة ، و 
جهاة رخاارى  . و الح ي ااة هااي رن ال اارآن الكااريم لاايس كمااا زعاام الرجاال يأناات مجاارد 
قوالااب فارغااة ي مكاان رن يملؤهااا ر  إنسااان يأهوائاات و خلفياتاات المذهييااة . فهااذا زعاام 
ياطاال نماارين: انول هااو رن النصااوص الشاارعية ليسااُ فارغااة ،و ال هااي قوالااب 

فصاال ال يأتياات جوفااا  ، و إن حكاام م  مااا هااي متضاامنة لكااالم هللا و وحياات فااي كتاااب م 
 الياطل ريدا . و كتاب هذه صفاتت يستحيل رن يكون كما زعم حسن حنفي .      

و من جهة رخرى  فإنت يستحيل ع ال و واقعا رن يكتب إنسان كتايا نم ي  اال : رنات     
. فهاذا زعام ياطال يضارورة  كتاب فارغ ال مضمون فيت ،و رنت مجرد قوالب جوفا 

الع ل و الواقاع ، و إال لايس هاو كتاياا ،و إنماا هاو روراق فارغاة ، و يماا رنات  كتااب 
ملموس لت مؤلفت ، فهو يالضرورة مملو  يمضمون ي عيار عان رفكاار صااحيت ،و لان 
يسااتطيع رحااد تفريتاات . و هااا هااي ك تااب حساان حنفااي حاملااة لفكااره ، فهاال ي  ااال: إنهااا 

تطيع رحد رن ي فّرعها من مضمونها ؟ ! ، كال ، و رلف كال . فإذا كاان فارغة ، رو يس
حكم المعجز الم فصل ؟ ! .   هذا حال كتب اليشر ، فما يالك ب كتاب هللا الم 

و انمر الناني هو رن العيرة ليساُ فاي وجاود التاأويالُ التحريفياة ، رو إمكانياة     
سلم يت شرعا و تاريخا و  واقعا ،و إنما العيرة في مدى التزامها طرحها ، فهذا رمر م 

يالمنهل الشرعي في التفساير ، و فاي مادى صاحتها و اتفاقهاا ماع الاوحي و الع ال و 
العلام . و علياات فاال قيمااة لتلاك التااأويالُ التحريفياة التااي افتخار يهااا الرجال ، و هااي 

 تأويالُ ياطلة يمكن كشفها و ن ضها يسهولة . 
رآن ال يتحد  عن نفست ، و إنما الناس يتحادنون يات ، هاو و نانيا إن قولت يأن ال     

قول فيت حق و ياطل . فأما الياطل فهو قولت : إن ال رآن ال يتحد  عن نفسات . فهاذا 
افترا  على ال ارآن و الح ي اة ، نن  ر  كتااب فاي العاالم إال و يتحاد  عان نفسات و 
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مؤلفت تحد  إليناا عان مضمونت ، يمعنى رنت  يتحد  عن رفكار و مرامي صاحيت . ف
طريااق كتاياات ، لاايس نط ااا يالصااوُ و إنمااا نط ااا يالكتايااة . و هااذا ينطيااق علااى كاال 

 الكتب ، منها ال رآن الكريم  . 
و رما الحق الذ  في قولت فهو رن الناس يتحدنون يال رآن ، و يكل كتاب ي رؤونت     

لى ما فيت ، فيتحادنون . فهذا رمر صحيو ال شك فيت ، يمعنى رنهم  ينط ون يت ينا  ع
يات نط اا ال تادخال فاي مضامونت و ال ماألً لات . فلاو كاان فارغاا ماا كاان كتاياا ، و لااو 
جمعنا روراقا فارغة ما كونُ كتايا ،و إال رصايو فاي اساتطاعة ر  إنساان رن يصايو 

 مؤلفا لمجرد جمعت لألوراق !! . 
انزماان ، فهاذا و ليس صحيحا رن فهم ال ارآن يتتيار حساب اخاتالف العصاور و    

حكمااُ و نواياُ و رركاان  كالم عام ال يصاو قولات يهاذا التعمايم . نن الشارا فيات م 
تتعلااق يالع ائااد و الفااروا ، و المفاااهيم و التصااوراُ ،و الطييعياااُ و المنط ياااُ ال 
يمكن رن تتتير و ال ت يل التأويل التحريفي . لكن ذلك ال يمناع مان وجاود آيااُ ت يال 

سيع ،و تحتمل عدة روجت من التفسيراُ ، لكنها ماع ذلاك فهاي ال ت يال اإلنرا  و التو
حكمااُ الشارا و ضاوايط التفساير الصاحيو . لكان الرجال  التناقض ، و محكومة يم 
جااا  إلااى  هااذا ال ساام ماان ارياااُ و عمماات علااى كاماال ال اارآن ماان جهااة ، و رغفاال 

تحكمة في ذلك ال سم من جهة ناني ة ، و رخضعت للتأويل م حكماُ الشرا و نوايتت الم 
التحريفي من جهة نالنة . و هذا عمل تحريفاي ال يصاو شارعا و ال ع اال و ال علماا 

 ،و ال يصو رن يصدر من ياح  يحترم علمت و نفست و غيره . 
و رما ما ذكاره حسان حنفاي عان رساياب النازول كادليل علاى زعمات فاانمر لايس     

سياب النزول كوسيلة لتحرياف الشارا و كذلك . و هذا الرجل كنير التكرار لمسألة ر
هي ضده و ال تخدم رهدافات ، و قاد  -في الح ي ة –تعطيلت و اإلجهاز عليت . مع رنها 

ساايق رن ناقشااناه فااي ذلااك و ريطلنااا مزاعماات . و نحاان هنااا ن ضاايف رمااورا رخاارى  ، 
فن ول : إن الرجل لم يضع رسياب النزول في مكانها  المناسب من الشرا ،و ال حدد 
اتحكم فاي  عالقتها الصحيحة يال رآن الكريم . و تناسى رن ال رآن هاو انصال ، و الم 
اتحكم فاي مضامونت و  رسياب النزول ، و هي تايعة لت و ليس هو تايعا لها ،و هاو الم 

تحكمة في مضمونت .   ليسُ هي الم 
و مع ذلك فإن مضمون ال رآن الكاريم هاو علاى رريعاة رقساام فاي عالقتات يأساياب    
نزول : رولها قسم منت نزل يال مناسية و يال رساياب نازول ، و هاذا ال سام سايق رن ال

رشرنا إليت و ذكرنا نماذج منت فال نعيده هنا . و الناني هو قسم لت رسياب نازول نازل 
تحارر منهاا ، فلام ي ساجلها و ال رشاار إليهاا . لكنناا إذا   -عنادما نازل –يسييها ، لكنت 

نجد فيها رواياُ تذكر رسياب نزول آياُ هذا ال سم ، منها رجعنا إلى  كتب التفسير 
 الصحيو و منها المكذوب . 

و ال سم النال  يتضمن آياُ قرآنية رشارُ إلى  رساياب نزولهاا ، نام يناُ عليهاا     
رحكامهااا و روامرهااا ، ك ولاات تعااالى : }قَااْد َسااِمَع َّللاه  قَااْوَل الهتِااي ت َجاِدل ااَك فِااي َزْوِجَهااا 

َ َساِميٌع يَِصايٌر {َوتَشْ  َرك َماا إِنه َّللاه ِ َوَّللاه  يَْساَمع  تََحاو  .  -1ساورة المجادلاة:-تَِكي إلاى  َّللاه
فهذا ال سم م تضمن لجانب من رسياب نزولت ، و هاو جاز  ال يتجازر مان الاوحي ، و 

 مضمونت هو المتحكم فيت و ليسُ رسياب النزول هي المتحكمة فيت . 
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فهو قسم سجل جانيا كييرا من رسياب النزول  -و هو الرايع –خير و رما ال سم ان   
المتعل ة يتاري  الوحي و الدعوة اإلساالمية فاي العهادين المكاي و المادني ، كتساجيلت 
نين . فهو وحي إلهي  لحادنة الهجرة ،و غزوتي يدر و رحد ،و غزوتي انحزاب و ح 

 .  سجل جانيا مهما و ضروريا من تاري  الوحي و النيوة
و يذلك يتيين رن الرجال رخطاأ فاي موقفات مان رساياب النازول ، و وجههاا توجيهاا    

تحريفيااا لتعطياال دياان اإلسااالم ، و تفريتاات ماان مضاامونت اإللهااي ، و جعلاات مرحلااة 
تاريخية تجاوزها الزمن . فعل ذلك انطالقا من تينيت للتأويل التحريفي الذ  قال يت ، 

 و دعا إليت ، و دافع عنت . 
حكمااُ ، لكنات لاام     حكمااُ و ر خار م  و رماا إذا قيال: صاحيو رن فاي ال ارآن آياااُ م 

تشااايت . و يمااا رن انماار كااذلك فعلااى  حكاام و الم  ي حااددها و ال ميزهااا لن فااّرق يااين الم 
الشارا رن ي يال التااأويلين: الصاحيو و التحريفااي ، و يمعناى آخار علياات رن ي يال كاال 

 التأويالُ و يأخذ يها .  
ل: إن ذلك االعتراض ال يصو و ياطل من رساست ، ننت  قاائم علاى نفارة و رقو    

تشايت ، رو رنت  قائم على الهوى رغية فاي التحرياف ،  حكم و الم  جزئية لموضوا الم 
رو رنت  قائم عليهما معا . و تفصيل ذلك هو رنت  يجب النفر إلى  ال رآن الكاريم مان 

مرين هامين ، هما : إن في ال رآن م حكم و جانيين : انول هو رن ال رآن نَّص على ر
يين ال يأتيت الياطل ريدا . و  حكم م فصل م  متشايت من جهة ، و رنت  من جهة رخرى  م 
تشاايت فيات ، ننات مفسار  حكام مفهاوم ال م  هذا يستلزم رن ال رآن في مجموعات كتااب م 

حكماتت.  لنفست ينفست ، و شارح لمتشايهاتت يم 
هو رن ال رآن الكريم يتضمن يداخلت منهل فهمت و تديره ، و هو  و الجانب الناني    

يين –منهل يتكون من معجم ال رآن اللتو   و مان منهجات   -الذ  هو يلسان عريي م 
في الييان والتفسير . و هاذا رمار سايق رن يينااه و ذكرناا النصاوص الشارعية المييناة 

 لذلك، فال نعيده هنا  . 
حكم يمضمونت و يمنهجت في الفهم و التفسير . و  و يذلك يتيين رن ال رآن    الكريم م 

من نم فهو ال ي يل كل التأويالُ ، و إنما ي يل التأويالُ المواف ة لت ، ننها تفسيراُ 
صحيحة ،و يرفض التأويالُ المخالفة لت ، إما ننهاا تاأويالُ خاطئاة ، و إماا ننهاا 

 تأويالُ تحريفية م ترضة . 
  

الرجل ذكر كالما صحيحا عندما رشار إلاى  رن انهاوا  و المصاالو ، و نالنا إن     
و الخلفيااُ المذهييااة كاناُ ورا  التااأويالُ التااي ذكرهاا . لكناات رخطاأ ماان جااانيين : 
انول زعمت يأن انهاوا  و المصاالو هاي التاي ماألُ النصاوص الفارغاة . فهاذا ال 

النصااوص الشاارعية   يصااو ، و افتاارا  علااى الشاارا ، و إنكااار للمحسااوس  . نن
ليسُ فارغة ،و إنما انهوا  و المصالو هي التي سعُ إلى  تحريفها فلم ت در على 

 ذلك ، و لن تتمكن من تح ي ت . 
و الجانااب الناااني هااو رن حساان حنفااي رشااار إلااى  تااأنير انهااوا  و المصااالو فااي     

نصاوص . و لام تأويل النصوص الشرعية ، و لم ي يين تأنيرها السليي في تحريفهاا لل
ي شر إلى  عدم شرعية تدخل انهوا  و المصالو في تأويلها للوحي ، يل رنات  زكاهاا 
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و اعترف يشرعيتها ، و ينى عليها رفكاره و مواقفت ،و جعلها َحَكماا علاى الاوحي !!  
 . 
و رما زعمت يأن عموم النص جعلت قادرا على خدمة الجميع على )) قدر المساواة    

ت علااى الجميااع . و يمكاان إنياااُ شاايئين متعارضااين ماان فااري ين ،و يعاارض خدماتاا
مختلفاين يانفس الانص (( . فهاو زعام ياطال ال ي ولات إال جاهال ال يعاي ماا ي ااول، رو 
فتٍر على الشرا و الح ي اة مان جهاة  صاحب هوى تعمد ذكر ذلك  من جهة ،و هو م 

فصالة تشاار حكمااة م  ح نفسااها رخارى  . نن  نصااوص الاوحي هااي فاي النهايااة كلهاا م 
ينفسااها كماااا ساايق رن يينااااه . و علياات فهاااي ال تخاادم كااال االتجاهاااُ ،و ال ت يااال إال 
التأويالُ الصحيحة . لكن الرجل م صر على ياطلت و انحرافت في موقفت مان تفساير 
ال ارآن الكااريم . فلاام ي اارد رن ي فاّرق يااين الماانهل الشاارعي فاي التفسااير ،و ماانهل رهاال 

هم لل رآن . و لام يارد رن ي فارق ياين الم خلصاين الاذين انهوا  و التحريف في تفسير
يأخاذون ال اارآن كلات ،و يااين رهال انهااوا  الاذين ينت ااون مان ال اارآن ماا يروناات يخاادم 

َصلِّيَن { ْلم   .   -4سورة الماعون:-مذاهيهم و مصالحهم على طري ة }فََوْيٌل لِّ
صااحاب الماانهل و يااذلك يتيااين رن نصااوص الااوحي ال تخاادم و ال تسااتجيب إال ن   

الشرعي فاي تفساير الاوحي و فهمات . و رماا مانهل رهال انهاوا  الاذ  قاال يات حسان 
حنفااي و دعااا إلياات و دافااع عناات ، فهااو ماانهل تحريفااي ال شاارعية لاات ، و لاان يسااتطيع 
تفسير ال رآن تفسيرا صحيحا ، و كل تأويالتت التحريفية التي يطرحها يمكان إيطالهاا 

؛ كماا رن ال ارآن الكاريم لان يساتجيب لهاا مان جهاة و كشف زيفها يسهولة مان جهاة 
رخرى  . و هذا خالف ما زعمت الرجال و رراد رن ي وهمناا يات عنادما ساوى ياين كال 

 التأويالُ . 
علما يأن منهل رهل انهوا  في تعاملت التحريفي مع الاوحي اإللهاي لايس جديادا ،    

جد قديما و ما يازال قائماا إلاى  يومناا هاذا . و قاد رشاار ال ارآن الكاريم إلاى   فهو قد و 
اا الهاِذيَن فاي ق ل اويِِهْم َزْياٌغ  هؤال  و منهجهم ،و فضحهم و ذمهم ، ك ولات تعاالى : } فَأَمه

،و } -7ساااورة آل عماااران:-فَيَتهيِع اااوَن َماااا تََشاااايَتَ ِمْنااات  اْيتِتَاااا  اْلِفتْنَاااِة َواْيتِتَاااا  تَأِْويِلاااِت {
َوا ف وَن اْلَكِلَم َعن مه واْ يِاِت {ي َحّرِ ار  اا ذ ّكِ مه ،و }يَاا -13ساورة المائادة:-ِضِعِت َونَس اواْ َحّفااً ّمِ

ااوَن { ااوَن اْلَحااقه َورَناات ْم تَْعلَم  سااورة آل -رَْهااَل اْلِكتَاااِب ِلااَم تَْليِس ااوَن اْلَحااقه يِاْليَاِطااِل َوتَْكت م 
. فأهاال انهااوا  ماانهجهم واحاااد ، رقاااموه علااى اإلنكااار و الجحاااود ،و -71عمااران:

 لفنون و انهوا  ،و المتالطاُ و التحريفاُ . ا
تعارضين من فري ين مختلفين ينفس النص      و رما زعمت يأنت  ي مكن إنياُ شيئين م 

،و علااى قاادر المساااواة . فهااو زعاام ياطاال ،و ال يصااو فااي مياازان ماانهل التفسااير 
الشرعي ،و إنما هو من رياطيال مانهل الماؤولين المحارفين لنصاوص الاوحي حساب 

هاوائهم . و ذلاك الازعم ال ينياُ ريضاا نناات زعام إمكانياة إنيااُ رمارين متعارضااين ر
يالشرا ، و هذا ال يصو ، و ال يحد  في الح ي ة ، و ال يمكن إنياتت شرعا يطري اة 
حكم م فصل ال ي يل التعارض و ال التناقض . و مان نام فاإن  صحيحة، نن  الشرا م 

علماا ، نن  ماا خاالف الاوحي الصاحيو ، فهاو ذلك الزعم ال يمكان إنياتات ع اال و ال 
خالف للع ل الصريو ، و العلم الصحيو .   يالضرورة م 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 308 

و ي الحف على الرجل رنت  اكتفى يترديد المزاعم و الشيهاُ من دون ر  رن يذكر     
ر  منال ي ؤيد يت رريت ، لذا كان عليت رن يذكر على انقل مناال واحدا. و نحن نطاليت 

ت  يالمنال يتضو الم ال من جهة ، و من خاللت يمكن الرد عليت ، و كشف يذلك ، نن
تحريفاتت من جهة رخرى  . لكن الرجل اكتفى يترديد المزاعم ، و هي ليس دليال ،و 
ال يعجز عنها رحد. و عليت فإن  نصوص الشرا ليسُ سالحا ذا حدين ، و إنما هي 

رعي في التفسير ،و كل ما ي خالفت سالح لت حد واحد صحيو  ، ي وم على المنهل الش
 فهو ليس منت ، و إنما هو من التأويالُ التحريفية المذمومة شرعا و ع ال و علما .  

و رما يالنسية لما ذكره عن الخادم و المخدوم ،و التاايع و المتياوا ، فاانمر لايس     
شارعا و ع اال و  كما ذكره . ننت  يما رن اإلسالم دين هللا تعاالى  ، فاإن انساي ية لات

علما ، و هذا رمر سيق رن ييناه في الفصل انول . فلت انسي ية و ال داساة و المكاناة 
المرموقة من جهة ، لكنات هاو خاادم و مخادوم ،و تاايع و متياوا مان جهاة رخارى  . 
فهو خادم لنا نن هللا تعالى  رنزلت لي ن ذنا يت ،و ي خرجنا من الفلماُ إلاى  الناور . و 

م نننا ر مرنا يأن ن ؤمن يت ،و نلتزم يشريعتت ، و ندافع عنت . و هو تايع من هو مخدو
جهة رنت  تايع هلل الذ  تكلم يت و رنزلت على رسولت ،  و تايع لنا ننات انازل إليناا . و 
هو متيوا ن نا ر مرنا ياإليمان يت و إتياا شريعتت . و في كل هذه الحااالُ كاان فيهاا 

، حاكما ال محكوما ، و هذا خالف ماا رراد رن ي وهمناا يات حسان الشرا كامال م  دسا 
 حنفي الذ  عندما  رشار إلى  هذا انمر رراد  يت ت زيم الشرا و تن يصت . 

و رايعاا إن زعماات يأنات )) ال ي وجااد ناص حتااى لاو كااان صاريحا ال يختلااف علياات     
ياين فإنات اننان (( . فهو زعم ياطل نمرين: انول هو يما رن الوحي م حك فصال م  م م 

يالضرورة ال يختلف حول رساسياُ رصولت و فروعت الذين يتيعون المنهل الشرعي 
فصاال مان جهاة ، و لماا رنزلات هللا  حكماا م  في تفسير الوحي و فهمت ، و إال ما كاان م 

 إلينا و رمرنا يالتمسك يت و االجتماا عليت من جهة رخرى  . 
اريخيااا رن الصااحاية و رهاال الساانة رجمعااوا علااى و انماار الناااني هااو رن النايااُ ت   

رصول الدين و رركانت  و رساسياُ فروعات ، كاإليماان يااهلل و النياوة ، و المالئكاة و 
اليوم ارخر ، و الصالة و الزكاة ، و الصوم و الحل ، و تحاريم الرياا و الخمار ، و 

ا مااا نجااد فيهااا الكااذب و التااش . و نحاان إذا رجعنااا إلااى  كتااب الف اات و التفسااير كنياار
. و معناى ذلاك  307عياراُ : اجمعوا ، رر  الجمهور ، هذا رر  جماعة من السلف

رن االتفاق قد حصل ليس يين اننين ف ط ، و إنما يين جماعاُ و جماهير ، يل و يين 
رمة اإلسالم كلها قيل الفتنة الكيرى  ، كان يجمعها فكار عاام موحاد قاائم رساساا علاى 

 ال رآن الكريم  . 
و هذا الذ  ذكرناه حول رهل السنة ينطيق ريضا على الفارق انخارى  المنحرفاة     

جمعاة و متف اة علاى رصاول و فاروا تجمعهاا ، يناا  علاى  عن الشرا ، فهي ريضا م 
تفسيراُ نصية خاصة يها ، و إال ما كانُ كال فرقاة تمنال جماعاة واحادة . و نفاس 

فكرية تجمعهم رفكار عامة متشاايهة  انمر ينطيق على ردعيا  الع النية ، فهم مدرسة
، كنير منها مأخوذ مان الاوحي يطري اة تأويلياة تحريفياة . فأهال الحاق متف اون علاى 
تف ون على الياطل الذ   الحق الذ  يجمعهم في موقفهم من الشرا ، و رهل انهوا  م 
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يجمعهم في موقفهم من الشرا ريضا . و هذا دليل قاطع دامغ على يطالن  ماا ادعااه 
 حسن حنفي . 

و خامسا إن الرجل ن ض مزاعمت السااي ة ينفسات ، و ذلاك عنادما رصادر رحكاماا     
حددة تتعلق يالشرا ،و نّص صراحة على رن في  واضحة ، و اتخذ مواقف نايتة و م 
الوحي م حكماُ ال تحتااج إلاى  تأويال ، و رن للتأويال شاروطا ت  ياده . مماا يعناي رن 

ذاتيتهااا ،و ليسااُ قوالااب فارغااة تسااتجيب لكاال  نصااوص الااوحي لهااا مضاامونها و
التأويالُ . و رما رقوالت التي تنيُ ما ذكرناه ، فمنها رنات قاال : )) للتأويال شاروط و 
م اييس لتفاد  انهوا  عند ممارساة التفساير ، منهاا : اللتاة ، و رساياب النازول ، و 

ح تشايت لت قواعد ت حيلت إلى  م  كام ، فتساكن الانفس إليات . المصالو العامة . كما رن الم 
تشاايت يماا لديات مان قارائن (( . و قاال ريضاا: )) فاي  و اإلنسان  قادر على إحكاام الم 
الوحي نصوص صريحة جلية واضحة ، ال يحتاج فهمها إلى  تأويل ، رو إلى  سيب 
نزول ، يل إلى  م جرد الحدس اليسيط ،و فيت معنى واضو . لكن التأويل يال شروط 

جمال ي ذهيت ،و ي   ياين إلاى  م  اؤّول ، و الم  تشايت ،و الفااهر إلاى  م  حكم إلى  م  حّول الم 
 .  308،و الح ي ي إلى  مجاز ((

حاوالُ الفالسفة المسلمين تأويل ما يتعلق      و من ذلك ريضا رنت  عندما تكلم عن م 
يانلوهياة ، و خلاق العاالم ، و خلاود الانفس علّااق علاى ذلاك ي ولات: )) فاي حاين رنهااا 

. و قاال  309ائق واضحة فاي الاوحي ، لام تكان فاي حاجاة إلاى  كال هاذا العناا  ((ح 
ريضااا : و الااوحي فطاار  فااي اإلنسااان  يدركاات ييداهااة الحااس ،و رولياااُ الع اال ، و 

. و رصدر رحكاماا قطعياة ياسام الشارا ك ولات: )) و كال ذلاك   310معطياُ الوجدان
التياب إال هللا (( ، و )) رن ليس من الدين فاي شاي   (( ، و )) فاي اإلساالم ال يعلام 

زيفة ((  .     311الشهادة تعني رفض كل آلهة العصر الم 
حكام إلاى      و رقول : في كاالم الرجال ماا ال يصاو ، كزعمات يأنات  يمكان تحويال الم 

تشايت ، و هذا غير صحيو ، و قد سيق رن يينا يطالنت . لكن الذ  يهمنا هنا هو رن  م 
حكماتهااا الرجال اعتارف يااأن لنصاوص الااوح ي ذاتيتهاا ، و نوايتهااا ، و قواعادها و م 

الواضحاُ ، و رن التأويل ال ائم على انهوا  هو الاذ  ي فساد معانيهاا . و هاذا يعناي 
رن ن صااوص الااوحي ليسااُ فارغااة ، و ال هااي قوالااب جوفااا  ، و يهااذا يكااون حساان 

 حنفي قد ن ض مزاعمت الساي ة ، و رد على نفست ينفست !!.  
    
ما الموقف الخامس فيتضمن رريعة نماذج من التأويال التحريفاي الاذ  مارسات و ر    

حسن حنفي في تعاملت مع ال رآن الكريم . انول مفااده رن الرجال زعام رنات ال ساييل 
إال التأويل رياُ الصفاُ من رجل التنزيت . فالمكان هو )) التديير ، و االستوا  هاو 

، و الوقوا في قيضة ل درة . كما ت اول العارب: االستيال  ، رو االحتوا  و التسخير 
اسااتولى انمياار علااى مملكتاات ، عنااد دخااول العياااد تحااُ طوعاات . قااد يعنااي المكااان 
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لاك ، و الكرساي العلام ،و هاو انقارب إلاى   الحضور و المعية . قاد يعناي العارش الم 
 .  312الت وى . فالتنزيت موقف ع لي ،و إمعانا في الت وى ((

 
الرجل لم ي دم حاال ، و قاد ماارس التأويال التحريفاي ،و هاو التشاييت  و رقول: إن    

شيهة انفعال ، سمى تشييهت تنزيهاا دون  يعينت ، انطلق منت و انتهى إليت . إنت  من م 
دليل صحيو . ننت روال  يجب النفر إلى  االستوا  و كل آياُ الصفاُ انطالقا مان 

د وضااع ال اعاادة الذهييااة فااي التنزياات و الشاارا نفساات ، فهااو ي فساار نفساات ينفساات ، و قاا
اإلنياُ ،و هي التي يجب االحتكام إليها في كل ما يتعلق يموضاوا الصافاُ اإللهياة 
-. و هي ت وم رساسا على قولات تعاالى : } لَاْيَس َكِمنِْلاِت َشاْيٌ  َوه اَو السهاِميع  اليَِصاير  {

، }فَاالَ تَْضاِري واْ -4سورة اإلخاالص:-،و }َولَْم يَك ن لهت  ك ف واً رََحٌد {-11سورة الشورى:
وَن { ِ انَْمنَاَل إِنه َّللّاَ يَْعلَم  َورَنت ْم الَ تَْعلَم  ْسانَى -74سورة النحل:-َّلِلّ ِ انَْساَما  اْلح  ،و }َوَّلِلّ

واْ الهااِذيَن ي ْلِحااد وَن فِااي رَْسااَمآئِِت َسااي ْجَزْوَن َمااا َكااان واْ يَْعَمل ااونَ  سااورة - {فَاااْدع وه  يَِهااا َوذَر 
حكم م فصل يفسر نفست ينفست ، فآياُ الصافاُ  -180انعراف: . و يما رن الشرا م 

يينة ، و محكومة يال اعدة الذهيية ، و من نم فهي ال ت شيت صفاُ  هي ريضا م حكمة م 
المخلوقين يالضرورة من جهة ، و هي صفاُ كمال م طلق تليق يذاُ هللا تعالى  من 

ايت الموجاود فاي انساما  يينهاا و ياين صافاُ المخلاوقين ، جهة رخرى  . و رما التش
فهاااو مجااارد اتفااااق و تشاااايت فاااي االسااام ف اااط ، نن  االخاااتالف فاااي الاااذاُ يساااتلزم 
االختالف في الصافاُ ،و يماا رن هللا تعاالى  لايس كمنلات شاي  ، فصافاتت ال ي شايهها 

وقاُ ، فإذا شي  من صفاُ مخلوقاتت . و هذا التياين موجود حتى يين صفاُ المخل
قلنااا : ررس اإلنسااان  ، و ررس الااديوس ، و ررس النملااة ، فهااذا مجاارد اشااتراك فااي 
االسم ،و إال الفارق كيير يين ح ي ة هذا انساما  و كيفياتهاا .  فاإذا كاان هاذا التيااين 
موجااود يااين المخلااوقين فمااا يالااك يااين الخااالق و المخلااوق ؟ ! . و علياات فااإن  إنياتنااا 

هو إنياُ وجود ال إنياُ كيفية . و يذلك تس ط تحريفاُ و متالطاُ  للصفاُ اإللهية
 حسن حنفي المتعل ة يصفة االستوا  و الصفاُ انخرى  . 

و منال ذلك هو رن الرجل نفر إلى  صفة االستوا  علاى رنهاا ال تلياق يااهلل تعاالى     
تحريفاي ، فنفاى ، و رنها ت شيت صفاُ المخلوق ، ففن رن الحل هو تأويلها يالتأويل ال

، نم وصفت يصفاُ  -و هو انعلم يذاتت و صفاتت -وصف هللا تعالى  لنفست ياالستوا 
رخرى  يديلة عن صفة االستوا  ، كاالستيال   ، و االحتوا  ، و التاديير ، وفان رنات  
قدم حال صحيحا لما توهمت ن صا . لكنت نسي ،رو تناسى رن العيااراُ التاي اقترحهاا 

يها اإلنسان  ، كاالستيال  ، و التديير . فلام ي ادم حاال ،و إنماا وقاع هي ريضا يتصف 
 في إشكال ال مخرج لت منت ، إنت  وقع في التشييت من حي  رراد التخلص منت !! . 

كما رنت حّرف صفة االستوا  ي ولت : )) كما ت ول العرب : استولى انمير على      
لتشييت و التن ايص ، فأماا التشاييت ف اد شايهت المدينة (( . فهو هنا وصف هللا تعالى  يا

يانمير الذ  يستولي على مملكتت ، فهو هنا لم ي دم حال ،و إنما وقع في التشاييت مان 
حيا  رراد الفارار منات !! . و رماا التن ايص فهااو عنادما شايت هللا تعاالى  ياانمير فإناات 

، يمعناى رنات لام انمير على مملكتت ((  استولىوصفت ريضا يصفة ن ص في قولت )) 
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يكن مستوليا على مملكتت ، نام دخال فاي صاراا ماع غياره ، فتتلاب عليات و اساتولى 
علااى المملكااة . و هااذه صاافة ن ااص ال يصااو رياادا رن ي وصااف هللا تعااالى  يهااا ، رو 
ت ضرب لت منال . ننت  سيحانت  ليس كمنلات شاي  ، و هاو الخاالق العفايم ،و ال او  

لكت ، لذا ال يصو رن ي  ال: استولى الجيار ، و التني الكيير ، ا لذ  ال منازا لت في م 
هللا على ملكت . نن  هذا يعني وجود آلهة رخرى  نازعتت في ملكت ، فتتلاب عليهاا ، 
و هذا زعم ياطل شرعا و ع ال . و عليت فإن الرجل وقع في التشاييت و التن ايص ،و 

 يت !! . لم ي وصلت تأويلت التحريفي إلى  التنزيت التي تفاهر 
و يذلك يتيين رن حسن حنفاي انطلاق مان خطاأ فوقاع فاي خطاأ آخار . نن  الحال     

الذ  قدمت لم يكن حال ، و إنما كان إشكاال . و مهما يّدل من صفاُ شرعية يصفاُ 
تأويلية تحريفية من عنده ، فإنت لن يخرج مان اإلشاكال ،و سايفل كاذلك ماادام ي اول 

. فهو إذا رّول صفاُ شارعية يصافاُ تأويلياة تحريفياة يالتأويل التحريفي و ي مارست 
اخترعها من عنده ، يكون قد حّرف الشارا و ت ادم عليات ، و ياّدل ماا وصاف هللا يات 
نفست من صفاُ يصفاُ رخرى  مختل ة . و هذا عمال مرفاوض شارعا و ع اال مان 

ماا فياات جهاة ، و نن  الشارا ال ي وجااد فيات تشااييت ، و ال تجسايم ، و ال تكييااف ، و إن
اإلنياُ و التنزيت من جهة رخرى  . لكن الرجل هو الذ  توهم التشاييت فاي الصافاُ 
اإللهية ، ننت  نفر إليها من خالل نفرتت إلاى  صافاُ المخلاوقين و رفعاالهم ، و لام 
ينفر إليها من خاالل  ال اعادة الشارعية فاي اإلنيااُ و التنزيات . فالرجال انطلاق مان 

لم ي وصلت إلى  التنزيت ، ننات  طليات يمانهل التشاييت ال يمانهل التشييت و عاد إليت ، و 
 التنزيت ، و لن يصل إليت إال يالطري ة الشرعية في اإلنياُ و التنزيت .  

و رما نفي الرجل للمكان عن هللا تعالى  ،و تأويلت للعرش يأنت  يعني الحضاور و     
الحضااور و المعيااة ال ينفيااان المعيااة ، فهااو تأوياال ال يصااو ،و لاام ي  اادم حااال . نن  

،و ليسااا يااديلين عناات مااان جهااة ، نناات  ساايحانت   وصااف نفسااات  -العاارش -المكااان
يالحضور و المعية مع مخلوقاتت ، و وصف نفست ريضا يأنت على العشر استو  مان 
جهة رخرى  . فهاو سايحانت  حاضار ماع مخلوقاتات يعلمات ، و قدرتات ، و إرادتات ، و 

ُِ َوَما فِي اْنَْرِض َماا يَك اون   جنده ، ك ولت تعالى : َ يَْعلَم  َما فِي السهَماَوا }رَلَْم تََر رَنه َّللاه
ْم َواَل رَْدنَى ِمن ذَِلَك َواَل رَْكنَرَ  ْم َواَل َخْمَسٍة إاِله ه َو َساِدس ه   ِمن نهْجَوى ناََلنٍَة إاِله ه َو َرايِع ه 

ْم رَْيَن َما َكان وا َ يِك اّلِ َشاْيٍ  َعِلايٌم { إاِله ه َو َمعَه  -ن مه ي نَيِّئ ه م يَِما َعِمل اوا يَاْوَم اْلِ يَاَماِة إِنه َّللاه
. و مع ذلك فهو سيحانت يائن عن خل ات مساتٍو يذاتات علاى عرشات  -7سورة المجادلة:

،و لاايس كمنلاات شااي  ، و هااو مكااان يليااق ياات ، و وجااوده لاايس عييااا و ال ن صااا وال 
جود اليد لت من مكان موجود فيات ،و يلياق يات حساب ذاتات . و مستحيال . نن كل مو

الذ  ليس لت مكان هو المعدوم ، يحكام رنات ال وجاود لات رصاال . و يماا رن هللا تعاالى  
موجود ، فيالضرورة لت مكان يليق يت ، سماه هللا تعالى  العارش و الكرساي ، ل ولات 

ْحَمن  َعلَاى اْلعَاْرِش اْساتََوى { ُِ  -5ساورة طات:-سيحانت: }الره ،وَوِساَع ك ْرِسايُّت  السهاَماَوا
ود ه  ِحْفف ه َما َوه َو اْلعَِليُّ اْلعَِفيم  { . فهاو سايحانت -255سورة الي ارة:-َوانَْرَض َوالَ يَؤ 

لات ذلااك مان دون تحديااد ، و ال تكييااف ، و ال تشاييت ، و ال تجساايم ، و ال تمنياال ، و 
اخاتالف الاذاُ يساتلزم اخاتالف الصافاُ مان  إنما هو اإلنيااُ و التنزيات ، يحكام رن

 جهة ،و إن إنياتنا لذلك هو إنياُ وجود ال إنياُ كيفية من جهة رخرى  . 
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و يذلك يتيين رن ما قال يت حسن حنفي هو المخالف للشرا و الع ل ،و لايس هاو     
ا من الت وى و ال  من التنزيت ، و إنما هو من التحريف و التتليط و التعطيال . و هاذ
خالف ما رراد رن ي وهمنا يت عندما وصف تحريفت للصفاُ يأنت  من التنزيت و الع ل 

 و الت وى !! .   
و رما النموذج الناني فمفاده رن حسان حنفاي قاال: )) ريماا اختااروا قاديما رن هللا      

ليس كمنلت شاي  ، يعيادا عان النااس ، يعيادا عان الشاعب ، يعيادا عان انرض . ف اد 
... رن هللا و انرض شي  واحاد ، رن هللا و الشاعب شاي  واحاد ، و هللا و رختار رنا 

العدالااة االجتماعيااة شااي  واحااد . و سااوف رجااد فااي ال اارآن مااا ي ؤياادني ، كمااا يجااد 
ُِ َواْنَْرِض َوَماا  ارخرون ما ي ؤيدهم ، } إلت السامواُ و انرض{ ، و}َرّبِ السهاَماَوا

، و }َوه َو الهِذ  فِي السهَما  إِلَتٌ -37سورة النيأ:-ك وَن ِمْنت  ِخَطاياً {يَْينَه َما الرْحَمِن اَل يَْملِ 
، فمن يأخذ ررضي يأخذ  -84سورة الزخرف:-َوفِي اْنَْرِض إِلَتٌ َوه َو اْلَحِكيم  اْلعَِليم  {

 .  313نصف إلهي ((
يت الرحل و ردا عليت رقول : إن قولت هذا هو نموذج للتأويل التحريفي الذ  ي ول     

و يفتخاار ياات ، و هااو امتااداد لمواقفاات الساااي ة التااي ناقشااناه فيهااا ،و يينااا يطالنهااا . و 
زعماات هااذا رقاماات علااى االفتاارا  علااى الشاارا و الع اال ، و لاام ي  ماات علااى رساااس ماان 
المنهل الشرعي في التفسير ، و ال على الع ل الصريو ،و ال على العلم الصحيو من 

خالف  للشرا صراحة ،و ليس من الموضوعية و ال من العلمياة جهة ، و هو زعم م 
في شي  من جهة رخارى  . ننات رقامات علاى التحرياف ،و التالعاب يالنصاوص ، و 

 التعامل معها ياالنت ا  و اإلغفال حسب هواه و مذهييتت و مصالحت . 
 و ليس صحيحا رن ال رآن ي ؤيده فيما زعمت ، و إنما ال رآن يذمت و يكشف ح ي اة    

عملت التحريفي ، و ي لح ت يالاذين فاي قلاويهم مارض، يادليل الشاواهد النالناة ارتياة : 
رولها هو رنت ليس ال دما  هم الذين اختاروا رن هللا ليس كمنلت شي  ،و إنما هللا تعالى  
ااِميع   هااو الااذ  وصااف نفساات يااذلك فااي قولاات ساايحانت : } لَااْيَس َكِمنِْلااِت َشااْيٌ  َوه ااَو السه

، و هاذه هاي ع يادة المسالمين فاي الصافاُ  قاديما و -11ساورة الشاورى:-{ اليَِصاير  
حدينا ،و رما ع ائد رهل انهوا  في الصفاُ ، فهي كانُ و ماتزال مخالفة للشرا و 

 الع ل معا. 
و الشاااهد الناااني هااو إن الرجاال افتاارى علااى ال اارآن عناادما زعاام رناات يخاادم كاال     

فصال ال تنااقض فيات و ال يخادم االتجاهاُ و هذا ياطال ، نن ال ارآن  حكام م  كتااب م 
المحرفين لت من جهة ، و هو كتاب يتضمن يداخلات منهجات فاي الفهام و التفساير مان 
جهة رخرى  . فمن التزم يذلك في التعامل معت فهو على صواب ، و من خالف ذلاك 
فهو على خطاأ و انحاراف ، و هاذا المسالك هاو الاذ  اتيعات حسان حنفاي و زعام رن 

 ن يخدمت ، مع رن الح ي ة خالف ذلك . ال رآ
مفاده هو رن ال رآن الكريم ذم التأويل التحريفي و رهلت  -النال  -و الشاهد انخير    

ا الهاِذيَن فاي ق ل اويِِهْم َزْياٌغ فَيَتهيِع اوَن َماا تََشاايَتَ ِمْنات  اْيتِتَاا  اْلِفتْنَاِة  ، في قولت تعالى : } فَأَمه
،و يما رن حسن حنفي اتيع التأويل التحريفي ،  -7سورة آل عمران:-ِلِت {َواْيتِتَا  تَأِْوي
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حتى روصلت إلى  ال ول يوحدة الوجود ، فإن ال رآن ال يخدمت ، و إنما يذمت و ي لح ت 
 يالمحرفين الذين في قلويهم زيغ .

و يااذلك يتيااين رن الرجاال لاام يكاان ييحاا  عاان التفسااير الشاارعي الصااحيو رياااُ      
و إنما كان ييح  عن التأويل التحريفي لها . لذا لم يلتزم يالمنهل الشرعي  الصفاُ ،

في النفر إليها و التعامل معها ،و ال جمع آياُ العلو و االستوا  لي فسارها وفاق ذلاك 
المنهل تفسايرا صاحيحا شاموليا كاامال . و إنماا ذكار آيااُ لتأيياد زعمات ، منهاا قولات 

ااَما  إِلَااتٌ َوفِااي اْنَْرِض إِلَااتٌ َوه ااَو اْلَحِكاايم  اْلعَِلاايم  {تعاالى  : }َوه ااَو الهااِذ  فِااي ال سااورة -سه
، و هذه ارية ليسُ دليال على قولات يوحادة الوجاود ،و ال علاى تعادد  -84الزخرف:

اإللت ،وال على ان سامت حسب ما رشار إلى  ذلك حسن حنفي ينفسات . و هاذه مازاعم 
لام ي  ادر هللا حاق قادره ،و ال التازم ياالمنهل ياطلة صاحيها يتعمد مخالفاة الشارا ، و 

العلمي الصحيو في تعاملت مع تلك ارية . و ذلك رنت  يجب النفر إليها و فهمهاا مان 
نطل اُ رساسية : انول هو التوحيد ،  فاهلل تعالى  واحد رحد لم يلد و لم ي ولاد  نالنة م 

للسما ،و إلت لاألرض  ،و هو رب السمواُ و انرض و ما يينهما،و ،و ال يوجد إلت
 . و على هذا انساس يجب فهم كالم الرجل.  

و الناااني هااو رناات يجااب النفاار إليهااا انطالقااا ماان ال اعاادة الشاارعية فااي اإلنياااُ و    
التنزياات ،و التعاماال معهااا علااى ضااو  مااا ت اارره آياااُ العلااو و االسااتوا  انخاارى  ، 

ْحَمن  َعلَااى اْلعَااْرِش اْساا ،و} َوِسااَع ك ْرِساايُّت  -5سااورة طاات:-تََوى {ك ولاات تعااالى  : }الااره
ود ه  ِحْفف ه َما َوه َو اْلعَِليُّ اْلعَِفيم  { ُِ َوانَْرَض َوالَ يَؤ  ، و -255ساورة الي ارة:-السهَماَوا

ااِلو  يَْرفَع ات  { ا ، و }إِنهاا رَنَزْلنَا-10ساورة فااطر:-} إِلَْيِت يَْصعَد  اْلَكِلم  الطهيِّب  َواْلعََمال  الصه
،و}ن مه َدنَا فَتََدلهى فََكااَن قَااَب قَْوَساْيِن رَْو رَْدنَاى -105سورة النسا :-إِلَْيَك اْلِكتَاَب يِاْلَحّقِ {

ونَت  َعلَى َماا يَاَرى َولَ َاْد َرآه   فَأَْوَحى إلى  َعْيِدِه َما رَْوَحى َما َكذََب اْلف َؤاد  َما َررَى رَفَت َمار 
ْنتََهاى {نَْزلَةً رخرى  ِعناَد ِسادْ  . فهاذه اريااُ ردلاة قاطعاة  14-10ساورة الانجم:-َرةِ اْلم 

على رن هللا تعالى  في السما  ،و رن عرشت و كرسيت ليس ككرسي و عرش اليشر ، 
 و على ضوئها يجب فهم ارية التي استشهد يها حسن حنفي  . 

نطلق النال  هو رنت يجب فهم تلك ارية    ماا صاحيحا فه -التاي ذكرهاا الرجال -و الم 
يال تأويل تحريفي ، فهي تعني رن هللا تعالى  كما رنت  هو إلات السامواُ ، فهاو ريضاا 
إلاات انرض ، نناات هااو رب الساامواُ و انرض ، مااع رناات  مسااتو علااى عرشاات . و 

هو الذ  في المدينة خليفة  -رضي هللا عنت–منالت رننا إذا قلنا : إن عمر اين الحطاب 
كالمنا هذا صحيو المعنى ، ال ننائية فيت و ال وحدة وجود  و في دمشق خليفة . فإن 

 ، فهو خليفة واحد على المدينتين مع رنت  كان م يما في المدينة . 
و النمااوذج النالاا  يتعلااق يموضااوا الهدايااة و الضااالل ، فااذكر حساان حنفااي رن     

يالهداية . نم  الشرا نّص على رن الهداية و الضالل ييد هللا ، يدليل دعا  اإلنسان  هلل
زعاام رن النصااوص الشاارعية المتعل ااة يااذلك يمكاان )) إعااادة تأويلهااا لصااالو حريااة 
انفعال ، و معارضتها يحجل م ضادة (( ، و رن الدعا  يالهداية و الضالل هو عجز 
،و تخٍل عن تح يق التاياُ يالفعل . الدعا  )) سلوك شعيي عام ،و لايس مان سالوك 

 . 314ن ، و ليس من شيمة المناضلين ((الع ال  . من صفاُ العجزي
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خالف للشرا و الع ال و الواقاع ، و      و رقول: إن قولت هذا ياطل في معفمت ، و م 
فيت جهل و غارور . ننات روال إن الرجال لام يفهام موضاوا الهداياة و الضاالل فهمااً 

يكون صحيحا ، فهو يتصور رن ال ول يأنهما ييد هللا يعني نفي إرادة اإلنسان  من رن 
لها دور في الهداياة و الضاالل ، و هاذا غيار صاحيو . كماا رن ال اول ياأن الهداياة و 
الضالل ييد اإلنسان  ال ينفي تدخل اإلرادة اإللهية في ذلك . و هاو عنادما رشاار إلاى  
النصوص الشرعية لم ي فسرها تفسيرا صحيحا ،و إنما رخضعها للتأويل التحريفاي ال 

تعارضااة . و هااذا ال يصااو ، نن  ال اارآن كتاااب للتأوياال الصااحيو ، ناام زعاام  رنهااا م 
حكم م فصل ال يأتيت الياطل ريدا ، و ي فسر نفست ينفست .   م 

    
و الصواب في كل ذلك ، هاو رن اإلنساان  ال يملاك رصال الهداياة و ال الضاالل ،    

فلو كاان يملكهماا لهادى كال النااس رنفساهم و رصايحوا مهتادين ، فاإذا وجادوا الهداياة 
فيدة لهم ، ي وا على ذلاك ؛ و إذا لام يجادوها كاذلك ، جعلاوا رنفساهم ضاالين ،  نافعة م 
فيادا لهام تمساكوا يات . و هاذا كلات غيار صاحيو ، ننات  فإذا وجدوا الضاالل نافعاا و م 
مخالف للواقع ، فليس في م دور الناس رن يملكوا رصل الهداية و ال الضاالل ، فكماا 

وتاون ماان غيار إرادتهام ، فهاام ريضاا ال يملكااون هام مخلوقاون ناقصااون عااجزون يم
الهداية و ال الضالل . و عليت فإن هللا تعالى  هو الخالق و المالك لكل شاي  يماا فيات 
الهداية و الضالل . و يما رنت  سيحانت خلق اإلنساان  لعيادتات ، و هاداه النجادين: إماا 

ماناة ، فاإن هللا جعال إلى  طريق الخير ،و إما إلاى  طرياق الشار ، و كلّفات يحمال ان
رمر الهداية و الضالل يتم ياإرادتين ، هماا : إرادة هللا روال ، نام إرادة اإلنساان  التاي 
منحها هللا لت نانيا ، و رمره يعيادتت ، و جعل للهداية و الضالل رسيايا و نتاائل . فمان 

و مان رخاذ  رخذ يأسياب الهداياة هاداه هللا إلاى  الطرياق المسات يم ، نام ي دخلات الجناة ،
 يأسياب الضالل رضلت هللا و ردخلت جهنم. 

خيارا       سايرا فاي رماور ، و م  و ينا  على ذلك فاإلنسان  مخلوق هلل تعالى  جعلت م 
كايال ، و  -في مجال اختياره –في رمور رخرى  ، فهو  يفعل ما ي رياد ، و لايس هاو م 

سيرا في ذلك . فإذا اختار الضالل رو الهداية ، فليس هللا تعالى  هو الاذ  رجياره  ال م 
على فعل انعمال الموصلة إلى  الضالل ، و ال هو الذ  رجيره علاى فعال انعماال 
وَرَها َوتَْ َواَها قَْد  اَها فَأَْلَهَمَها ف ج  الموصلة إلى  الهداية ، ل ولت سيحانت:} َونَْفٍس َوَما َسوه

،و } إِنه َّللّاَ الَ ي تَيِّار  َماا  -10-7ساورة الشامس:-رَْفلََو َمن َزكهاَها َوقَْد َخاَب َمن َدسهااَها{
واْ َما يِأَْنف ِسِهْم { ا َمن رَْعَطى َواته َى َوَصادهَق -11سورة الرعد:-يِ َْوٍم َحتهى ي تَيِّر  ، و} فَأَمه

ْسااا اااا َمااان يَِخاااَل َواْساااتَْتنَى َوَكاااذهَب يِاْلح  ه  ِلْلي ْساااَرى َورَمه ااار  ْسااانَى فََسن يَّسِ ه  يِاْلح  ااار  نَى فََسن يَّسِ
 .-10-5سورة الليل: -ِلْلع ْسَرى{

   
و نانيا إن ما قالت عن الدعا  ، هو كاالم ياطال ماردود عليات ، و هاو جهال يااهلل و    

يشاريعتت و يح ي اة الاادعا  اإليجايياة . و ييادو رن هااذا الرجال نفار إلااى  الادعا  ماان 
تهم فاي الصالواُ الخماس و خالل ما يراه من ساليية عاماة المسالمين ماع كنارة ردعيا

معااُ ، فلام تفهار علايهم رنارهاا اإليجايياة المرجاوة منهاا ،و إنماا الفااهر علايهم  الج 
السليية و االنهزامية ، و التخلف في كل مجاالُ الحياة . فهذه انوضاا السيئة ليس 
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سييها الدعا  ، وال العيب فيات ، و إنماا ساييها المسالمون رنفساهم ، ننهام ركناروا مان 
اندعية مان دون االلتازام يشاروط الادعا  ، و علاى ررساها إخاالص الادين هلل تعاالى  

-14سورة غافر:-،و االلتزام يشرعت ، ل ولت سيحانت:} فادعوا هللا مخلصين لت الدين{
يي واْ ِلاي ،و }َإِذَا َسأَلََك ِعيَااِد  َعنِّاي فَاإِنِّي قَِرياٌب ر ِجياب  َدْعاَوةَ الادهااِ إِذَا َدَعااِن فَْليَْساتَجِ 

ْم يَْرش د وَن {  .  -186سورة الي رة:-َوْلي ْؤِمن واْ يِي لَعَلهه 
و ال يصو وصفت للدعا  يأنت عجز ، و ليس من سلوك الع ال  ، فهذا كالم ياطال    

، و طعن فيما هو نايُ من دين اإلسالم يالضرورة . نن  الدعا  من العيادة ، و قاد 
ماان صاافاُ اننييااا   و الصااالحين و الع ااال  ، ل ولاات رمرنااا هللا تعااالى  ياات ، و هااو 

ل وَن  وَن َعْن ِعيَاَدتِي َسايَْدخ  سيحانت: }َوقَاَل َريُّك م  اْدع ونِي رَْستَِجْب لَك ْم إِنه الهِذيَن يَْستَْكيِر 
ُِ َويَا-60سورة غافر:-َجَهنهَم َداِخِريَن { ْدع ونَنَا ،و } إِنهه اْم َكاان وا ي َسااِرع وَن فِاي اْلَخْياَرا

وا ِمان يَْعاِدِهْم -90سورة اننيياا :-َرَغياً َوَرَهياً َوَكان وا لَنَا َخاِشِعيَن { ، و }َوالهاِذيَن َجااؤ 
يَماِن َواَل تَْجعَْل فِي ق ل ويِنَا ِغاّلً لِّ  ْخَوانِنَا الهِذيَن َسيَ  ونَا يِاإْلِ لهاِذيَن يَ  ول وَن َريهنَا اْغِفْر لَنَا َوإِلِ

ِحيٌم {آَمن   وٌف ره . و يذلك يتيين رن ذلك الزعم ياطل -10سورة الحشر:-وا َريهنَا إِنهَك َرؤ 
و م ضحك ، و رن صاحيت إما رنت  جاهل ال يعي ما ي ول ، و إما رنات صااحب  تعماد 

 ذكر ذلك لتاياُ في نفست . 
ال علما يأن الدعا  الصحيو الميني على اإلخاالص لايس عجازا ، و ال ساليية ،و     

ركونا إلى  الفلماة ، و ال كساال عان ال ياام يالواجيااُ ، و إنماا هاو دعاا  قاائم علاى 
اإليماان و اإلخااالص ، و انمال و العماال . فهااو قاوة روحيااة يطلااب يهاا المااؤمن ماان 
خال ت العون و الصير ، و التأييد و التوفيق في رعمالت ، و النصر على رعدائت . فهذا 

ن رنواا السالح ، إنت  سالح روحي مان رجال الجهااد ليس عجزا ، و إنما هو نوا م
و االجتهاد ، و المجاهدة و المتالية . و ليس من العجاز ،و ال مان العياب ، و ال مان 
الن ص رن يدعو اإلنسان  خال ت يأن يهديت و ي ويت ، و ينصره و يتفر لت . فهذا رمار 

يادعو هللا تعاالى  فطر  و يديهي و ع الني ، يجعل مان الواجاب علاى كال إنساان رن 
 يأن يهديت و ينصره ،و يتفر لت ... إل  . 

  
و إذا كااان اإلنساااان  المفلااوم مااان ح اات رن يترجاااى إنسااانا منلااات ،و يطلااب منااات     

المسااعدة لكااي يساترجع ح وقاات المتصاوية ،و ال ي عااد ذلااك عيياا فااي ح ات . فأناات ماان 
ت ، رن يادعو خال ات و انولى على اإلنسان  ، و من الواجب عليت ، و مان انفضال لا

يتضرا إليت ، و يرجوه و يخافت . فهذا دعا  شجاعة و إخالص ، و قيام يالواجب ، 
و اعتااراف يالجمياال و يح ي ااة اإلنسااان  الناااقص النساايي ،و لاايس هااو دعااا  كساال و 

 سليية و ركون للدنيا . 
هد علاى و ر شير هنا إلى  رن حسن حنفي رغفل ح ائق التااري  الدامتاة التاي تشا      

رن الذين مارسوا الدعا  يشروطت كاملة قاد ح  اوا انتصااراُ يااهرة علاى رنفساهم و 
عليات الصاالة و  –رعدائهم . و رهم منال على ذلاك هاو ماا ح  ات النياي الخااتم محماد 

ف د نجو في تريية رصحايت ،و االنتصار على رعدائت ،و تكوين دولة هزماُ  -السالم
روم ، كاال ذلااك تح ااق يفضاال اإليمااان و الاادعا  و العاارب و اليهااود ،و الفاارس و الاا
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العمل الصاالو . فهاذا هاو الادعا  اإليجاايي الاذ  رغفلات حسان حنفاي ،و عمام انت ااده 
 على الدعا  عامة . 

فمفاده رن حسن حنفي عندما تكلم عن المال في  -الرايع –و رما النموذج انخير      
جت إلى  خدمة ارخرين ،و لايس إرناا و ال رآن الكريم نّص على رن المال مال هللا ي و

شااركة يانص ال ارآن }  ال احتكارا ، رو ملكا نحد .  نم قاال: و يتعييار آخار: الماال م 
ْم فِي انَْمَواِل {اإلسرا   .  315-64َوَشاِرْكه 

تعماد ،و هاو نماوذج آخار مان تالعيااُ     و رقول: إن قولت هذا فيت تأويل تحريفاي م 
عوى التأويل. و تفصيل ذلك هاو رن ارياة التاي ذكرهاا حنفي يالنصوص الشرعية يد

ال عالقة لها يموضوا المشااركة فاي الماال الاذ  كاان ياتكلم فيات ، و إنماا كاناُ فاي 
تاير تماما . فجا  الرجل و اقتطع ارية من سياقها و حّملها ما ال تحتمل  سياق آخر م 

جال هاي جاز  مان الخطااب ، و قّولها ما لام ت ال  . نن  ارياة التاي استشاهد يهاا الر
اإللهي الموجت إلى  الشيطان ،و لم تكن موجهة إلى  اإلنسان  ، و ال كان موضوعها 
المال في ال رآن . و إنما هللا تعاالى  خاطاب يهاا الشايطان ي ولات : } قَااَل اْذَهاْب فََمان 

ْوف وراًَواْسااتَْفزِ  ك ْم َجاَزا  مه ْم فَااإِنه َجَهانهَم َجااَزآؤ  ْم يَِصااْوتَِك تَيِعَاَك ِماْنه  َُ ِماْنه  ْز َماِن اْسااتََطْع
ْم فِااي انَْمااَواِل َوانَْوالِد َوِعااْده ْم َوَمااا يَِعااد ه م   َورَْجِلااْب َعلَااْيِهم يَِخْيِلااَك َوَرِجِلااَك َوَشاااِرْكه 

وراً { تعماد ؟! ، و -64-63سورة اإلسرا :-الشهْيَطان  إاِله غ ر  . فلماذا هذا التحرياف الم 
ضوعية و الحياد العلمي ، رم هو من الذاتية و التعصب للياطل ؟! ، هل هذا من المو

 و هل هذا تأويل علمي ، رم هو تأويل تحريفي ي وم على التالعب و التضليل ؟ ! . 
    
فيتعلق يالمجاز ،و هو وسيلة من الوسائل التي  –السادس  -و رما الموقف انخير    

لتحريفاي للنصاوص الشارعية ،و قيال تفصايل يستعملها ردعيا  الع النية في تأويلهم ا
ساتعمل فاي غيار موضاوعت  ذلك يجاب تعرياف المجااز روال . و معنااه: هاو اللفاف الم 
انصلي على وجات يصاو ،  كوصافنا للرجال الشاجاا يأنات  رساد . و ال يجاوز حمال 
اللفف على مجازه إال يدليل صحيو يمنع من إرادة الح ي ة ، و هو ما ي سمى فاي علام 

يال رينة . و ت سيم اللفف إلى  ح ي ة و مجاز هو اصطالح حااد  يعاد ان ضاا   الييان
هجرياة( 620ال رون النالنة انولى . و يرى الشي  الموفاق يان قداماة الم دساي )ُ 

رن المجاز موجود في ال رآن ، ك ولات تعاالى : }َواْساأَِل اْل َْريَاةَ الهتِاي ك نهاا فِيَهاا َواْلِعْياَر 
-،و } فََوَجَدا فِيَها ِجَداراً ي ِريد  رَْن {-82سورة يوسف:-ْلنَا فِيَها َوإِنها لََصاِدق وَن {الهتِي رَْقيَ 

. فذلك مجاز نن اللفف ا ستعمل في غير موضعت ، و من منع ف د  -77سورة الكهف:
)) كاير ، و من سالّم و قاال: ال رساميت مجاازا ، فهاو نازاا فاي عياارة ، ال فائادة مان 

 .    316، و هللا رعلم (( المشاحة فيت
ذلك هو تعريف المجاز، فهل ال ول يت ي ؤد  إلى  التأويل التحريفاي الاذ  ي اول      

يت ردعيا  الع النية ؟ . يرى نصر حامد ريو زياد رن للاوحي قارا تين: انولاى قارا ة 
نصية حرفية ، و النانية قارا ة تأويلياة مجازياة . نام دعاا إلاى  الاتخلص مان ال ارا ة 

الفهم و التصاّور انساطور  ريااُ  -حسب زعمت-ولى ،و انخذ يالنانية ، لتفاد ان
                                                

 .   52حسن حنفي : اليمين و اليسار في الفكر الديني ، ص:  315
، دار اين حزم ، ييروُ ،  2اين يدران الدمش ي : نزهة الخاطر العاطر في شرح كتاب روضة النافر و جنة المنافر ، ط  316

 .   18ئر ، ص: . و محمد العنيمين : انصول من علم انصول ، الدار السلفية ، الجزا 150، ص:  1995
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الصفاُ ، كوصاف هللا تعاالى  يأنات َمِلاك علاى العارش و الكرساي . و عناده رن هاذه 
النصوص إذا ف همُ حرفيا ت ساهم في تشاكيل صاورة رساطورية عان عاالم التياب. و 

عية ، يجااب فهماات )) فهمااا كااذلك مااا ورد عاان اللااوح المحفااوف فااي النصااوص الشاار
مجازياااا ال فهماااا حرفياااا (( . يمعناااى رن هللا حفاااف ال ااارآن فاااي الااادنيا و لااايس فاااي 

 .317السما 
و رقول: إن تفري ت يين ال را تين ، و استيعاده لألولى و رخذه يالنانية ، هو عمال     

ة ال يصااو ، نناات ال تناااقض يينهمااا ، و لكاال منهمااا دوره ، فااال را ة النصااية الحرفياا
المياشرة هي انصل وانساس ،و ال ارا ة النصاية الحرفياة المجازياة هاي جاز  مان 
ال اارا ة انولااى و امتااداد لهااا . فااال قاارا ة صااحيحة للنصااوص إال يااال را ة النصااية 
الحرفية المياشرة . فهي انساس لكل قرا ة ، ننها هاي التاي ت ياين لناا الم صاود مان 

التي ت يين لناا ذلاك و تادلنا عليات ، و إذا كاان النص ،  فإذا كان واضحا صريحا فهي 
تشاايها يحتمال عادة قارا اُ فهاي  هاي  -ر  ال ارا ة النصاية الحرفياة–غامضا ، رو م 

التااي ت يااين لنااا ذلااك و تاادلنا علياات ريضااا . و إذا كااان يتضاامن تشااييها ، رو كنايااة ، رو 
لتي يكون النص فيها مجازا فهي التي ت يين لنا ذلك و تدلنا عليت ريضا . و في الحالة ا

يتضمن مجازا يجب فهمت يالطري ة النصية الحرفية المجازية الصحيحة المينية على 
ال را ة النصية الحرفية المياشرة للوحي المواف اة للشارا و اللتاة معاا . علاى رن تاتم 
كاال عملياااُ فهاام نصااوص الااوحي انطالقااا ماان ماانهل التفسااير الشاارعي ال التااأويلي 

 التحريفي . 
ينااا  علااى ذلااك فليسااُ ال اارا ة النصااية المجازيااة يااديال عاان ال اارا ة النصااية  و    

الحرفية ، و ال هي مناقضة لها ؛ و إنماا هاي جاز  منهاا ، و امتاداد لهاا ، و نتيجتهاا 
ليسااُ مناقضااة لل اارا ة انولااى . نناات إذا  قلنااا: فااالن شااجاا ، رو عيّرنااا عاان ذلااك 

: فااالن مكااار و مااراوغ ، رو وصاافناه  ي ولنااا: فااالن رسااد ، رو قلنااا عاان شااخص آخاار
ي ولنا: فالن  نعلاب ، فاإن  النتيجاة واحادة فاي كال حالاة . ففاي الحالاة انولاى عيّرناا 
تعييارا نصاايا حرفيااا مياشارا عاان صاافة الرجال يأناات  شااجاا ، نام عيرنااا عناات تعيياارا 
ة نصيا حرفيا مجازيا يطري ة غير مياشرة يأنت رسد . و نفس انمر ينطيق على الحال

النانية. فال ي وجاد ر  تنااقض ياين التعييار المياشار و غيار المياشار، و فاي التعييارين 
 توجد ح ي ة واحدة ، و إنما عيرنا عنها يتعييرين: مياشر و غير مياشر .

لذا ال يصو التفريق يين عيارتي: الح ي ة و المجااز ، علاى رسااس رن كاال منهماا     
ال يصو ، و إنما الصواب هو رن كال منهما ي عيار ي عير عن ح ي تين مختلفتين ، فهذا 

عان ح ي ااة واحادة ف ااط . فلفاف : الح ي ااة ال ينفاي المجاااز ، و لفاف : المجاااز ال ينفااي 
الح ي ة و إنما ي عير عنها يأسلوب غيار مياشار، فهماا تعيياران عان معناى واحاد  . و 

ض ياين ال ارا تين : هذا خالف ما رراد رن ي وهمنا يت حامد رياو زياد يأنات  ي وجاد تنااق
النصاية الحرفياة المياشاارة ، و النصاية الحرفيااة المجازياة . فزعماات ال يصاو ،و هااو 

 افترا  على الح ي ة و تالعب يانلفاف و تدليس على ال را  .
و يااذلك يتيااين رن انساالوب النصااي الحرفااي المياشاار ال يتناااقض مااع انساالوب     

ز . فهمااا رساالويان ماان رساااليب اللتااة النصااي الحرفااي غياار المياشاار الااذ  هااو المجااا

                                                
 .  203،  202،  74. و التفكير في زمن التكفير ، ص:   207حامد ريو زيد : ن د الخطاب الديني ، ص:  317
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العريية للتعيير عن الح ي ة الواحدة: انول هو انصال ،و النااني تاايع لاألول و ناايع 
منات ،و لاايس مناقضااا لاات . و علياات فااإن الرجاال لاام ي مااارس المجاااز الصااحيو ،و إنمااا 
مااارس التأوياال المجاااز  التحريفااي ،و دعااا إلااى  اسااتخدامت ،و التخلااي عاان ال اارا ة 
الحرفية انصلية ،و تعويضها يال را ة التحريفية لتحريف النصاوص الشارعية ياسام 
المجاز ،و المجاز من ذلك ير   . و موقفت هذا ال يصو و قد سايق يياان يطالنات  ، 
و رية قرا ة ال ت وم على ال را ة النصية الحرفية المياشرة  رو ت خالفهاا ، فهاي قارا ة 

سي ا .   ياطلة م 
إن ما ذكره الرجل عن العرش و الكرسي ،و عن ال را ة انسطورية عن و نانيا     

تعل اة  عالم التيب ، فإن  الخلل ليس في نصوص الوحي ،و ال في إنياُ الصافاُ الم 
يااذلك ،و ال فااي ال اارا ة الحرفيااة المياشاارة لهااا ،و إنمااا هااو فااي ال اارا ة التشااييهية 

اُ اإللهياة مان خاالل قاعادة للنصوص . و ذلك رن هاذا الرجال لام ينفار إلاى  الصاف
اإلنياُ و التنزيت الشرعية التاي سايق ذكرهاا ، و إنماا نفار إليهاا مان خاالل صافاُ 
شيهة انفعال ، نفر إلى  صفاُ هللا و رفعالت من  المخلوقين . فهو كحسن حنفي من م 
خالل تشييهها يصفاُ المخلاوقين و رفعاالهم ، فوقاع فاي التشاييت الاذ  حاذّر منات مان 

جعلت ي مارس التحريف ياسم المجاز من جهة رخارى  . و الح ي اة هاي رنناا  جهة ، و
إذا نفرنا إلى  صفاُ هللا تعالى  كالعلو ، و العارش ،و الكرساي علاى رسااس قاعادة 
التنزياات الشاارعية فااال ن ااع رياادا فيمااا حااذّر مناات الرجاال . نننااا عناادما ن نيااُ هلل تعااالى  

ت ال يصاو تكييفهاا ،و ال تجسايمها ، و ال صفاُ العرش و الكرسي و االستوا  ، فإنا
تشااييهها ، نن  هللا تعااالى  لاايس كمنلاات شااي  فااي ذاتاات ، و ال فااي صاافاتت ،و ال فااي 
رفعالت . و منالت صفة الكرسي ، فيجب رن ال نشيهت يكرسي اإلنسان  ، نن  الكرسي 

 ُِ ااَماَوا ود ه  الااذ  رنيتاات هللا لنفساات و صاافت يأناات : َوِسااَع ك ْرِساايُّت  السه َوانَْرَض َوالَ يَااؤ 
. فشتان يين الكرسيين ، فال تشاايت  -255سورة الي رة:-ِحْفف ه َما َوه َو اْلعَِليُّ اْلعَِفيم  {

يينهمااا إال فااي االساام !!  . لكاان الرجاال تجاهاال ذلااك ، و زعاام رن للكرسااي صااورة 
التجسيم  ر سطورية ، و هذا زعم ياطل ، ننت  نفر إلى  الصفاُ من خالل التشييت و
 ال من خالل قاعدة اإلنياُ و التنزيت الشرعية ، فوقع  في ما فّر منت .  

و رما موقفت من اللوح المحفوف فهو موقف غيار علماي و ال يصاو ، ننات  نفار     
إليت نفرة تشييهية كنفرتت إلاى  انلاواح المادياة التاي نعرفهاا ، و هاذا خطاأ منهجاي 

فااللوح المحفاوف مخلاوق هلل تعاالى  ، المطلاوب مناا كيير في التعامل ماع التيييااُ . 
اإليمان يت على رساس رنت إنياُ وجود ال إنياُ كيفياة . و ال يصاو النفار إليات علاى 
رنت كاللوح الخشيي الذ  نعرفت من جهة ، كما رنت ال ي وجد ر  مانع ع لي و ال علمي 

كييفهاا و وصافها مان يمنعنا مان اإليماان يوجاود مخلوقااُ ال نراهاا ، و ال نساتطيع ت
جهة رخرى  .  مع رنات  قاد يكاون ليعضاها رساما  تشاترك فيهاا ماع رساما  مخلوقااُ 
مادية معروفة لدينا . و يما رن وجود اللوح المحفوف نايُ شرعا ل ولات تعاالى :} يَاْل 

ْحف وٍف { ِجيٌد فِي لَْوحٍ مه . و يماا رن وجاوده ممكان  -22-21سورة اليروج:-ه َو ق ْرآٌن مه
ال ، فإنت يجب اإليمان يوجوده ، مع رننا ال نعرف ح ي تت و ال صفاتت . و ال ي وجد ع 

ر  تناقض يين حفف ال رآن في اللوح المحفوف في السما  ،و حففت في كتاب ورقي 
في الدنيا ، فهذا اختالف تنوا ال اختالف تناقض ، و منالت رنات  فاي عصارنا الحاالي 
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تاب الورقي ، و الكتاب اإللكتروني . و عليت فإنات رصيو عندنا نوعان من الكتب: الك
ال يصو ما دعا إليت حامد ريو زيد يوجوب فهم رن الم صود ياللوح المحفاوف هاو رن 

 هللا حفف ال رآن في الدنيا و ليس في السما  .   
و ختاما لميح  التأويل يتيين منت رن التأويل الاذ  قاال يات حسان حنفاي و حاماد      

خاالف للشارا و الع ال و اللتاة العريياة ، و ال يصاو  ريو زيد ن هو تأويل تحريفاي م 
شكلة ال مخارج منهاا إال ياالعودة إلاى  المانهل  انخذ يت . و هو ليس حال و إنما هو م 

 الشرعي في التفسير ،و انخذ يال اعدة الشرعية في إنياُ الصفاُ و تنزيهها . 
خاذ يالتأويال التحريفاي ، لايس و اتضو ريضا رن سايب إصارار الارجلين علاى ان    

نناات ماانهل صااحيو فااي تفسااير الااوحي ،و إنمااا نناات  ي مكنهمااا ماان تح يااق رهاادافهما 
المذهيية و المصلحية من جهة ، و وجدا فيت وسايلة و ساالحا لتحرياف الشارا ياسام 

 التأويل و المجاز من جهة رخرى  . 
 ثانيا أباطيل تتعلق باإليمان :

 النية شيهاُ و رياطيال تتعلاق ياإليماان و ماا يتصال يات مان رنار يعض ردعيا  الع   
مكوناُ ، نذكر يعضها من خالل المواقف ارتية : انول مفاده رن حسن حنفاي ذكار 
رن اإليمان عند المعتزلة و الخوارج هو قول ، و عمل ، و تصاديق ، فجعلاوا العمال 

 ها  منل اين حزم إلى  من اإليمان ، نم قال: و قد رنفم رهل السلف و على ررسهم الف
مفهااوم المعتزلااة و الخااوارج فااي التوحيااد يااين اإليمااان و العماال (( ،و اإليمااان عنااد 

 . 318المعتزلة يزيد و ين ص
و رقول : إن قولات هاذا غيار صاحيو فاي معفمات ، ننات روال إن جعال العمال مان     

شاارا اإليمااان لاايس خاصااا يالمعتزلااة و ال يتياارهم ،و إنمااا هااو رماار نااّص علياات ال
صااراحة ،و هااو معااروف مناات يالضاارورة ، ك ولاات تعااالى : }َوالهااِذيَن آَمن ااواْ َوَعِمل ااواْ 
ٍُ تَْجِر  ِمان تَْحتَِهاا انَْنَهاار  َخاِلاِديَن فِيَهاا رَيَاداً َوْعاَد َّللّاِ َح ّااً  ْم َجنها ُِ َسن ْدِخل ه  اِلَحا الصه

علياات -، و قااد صااّو عاان الرسااول -122سااورة النسااا :-َوَمااْن رَْصااَدق  ِمااَن َّللّاِ قِاايالً {
اإليمان يضع وستون شعية فأفضلها قول ال إلات إال هللا } رنت قال: –الصالة و السالم 

   319وردناها إماطة انذى عن الطريق والحيا  شعية من اإليمان{
و ليس صحيحا رن السلف و رهل السانة اتيعاوا المعتزلاة و الخاوارج فاي ماوقفهم     

غيار صاحيو مان جهاة ، و الرجال لام ي عارف معناى اإليماان عناد من اإليماان . فهاذا 
المعتزلة و الخوارج تعريفا كامال من جهة نانية . و ال عّرف معنى اإليمان عند رهل 
جاد ت ااطع ياين التعاريفين مان  تاير لمعناه عند المعتزلة و الخوارج ،و إن و  السنة الم 

 جهة نالنة . 
وارج مان اإليماان ، فهاو عنادهم شاي  واحاد ال فيالنسية لموقف المعتزلاة و الخا     

يتجزر و ال يتيعض ، فإذا زال يعضات زال كلات ، و إذا نياُ جميعات فاال يتجازر ، لاذا 
فهم حكموا يأن )) صاحب الكييرة ليس معت شي  من اإليمان (( . و اإليمان عنادهم 
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خارج  قول و اعت اد وعمل ، و من رخل )) يالعمل كأن ترك فريضة و لم يتب ، ف د
 .   320من اإليمان ،و استحق الخلود في النار ريدا ((

و رما اإليمان عند السلف و رهل السنة فهو عندهم نطق ياللساان ،و اعت ااد يالجناان   
،و عمل يالجوارح ، يزيد و يان ص . و ال يازول يازوال انعماال ، ننهاا ليساُ فاي 

و هذا ليس كالاذ  ي فاّرط فاي مستوى االعت اد ، يحي  إذا فّرط رحد فيها كان كافرا ، 
شرط من شروط كمال اإليمان . خاالف المعتزلاة و الخاوارج الاذين جعلاوا انعماال 
شرطا في صحة اإليمان في نفس مستوى االعت اد . لكن انعمال عند رهل السنة هي 
شرط في كمال اإليماان ،و ليساُ شارطا فاي وجاوده . لاذا فاإن اإليماان عنادهم ي يال 

ئاة ، و رن قليال انعماال ي خارج صااحيت مان الناار . و هاذا خاالف التيعيض و التجز
 . 321المعتزلة و الخوارج ال ائلين يأن اإليمان واحد ال ي يل التجزئة

و نانيا إن قولت يأن اإليمان عند المعتزلة يزيد و ين ص ، هو ليس قولهم ، و إنما     
لاة و الخاوارج فجعلاوا هو قول رهل السانة و قاد سايق ذكاره و توني ات . و رماا المعتز

اإليمان شيئا واحدا ، إذا زال يعضت زال كلت ، فال يتايعض و ال يتجازر . لاذا حكماوا 
. و عليت فإن  اإليمان عناد  322على صاحب الكييرة يأنت  ليس معت شي  من اإليمان

 هؤال  ال يزيد و ال ين ص ، و هذا خالف ما حكاه عنهم حسن حنفي !! . 
خااالف و ر شاير هنااا إلاى       رن موقااف المعتزلاة و الخااوارج مان اإليمااان كماا رناات  م 

لموقف رهل السنة في جوانب منت ، فأنهم خالف في ذلك ريضا الشرا روال ،و الواقع 
نانيا . فأما شرعا فإن هللا تعالى  جعل الجنة للماؤمنين ،و الناار للكفاار و المنااف ين و 

 ريااون و رصااحاب اليمااين ،و هااذا ع صاااة المساالمين ،و رخيرنااا رن الجنااة ياادخلها الم
االختالف في المرتية دليل قاطع على االختالف في درجاُ اإليماان و انعماال . و 
كذلك رصحاب الناار فتعادد طوائفهاا مان كفاار ، و منااف ين ، و ع صااة المسالمين هاو 
دليل قاطع على اختالف درجاُ كفرهم و رعمالهم ، فمانهم مان يخلاد فيهاا ، و مانهم 

منهاا كعصااة المسالمين ، و كال مان كاان فاي قليات ذرة مان إيماان ، ل ولات من يخرج 
ج  ِمَن النهاِر َمْن قَااَل الَ إِلَاتَ إاِله َّللاه  َوَكااَن فِاى قَْليِاِت ِماَن »  عليت الصالة و السالم : يَْخر 

ج  ِماَن النهااِر َماْن قَااَل الَ إِلَاتَ  إاِله َّللاه  َوَكااَن فِاي قَْليِاِت ِماَن اْلَخْيِر َما يَاِزن  َشاِعيَرةً ن امه يَْخار 
ج  ِمَن النهاِر َمْن قَاَل الَ إِلَتَ إاِله َّللاه  َوَكاَن فِاي قَْليِاِت ِماَن اْلخَ  ةً ن مه يَْخر  ْياِر اْلَخْيِر َما يَِزن  ي ره

ةً    . 323«َما يَِزن  ذَره
يزيد و ين ص . فواضو من ذلك رن اإليمان يزيد و ين ص ،و رن الكفر هو ريضا    

لكن المعتزلة و الخوارج خالفوا صريو الشرا ِلَما ذكرناه ،و لنصوصت الصريحة 
التي نصُ على زيادة اإليمان ون صانت . منها قولت تعالى : }َوالهِذيَن اْهتََدْوا َزاَده ْم 

ْؤِمن وَن اْنَ -17سورة محمد:-ه ًدى َوآتَاه ْم تَْ واه ْم { ا َررَى اْلم  ْحَزاَب قَال وا هَذَا ، و }َولَمه
سورة -َما َوَعَدنَا َّللاه  َوَرس ول ت  َوَصَدَق َّللاه  َوَرس ول ت  َوَما َزاَده ْم إاِله إِيَماناً َوتَْسِليماً {

ل وَن {-22انحزاب: ْم إِيَماناً َوَعلَى َريِِّهْم يَتََوكه ُْ َعلَْيِهْم آيَات ت  َزاَدتْه  -،و } َوإِذَا ت ِليَ
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ْم ِرْجساً إلى  ِرْجِسِهْم َوَمات واْ َوه ْم -2ل:اننفا َرٌض فََزاَدتْه  ا الهِذيَن فِي ق ل ويِِهم مه ، و }رَمه
وَن { عليت  -. و رما من السنة النيوية ، ف د صو عن النيي -12سورة التوية:-َكافِر 

ْنَكًرا فَْلي تَيِّْره  يِ »  قال : -الصالة و السالم يَِدِه فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَيِِلَسانِِت َمْن َررَى ِمْنك ْم م 
و )ال يزني الزاني حين يزني و ،  324«فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَيِ َْليِِت َوذَِلَك رَْضعَف  اإِليَماِن 

هو مؤمن ، و ال يشرب الخمر حين يشرب و هو مؤمن ، و ال يسرق حين يسرق و 
 . 325هو مؤمن (

، فهاو واضاو ريضاا ، نن  سالوكياُ النااس تشاهد و رما مخالفة ماوقفهم للواقاع      
على اختالف درجاُ إيمانهم و رعمالهم . و هذا يصدق على المسالمين ،و علاى كال 
رصحاب انديان و الماذاهب علاى اختالفهاا و تنّوعهاا . و الشااهد علاى ذلاك هاو رنات 

ركنار  عندما يكون اإلنسان  صادقا و مخلصا في إيمانت  يدين ، رو يمذهب ما ، نجاده
قاّل  -نساياب ماا–فاعلية و إنتاجا ، و شجاعة و تضاحية . و إذا ماا َضاع ف إيمانات   

رتيط رساسا ياإليمان: قوة  نشاطت و إنتاجت ،و ضع ف صيره و صموده . و هذا كلت م 
وضااعفا ، زيااادة و ن صااانا ، و يااالفروف يالمحيطااة ياإلنسااان : ترغييااا و ترهييااا ، 

 طردا و جذيا . 
ف الناني مفاده رن هشام جعيط زعم رن النواة انساسية لدين اإلسالم هاي و الموق    

 .  326)) تجلية هللا ليس ياليرهان ،و إنما يالوحي ((
ورقول: إن هللا تعالى  تجلى لعيااده فاي كتاييات : كتايات المنفاور و هاو الكاون ، و     

فياة الت زيمياة كتايت المسطور و هو الاوحي . لكان هاذا التجلاي لايس يالطري اة التحري
المترضة التي استخدمها هشام جعيط للطعن في ال رآن الكريم و تن يصت . و الح ي ة 
هي رن كال من الكتايين تضمن يراهين و آياُ ييناُ دامتااُ علاى وجاود هللا تعاالى  
و تجليات لمخلوقاتات . فيالنسااية للاوحي ال رآنااي فاإن  هللا تعاالى  تجلااى فيات لعياااده ، و 

قاطعا دامتا على وجوده و صحة الوحي ال رآني . و قد تجلى ذلاك مان  جعلت يرهانا
نالنة جوانب رساساية مان ال ارآن الكاريم : رولهاا هاو رن الاوحي اإللهاي ال رآناي كلات 
يرهان و آياُ ييناُ ، ننت  كالم هللا تعالى  ، لذا وصفت سيحانت يأنت يرهاان و ناور 

ساايحانت: }يَااا رَيَُّهااا النهاااس  قَااْد َجااا ك م  ، حااق و علاام ، هدايااة و معجاازة خالاادة ، ل ولاات
يِيناً { يِّك ْم َورَنَزْلنَا إِلَْيك ْم ن وراً مُّ ن ره ُْ -174سورة النسا :-ي ْرَهاٌن ّمِ ،و}الَار ِكتَااٌب ر ْحِكَما

ُْ ِمن لهد ْن َحِكيٍم َخيِيٍر { لَ ْيِن يََدْياِت ،و}اَل يَأْتِيِت اْليَاِطل  ِمان يَا-1سورة هود:-آيَات ت  ن مه ف ّصِ
ااْن َحِكاايٍم َحِميااٍد { ،و } َولَِكاان َجعَْلنَاااه  ن ااوراً -42سااورة فصاالُ:-َواَل ِمااْن َخْلِفااِت تَنِزيااٌل ّمِ

ْستَِ يٍم { -52سورة الشورى:-نهْهِد  يِِت َمْن نهَشا  ِمْن ِعيَاِدنَا َوإِنهَك لَتَْهِد  إلى  ِصَراٍط مُّ
ٍُ يَ  َ يَْهاِد  َمان ي ِرياد  {،و }َوَكذَِلَك رَنَزْلنَاه  آيَاا ٍُ َورَنه َّللاه ،و  }ق ال -16ساورة الحال:-يِّنَاا

ُِ اإِلنس  َواْلِجنُّ َعلَى رَن يَأْت واْ يِِمنْاِل َهاـذَا اْل  اْرآِن الَ يَاأْت وَن يِِمنِْلاِت َولَاْو َكااَن  لهئِِن اْجتََمعَ
ْم ِليَْعٍض َفِهيراً { ه  من خصائص الوحي . تلك الصفاُ هي -88سورة اإلسرا :-يَْعض 

ال رآني الذ  ال ي وجد كتاب فاي العاالم ي  اريات ، وال ي مانلات ، وال يتجااوزه ، و كتااب 
 تلك صفاتت ال شك رنت يرهان علمي قاطع دامغ يضرورة الشرا و الع ل .  
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و الجانب الناني يتمنل في مضمون الوحي ال رآني و تفاصيلت التي تشمل مختلف     
كاااون و الحياااة  . منهاااا الجاناااب المتعلااق يالع ااال ، و اليداهاااة ، مجاااالُ العلاااوم و ال

والفطاارة ، و طاارق االسااتدالل ، و مخاطيااة الع اال و ال لااب معااا . فهااو كتاااب يمناال 
معجزة علمية فكرية ع لية ، و حججت قوية يديهية ، و يراهينت دامتة ال ت رد ؛ و من 

و إنما يردها ياإلنكار و الجحاود يردها فإنت لن يستطيع رن يردها يالع ل و ال يالعلم ،
،و التعصاب انعمااى ، و التحرياف و االفتاارا  ، و التتلايط و التالعااب ، و مان هااذا 
حالت فهو إنسان مريض ،و ليس من رهل العلم النزها  ، و ال قيمة لموقفت و ال لفكره 

. 
ق و اريااُ ال رآنياة الدالاة علاى ماا ذكرنااه عان حجال ال ارآن و يراهينات ،و طاار    

ِل  وا ِمْن  استداللت ،هي كنيرة جدا ، نذكر منها ارياُ ارتية : منها قولت تعالى :} رَْم خ 
ُِ َواْنَْرَض يَاال اله ي وقِن اااوَن{ اااَماَوا ساااورة -َغْيااِر َشاااْيٍ  رَْم ه اام  اْلَخااااِل  وَن رَْم َخلَ  ااوا السه

ْنيَ -36-35الطور: ُ  َونَْحيَاا َوَماا ي ْهِلك نَاا إاِله الادهْهر  ،و }َوقَال وا َما ِهَي إاِله َحيَات نَا الدُّ و ا نَم 
،و }لَاْو َكااَن فِيِهَماا آِلَهاةٌ -24سورة الجانياة:-َوَما لَه م يِذَِلَك ِمْن ِعْلٍم إِْن ه ْم إاِله يَف نُّوَن {

اا يَِصاف وَن { ِ َرّبِ اْلعَاْرِش َعمه ،و }فَاأَقِْم  -22نيياا :ساورة ان-إاِله َّللاه  لَفََسَدتَا فَس اْيَحاَن َّللاه
ين   ِ ذَِلَك الّدِ ِ الهتِي فََطَر النهاَس َعلَْيَها اَل تَْيِديَل ِلَخْلِق َّللاه يِن َحنِيفاً فِْطَرةَ َّللاه اْل َيِّم   َوْجَهَك ِللّدِ

ااوَن { واْ يِاااَّلّلِ ،و  }َوَماااذَا َعلَااْيِهْم لَااْو آَمن اا-30سااورة الااروم:-َولَِكاانه رَْكنَااَر النهاااِس اَل يَْعلَم 
ا َرَزقَه م  َّللّا  َوَكاَن َّللّا  يِِهم َعِليماً {  .   -39سورة النسا :-َواْليَْوِم ارِخِر َورَنفَ  واْ ِممه

فيتعلاق يآيااُ الكاون و مفااهره ، و هاي كنيارة  –النالا   -و رما الجانب انخيار    
ر   ،و كاال هااذا جاادا متجليااة فااي آياااُ انفاااق واننفااس ، والتاااري  والعمااران اليشاا

يندرج ضامن ماا ي عارف الياوم ياإلعجااز العلماي فاي ال ارآن الكاريم ، و قاد سايق رن 
توسعنا فيت في الفصل الناني . والذ  يهمنا هنا هاو رن ذلاك اإلعجااز هاو مان رعفام 
مفاهر الصدق و السيق ال رآنيين الدالين على رن ال ارآن و حاي إلهاي . و لايس هناا 

إلعجاز ، لكننا ناذكر هناا طرفاا منات . ففيماا يتعلاق ينشاأة مجال تفصيل مفاهر ذلك ا
ُِ َواْنَْرَض َكانَتَا َرتْ ااً فَفَتَْ نَاه َماا  وا رَنه السهَماَوا الكون قولت تعالى :}رََولَْم يََر الهِذيَن َكفَر 

.و فيماا يتعلاق  -30ساورة اننيياا : -َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَماا  ك اله َشاْيٍ  َحاّيٍ رَفَااَل ي ْؤِمن اوَن {
ينمو الجنين و تطوره في يطن رمت قولت تعالى  : }ن مه َخلَْ نَا النُّْطفَةَ َعلَ َةً فََخلَْ نَا اْلعَلَ َاةَ 
ْضتَةَ ِعَفاماً فََكَساْونَا اْلِعَفااَم لَْحمااً ن امه رَنَشاأْنَاه  َخْل ااً آَخاَر فَتَيَااَرَك َّللاه   ْضتَةً فََخلَْ نَا اْلم   م 

،و و فيما يخص تكّون اللين في يطون اننعام -14سورة المؤمنون:-اْلَخاِلِ يَن {رَْحَسن  
اا فِاي ي ط ونِاِت ِمان يَاْيِن فَاْرٍ  َوَدٍم  مه قولت تعالى  : }َوإِنه لَك ْم فِي انَْنعَاِم لَِعْياَرةً نُّْساِ يك م ّمِ

لنماذج كافية كشاواهد علاى ماا . تلك ا-66سورة النحل:-لهيَناً َخاِلصاً َسآئِتاً ِللشهاِريِيَن {
ذكرناه ، و من يريد التوسع في ذلك فليرجع إلى  الكتب المتخصصة في ذلك ، فهي 

 كنيرة جدا .      
م عجااز يذاتاات ماان جهااة ، و  -و هااو الااوحي -و يااذلك يتيااين رن كتاااب هللا المسااطور   

تجلية و مشهودة في الواقع على  -المنفورالكون  -يراهينت و ردلتت و حججت الدامتة م 
مسااتوى الع ااول و النفااوس ، و مفاااهر الطييعااة العلويااة و الساافلية معااا . فالكتايااان 
يرهانان إلهيان ، و كل منهما شاهد على نفست و على ارخار. و هاذا خاالف ماا رراد 

 رن ي وهمنا يت هشام جعيط .
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جدا و رما الموقف النال  فمفاده رن هشام جعيط قال: إن محمد و عيسى إنسان     ان و 
ح ا ، و محمد طلب منا رن ن ؤمن ياهلل ،و جا  يال رآن، و هذا رمر نايُ ملماوس ، و 

 .  327رما )) هللا فال نعرفت ، و ال نراه ، و هل هو موجود ح ا ؟ ((
و رقول: إنت من حق الرجل رن ي عيار عان فكاره ، و يتساا ل و يعتارض ، و ي عيار    

لاات ماان شااكوك و شاايهاُ ، و متالطاااُ و عاان اعت اااده يحريااة ، و عمااا يجااول يداخ
اعتراضاُ . لكن يجب عليت رن يكون ع النيا  علميا موضوعيا في طرحات نفكااره 
، لكن ما رناره من شك و اعتراض فيما يتعلق يوجود هللا تعالى  لم يكن فيت علمياا و 
تهكمااا . فتاارك ح ااائق الع اال و العلاام  تالطااا م  شااككا م  و ال موضااوعيا ، و إنمااا كااان م 

الشرا ،و تعلق يالشكوك و الشيهاُ و الفناون ، و يناى عليهاا موقفات مان هللا تعاالى  
 ، فجا  موقفا فنيا ال رساس صحيو لت من الع ل ، و ال من العلم ، و ال من الشرا . 

و رما قولت يأننا ال نعرف هللا ، فهو زعم ياطل ، و عناد م صود ، و اعتراض ال     
تجلى لعياده من خاالل مخلوقاتات ، فهاي شاواهد و ردلاة مادياة يصو . نن هللا تعالى  

ملموسة و مشهودة على وجوده سيحانت . و تجلى لهم ريضا من خالل إرسالت للرسل 
و إنزالت للكتب . فاهلل تعالى  تعّرف إلاى  عيااده مان خاالل مخلوقاتات و وحيات ، فهاو 

فت فماا عليات إال النفار و ليس مجهوال ، و ال غرييا عن اإلنسان  ، فمن رراد رن يعر
التدير في نفست ،و في الكون المحيط يت ،و في الاوحي اإللهاي المنازل . و عليات فاال 
يوجد ر  رساس ع لي و ال علمي و ال شرعي للتشكيك في وجود هللا تعالى  ،و لهذا 
اسااتنكرُ رساال هللا علااى الكفااار شااكهم فااي هللا تعااالى  ،و قااد ورد ذلااك فااي قولاات 

ان سيحانت: }قَا ُِ َوانَْرِض يَْدع وك ْم ِليَْتِفَر لَك ام ّمِ ْم رَفِي َّللّاِ َشكٌّ فَاِطِر السهَماَوا س ل ه  ُْ ر  لَ
ى { َسـمًّ َرك ْم إلى  رََجٍل مُّ  .-10سورة إيراهيم:-ذ ن ويِك ْم َوي َؤّخِ

و الااذين ال يعرفااون هللا تعااالى  ماان ينااي آدم فهاام علااى نالنااة رصااناف رئيسااية :     
طائفة من الناس هم ييحنون عن هللا تعاالى  ، و سيصالون إلاى  اإليماان صنف يمنل 

ياات إذا رخلصااوا نواياااهم ، و تااديروا ييديهيااة و موضااوعية فااي رنفسااهم و الطييعااة و 
 الوحي .

و الصنف الناني يمنل طائفة من الناس لم يعرفوا هللا تعالى  ، ننهم لم يهتموا يهذا    
اليوميااة و همومهااا ، و هااؤال  ساايعرفون هللا تعااالى  الموضااوا ، النشااتالهم يالحياااة 

 يسهولة عندما ينتيهون من غفلتهم ، و ي يحنون عنت يإخالص .
و الصنف النال  يمنل طائفة مان النااس لام يعرفاوا هللا تعاالى  ننهام هام الاذين لام    

، يريدوا معرفتت ، و اتخذوا منت موقف الرفض و العدا  لت و لدينات و للماؤمنين يات  
تيعون نهاوائهم و مصاالحهم  ، و ررس  و هشام جعيط من هذا الصنف . و هؤال  م 
مالهم الفنون و الشكوك ، و الشيهاُ و المعانداُ، تعلّ وا يها م  ايل ح ائق الشرا و 
الع ل و العلم المتجلية في آياُ انفااق و اننفاس و انكاوان ، التاي تشاهد كلهاا علاى 

 يين الموقفين ؟ !  .   وجود هللا تعالى   . فشتان
و رما قولت : إننا ال نراه ، فهو اعتراض غير علمي و ال ع الناي ، و ال شارعي     

و ال واقعي ،و ال يصو رن يصدر عن إنسان ينتمي إلى  رهل العلم ،و ال عان إنساان 
عاقل. و إنما يصدر عن إنسان جاهل ال يعي ما ي ول ، رو عان صااحب هاوى تعماد 
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في نفست ، رو عن مريض مضطرب ِمشكاك ي عاني من رزمة نفسية  ذكر ذلك لتاياُ
و فكرية لم يحسم رمرها و هي  المتعل ة يانسئلة الكونية ال ديمة المعروفة : مان ريان 
؟ ، و إلاى  ريان ؟ ، و لمااذا ؟ . و علااى رياة حاال فاإن ماان ينكار رمارا ، رو يشاك فياات 

نسااانا سااويا ، و رناات  لاايس ماان لمجاارد رناات  ال يااراه ، فهااذا دلياال علااى رناات  لاايس إ
الراسخين في العلم . و قد سيق رن ناقشنا موضوا التيب و توساعنا فيات فاي الفصال 
الناني ، و يينا رن التيب الح ي ي رصيو من ضرورياُ العلم الحدي  ، و لوال إيمان 
العلما  يت ما ت دم علمهم خطوة واحدة ،و ما ح اق االنتصااراُ اليااهرة التاي ح  هاا 

 وقتنا الحاضر . في 
و رما قولت : )) هل هو موجاود ح اا (( ، فهاذا اعتاراض متعلاق يشايهاتت السااي ة     

من جهة ، و يخص هشاام جعايط و رمنالات مان جهاة رخارى  . و هاو لايس اعتراضاا 
ع النيااا و ال شاارعيا ، و ال علميااا و ال واقعيااا ، نن  وجااود الكااون و اإلنسااان  هااو 

هللا تعالى  . و ال يصو إيعاد هذا الدليل الكاوني ال ااطع  دليل قطعي دامغ على وجود
الاادامغ و االنصااراف عناات ، و التعلااق يالشااكوك و انهااوا  ، و الشاايهاُ و الفنااون 
كيديل عن ذلك الادليل الكاوني المااد  الملماوس . و مان يفعال ذلاك و يتعلاق يات فهاو 

وا  ، و ماان الااذين لاايس ع النيااا  و ال علميااا ، و إنمااا هااو ماان رهاال الفنااون و انهاا
ُ  َونَْحيَا َوَما ي ْهِلك نَا إاِله  و يصدق عليهم قولت تعالى : }َوقَال وا َما ِهَي إاِله َحيَات نَا الدُّْنيَا نَم 

ه ْم إاِله -24الجانية:-الدهْهر  َوَما لَه م يِذَِلَك ِمْن ِعْلٍم إِْن ه ْم إاِله يَف نُّوَن { ، }َوَماا يَتهيِاع  رَْكنَار 
،و }ِليَْجعَاَل -36يونس:-َفنّاً إَنه الفهنه الَ ي ْتنِي ِمَن اْلَحّقِ شيئا إِنه َّللّاَ َعلَيٌم يَِما يَْفعَل وَن {

ااِلِميَن لَِفااي  ْم َوإِنه الفه اَرٌض َواْل َاِسايَِة ق ل اوي ه  لهاِذيَن فِاي ق ل اويِِهم مه َماا ي ْلِ اي الشهاْيَطان  فِتْنَاةً لِّ
. فليس لهم علم و ال ي ين، و إنما ررس ماالهم الفان و -53سورة الحل:-{ ِش َاٍق يَِعيدٍ 

 الهوى، و الشكوك و الشيهاُ . 
  

و رما الموقف الرايع فمفاده رن حسن حنفاي عنادما تكلام عان الاوحي اإللهاي كاان     
ممااا قالاات: )) و عناادما نتحااد  عاان الااوحي كم صااد ماان هللا إلااى  اإلنسااان  . فإننااا ال 

ة: هللا للداللة علاى شاخص ، رو ذاُ ، رو قادرة م شخصاة ، رو غيرهاا . نستعمل لفف
يل نتحد  عن واقعة الاوحي ذاتهاا . و لفاف هللا لايس إال لففاا حرفياا اساتعملت النااس 
للداللة على معنى عام . و يمكن استعمالت ميدئيا نفرا لسهولة اساتخدامت فاي إيصاال 

ى جاوهر (( . نام زعام حسان حنفاي رن المعنى. و لكنت ليس اسما يمعنى رنت  يدل عل
 .   328الوحي هو علم إنسان ،و ليس علم إلت

فتااٍر علااى الشاارا و الح ي ااة ،و علااى      و ردا علياات رقااول: روال إن هااذا الرجاال م 
المساالمين و الناااس رجمعااين . و هااو إمااا رناات  مااريض ال يعااي مااا ي ااول ، و إمااا رناات 

هة ،و هو قد صّرح يوضوح رنت صاحب هوى تعمد ذكر ذلك لتاياُ في نفست من ج
ال ي ؤمن ياهلل رصال ، و رنت  ي تاجر ياسمت ،و ياسم اإلسالم و الوحي من جهاة رخارى  
. و نحن ال نجيره على رن ي ؤمن يخال ت ، و يدين يدين اإلساالم ، فهاو المسائول عان 

ا ع النياا  مواقفت ، ورفكاره ، و رعمالت رمام هللا تعالى  . لكنناا ن طاليات ياأن يكاون علميا
تالطا مدلساا يضاع الساموم فاي العسال . و  موضوعيا ،و ال يكون م حرفا متلونا ،و م 
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علياات رن يتاارك دياان اإلسااالم لحالاات و نهلاات ، و ال يعماال علااى تحريفاات و هدماات و 
التالعب يت . نن  اإلنسان  الموضاوعي العلماي الع الناي يحتارم نفسات و علمات ، و 

  علاايهم و ال علااى ع ائاادهم يااالفلم و التحريااف ، و غيااره ماان ينااي آدم ،و ال يعتااد
التالعب و االفترا  . و هذا هو الذ  فعلت هذا الرجل ، إنت  حّرف الوحي اإللهي ،و 

 افترى عليت و على رهلت . 
   
و واضو من كالمت السايق رنت رعلن صراحة يأنت  ينكر وجود هللا تعالى  ، لكنات     

سااالمي ،و صاااحب مشااروا اليسااار اإلسااالمي ، و يناااقض نفساات عناادما ياازعم رناات إ
يحتل يال رآن و السنة ، و من كالمت في ذلك رنت  قال: إن هللا هو المرسل الذ  رنزل 

. و قال ريضا: من ينكر وجود هللا فهو  329الوحي إلى  المرسل إليت ،و هو اإلنسان  
. فالرجل  330القكافر . نم ناقض نفست عندما قال عن نفست : رنت  ي ؤمن يوحي يال خ

 كفر نفست ينفست ، إنت مزدوج الشخصية ، يل رنت  متعدد الشخصية !! . 
و نانيااا رناات واضااو ماان كااالم الرجاال رن يَكااِذب علااى الشاارا و ي كذّياات ،و يتعمااد     

تحريفات و التالعاب يات عان سايق إصارار و ترصاد . فهاو فاي الح ي اة ال ياتكلم عمااا 
عن هواه و مذهييتت المادية و العلمانية . و لو كاان ي ولت الوحي اإللهي ،و إنما يتكلم 

موضوعيا محترما للشرا و العلم و للمسلمين ما ذكر ذلك ياسم دين اإلسالم ، و هو 
يعلم رنت  كالم ياطل ليس منت ، و رنت  ي ماارس التحرياف و التالعاب ياسامت !! . إنات 

ليس دليال  -  الوحير–استخدم لفف الوحي لتكذيب الشرا و تحريفت ، و فزعم رنت  
عن هللا ،و إنما هاو ِعلام إنساان و لايس ِعلام إلات . إنات  رنكار الاوحي ياسام الاوحي ،و 
فّرغت من مضمونت ، و قطعت عن مصدره اإللهي ،و اساتخدمت لتضاليل النااس يات و 

 االختفا  من ورائت .
يار و رما الارد علاى مزاعمات ، فهاي فااهرة الايطالن ،و ال تحتااج إلاى  جهاد كي     

للرد عليها ، نن  ما قالت الرجل ليس علماا، و ال فكارا مع اوال ،و إنماا هاو رهاوا  و 
فنااون ، و ال ذكاار علياات دلاايال صااحيحا و ال ضااعيفا . و ال اارآن شاااهد ينفساات علااى 
يطالن  ذلاك ، فهاو نااطق يذاتات مان رولات إلاى  آخاره علاى رنات  وحاي إلهاي ، و رنات  

 كالم هللا رب السمواُ و انرض .  
و ليس صحيحا رن لفف الجاللة: هللا ، هو لفف ع رفي استعملت الناس للداللة على      

معنى عام . فهذا كذب على مكشوف على الشرا و على النااس . نن  الشارا ناّص 
قاديما و  –مرارا على رن هللا تعاالى  هاو الخاالق الميادا للكاون كلات . و نن  النااس 

ق هذا الكون ،و رن لت وجودا ح ي يا ،و قد ساجل ذلاك ي ؤمنون يأن هللا هو خال -حدينا
َر  ُِ َواْنَْرَض َوَساخه ْن َخلَاَق السهاَماَوا ال رآن الكريم في قولت سيحانت : }َولَئِن َسأَْلتَه م مه

. و الواقع شاهد على -61سورة العنكيوُ:-الشهْمَس َواْل ََمَر لَيَ  ول نه َّللاه  فَأَنهى ي ْؤفَك وَن {
ريضا ، فلو سألنا إنسانا عاديا و قلنا لت من هو هللا ؟ ، ل ال يداهة : هو خالق هذا ذلك 

 العالم . 
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و رما الموقف الخامس فمفاده رن حسن حنفي زعم رن التوحياد )) ال يعناي إنيااُ     
ذاُ م شخصة فاعلة ، خاارج العاالم و اإلنساان  ,؛ يال وجاود الاوعي داخال اإلنساان  

 .  331ياعتياره ذاتا ((
و رقول: إن قولت هذا هو امتداد لموقفت السايق و نتيجة لت ، فيما رنات  رنكار وجاود    

هللا ، فيالضرورة ال ي وجد توحيد خارجي ، يل ال ي وجد توحيد إلهي رصال ، ال داخليا 
وال خارجياا . و هااو زعاام قالاات يااال دلياال صااحيو و ال ضااعيف ، و إنمااا هااذا الرجاال 

رنهاا صاحيحة ،و ت منال الح ي اة ، مان دون ر  دليال  يعرض فنونات و مزاعمات علاى
رصااال. و نسااي رو تناسااى رن الاازعم لاايس دلاايال ، و الاازعم ال يعجااز عناات رحااد . و 
نيااُ لاات م طالااب يالاادليل الصااحيو لتأييااد  تجاهاال رن كااال ماان النااافي نماار مااا رو الم 
مزاعماات . لكاان الرجاال ضاارب يكاال ذلااك عاارض الحااائط ، و داس علااى ريجاادياُ 

تدالل العلمي المطلوب توفرها في كل يح  علمي . و رصيو ي ماارس التحرياف االس
 و التخريف ، و يضحك يهما على ال را  حسب رهوائت و مصالحت. 

و رما التوحيد الاذ  قاال يات الرجال ، فهاو فاي الح ي اة لايس توحيادا إلهياا يشاهادة     
الساايق ، نام هاو هناا الرجل نفست ، ننت كاان قاد رنكار وجاود هللا رصاال فاي الموقاف 

صّرح يأن التوحيد الذ  يعنيت ليس توحيدا لت وجود موضوعي خارجي ، و إنما هو 
توحيد موجود في الوعي الاذاتي لإلنساان . فالرجال ال ياتكلم عان التوحياد اإللهاي ،و 
إنما يتكلم عن التوحيد المخلوق المتمنل في الكون و مفااهره . و يمعناى آخار ال اول 

فال وجود إال لتوحيد واحد هو العالم الموجود يكل مخلوقاتت . و يما  يوحدة الوجود ،
رن هذا الرجل كان قد ريد ال ول يأزلية العالم و ريديتت فالنتيجة هي رنت ال وجود علاى 
خالفا يت الشارا  الح ي ة إال هذا الكون . فهذه هو التوحيد الذ  ي ول يت حسن حنفي م 

 الناس . و الع ل و العلم  ،و يضحك يت على
و واضو ريضا رن توحيده المزعوم ليس هو التوحيد الشرعي ، و إنما هو توحيد     

ختلق زائف ال رصيد لت ،و ال ح ي ة لت في الواقع ، فهو توحياد ياال إلات . و  خيالي م 
هذا ليس توحيدا ،و إنما هاو رهاوا  و فناون ،و تحريفااُ و متالطااُ . و عليات فاال 

ل من رن يستخدم مصطلحا شارعيا هاو : التوحياد ، لينكار يصو و ال يحق لهذا الرج
يت نفس التوحيد ،و هو التوحيد اإللهاي ، و ي عّوضات يتوحياد ياطال زائاف هاو توحياد 
وحدة الوجود. علما يأن هذا التوحيد ليس توحيدا ، و رنت  ي ؤد  في النهاية يأصحايت 

 ي . إلى  إنكار وجود هللا رصال ، و هذا الذ  وقع فيت حسن حنف
و ر شير هنا إلى  رن التوحيد اإلسالمي ي وم على التفرياق ياين الخاالق و المخلاوق    

،و هااذا نايااُ ياادليل الشاارا و الع اال و العلاام . فأمااا الشاارعي فهااو واضااو ماان دياان 
اإلسالم يالضرورة رن هللا تعالى  فّرق ياين ذاتات كخاالق و ياين الكاون كمخلاوق لات . 

ي ااوم علااى الفصاال التااام يااين هللا و مخلوقاتاات . و  فهااذا هااو التوحيااد الشاارعي الااذ 
الشااواهد الشاارعية علااى ذلااك كنياارة جاادا ، منهااا قولاات تعااالى :} ق ااْل ه ااَو َّللاه  رََحااٌد َّللاه  

َمد  لَْم يَِلْد َولَْم ي ولَْد َولَْم يَك ن لهت  ك ف واً رََحدٌ { ،و}َّللاه  َخاِلق  ك ّلِ -4-1سورة اإلخالص:-الصه
،و }رَفََمان يَْخل اق  َكَمان اله يَْخل اق   -62سورة الزمار:-َوه َو َعلَى ك ّلِ َشْيٍ  َوِكيٌل {َشْيٍ  

وَن { ،و  }ن امه اْساتََوى إلاى  السهاَما  َوِهاَي د َخااٌن فَ َااَل لََهاا -17سورة النحل:-رَفاَل تَذَكهر 
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،و }َرّبِ -11سااورة فصااالُ:-ائِِعيَن {َوِلااأْلَْرِض اِئْتِيَااا َطْوعاااً رَْو َكْرهاااً قَالَتَاااا رَتَْينَااا َطاا
ُِ َواْنَْرِض َوَما يَْينَه َما الرْحَمِن اَل يَْمِلك وَن ِمْنت  ِخَطاياً {  .   -37سورة النيأ:-السهَماَوا

و رما دليل الع ل فيتمنل في رن الع ل الفطر  يحكام ياليداهاة رنات  كاائن مخلاوق      
س يداخلت و وجدانت  و ع لت رنت  مخلوق و كتيره من المخلوقاُ المحيطة يت . و يح

مفطور عان اليحا  عان خال ات . و يهاذا الموقاف الع لاي و الوجاداني ي فارق اإلنساان  
 يين الخالق و المخلوق ، و ي  ر يالتوحيد الصحيو ، و هو نفست التوحيد اإلسالمي . 

ة العالم و ريديتت و رما الدليل العلمي فيتمنل في رن العلم الحدي  ريطل ال ول يأزلي    
،و قال يأنت  مخلوق لت يداية ، و رنت سائر إلاى  الازوال و ساتكون لات نهاياة ، و هاذا 
رمار ساايق يياناات  و توني اات . و معناى ذلااك رن للكااون خال ااا ، و هاذا دلياال دامااغ علااى 
وجود الخالق من جهة  ،و على التفريق يينات و ياين مخلوقاتات مان جهاة رخارى  ، و 

حيد اإلسالمي ، و دليل داماغ علاى يطاالن التوحياد المزعاوم الزائاف  هذا موافق للتو
 الذ  قال يت حسن حنفي . 

   
إلى  االنت اال  -حسب زعمت-و الموقف السادس مفاده هو رن حسن حنفي دعا فيت    

من )) التشييت إلى  التنزيت ، و من هللا الم شّخص إلى  هللا الميدر الع لي الشامل الاذ  
 .  332قوى اإلنسان  (( تتوحد رمامت

و رقول: إن قولت هذا هو امتداد لموقفت السايق ، و ياطال منلات ، و هاذا الاذ  دعاا    
خالف للتنزيت الشرعي ال اائم  إليت هو تنزيت وهمي خيالي ال رصيد و ال ح ي ة لت ، م 
على قاعدة التنزيت و اإلنياُ الشرعية ، و على التفريق ياين الخاالق و المخلاوق . و 

ا تنزيهت المزعوم فهو ميناي علاى فكارة وحادة الوجاود التاي ساماها: الميادر الع لاي رم
الشامل ، و هذا زعم ياطل و تالعب يانلفاف ، ننت إذا كان هاذا الميادر الع لاي ي عيار 
ياين  عن وجود هللا الخالق لهذا الكون ، فهذا يستلزم رن هللا لت وجود ح ي ي خارجي م 

نفصل عنت . و من نم يصيو ذلك الميدر الع لي ليس كما زعم الرجل ، و  للعالم ، و م 
يااين لات . و رماا  إنما هو ميدر لت رصيد ي عير عن وجود ح ي ي هلل الخالق للكون و الم 
إذا كان هذا الميدر الع لي الشامل كما وصفت الرجل يأنت مجرد فكارة صاورية ، و ال 

يااين لات ، فاإن  ي عير عن وجود ذاُ خارج العالم ، و التي هي هللا الخالق للعالم و الم 
هذا الميدر المزعوم ما هو إال خرافة ، و وهم و خيال ، و لفف لتو  رجوف ، و من 
ي ااول ياات فهااو ال ي ااؤمن يإسااالم و ال يإلاات . و مااا علااى الرجاال إال التوقااف عاان هااذا 

يهاا  التحريف و التتليط ، و ليضع حدا نياطيلت و مفترياتت و متالطاتت ، التي يشاتل
النااس و يضاحك يهاا علايهم ، و ي خاادا يهاا نفسات و غياره ريضاا. نن  هاذا الطريااق 
الاااذ  يساااير عليااات ال يلياااق يأهااال العلااام الموضاااوعيين الصاااادقين ، و ال هاااو ساااييل 

 الراسخين في العلم . 
و رما ذكره للتنزيت و التشييت ، فهاو ذكار ال معناى لات ، نن  الميادر الاذ  قاال يات     

نفي لوجود هللا ، و يما رن انمر كاذلك ، فاال معناى للكاالم عان التنزيات و الرجل هو 
التشييت ، و ال يصو وصف ذلك الميدر يالتنزيت و ال يالتشييت ، ننت  ال وجود لات فاي 
الح ي ة !! . و إن رصر الرجل على ذلك ، فهو في الح ي ة لم يتخلص من التشاييت و 
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لع لي اليشر  ، و شيهت يالمعدوم عندما نفى وجاوده إنما وقع فيت ، فشيت هللا يالميدر ا
 الح ي ي !! .

و ر شاااير هناااا إلاااى  رن هاااذا الرجااال كنيااار التكااارار لعياااارة : التشاااخيص ، و هللا    
، م  ايل التنزيت المزعوم الذ  يتفاهر يت . و هذا كلت تحريف و تتليط  333الم شخص

ياين للعاالم ، و تدليس على الناس . نن  هذا الرجل يما رنت نفى  وجود هللا الخالق الم 
، فال معنى للكالم عن التشخيص و التنزيت . علما يأن عيارة : التشخيص ، هي لفف 
ياطل شرعا و ع ال . ننت  يماا رن هللا تعاالى  لايس كمنلات شاي  ، فاال يصاو وصافت 
يالتشااخيص . و يمااا رناات  ساايحانت  موجااود و لاايس كمنلاات شااي  ، فاليااد رن ي وصااف 

الكمال . لكان زعام الرجال ي اؤد  إلاى  عكاس ذلاك ، ننات  ي اول ينفيهاا ، و يصفاُ 
النفي ي ؤد  يالضرورة إلى  نفي وجود هللا رصال . و تفصيل ذلك هو رنت  يما رن كل 
موجااود اليااد لاات ماان صاافاُ تليااق ياات ، و يمااا رن هااذا الرجاال نفااي الصاافاُ عاان هللا 

الضرورة ، نن الذ  ال صفاُ لات يدعوى التشخيص ، فهذا يستلزم نفي وجود هللا ي
هاو المعاادوم ال الموجاود . و هااذا النفاي الااذ   ذكرناااه قاال ياات حسان حنفااي ، عناادما 
نفصل عنت ،و زعم رنت  م جرد ميدر  ياين للكون و م  صّرح يإنكاره لوجود هللا كخالق م 

 . ع لي ال ح ي ة لت في الواقع !!. و هذه كلها مزاعم ياطلة سيق رن يينا يطالنها 
و الموقف السايع مفاده رن حسن حنفي زعم رنت ليس رمام اإلنسان  عندما يتحد      

عن ذاُ هللا إال التشييت ينفسات ،و ال يااس علاى العاالم ،و إنيااُ )) روصااف اإلنساان  
اإليجايية كصفاُ نيوتية هلل ،و نفاي روصااف اإلنساان  الساليية كصافاُ سالويية عان 

دي  عاان هللا هااو حاادي  عاان اإلنسااان  نفساات . يتااوهم هللا . و يالتااالي يكااون كاال حاا
 .  334اإلنسان  رنت يتحد  عن هللا في حين رنت  يتحد  عن نفست ((

و ردا علياات رقااول: إن انماار لاايس كمااا عرضاات الرجاال ، و فااي كالماات تتلاايط و     
تاادليس ،و إغفااال للشاارا . علمااا يأناات ال ي وجااد رمااام اإلنسااان  إال مصاادران ، منهمااا 

على هللا تعالى  و صفاتت و رفعالات ،و ال ي وجاد طرياق واحاد ف اط . المصادر يتعرف 
انول يتمناال فااي الكااون و مااا فياات ماان مخلوقاااُ ، و المصاادر الناااني هااو هللا تعااالى  
الذ  تجلى لعياده ياالوحي . فالخاالق سايحانت  تجلاى لإلنساان مان خاالل مخلوقاتات و 

لم عن نفست عندما يتحد  عان هللا ، و وحيت . و عليت فليس صحيحا رن اإلنسان  يتك
إنما الرجل عكس انمر . نن اإلنسان  عندما يستخدم ع لت وفق المنهل الصحيو في 
التفكير في الخالق و خلق العالم يكتشف خال ت ، و يتعرف عليت مان خاالل مخلوقاتات 

 كلها ، من إنسان ، و حيوان ، و جماد ، و كواكب . 
رن الع اال الفطاار  الصااريو إذا تاادير فااي نفساات و فااي  و الاادليل علااى ذلااك هااو    

المخلوقاُ انخرى  ، يطري ة صاحيحة و موضاوعية فإنات يصال إلاى  نتيجاة ي ينياة 
يأنت اليد لهذا الكون من خالق رزلي عفيم ، م تصف يكل صفاُ الكمال و العفمة و 

جة ت منل الجمال ، و هي صفاُ يشهد الكون على اتصاف الخالق يها . فهل هذه النتي
تحد  اإلنسان  عن نفست كما زعم الرجل ؟ ! . كال ، و رلف كال ، رنها نتيجاة ت منال 
جوايا عن يح  اإلنسان  عن خالق هذا الكون . فاإلنسان  اكتشف الخالق من خاالل 
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مخلوقاتت ،و لم يتحد  عان نفسات كماا زعام الرجال ، يادليل رن النتيجاة التاي توصال 
ياق رياادا علاى اإلنساان  ،و إنمااا تنطياق ف ااط علاى الخااالق إليهاا الع ال الفطاار  ال تنط

انزلي العفيم الم تصف يكل صفاُ الكمال . و حتى عندما يتدير اإلنسان  في نفسات 
فإنت يكتشف نفست يأنت  مخلوق ناقص لخاالق رزلاي عفايم لايس كمنلات شاي  . و فاي 

، و هذا خالف هذه الحالة يكون اإلنسان  قد تحد  عن خال ت و لم يتحد  عن نفست 
 ما رراد رن ي وهمنا يت حسن حنفي .       

و تلك النتيجاة التاي وصال إليهاا الع ال اإلنسااني  فاي إنياتات للخاالق ، هاي نفساها     
موجودة في الوحي اإللهي . و هذا تطايق يين ما قرره كتاب هللا المسطور و يين ماا 

صاايل ذلااك هااو رن ال اارآن وصاال إلياات الع اال ماان تااديره فااي كتاااب هللا المنفااور. و تف
الكريم شاهد على صحة تلك النتيجة التي توصل إليت الع ل اإلنساني  . ف د ناّص هللا 
تعاالى  فااي آيااُ كنياارة علااى رنات خااالق الكاون و رناات ال خااالق ساواه ،و رناات م تصااف 
يصاافاُ الكمااال و الجااالل،و رناات  لاايس كمنلاات شااي  ، و رناات  السااميع اليصااير ، و 

تكير ،ورنت الارحمن الارحيم . و كال هاذه الصافاُ  العزيز الحكيم ، و  –و الجيار الم 
وصل إليها الع ل الفطر  مان خاالل تاديره فاي نفسات و العاالم المحايط يات ،  -غيرها

فكانُ النتيجة واحدة ، يين ما قارره الاوحي و ياين وصال إليات الع ال الفطار  . فلاو 
مااا حااد  ذلااك التوافااق و  كااان اإلنسااان  يتحااد  عاان نفساات عناادما يتحااد  عاان هللا ،

 التطايق ، و ما كانُ النتيجة واحدة . 
لكن عندما يتحد  اإلنسان  عن شهواتت و رهوائت و مصالحت الدنيوية ، فهاو هناا     

فعاال يتحاد  عان نفسات و ال يتحاد  عان خال ات . لكنات عنادما ييحا  عان خال ات ماان 
و ال يتحد  إال عان خال ات ال ييح   -في هذه الحالة–خالل مخلوقاتت و وحيت ، فإنت 

 . و هذا خالف ما رراد رن ي وهمنا يت حسن حنفي . 
و زعم ريضا رن تصّورنا هلل على رنت )) موجاود كامال ، هاو فاي الح ي اة تعييار      

عن رغياة ، و تح ياق لمطلاب ، و تماٍن نمال ، و نفارة يعيادة إلاى  هادف ، و ساير 
لخاارج . فانحن يهاذا التصاور ن عيار حني  نحو غاية ، و ليس حكما على وجود فاي ا

عن رعز ما لدينا ، و عن رعمق تمنياتنا في رن نكون كاملين عاملين قادرين ... فذاُ 
هللا هو ذاتنا مادفوعا إلاى  الحاد انقصاى ... ذاُ هللا المطلاق هاو ذاتناا نحاو المطلاق 

))335 . 
هللا و قولات و قولت هذا هاو امتاداد لزعمات الساايق ، ينادرج ضامن إنكااره لوجاود     

يوحدة الوجود ، و هو كالم يال علم ، و زعم ال دليل عليت . و هذا الرجال قارر هناا 
ما يتفق مع هواه و مصالحت ، و نسي رو تناسى رنت  ذكر زعما ال دليل لت عليات ، و 
هاو كاالم ال يلياق رن يصاادر عان رجال ينتمااي إلاى  رهال العلاام . فهاو يزعمات هااذا ال 

افيااون و رهاال انهااوا  فااي مصاانفاتهم . فمااا وافااق رهااوا هم يختلااف عمااا ي  اارره الخر
صحيو ، و ماا خالفهاا فهاو لايس يصاحيو ، و هاذا وحاده كااٍف لنساف زعمات ، ننات  

 يفت د كلية إلى  ريجدياُ االستدالل العلمي الصحيو . 
     

                                                
 .  83ص:  1جع ، ج نفس المر 335

This file was downloaded from QuranicThought.com



 330 

و مما ي يطل زعمت ريضا هو رن كل إنسان يدرك من نفست رنت ال ي منل ذاُ هللا ،و    
هو هللا ، وال هللا يداخلت ، و إنما هو إنسان مخلوق ناقص لت يداياة و لات نهاياة . و  ال

رن ما زعمت حسن حنفي هو كالم ياطل ماردود علاى صااحيت  -يالضرورة-هذا يعني
ياين للعالم ، هو ارن ينفيت نانية علاى  من جهة ، و رنت  يعدما نفى وجود هللا كخالق م 

وحدة الوجود من جهة رخارى  !! . فهاذا الرجال رماره مستوى قولت يفكرة الحلول و 
غريب ، ال ردر  هل يعي ما ي ول ، رو رنت  يتعماد ذكار ذلاك لتايااُ فاي نفسات ، رو 

 رنت  ي عاني من رزمة نفسية و فكرية جعلتت فريسة للشكوك و الشيهاُ ؟! . 
اتنا و و ليس صحيحا رن تصورنا هلل يأنت  موجود كامل هو مجرد تعيير عن رغي    

آمالنا . فهذا زعم ياطل ، و الح ي ة هي رن تصورنا الكامل هلل تعاالى  هاو رمار ناّص 
عليات الشاارا الصاحيو ، و ي ااول يات الع اال الصاريو و العلاام الصاحيو ، و تنطااق ياات 
الفطرة السليمة . فاعت ادنا يالكمال اإللهي المطلق هلل تعالى  ، ليس كماا زعام الرجال 

شاااهد ماان الكااون و الااوحي ماان جهااة ،و اسااتنتاج ع لااي ، و إنمااا هااو إقاارار يواقاا ع م 
فطر  علمي مأخوذ مان ع ولناا ، و فطرناا، و نفوسانا، و كتااب ريناا ،و مان الكاون 

 المحيط ينا من جهة رخرى  . 
و يما رن كال من الوحي و العلم اتف ا على رن هذا الكون العفيم مخلوق لت يداية      

رن لت خال ا عفيما كامال ، ننت ال مخلوق يال خالق . و ستكون لت نهاية ؛ فهذا يعني 
و عليت فإن  تصورنا هلل تعالى  ليس وهما ،و ال رغية كما زعم الرجل ، و إنما هاو 
ح ي ة شرعية و ع لية ، و فطرياة علمياة . و قاد شاهد ياذلك العاالم الفيزياائي جايمس 

النفار فاي رفكارناا عان جينز عندما قال: )) إن العلام الحادي  يفارض عليناا رن ن عياد 
هيمنة((  .  336العالم . إن الكون يشهد يوجود قوة منفمة رو م 

فالوحي الصحيو ، و الع ل الصريو ، و الفطرة السليمة ، و العلم الصحيو كال      
ياين للكاون ،و  ذلك هو الذ  يفرض علينا ال ول يوجود هللا الخالق الكامل الم طلق الم 

تعمد للتحريف و التتليط .  فليسُ الرغيااُ هاي التاي ليس ما زعمت حسن حنفي الم  
روجدُ هللا ،و لسنا نحن الذين روجدناه ،و إنما هللا هو الذ  روجدنا ، و َعّرفنا ينفسات 
ماان خااالل مخلوقاتاات و وحياات ، فوجاادناه و عرفناااه . إناات  ساايحانت كياارى الي ينياااُ 

نننا نحان الاذين روجادناه الكونية يشهادة الوحي و الوجود . إنت سيحانت موجود ليس 
،و إنما نننا نحن موجودون ، و وجودنا يستلزم وجوده ،و ال مخلوق يال خاالق ، و 

 وجود المخلوق يستلزم وجود الخالق ، و ليس العكس . 
لكن ال يتيب عنا رنات إذا كناا قاد ييناا رنات  ليساُ الرغيااُ و ال انهاوا  هاي التاي    

  و الرغياُ المنحرفة هي التاي رنكارُ وجاود هللا ، روجدُ هللا تعالى  ، فإن انهوا
رنكرتت جحودا و تكيرا ، يعدما رهملُ ردلة الشرا ،و داسُ على ردلة الع ل و العلام 
. إن رصااحايها اسااتنكفوا عاان عيااادة ريهاام ،و ررادوهااا ِعوجااا ، فعياادوا رهااوا هم و 

تناسوا رن ما تعلّ اوا  شياطينهم ، و تعلّ وا يالفنون و انهوا  و الشيهاُ ، و نسوا رو
 يت ال ي تني عن الحق و ال عن رلي ين شيئا .  

                                                
 .  63وحيد الدين خان : الدين في مواجهة العلم ، ص:  336

This file was downloaded from QuranicThought.com



 331 

و رما الموقف النامن فمفاده هو رن حسن حنفي زعم رن النيوة ليسُ رمرا ي ينيا ،و    
 .  337تفل فنية خالصة

و قولت هذا ال يصو ننت  زعم ، و الزعم ليس حجة و ال يعجز عنت رحد من جهة    
را ، و ال دليل على صحتت من جهة رخرى  . و كل ما فعلت رنت ، و ننت مخالف للش

ردخل رمر النيوة في مجال الفن و اإلمكان و االحتمال ، و نساي رو تناساى رن عملات 
هذا لايس دلايال ، نن انمار الفناي ال يعناي رنات  خطاأ يالضارورة ،و إنماا يعناي رنات 

ال ااائم  -، و التح يااق يحتماال الخطااأ و الصااواب ، و الصاادق و الكااذب يدرجااة واحاادة
هااو الِمَحااك فااي الحكاام النهااائي علااى ذلااك انماار يالخطااأ رو  -علااى الاادليل الصااحيو

يالصواب . لكن الرجل لم يفعل ذلك ، و اتخذ موقفا من النيوة يال تح يق و يال دليال 
 ، و هذا انحراف منهجي كيير في منطق االستدالل العلمي. 

يي اى فنياا يالضارورة ، فاإذا ماا تاوفرُ اندلاة و ينا  علاى ذلاك فاإن  الفناي ال     
الصحيحة الدامتة فإن الفني يخرج من الفن و اإلمكان و االحتماال ،و يتحاول إلاى  

 -عليت الصالة و السالم-ال طع و الي ين . و هذا ينطيق على نيوة خاتم اننييا   محمد
النياوُ ينالناة  ، فهي مع رنها ذاُ ي عد تاريخي مان حيا  فهورهاا ، إال رنهاا قطعياة
عليت الصالة و –ردلة دامتة : انول يتعلق يال رآن الكريم ككتاب إلهي جا  يت محمد 

، هذا الكتاب قطعي الورود و النيوُ ، وصلنا يالتواتر المكتوب ، و التواتر  -السالم
. و الدليل ال طعي الناني يتعلاق يمضامون ال ارآن  338المحفوف ، و التواتر اإلسناد 

إنت مضمون م عجز تحدى هللا تعالى  يت اإلنس و الجن ، و مفاهر إعجاازه الكريم ، 
كنيرة جدا ، و قد ص نفُ فيها كتب كنيرة . فال رآن م عجزة خالدة و دليل قطعي دامغ 

. و الادليل النالا  الادامغ يتمنال فاي  -عليت الصالة و السالم–على صدق نيوة محمد 
،و للمتاواتر مان حااواد  السايرة النيويااة و التااري  الصاحيو الموافااق لل ارآن الكااريم 

تاري  صدر اإلسالم . فهذا التاري  شاهد قطعي دامغ على صادق نياوة النياي الخااتم 
 .  -صلى هللا عليت و سلم–محمد ين عيد هللا 

و ريما ي ول يعض الناس: إن ما قلتت ليس نايتا و ال قطعيا ، نن  معفام اليشار      
حماد ،و لاو كاناُ قطعياة كماا ذكارُ ماا رنكرهاا هاؤال  . و ال ي ؤمنون ينيوة النياي م

رقااول: هااذا اعتااراض وجياات لكناات ال يصااو فيمااا يتعلااق ينيااوة نيااي اإلسااالم ، ياادليل 
ال  -عليت الصاالة و الساالم-الشواهد ارتية : رولها هو رن موقف المنكرين لنيوة النيي

ينياة رغام إنكاار هاؤال  ي تير من ح ي ة و قطعية نيوة نيي اإلسالم في شي  ، فهي ي 
لها ، ننها قامُ على معطياُ علمية و تاريخية قطعية ي ينية سيق رن ييناها ، و لان 

 يستطيع هؤال  إيطالها ،و إن رنكروها.
و الشاااهد الناااني هااو رن كنياارا ماان ينااي آدم رو ركناارهم يتعاااملون مااع انديااان و     

ناااتهم ، و ال يتعاااملون معهااا المااذاهب يااأهوائهم و مصااالحهم ، و تعصااياتهم و مورو
يع ولهم إال قليال . و عليت فإن  مواقفهم ليسُ حجة يالضرورة ، ف د يرفضون الحق 

 لمجرد رنت  ي هدد مصالحهم و طوائفهم ، رو ننت ال يتفق مع رهوائهم . 
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و الشاهد النال  مفاده هو رن التاري  و الواقع يشهدان على رن كنيرا مان اليشار      
هم ينكرون ال طعياُ و ي ؤمنون يالخرافاُ و المساتحيالُ ، و هاذا يعناي رن رو ركنر

إنكارهم لل طعياُ ليس دليال على رنها ليسُ قطعية ي ينية ، و رن إيمانهم يالخرافااُ 
-و المستحيالُ ليس دليال على وجودها و صحتها . و عليت فإن إنكارهم لنيوة محمد

عاادم قطعيتهااا . و انمنلااة علااى مااا ذكرناااه  لاايس دلاايال علااى -علياات الصااالة و السااالم
كنيرة جدا ، منهاا رن مان اليشار مان يعت اد رن واحاد ي سااو  نالناة ، و نالناة تسااو  
واحااد ، و ماانهم يعت ااد رن هللا حاال فااي يعااض مخلوقاتاات ، و ماانهم ماان يعت ااد يوحاادة 

لق نفست الوجود فيزعم رن هللا هو الكون و الكون هو هللا ، و منهم يعت د رن الكون خ
لق صدفة ، و منهم من يعت د رن إمامات رو شايخت يعلام التياب و يتصارف  ، رو رنت  خ 
في الكون ...إلا  . فهاؤال  وغيارهم رنكاروا قطعيااُ ماع رنهاا ي ينياة نايتاة ، و آمناوا 

 يخرافاُ و م ستحيالُ مع رنها ياطلة !! .  
لايس  -الصاالة و الساالمعليت -و يذلك يتيين رن موقف المنكرين لنيوة النيي محمد    

موقفااا ع النيااا و ال علميااا ، و إنمااا هااو موقااف إنكااار و جحااود ، وجهاال و عناااد ، و 
تعصب للياطل. و قد كشف هللا تعالى  رحوالهم و مواقفهم في آياُ كنيرة ، منها قولت 

ن َك الهِذ  يَ  ول وَن فَإِنهه ْم الَ ي َكذِّ  ُِ َّللّاِ تعالى : }قَْد نَْعلَم  إِنهت  لَيَْحز  ي ونََك َولَِكنه الفهاِلِميَن يِآيَا
،و }َوَجَحد وا يَِها َواْستَْي َنَتَْها رَنف س ه ْم ف ْلماً َوع ل اّواً فَاانف ْر -33سورة اننعام:-يَْجَحد وَن {

ْفِساِديَن { اْلَحاقه  ،و }يَاا رَْهاَل اْلِكتَااِب ِلاَم تَْليِس اونَ -14ساورة النمال:-َكْيَف َكاَن َعاقِيَاة  اْلم 
ااوَن { ااوَن اْلَحااقه َورَناات ْم تَْعلَم  ،و }الهااِذيَن آتَْينَاااه م  -71سااورة آل عمااران:-يِاْليَاِطااِل َوتَْكت م 

اوَن  اوَن اْلَحاقه َوه اْم يَْعلَم  ْم لَيَْكت م  ْنه  -{اْلِكتَاَب يَْعِرف ونَت  َكَما يَْعِرف وَن رَْينَا ه ْم َوإِنه فَِري اً ّمِ
 . -146سورة الي رة:

    
رن ماا زعمات حسان  -مماا ذكرنااه -و رما يالنساية لموضاوا فنياة النياوة ف اد تياين    

علياات -حنفاي ماان رن النياوة فنيااة ، هااو زعام ال يصااو فيماا يتعلااق ينيااوة نياي اإلسااالم
. و مع رن الرجل قال يفنيتها في قولت السايق إال رنت ن ضت ي ول  -الصالة و السالم 

النيوة ارن  في حاجة إلى  إنياُ ، فال رحد ينكر النيواُ ،  آخر ي ول فيت: )) فليسُ
. واضااو ماان كالماات رن النيااوة  339سااوا  فااي مراحلهااا ، رو فااي المرحلااة انخياارة ((

ليساُ مان الفنيااُ ،و إنماا هاي مان اليااديهياُ و الي ينيااُ حتاى رنهاا لام تصايو فااي 
و قولت هذا لايس حاجة إلى  إنياُ . و هذا ن ض صريو و صارخ لزعمت السايق . ،

صحيحا على إطالقت ، نن كنيرا من اليشر مايزالون ال ي ؤمناون ياالنيوة ، كالمااديين 
و المالحاادة ، ياال وحتااى رن يعااض انديااان انرضااية ال ت ااول يااالنيوة  كاليوذيااة و 

. و من المعروف ريضا رن النيوة تعّرضاُ لموجاة إنكاار عارماة  340الكونفوشيوسية
التاساع عشار و العشارين ، لام يعارف لهاا التااري  منايال مان و داهمة خالل ال ارنين 

حي  االتساا و ال وة ، و اإلنكار ، تّم ذلك على ريد  المااديين و المالحادة ، خاصاة 
 .  341زمن المعسكرين الشيوعي و االشتراكي
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فمفاده رن حسن حنفي زعم رنت ال يحتاج اإلنسان   -التاسع -و رما الموقف انخير     
ما ياااأن ي اااؤمن ياااالجن و المالئكاااة و الشاااياطين ... يااال يمكااان )) للمسااالم ليكاااون مسااال

  342المعاصر رن ينكر كل الجانب التييي في الدين ،و يكون مسلما ح ا في سلوكت ((
. 
و رقول: إن قولت ياطل مردود عليت ، و فيت تناقض صارخ ، يدل على رن صاحيت    

كار ذلاك لتايااُ فاي نفسات ، رو رنات  إما رنت ال يعي ما ي ول ، رو رنات صااحب يتعماد ذ
إنسان مريض ي عاني من رزمة نفسية و فكرية رفسدُ عليت تفكيره ، و جعلتات فريساة 
للشكوك و الشايهاُ ،و انهاوا  و الفناون . و هاو يزعمات هاذا يكاون قاد داس علاى 
ريجدياُ االستدالل العلمي الصحيو ، ننت  ي  رر المتناقضاُ ،و ي خالف ضرورياُ 

إلسالم ، من دون ر  دليل صحيو و ال ضعيف ، إال إتياا الهوى ، و هذا ليس دين ا
دلاايال و ال حجااة . و واضااو ماان ذلااك رن الرجاال يعماال علااى هاادم اإلسااالم ماان رهاام 
رركانت  انساسية ، و هو الجانب التييي منت ، فإذا رنكرناه رنهار اإلسالم و لم ييق لت 

لت ،و رصولت مينية على الجانب التييي ، وجود رصال . نن  فروعت مينية على رصو
 فإذا رنكرنا جانيت التييي رنهار كل شي  ،و لم ييق منت شي   . 

علما يأن من ينكر الجانب التييي من دين اإلسالم ليس مسلما ، ننت رنكار رسااس     
اإلسااالم و رصاالت، و يااذلك لاان يكااون مساالما فااي ع يدتاات ، و ال فااي فكااره ، و ال فااي 

من ينكر ذلك نم يزعم رنت مسلم ، فهو منافق و كاذاب، و متاالط و معاناد  سلوكت . و
، و م حرف للشارا عان سايق إصارار و ترصاد . فلمااذا هاذا الحارص الشاديد علاى 
تحريف اإلسالم و هدمت يا رجل ؟! ، اترك اإلسالم لحالات و نهلات ، و اتخاذ لنفساك 

 دينا يتفق مع هواك و مذهييتك و مصالحك . 
ر هنا إلى  رنت ال ي وجد ر  ميرر صحيو يدعو إلى  إنكار الجانب التييي من و ر شي   

دين اإلسالم . نن  التيب الذ  ي وم عليت اإلسالم ليس غيياا وهمياا و ال خرافياا ، و 
إنما هم غيب ح ي ي علمي ، و هذا التيب رصيو مان ح اائق الع ال الصاريو و العلام 

يتناه في الفصل انول فال نعياده هناا. كماا رنات  الصحيو، و هذا رمر سيق رن ييناه و رن
ي الحاف علااى حساان حنفااي اناات يعماال علاى هاادم اإلسااالم ،و ي صاار علااى تساامية عملاات 
إسالما . و هذا دليل دامغ على رن الرجل صاحب مشروا فكر  علماني يعمل على 

 هدم اإلسالم من داخلت ياسم اإلسالم  .  
   
ن منت رن ما رناره يعض ردعيا  الع النية من رياطيل و في ختامنا لهذا المطلب يتي    

فترياُ و متالطااُ ،  تتعلق يموضوا اإليمان ، لم يصو منها شي  ، و ما هي إال م 
خالفة للوحي الصحيو ،و للع ل الصريو ، و للعلم الصحيو .  و ش يهاُ و تحريفاُ م 

 الحمد و المنة . و قد ناقشناهم في مزاعمهم ،و يينا يطالنها و تهافتها ،و هلل 
 :  ثالثا : أباطيل تتعلق بالصفات اإللهية

نتناول في هذا المطلب طائفة من انياطيل و المفترياُ تتعلق يالصافاُ اإللهياة ،    
قال يها يعض ردعيا  الع النية . و سنذكرها من خالل المواقف ارتية : انول يتمنال 

فاااده : هاال يجااوز تساامية هللا فااي رن حساان حنفااي طاارح سااؤاال ذكااره ال اادما  ، و م
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؟ . فعلاّق الرجال علاى ذلاك  -ر  الاوحي-يصفاتت يواسطة الع ال قيال رن ياأتي السامع
ي ولاات: )) إن الحاادي  عاان هللا سااايق علااى الساامع ، و تاااٍل لاات . و مااا الساامع إال رحااد 

 . 343انحادي  عن هللا ، و تخصيص السمع عن هللا يال ميرر ((
ر   -ي  الع اال عاان صاافاُ هللا رساايق ماان الااوحيو رقااول : لاايس صااحيحا رن حااد  

،و هاو رول نياي  -عليت الساالم-نن رول إنسان عرف هللا تعالى  هو ريونا آدم -السمع
ريضااا، و هللا تعااالى  هااو الااذ  كلّماات و علّماات، و كلّفاات يالعيوديااة عناادما رنزلاات إلااى  

الى  ل ولاات انرض ، كلّفاات يااذلك علااى رساااس دياان اإلسااالم ، الااذ  هااو دياان هللا تعاا
يَن ِعناَد َّللّاِ اإِلْساالَم  َوَماا اْختَلَاَف الهاِذيَن ر ْوت اواْ اْلِكتَااَب إاِله ِمان يَْعاِد َماا  سيحانت: }إِنه الاّدِ

ُِ َّللّاِ فَااإِنه َّللّاِ َسااِريع  اْلِحَساااِب { ْم َوَماان يَْكف ااْر يِآيَااا سااورة آل -َجااا ه م  اْلِعْلاام  يَْتياااً يَْياانَه 
يعد ذلك كنرُ ذرية آدم و اختلطُ اجتهاداتهم يما جا  يت اننييا    ، نم -19عمران:

 .  -عليت الصالة و السالم -من الوحي اإللهي إلى  خاتمهم محمد
و ال يصااو ريضااا رن نسااو  يااين حاادي  اإلنسااان  عاان هللا ، و حاادي  هللا تعااالى       

دح ، و مرفاوض عن نفست . فال مجال للم ارناة ريادا ، فهاي تساوية ياطلاة و خطاأ فاا
شرعا و ع ال . نن هللا تعالى  هو الاذ  يعارف نفسات معرفاة كاملاة شااملة ال ن اص 
فيها ،و ما يعرفت عنت ينو آدم قليل جدا ، و قد عرفوه ي را تهم و تاديرهم فاي الكاون 
و الوحي . و الشاهد على ذلك من اليديهة و الشرا ، فأما من اليديهة فمن المعروف 

سان  عن نفست من خصوصياُ و رسرار ، ال يمكن رن يعرفت غيره رن ما يعرفت اإلن
عنات ، إال ماا رفهااره هاو عاان نفسات فاي غالااب انحياان ، و هلل المناال انعلاى. و ماان 

،و  -14ساورة الملاك:-الوحي قولت سيحانت: }راََل يَْعلَم  َمْن َخلََق َوه َو اللهِطيف  اْلَخيِيار  {
وَن {}ْ َوَّللّا  يَْعلَم  َورَنت ْم  ُ  ق ْلت ت  فَ َاْد َعِلْمتَات  تَْعلَام  -216سورة الي رة:-الَ تَْعلَم  ،و  } إِن ك ن

َُ َعاالهم  اْلت ي اوِب { .   -116:-ساورة المائادة-َما فِي نَْفِسي َوالَ رَْعلَم  َما فِي نَْفِسَك إِنهَك رَن
آخار ريادا ،و فحدي  هللا عن نفسات ال يضااهيت ، و ال ي سااويت ، و ال يتجااوزه حادي  

 كالمت سيحانت   عن نفست كلت حق و ي ين . 
و رما الع ل اليشار  ففاي م ادوره رن ياتكلم عان هللا، و صافاتت يصافة عاماة ، و      

ذلك من خالل تديره في الكاون و مفااهره . فاإذا ماا اساتخدم ع لات الفطار  يطري اة 
وجوده و وحدانيتات ، صحيحة ، فإنت سيصل إلى  ح ائق كنيرة تتعلق ياهلل تعالى  ، ك

 -مع ذلك –و اتصافت يصفاُ الكمال ، كالعلم و ال درة ، و الحكمة و الرحمة . لكنت 
تي ى معرفتت ناقصة نسيية استنتاجية ، ال تصل إلى  معرفة كل ما يتعلق ياذاُ هللا و 
صفاتت من جهة ، و تي اى معرفاة محادودة مان حيا  العماق و االتسااا و الي اين مان 

فهي معرفاة هاماة جادا ، و كافياة ياأن تجعال اإلنساان   -مع ذلك -لكنهاجهة رخرى  . 
يؤمن يخال ت كخطوة رولى ، نم يأتي الوحي اإللهي ليأخذ ييده ، فيزياده إيماناا و ي يناا 
لاق مان رجلهاا ،و يالشاريعة  و علما ، و ي عّرفت يالتيب الذ  يجهلت ،و يالمهمة التاي خ 

يذل ي وصال الاوحي اإلنساان  إلاى  علام الي اين ،و التي افترضها هللا تعالى  عليت . و 
 يوم ال يامة يرى ما ينتفره يعين الي ين.

و رمااا إذا اسااتخدم اإلنسااان  ع لاات يطري ااة غياار علميااة و ال ع النيااة ،و يخلفياااُ    
إلحادياة ،و ينواياا ساايئة ، فإنات لاان يصال إلااى  نفاس النتااائل التاي توصاال إليهاا الع اال 
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وصالت إلاى  إنكاار وجاود هللا ، رو ال اول يوحادة الوجاود ، رو الفطر  العلمي ، ف اد ي  
نطل ا و منهجا ، فلم تكن نيتت سليمة حسنة ،و ال  نفي الصفاُ اإللهية . ننت انحرف م 

 كان منهجت االستداللي ع النيا و ال علميا . 
و يذلك يتيين رن حدي  هللا تعاالى  عان نفسات هاو علام ي يناي ال شاك فيات ، و هاو     
ق و رولى ، و رحق و رعفم ،و رقدس من تحد  اإلنسان  عن ذاُ هللا و صافاتت رسي

. و ماع رهمياة تحااد  اإلنساان  عاان هللا تعاالى  ، فإناات ال مجاال للم ارنااة يينات و يااين 
 تحد  هللا عن نفست . 

و رما الموقف الناني فيتعلق يموقف المعتزلة مان الصافاُ اإللهياة ،و يتمنال فيماا     
سان حنفاي ، و حاماد رياو زياد ، و الشاي  ت اي الادين يان تيمياة . فاذكر ذكره عانهم ح

حساان حنفااي رن المعتزلااة رنكاارُ الصاافاُ اإللهيااة حرصااا علااى التنزياات ، و هااي )) 
تنكر كل صور التشييت و التجسيم حتى و إن اضطرُ إلى  تأويل النصوص إلنياُ 

ة لم يفهر إال عند المعتزلة، معانيها الع لية (( . و قال ريضا: إن التنزيت للذاُ اإللهي
و هو تنزيت تجريد  عاٍل . و استطاا تنزيههم رن ي ضي على كل مفاهر التشييت و 
ل ي للتوحيد ،و اعتيار الصفاُ اإللهية مياادئ  التشخيص . فأعطوا يذلك انساس الخ 
حاولاة الحادي  عان الاذاُ اإللهياة  للسلوك . و كاان هادفهم مان إنكاار الصافاُ هاو م 

 . 344رجة ممكنة من التجريد ، دون الوقوا في التجسيم رو التشييتيأقصى د
و ردا عليت رقول: روال إن موقف المعتزلة من الصفاُ فيات تنااقض مان جهاة، و     

ال يصو شرعا و ال ع ال من جهة رخرى  . فأما شارعا فاإن هللا تعاالى  رنياُ لنفسات 
ف ، و ساماها حسانى انطالقاا صفاُ الكمال ،و نفى عنها التشاييت و التمنيال و التكييا

من قاعدة اإلنياُ و التنزيت الشرعية التاي سايق رن ييناهاا و ون ناهاا . لكان المعتزلاة 
رنكروا ما رنيتت هللا لنفست ،و نفوه يال دليل صحيو مان الشارا و ال مان الع ال . فمان 
 انولى ياإلتياا ؟ ، و من الذ  على صواب ؟ ، رنت  يال شك رن ما قرره الشرا هو
انولااى و الصااحيو و الصااواب . لكاان المعتزلااة لاام يحترمااوا الشاارا و ال الع اال ،و 
ت دموا على هللا و رسولت . فهم على خطأ:  منهجا و تطيي ا ، و ال يحق لهم رن ينفوا 
ماا رنيتاات هللا تعاالى  لنفساات . لااذا فإنات ال قيمااة لماوقفهم ،و هاام ماان الاذين ي لحاادون فااي 

واْ الهاِذيَن صفاُ هللا و رسمائت ، ل ول ْسانَى فَااْدع وه  يَِهاا َوذَر  ِ انَْسَما  اْلح  ت تعالى : }َوَّلِلّ
. فال وم على  -180سورة انعراف:-ي ْلِحد وَن فِي رَْسَمآئِِت َسي ْجَزْوَن َما َكان واْ يَْعَمل وَن {

انحراف منهجاي كييار ،و ال تشافع لهام نوايااهم إن كاناُ حسانة ، ننهاا ال ت تيار مان 
 افهم و رخطائهم شيئا . انحر
و رما ع ال فإن موقفهم من الصفاُ ال يصو من جانيين: انول هو رنت  ليس من     

الع ل نفي ما رنيتت هللا لنفست . ننت  نفاي ال ميارر لات ع اال و ال علماا . و ننات  ت ادم 
ت  على هللا و رسولت . و من يفعل ذلك فهو إما رنت جاهال ال يعاي ماا ي اول ، و إماا رنا

خاالف  صاحب هوى  ي ول يذلك لتايااُ فاي نفسات . و علاى رياة حاال فهاو موقاف  م 
 للع ل و للشرا معا .

و الجاناااب النااااني هاااو رن إنكاااار الصااافاُ اإللهياااة هاااو رمااار ال يصاااو و ياطااال     
يالضاارورة الع ليااة . نناات يمااا رن هللا تعااالى  موجااود ، فإناات يالضاارورة رناات م تصااف 

                                                
 .   263ص:  8، ج  611ص:  5، ج   208ص:  2، ج  108ص:  1حسن حنفي : من الع يدة إلى  النورة ، ج  344

This file was downloaded from QuranicThought.com



 336 

رنت هو الخالق فال يد رن يكون متصفا يكال صافاُ الكماال ، يصفاُ تليق يت ، و يما 
و إال مااا كااان خال ااا و ال موجااودا . نن  إنكااار صاافاتت ي وصاالهم إلااى  إنكااار ذاتاات و 
وجوده رصال ، يحكم رن كال موجاود ال ياد لات مان صافاُ تلياق يات ، و إال لايس هاو 

رن المعتزلة رنكروا يموجود ،و الذ  ليس لت صفاُ هو المعدوم ال الموجود . و يما 
صفاُ هللا ، فهذا يعني رنت غير موجود ، نن  المعدوم هو الذ  ليسُ لت صفاُ ال 
الموجود . فال حل رمامهم إال إنياُ ما رنيتت هللا لنفست من الصافاُ ، رو إنكارهاا ، و 
هذا ينتهي يهم إلى  إنكار وجود هللا رصال . و هذا انمار قاد انتهاى إليات حسان حنفاي 

 ا رنكر وجود هللا ، و قال يوحدة الوجود ، و قد سيق رن ييناه و ون ناه .   عندم
و رما زعم الرجل يأن المعتزلة رنكروا الصفاُ و نفوها ، لكنهم رّولوها ،و رنيتوا     

معانيها الع لية . فهو تناقض و تتليط و تدليس على ال را  ،و تالعب يانلفاف . ننت 
م طل ا ، فأية معاٍن ي ياُ ؟ !، و مااذا ي ؤّولاون ؟! . كماا رن  يما رنهم  رنكروا الصفاُ

ال ول يإنياُ المعااني يعناي رن هاذه المعااني الع لياة لهاا ماا ي  ايلهاا مان صافاُ إلهياة 
ح ي ية ، و إذا لم يكن ما ي  ايلها من ذلك ، فهذا يعني رن تلك المعااني الع لياة ماا هاي 

صال . و مان نام  ال يصاو التحاد  عنهاا ،و ال إال روهام و خياالُ ،و ال ح ي ة لها ر
 ال ول يإنياتها ، ورن المعتزلة يضحكون يها على الناس و على رنفسهم !! . 

و عليت فإن ال ول يالمعاني الع لية هو إنياُ للصفاُ اإللهية يالضرورة ، و النفي    
ي للصفاُ و للصفاُ هو نفي للمعاني الع لية يالضرورة ريضا . فليس رمامهم إال النف

 المعاني الع لية ،و إما اإلنياُ لهما معا .فال إنياُ لمعاٍن ع لية مع نفي للصفاُ . 
و نانيا إن الزعم يأن موقف المعتزلة ي ؤد  إلى  التنزيت ، و ي يعد عن التشييت و   

التجسيم ، هو زعم ياطل . ننت  يينا ساي ا رن ح ي ة موقفهم ي ؤد  إلى  التعطيل ، نم 
شكلة نفي  وجود هللا رصال ، رقروا يذلك ، رو لم ي  روا يت من جهة ، كما رن م 

شكلة منهل يالدرجة انولى من جهة رخرى   .  المعتزلة مع الصفاُ اإللهية هي م 
شيهة انفعال. يمعنى رنهم   ننها ت وم على خطأ منهجي كيير ، هو رنهم من م 

م ، و ما ي حيط يهم ، و ال ينفرون ينفرون إلى  الصفاُ اإللهية انطالقا من رنفسه
إليها انطالقا من رنها صفاُ الخالق عّز و جل الذ  ليس كمنلت شي  ، وفق قاعدة 
التنزيت الشرعية التي ت دم ييانها .فهذا االنحراف  المنهجي هو الذ  جعلهم من 
شيهة انفعال و الصفاُ . و من نم يحنوا ننفسهم عن مخرج ، فاستخدموا النفي و  م 
التأويل التحريفي ، فأوقعهم ذلك في النفي ، و التعطيل ، و اإلنكار و التشييت ، و لم 
ي وصلهم إلى  التنزيت ، و إنياُ ما رنيتت هللا تعالى  لنفست ، و هو التنزيت ال ائم على 
الشرا الصحيو ، و الع ل الصريو . فال هم اتيعوا الشرا، و ال الع ل، و ال 

يرراُ رخرجهم منهجهم من الت عطيل ، و ال روصلهم إلى  التنزيت . و يذلك تس ط م 
 حسن حنفي الذ  رراد رن ي وهمنا يما ذهب إليت .

و ال يصو ال ول: إن موقف المعتزلة روصلهم إلى  التنزيت ، و الصواب هو     
رنت روصلهم إلى  نتيجتين ياطلتين: انولى هي رن موقف المعتزلة نفست هو موقف 

شيهة الصفاُ وانفعال . فلوا نفروا إلى  تشييهي ، لذا  وصفناهم يأنهم من م 
الصفاُ اإللهية انطالقا من التنزيت الشرعي ما وقعوا في التشييت الذ  زعموا رنهم 
فروا منت . و النتيجة النانية هي رن ممارستهم للنفي و اإلنكار يالتأويل التحريفي 
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لوقوا في تشييت آخر ، لت رياُ الصفاُ روصلهم إلى  التعطيل، و من نم ا
وجهان: انول هو تعطيل هللا عن انفعال، و من نم تشييهت يالجماداُ . و الوجت 
الناني هو الوقوا في تعطيل آخر ،و المتمنل في نفي الصفاُ م طل ا ، و هذا 
ي وصلهم إلى  نفي الذاُ اإللهية كلية ، و من نم تشييهها يالمعدوماُ . فالمعتزلة 

التشييت و عادوا إليت ، ننت من لوازم مذهيهم ، رقروا يت رو لم ي  روا يت انطل وا من 
. و هم قد زعموا التنزيت فلم ينطل وا منت ، و ال وصلوا إليت ، و انطل وا من 
التعطيل و و عادوا إليت و لم يتخلصوا منت . و دلك يسيب ايتعادهم عن المنهل 

، و الوحي عامة . نن عمدتهم  الشرعي في التعامل مع الصفاُ اإللهية خاصة
في ذلك هو االعتماد على التأويل التحريفي ، و هذا رمر سيق ييانت  في ميح  
التأويل من الفصل النال  . لذا فهم لم يتخلصوا من التشييت ، و لن يتخلّصوا منت ، 
و وقعوا في التعطيل و لن يتخلصوا منت ، و لن يصلوا إلى  التنزيت الصحيو . و 

خلّصوا من التناقض الذ  وقعوا فيت إال يترك منهجهم المنحرف ال ائم على لن يت
ت ديم الع ل على الشرا ،و االعتماد على التأويل التحريفي من جهة ، و انخذ 
يالمنهل الشرعي الصحيو في ت ديم الوحي على الع ل ، و انخذ يالتأويل الشرعي 

 الصحيو من جهة رخرى   .
العيارة فاي النواياا و التايااُ هاي انصال فاي كال انماور ، فاإذا و نالنا رنت ليسُ    

نطلق خطأ ، فالنتائل ستكون ياطلة فاي التالاب انعام . و  نحرفا ، و الم  كان المنهل م 
ال عيرة هنا يالنوايا و التاياُ إذا كانُ صاادقة ت رياد الوصاول إلاى  الح ي اة ، ننهاا 

لاك االنحاراف  . و عليات فاإذا كاناُ لن تصل إلى  دلاك فاي التالاب انعام ، يسايب ذ
المعتزلة ت ريد التنزيت ، فهذا مطلب ليس خاصا يها . ننت روال  هو رصل من رصول 
الع ائد اإلسالمية ، و ننها نانيا رن كل الفرق تستطيع رن ت ول: إن التاية من موقفها 

لاذا فاإن  من الصفاُ هي الوصاول إلاى  التنزيات ، و اليعاد عان التشاييت و التجسايم . 
المطلااوب شاارعا و ع ااال هااو تينااي الموقااف الصااحيو ماان الصاافاُ الموافااق للشاارا 
الصحيو ، و الع ل الصريو . و عليات فاإن الازعم ياأن المعتزلاة ررادوا التنزيات لايس 
ميررا ، و ال شافعا لهم في انحرافهم و خطئهم في موقفهم من الصافاُ اإللهياة ،وال  

قف صائب . فمسلكهم ال يصاو منهجاا ، و ال تطيي اا ي حّول موقفهم الخاطئ  إلى  مو
، و ال نتيجة ، و ال دخل هنا للتيريراُ واالعتذاراُ ، يدعوى رنهم ررادوا التنزيت ، 

 و نواياهم كانُ حسنة .
تالطاُ المكشوفة زعم حسن حنفي من رن التنزيت     كما رنت من الخطأ الفاحش ،والم 

عم ياطل ، نن  موقف المعتزلة ليس تنزيها ، و لم يفهر إال عند المعتزلة . فهذا ز
إنما هو نفي و تعطيل ، ال يصو تسميتت تنزيها شرعا ، و ال ع ال . نن التنزيت 

عليهما الصالة و -الح ي ي لم ي وجد روال إال في الوحي اإللهي مند آدم إلى  محمد
، و قد سيق رن ، و هو رسيق فهورا من المعتزلة ، و كل الفلسفاُ اليشرية  -السالم

 يينا رساسياتت الم كونة لت ، انطالقا من قاعدة التنزيت الشرعية .
ل ي للتوحيد و      و رما زعمت يأن موقف المعتزلة من الصفاُ هو انساس الخ 

ميادئ السلوك . فهو زعم ياطل و م ضحك ، و تحريف للح ي ة ، و افترا  على 
ن إنكار المعتزلة للصفاُ ، و نفيهم لها ، المعتزلة رنفسهم ، و على الناس ريضا . ن
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سيق رن يينا رنت ي ؤد  إلى  تعطيلين: انول هو تعطيل ي ؤد  إلى  وصف هللا تعالى  
يالجماداُ ، و الناني هو تعطيل ي ؤد  إلى  نفي وجود هللا تعالى  رصال . فأين 

ل ي للتوحيد  ؟؟ ، و ر  الصفاُ التي ت ينى عليها ميادئ السلوك ، و انساس الخ 
ل ية و السلوكية ؟ . إن نفي المعتزلة  توحيد عند المعتزلة حتى ت يني عليت انسس الخ 
للصفاُ و تعطيلها ، يعني يالضرورة نسف كل رساس رخالقي و سلوكي للتوحيد . 
ف ول الرجل فيت تتليط و تدليس ، نن الذ  ي نيُ الصفاُ اإللهية هو الذ  من ح ت 

نخالقي و السلوكي لإلنسان  المسلم ي وم رساسا على إنياُ رن ي ول: إن انساس ا
الصفاُ اإللهية . ك ولنا: إن هللا تعالى  م تصف يصفة الحكمة ، و هي مذكورة في 
تجلية في الكون و مفاهره ، فعلى اإلنسان  رن يسعى ليتصف  الوحي ،و فاهرة و م 

الرحمة ، و هي مذكورة يها ليكون حكيما . و ي ول ريضا: إن هللا تعالى  م تصف ي
في الوحي ، و رنارها فاهرة في نعم هللا ، و جميل رفعالت ، فعلى اإلنسان  رن 

عليت الصالة و السالم –يتصف يها في تعاملت مع رخيت اإلنسان  . لذا قال رسول هللا 
الراحمون يرحمهم الرحمن تيارك وتعالى  ، ارحموا من في انرض يرحمكم ) :-

و ي ال كذلك ا ياقي الصفاُ اإللهية حسب نوعها . لكن الذ   .345من في السما (
ينفي الصفاُ و ي عطلها كالمعتزلة ، فماذا ي ول ؟؟ ، و كيف يعتمد عليها ،و هو ال 
نيتين للصفاُ هم  ي نيتها ؟ ، فأين انساس انخالقي و السلوكي المزعوم ؟ لذا فإن الم 

نكرون لها فال ينطيق ذلك الذين يتعيدون هللا يها في عياداتهم و سلوكي اتهم ، و رما الم 
عليهم ، ننهم ال ي ؤمنون يها رصال . و هذا خالف ما رراد رن ي وهمنا يت حسن حنفي 

ناقض ريضا لمذهب المعتزلة .   ، و هو م 
تناقض ريضا عندما ذكر رن المعتزلة نفوا الصفاُ اإللهية، و رنكروها من     و هو م 

لة رنيتوا معانيها الع لية من جهة رخرى  . فهذا تناقض جهة ، نم قال: إن المعتز
واضو ، نن  نفيهم لها يستلزم نفي إنياُ وجود المعاني الع لية ريضا . كما رن 
ال ول يإنياتهم للمعاني الع لية يستلزم إنياتهم للصفاُ اإللهية ريضا . و إال كانُ 

 حكاية المعاني الع لية خرافة ، و وهم ، و خيال . 
و تناقض ريضا عندما قال: إن التنزيت االعتزالي استطاا رن )) ي ضي على كل     

مفاهر التشييت و التشخيص (( . نم قال: لم يسلم تنزيت المعتزلة من التشييت ، رو 
على انقل من رلفافت ، و تصوراتت و معانيت . و هو قائم على قدر من التشخيص 

. فهذا  346ُ إنسانية لها صفاُ و رفعالللذاُ اإللهية ، و تصّورها على رنها ذا
حتشم يما  تناقض صارخ ، يين قولت انول ، و الناني من جهة ، و هو اعتراف م 

شيهة ، و م عطلة من جهة رخرى  .   سيق رن ييناه من رن المعتزلة م 
و رما ما قالت نصر حامد ريو زيد عن موقف المعتزلة من الصفاُ اإللهية . فإنت    

زلة استخدموا ميدر المجاز و رنضجوه ، سعيا منهم لنفي )) التصوراُ ذكر رن المعت
الشعيية عن الذاُ اإللهية، و عن رفعالها (( . فكان موقفهم من الصفاُ هو )) 
شايهة الذاُ اإللهية لليشر . وهي تلك  اجتهاداُ في مجال التوحيد ، و نفي م 

يل آياُ الصفاُ تأويال يتياعد االجتهاداُ الع لية الفلسفية التي رفضُ يهم إلى  تأو

                                                
 .  594ص:  2األلباني: الصحيحة ، ج   345
 .   254،  109ص:  1حسن حنفي : من الع يدة إلى  النورة ، ج    346
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شايهة هللا سيحانت و تعالى   يها عن الفهم الحرفي المفضي إلى  التشييت، يمعنى م 
 .  347لليشر((
و رقول: إن موقف المعتزلة الح ي ي من الصفاُ هو نفيها و إنكارها ، و ليس     

يلة لتحريف التأويل المجاز  التحريفي لها . و هم و إن استعملوه ف د استعملوه وس
 .  348آياُ الصفاُ ، فنفوا الصفاُ و معانيها ، و رنيتوا هلل رسما  جوفا  يال معانٍ 

و ليس صحيحا رن موقفهم من الصفاُ هو اجتهاد ع لي ، و إنما هو اجتهاد    
تحريفي م خالف للشرا الصحيو ، و الع ل الصريو . و قد سيق رن يينا رن موقف 

تعطيلين: انول جزئي ي شيّت الخالق يالجماداُ ، و   المعتزلة ي ؤد  يالضرورة إلى
الناني كلي ي شيت هللا تعالى  يالمعدوماُ . علما يأن الفهم الصحيو للصفاُ ليس كما 
زعمت الرجل ، و ال حسن حنفي ، و ال المعتزلة ، و إنما هو ما قرره الشرا الذ  

تمنل في  جمع يين اإلنياُ و التنزيت ، ففّصل في اإلنياُ ، و رجمل في التنزيت ،و الم 
قاعدة التنزيت الشرعية ، التي عليها ت عرض آياُ الصفاُ . و يذلك يكون الشرا هو 
الذ  جمع يين اإلنياُ و التنزيت يطري ة شرعية ع لية ، و ليس المعتزلة هم الذين 
نّزهوا هللا كما زعم حامد ريو زيد . فالشرا رنيُ الصفاُ إنياُ وجود ال إنياُ 

ية ، فجمع يين التنزيت و اإلنياُ ، يال تعطيل و ال تحريف ، و ال تجسيم و ال كيف
 تشييت ، و ال تكييف و ال تحديد ، يناً  على قاعدة التنزيت الشرعية  .

و الح ي ة هي رن تصّور المعتزلة هو الذ  ي منل التصّور الشعيي للذاُ اإللهية و     
شرا و الع ل الصريو ، يأن هللا تعالى  ليس صفاتها . ننهم لو رخذوا يما ي ولت ال

كمنلت شي  في ذاتت و صفاتت ،و رنت م تصف يكل صفاُ الكمال، فيالضرورة تكون 
خالفة تماما لصفاُ و رفعال مخلوقاتت ، نن  اختالف الذاُ  صفاتت و رفعالت ، م 

منفور يستلزم اختالف الصفاُ . لكنهم خالفوا ذلك ، و نفروا إلى  هللا تعالى  يال
الشعيي التشييهي التجسيمي ، فوجدوا رنفسهم في ورطة ، إما إنياُ ذلك ،و إما نفيت 
خالفة الشرا و  و إنكاره ، فنفّوه و لم يأخذوا يالطري ة الشرعية ؛ فأوقعهم ذلك في م 
تحريفت ،, مخالفة الع ل و عصيانت من جهة ، و الوقوا من جديد في تشييت هللا 

 معدوماُ من جهة رخرى . تعالى  يالجماداُ و ال
و رما يالنسية لما ذكره الشي  ت ي الدين ين تيمية عن موقف المعتزلة من الصفاُ   

، فإنت قال عنهم : إنهم رنيتوا هلل )) انسما  دون ما تضمنتت من الصفاُ ، فمنهم من 
جعل العليم ، و ال دير ، و السميع ، و اليصير كانعالم المحضة المترادفاُ . و 

نهم من قال : عليم يال علم ، قدير يال قدرة ، سميع و يصير ، يال سمع و ال يصر م
. فأنيتوا االسم دون ما تضمنت من الصفاُ (( . و موقفهم من الصفاُ و التوحيد 

. و قولت هذا صحيو ،  349هو )) في التح يق تعطيل م ستلزم للتمنيل و اإلشراك ((
صفاُ ، و ما فيت من نفي لما رنيتت الشرا و فيت وصف دقيق لموقف المعتزلة من ال

                                                
 . 75. و التفكير في زمن التكفير ، ص:  5: االتجاه الع لي في التفسير ، ص: نصر حامد ريو زيد    347
عن ذلك رنفر ما كتيت عنهم حسن حنفي . و عن إنياتهم لألسما  الجوفا  دون معاني الصفاُ ، رنفر : اين تيمية : منهاج السنة    348

، م دمة الم دم ، و  1، ج  1990فم للنشر ، الجزائر ، . و ال اضي عيد الجيار : شرح انصول الخمسة ، مو 8ص:  3النيوية ، ج 

 و ما يعدها  10ص: 
 .  482ص:  1. و ييان تلييس الجهمية ، ج  8ص:  3اين تيمية  :  مجموا الفتاوى ، ج   349
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،و لما ي ولت الع ل الصريو ، و ما يترتب عن موقفهم من نتائل ياطلة ، انتهُ يهم 
 إلى  التشييت و الشرك ، و النفي و التعطيل . 

، فيتعلق يالتشييت عند حسن حنفي ،  -الخاص يالصفاُ  -و رما الموقف النال    
شيهة في موقفهم من إنياُ الصفاُ )) فزعم رن موقف رهل السنة ي   شيت موقف الم 

مع التفسير الحرفي لآلياُ ، ي ؤد  في نهاية انمر إلى  التشييت . فاهلل يستو  على 
العرش ، و مع ذلك فتحررا من الوقوا في التجسيم الفف ، والتشييت المم وُ ، 

علُ الصفاُ يال كيف ، إنياتا للصفاُ ، و نفيا للكيفية . خط وة إلى  انمام ، و ج 
 .  350خطوة إلى  الخلف ((

و ردا عليت رقول: إن قولت هذا ياطل جملة و تفصيال ، يسيب مفهومت الخاطئ     
لمعنى التشييت عند حسن حنفي ، و عدم التفريق يين معنى التشييت عند رهل السنة 

كالمت من السلف و رهل الحدي  ، و معناه عند المشيهة و الم جسمة . و واضو من 
رن معنى التشييت عنده هو إنياُ الصفاُ التي رنيتها الشرا هلل تعالى  ، فمن رنيتها 
شيت عند حنفي و رمنالت من المؤّولين و المحرفين للشرا . لكن مفهومت عند  فهو م 
رهل السنة ليس كذلك ، و مفهومهم موافق للشرا الصحيو ، و الع ل الصريو ، و 

ليس هو إنياُ الصفاُ هلل تعالى  يالطري ة الشرعية ، و معناه : إن التشييت عندهم 
إنما رن ن ول منال: ذاُ هللا ت شيت ذواُ مخلوقاتت ، رو سمعت ي شيت سمع اإلنسان  ، 
رو يصره ي شيت يصر يني آدم . و هذا المفهوم مرفوض عندهم ، و ال يصو ، و هو 

خالف للشرا و الع ل من جهة رخرى  . لذا  قول المشيهة و المجسمة من جهة ، و م 
فهم ي ولون: هلل نفس ، و نفست ال ت شيت نفوس مخلوقاتت . و هلل سمع و سمعت ال ي شيت 

.و هذا المنهل  351سمع اإلنسان  . و هكذا مع ياقي الصفاُ الواردة في الشرا
مأخوذ من ال اعدة الشرعية في التنزيت و اإلنياُ ، التي جمعُ يين التنزيت و 

أجملُ في انول، و فّصلُ في الناني . و هي ت وم على رريعة اإلنياُ معا ، ف
ـمنلة في قولت تعالى  :  : } لَْيَس َكِمنِْلِت َشْيٌ  َوه َو نصوص قرآنية رساسية ، و الم 

سورة -،و }َولَْم يَك ن لهت  ك ف واً رََحٌد {-11سورة الشورى:-السهِميع  اليَِصير  {
وَن {، }فاَلَ تَْضِري واْ -4اإلخالص: ِ انَْمنَاَل إِنه َّللّاَ يَْعلَم  َورَنت ْم الَ تَْعلَم  سورة -َّلِلّ
واْ الهِذيَن ي ْلِحد وَن فِي رَْسَمآئِِت -74النحل: ْسنَى فَاْدع وه  يَِها َوذَر  ِ انَْسَما  اْلح  ،و }َوَّلِلّ

مفهوم رهل  . واضو من ذلك رن 180سورة انعراف:-َسي ْجَزْوَن َما َكان واْ يَْعَمل وَن {
السنة في الصفاُ ، و موقفهم منها يجمع يين اإلنياُ و النفي ، مع عدم الم شايهة 
يين الخالق و المخلوق في ذاتت و صفاتت .نن اختالف الذاُ يستلزم اختالف 

 .  352الصفاُ ، فإنياُ رهل السنة لها ، هو إنياُ وجود ال إنياُ كيفية
السنة ليس هو نفيا للصفاُ ، و إنما هو إنياتها  و يذلك يتيين رن التنزيت عند رهل    

شيهة فليس عندهم تنزيت رصال ، و ال تصو  شايهتها للمخلوقاُ . و رما الم  مع نفي م 
الم ارنة يينهم و يين رهل السنة . لكن التنزيت عند حسن حنفي هو نفي الصفاُ و 

                                                
 .  230، ص:  2حسن حنفي : من الع يدة إلى  النورة ، ج   350
ييروُ   1.و الروح  ، ح  ت محمد اسكندر يلدا  ط   55ص :  1لة ، ج اين قيم الجوزية: مختصر الصواعق المرس:  رنفر منال  351

.و  اين قدامة الم دسي: لمعة   68.و اين ع يل : الرد على انشاعرة العزال ، ص :   354، ص : 1982، دار الكتب العلمية ن 

 .  29. و اين الجوز  : تلييس إيليس ص :   43،  42االعت اد ، ص :
، دار اإلمام  3مصادر المذكورة رعاله في الهامش السايق ، و صديق حسن خان ال نوجي: ع يدة رهل اننر ، طرنفر منال : ال  352

 .  61، ص:  1414مالك ، الجزائر ، 
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نة الذ  ي وم تعطيلها ، و هو نفست موقف المعتزلة ، و هو خالف مفهوم رهل الس
شايهة . و يما رن موقف حنفي هو موقف المعتزلة ، فنحن قد  على اإلنياُ و نفي الم 

التشييت -سيق رن ناقشناه، و يينا تهافتت، و رنت ينتهي يالضرورة إلى  التعطيل الجزئي
. فأهل السنة ليسوا م شيهة  -التشييت يالمعدوماُ-، رو إلى  التعطيل الكلي -يالجماداُ
نزهة . ، وال  نيتة و م  كيّفة ، و إنما هم م  م جسمة ، و ال م عطلة ، و ال م ؤّولة ، و ال م 

شيهة ، نن موقفهم ينتهي  لكن حسن حنفي و رمنالت ، هم الم عطلة ، و النفاة ، و الم 
 يهم إلى  ذلك يالضرورة ، رقروا يذلك رو رنكروه ، فالنتيجة ال تتتير . 

الصحيحة للنص ليسُ عييا ، و ال ن صا ، يل هي  علما يأن ال را ة الحرفية    
مطلوية ، و ضرورية ، و هي الطريق الوحيد الصحيو الموصل إلى  التنزيت و 
اإلنياُ معا .و هذا المنهل لم ييتدعت السنيون ، و إنما رخذوه من الشرا ، و هو 

 .  353الذ  كان عليت السلف الصالو من الصحاية و التايعين و تايعيهم
منال ذلك : إذا قلنا وجت اإلنسان  ، و وجت النوب ، و وجت الحائط ، نكون قد و     

تشايهة ذاتا و صفاُ ، و هذا  رنيتنا نالنة وجوه ؛ لكن هذا ال يعني رنها وجوه م 
معروف ياليديهة . فإذا كان هذا الفارق واضو ، و موجود يين المخلوقاُ في عدم 

اكها في االسم ، فمن ياب رولى ، و من تشايهها في ذواتها و صفاتها ، مع اشتر
اليديهي رن تكون ذاُ هللا تعالى  و صفاتت ، ال ت شيت ذواُ و صفاُ مخلوقاتت 
يالضرورة ، حتى و إن اشتركُ في كنير من انسما  ، ك ولنا : هللا موجود و 
اإلنسان  موجود ، و هللا يصير و سميع ، و اإلنسان  يصير و سميع .فكل من 

المخلوق لت ذاتت و صفاُ التي تليق يت ، و ال ت شيت ارخر . فنحن رنيتنا و الخالق و 
نّزهنا ، و نفينا التشييت ، و التجسيم ، و التعطيل ، و التكييف ، و رفضنا التأويل 
طوة إلى  اإلمام ،و ال رخرى  إلى  الخلف ، و إنما اتيعنا  التحريفي كلية . فلم ن دم خ 

الع ل الصريو ، و هذا خالف منهل حسن الحنفي الذ  ما ي ولت الشرا الصحيو و 
ال ي وم على ر  رساس صحيو من الشرا و ال من الع ل ، و إنما ي وم على التأويل 
التحريفي ، و سو  الفهم للنصوص الشرعية ، و عدم استخدام الع ل يطري ة 
 و صحيحة . و عليت فإنت كما ال يصو للم شيت رن ي شيت ذاتت و صفاتت، يذاُ هللا

صفاتت ، فكذلك ال يصو للمعطل و النافي للصفاُ رن ينفر لنصوص الصفاُ يأنها 
تحمل تشييها، رو رنها م وهمة لت ، فهذا خطأ منهجي كيير ، ال يصو انخذ يت شرعا 
و ال ع ال . نن اختالف الذاُ يستلزم اختالف الصفاُ من جهة ، و يجب النفر 

لشرعية المعروفة من جهة رخرى  . و يما رن الرجل إليها انطالقا من قاعدة التنزيت ا
لم يلتزم يذلك ، فإنت قد وقع في التعطيل و النفي و التشييت ، و لم  -حسن حنفي –

 ي وصلت منهجت إلى  التنزيت ، و إن زعم ذلك و رصر عليت . 
و زعم ريضا رن إنياُ الصفاُ الواردة في الشرا ، و ال ول يأنها  صفاُ يال     

هو منل )) ال ول يجسم ال كانجسام ، خطوة على انمام و خطوة إلى   كيف ،
الورا  ، إقدام و إحجام ، تشييت نم تنزيت . فالصفة ال ي دركها اإلنسان  إال على نحو 

 .  354معين ، و ال ت وجد صفة تشييت يال إحالة لشي  ((

                                                
 رنفر منال : المصادر المذكورة في الهامش السايق .   353
 .  190، ص:  2حسن حنفي: المرجع السايق ، ج   354

This file was downloaded from QuranicThought.com



 342 

ياُ و تنزيت ، و رقول : إن إنياُ الصفاُ يال كيف ليس تشييها ، و إنما هو إن   
سورة -مأخوذ من قولت تعالى : } لَْيَس َكِمنِْلِت َشْيٌ  َوه َو السهِميع  اليَِصير  {

، فارية تضمنُ نفيا للممانلة و التشييت،و وإنياتا للصفاُ كالسمع و -11الشورى:
اليصر ، . فهذا هو اإلنياُ يال كيف ، فهو رمر صحيو  و يديهي ، موافق  للشرا و 

ا . فهذا اإلنياُ ليس تشييها و ال تجسيما ، و من ينكر ذلك فهو ريضا م جسم الع ل مع
رحب رم كره . و ذلك يما رنت  ي ول يوجود هللا ، فهذا يستلزم إنياتا للذاُ و الصفاُ 
، و من يرفض ذلك فهو ال ي ؤمن ياهلل ، نن موقفت ي وصلت إلى  وصف هللا تعالى  

ير موجود ، و هذا هو الذ  يستلزمت موقف حسن يالمعدوماُ ، و هذا يعني رنت  غ
حنفي و رمنالت من المعتزلة قديما و حدينا . لكن ال يصو تعميم ما قلناه على كل 
صفاُ المخلوقين ، و وصف هللا يها ، و ال يصو ريضا تطيي ها على كل ما ورد في 

و صفاتت ،  صفاُ هللا تعالى  ؛ نن  المعروف عند رهل السنة رن رسما  هللا تعالى 
 -توقيفية ، فال ي وصف هللا تعالى  إال يما وصف هللا يها نفست ،رو وصفت يها رسولت

. و صفاتت سيحانت  355في سنتت الصحيحة المواف ة لل رآن -عليت الصالة و السالم
كلها صفاُ حسنى و كمال ، ال ن ص فيها ريدا . و عليت فإنت ال يصو وصف هللا 

 نها ليسُ صفة لت ،و لم ينيُ شرعا رنها صفة لت .تعالى  يصفة الجسمية ، ن
رن التشايت الوحيد يين صفاُ الخالق و المخلوق ، هو  -مما ذكرناه -و يذلك يتيين   

التشايت في انسما  ف ط ، و ال ي وجد ر  تشايت في ح ي ة الكنت و الذاُ و الصفاُ . 
ود و لت صفاُ تليق يت فاهلل تعالى  موجود و لت صفاُ تليق يت ، و اإلنسان  موج

ريضا ، لكن انول هو الخالق العفيم ، و الناني هو المخلوق الضعيف . و عليت فال 
مجال للم ارنة ، وال للمشايهة يينهما في الذاُ و ال في الصفاُ ، و اختالف الذاُ 
يستلزم اختالف الصفاُ . و من نم ال يصو اعتراض حسن حنفي ، الذ  ينطلق من 

فرتت للذاُ اإللهية و صفاتها ، و ال ينفر إليها يمنفار التنزيت الشرعي التشييت في ن
. لذا فهو انطلق من التشييت ،و عاد إليت  ، و لم يستطع الخروج منت . فهو كالمعتزلة 
شيهة الصفاُ و انفعال من جهة ، و من المعطلين النفاة من جهة رخرى  .   من م 

زعم رن م ولة اإلمام مالك ين رنس  -تشييتينا  على مفهومت لل -نم رن الرجل    
المشهورة : )) االستوا  معلوم ، و الكيف مجهول ، و اإليمان يت واجب ن و 

، و موقف رايع  356السؤال عنت يدعة (( . هي م ولة تحتو  على نالنة رخطا 
صحيو ، نم ذكر تلك انخطا  كانتي: انول هو رن االستوا  ليس معلوما ، و إال 

لفُ )) الفرق فيت ، و ال يكون معلوما إال من طريق التنزيت ، و الصور لما اخت
الفنية ، و التأويل المجاز  يال استوا . يمعنى االستيال  ، رو ال درة على العفمة (( 
. و الناني مفاده رن ال ول يأن اإليمان يت )) واجب م ضاد لنفرية العلم التي ت وم 

 ليد و التسليم و اإلذعان ((. و النال  هو رنت ما على النفر و االستدالل ، دون الت
دام )) االستوا  معلوما ، فال يكون الكيف مجهوال ، نننا لم نعد يصدد التشييت 
الحسي ، يل رمام المعنى و الداللة . و طييعة العلم المعرفة ، ليس الجهل رحد رركان 

                                                
و ما يعدها  218، ص:  1988، المكتب اإلسالمي ، ييروُ ،  9الحنفي : شرح الع يدة الطحاوية ، ط رنفر منال : اين ريي العز   355
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فن ، و الوهم (( . و رما العلم . يل من م ضاداُ العلم ، كالشك ، و الت ليد ، و ال
الموقف الصحيو ، فهو رن )) السؤال عنت يدعة ، ننها إنارة لمشكلة ، و إغفاال 
ل واعد اللتة ، و للمعاني المجازية ، كما رنها قضية ال تعم يها اليلوى ، و ال تمس 

 . 357مصالو المسلمين ((
   
اها رخطا  في و رقول: إن اعتراضت هذا غير صحيو ، و اعتراضاتت التي سم  

م ولة مالك ليسُ رخطا  ، و إنما انخطا  هي اعتراضاتت عليها . ننت روال  إن 
االستوا  معلوم ح ا عن طريق الوحي ، فهو نايُ شرعا ، و ال ينكره الع ل 

صفة كمال، و ليسُ صفة ن ص . و اختالف  -ر  االستوا –الصريو ريدا ، ننت 
ير معلوم ، ننت  يما رن ذلك نيُ في الشرا ، الِفَرق حولت ليس دليال على رنت غ

فاختالف الِفَرق حولت ليس حجة ريدا ، و ال قيمة لت ، و ما نيُ  في الوحي ال ترده 
ررا  العلما  ، و ال اختالفاُ الِفَرق ، و ال الرواياُ المخالفة لت ، فالشرا هو الَحَكم 

 كان . و ال َحَكم غيرها ، و من عارضت فهو على خطأ كائن من 
علما يأن االختالف حول صفة االستوا  ، رو غيرها من الصفاُ ، ليس حجة     

ختلف فيت . نن  االختالف قد  قطعية ، و ال ي ؤد  يالضرورة إلى  يطالن انمر الم 
يحد  منال يسب رن الموضوا لم يكن واضحا ، رو رنت غير نايُ ، رو رنت غير 

ب قلة العلم ،رو سو  الفهم ، رو رنت وقع ذلك صحيو ، رو رنت وقع خطأ في فهمت يسي
إلتياا انهوا  ، و العصيياُ ، و المذهيياُ . و هذا رمر نايُ في الماضي و 

 الحاضر  . 
وعليت فإن  اختالف الِفَرق حول االستوا  ليس سييت رنت  غير نايُ شرعا ، رو       

نكرة لت اتيعُ مذ اهيها و انتصرُ لها غير واضو ، ،و إنما سييت رن الفرق الم 
يالياطل ، على حساب الحق ، و لم تلتزم يالمنهل الشرعي في تفسير الوحي . كما 
رن الرجل نسي رو تناسى رن اعتراضت يمكن استخدامت ضده ، فن ول : يما رن الناس 
اختلفوا حول االستوا  ، فإن الرر  الذ  طرحت حسن حنفي و انتصر لت ، ال يصو 

ختلفوا مع حسن حنفي في رفكاره و مشروعت الفكر  الذ  دّونت . و يما رن الناس ا
في كتيت ، و ناضل من رجلت ، فإن كل ذلك خطأ و ال يصو ، نن كنيرا من الناس 
اختلفوا معت في ذلك، و لم يواف وه عليت. فمادا ي ول حسن حنفي؟؟ . و ينا  طري ة 

نرض على صواب ، ننت استداللت المزعومة ، فإنت ال يكاد ي وجد رحد على وجت ا
ما من رر  فلسفي، رو ديني ، إال و اختلف رهل العلم حولت ،و هذا يعني رن  كل 
اررا  و االجتهاداُ ياطلة لمجرد رن الناس اختلفوا فيها . و حتى اإلسالم نفست غير 
صحيو ، لمجرد رن رهل انديان انخرى  لم ت ؤمن يت . و نفس انمر ينطيق على 

و المذاهب . و هذا زعم ياطل و عي  ، روصلنا إليت ما ادعاه حسن كل انديان 
 حنفي في تخطئتت لم ولة مالك حسب زعمت . 

، فهو ال يصو ريضا ، نن المجاز الصحيو ال  و رما ما قالت الرجل عن المجاز    
ينفي الح ي ة و ال الصفاُ ، و إنما هو ي عير عنها يأسلوب آخر معروف في اللتة 

يالمجاز ، و هذا رمر سيق رن ييناه ، و ريطلنا فيت مزاعم الرجل و رمنالت العريية 
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الذين ي مارسون التأويل التحريفي ياسم المجاز. و هذا هو الذ  مارست حسن حنفي و 
روصلت إلى  تحريف الشرا . يدليل رنت زعم رن االستوا  يعني االستيال  ، رو ال درة 

تحريف فيما يتعلق ياالستيال  ، ننت  صفة و العفمة ، و هذا تتليط و تدليس و 
ن ص ، ال يصو وصف هللا يها ، و إنما المخلوق هو الذ  ي وصف يها . و هي صفة 
تعني رن صاحيها كان م هورا ، نم دخل في صراا مع غيره ، فتتلب عليت و 
استولى على ما كان عنده . و هذا وصف ال يصو وصف هللا تعالى  يت ، و ال 

. فالرجل زعم رنت فّر من التشييت فوقع فيت ، يل لم يخرج منت رصال ، إنت  نسيتت إليت
رطلق منت و عاد إليت ، و وصف هللا تعالى  يما لم يصف يت نفست . فنفى عنت صفة 
كمال ، و وصفت يصفة ن ص ، نن  صفة االستوا  رحسن و رولى من صفة 

 ييت االعتزالي  .االستيال  ، ففّر من التنزيت اإللهي ، و وقع في التش
و رما تأويلت لالستوا  يال درة على العفمة ، فهو ال يصو ريضا ، ننت  صحيو     

رن هللا تعالى  وصف نفست يأنت قدير ، و قادر ، و عفيم ، لكنت وصف نفست ريضا 
تياينة ، و ليسُ  يأنت رستوى على العرش ريضا ، و هذا يعني رن هذه الصفاُ م 

ليس لها معنى واحد . و عليت فإنت ال يصو تأويل االستوا   مترادفة المعاني ، و
يال درة على العفمة ، و ال تنوب رية صفة عن انخرى  ، نن  كتاب هللا تعالى  

حكم دقيق ال عي  فيت ريدا .   م 
و نسي الرجل ، رو تناسى رن الحل الذ  طرحت ليس حال و ال جوايا صحيحا     

 درة على العفمة ، رو ياالستيال  ، يجعلت ي ع في يحل اإلشكال ، نن  قولت يال
التشييت و ال ي خرجت منت ، ننت وصف هللا تعالى  يصفة يتصف يها اإلنسان  ريضا ، 
الذ  لت ال درة على رن يكون عفيما، و يستولي على غيره . و رما إذا دافع الرجل 

 تعالى  ، على رساس عن نفست ي ولت: رنا رنيُ ال درة على العفمة على ما يليق ياهلل
. فإننا -11سورة الشورى:-رنت  سيحانت} لَْيَس َكِمنِْلِت َشْيٌ  َوه َو السهِميع  اليَِصير  {

ن ول لت: إنك في هذه الحالة قد تخليُ عن منهجك المنحرف ، فلم تأخذ يالمجاز و 
اُ و التأويل التحريفيّين، و إنما اتيعُ المنهل الشرعي و الع لي في إنياُ الصف

تنزيهها ، وعليك رن تترك تأويلك التحريفي لكل الصفاُ ، و منها صفة االستوا  ، 
و ت ول: إنت استوا  يليق ياهلل تعالى  ، و ال ي شيت استوا  اإلنسان  ، و ال  استوا  
غيره من المخلوقاُ . و رما إذا رصر الرجل على موقفت فإنت لن يخرج من التعطيل 

إلى  التنزيت الصحيو ما دام يأخذ يالمجاز و التأويل و التشييت ، و لن يصل 
 التحريفيّين للشرا . 

و نانيا إن ما قالت الرجل في الخطأ الناني ال يصو ، نن  إنياُ ما رنيتت هللا تعالى     
لنفست ، هو الحق يعينت ،و ليس م صادما للع ل و ال للعلم ، يل هو عين الع ل و العلم 

 على اليشر . و عليت فإن  إتياا الشرا الصحيو ال ي خالف ، و هو يرهان و حجة هللا
النفر و ال االستدالل ، و ليس هو ت ليدا ، و إنما هم موقف ع لي علمي صحيو 
ي وم على الوحي ، و الع ل ، و العلم . فكالم هللا تعالى  عن نفست هو رصو كالم ، و 

 ال يت دمت كالم آخر ريدا . 
تعالى  و اإلذعان لت ليس عييا ، و ال ن صا ، و إنما هو عين  كما رن التسليم هلل    

الحق و العلم ، ننت تسليم و إذعان للحق الذ  هو هللا تعالى  الخالق العفيم . فليس 
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من الع ل ، و ال من العلم ، و ال من الشرا ، و ال من الحكمة ، و ال من المصلحة 
سليم هلل تعالى  ، و اإلذعان لت هو قمة االعتراض على هللا تعالى  من جهة ، و رن الت

العلم و الع ل ، و اليداهة و الحرية ، و السعادة و المصلحة من جهة رخرى  . و 
خالف ذلك هو الجهل و الهوى ، و الجحود و العناد ، و اننانية و التعصب للياطل 

 . 
صو ، و في غير هو انت اد ال ي -الذ  خّطأ فيت مالكا –و نالنا إن انت اده النال     

محلت ، و ال ي ولت إال إنسان ال يعي ما ي ول ، رو صاحب هوى ، رو رجل ي عاني من 
رزمة فكرية و نفسية رف دتت توازنت و قدرتت على التفكير الصحيو . نن العلم يالشي  
ال يستلزم يالضرورة معرفة ك نهت ، و طييعتت ، و ح ي تت الداخلية ، سوا  تعلّق ذلك 

ئية ملموسة ، رو يأمور معنوية رو غير ملموسة و ال مرئية ، . و هذا رمر يأمور مر
نايُ شرعا و ع ال ، و علما و واقعا . و الشواهد على ذلك كنيرة ، منها: إن 
اإلنسان  يؤمن يوجود رشيا  كنيرة ، و يجهل كنهها و كيفيتها و ح ي تها ، كالروح 

تها . و هللا تعالى  موجود ،و نحن التي يداخلنا فنحس يوجودها لكننا نجهل ح ي 
نؤمن يأنت  م تصف يصفاُ الكمال ، و رنت ررسل الرسل ، و رنزل الكتب ، لكننا ال 
ن راه ، و ال ن درك ذاتها . و العلم الحدي  ي ول يوجود الكهريا   و ال يعرف ح ي تها 

اتها من . و ي ول يوجود الجاذيية و ال يعرف كنهها . و ي ول يوجود الذرة و مكون
إلكتروناُ ، و يروتوناُ ، و نيوتروناُ ، و كواركاُ ، و يجهل ح ي تها و كنهها 
. و عليت فإن زعم الرجل ال يصو و مردود عليت ، و هو الذ  ال سند لت من الشرا 

 ، و ال من الع ل ، و ال من العلم . 
ما هي إال رن انت اداُ الرجل لم ولة مالك لم تصو ، و  –مما ذكرناه  –و واضو   

ش يهاُ و متالطاُ . و رن م ولة مالك هي م ولة صحيحة مواف ة للشرا و الع ل 
معا . كما رنت زعم رن انخذ يآياُ الصفاُ كما وردُ في الشرا ي ؤد  إلى  التشييت 
شكلة . فهل لديت حلول م  ترحة لحلها ؟ ، إنت  سيق رن ريطلنا  ، و من نم فهو ي منل م 

شكلة المزعومة .  يعضها، و هنا سنذكر  رقواال رخرى  طرحها الرجل لحل تلك الم 
رولها يتمنل في رنت زعم رن )) ال سييل لتجنب التجسيم و التشييت ، و مواجهة      

. و قولت هذا ال يصو ، نن التأويل  358الرواياُ، و حل تعارضها ، إال يالتأويل((
يل التحريفي ، ال التأويل الذ  ي صده الرجل ، و يدعوا إلى  استخدامت هو التأو

الصحيو الموافق للشرا و اللتة العريية من جهة ، كما رن آياُ الصفاُ ال ي وجد 
فيها تشييت و ال تجسيم ، و ال تكييف و ال تعطيل ، و إنما فيها اإلنياُ و التنزيت من 
جهة رخرى . و هذا رمر نايُ قطعا على رساس قاعدة التنزيت الشرعية ، و من نم 

من وجود تشييت ، و تعارض ، و إشكاالُ تتعلق  -و رمنالت -ا توّهمت الرجلفإنم
يالصفاُ ، ما هي إال توهماُ ال وجود لها في الشرا الصحيو ، و ال في الع ل 
الصريو . و رما الذ  روقعت في ذلك فسييان: انول هو عدم انخذ يالمنهل الشرعي 

الصفاُ و تعطيلها ، و انخذ في تفسير النصوص الشرعية ، و الناني هو نفي 
 يالتأويل و المجاز التحريفيّين . 
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و رما إشارتت إلى  الرواياُ المتعارضة ، و قولت يأن التأويل هو الكفيل يتجنيها.     
فانمر ليس كذلك ،نن قضية الرواياُ الحدينية و التاريخية المتعارضة ، ت حل على 

ستويين: انول هو جمع الرواياُ ، نم ت ح ي ها ين د رسانيدها و متونها معا ، فنأخذ م 
يصحيحها ، و نترك س يمها. ورما المستوى الناني ، فهو إخضاا الصحيو منها 
 للمنهل الشرعي في التفسير،وال ن خضعها للتأويل التحريفي الذ  ي ول يت الرجل . 

حدينية و و يما رنت ال وجود للتشييت ،و ال للتجسيم في الشرا ،و رن الرواياُ ال   
التاريخية ، ت ح ق روال ، نم ت فهم على رساس المنهل الشرعي في فهم الشرا و 
تفسيره نانيا ، فإن الحل الذ  طرحت الرجل ال يصو . ننت  يناه على م شكلة وهمية 
ال وجود لها في الشرا و ال في الح ي ة من جهة ، و رن تأويلت التحريفي ال يصلو 

للرواياُ المتعارضة من جهة رخرى  . ننت  هو في ذاتت  حال رياُ الصفاُ ، و ال
مشكلة و ليس حال، و قد سيق و رن رنيتنا رن منهجت ي ؤد  يالضرورة إلى  التعطيل 

 الجزئي و الكلي معا فيما يتعلق يالصفاُ . 
و ال ول الناني مفاده رن حسن حنفي يرى رنت )) ال سييل إلى  االحتراز من    

يآياُ السلوب ، و في م دمتها ) ليس كمنلت شي  ،و هو السميع  التشييت إذن، إال
اليصير ( . النفي قيل اإلنياُ ، النفي للتنزيت ، و اإلنياُ للت ريب إلى  انفهام ، و 
ليس إلنياُ الصفاُ، و إال وقعنا من جديد في مخاطر التشييت ،و ريما التجسيم 

))359  . 
فمت ، ننت روال ال يصو استخدام االنت ا  و رقول: إن قولت هذا غير صحيو في مع   

، و اإلغفال ، و التحريف ، في التعامل مع النصوص الشرعية ، نن  ال رآن الكريم 
كتاب واحد م حكم م فصل ، يشرح نفست ينفست . و الرجل لم يلتزم يالمنهل الشرعي 

رنيُ النفي في فهم ال رآن و تفسيره ، و تعامل معت يطري ة غير علمية . و ذلك رنت 
الذ  نّصُ عليت ارية ، لكنت نفى اإلنياُ الذ  رنيتتت ارية نفسها ، من دون ر  دليل 
صحيو و ال ضعيف من الشرا ، و ال من الع ل ، و ال منهما معا . كما رنت فهم 
ارية و وجهها من خارجها يتأويل تحريفي لها ، و لم يفهمها من داخلها ، و يالمنهل 

ير. إنت لم يفعل ذلك ، و زعم رن إنياُ الصفاُ ي ؤد  على التشييت الشرعي في التفس
، ننت  نفر إليها من خالل مفهومت التحريفي لمعنى التشييت . مع رن ارية التي 
ذكرها ت يطل زعمت ، لكنت حّرفها ،و قّولها ما لم ت ل. وهي قد رنيُ الصفاُ و 

ي و التعطيل ، لكن الرجل تسلّط نّزهتها ، و نفُ عنها التشييت و التجسم ، و النف
عليها يالتأويل التحريفي ، فأفسد معناها ، و وقع في النفي ، و التعطيل ، و التناقض 

 . 
كما رن تلك ارية رنيتُ هلل تعالى  الذاُ و الصفاُ ، و نفُ عنها ممانلتها    

ألذهان للمخلوقاُ ،و ليس فيها ما ي شير إلى  رن هذا اإلنياُ هو لمجرد الت ريب ل
تعمد على ارية و  ف ط ،و ليس من رجل اإلنياُ . فزعمت ال يصو ، و هو افترا  م 
الشرا كلت . نن هللا تعالى  وصف نفست يصراحة رنت سميع و يصير، ك ولت : } 

،}قَاَل اَل تََخافَا إِنهنِي َمعَك َما رَْسَمع  َورََرى -11سورة الشورى:-َوه َو السهِميع  اليَِصير  {
، فواضو من ذلك رن هللا تعالى  رنيُ لنفست السمع و اليصر ، مع -46سورة طت:-{
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عدم المشايهة و الممانلة . فهذا هو التنزيت الذ  رنيتت الشرا ، و ي ول يت الع ل 
الصريو . و رما التنزيت المزعوم الذ  قال يت حسن حنفي و رمنالت ، فهو النفي و 

 التعطيل ، المتضمن للتشييت ريضا . 
و نانيا إن في كالم الرجل تناقضا واضحا، و ذلك رنت إذا كانُ الصفاُ الواردة    

في الشرا ليسُ صفاُ على الح ي ة ،و إنما ذ كرُ للت ريب إلى  انفهام ،و ليس 
إلنياتها . فأية فائدة ،و رية جدوى من ورود آية التنزيت ؟ ، و ماذا ن نزه ؟ . كما رن 

كلية ، نم زعم هنا رن تلك ارية )) ليس كمنلت شي  و الرجل كان قد نفى الصفاُ 
هو السميع اليصير(( تضمنُ نفيا للتنزيت ، فماذا ننفي ، و ماذا ن نزه ، يما رن الرجل 
كان قد نفى الصفاُ ،و زعم رن ارية لم ت نيُ صفاُ،و إنما هي للت ريب ف ط ؟ ؟ . 

تناقض ، و م حّرف لآلية ، التي رنيتُ هلل  ذاتا و صفاُ ، و نفُ عنها فالرجل م 
مشايهتها لذواُ و صفاُ المخلوقين . فجا  الرجل فأنكر اإلنياُ ، و رخذ يالنفي ، 

 مع رن ال ول يالنفي يستلزم اإلنياُ ، و إال ماذا ينفي ؟ .
و يذلك يتيين رن انخذ يالنفي و اإلنياُ كما وردا في تلك ارية ال ي وقعان في    

. و من يزعم ذلك فهو يطعن في الشرا و ي حرفت ، و ينفي و التشييت و ال التجسيم 
ي عطل ما رنيتت هللا لنفست في رعفم رية تتعلق يالصفاُ تنزيها و إنياتا من جهة ، و 
ي وقع صاحيت في التعطيل و التشييت من جهة رخرى  .و ذلك نن  زعمت ي وصلت 

 يالضرورة إلى  وصف هللا يالجماداُ و المعدوماُ . 
رما ما قالت الرجل عن الت ريب إلى  انفهام ، فانمر ليس كما فهمت ، و رراد  و    

رن ي وهمنا يت. نن الت ريب الصحيو ، معناه رن هذا الت ريب ال يعني نفي الصفاُ 
،و إنما يعني إنياتها يأسما  ت شيت يعض رسما  الصفاُ التي عند اإلنسان  ، كالسمع 

شايهتها لذاُ هللا تعالى  و صفاتت و اليصر ، و ال درة و الكالم  من جهة ، نم نفي م 
في الك نت والح ي ة من جهة رخرى  . فالت ريب الصحيو الم صود هنا ليس هو في 
نفي الصفاُ ،و إنما هو في االشتراك في انسما  ف ط ، مع التياين الكلي في ح ي ة 

  الذاُ و الصفاُ ، على رساس التياين يين الخالق و المخلوق .
فمفاده رن حسن حنفي قال:  -المطروح كحل ل ضية الصفاُ-و رما ال ول النال     

إن ال ول يأن الصفاُ في اإلنسان  على الح ي ة ، و في هللا على الح ي ة ، هو 
ستحيل، ننت ال يمكن إدراك هللا في الح ي ة . يمعنى رنت  م تصف يها ح ي ة . و ال  م 

تائب على الشاهد . و ال يمكن رن تكون الصفاُ في إال ي ياس ال -ذلك-يمكن تصّور
هللا و اإلنسان  معا . ننها )) ت وم كلها على قياس التائب على الشاهد ، و هللا 
التائب، و اإلنسان  هو الشاهد (( . و اإلنسان  ال يعرف إال نفست ، و ال ي يس إال 

فاُ في اإلنسان  على ذاتت. نم ذكر رن الصواب في الموضوا هو رن تكون )) الص
على الح ي ة ،و في هللا على المجاز.نن اإلنسان  لت سمع ، و يصر، وكالم . نم 

عينة ((  .  360ي س ط خصائصت على غيره في فروف نفسية و اجتماعية م 
و رقول: إن الرجل إما رنت  ال يعي ما ي ول ، و إما رنت صاحب هوى يتعمد ذلك ،   

نن الحق واضو ، و هو م صر على رفضت ، و و م صر عليت لتاياُ في نفست . 
التمسك يمنهجت الخاطئ المتعلق يالصفاُ ، الذ  هو م شكلة و ليس حال ، و ال دليل 
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صحيو عليت من الشرا ،و ال من الع ل . و قد تيين من كالمت رن الرجل من م شيهة 
و  الصفاُ وانفعال، فهو ال ينفر إلى  الموضوا من منفور التنزيت الشرعي ،

إنما ينفر إليت من منفور التشييت، نم يستخدم التأويل التحريفي فيزداد انحرافا ،و 
 يتحّول التنزيت إلى  نفي ، و تعطيل ، و تشييت . 

و ليس صحيحا رننا ال نستطيع التأكد من اتصاف هللا تعالى  يالصفاُ التي وصف    
 ع ال ، و ال واقعا . يها نفست ، فهذا زعم ياطل ، و اعتراض ال يصو شرعا ، و ال

فأما شرعا فإن هللا تعالى  هو الذ  وصف نفست يتلك الصفاُ ، فوصف نفست يأنت 
الرحمن الرحيم ،و السميع اليصير، و الفاهر و الياطن،و ال ادر و الحكيم . و يما 
رن هللا تعالى  هو الذ  وصف نفست يذلك ، فهذا يعني رن كالمت حق ، و رنت من 

دس ، و ال ي وجد ر  كائن آخر يستطيع رن يتكلم عن هللا و صفاتت مصدر ي يني م  
يطري ة صحيحة، و كاملة ، و شاملة ، و ي ينية ، إال هللا تعالى  . و هذا دليل قاطع 

 دامغ كاف إليطال مزاعم حسن حنفي . 
و رما ع ال ، فإن اإلنسان  كما رنت  يستطيع ي نيُ و يصف صفاُ نفست ، فإنت    

خالفة ، يستطيع ري ضا رن ي نيُ صفاُ لكائناُ رخرى  لم يرها، وال تكون صفاتها م 
مانلة لصفاتت يالضرورة . ننت  عندما يستخدم قياس التائب على الشاهد ال  وال م 
يستخدمت دائما يطري ة و يصيتة واحدة ، وإنما يستخدمت حسب طييعة التائب الذ  

د دراسة التاري  الطييعي لألرض، و ي يست على الشاهد . فال ياس الذ  نستخدمت عن
ن يست على حاضرها ، يختلف عن ال ياس الذ  نستخدمت عندما ندرس التاري  
الطييعي للحيواناُ و ن يست يحاضرها. و كذلك عندما ندرس التاري  الطييعي 
لإلنسان ، ال يصو رن نطيق عليت م ياسا ، نم نطي ت ريضا على الكائناُ و الجماداُ 

فإذا وصفنا ررس اإلنسان  ، و ررس الديناصور ، و ررس الجيل ، و انخرى  . 
ررس اليركان ، فال يصو رن نطيق على ذلك م ياس التائب على الشاهد على رساس 
التمانل ، و إنما نطي ت على رساس عدم التمانل . و عليت فإن  م ياس التائب على 

انل الكلي ، رو التمانل الشاهد ليسُ لت حالة واحدة ، يل لت حاالُ ، هي: التم
الجزئي، و االختالف الكلي ، رو االختالف الجزئي . و يذلك ال يصو ال ول يأن 
اإلنسان  ال يعرف إال نفست ، و ال ي يس إال عليها على رساس التمانل الكلي .و إنما 
الصواب هو رن اإلنسان  يعرف رنت  ليس هو الوحيد في هذا العلم ، و رن معت 

كنيرة تشاركت فيت ، ت شيهت في خصائص و ت خالفت في رخرى  . و  كائناُ رخرى 
من نم يجب عليت رن يستخدم م ياس التائب على الشاهد حسب الحاالُ و الفروف، 
خالف لما قالت حسن حنفي ، و رراد رن  وال يستخدمت يطري ة نمطية واحدة ، و هذا م 

 ي وهمنا يت . 
فيما يتعلق ياهلل تعالى  ، يجب استخدامت  و عليت فإن قياس التائب على الشاهد   

على رساس عدم الممانلة يين الخالق و المخلوق . و يذلك يس ط اعتراض حسن 
ستحيل  حنفي ، و يصيو ضده ، و هذا الذ  لم يرد الرجل فهمت ، و زعم رنت  م 
تعصيا لياطلت ، و النحرافت المنهجي المتعلق يالصفاُ . و رما حكاية المجاز ف د 

رن تناولناه يشي  من التفصيل، و يينا ح ي تت، و يطالن استخدام حسن حنفي لت  سيق
 يطري تت التحريفية المخالفة للشرا و اللتة العريية . 
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شاهد قاطع دامغ على  -الطييعي و اليشر  -و رما واقعا ، فالعلم الماد  المشهود   
 ت ال ي مانل رن خال ت عفيم ، م تصف يكل صفاُ الكمال من جهة ، ورن خال

مخلوقاتت في ذاتت و صفاتت . فلو كان منلها ما كان خال ا ، و ما استطاا خلق هذا 
 الكون العفيم. و هذه نتيجة فطرية يديهية ي ول يها الع ل الفطر  يداهة . 

و يذلك يتضو جليا، رن هللا تعالى  ليس غائيا كما زعم الرجل ، يل هو معروف      
، فهو سيحانت   الفاهر -كتايت المسطور-، و يوحيت -فوركتايت المن -يمخلوقاتت

 يمخلوقاتت و وحيت ، و الياطن يذاتت . 
نلى إلنياُ  -الرايع -و رما ال ول انخير      فيتمل في رن الرجل يرى رن الطري ة الم 

التنزيت ، هي )) طري ة النفي ، نفي كل الصفاُ تحاشيا للتشييت (( ، و قد يكون نفي 
 . 361 لل ضية من انساسكل شي  حال

و رقول: إن قولت هذا هو تكرار لما قالت ساي ا ، ذكره يأسلوب آخر . و قد ناقشناه    
 -مع ذلك -في ذلك ، و يينا يطالنت و تهافتت،و مخالفتت للشرا و الع ل معا . لكننا

ن ول: إن إصرار الرجل على النفي هو موقف غير علمي ، و إصرار على الياطل . 
ما رن هللا تعالى  رنيُ لنفست صفاُ الكمال ، مع التنزيت و عدم الممانلة مع ننت ي

مخلوقاتت ، فلماذا هذا اإلصرار على النفي و التعطيل ؟ ، و ما الفائدة منت ؟ . إن 
إصراره هذا هو اعتدا  على الشرا و الع ل ، و خروج عن المنهل العلمي الصحيو 

 متالطة الناس . ، و إصرار على التحريف و التعطيل و 
و واضو من ذلك ريضا، رن الرجل ينطلق من خلفياُ مذهيية ليصل إلى  تح يق     

غاياُ في نفست . لذا وجدناه م صرا على نفي ما رنيتت هللا تعالى  لنفست من جهة ، و 
ال ي يالي يالتناقض ،و النتائل الخطيرة التي روصلت إليها إصراره على النفي و 

يل التحريف . من ذلك رنت وقع في تناقض واضو ،و لم ي يال يت، و التعطيل ،والتأو
هو رنت نفى كل الصفاُ كلية كحل للمشكلة المزعومة ، نم زعم رن ذلك هو الطري ة 
نلى إلنياُ التنزيت ، فأ  تنزيت ي ي ، يعدما نفينا كل الصفاُ ؟؟ ، إنت لم ييق  الم 

إلى  التناقض ،و نفي وجود هللا ،  إنياُ لكي ن نزهت ، وإنما روصلنا النفي الكلي
عندما وصفناه يالمعدوماُ . و عليت فإن التنزيت المزعوم لن يتح ق يالنفي الجزئي ، 

 و ال يالكلي ، و إنما يتح ق ياإلنياُ و عدم الممانلة .   
و نسي الرجل، رو تناسى رن ال ول يالنفي الكلي للصفاُ ليس حال لل ضية من     

إنكار لوجود هللا  -في الح ي ة–طري ا للتنزيت المزعوم. و إنما هو  رساسها ، و ال هو
تعالى  ،نن  الذ  ال صفاُ لت هو المعدوم ، و رما الموجود فال يد لت من صفاُ 
تليق يت ، و يستحيل رن ي وجد كائن يال صفاُ . و يما رن الرجل م صر على نفي 

لى  التعطيل الجزئي فيشيت هللا الصفاُ و إنكارها ، فإن  موقفت ي ؤد  يالضرورة إ
يالجماداُ ،و رو إلى  التعطيل الكلي فيجعلت من المعدوماُ ، و المعدوم ال وجود لت 
في الواقع . و ال ننسى يأن الرجل كان قد صّرح يأنت  ال ي ؤمن ياهلل خال ا للعالم ،و 

ياينا لت ، و يما رن انمر هكذا ، فلماذا حسن حنفي يختفي ورا  ال صفاُ و ما ال م 
 يتعلق يها ،و ي دافع عن موقف المعتزلة، و ي خالفت ريضا  ؟ .
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و يذلك يتيين رن الرجل لم ي  دم حال لمشكلة الصفاُ، التي هي في الح ي ة ليسُ      
شكلة يمفهومت الخاطئ في موقفت من الصفاُ من جهة  شكلة رصال ،و إنما هي م  م 

رخرى  ، و قد سيق رن فصلنا ذلك فال  ،و رنت وقع في التعطيل و التشييت من جهة
نعيده هنا . فالرجل لم ي  دم حال ، و إنما وقع في مشكلة ال حل صحيو لها إال 

 يالعودة إلى  الطري ة الشرعية في التعامل مع آياُ الصفاُ . 
فيتعلق ي ضية ما ي عرف ب: هل الصفاُ عين الذاُ ، رو    و رما الموقف الرايع    

ُ . فذكر حسن حنفي رن انشاعرة و رهل السنة قالوا يتعدد ال دما  ، زائدة على الذا
 .   362يإنياتهم للصفاُ الزائدة على الذاُ

و رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمت، و فيت غموض و تتليط ، ننت إذا    
كان الم صود من ذلك : ال ول يتعدد الذواُ ال ديمة ، فهذا كالم ياطل ، و شرك ، و 

يتعدد ارلهة ، ال ي ولت مسلم ريدا . و رما إذا كان الم صود من ذلك إنياُ قول 
، فهذا صحيو ، نن  الصفاُ تايعة  -ال ديمة–الصفاُ انزلية للذاُ اإللهية انزلية 

للذاُ و ال تنفك عنها . و من نم فإذا كانُ الذاُ رزلية ، فهي رزلية يالضرورة ، و 
تعددة ، و إذا كا نُ الذاُ مخلوقة ، فصفاتها مخلوقة حادنة يالضرورة ذاتها غير م 

ريضا. و عليت فإن حكاية الصفاُ الزائدة على الذاُ ، رو غير زائدة عليها ، ال 
 معنى لها ،و في غير محلها . 

ي ولون يوحدة الذاُ اإللهية ، فال يصو اتهام  -سلفا و خلفا -و يما رن رهل السنة   
هم ، يأنهم ي ولون يتعدد ال دما  . فهذا اتهام مشيوه ، حسن حنفي لهم و المزايدة علي

و فيت تتليط ، ننت  يجب التفريق يين ال ول يتعدد ال دما  كذاُ ، و هذا هو 
المحفور ، و يين ال ول يتعدد ال دما  ، يمعنى تعدد الصفاُ انزلية التايعة للذاُ 

اُ تايعة للذاُ و ال ،و هذا صحيو و ضرور ، نن الصف-ال ديمة-اإللهية انزلية
تنفك عنها كما سيق رن ييناه . لكن حسن حنفي اكتفى ياالتهام من دون تحديد لت ، 
علما يأنت  ي صد يتعدد ال دما  ، ال ول يإنياُ الصفاُ و تعددها، و يما رنت ينفي 

 الصفاُ م طل ا ،فإنت اتهم مخالفيت يذلك االتهام الياطل المشيوه . 
انشاعرة و رهل السنة ، فإن  السنيين المت دمين لم ي ولوا يأن و رما ما قالت عن    

الصفاُ زائدة على الذاُ ، وال هي عين الذاُ ،و إنما رنيتوا هلل تعالى  صفاُ 
الكمال الواردة في الشرا ،و رن الذاُ اإللهية ال تنفك عن الصفاُ ، كالعلم ،و 

لم ي صدوا ال ول يتعدد الذاُ زائدة على ).والذين قالوا منهم يأن الصفاُ  363ال درة
رنها زائدة على ما رنيتة نفاة الصفاُ من الذاُ ال دما  كذاُ ،و إنما كان قصدهم هو 

. فإنهم رنيتوا ذاتا مجردة ال صفاُ لها ، فأنيُ رهل السنة الصفاُ زائدة على ما 
ل جاللت رنيتت هؤال  فهي زيادة في العلم و االعت اد و الخير ال زيادة على نفس هللا ج

و ت دسُ رسماؤه يل نفست الم دسة متصفة يهذه الصفاُ ال يمكن رن تفارقها فال 
 .            364توجد الصفاُ يدون الذاُ و ال الذاُ يدون الصفاُ(
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. يمعنى رنهم   365و ذكر حسن حنفي رن المعتزلة قالوا يتساو  الذاُ والصفاُ     
لك يعدما نفوا الصفاُ اإللهية و عّطلوها قالوا: إن الصفاُ عين الذاُ. و هم قالوا يذ

كما هو معروف عنهم ، و سيق رن ذكرناه . و ذكر الشي  اين تيمية رن المعتزلة 
نفوا رن يكون )) هلل وصف قائم:  علم ، رو قدرة ، رو إرادة ، رو كالم (( . نم صاروا 

فريهم هؤال  رنيتوا صفاُ زائدة على الذاُ ، وقد صار طائفة من مناي ولون:" 
الصفاتية يواف ونهم على هذا اإلطالق وي ولون الصفاُ زادة على الذاُ التي 
وصفوا لها صفاُ و وصف، في شعرون الناس رن هناك ذاتا متميزة عن الصفاُ، 

 .  366ورن لها صفاُ متميزة عن الذاُ" ، في شنع نفاة الصفاُ على هؤال  يشناعاُ
خ يسيب انحرافهم المنهجي في موقفهم علما يأن موقف المعتزلة فيت تناقض صار   

نكر و  من الصفاُ اإللهية. نن قولهم يأن الصفاُ عين الذاُ، هو نفي لموقفهم الم 
النافي للصفاُ و الم عطل لها كلية. نن قولهم يأنها عين الذاُ ، هو إنياُ لها ،و 

نها يدعوى ليس نفيا و ال تعطيال لها . فمرة ينفونها يدعوى التشييت ، و مرة ي نيتو
رنها عين الذاُ و ليسُ زائدة عليها. و هذا تناقض صارخ ، نن حكاية عين الذاُ 
، رو رنها زائدة عليها ، كالم زائد ،و ال ي  دم و ال ي ؤخر في ح ي تت، و ال معنى لت. و 
ليس رمامهم إال النفي الم طلق لها، رو اإلنياُ الكلي لها وفق الطري ة الشرعية . فإما 

 تعالى  م تصف يصفاُ الكمال، و إما رنت  غير م تصف يها ،و رما حكاية عين رن هللا
الذاُ ، رو زائدة عليها ، فهي حكاية ياطلة من رساسها ، و هي لعب يانلفاف  ،و 

 رجم يالتيب . 
و ليس صحيحا رن نفي الصفاُ ي ؤد  إلى  التنزيت ، فهذا تتليط ، و زعم ياطل،    

إلى  التعطيل ، و قد ي وصل رصحايت إلى  التعطيل الكلي ،  نن  نفي الصفاُ ي ؤد 
و من نم نفي وجود هللا رصال. و هذا ي وقع المعتزلة في تناقض آخر، و هو رنهم 
ي ؤمنون ياهلل تعالى ، و إيمانهم هذا ين ض عليهم نفيهم للصفاُ و إنكارهم لها . نن 

  ليس لت صفاُ هو كل موجود اليد لت من صفاُ تليق يت يالضرورة ،و الذ
المعدوم . فنفيهم للصفاُ روصلهم إلى  التعطيل الجزئي و الكلي ، و إيمانهم ياهلل 
يستلزم إنياُ صفاتت ، ،و هذا ين ض عليهم قولهم ينفيها و إنكارها ، و من نم 
تعطيلها . فالمعتزلة في تناقض، و في تخيط ال مخرج لهم منت إال يالعودة إلى  

منهل الشرعي الصحيو في مجال الصفاُ ،و في كل مجاالُ الشرا، و فهمت يال
الشرا انخرى  للتخلص من التأويل التحريفي ، الذ  رفسد عليهم مذهيهم . لكن 
المعروف عن المعتزلة ال دما  منهم والجدد، رنهم فلوا على انحرافهم و تناقضهم ، 

 ع ل معا . و لم ي تيّروا منهجهم رغم فهور يطالنت، و مخالفتت للشرا و ال
و ر شير هنا ريضا إلى  رن مما ي يطل حكاية الصفاُ عين الذاُ ، رو رنها زائدة    

عليها ، رمران: انول هو رن الشرا رنيُ هلل تعالى  صفاُ الكمال ، و لم ي فرق يين 
هل هي عين الذاُ ، رو رنها زائدة عليها ؟ . مما يعني رن الحكاية يرمتها ال معنى و 

و الناني هو رن كال من قال يأحد الرريين يكون قد خاض في رمر غييي  رهمية لها .
ال ي مكنت إدراكت ،و ال لت من الشرا  شاهد على رريت ، و من نم يكون كالمت رجما 
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يالتيب، و ال قيمة لت شرعا و ال ع ال و ال علما . و ال يحق نحد من الطرفين رن 
تصّوره . و من نم فإن  الخوض في يجزم يرريت، نن  الحكم على الشي  جز  من 

 ذلك مرفوض، و ال يصو .
و تلخيصا لما ذكرناه، يمكن حصر تناقضاُ المعتزلة في موقفهم من الصفاُ في    

نالنة تناقضاُ رساسية : رولها هو رنهم نفوا ما رنيتت هللا تعالى  لنفست من الصفاُ ، 
يت ، و هو يفرض عليهم و هذا روقعهم في تناقض واضو مع الشرا الذ  ي ؤمنون 

اإليمان يكل ما جا  يت . و الناني هو رن إيمانهم يوجود هللا ي لزمهم إنياُ صفاتت ، و 
إال فهم ال ي ؤمنون يت ، نن  اتصاف هللا تعالى  يصفاُ الكمال هو من ضرورياُ 
انلوهية . لكنهم مع ذلك نفوا صفاتت ، فتناقضوا مع الشرا والع ل معا . و رما 

فهو رن نفيهم للصفاُ ، و إصرارهم على إنكارها ي لزمهم  -النال  -قض انخيرالتنا
إنكار وجود هللا تعالى  ، نن الذ  ال صفاُ لت هو المعدوم ، و يما رنهم  ي ؤمنون 
ياهلل ، فهذا يعني رنت موجود ، و يما رنت  موجود فهذا يستلزم اتصافت يصفاُ الكمال 

 و من نم فهم متناقضون مع رنفسهم . ، و هذا ين ض نفيهم للصفاُ ، 
و زعم الرجل ريضا رن )) إنياُ الصفاُ زائدة على الذاُ ، و إنياُ قدمها ،     

ي ؤد  ال محالة إلى  التشييت . هناك صفاُ زائدة على الذاُ ، كالسمع ، و اليصر ، 
ية ال تكون و الكالم ، و اإلرادة ، إنياُ قِدمها ي وقع في تناقض . نن الصفاُ اإلنسان

إال حادنة ، في حين رن نفي الصفاُ ، و اعتيارها عين الذاُ ، نم ال ول يحدونها ، 
ي ؤد  ال محالة إلى  التنزيت . إذاً تي ى الذاُ وحدها قديمة خالصة ، و ت ؤّول 
الصفاُ كمعان للذاُ . فالسمع و اليصر، و الكالم و العلم ، إدراكا و تعييرا ، و 

 ي ا ، و ال ت نار مسألة الصلة يين قدم الذاُ و حدو  الصفاُ اإلرادة لل درة تح
))367  . 
و رقول: إن قولت هذا ال يصو ، و فيت تتليط و تناقض ، و تالعب يانلفاف . ننت    

روال إن الرجل اختيأ ورا  حكاية الصفاُ زائدة على الذاُ لينفي الصفاُ ، و يتهم 
ة . و هذا اتهام ياطل ، و قد سيق رن يينا رن تلك من ي نيتها يأنت ي ول يالتشييت ال محال

الحكاية غير صحيحة ، و ال جدوى منها ، و رن الذين قالوا يها من رهل السنة لم 
 ي صدوا يها ما ذهب إليت حسن حنفي الذ  شنّع يت عليهم . 

و يما رن كل موجود ال يد لت من صفاُ تليق يت ، و إال كان معدوما ، فإن  هللا    
ى  لت صفاُ كمال تليق يت ، و هي يالضرورة رزلية ، نن  الصفة تتيع تعال

الموصوف، و ليسُ منفصلة عنت . و من نم فإن رزلية الذاُ تستلزم رزلية الصفاُ 
، و هي صفة كمال في حق هللا تعالى  ، و ال يصو عدم اتصافها يها . و هذا ليس 

  إلى  ذلك ريدا ، و ال ي وجد في ذلك تشييها ، و ال تجسيما ، و ال تكييفا ، و ال ي ؤد
ر  تناقض الذ  رراد رن ي وهمنا يت حسن حنفي . و إنما زعمت هو الذ  ي وقع في 
التناقض ، ننت ال يصو شرعا، و ال ع ال ، رن تكون الذاُ رزلية و صفاتها ليسُ 

، و رزلية منلها ، يل يالضرورة رنها رزلية . و ال يصو ريضا رن تكون الذاُ مخلوقة
صفاتها ليسُ مخلوقة منلها ، يل رنها يالضرورة مخلوقة . و عليت فإن  عدم إنياُ 
الصفاُ انزلية هلل هو الذ  ي وقع في التناقض ، نن  وجود الذاُ انزلية يستلزم 
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اتصافها يالصفاُ انزلية ، كما رنت ال ذاُ دون صفاُ ، و ال موجود دون صفاُ 
ى  هو الحي الذ  ال يموُ ، و رنت  هو انول و الذ  تليق يت . و يما رن هللا تعال

 ليس قيلت شي  ، و ارخر الذ  ليس يعده شي  ، فصفاتت رزلية يالضرورة . 
و نانيا إن ما ذكره عن الصفاُ اإلنسانية ، من رنها ال تكون إال حادنة ، فهو منال    

، فالذاُ  ضده ، و ليس في صالحت ، ننت شاهد على رن الصفاُ تايعة للذاُ
اإلنسانية مخلوقة ، فصفاتها مخلوقة هي ريضا . كما رن ذكره لهذا المنال هو دليل 
شيهة الصفاُ و انفعال ، ال ينفر إلي الصفاُ  آخر على رن حسن حنفي من م 
خالفا يذلك الطري ة الصحيحة  اإللهية إال من خالل نفرتت إلى  صفاُ المخلوق ، م 

 رنها ال ت شيت صفاُ المخلوق .  في النفر إلى  صفاُ هللا على
شكلة و ليس حال ، نن  زعمت يأن نفي      و رما الحل الذ  طرحت الرجل ، فهو م 

الصفاُ و اعتيارها عين الذاُ ،  نم ال ول يحدونها ي ؤد  ال محالة إلى  التنزيت . 
ن هو زعم ياطل و متناقض ، نن نفيها  نم اعتيارها عين الذاُ هو تناقض ، يحكم ر

نفيها يستلزم عدم إنياتها ، كما رن ال ول يأنها عين الذاُ يستلزم إنياتها ، و هذا 
 ن ض للنفي انول . فإما رن ت نفى كلية ، و إما رن ت يُ كلها . 

كما رن قولت يحدونها ريضا ، هو ن ض للنفي انول ، و م خالف إلنياتها انول ،    
وال ، نم رنيتها نانيا يدعوى رنها عين الذاُ يدعوى رنها عين الذاُ . فالرجل نفاها ر

، و هذا يعني رنها رزلية ريضا ، يحكم رنها عين الذاُ التي هي رزلية يالضرورة . نم 
رنت قال يحدونها، و هذا يعني رنها ليسُ منفية ، ننت رنيتها عندما قال يحدونها . و 

حدونها من جهة ، و ليسُ هي عين الذاُ ،و ال هي رزلية ، ننت رنيتها و قال ي
شيهها يصفاُ المخلوق عندما قال يحدونها من جهة رخرى ، نن  المخلوق هو 
الذ  صفاتت حادنة مخلوقة . فأين التنزيت المزعوم ؟، و متى كان نفي الصفاُ  و 

 تعطيال ي ؤديان إلى  التنزيت ؟؟ .
م يالتيب ، و ورما قولت يأن الذاُ تي ى وحدها قديمة خالصة يال صفاُ، فهو رج    

كالم على هللا يال علم ، و مخالف للشرا و الع ل معا ، و ليس لت على زعمت دليل 
صحيو من الشرا و ال من الع ل ، و ليس عنده إال الفن و الزعم ، و هذا ليس 
دليال ، و ال يعجز عنت رحد . ننت ال ذاُ دون صفاُ ، و ال موجود دون صفاُ ، 

هو إصرار على الياطل و التناقض ، و مخالفة  و اإلصرار على ذلك الزعم ،
صريحة للشرا و الع ل معا . كما رنت ي ؤد  يالضرورة على إنكار وجود هللا كلية ، 
 و هذا قد انتهى إليت حسن حنفي ، عندما صّرح يذلك فيما ت دم ذكره من كتاينا هذا .

، و ردخل السمع و تناقض مع نفست ريضا عندما قال يتأويل الصفاُ كمعان للذاُ    
و اليصر و الكالم ، في العلم إدراكا و تعييرا ، و جعل اإلرادة لل درة تح ي ا . زعم 
ذلك على رساس زعمت يأن الذاُ وحدها هي ال ديمة ، و هذا تناقض صارخ ، نن  
ال ول يإنياُ تلك الصفاُ كمعان للذاُ ، هو نفست إنياُ ليعض الصفاُ من جهة 

الذ  نفى يت كل الصفاُ من جهة رخرى  . ننت إذا كانُ لهذه ،و نفي للنفي انول 
المعاني وجود ح ي ي في الذاُ ، فهي صفاُ ح ي ة يالضرورة . و إذا لم يكن لها 
وجود ح ي ي في الذاُ ، فهي روهام و فنون ، و لعب يانلفاف ، و تتليط للناس ، و 

 ال يصو ريدا وصفها يأنها معان للذاُ . 
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الت لصفاُ السمع و اليصر و الكالم في العلم ، فهو إنياُ لصفة العلم كما رن إدخ   
من جهة ، و إنياُ لتلك الصفاُ ياسم العلم من جهة رخرى  . فالرجل رراد رن ينفي 
تلك الصفاُ ، فأنيتها من ورا  صفة العلم ، و هذا تالعب ، و تتليط ، و تدليس 

السمع ، و اليصر ، و الكالم ، على الناس . فأصيحُ صفة العلم ت وم يدور صفة 
تعددة المهام ، و يها رصيحُ الذاُ اإللهية تسمع و تيصر و تتكلم يصفة  فهي صفة م 
واحدة . علما يأن تلك الصفاُ ال تنوب عن يعضها ، فالكالم ال ينوب عن العلم ، و 
ال العلم ينوب عن اليصر ، و لو كان انمر كذلك ما وصف هللا تعالى  نفست يتلك 

لصفاُ منفردة . كما رن الرجل يإنياتت لتك الصفاُ ياسم العلم يكون قد ن ض النفي ا
 انول الذ  نفى فيت كل الصفاُ ، كما رنت  ن ض الناني يالنفي انول .

علما يأن إنياتت لصفتي العلم و ال درة ي وقعت في التشييت ريضا ، نن  التشييت عنده     
شيت و . و يما رنت   368هو إنياُ الصفاُ رنيُ صفتي العلم و ال درة ، فهو إذن م 

نزها،و ن ض نفيت الكلي للصفاُ . و ليس رمامت إال نفي ما رنيتت ، و يذلك  ليس م 
يرجع إلى  النفي الكلي الذ  ينتهي يت إلى  إنكار وجود هللا كلية ، و هذا رمر كان قد 

من ذلك ، فما عليت إال  صّرح يها فيما ت دم من كتاينا هذا . و رما إذا رراد رن يخرج
رن يتخلى عن منهل النفي و التعطيل ، و ي نيُ الصفاُ يالطري ة الصحية المواف ة 
للشرا الصحيو ، و الع ل الصريو ، و يذلك يتخلص من مشكلة الصفاُ كلية، و 
يخرج من دائرة التناقضاُ التي لم يتمكن من الخروج منها ، و كانُ تالزمت في 

 كل خطواتت . 
و رما الموقف الخامس فمفاده رن حسن حنفي يرى رن التفويض في الصفاُ ،     

سورة آل -ك ولنا: )) هللا رعلم(( ، هو م عارض ي را ة )) و الراسخون في العلم ((
، إذا كانُ الفاصلة يعدها . كما رنت خوف، و جين، و إرجا  ، و هو  -7عمران:

 .  369إتياا لسلف انمة ، ينتهي إلى  الت ليد
 
إن ما قالت عن التفويض ال يصو، نن التفويض في مجال الصفاُ عند  و رقول:   

السلف ، هو إنياُ الصفاُ ، و اإلقرار يها ، دون تشييت ، و ال تجسيم ، و ال 
تكييف ، و ال تعطيل ، مع التفويض و التسليم هلل تعالى  في معرفة كنهها و 

للشرا ، و الع ل ، و العلم . . و هذا موقف موضوعي صحيو ، موافق  370ح ي تها
ننت ال يصو للع ل رن يخوض في رمور ال ي دركها ،و ال يتصّورها ، و ال ي مكنت 
معرفة كنهها و ح ي تها . فإذا خالف ذلك ، و خاض فيما ال ي دركت ، و ال يعرفت ، و 
و ال ي مكنت الوصول إلى  معرفتت، فإنت يكون قد خالف الشرا ، و الع ل ، و العلم ، 

ارتمى في رحضان المجهول و انوهام ، و تكلم في رمور يال علم ، و ال حجة، و 
ليس لت في ذلك إال الفن و الهوى، و الرجم يالتيب . فالتفويض ليس جينا ، و ال 

                                                
 سيق تونيق ذلك .  368
 .   203ص:  2حسن حنفي : من الع يدة إلى  النورة ، ج   369
 15، ج  376ص:  11ج   284،  80ص:  10، ج  312ص:  7، ج  280، 279ص:  4الذهيي: السير ، ج رنفر منال :    370

ص:  1. و اين ريي يعلى: طي اُ الحنايلة ، ج  117ص:  . و الييه ي: االعت اد ، 259ص:  3. و الخالل : السنة ، ج   86ص: 

 و ما يعدها . 222، الكويتُ ، الدار السلفية ،  ص:  1. و الموفق ين قدامة : ذم التأويل ، ح  ت يدر اليدر ، ط  224
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خوفا ، و إنما هو موقف شرعي ، و ع لي ، و علمي صحيو ، ي وم على معطياُ 
 صحيحة ، و ميرراُ ع لية واقعية وجيهة . 

علما يأن التفويض ال ي تصر على الصفاُ اإللهية ف ط ، ف د يمتد إلى  مواضيع    
رخرى  يعجز فيها اإلنسان  عن معرفة ح ي تها و كنهها ، في  ر يوجودها ، و يتعامل 
مع ما يعرفت منها من صفاُ و خصائص ،و يترك ، رو ي فّوض ، رو ي ؤجل معرفة 

ست يال ، و قد ال يتوصل إلى    ما يجهلت منها الح ا ، ف د يتوصل إلى معرفتت م 
معرفتت ريدا . من ذلك : فاهرة الكهريا  ، و الذرة ، و الجاذيية ، فاإلنسان  ال 
يعرف كنت و ح ي ة هذه الفواهر الطييعية ، لكنت تعامل معها ، و سّخرها لخدمتت ، 
ال  ينا  على ما يعرفت منها من خصائص و مفاهر . فهو قد فّوض ، رو رجل ما

يعرفت منها ، و تعامل مع ما يعرفت منها ، فلو ي ي م صرا على ضرورة معرفة 
كنهها و ح ي تها ، يدعوى عد التسليم يالعجز ، و الخوف ، و الجين ، ما ت دمُ 
ريحانت العلمية في تعاملت معها، و ما ح ق ما ح  ت من انتصاراُ ياهرة في مجال 

االنتصاراُ و الكشوفاُ جا ُ نمرة لتعاملت  علم الفيزيا  ، و التكنولوجيا . فهده
 مع ما يعرفت منها . 

فالتفويض الصحيو ، هو موقف علمي صحيو ، يتضمن االعتراف يالعجز في     
الوصول إلى  ح ي ة ما ال يمكن الوصول إلى  معرفتت. فليس عييا رن ن نيُ هلل تعالى  

ض معرفة ك نهها و ح ي تها هلل صفاُ الكمال ، مع التنزيت و عدم الممانلة ، نم تفوي
ؤيد يالشرا ،  تعالى  ، نم ن ول: هللا رعلم ، فهذا ليس عييا ، و إنما هو عين الحق الم 
و الع ل ، و العلم . و إنما العيب هو ال يام يخالف ذلك ، في ع صاحيت في التعالم ، و 

 الترور ، و رعونة النفس ، و ال ول يال علم .
اجتهد اإلنسان  في اليح  ، و الن د ، و التح يق ، يحنا عن  و عليت فإنت إدا ما   

الح ي ة ، و اكتشافا لسنن الطييعة ، و يذل كل ما يستطيع للوصل إلى  ذلك ، نم قال: 
و هللا رعلم . فهذا ليس عييا ، ننت  في هذه الحالة لم ينف العلم عن نفست ، و ال نفى 

ما اعترف لخال ت يالعلم المطلق من جهة ، يأنت لن يصل إلى  رية ح ي ة علمية، و إن
و اعترف ريضا يأن رعمالت نسيية فيها الخطأ و الصواب من جهة رخرى  . و هذا 

 موقف صحيو يشهد لت الشرا و الع ل و العلم . 
عندما استنكف من عيارة: هللا رعلم ، يدعوى عدم التسليم  -ر  حسن حنفي-و هو    

ك يالتعالم ، و الدعاوى العريضة ، و المزاعم يالعجز و الن ص ، ف د عّوض ذل
الياطلة، و كتيت التي يين ريدينا شاهدة على ما ن ول ، فهي مملو ة يانخطا  
المنهجية والعلمية، و فيها كنير من الطاماُ و المتالطاُ ، و المخالفاُ الشرعية، 

الي ية تأتي ال و انياطيل و المفترياُ ، و قد سيق رن ذكرنا منها نماذج كنيرة ، و 
 ح ا إن شا  هللا تعالى  . 

و رما استشهاده ي را ة )) الراسخون في العلم (( إذا كانُ الفاصلة يعدها .     
يمعنى رنها هكذا : )) و ال يعلم تأويلت إال هللا و الراسخون في العلم (( . و ليس هكذا 

آمنا يت كل من عند رينا  )) و ال يعلم تأويلت إال هللا ، و الراسخون في العلم ي ولون
(( . فهو جعل الراسخين في العلم يعلمون تأويلت كاهلل تعالى  . و هذا استدالل ال 
يصو نمرين: انول هو رن سياق ارية يشهد على رن الوقف غير صحيو ، نن 
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قولت تعالى )) و الراسخون في العلم (( تايع لما يأتي يعده ، و ليس لما قيلت ، يدليل 
يقولون آمنا به ُكل من لكالم يعد ذلك ، و هو ))... و الراسخون في العلم سياق ا

...(( . فمن هم الذين ي ولون ذلك ؟ ، و ماذا ي ولون ؟ ، و لماذا ي ولون ؟  عند ربنا
، إنهم  الراسخون في العلم ، هم الذين فهموا ، و سلّموا ، و فّوضوا رمر معرفة ذلك 

م يالعجز عن فهم ، و وعي ، و ليس عن جهل و هلل تعالى  . فهذا اعتراف منه
تعصب ، و ال عن سليية و ت ليد . علما يأن عدم انخذ يما ذهينا إليت يجعل الكالم 

آمنا يت ...(( فاعل ، و يجعلت يال معنى   )) يقولونناقصا، و ليس لفعل ال ول: 
يل الذ  ريضا ، مما يعني رن تسليمهم هو دليل دامغ على عدم علم هؤال  يالتأو

 اختص يت هللا تعالى  .
و انمر الناني هو رنت ال يصو لحسن حنفي االحتجاج ي ولت تعالى : )) و      

الراسخون في العلم ي ولون آمنا يت كل من عند رينا...(( ، ننها آية نصُ على 
التسليم و التفويض ، و هذا خالف ما رراد رن ي ولت الرجل الذ  طعن في ذلك من 

على فرض رنها تحتمل ما ذهب إليت حسن حنفي ، فهي ريضا تحتمل جهة ، و 
خالفها كما ييناه من جهة رخرى  . فهي إذن احتمالية ، و من نم فال يصو االحتجاج 

 يها ، ننت إذا  دخل االحتمال س ط االستدالل . 
 و ي الحف على الرجل رنت لم ي فرق يين اإلتياا و الت ليد ، مع رن الفرق يينهما   

رساسي و جوهر  . و عليت فإن ذم إتياا السلف يدعوى رنت  ينتهي إلى  الت ليد هو 
قول ال يصو ، و ال يليق. نن اإلتياا معناه :تيني آرا  و رفكار، و اجتهاداُ رهل 
العلم، و انخذ يها ينا  على الدليل و الحجة . و رما الت ليد ، فهو : انخذ يآرا  و 

. و عليت فإن  371العلم يال دليل و ال حجة ، و ال مناقشة رفكار ، و اجتهاداُ رهل
إتياا آرا  و اجتهاداُ رهل العلم من السلف و غيرهم ، ليس عييا، و ال ن صا ، و ال 
يمنع من االجتهاد و اإليداا ، و إنما المجتهد  يستفيد مما عندهم عن وعي و فهم ، و 

لمي صحيو ، ي وم على الدليل ، يزيد عليها اجتهاداتت و اختياراتت . فهذا موقف ع
ت دم  عليت ، رو معاصر لت ، فهو في هذه الحالة ليس  فإذا ما وافق المتيع رر  عالم م 
م  لدا لت ، و إنما واف ت ينا  على الدليل الذ  معت . وقد ي خالفت في آرا  رخرى  إذا 

مكانة الرجال .  كان دليلت ضعيفا . فالَحَكم  هنا هو الدليل ال الت ليد ، و الحجة ال
فاإلتياا ليس عييا ، و إنما الت ليد هو الن ص و العجز في حق من يستطيع رن يجتهد 
. و من نم فإن  حسن حنفي لم ي وفق فيما قالت ، و ال ردر  هل رنت ال يعرف الفرق 

 يين اإلتياا و الت ليد ، رو رنت  تعمد ال ول يذلك لتاية في نفست . 
علق يصفة الكالم، و مفاده رن حسن حنفي زعم رن كالم هللا و الموقف السادس يت    

 ً  . 372يعدما نزل، و ك تب ، و ق رئ، رصيو ِعلما إنسانيا، و ليس علما إلهيا
و قولت هذا غير صحيو، ننت ال تصو التسوية يين كالم هللا و كلم اإلنسان  ، و     

كالم ي نسب إلى  قائلت ، و الفارق يينهما هو الفارق يين الخالق و المخلوق. كما رن ال
ال ي نسب إلى  اللتة ت كلّم يها ، رو ن  ل يها ، ف د يتكلم شخص واحد كالما واحدا 
يخمس لتاُ، و يي ى كالما واحدا منسويا إلى  قائلت، و ال ي نسب إلى  خمس لتاُ . 

                                                
 .   215، و ما يعدها ، ص:  174عمر سليمان انش ر : المدخل إلى  دراسة المدارس و المذاهب الف هية ، ص:   371
 .   259ص :  2، ج  261ص:  1حسن حنفي : من الع يدة إلى  النورة ، ج   372
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ختلف يعشر لتاُ ، فيي ى الكالم  كما رنت  قد يتكلم عشرة رشخاص يكالم واحد ، رو م 
منسويا إلى  قائليت، و ال ي نسب إلى  اللتة التي ت كلّم يها . ففي كل الحاالُ تي ى اللتة 
وسيلة ، و الكالم ي نسب إلى  قائلت ن، و ليس إلى  اللتة التي ت كلّم يها . و يما رن 
ال رآن كالم هللا لففا و معنى، فهو كالمت ، و سيي ى كالمت مع نزولت ياللتة العريية، 

إن رنزلت يتيرها، فسيي ى كالما هلل . لذا كانُ كل الكتب اإللهية التي رنزلها  و حتى و
هللا تعالى  يلتاُ مختلفة ، تمنل كالمت ، و ال تمنل اللتاُ التي نزل و ك تب يها ، 

 فهي وسلة و ستي ى كذلك . 
و و الشاهد على ذلك ريضا، هو رن هللا تعالى  عندما رنزل ال رآن،و رننا  نزولت،    

تدوينت ياللتة العريية ، و قرا ة المسلمين لت، فإنت كان كالم هللا، و ي ي كالمت و 
ِ اْلعَِزيِز اْلَحِكيِم { -كتايت، و وحيت ، لذا وصفت هللا تعالى  ي ولت: }تَنِزيل  اْلِكتَاِب ِمَن َّللاه

سورة -َوالنهيِيِّيَن ِمن يَْعِدِه { ،و }إِنها رَْوَحْينَا إِلَْيَك َكَما رَْوَحْينَا إلى  ن وحٍ -1سورة الزمر:
ْشِرِكيَن اْستََجاَرَك فَأَِجْره  َحتهى يَْسَمَع َكالََم َّللّاِ {-163النسا : َن اْلم  -،و }َوإِْن رََحٌد ّمِ

و صحايتت و  -عليت الصالة و السالم–. و قد كان رسول هللا -6سورة التوية:
 373ت  كتاب هللا ، و وحيت ، و كالمتالمسلمون من يعدهم يصفون ال رآن الكريم ، يأن

. فلو كانُ طييعة ال رآن و صفتت اإللهية تتيّرُ يعدما نَزل و د ّون و ق رئ ، ما 
وصفت هللا ، و رسولت ، و المسلمون يأنت  كالم هللا و وحيت و كتايت . علما يأن 
ر الرجل عندما زعم ذلك لم ي دم دليال صحيحا و ال ضعيفا على زعمت ، و إنما ذك

زعما يناه على رغيتت وهواه لتاياُ في نفست . و الزعم ليس دليال ، و ال يعجز عنت 
 رحد ، و ليس من العلم في شي .      

و عليت فإن ال رآن الكريم هو كالم هللا ايتداً  و انتهاً  ، فلم يتتير ينزولت ، و ال    
، نن هللا تعالى  تولى يتدوينت ، و ال يتالوتت ، و ال يفهمت ، و لن يتتير شي  منت 

حففت ، و تحدى يت اإلنس و الجن معا. و لو كان كالما عاديا نمكن لإلنس و الجن 
 اإلتيان يمنلت ، و هذا لم يحد  ، و لن يحد  مست يال . 

و زعم ريضا رنت ي وجد التياس حول: هل ال رآن كالم هللا ياعتياره مصدر الوحي      
تل ي الوحي و قارئت، و فاهمت . نم انتهى إلى  الزعم  ، رو كالم اإلنسان  ياعتياره م 

 . 374يأنت  كالم اإلنساني كون حدينا عن هللا ، و ليس حدينا من هللا
و رقول: إن رمر ال رآن واضو وضوح الشمس ، لكن الرجل ي تالط ، و يتكلم يال    

نفي الصفة علم ،و ي دلس و ي شكك في ح ي ة ال رآن لتاياُ في نفست . منها السعي ل
اإللهية عن ال رآن الكريم ، و ما يترتب عن ذلك من رنار خطيرة على دين اإلسالم ، 
تصب كلها في صالو حسن حنفي ، و رمنالت من ردعيا  الع النية . إنت قال يذلك مع 
رن الح ي ة واضحة شرعا و ع ال و واقعا ، فأما شرعا ف د سيق رن يينا رن هللا تعالى  

يأنت  كتايت ، و وحيت ،و كالمت ، و وصفت يذلك  -د نزولت و تدوينتيع -وصف ال رآن
 ريضا رسول هللا و صحايتت و المسلمون من يعدهم . 

ي نسب ل ائلت ايتدا  و  -ر  قول -و رما ع ال و واقعا ، فمن المعروف رن ال ول   
التي ك تب  انتها ، و ال ي نسب لحاملت ، و ال لكاتيت ، و ال ل ارئت ، و ال إلى  اللتة

                                                
. و مختصر  455ص:  3. و صحيح و ضعيف النسائي، ج   24ص: 3، ج  168ص:  1أنظر مثال: األلباني: الصحيحة ، ج   373

 .  75،  16العلو للعلي الغفار ، المكتب اإلسالمي، بيروت ، ص: 
 .  54: ص1نفس المرجع ، ج   374
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يها، رو ت كلّم يها .و هل نحن ارن  عندما نطالع كتب حسن حنفي و ننت دها ، هل هي 
تحمل كالمت ، رو كالم من ي ررها ؟؟ الشك رنها تحمل كالمت ، و ستفل تحملت و لو 
قررها كل اليشر ، و ستي ى كذلك إلى  انيد . و ال شك رن من ي ول خالف ذلك فهو 

تالط م تالعب يتعمد التحريف  إما رنت ال يعي ما ي ول ، و إما رنت صاحب هوى  م 
 لتاياُ في نفست . 

ويما رن ال رآن كالم هللا، و كل كالم ي نسب ل ائلت ايتدا  و انتها  ، فإن  ال رآن     
سيفل كالم هللا لففا و معنى، و لن يتتير ريدا . و من نم فإن ال رآن ليس حدي  

الرجل ، و رراد رن ي وهمنا يت . و إنما هو كالم هللا ايتدا   اإلنسان  من هللا كما زعم
و انتها  ، تكلّم يت ينفست عن ذاتت وعن مخلوقاتت ، و ضّمنت روامره و نواهيت.و عليت 
فإن اإلنسان  عندما ي رر ال رآن ي رر كالم هللا ح ي ة ، و ال يتحد  عن هللا ،و ال عن 

سن حنفي فإننا ن رر كالمت ح ي ة ، يكالمت نفست . و نحن ارن  عندما ن رر كتب ح
هو عن فكره و نفست ، و ال نتحد  نحن عنت و ال عن رنفسنا، لكننا عندما نأتي 
نعرض فكره لنرد عليت منال ، يكون كالمنا هذا هو حدي  منا عن حسن حنفي و 

 فكره .
هي ، نم رن الرجل عندما تطرق إلى  اختالف المتكلمين حول صفة الكالم اإلل    

رهو مخلوق ، رو غير مخلوق ؟، و هل هو كالم هللا ح ي ة ؟، علّق على ذلك 
ي ولت:)) و الح ي ة رن هذا وضع خاطئ للمشكلة ، فالكالم ال ي نسب إلى  شخص 
تكلم، رو حتى إلى  السامع ، يل ي درس في نفست ، ال يحتاج انمر إلى  افتراض  الم 

تكلم. نن الكالم موجود يالفعل يدليل الوحي ، ال يهم رن يكون الوحي كالم  شخص م 
تكلم ، يل هو مجرد كالم . و الذهن اليشر  ييح  يعد واقعة الكالم ،و  شخص م 
ليس قيلها . الم صود من الكالم هو اتجاه الكالم و غايتت ، و ليس مصدره و رصلت 
تكلما ، يل على رن هناك  (( . نم زعم رنت )) ال يدل الوحي على رن هناك م 

ستمعا((  . 375م 
و ن ضا لزعمت رقول: إن الرجل هو الذ  رخرج انمر من وضعت الطييعي   

الصحيو ، إلى  الوضع التحريفي التتليطي التدليسي . و زعمت هذا ياطل جملة و 
نير للضحك و االستتراب معا ، و فيت تعمد في االفترا  على الشرا و  تفصيال ، و م 

لم يطرح حال للخالف الذ  رشار إليت ، و إنما  على الناس . ننت روال إن الرجل
طرح ياطال جديدا ، لتاية في نفست، هي : نزا الصفة اإللهية عن ال رآن يطري ة 
تتليطية تحريفية ، يدعوى رن مصدر الكالم و صاحيت ال يهمنا ، من دون رن ي ؤيد 
ى زعمت يدليل صحيو و ال ضعيف ، و من نم فشل في الدفاا عن زعمت، و اكتف

صادر من م تكلم ، فهو يالضرورة تايع لت ، و  -ر  كالم-يترديده. علما يأن الكالم
تكلمت ، و ال نسيتت إلى   هو الذ  يتحمل ما ينتل عنت ، و ال يصو نفي و إغفال م 

تالط .  غير صاحيت ، و من يفعل ذلك فهو محرف و م 
رد كالم . فهذا و رما زعمت يأنت ال يهم رن يكون الوحي كالم شخص ، فهو مج   

زعم ياطل ، نن الوحي يما رنت كالم هللا ، فال يصو نسيتت إلى  غير هللا ، و ال 
وصفت يأنت  كالم شخص ، ننت ال يصو وصف هللا تعالى  يأنت  شخص ، فال ي وجد 
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دليل في الشرا وصف هللا تعالى  يأنت شخص . و من يفعل ذلك ، فهو م حرف 
عتد عليت .  للشرا ، و م 

و ليس صحيحا رن الع ل اليشر  ييح  يعد الواقعة ال قيلها ، فهذا زعم ياطل ، و    
افترا  على الع ل و الواقع ، و تتليط و تدليس على ال را  . نن ر  ياح  يكتب في 
موضوا ما ، إال و يتطلب منت الرجوا إلى  الماضي و الخلفياُ ،و عليت رن ي رر 

تحتت ، و ما يينت ، و ما فوقت . كما رن كنيرا من  ما قيل الكالم ، و ما يعده ، و ما
ال ضايا الفكرية و االجتماعية ال يمكن فهمها صحيحا ، و وضع العالج المناسب لها 
، إال يالعودة إلى  رصولها التاريخية ، و خلفياتها المذهيية و المصلحية. و منال ذلك 

ة الفلسطينية دراسة ن دية : ال ضية الفلسطينية ، فإذا ما حاول ياح  دراسة ال ضي
تحليلية شاملة، يجب عليت الرجوا إلى  تاريخها ،و خلفياتها المذهيية والمصلحية،و 
إلى  رقوال رجالها من الفلسطينيين ، و العرب ، و الترب ، و اليهود . كما التالب 
على انطيا  إذا جا هم مريض سألوه عن تاريخت المرضي ، و حتى عن وضعت 

كما رن رجال ال ضا  ال يمكنهم إصدار انحكام في معفم قضايا الناس  االجتماعي .
إال يالرجوا إلى  تاريخها ، و دوافعها ، و خلفياتت . و عليت فإنت واضو من ذلك رن 
حسن حنفي إما رنت ال يعي ما ي ول ، و إما رنت صاحب يتعمد ذكر انياطيل لتاياُ 

 في نفست . 
م كاف إليطالت ، ننت  سي ؤد  إلى  فوضى عارمة في و نانيا إن تصّور ذلك الزع   

كل مجاالُ الحية ، فتتعطل مصالحهم ، و تضيع ح وقهم . فماذا يحد  لو رن 
المحاكم تعاملُ مع انقوال، و الشهاداُ، و الشواهد، و الت هم المدونة عندها ، من 

الك تب ت نشر  دون تحديد نسما  رصحايها و ال معرفة يهم ؟ ، و ما ذا يحد  لو رن
من دون ذكر لمؤلفيها ، و من دون إرجاا انقوال التي تضمنتها إلى  رصحايها؟ ، 
و ماذا يحد  لو رن الجرائد و الصحف و المجالُ ، تصدر من دون رن تحدد 
رسما  ك تاب م االتها ؟ ، و ماذا يحد  لو رن الطلية قدموا روراق اإلجاية على 

رسما هم عليها، و ال كتيوا عليها ما يدل على االمتحاناُ من دون رن يذكروا 
رصحايها ؟ ، و هل ي ع ل رن ي طلب منهم ذلك ؟ ، و ماذا يحد  لو رن الوزاراُ و 
الهيئاُ، و المصالو اإلدارية ت صدر روامرها ، و مراسيمها من دون تحديد 

ذا يحد  لمصادرها ، و ال نسما  مسئوليها ، و ال نسما  المعنيين يانوامر ؟. و ما
لو رن الشركاُ ت وّفف عمالها من دون رن تعرف رسما هم ، و وضعياتهم 
االجتماعية ؟ ، و هل يرضى حسن حنفي رن ت نشر كتيت من دون ذكر اسمت عليها ، 
رو تصدر ياسم شخص آخر ؟؟ . و هل يمكن قرا ة ال رآن إذا حذفنا قائلت ، و هو هللا 

ذا لم ن ميز يين رقوال اننييا  ، و الكفار ، و تعالى  ؟ ، و هل يمكن قرا ة ال رآن إ
يين رقوال المالئكة و الجن و الشياطين ، و يين رقوال المؤمنين و الكفار ؟ ؟  . تلك 
التساؤالُ و غيرها لم نجب عليها ، نن  إجايتها معروفة يداهة ، و من الخطأ الرد 

 عليها ، فهي يذاتها شاهدة على يطالن زعم حسن حنفي . 
و نالنا إن حسن حنفي روصلت تعصيت للياطل حتى رنت رنكر المعروف من دين     

تكلما ، و إنما  اإلسالم يالضرورة ، عندما زعم رن الوحي ال يدل على رن هناك م 
تعمد على الوحي ، نن ال رآن  ستمعا . فهذا كذب ، و افترا  م  يدل على رن هناك م 
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م هللا و وحيت و كتايت و شريعتت ، و هو نّص صراحة في مئاُ ارياُ على رنت  كال
الذ  ررسل رسولت يالهدى و دين الحق ، و هو الذ  ررسل اننييا   الساي ين ، و رنت  
هو الذ  خاطب المالئكة و إيليس و آدم ، و الشواهد ال رآنية على ذلك كنيرة جدا، 

بِّ  -2سورة السجدة:- اْلعَالَِميَن {منها قولت تعالى :}تَنِزيل  اْلِكتَاِب اَل َرْيَب فِيِت ِمن ره
ةً َواِحَدةً َورَنَا َريُّك ْم فَاْعي د وِن { ت ك ْم ر مه ،و }َوإِذَا َسأَلََك - 92سورة اننييا :-،و}إِنه َهِذِه ر مه

ِجيب  َدْعَوةَ الدهااِ إِذَا َدَعاِن فَْليَْستَِجيي واْ ِلي َوْلي ْؤمِ 
ن واْ يِي ِعيَاِد  َعنِّي فَإِنِّي قَِريٌب ر 

ْم يَْرش د وَن { ،و }قَْد َسِمَع َّللاه  قَْوَل الهتِي ت َجاِدل َك فِي َزْوِجَها -186سورة الي رة:-لَعَلهه 
َ َسِميٌع يَِصيٌر { َرك َما إِنه َّللاه ِ َوَّللاه  يَْسَمع  تََحاو  ،و -1سورة المجادلة:-َوتَْشتَِكي إلى  َّللاه

 .  163سورة النسا :-َكَما رَْوَحْينَا إلى  ن وحٍ َوالنهيِيِّيَن ِمن { }إِنها رَْوَحْينَا إِلَْيكَ 
علما يأن تحديد مصدر الكالم و صاحيت ضرور  ، و هو انصل في التعامل      

مع الناس ، و إال رصيحنا نتعامل مع المجاهيل ، و يذلك تتعطل حياتنا.  كما رن قيمة 
ائل ، فشتان يين كالم هللا و يين كالم اليشر ، الكالم و رهميتت يكمنان في المصدر ال 

و يين كالم اليواب و كالم المدير ، و يين كالم المدير و كالم الوزير ، و يين كالم 
الوزير و كالم رئيس الجمهورية. لكن قد توجد حاالُ استننائية قليلة جدا يمكن فيها 

ريا ، لكن هذه انقوال رن نتعامل مع يعض انقوال ال يكون فيها معرفة قائلها ضرو
نفسها قد تصيو معرفة قائلها ضروريا إذا تتير هدف و موضوا استخدامها ، 
فيصيو معرفة صاحيها مطلويا . من ذلك رنت من الممكن رن نستفيد ييعض الحكم و 
انمنال ، من دون حاجة إلى  معرفة قائليها . لكن قد يتتير اهتمامنا فتصيو معرفة 

أن ي وم ياح  يدراسة اندب الشعيي من ِحَكم، و قصص ، و قائليها ضروريا ، ك
رمنال في يلد من اليلدان . لكن الرجل نسي ، رو تناسى انصل في الكالم ،و جا  إلى  
االستننا  النادر المحكوم يفروفت ، و ضخمت و جعلت هو انصل و ال اعدة .  ف لب 

كييرة . و هذا هو التحريف انمر ، وتحّول االستننا  من حية صتيرة ، إلى  قية 
 يعينيت ، خدمة لتاياُ مذهيية م خطط لها سلفا . 

و زعم ريضا رن ال رآن واحد ، إذا ق رئ يالعريية فهو قرآن ، و )) يالعيرية فهو      
تعدد اللتاُ  توراة ، رو زيور ، و يالسريانية فهو إنجيل ، الكالم واحد، و التعيير م 

ن كالم هللا واحد ، ال يتيعض ،و ال يتعدد يتعدد . و معنى زعمت هذا هو ر376((
انهداف و التاياُ ، و المواضيع و الفروف . و هذا ليس كالمت ، و ال كالم 

.  377المعتزلة الذين يأخذ يمذهيهم ،و إنما هو قول انشاعرة رخذه حسن حنفي عنهم
التيب ، لم و هذا زعم ياطل شرعا و واقعا ، و هو كالم على هللا يال علم ، و رجم ي

يذكر الرجل دليال صحيحا و ال ضعيفا لتأييده ، و إنما اكتفى يالزعم ، و الزعم ليس 
 دليال ، و ال يعجز عنت رحد . 

فأما شرعا فهو فاهر اليطالن من عدة روجت : رولها هو رن كالم هللا تعالى      
تعدد، و ال نهاية لت، و رنت  سيحانت يتكلم متى شا  ، و يما شا  ، و كيفما يشا  ،  م 

  ُ ُِ َريِّي لَنَِفَد اْليَْحر  قَْيَل رَن تَنفََد َكِلَما ل ولت سيحانت:}ق ل لهْو َكاَن اْليَْحر  ِمَداداً لَِّكِلَما
َُ ِعْمَراَن الهتِي -109سورة الكهف:-َريِّي َولَْو ِجئْنَا يِِمنِْلِت َمَدداً { ،و }َوَمْريََم اْينَ
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ُْ فَْرَجَها فَنَ  ُْ ِمَن رَْحَصنَ ُِ َريَِّها َوك ت يِِت َوَكانَ ُْ يَِكِلَما وِحنَا َوَصدهقَ فَْخنَا فِيِت ِمن رُّ
ً رَْو ِمن َوَرا  -12سورة التحريم:-اْل َانِتِيَن { ، }َوَما َكاَن ِليََشٍر رَن ي َكلَِّمت  َّللاه  إاِله َوْحيا

-51سورة الشورى:-َشا   إِنهت  َعِليٌّ َحِكيٌم {ِحَجاٍب رَْو ي ْرِسَل َرس والً فَي وِحَي يِإِْذنِِت َما يَ 
ا ي ْشِرك وَن  ِ َوتعالى  َعمه م  اْلِخيََرة  س ْيَحاَن َّللاه ،و}َوَريَُّك يَْخل ق  َما يََشا   َويَْختَار  َما َكاَن لَه 

 .  -68سورة ال صص:-{
ختلف و الوجت الناني هو رن هللا تعالى  تكلّم ح ي ة مع يعض مخلوقاتت ي      كالم م 

–حسب موضوعت . فتكلم مع المالئكة و الشيطان ، و مع آدم و موسى وإيراهيم 
، ك ولت سيحانت: }َوإِْذ قَاَل َريَُّك ِلْلَمالَئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي انَْرِض َخِليفَةً  -عليهم السالم

َما  وَ  س  لََك قَاَل إِنِّي قَال واْ رَتَْجعَل  فِيَها َمن ي ْفِسد  فِيَها َويَْسِفك  الّدِ نَْحن  ن َسيِّو  يَِحْمِدَك َون  َّدِ
وَن { ً {-30سورة الي رة:-رَْعلَم  َما الَ تَْعلَم  سورة -،ٍو)َوَكلهَم َّللّا  م وَسى تَْكِليما

اَل يَلَى }َوإِْذ قَاَل إِْيَراِهيم  َرّبِ رَِرنِي َكْيَف ت ْحيِـي اْلَمْوتَى قَاَل رََولَْم ت ْؤِمن قَ  -164النسا :
ْره نه إِلَْيَك ن مه اْجعَْل َعلَى ك ّلِ َجيَلٍ  َن الطهْيِر فَص  ْذ رَْريَعَةً ّمِ  َولَـِكن لِّيَْطَمئِنه قَْليِي قَاَل فَخ 

ْز اً ن مه اْدع ه نه يَأْتِينََك َسْعياً َواْعلَْم رَنه َّللّاَ َعِزيٌز َحِكيٌم { ْنه نه ج  ،و -260سورة الي رة:-ّمِ
ا َجا  م وَسى ِلِمي َاتِنَا َوَكلهَمت  َريُّت  قَاَل َرّبِ رَِرنِي رَنف ْر إِلَْيَك قَاَل لَن تََرانِي َولَـِكِن }َلَ  مه

 .   -143سورة انعراف:-انف ْر إلى  اْلَجيَِل فَإِِن اْستَ َره مكانت فََسْوَف تََرانِي {
رنزل عدة كتب على رسلت ، يتمنل في رن هللا تعالى   -النال -و الوجت انخير    

تحمل في طياتها وحي هللا و كالمت ، كالتوراة ، واإلنجيل ، و ال رآن ، و هي 
تتضمن رصوال ع دية و تشريعية و رخالقية واحدة ، لكنها مع ذلك فهي م ختلفة في 
كنير من تشريعاتها ، و شموليتها الزمنية و المكانية ، و في فروفها و شخصياتها . 

هللا تعالى  ال رآن عن تلك الكتب ياإلعجاز ، و الشمولية ، و الهيمنة ، و  و قد ميّز
الحاكمية ، و الخلود . فلو كانُ تلك الكتب تمنل كتايا واحدة ما ميزها هللا تعالى  
ياسمها ، و يكنير من مضمونها ، و خصائصها ، و ال خّص ال رآن ياإلعجاز، 

 عالمية .   يالخلود ، و الهيمنة ، و الشمولية ،و ال
و رما واقعا فإنت ينا  على التطور التاريخي ، ال يمكن رن يكون الكتاب الالحق     

هو نفست الكتاب السايق ، نن  الكتاب الالحق نزل في فروف غير فروف السايق 
. لذا فمن الضرور  نجد حواد  في اإلنجيل ال نجدها في التوراة ، و نجد في 

توجد في التوراة و ال اإلنجيل ، كالحواد  التي سجلها  ال رآن حواد  و قضايا ، ال
ال رآن و قد وقعُ يعد إنزال التوراة و اإلنجيل ي رون ، كحادنة رصحاب الفيل ، و 
يداية الدعوة اإلسالمي، و ما حد  للمسلمين في العهدين المكي و المدني، من محن 

جدا . فهذه  وغزواُ، و صراا مع اليهود و المشركين ، و غير ذلك  كنير
الحواد  ال يمكن رن توجد في تلك الكتب لو ق رئ ال رآن يالعيرية رو ت رجم إليها. و 
كايرة، و الجحود و التعصب للياطل رن ي  ال: إن قولت تعالى : )  رليس من العناد و الم 

ُْ يََدا رَيِي لََهٍب َوتَبه َما رَْغنَى َعْنت  َمال ت  َوَما َكَسَب َسيَْصلَى َُ لََهٍب َواْمَررَت ت   تَيه نَاراً ذَا
َسٍد { ن مه الَةَ اْلَحَطِب فِي ِجيِدَها َحْيٌل ّمِ ا قََضى َزْيدٌ -5-1سورة المسد :-َحمه ،و } فَلَمه

ْؤِمنِيَن َحَرٌج فِي رَْزَواجِ رَْدِعيَائِِهْم إِذَا  ْجنَاَكَها ِلَكْي اَل يَك وَن َعلَى اْلم  ْنَها َوَطراً َزوه ّمِ
ِ َمْفع والً {قََضوْ  ،و }لَ َْد نََصَرك م  َّللّا  -37سورة انحزاب:-ا ِمْنه نه َوَطراً َوَكاَن رَْمر  َّللاه

ُْ َعلَْيك م   نَْيٍن إِْذ رَْعَجيَتْك ْم َكنَْرت ك ْم فَلَْم ت ْتِن َعنك ْم شيئا َوَضاقَ فِي َمَواِطَن َكنِيَرةٍ َويَْوَم ح 
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ُْ ن مه وَ  يَ ْديِِريَن {انَْرض  يَِما َرح  . نعم إن ال ول يأن هذه  -25سورة التوية:-لهْيت م مُّ
ارياُ هي نفسها تصيو موجودة في التوراة و انناجيل لو ق رئ ال رآن يالعيرية ، 
رو يالسريانية، هو كالم يطل و م ضحك ،و من ي ول يت ف د داس على ع لت ، و رنت  

 انياطيل لتاياُ في نفست . ال يعي ما ي ول ، رو رنت صاحب هو يتعمد ذكر 
و الواقع الصحيو شاهد على يطالن ذلك الزعم ريضا ، نننا لو كتينا ال رآن      

نم قررناه ، فإنت سيي ى كما هو  -الحف لم ن ل ترجمتت–يحروف عيرية ، رو سريانية 
يانية قرآنا ، و لن يتتير . و رما إذا ترجمنا معاني ال رآن إلى  اللتتين العيرية و السر

، فإنت لن يتتير إلى  كتب  -و هدر قد حد  ح ي ة –،و غيرهما من لتاُ العالم 
 رخرى  ، و سيي ى معيرا عن معاني ال رآن الكريم . 

علما يأن الذ  ي تير معاني الكالم ليسُ اللتة، و إنما الذ  ي تيره هو تتير    
في  -و تي ى اللتةموضوا الكالم حسب الزمان و المكان، و الفروف و انحوال . 

مجرد وسلة للتعيير ال غير . فإذا رفتى عالم  يفتوى ما ، حول  -كل انحوال
موضوا معين ، نم نشرناها يين المسلمين حسب لتاتهم ، فإن الفتوى ال و لن تتتير 
. و إذا ما غيّر ذلك العالم فتواه لتتيّر الزمان و المكان ، و الفروف و انحوال ، نم 

المسلمين حسب لتاتهم ، فهي ريضا لن تتتير ، و تي ى ت خالف انولى، نشرناها يين 
و ت منل الرر  الجديد . و عليت فإن الذ  ي تير معنى الكالم ليسُ اللتة ، و إنما هو 
تتير موضوا الكالم و فروفت . و هذا رمر يديهي معروف ، لكن التعصب للياطل 

نكار ح ائق الشرا ،و الواقع، و ، و للمذاهب المنحرفة ، ي وصل رصحايت إلى  إ
 يدائت الع ول . 

   
و رما نصر حامد ريو زيد فإنت يرى رن كالم هللا تعالى  يدخل في )) دائرة      

انفعال اإللهية ، و ليس الصفاُ انزلية ال ديمة المحاينة للذاُ(( . و رن فهور 
ال ول: إن ال ول  الصفاُ في الفعل اإللهي هو )) التح ق التاريخي. من هنا يمكن

اإللهي " كن" في افتتاح الوجود، رو فيما يتلو ذلك من موجوداُ إلى  ريد اريدين ، 
 .  378يدخل دائرة الفعل الزماني، الفعل في التاري  ((

و رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمت، نن صفة الكالم هي صفة ذاُ   
و التفريق يين صفاُ الذاُ و رزلية، و كل صفاتت سيحانت هي صفاُ ذاُ رزلية. 

ضع في مكانت الصحيو ، و رما  يتدا ، ال ضير فيت إذا و  الفعل ، هو ت سيم نفر  م 
إذا ر خرج من ذلك ، و ر سي  استخدامت فال يصو ، و يجب رفضت . نن  هللا تعالى  
وصف نفست يصفاُ الذاُ و انفعال معا ، من دون تفريق يينهما . و رفعالت سيحانت 

-227سورة الي رة:-م على صفاتت، ننت عندما وصف نفست يأنت:} َسِميٌع َعِليٌم {ت و
، وصف نفست ريضا يصفة الفعل يأنت  -11سورة الشورى:-،و) َه َو السهِميع  اليَِصير  {

، و -46سورة طت:-يسمع و يرى ، في قولت:}قَاَل اَل تََخافَا إِنهنِي َمعَك َما رَْسَمع  َورََرى {
ةِ اْلَمتِين  {عندما و اق  ذ و اْل  وه زه َ ه َو الره  -58سورة الذارياُ:-صف نفست يأنت: }إِنه َّللاه

واْ اْلَحيَاة   يَِّن ِللهِذيَن َكفَر  فإنت وصف نفست يصفة الفعل ريضا ، في قولت سيحانت:}ز 
وَن ِمَن الهِذيَن آَمن واْ َوالهِذيَن اته َواْ فَْوقَ  ق  َمن يََشا   الدُّْنيَا َويَْسَخر  ْم يَْوَم اْلِ يَاَمِة َوَّللّا  يَْرز  ه 
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، فهو سيحانت  يسمع يصفة السمع ، و يرزق  -212سورة الي رة:-يِتَْيِر ِحَساٍب {
يصفة الرزاق ، و هكذا مع ياقي صفاُ انفعال ، فأفعالت سيحانت  ت وم على صفاتت 

 انزلية . 

زلية ، و ال تدخل في دائرة انفعال و عليت فإن صفة الكالم هي صفة ذاُ ر     
اإللهية كصفة ، و إنما تدخل فيها كفعل للمتكلم ، فيتكلم سيحانت متى شا  ، و كيفما 
شا  ، و يما شا  . لذا يجب التفريق يين صفة الكالم كصفة ذاُ رزلية ، ويين فعل 

سورة -ا ي ِريد  {التكلم المتعلق ياإلرادة اإللهية المطل ة، ننت سيحانت} فَعهاٌل لِّمَ 
. و فعل التكلم ،و كل صفاُ انفعال ال تتعلق يصفاتها ف ط ، و إنما  -107هود:

تتعلق رساسا ياإلرادة اإللهية، ننت سيحانت فعال لما يريد ، فهو رزاق و رحيم ، لكنت 
تعل ة يما ي ريده و  يرزق من يشا  ، و يرحم من يشا  ، فانفعال اإللهية كلها م 

انت و تعالى  . و من خالل رفعالت تفهر آنار صفاتت ،و ليسُ صفاتت هي يختاره سيح
ِ َكْيَف ي ْحيِي اْنَْرَض  ُِ َّللاه التي تفهر ، يدليل قولت سيحانت: }فَانف ْر إلى  آنَاِر َرْحَم

ْحيِي اْلَمْوتَى َوه َو َعلَى ك ّلِ َشْيٍ  قَِديٌر {  .   -50وم:سورة الر -يَْعَد َمْوتَِها إِنه ذَِلَك لَم 
و رما دخول ال ول اإللهي:)) كن (( في دائرة اإليجاد و التكوين ،و التاري       

اإلنساني  ، فهذا صحيو ، ي شيت دخول الوحي اإللهي في حياة اإلنسان  ، لكن انمر 
ليس كما ذهب إليت الرجل يعد ذلك . نن وحي هللا ، و عيارة ) كن( ، كل ذلك من 

ت،و لم يتحّول إلى  مخلوق ، يدليل رنت سيحانت   مع إنزالت كالمت و وحيت سيحان
لل رآن، و تدوينت و قرا  الناس لت ، وصفت يأنت كالمت، و وحيت، و كتايت ، و هذا 

 سيق رن ناقشناه و ييناه .
و رما عيارة ) كن( ، فهي من كالم هللا ، يخلق يها ما يشا  و يختار ، ل ولت     

. فاهلل  -82سورة يس:-ه  إِذَا رََراَد شيئا رَْن يَ  وَل لَت  ك ْن فَيَك ون  {سيحانت: }إِنهَما رَْمر  
تعالى  يخلق يعيارة)كن( ، و ليسُ هي المخلوقة ، و ال هي من مخلوقاتت ، فهي من 
الكالم اإللهي الذ  ي وجد هللا يها المخلوقاُ ، لذا قال سيحانت: } راَلَ لَت  اْلَخْلق  َوانَْمر  

، فعيارة )كن( من رمره سيحانت ،و -54سورة انعراف:-َك َّللّا  َربُّ اْلعَالَِميَن {تَيَارَ 
 هي من كالمت و ليسُ من مخلوقاتت. 

لذلك يجب التفريق يين الفعل و المفعول ، فالفعل هو من كالم هللا و هو عيارة     
 )كن( ، و المفعول هو ما نتل عن فعل )كن( ،و هو المخلوق . فالمفعول هو
ً يأن دخول الفعل  المخلوق ، و الفعل هو من كالم هللا الذ  هو عيارة )كن( . علما
اإللهي مجال التاري  اإلنساني  يفعل )كن( ال ي خرجت من الكالم اإللهي ،و ال يجعلت 
فعال يشريا ، نن  الذ  تحّول إلى  ذلك هو ما ترتب عن ذلك الفعل من آنار في 

ن كالما إلهيا مع رنت  دخل مجال التاري  اإلنساني  ، حياة اإلنسان  .لذا فل ال رآ
ف رره الناس ،و دّونت ، و حففوه ،و تأنروا يت ، لكنت مع ذلك فل كالما إلهيا ننت 

 من كالم هللا و ليس من مخلوقاتت . 
و ر شير هنا إلى  الرجل رخرج صفاُ انفعال من رن تكون صفاُ ذاُ ، منها    

ما قالت المعتزلة قديما ، و هو ال ول يخلق ال رآن ، و رنت  صفة الكالم ، ليصل إلى 
مخلوق ال يختلف عن المخلوقاُ اإللهية انخرى  . لذا جعل كال من اإليجاد، و 
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. و معنى كالمت هو رن الخلق و اإليجاد  379الخلق ، و الكالم  من صفاُ انفعال
ا ال يصو ، و تحريف روجدا المخلوقاُ  المعروفة ، و الكالم روجد ال رآن . و هذ

لل رآن ريضا ، نن  رفعال هللا تعالى  كلها غير مخلوقة ، ننها هي التي توجد ،و 
تخلق ، و ترزق ، و قد سيق رن يينا الفرق يين الفعل و المفعول ، رو يين انفعال و 
المفعوالُ. و ال رآن الكريم هو من كالم هللا ، كما رن عيارة)كن( هي ريضا من 

انت، دورها اإليجاد و التكوين ، كما رن دور ال رآن هداية اليشر لتعييد كالمت سيح
العياد لرب العياد. و هذا خالف ما رراد رن ي وهمنا يت حامد ريو زيد . فال رآن  ليس 
 مخلوقا ، و لم توجده عيارة)كن( ، نن  كال منهما من كالم ،وليسا من مخلوقاتت . 

اد للموقف السايق ، و يتعلق يموضوا خلق ال رآن و رما الموقف السايع فهو امتد   
. فهل ال رآن مخلوق ، رو غير مخلوق ؟ ، و هل هو قديم ، رو غير قديم ؟ . ذكر 

ر  -نصر ريو زيد رر  المعتزلة ،و انتصر لت ، و انت د مخالفيت ، و مفاده رنهم 
اُ انزلية قالوا:إن ال رآن حاد  مخلوق ، ننت  ليس صفة من صفاُ الذ -المعتزلة

، فهو فعل إلهي ،و ليس صفة . فهو من صفاُ انفعال التي لها تعلق يالعالم. و 
قالوا ريضا: إن صفة الكالم تستلزم وجود المخاطب الذ  يتوجت إليت المتكلم يالكالم، 
تكلم منذ انزل ر  كالمت قديم لكان معنى ذلك ، رنت  و لو)) وصفنا هللا تعالى  يأنت  م 

  380ون وجود م خاطب(( ، قيل خل ت للعالم . و هذا ي نافي الحكمة اإللهيةكان يتكلم د
. 
ر  –و ذكر ريضا رن الفكر الديني عموما يستحضر المعنى السلفي ل دم كالم هللا    

، و هذا المفهوم قالُ يت فرقة كالمية ، لم يسمها الرجل . و هذه الرؤية  -ال رآن
رتيط يها ، من معنى قَِدم ال رآن و رزلية الوحي. تيناها الفكر الديني المعاصر، و ما ي

و رشار الرجل إلى  موقف المعتزلة، و مدحت و صّويت .و ذكر ريضا رن الفكر 
الديني المعاصر قال يِ َدم ال رآن و رزليتت ، يوصفت صفة قديمة من صفاُ الذاُ 

 . 381اإللهية
لوا: إن ال رآن من قا -و جعلهم من الحشوية –و ذكر حسن حنفي رن الحنايلة     

شيهة الحلولية  كالم هللا ، و هو قديم يانصواُ . لذلك س مي مذهيهم يمذهب الم 
 382الم جسمة. كما رنهم  لم ي فرقوا يين ال را ة و الم رو  ، و ال يين التالوة و المتلو

. 
و رقول: إن قولهما غير صحيو في معفمت، ننت روال إن الصواب في مسألة كالم    
عالى  ، ليسُ كما ذهب إليت هؤال  ، نن الكالم كصفة يختلف عن الكالم كفعل هللا ت

و تعلق يت ، فكصفة هو صفة ذاُ رزلية ،و ليسُ صفة فعل ، لكنها كفعل للمتكلم 
هي صفة فعل ، تتعلق ياإلرادة اإللهية المطل ة ، في التكلم من عدمت ، فهو سيحانت 

شا  . ننت  سيحانت فعال لما يريد ، و يفعل ما يتكلم متى شا  ،و يما يشا ، و كيفما ي
تعلق يفعلت اإلراد   يشا  و يختار . و من نم فإن  ال رآن الكريم هو من كالم هللا الم 

 ليس هو صفة الكالم الذاتية انزلية  .  -ر  ال رآن-عندما ي ريد رن يتكلم ، لكنت
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يارة )كن( التي هي ريضا يختلف عن ع –الذ  هو من كالم هللا  -و ال رآن الكريم   
ه  إِذَا رََراَد  من كالم هللا ، التي يخلق يها ما يشا  و يختار ، ل ولت سيحانت: }إِنهَما رَْمر 

. فهنا عندنا: فِعل و مفعول ، رمر و  -82سورة يس:-فَيَك ون  {شيئا رَْن يَ  وَل لَت  ك ْن 
خلق ، لكن هذا ال ينطيق على ال رآن ، ننت من كالم هللا ف ط ، و ليس م خصصا 
نزل لعيادة هللا يشيرا و نذيرا . و  لي خلق يت ، و ال هو مخلوق  ، فهو من كالم هللا م 

تي تعدد ، و م  عض ، ال نهاية لت ، منت عيارة)كن( ، و من نم فإن كالم هللا تعالى  م 
منت ال رآن الكريم ، و منت تكليمت للمالئكة و الشيطان ، و منت تكليمت ليعض رنييائت . 

 و كل ذلك من كالم هللا ، ليس مخلوقا، على تنّوعت و تعدده .
تكلم     و رما اعتراض المعتزلة يأن إنياُ صفة الكالم هلل ي ؤد  إلى  وصفت يأنت  م 
نذ انزل ،و هذا ينافي الحكمة حسب زعمهم . فهو اعتراض ال يصو ، و فيت م

تتليط و جهل ياهلل تعالى  ، و الصواب في ذلك ليس كما قال المعتزلة ، و ال كما 
قال الذين قالوا يِ َدم ال رآن . ننت  يجب التفريق يين ال رآن كجز  من كالم هللا ، و 

ائمة يذاتت سيحانت، و إنياتها ال يستلزم رن هللا فل يين صفة الكالم كصفة ذاُ رزلية ق
نذ انزل، و سيفل كذلك إلى  انيد ، نن الصفة كصفاُ ذاُ رزلية ، فعلها  يتكلم م 
تعلق ياإلرادة اإللهية الم طل ة ، يحكم رنت سيحانت   فعال لما يريد ، و يفعل ما يشا   م 

ما يشا ، و هذا رمر نّص عليت و يختار ، فيتكلم متى يشا  ، و يما يشا ، و كيف
الشرا ، و هو من كمال انلوهية و ضرورياتها، و إال كان هللا عاجزا، و مناقضا 
لما نّص علت سيحانت يأنت فعال لما يريد،و لت الخلق و انمر،و يفعل ما يشا  و 

إذا قلنا: فالن كاتب ، هل معنى هذا رنت   -وهلل المنل انعلى -يختار . و منال ذلك
ل حياتت و هو يكتب ، رو رنت  يكتب متى ي ريد ؟ ، ال شك رنت ال يكتب طول طو

حياتت ، و إنما يكتب متى يريد ، و هذا ال ينفي عنت صفة الكتاية ، و رنت موصوف 
تحكم فيها ، و هذه صفة كمال ال صفة  يأنت الك تاب ، فهي صفة ذاتية فيت ، و هو الم 

، فما يالك يحال صفة الخالق الفعال لما يريد ن ص. فإذا كان هذا حال صفة المخلوق 
، و الذ  على كل شي  قدير ؟ ؟ . و من نم يتيين رن اعتراض المعتزلة هو 

 اعتراض صيياني ، و ياطل من رساست ، و يدل على مدى جهلهم ياهلل تعالى  . 
تأنر      يأصول و نانيا ليس كل الفكر الديني المعاصر ي ول يِ دم ال رآن ، فالفكر الم 

. و في  383المعتزلة في الصفاُ و غيرها، ال ي ول ي دم ال رآن كالفكر الشيعي منال
رهل السنة من ال ي ول يِ دم ال رآن ، و ي منل هذا االتجاه كيار المدرسة السلفية من 
الحنايلة و رهل الحدي  ، الذين ي ولون: كالم هللا غير مخلوق ، منت يدر و إليت يعود 

ن السلف و الحنايلة رنهم قالوا: إن ال رآن قديم . فهذا غير صحيو ، .و رما ما قيل ع
و افترا  على ال وم ، نن رول من قال يأن ال رآن قديم ، هو عيد هللا ين كالب 

الهجر ( ، و لم ي عرف ذلك عن احد من السلف . و المتواتر عنهم  3اليصر )ق:
كلم يمشيئتت  و قدرتت . و لم ي ل قولهم: ال رآن كالم هللا غير مخلوق ، و رن هللا يت

رحد من رئمة السنة ، كأحمد و اليخار  ، و اين الميارك ، رن ال رآن قديم . لكن ريا 

                                                
 سيأتي تونيق ذلك الح ا .   383
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الحسن انشعر  قال يرر  اين كالب يأن ال رآن قديم ، نم قال انشاعرة ي ولت من 
 .  384يعده
هة الحلولية و ليس صحيحا رن مذهب الحنايلة س مي مذهيهم يأنت مذهب الًمشي    

الم جسمة . فهذا االسم المركب ال ي عرف يت مذهب الحنايلة و رهل الحدي  ، فهم ال 
ي ولون يذلك ريدا، و إن كان يعض خ صومهم قد يكذيون عليهم ، و يتهمونهم 
يالتجسيم ، و التشييت، والحشو، في إطار المجادالُ و المهاتراُ التي كانُ تحد  

ما رن قول حسن حنفي يأن الحنايلة لم ي فّرقوا يين . ك385يينهم و يين معارضيهم
يالغ فيت ريضا ، فإذا صدق  التالوة و المتلو، و يين ال را ة و الم رو  ، هو قول م 
على يعض المنتسيين إليهم ، فإن كيار علمائهم فّرقوا يين ذلك صراحة ، و يينوا 

لم رسلة على الجهمية وجت الصواب فيت . منهم اين قيم الجوزية في كتايت الصواعق ا
و المعطلة ، فذكر رن كال من رحمد و اليخار  ، فّرقا يين صوُ ال ارئ ، و هي 
التالوة ، و يين كالم هللا ، الذ  هو المتلو و الم رو  . نم توسع في المسألة و ييّن 
وجهت الصواب فيها، و انتصر للرر  الذ  فّرق يين التالوة و المتلو ،وال را ة و 

 .  386الم رو 
و إذا كانُ المعتزلة قالُ يأن ال رآن مخلوق ، و انشعرية يأنت  قديم ، و لم ي ل    

السلف و الحنايلة مخلوقا و ال قديما ، فأين الصواب في ذلك ؟. رنت  سيق رن يينا رن 
قول المعتزلة يأن ال رآن مخلوق ، هو قول غير صحيو . و رما ال ول يأنت  قديم ، 

نن ال رآن ليس هو نفست صفة الكالم الذاتية انزلية ، و إنما فهو ريضا ال يصو ، 
هو فعل إلهي يتعلق يصفة الكالم ، فاهلل تعالى  تكلّم يال رآن ،و يتيره من الكتب 
الساي ة ، و تكلّم ريضا مع يعض مخلوقاتت . و هذا يعني رن كالمت سيحانت  َمتعدد و 

تنّوا ، و ليس قديما نمرين: رولهما هو رن كالم هللا متيعض ، و متنّوا ، و متعدد  م 
نزلة ، و في تكليم هللا تعالى  ليعض مخلوقاتت ،و هذا يعني رن  ، تجلى في الكتب الم 
كالمت تعالى  لت يداياُ و لت نهاياُ ، يحكم رنت  سيحانت يتكلم متى يشا  ، و يما 

و رن ال ول يِ َدم يشا  ، و كيفما يشا  ، و من نم فهو ليس قديما . و انمر الناني ه
تعدد ، و  ال رآن ، ي ؤد  إلى  تعدد ال دما  و انزليين ، يحكم رن كالم هللا تعالى  م 
تنوا ، منت ال رآن الكريم ،و مالم هللا الذ  كلّم يت يعض مخلوقاُ . و هذا ال يصو  م 
فإن ، ننت ال رزلي إال هللا تعالى  يذاتت و صفاتت التي ال تنفك عن ذاتت . و من نم 

ال رآن الكريم ال هو مخلوق ، و ال هو قديم ، و إنما هو كالم هللا منت صدر ،و إليت 
يعود ،و ال يصو وصفت يأنت مخلوق ، ننت غير مخلوق ، كما سيق رن ييناه .و ال 
يصو وصفت يأنت قديم ، ننت ليس قديما ريضا ، ننت فعل لصفة الكالم انزلية ال ائمة 

لهية تايعة لصفاتها انزلية ، و ال تتحول إلى  مفعوالُ رننا  يالذاُ ،و انفعال اإل
فعلها . و عليت فال يصو وصفها يأنها  مخلوقة ، و ال يأنها قديمة ، و لهذا قال 
السلف عن ال رآن: إنت كالم هللا  منت صدر ، و إليت يعود . فال يحمل صفة انزلي ، 

 لوقا .        و ال صفة المخلوق ، ننت  ليس قديما ،و ال مخ

                                                
ان ال نوجي: . و صديق خ 761ص:  7، ج  557، 556،  533،  497،  466ص: 5رنفر : اين تيمية : مجموا الفتاوى ، ج   384

 .  107،  106،  89. و ريو يكر الياقألن   : انن صاف ، ص:  71قطف النمر في ييان ع يدة رهل اننر ، ص: 
 و ما يعدها .  38رنفر منال : كتاينا : انزمة الع يدية يين انشاعرة و رهل الحدي  ، ص:   385
 و ما يعدها .  660، ص:  1998المعطلة ، دار الفكر ، ييروُ ،  اين قيم الجوزية : م ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية و  386
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و الموقف النامن مفاده هو رن نصر حامد ريا زيد زعم رن كال من ال رآن و     
هو كلمة هللا ، و ذلك رنت إذا كان )) ال رآن ر ل ي إلى  محمد ،  -عليت السالم-عيسى

وٌح { ، ر  رن -171سورة النسا :-فإن عيسى يالمنل كلمة هللا } رَْل َاَها إلى  َمْريََم َور 
محمدا ي ساو  مريم ، و الوسيط في الحالتين جيريل ، الذ  تمنل لمريم" يشرا رن 

سويا" ، و قد تمنل ريضا لمحمد في صورة رعرايي ، و في الحالتين يمكن ال ول :" 
إن كالم هللا قد تجسد في شكل ملموس ، في كلتا الديانتين: تجسد في المسيحية في 

إلسالم نصا لتويا ، و في لتة يشرية ، مخلوق يشر  ، هو المسيو ، و تجسد في ا
  387هي اللتة العريية ، و في كلتا الحالتين صار اإللهي يشريا ، رو تأنسن اإللهي ((

. 
و رقول: إن كالمت هذا ال يصو ، و فيت تتليط ، و تحريف للشرا ،و إغفال   

لنصوص شرعية استيعدها الرجل ننها تخالف زعمت و تن ضت من جهة ، و رنت  لم 
يلتزم يالمنهل الشرعي في تفسير ال رآن الكريم من جهة رخرى  . فأهمل آياُ ، و 
حّرف رخرى  ، و وحّمل آياُ ما ال تحتمل،و وجهها توجيهيا مذهييا تحريفيا لتاياُ 
في نفست ، رهمها : ال ول يخلق ال رآن ، و رنت  رصيو يشريا ال إلهيا ، و رنت ال فرق 

مسيو ،و ما ي ولت المسلمون في ال رآن ، و رنت ال يصو يين ما ي ولت النصارى في ال
 للمسلمين رن يعترضوا على من ي ول يأن هللا تجسد في المسيو.

عليت -و دحضا لمزاعمت رقول: روال رنت ال توجد رية في ال رآن صّرحُ يأن عيسى  
ُِ اْلَمآل -السالم ئَِكة  يَا َمْريَم  إِنه هو كلمة هللا ، و إنما الموجود هو قولت تعالى : }إِْذ قَالَ

ً فِي الدُّْنيَا َوارِخَرةِ َوِمَن  ت  اْلَمِسيو  ِعيَسى اْين  َمْريََم َوِجيها ْنت  اْسم  ِك يَِكِلَمٍة ّمِ ر  َّللّاَ ي يَّشِ
يِيَن { ،و } إِنهَما اْلَمِسيو  ِعيَسى اْين  َمْريََم َرس ول  َّللّاِ -45سورة آل عمران:-اْلم  َره

ْنت  {َوَكِلَمت   وٌح ّمِ ،و }قَاَل إِنهَما رَنَا َرس ول  -171سورة النسا :-ت  رَْل َاَها إلى  َمْريََم َور 
ُْ -19سورة مريم:-َريِِّك ِنََهَب لَِك غ اَلماً َزِكيّاً { َُ ِعْمَراَن الهتِي رَْحَصنَ ،و }َوَمْريََم اْينَ

 ُْ وِحنَا َوَصدهقَ ُْ ِمَن اْل َانِتِيَن {فَْرَجَها فَنَفَْخنَا فِيِت ِمن رُّ ُِ َريَِّها َوك ت يِِت َوَكانَ -يَِكِلَما
. فهذه ارياُ تشرح يعضها يعضا ، و ليس فيها تصريو يأن  -12سورة التحريم:

الكلمة التي ر ل يُ إلى  مريم هي: عيسى ، و إنما يتيين من مجموعها رن جيريل هو 
الى   ، فيشر مريم يكالم من هللا الذ  تولى عملية التيشير و الخلق يأمر من هللا تع

تضمن تيشيرها يالتالم ، نم تولى هو عملية الخلق يكلمة)كن( ، التي هي ريضا من 
لق عيسى  لق يها ،  -عليت السالم-كالم هللا ، فخ  ، فليس هو كلمة)كن( ، و إنما هو خ 
 فهو مفعول لفعل)كن( . 

   
السايق يوضوح ، و يينُ رن كما رنت  توجد آياُ رخرى  صريحة شرحُ المعنى    

الم صود يالكلمة هي كلمة ) كن ( ، و ليس المسيو هو كلمة ) كن ( ، و إنما هو 
مفعول، و مخلوق ، و م كّون من كلمة ) كن ( ، يدليل ارياُ ارتية : رولها هي رن 
هللا تعالى  نَّص على رمر عام شامل يتعلق يكل المخلوقاُ ، مفاده هو رن هللا تعالى  

ه  إِذَا ي خلق ي ولت: ) كن ( ، فينتل عن ذلك إيجاد المخلوق ، ل ولت سيحانت: }إِنهَما رَْمر 
 –عليت السالم  -، و يما رن عيسى -82سورة يس:-رََراَد شيئا رَْن يَ  وَل لَت  ك ْن فَيَك ون  {

                                                
 .  205،  48حامد ريو زيد : ن د الخطاب الديني ، ص:   387
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مخلوق ، و عيد هللا و رسولت ، و اين مريم ، و قد وصفت ال رآن يذلك في عدة آياُ 
سورة -ك ولت تعالى : }إِْن ه َو إاِله َعْيدٌ رَْنعَْمنَا َعلَْيِت َوَجعَْلنَاه  َمناَلً لِّيَنِي إِْسَرائِيَل { ،

و  -171سورة النسا :-،و } إِنهَما اْلَمِسيو  ِعيَسى اْين  َمْريََم َرس ول  َّللّاِ {-59الزخرف:
هي من كالم هللا ، و إنما ليس هو كلمة ) كن ( ، التي  -ر  عيسى  -هذا يعني رنت 

كّون ، و مفعول ، و مخلوق يكلمة ) كن (.  هو نتاج لها . فهو م 
و ارية النانية هي قولت تعالى  : }إِنه َمنََل ِعيَسى ِعنَد َّللّاِ َكَمنَِل آَدَم َخلَ َت  ِمن ت َراٍب    

طع دامغ على رن ، و هذا دليل قا -59سورة آل عمران:-نِمه قَاَل لَت  ك ن فَيَك ون  {
عيسى مخلوق هلل تعالى  يكلمة ) كن ( ، و رن خل ت ال يختلف عن خلق آدم ،و ال 

ليس هو كلمة ) كن ( ،  -عليت السالم-عن خلق ر  مخلوق آخر. و من نم فإن عيسى
 و إنما هو مفعول و مخلوق لها .

عليهما –المسيو و ارية النالنة هي رن هللا تعالى  عندما ذكر قصة مريم ،و ميالد     
في سورة مريم ، ع ّب على ذلك ي ولت سيحانت: }ذَِلَك ِعيَسى اْين  َمْريََم قَْوَل  -السالم

ِ رَن يَتهِخذَ ِمن َولٍَد س ْيَحانَت  إِذَا قََضى رَْمراً فَإِنهَما يَ    وَن َما َكاَن َّلِله ول  اْلَحّقِ الهِذ  فِيِت يَْمتَر 
فهذا شاهد دامغ قاطع على رن عيسى ليس هو  .-35-34مريم: سورة-لَت  ك ن فَيَك ون  {

كلمة هللا، و إنما هو مخلوق يكلمة ) كن ( ، و ليس هو عيارة ) كن ( ريضا كما زعم 
 الرجل .

و نانيا إن مما ي يطل زعمت ريضا ، هو رن الفارق واضو يين كالم هللا الذ  منت     
لذ  هو مخلوق هلل يكلمة ) كن ( ، يدليل ا -عليت السالم-ال رآن الكريم ، ويين عيسى

رن هللا تعالى  وصف عيسى يأنت عيده و رسولت ، و رنت اين مريم ، و رنت  مخلوق 
يكلمة) كن ( كياقي المخلوقاُ ، و رنت لن يستنكف يأن يكون عيدا هلل . لكنت لم 

، و يصف ال رآن يذلك ، و ال يصفة واحدة من تلك انوصاف ، فلم يصفت يأنت عيده 
ال رنت رسولت ، وال رنت مخلوق يكلمة ) كن ( ،و ال رنت اين كذا . كما رنت سيحانت لم 

و آدم . و من جهة رخرى   -ر  عيسى-ي  ارن يين ال رآن و عيسى ، كما قارن يينت
فإنت سيحانت وصف ال رآن يأنت  كالمت و وحيت ، و رنت في لوح محفوف ، و لم 

ين ال رآن و عيسي ، فال رآن  ليس هو كلمة ) يصف عيسى يذلك . فالفرق واضو ي
كن ( ، و إنما هو من كالم هللا ، و تلك الكلمة هي ريضا من كالم هللا ، و من كالمت 
لق يها عيسى ين مريم  الموجود في ال رآن ريضا ، و هي عيارة م خصصة للخلق ، خ 

–رسولت محمد  و كل المخلوقاُ ، و رما ال رآن فهو كالم هللا الم عجز المنزل على
 لتعييد العياد لرب العياد . -عليت الصالة و السالم

و ينا  على ذلك فيما رن ال رآن كالم هللا نزل ياللتة العريية ، فهو ليس مخلوقا     
ينزولت يها ، و ما اللتة إال وسيلة تجلى فيها كالم هللا تعالى  ، كما تجلى من فيل في 

لق  -معليت السال–لتاُ رخرى  . لكن عيسى  لم تتجسد فيت كلمة هللا)كن(، و إنما خ 
ل ُ يها كل المخلوقاُ .   يها، كما خ 

علما يأن هللا تعالى  رخيرنا رنت يَّشر يعض اننييا  يأنت سيرزقهم يالولد يعدما     
، و كما يشر هؤال  ، ف د يّشر ريضا  -عليهما السالم–كيروا ، كإيراهيم ، و زكريا 

يالمسيو عيسى ين مريم . فكانُ اليشارة يكالم من هللا يواسطة مريم يأنت  سيرزقها 
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في كل –المالك جيريل ، و رما عملية خلق هؤال  ، و منهم المسيو ، فتمُ 
 يكلمة ) كن ( . فالمسيو إذن ليس هو كلمة هللا . -الحاالُ

للصفاُ اإللهية هو  -و رمنالهم –و ختاما لهذا الميح  يتيين رن نفي المعتزلة    
خالف للشرا و الع ل معا . ننهم نفروا إليها يمنفور التشييت  موقف غير صحيو، م 
شيهة الصفاُ و انفعال ، فانتهى يهم ذلك إلى   ال التنزيت . لذا قلنا: إن هؤال  من م 
التعطيل الجزئي و الكلي من جهة ، و شيّهوا هللا تعالى  يالجماداُ و المعدوماُ من 

وا يالتنزيت الصحيو ، وال هم تخلّصوا من التعطيل و جهة رخرى  . فال هم رخذ
 التشييت . 

 رابعا: أباطيل تتعلق بالجبر و االختيار،و الشر و الخير في العالم: 
يتضمن هذا الميح  طائفة من انياطيل قال يها يعض ردعيا  الع النية ، تتعلق    

، سنذكرها من خالل يموضوا الجير و االختيار ، و وجود الشر و الخير في العالم 
المواقف التالية : رولها هو رن حسن حنفي زعم رن نفي الصفاُ اإللهية لت صلة 
يإنياُ رفعال اإلنسان  ، نم زعم رن )) إنياُ قَِدم اإلرادة ي ؤد  إلى  نفي الحرية 

 . 388اإلنسانية . كما رن نفي قَِدمها ي ؤد  يالضرورة إلى  إنياُ الحرية اإلنسانية ((
ول:إن قولت هذا ياطل جملة و تفصيال، و فيت تتليط و سو  فهم للموضوا ، و رق   

و إنكار لما رنيتت الشرا ،و يشهد يت الواقع . و يما رن موضوا الصفاُ  سيق رن 
تناولناه ، و ريطلنا شيهاُ و رياطيل النفاة المتعل ة يالصفاُ ، و يينا رن هللا تعالى  

ة ال تنفك عن الذاُ ؛ فإنما زعمت حسن م تصف يكل صفاُ الكمال، و هي رزلي
حنفي هنا من نفي قَِدم اإلرادة اإللهية ، هو زعم ياطل . نن قَِدم اإلرادة اإللهية هي 
من ضرورياُ انلوهية، و هذا يشهادة الشرا ، و الع ل ، و الواقع ، و إنكارها ال 

 ، و وصفت يالعجز ي ؤد  إلى  إنياُ إرادة اإلنسان  ، و إنما ي ؤد  إلى  تعطيل هللا
روال ، نم عدم قدرتت على الخلق نانيا ، نم إنكار وجود هللا نالنا . و يما رن الكون 
موجود فإن هذا دليل قاطع على رن خال ت م تصف يكل صفاُ العفمة و الكمال 
انزلية ، كال درة ،و اإلرادة الحرة المطل ة . و هذا نايُ شرعا ريضا ، ل ولت 

،و}َوَريَُّك يَْخل ق  َما يََشا   َويَْختَار  َما -20الي رة:- َعلَى ك ّلِ َشْيٍ  قَِديٌر {سيحانت: إِنه َّللاه 
ا ي ْشِرك وَن { ِ َوتعالى  َعمه م  اْلِخيََرة  س ْيَحاَن َّللاه .و قد تجلى  -68سورة ال صص:-َكاَن لَه 

سيّر و الم خيّر، و كل ذلك دليل دامغ على  ذلك في وجود اإلنسان  يجانييت الم 
اتصاف الذاُ اإللهية يال درة ،واإلرادة و االختيار ، و لو لم يكن هللا تعالى  م تصفا 
يذلك لما فهرُ يعض آنارها في مخلوقاتت ، كاإلنسان  . منها المذكور في قولت 

اَها} وَرَها َوتَْ َواَها}7تعالى : َونَْفٍس َوَما َسوه { َوقَْد 9ن َزكهاَها}{ قَْد رَْفلََو مَ 8{ فَأَْلَهَمَها ف ج 
. فإرادة اإلنسان  الحرة النسيية هي من إرادة -10-7سورة الشمس:-َخاَب َمن َدسهاَها{

هللا الكلية المطل ة . و عليت فإن نفي قَِدم اإلرادة اإللهية هو نفي إلرادة اإلنسان  ،و 
 إنياتها هو إنياُ إلرادة اإلنسان  .

تداد للموقف انول ، و مفاده رن حسن حنفي رنكر و رما الموقف الناني ، فهو ام    
إمكانية التوفيق يين صفاُ هللا ، و يين حرية اإلنسان  ، و ركد على رن رفعال الناس 
، إما رن تكون حرة ، رو ال تكون حرة ، و رن التوفيق يين ذلك ي ؤد  إلى  )) تأجيل 
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إال احتوا  رحد انطراف  الصراا ،و ليس إلى  إلتائت ، فيتفجر يعد ذلك . و ال يي ى
 .  389لآلخر عن طريق التأويل ((

و رقول: إن قولت هذا ال يصو ، و ال ي عير عن الح ي ة الشرعية ، و ال الواقعية ،    
و إنما ي عير عن رر  الرجل ، و رغيتت ، و مذهييتت . و هذا الرجل إما رنت ال يعي 

لشيهاُ و انياطيل لتاياُ في ما ي ول ، رو رنت صاحب هو يتعمد إنارة منل هذه ا
شكلة نفسية و فكرية تتعلق يالموضوا الذ  طرحت . و  نفست، رو رنت ي عاني من م 
الرجل فيما زعمت لم ي دم عليت دليال صحيحا و ال ضعيفا  من الشرا و ال من الع ل 
. و الذ  قالت ما هو إال زعم ، ال حجة فيت و ال يرهان ، و الزعم ليس دليال و ال 

ة ، و ال يعجز عنت رحد . و زعمت هذا ال اعتيار لت ، ننت ي خالف الشرا و حج
الواقع الصحيو معا ، نن  اإلنسان  مخلوق هلل تعالى  ، رحب اإلنسان  ذلك رم كرهت 
، فإنت لن ي تير من تلك الح ي ة شيئا ، و هو محكوم يسنن هللا في خل ت ، فليس 

خلق ، و لن يستطيع رن يختار والديت ، و ال لونت لإلنسان اختيار في رن ي خلق رو ال ي  
 ، و ال المكان الذ  ي ولد فيت ،و لن يستطيع الفرار من الموُ ...إل  . 

لكن من جهة رخرى  فإن لإلنسان هامش واسع من حرية التصرف ، فيستطيع رن    
ه ي ؤمن يخال ت ، رو يكفر يت ، رو يسرق رو ال يسرق ، و في م دوره رن يتض يصر
رو ال يتضت ، و رن يفلم الناس رو ال يفلمهم ، و رن ي تل رو ال ي تل.  لكنت في كل 
هذه الحاالُ اإلرادية و غيرها فأنت مخلوق هلل تعالى  ، و لن يستطيع رن يفلُ من 

سيّر في جانب من حياتت ،  -رحب رم كره–قيضتت . و يذلك يتيين رن اإلنسان   فهو م 
خيّر في جانب آخر من  حياتت ، و هذه الح ي ة يشهد لها الشرا و الواقع . و ليس و م 

هو الذ  جعل نفست م سيّرا و م خيّرا ، و إنما هللا تعالى  هو الذ  خل ت على ذلك ، و 
كاير ،  هذه ح ي ة محسوسة و مرئية ال يمكن إنكارها . و من يحاول إنكار ذلك فهو م 

تالط ، و صاحب هوى ، رو جاهل ال عاند ، و م   يعي ما ي ول . فاإلنسان  لن و م 
يستطيع رن يكون كما يريد في كل جوانب حياتت ،ننت محكوم ياإلرادة اإللهية، و 
وَن إاِله رَن  يالسنن اإللهية في الطييعة التي خل ها هللا تعالى ، قال سيحانت: }َوَما تََشاؤ 

فإن اإلنسان  ليس كما زعم  .و عليت -29سورة التكوير:-يََشاَ  َّللاه  َربُّ اْلعَالَِميَن {
حسن حنفي يأنت  إما رن يكون حرا رو ال يكون حرا ، فهذا زعم ياطل ، نن اإلنسان  
لن يستطيع رن يكون حرا م طل ا من كل قيد ، يفعل ما ي ريد ،و لن يستطيع ريضا رن 
خيّر من  جيرا في كل رحوالت ، يمعنى رنت لن يستطيع إلتا  الجانب الم  يجعل نفست م 
حياتت . هذه الح ي ة هي التي حاول حسن حنفي إنكارها، و لن يستطيع ذلك ، ننت و 
شاهد الذ   إن رنكرها كالما، فإنت لن يستطيع إنكارها يلسان الحال و الواقع الم 

 ين ضها عليت  يالضرورة . 
كما رن الذ  ذكرناه ي يطل تشكيكت في إمكانية التوفيق ، و ال يستدعي تدخل     
ل الذ  رشار إليت حسن حنفي ، و هو ي صد يذلك التأويل التحريفي ، ال التأويل التأوي

الصحيو الموافق للشرا و اللتة العريية . و الدليل على إيطال زعمت هو ما سيق رن 
من رن اإلنسان  ليس حرا م طل ا ، و ليس مجيرا م كيال  -يدليل الشرا و الواقع -ييناه

خيّر ، و هذه ح ي ة نايتة ملموسة في كل رحوالت ، و إنما هو مخ سيّر و م  لوق هلل م 
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من كيرى الي ينياُ الشرعية و الكونية ، من ينكرها فهو صاحب هوى م تعصب 
ينكر الشمس في رايعة النهار. و يذلك يتيين ريضا رن ما رناره حسن حنفي ما هو إال 

شكلة وهمية ، ال دليل عليها من الشرا و ال من الواقع .  م 
من مزاعمت ريضا رنت استنكر ما ن لت عن المتكلمين ال دما  ، من رنهم   و    

تّصوروا رن هللا يتدخل في تحديد مست يل اإلنسان  و مصيره. في حين رن اإلنسان  
هو الذ  ي حدد م ست يلت، و كيفية خلوده . نم قال:)) و  -في تح يق رسالتت في الحياة -

ضعُ هكذا دخل هللا يصفاتت و رفعالت في  كل المشاكل اإلنسانية ، و الطييعية ، و و 
 .  390المشاكل كلها وضعا الهوتيا((

و رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمت ، ننت انيُ حرية اإلنسان  ، و نفي   
تدخل اإلرادة اإللهية في تسيير سلوكياُ اإلنسان  . مع رن الح ي ة خالف ذلك ،و 

الم ، و ال هو خال ت ، وال سيده ، و ال هو َخلَق هي اإلنسان  ليس وحده في هذا الع
سيرة و م خيرة معا . كما رنت ال يستطيع رن يتحكم في العالم، و ال  نفست و جعلها م 
في الواقع اليشر ، كما ي ريده هو يالضرورة . و مع رن اإلنسان  طرف رساسي في 

ت ال يستطيع رن يتحكم التحكم في مشاعره ،و رفكاره، و سلوكياتت ، و مست يلت، إال رن
في كل ذلك يالضرورة كما ي ريد هو ، ف د يحد  ذلك و قد ال يحد  . و هذا يحكم 
خيّر في جانب آخر منها ،  سيّر في جانب من حياتت ، و م  رن اإلنسان  مخلوق هلل ، م 
و كل ذلك يفعل اإلرادة اإللهية ، التي تتدخل في تسيير الكون و سلوكياُ اإلنسان  ، 

 رمر نايُ شرعا و واقعا.  و هذا
فأما شرعا فإن هللا تعالى  رخيرنا رنت  سيحانت هو الم تحكم في الكون وفق سنن    

خل ها ، ال تتيدل و ال تتحول إال يإذنت إن شا  ذلك ، و هذا رمر سيق رن تناولناه ، و 
في  يينا وجت الصواب فيت في الفصل الناني . و رخيرنا ريضا رنت سيحانت رنت  يتدخل

سلوكياُ اإلنسان  و مشاعره و فكره ،و ليس في م دور اإلنسان  رن يفعل و يح ق 
في دنياه كل ما ي ريده و يسعى إلى  تح ي ت ، فال يتم لت ذلك إال إذا شا  هللا تعالى  . 
فال ي وجد في كونت إال ما رراده و شا ه ، لكن ي وجد فيت ما ال ي حيت و ال يرضاه ، و 

وَن إاِله رَن يََشاَ  َّللاه  َربُّ اْلعَالَِميَن {ما لم يأمر يت  سورة -. ل ولت تعالى :}َوَما تََشاؤ 
واْ َما يِأَْنف ِسِهْم َوإِذَا رََراَد َّللّا  يِ َْوٍم -29التكوير: ،و } إِنه َّللّاَ الَ ي تَيِّر  َما يِ َْوٍم َحتهى ي تَيِّر 

ن . فمع رن يداية  -11سورة الرعد:-د ونِِت ِمن َواٍل { س و اً فاَلَ َمَرده لَت  َوَما لَه م ّمِ
التتيير تيدر من اإلنسان  ، إال رن ذلك ال يكفي ، و ال يتم ، وال يتح ق في الواقع إال 
يعد اإلذن اإللهي، و تدخل فعل هللا الذ  ي تير الواقع . فاهلل تعالى  طرف رساسي في 

 عملية التتيير في حياة اليشر .
ول  يَْيَن اْلَمْرِ  َوقَْليِِت َورَنهت  إِلَْيِت  و من ذلك     واْ رَنه َّللّاَ يَح  ريضا قولت سيحانت: } َواْعلَم 

وَن { َل -24سورة اننفال:-ت ْحَشر  ،و}َون  َلِّب  رَْفئَِدتَه ْم َورَْيَصاَره ْم َكَما لَْم ي ْؤِمن واْ يِِت رَوه
ه ْم فِي ط ْتيَانِِهْم يَعْ  ةٍ َونَذَر  ،و }َوَجعَْلنَا َعلَى ق ل ويِِهْم رَِكنهةً -110سورة اننعام:-َمه وَن {َمره
.  فاهلل تعالى  يتدخل ،و يتحكم في -46سورة اإلسرا :-رَن يَْف َه وه  َوفِي آذَانِِهْم َوْقراً {

توجيت مشاعر ، و رفكار ، و قلوب اليشر ، يفعل ذلك يعدلت ،و حكمتت، و رحمتت، و 
َ َغنِيٌّ َعنك ْم َواَل يَْرَضى  قدرتت . و من ذلك وا فَإِنه َّللاه ريضا ، قولت تعالى : }إِن تَْكف ر 
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، فمع رنت سيحانت   ال يرضى لعياده الكفر، و ال  -7سورة الزمر:-ِلِعيَاِدِه اْلك ْفَر {
تعلق يإرادة هللا  يأمر يت ، فإن الكفر هو التالب على اليشر ، قديما و حدينا ، و هو م 

تعل ا يحيت و رضاه . ف د رراده و لم ي حيت و ال رضيت،و ال رمر و مشيئت ت  ،و ليس م 
يت . لذا قلنا: إنت ال ي وجد في مخلوقاُ هللا إال ما رراده ، لكنت ي وجد فيت ما ال ي حيت و 
ال يرضاه،و ال رمر يت . و يذلك يتيين رن اإلنسان  ال يعمل وحده في واقعت و 

يفعل ما ي ريده ، وال رن ي ح ق كل ما يسعى إليت ، نن   سلوكياتت ،و لن يستطيع رن
إرادتت محكومة ياإلرادة اإللهية المطل ة . فاإلنسان  يريد، و هللا ي ريد، و ال يكون إال 

 ما ي ريده هللا ، سوا  وافق ما يريده اإلنسان  ، رو  لم ي واف ت . 
ؤيد لت    كل ما ي ريده   ، فليس و رما واقعا فهو شاهد على ما قرره الشرا و م 

اإلنسان  و يسعى إليت ، يستطيع تح ي ت في الواقع . فكم من تلميذ َمجتهد رسب في 
امتحان اليكالوريا. و كم من رياضي حيو  نشط لم ينجو في تح يق طموحاتت. و كم 
من تاجر حريص على مالت يارُ تجارتت . و في م ايل هؤال  كم من رناس نجحوا 

هم و رهدافهم التي عملوا من رجلها . و اإلنسان  يحس يداخلت رنت في تح يق طموحات
ال يستطيع رن يتحكم في كل ما يحد  يداخلت: من رفكار ومشاعر ، ف ليت الذ  يين 
جنييت ال يستطيع رحيانا التحكم فيت ، فتت لب رحوالت ،و قد تهجم عليت الخواطر و 

للفنون ،و الشكوك ، و الشيهاُ  الوساوس فتيليل فكره ، و ت هره ، و تجعلت فريسة
. و كنيرا ما تصرعت شهواتت ،و يضعف رمامها ،و ال يستطيع م اومتها و التحكم 

 -و غيرها–فيها ، و قد ي صاب في النهاية يالوسواس ال هر  . و كل هذه العوائق 
تحد من إرادة اإلنسان  و حريتت من رن ي ح ق كل ما ي ريد تح ي ت و يعمل من رجلت .  

كن مع ذلك يي ى اإلنسان  هو المسئول انول عن رعمالت و مصيره ، نن انحوال ل
التي ذكرناها هي عوائق في الطريق ، و من سنن الحياة ، على اإلنسان  رن ي جاهد 
نفست ، و يتعامل معها يإيجايية و صير ، و طول نفس ليتجاوزها ، وقد ينجو في 

 ذلك و قد يفشل . 
حده في هذا العالم ، و ال هو المتحكم فيت ، و ال يستطيع رن و اإلنسان  ليس و   

نطلق  ي ح ق كل ما ي حيت و ي ريده و يعمل على تح ي ت ،و سعيت هذا هو انساس و الم 
لتح يق ما ي ريده ، فيدونت لن ي ح ق شيئا . لكن إرادتت ليس حرة طلي ة تعمل كل ما 

العاطفة و الوجدان ، و قيل كل ذلك تريد، فهي محكومة يسنن الطييعة و المجتمع ،و 
فهي محكومة ياإلرادة اإللهية الم طل ة، رحب اإلنسان  ذلك رم كرهت ، رقر يت رم لم 

وَن إاِله رَن يََشاَ  َّللاه  َربُّ اْلعَالَِميَن { سورة -ي  ر يت. لذا قال تعالى : }َوَما تََشاؤ 
واْ َما يِأَْنف ِسِهْم {،و } إِنه َّللّاَ الَ ي تَيِّر  َما يِ -29التكوير:  -11سورة الرعد:- َْوٍم َحتهى ي تَيِّر 

، فمع ضرورة وجود إرادة اإلنسان  وجهده و نشاطت ليحد  التتيير في الواقع ، 
فإن هذا وحده ال يكفي لتتيير واقع اإلنسان  ، فال يد من المواف ة و التوفيق اإللهيين 

يحد  في الكون إال ما رراده هللا و شا ه . ، ليحد  ذلك ،و إال لن يحد  ، ننت  ال 
و منال ذلك هو رن امتالك اإلنسان  للدراهم ال ي مّكنت يالضرورة شرا  ما يريده من 

رن ال ي ييعت ما ي ريد شرا ه ،  -يحق و يتير حق–الدكان، فيستطيع صاحب الدكان 
را  إذا لم مع توفره في الدكان . فوجود الدراهم و توفر السلعة غير كافيين للش
في هذه  -ي وافق صاحب الدكان على الييع. و قياسا على ذلك فإن الجهد اليشر 
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ليتمكن اإلنسان  من تح يق ما ي ريده ، ما لم توافق عليت   ال يكفي وحده -الدنيا
اإلرادة اإللهية و تأذن يت ، ننت  ال ي مكن رن يوجد شي  في الكون ما لم ي ريده هللا و 

ان ال ي حيت و ال يرضاه . و رعمالت سيحانت ال تخرج عن العدل، و يشا ه ، و إن ك
الحكمة ، و الرحمة، و الحق . فالتتيير ييدر من اإلنسان  ، و ال يكفي وحده حتى 

 يأذن لت هللا و ي ريده ، نم ي تيره . 
و ال ي وجد ر  تناقض يين اإلرادتين اإللهية و اليشرية، فانولى شاملة م طل ة     
هيم نة ، عادلة حكيمة ، و النانية نسيية محكومة يانولى ، و تايعة لها ، و هي م 

مصدرها ، لكن لها مجال واسع في الحركة و النشاط و التتيير . لذا حّملها هللا تعالى  
رمانة العيادة و تعمير انرض . و في م دورها ريضا رن ت ول: نعم ، رو ال ، و تؤمن 

جد في هذا  ما ال ي حيت هللا ، و ما ال يرضاه ، و  -قديما وحدينا -العالم رو تكفر ، لذا و 
ما لم يأمر يت ، م ايل وجود ما يحيت، و ما رمر يت ، و كل ذلك ال يخرج عن اإلرادة 
اإللهية ريدا ، فما وجد في هذا العالم فال يد رن هللا تعالى  رراده . لكن وجود ذلك 

على حرية اإلنسان  المرتيطة يمجال التنّوا في سلوكياُ اإلنسان  شاهد قاطع 
اختياره و حريتت، و عدم تناقضها مع اإلرادة اإللهية الم طل ة المهيمنة . و يذلك 
يتيين خطأ الذين يعت دون يوجود تناقض يين ال ول ي درة اإلنسان  على الفعل، و يين 

 اإليمان ي درة هللا الشاملة و إرادتت المهيمنة النافذة .
نال  مفاده رن حسن حنفي زعم رن )) الجير ناتل عن الن ل ، و رفض و الموقف ال  

. و قولت هذا ال  391إعمال الع ل ، و االختيار ناتل عن الع ل، و تأويل الن ل ((
يصو ، و قد طرح موقفت يطري ة غير صحيحة ، روصلتت إلى  موقف خاطئ . و 

د لهما الشرا و الواقع ذلك نن كال من الجير و االختيار هما ح ي تان نايتتان يشه
معا. و كل من ي حاول إنكار رحدهما فهو على خطأ ،و لن يصل إلى  نتيجة صحيحة 
تناقضا مع الشرا و الواقع معا. نن الجانب  شافية ،و سيي ى م ضطريا ، و م 
تجلية في العالم كلت، و ال  الجير  في اإلنسان ،و الكون عامة ، ح ي ة قطعية نايتة م 

عاند مكاير متعصب للياطل ، ينكرها يلسانت ،و خاضع لها يأفعالت ، و ينكرها إال م
 هذا رمر سيق ييانت شرعا و واقعا في الموقف السايق ، فال نعيده هنا . 

و كذلك الجانب االختيار  في حياة اإلنسان ، فهو ح ي ة نايتة ريضا ، كالشمس    
كاير م تعصب للياطل ، في رايعة النهار، ال يمكن إنكارها، و من ينكرها فهو  عاند م  م 

ينكر ذلك يلسانت، و ين ضت يسلوكياتت. فهو جير  يلسانت ، و قدر  يأفعالت و 
سلوكياتت اإلرادية . و نفس انمر ينطيق على المنكر للجانب الجير  من حياة 

 اإلنسان ، فهو قدر  يلسانت، و جير  يأفعالت و سلوكياتت الالإرادية .  
أن الجير ناتل عن الن ل و رفض إعمال الع ل ، فهو ال يصو ، و رما زعمت ي    

نن الشرا نص صراحة على ما سيق رن ييناه من الواقع يأن اإلنسان  ًمسيّر و 
خير ، يدليل قولت تعالى : }َوَهَدْينَاه  النهْجَدْيِن { وَن إاِله -10سورة اليلد:-م  ،و }َوَما تََشاؤ 

وَرهَا  -29سورة التكوير:-عَالَِميَن {رَن يََشاَ  َّللاه  َربُّ الْ  اَها فَأَْلَهَمَها ف ج  ،و)نَْفٍس َوَما َسوه
.و هذا الذ  -10-7سورة الشمس:-َوتَْ َواَها قَْد رَْفلََو َمن َزكهاَها َوقَْد َخاَب َمن َدسهاَها(

                                                
 .  103ص:  2حضارة العريية اإلسالمية ، ج حسن حنفي : موسوعة ال  391

This file was downloaded from QuranicThought.com



 374 

قرره الشرا نايُ ريضا ع ال و واقعا ، و هذا خالف ما رراد رن ي وهمنا يت حسن 
 عندما اتهم الشرا يالجير، وعدم إعمال الع ل .حنفي 
و رما قولت يأن االختيار ناتل عن الع ل و تأويل الشرا . فإن  الصواب ليس كما    

قالت ، و إنما هو رن حرية اإلنسان  و جيريتت ح ي تان يشهد عليهما الشرا  ، و 
ي صده الرجل نن  الع ل ، و الواقع ، و ال يحتاج ريدا إلى  التأويل التحريفي الذ 

انمر واضو كالشمس و كل محاولة إلنكار حرية اإلنسان  ، رو جيريتت هي محاولة 
 ياطلة شرعا، و ع ال ، و واقعا . 

فيتعلق يوجود الشر و الخير في العالم ، فيرى  -الرايع –و رما الموقف انخير    
في العالم . و قد  حسن حنفي رن اإلنسان  خالق رفعالت ، و مسئول عن الخير و الشر

تكلم ال ديم ، يتصّور رن الخير و الشر من عند هللا ، في )) حين رنها  كان الم 
مسؤولية إنسانية ،و اختيار حر لإلنسان  كخالق نفعالت في روضاا اجتماعية معينة 

 . 392هو مسؤول عنها((
و رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمت ، رقامت على نفرة جزئية من    
موضوا الذ  تناولت. ننت روال إن اإلنسان  ال يخلق رعمالت ، ننت  هو مخلوق و ال

ليس خال ا ، و المخلوق ال يخلق ،و إنما الخالق هو الذ  يخلق. و المخلوق يعمل ، 
و يفعل ، و يكسب ، و يصنع ، و يجني نتائل رعمالت ، لذا فهو مسئول عن رعمالت ، 

ُْ رَْيِد  النهاِس وم حاسب عليها ، ل ولت سيحانت:  }َفَهَر اْلفََساد  فِي اْليَّرِ َواْليَْحِر يَِما َكَسيَ
، و الواقع شاهد على -41سورة الروم:-ِلي ِذي َه م يَْعَض الهِذ  َعِمل وا لَعَلهه ْم يَْرِجع وَن {

 ذلك ، فاإلنسان  كنير الفلم و الفساد في انرض يما كسيُ ريد  يني آدم.
مسألة وجود الشر و الخير في العالم يجب النفر إليها ينفرة شاملة ، و نانيا إن     

و من جانيين رساسيين، و ال يصو النفر إليها نفرة جزئية ، و من جانب واحد ف ط 
. فيالنسية للجانب انول ، فيتعلق يوجود الخير و الشر في العالم ،و هذا رمر نايُ ال 

، و هي على نالنة رنواا من حي  رسيايت: شك فيت . لكن رسيايت تختلف فيما يينها 
رولها يتمنل في وجود الشر و الخير الذ  لم ي وجده اإلنسان  ،و ال كان هو سييا في 
وجوده ، و إنما هللا تعالى  هو الذ  خل ت ، كالخيراُ و الشرور التي نراها يسيب 

ا ، و تترق عوامل طييعة ال دخل لإلنسان  فيها . ف د تس ط انمطار، فتنفع رقوام
آخرين ، فهذا الس وط فيت خير و شر يالنسية إلى  هؤال  . و كل ذلك خل ت هللا تعالى  
ايتدا  و انتها  ، و يندرج كلت ضمن رفعالت سيحانت التي ال تخرج عن العدل، رو 
الحكمة ، رو الرحمة ، و قد تشمل كل ذلك رو معفمت ، يحكم رن هللا تعالى  رفعالت 

دل ، و رحمة ، و جمال ، و حكمة ، فهو سيحانت  ال يعي  ،و ال كلها كمال ، و ع
 يفلم رحدا.

و النوا الناني من الخير و الشر ، سييت اإلنسان  ، فهو الذ  روجده و نشره ،    
فهو يحكم رنت  إنسان قد يحكم يالعدل و ينشر الخير، و قد يحكم يالفلم و ينشر الفساد 

ذا النوا من الخير و الشر سييت اإلنسان  ، و هو ،و يأكل رموال الناس يالياطل. فه
 المسؤول عنت ريضا . 
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و رما النوا النال  من الخير و الشر ، فسييت اإلنسان  ريضا ، لكن آناره على    
الواقع ال ت مارس يأيد  اإلنسان  مياشرة في الواقع ، كما في النوا انول ، و إنما 

كأن يرزق هللا تعالى  عياده المؤمنين  تفهر في الواقع يسيب التدخل اإللهي ،
يالخيراُ الكنيرة، و انمن الدائم، و الذرية الصالحة ، و اليركة النافعة ،و النرواُ 
الكنيرة و المتنوعة . رو كأن ي عاقب هللا تعالى  الكفار و الفالمين ، يالجفاف و 

ض الفتاكة الزالزل، وانويئة و انزماُ االقتصادية و االجتماعية ،و انمرا
المستعصية على العالج . و هذا النوا حد  في التاري  و ما يزال يحد  إلى  
يومنا هذا . و قد رخيرنا هللا تعالى  رنت  عاقب رقواما كنيرين كفروا يريهم ،و كذّيوا 
رسلت ،و ارتكيوا الفواحش و المنكراُ ، كالذ  حد  ل وم نوح، و عاد ، و صالو ، 

 و لوط ، و فرعون .
على –و رما الجانب الناني فيتعلق يال ضا  و ال در ، فكل الخيراُ و الشرور    

تدخل في قضا  هللا و قدره ،و هي من مخلوقاتت ،و ال  -اختالف رسايها و رنواعها
يمكن رن ي وجد شي  في العالم إال و هو ضمن ال ضا  و ال در. ننت ال ي وجد في 

إن كان من يينت ماال ي حيت ، و ال يرضاه ، و  مخلوقاُ هللا إال ما رراده و شا ه ، و
،و }َما -2سورة الفرقان:-ال رمر يت . ل ولت تعالى :} َوَخلََق ك له َشْيٍ  فَ َدهَره  تَْ ِديراً {

ن قَْيِل رَن نهْيَررَهَا إِنه  ِصييٍَة فِي اْنَْرِض َواَل فِي رَنف ِسك ْم إاِله فِي ِكتَاٍب ّمِ رََصاَب ِمن مُّ
ِ يَِسيٌر سورة الحديد:ذَ  }َّللاه  َخاِلق  ك ّلِ َشْيٍ  َوه َو َعلَى ك ّلِ َشْيٍ  َوِكيٌل -22ِلَك َعلَى َّللاه
. و ذلك كلت  من كمال انلوهية و عفمتها ، و قدرة هللا ،و -62سورة الزمر:-{

حكمتت الياهرة . و هذا ال ينفي حرية اإلنسان  ،و ال ي صادرها ، نن  سيق العلم و 
الت دير و ال ضا  ، كل ذلك ال يلزم الجير و ال اإلكراه ، و إنما هو من كمال 
انلوهية و ضرورياتها ، و اإلنسان  يي ى مسؤوال عن رعمالت االختيارية ، مع 

 دخولها في ال ضا  و ال در . 
و زعم الرجل ريضا، رن الذين حاولوا التوفيق يين رفعال هللا و رفعال اإلنسان  ،    

ا انفعال الحسنة من هللا ، و انفعال ال ييحة من اإلنسان . و كأن هللا لت الخير ، جعلو
و اإلنسان  لت الشر، و هذه قسمة ضيزى، و هي نفرة  ننائية تجعل للفعل فاعلين: 
فاعل للخير، و فاعل للشر. نم تسا ل: )) و كيف يتخلى هللا عن مسؤولية فعل 

؟ . و كيف يكون هللا رنانيا يحتفف لنفست يالخير،  ال يائو و الشرور ، يدعوى التنزيت
و يترك لإلنسان الشر ؟. رال يكون اإلنسان  في هذه الحالة ركنر ر لوهية من هللا ، 

 . 393يتحملت المسؤولية كاملة عن الشرور ، و يتضحيتت يالذاُ في سييل ارخر ((
  ، وجهل ياهلل و و ردا عليت رقول: إن قولت هذا ياطل ، و فيت غرور و افترا    

سو  ردب معت ، و فيت خطأ في تناول قضية الخير و الشر من جهة ، و ال هو طرح 
الحل الصحيو لها من جهة رخرى  . و إن كان من ح ت رن يتسا ل ، و يطرح 
الفروض ، و يسعى إليجاد الحل الصحيو ل ضية الخير و الشر ، لكن الرجل رخطأ 

وال إن كل ما في الكون من مخلوقاُ، و رفعال و في الطرح ، و الحل معا . ننت ر
شرور ، هو من خلق هللا تعالى  ، فهو خالق كل شي  و ال خالق سواه ،و هذه 

 ح ي ة من كيرى الي ينياُ الشرعية و الكونية معا . 
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كما رن العالقة يين رفعال هللا تعالى  و رفعال اإلنسان  ، هي عالقة واضحة ، و    
، فهي عالقة مخلوق م كلف من خال ت الذ  خل ت لعيادتت ،و فق  ليسُ م شكلة رصال

نَّزل ، فإن ريى و تمّرد فعليت رن يتحمل عاقية ذلك .   شرعت الم 
و رما ما قالت الرجل عن الخير و الشر ، فإنت لم يكن موضوعيا فيما قالت ، و ال     

دركا نيعاد ال ضية و خلفياتها و نتائجها ، رو رنت لم  ي رد رن ي درك ذلك و تعمد كان م 
إغفالت لتاياُ في نفست . ف د سيق رن يينا رن الخير و الشر هما على نالنة رنواا: 
نوا من عند هللا ايتدا  و انتها  ، خل هما وفق عدلت، و رحمتت، و حكمتت . و الناني 
 من اإلنسان  ايتدا  و انتها  ، ضمن مجال االختيار الذ  يتمتع يت . و النال  من

 اإلنسان  ايتدا  ، و من هللا انتها  ، كنتيجة لما قام يت اإلنسان  . 
و نانيا إن ما قالت حسن حنفي عن نسية انفعال الحسنة إلى  هللا تعالى  ، و نسية    

انفعال ال ييحة و الشريرة إلى  اإلنسان  . فإن انمر ليس كما ذكره الرجل ، و قد 
عالى  منها ما ينفع اإلنسان  ، و منها ما يضره ، و سيق رن يينا رن من رفعال هللا ت

مع نسيتها إلى  هللا فهي في الح ي ة، ال تخرج عن العدل ، رو الحكمة ، رو الرحمة ، 
و ال يمكن رن تكون عينا، وال ف لما . نن هللا تعالى  هو العادل ، و الحكيم ، و 

رحيم ، و الشديد الع اب ، العزيز، و الخيير ، و الجيار، و ال دوس ، و الرحمن ال
فأفعالت سيحانت كلها حق و عدل ، رو حكمة ، رو رحمة . و من نم ال يصو وصف 
رفعال هللا تعالى  يأنها قييحة ، و حتى الذين يتضررون يأفعالت ، فهي إما رن تكون 
اختيارا لهم ، رو تطهيرا لهم، رو عدال فيهم ، رو رحمة يهم ، رو حكمة فيهم و في 

      غيرهم .
و ر شير هنا إلى  رنت توجد رعمال حسنة خيرية يفعلها اإلنسان  ،و ي شاركت هللا في    

فعلها ، و رخرى  ليسُ رعمال حسنة ، يفعلها اإلنسان  ، و ال ي شاركت هللا في فعلها 
،و يتحمل اإلنسان  وحدها وزرها . و منال ذلك رنت  عندما يطيع الم سلم ريت ، و 

و يتجنب نواهيت ، كأن ي صلي، و ي زكي، و يتعاون على الير و  يلتزم يأوامره ،
الت وى ، نم ي جازيت هللا على ذلك يال يول و المتفرة ، و دخول الجنة ، ال يكون 
الفضل هنا لإلنسان وحده ، و إنما هو روال هلل تعالى  ، ننت  هو الذ  عّرفت الحالل 

لواله ما عرف اإلنسان  من ذلك شيئا .  و الحرم ، و رمره و نهاه ، و وفّ ت لذلك ، و
فهذه انعمال فعلها اإلنسان  ، لكن الفضل روال يعود إلى  هللا تعالى  ، نم لإلنسان  

 نانيا .
و رما عندما ي خالف اإلنسان  انوامر و النواهي الشرعية، و يرتكب الفواحش ،     

نكراُ ، فإنت في هذه الحالة هو الذ   يتحمل نتائل رعمالت لوحده . و الجرائم ، و الم 
نن  هللا تعالى  ييّن لت الخير و الشر ، و الحالل و الحرام ،و نهاه عن إتياا طريق 
الشر ، وحذّره من متية السير فيت . لكنت خالف ذلك و اتيع الهوى و طريق 
الشيطان،  و في هذه الحالة يتحمل اإلنسان  وحده نتائل انحرافت ،و ال يلومن إال 

، و ال يصو ريدا نسية ذلك إلى  هللا تعالى . علما يأن كل ما حد  في الحالتين نفست 
داخل في ال ضا  و ال در ، ففي انولى إن هللا قضى و قّدر نمر رراده ،و رحيت ، و 
سي ا ننت عالم التيوب . و في الحالة النانية ، فإنت  رضي يت ، و كان عالما يت م 
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رن يحد ، و لم يأمر يت، و ال رحيت، و ال رضي يت  سيحانت قضى وقّدر نمر رراده
سي ا ننت عالم التيوب .  ، لكنت كان عالما يت م 

و يذلك تس ط رياطيل و متالطاُ واتهاماُ حسن حنفي التي رسا  فيها اندب مع   
خال ت . إنت  تسا ل عن تساؤالُ ، و لت الحق في ذلك ، و في رن ييح  لها عن 

و م ؤدية ، لكنت رسا  اندب في طرحها ، إما ننت  جاهل  إجاياُ يطري ة صحيحة
ياهلل ، و يشرعت ، و يما ي ولت الع ل الصريو، و إما رنت صاحب هوى تعمد ذكر ذلك 

 لتاياُ في نفست . 
و زعم ريضا رنت إذا كان )) من المع ول رن يصدر الخير عن الشر ، فكيف    

نسان  في االختيار ، و في التمييز يين يصدر الشر عن الخير ؟ . و رين مسؤولية اإل
الحسن و ال ييو ((. و كيف ن نيُ ال ضا  و ال در يخيره و شره ، دون حتى 
عَّفم خال ا للشر ؟ ، يالتالي يضيع التنزيت في  َؤلّت الم  التساؤل: )) كيف يكون الم 

 . 394زحمة إنياُ خلق هللا الشامل لكل شي  ((
يو في معفمت ، و ال ردر  هل الرجل ال يعي ما و رقول: إن قولت هذا غير صح   

ي ول ، رو رنت  يتعمد ذكر انياطيل لتاياُ في نفست . ننت روال إنت  من المنط ي جدا 
، و من المع ول ريضا رن يصدر الشر عن الخير ، و الخير عن الشر ، . فالحاكم 

اسدة في حق الفالم الم فسد الشرير ، تصدر عنت رحكام فالمة ، و شريرة ، و ف
رعيتت ، لكنت من جهة رخرى  تصدر عنت رعمال خيرة حسنة ينفع يها نفست و رهلت 
و حاشيتت ، و حتى رعيتت الم هورة قد تنتفع ييعض رعمالت اإليجايية ال ليلة ، نن  

، و إنما تي ى  100%اإلنسان  مهما كان شريرا ال يتحول إلى  شرير فالم طاغية 
. و كذلك الحاكم العادل الم صلو ، فالتالب على رعمالت  فيت ي ايا و خطوط الخير

الصالح ، و فعل الخيراُ ، و العدل يين الناس ، لكن قد يصدر منت الشر من 
جهتين: انولى هو رنت  يستخدمت لمعاقية المفسدين و المجرمين ، و الفالمين و 

ية إليت ، و شر انشرار ،و في هذه الحالة ال ي عد ذلك شرا ،و إنما هو عدل يالنس
عاقيين . و الجهة النانية هي رنت  قد يستخدم الشر خطأ و نسيانا و اجتهادا،  يالنسية للم 
و سو  ت دير للعواقب . و في كل الحاالُ فإن الشر قد يصدر عن الخير ، و الخير 
قد يصدر عن الشر ، فكل ذلك ممكن و مع ول ، و لت رسياب و خلفياُ موضوعية 

 .و هذا خالف ما رراد رن ي همنا يت حسن حنفي . ت ؤد  إلى  ذلك
و رما يالنسية هلل تعالى  ، فهو سيحانت لت الكمال الم طلق، و الحكمة اليالتة ، و     

نلى ،و هو الفعال لما ي ريد . و كما رنت عزيز حكيم ،  انسما  الحسنى، و الصفاُ الم 
ت كير ، ذو ال وة المتين . و يما و غفور رحيم ، فإنت سيحانت شديد الع اب، و جيار م 

رن انمر كذلك فإن في رفعالت سيحانت ما ينفع اإلنسان  و يضره ، لكنها في كل 
الحاالُ ليسُ فلما، فهي ال تخرج من الحكمة ، رو العدل ، رو الرحمة . فاهلل تعالى  

  و ييتلي عياده يالخير و الشر، و يالسرا  و الضرا  ، فالمؤمن طائع لريت في السرا
الضرا  ، فيكون جزاؤه جنة الخلد ، و هذا تح ق لت يعدل من هللا و رحمتت و حكمتت 
. و رما الكافر فهو قد رفض طاعة خال ت ، و من الكفار من رنكر وجود هللا رصال ، 
و هؤال  كانوا حريا على هللا ، و دينت ، و رسولت ،و المؤمنين ، فيكون مصيرهم 
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 تعالى  تعامل مع الكافر يعدلت ، و حكمتت ، و إن كانُ نار جهنم خالدين فيها . فاهلل
النار يالنسية للكافر شرا ، فهي يالنسية هلل عدل و حكمة ،و ليسُ فلما ، ننت  ليس 

 من العدل و ال من الحكمة رن ي دخل هللا الكفار الجنة . 
، و و رما يالنسية لما يحد  في الطييعة من كوار  كالزالزل ، و اليراكين     

الجفاف ، و الفيضاناُ ، و ما يترتب عنها من خسائر و رضرار تلحق ياإلنسان  ، 
فيجب النفر إليها ينفرة شمولية ، نن لتلك الكوار  فوائد ريضا ،و فيها ِحَكم يالتة، 
و هي ال ت عد شرا و ال فلما في حق هللا تعالى  ، ننت  سيحانت ال ي وجد في رفعالت 

عالت كلها ال تخرج عن العدل ، رو الحكمة ، رو الرحمة . ف د فلم و ال عي  ، و رف
تكون تلك الكوار  سييا في فهور معادن جديدة ، و تفتو للعلما  مجاال نجرا  
مزيدا من اليحو  و التجارب حول ياطن انرض و مكوناتها .و قد تكون سييا في 

نسان  لإليداا ،و اكتشاف رمور كانُ مجهولة لديهم . و قد تكون سييا في دفع اإل
االحتياط ركنر في التعامل مع منل تلك المفاهر الطييعية . كما رنها ت دم لإلنسان 
الدليل الماد  يإمكانية فنا  الحياة على وجت انرض في رية لحفة ، في حالة ما 
كانُ تلك الكوار  قوية و شاملة ، و يذلك يحين يوم ال يامة. و ت نيت اإلنسان  ريضا 

ما يزال ضعيفا رمام قوة هللا التي يستخدم فيها مفاهر الطييعة لمعاقية  إلى  رنت
الفالمين ، فما على اإلنسان  إال الرجوا إلى  ريت ،و يحتاط لنفست ، قيل رن ي ياغتت 

 الموُ .
و رما يالنسية لليشر الذين قتلوا يسيب الكوار  ، فإن  هللا تعالى  ليس فالما لهم     

ي النهاية هو في صالحهم . فالمؤمن الذ  ماُ يسيب الكوار  ، و رن ما رصايهم ف
، فإن  ذلك يكون في ميزان حسناتت ،و يتفر لت يت كنيرا من سيئاتت ،و قد ي دخلت 
ً . و رما  الجنة مياشرة . و ريما كان موتت في هذه الكارنة رحسن لت من ي ائت حيا

مة يت ، في خفف يت عنت من يالنسية للكافر، فإن موتت يسيب الكوار  ، قد يكون رح
عذاب جهنم . و موتت يالكارنة قد يكون في صالحت ريضا ، ننت لو استمر حيا ، 

 الرتكب من الذنوب و الجرائم ، ركنر مما كان قد ارتكيت عند حدو  الكارنة .
و يذلك يتيين رن رفعال هللا تعالى  ال فلم فيها و ال جور ، و ال تخرج عن العدل ،    

مة ، رو الحكمة . و رن الشر يأنواعت النالنة منها ما سييت اإلنسان  ،و هو رو الرح
مسؤول عنت ، و منها ما كان اإلنسان  سييا في فهوره فعاقيت هللا يسييت ، و منها 
شر خل ت هللا لي ؤد  دورا ال يخرج عن الحكمة ، رو العدل ، رو الرحمة ، و ال فلم 

 لح وق اإلنسان  . فيت ،و ال اعتدا  ، وال فيت تضييع
و نانيا إن إشارتت إلى  حرية اإلنسان  و مسؤوليتت ، هو رمر ال دخل لت فيما نحن    

فيت ، يل هو حجة على حسن حنفي ، نن  اإلقرار يأن اإلنسان  قادر على التمييز 
سن و ال  يو ، و رنت  مسؤول عن رعمالت ، هو دليل دامغ  يين الخير و الشر ، و الح 

ختار في جانب كيير من حياتت من جهة ، و رن حريتت و على رن ا ر و م  إلنسان  ح 
اختياره ، ليسا من عند نفست ، و إنما هما من عند خال ت من جهة رخرى  . و هذا 
كلت ركد عليت الشرا ، و الواقع شاهد عليت . كما رن إنياُ ال ضا  و ال در ال عالقة 

هذا رمر قد سيق رن ناقشناه يينا وجت الصواب لت اليتة يحرية اإلنسان  و اختياره ، و 
 فيت .
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و رما إشارة حسن حنفي إلى  حكاية التنزيت، فال دخل لها هنا، ننت ال تناقض يين    
إنياُ التنزيت هلل تعالى  ، و إنياُ وجود الشر و الخير في رفعالت سيحانت   ، نن 

ضرور  ، و قد خل ت لي ؤد   الشر الذ  خل ت هللا تعالى  ال يطعن في تنزيهت ، ننت
دورا في هذه الحياة الدنيا ، يال فلم ، وال اعتدا  ، و ال عي  ،و قد سيق ييان ذلك . 
و التنزيت الح ي ي ال يتح ق إال يإح اق العدل اإللهي ، الذ  ال يسو  يين المؤمنين و 

ِذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الكفار ، و ال يين انت يا  و الفجار، ل ولت تعالى :}رَْم نَْجعَل  اله 
اِر { تهِ يَن َكاْلف جه ْفِسِديَن فِي اْنَْرِض رَْم نَْجعَل  اْلم  ُِ َكاْلم  اِلَحا ،و} -28سورة ص:-الصه

ْجِرِميَن َما لَك ْم َكْيَف تَْحك م وَن { ْسِلِميَن َكاْلم   .  -36-35سورة:-رَفَنَْجعَل  اْلم 
رن رفعال هللا تتم )) طي ا لما  -ي ة المعتزلةعلى طر -نم رن حسن حنفي زعم ريضا    

 .  395فيت صالح العياد ،و لم ي دخر هللا وسعا في فعل انصلو لهم ((
و رقول:إن رفعال هللا تعالى  ال ت وم على ما زعمت الرجل، و إنما ت وم على رساس    

مصيره العيودية التي فرضها هللا تعالى  على اإلنسان  . فمن آمن و عمل صالحا ، ف
نكراُ ،  إلى  الجنة خالدا فيها، و من كفر و تمرد ، و ارتكب الفواحش و الم 
فمصيره إلى  جهنم و يئس المهاد . و رفعال هللا تعالى  ال تخرج عن العدل ، رو 
الحكمة ، رو الرحمة ، و ال ي وجد فيها فلم و ال عي  ، و هذا الذ  نصُ عليت 

سورة -يَْحَسب  اإلنسان  رَن ي تَْرَك س ًدى {النصوص الشرعية ، ك ولت سيحانت: }رَ 
،و }َوَما َخلَْ نَا السهَما  -49سورة الكهف:-،و } َواَل يَْفِلم  َريَُّك رََحداً {-36ال يامة:

وا ِمَن النهاِر { وا فََوْيٌل لِّلهِذيَن َكفَر  َما يَاِطالً ذَِلَك َفنُّ الهِذيَن َكفَر  -َواْنَْرَض َوَما يَْينَه 
. و ال ي وجد في الشرا رن رفعال هللا تعالى  تتم طي ا لما فيت صالح العياد  -27:ص

و فعل انصلو لهم ، و إنما ت وم على رساس التكليف يالعيودية ، كما سيق ييانت ، 
فاإلنسان  الذ  ي ؤمن و يعمل صالحا مصيره إلى  الجنة ،و اإلنسان  الكافر ، و 

ه هي ال اعدة تحكم العالقة يين هللا و اإلنسان ، و رما الفالم ، مصيره على النار . هذ
حكاية الصالح و انصلو فهي حدي  خرافة، ال دليل صحيو عليها من الشرا و ال 

 من الع ل  . 
و مما ي يطل زعمت ريضا الشواهد ارتية : رولها هو رن هللا تعالى  رخيرنا رن ركنر     

اليشر يدخلون جهنم ، ل ولت تعالى : }َولَ َْد الناس غير مؤمنين، و هذا يعني رن معفم 
ْفنَا ِللنهاِس فِي َهـذَا اْل  ْرآِن ِمن ك ّلِ َمنٍَل فَأَيَى رَْكنَر  النهاِس إاِله ك ف وراً { سورة -َصره

ْؤِمنِيَن {-89-اإلسرا  َُ يِم  . و -103سورة يوسف:-،و }َوَما رَْكنَر  النهاِس َولَْو َحَرْص
طير ليس في صالو العياد ،و ال هو انصلو لهم ، و لو كان هللا هذا المصير الخ

يفعل لهم الصالو و انصلو ما كان ركنرهم كافرا ، و يما رنهم  كانوا كذلك دّل انمر 
على يطالن ما زعمت حسن حنفي من جهة ، و رن رعمال هؤال  في الدنيا هي 

 رى  . العامل الحاسم و انساسي في مصيرهم النهائي من جهة رخ
و الشاهد الناني مفاده هو رنت لو كان انمر كما زعم الرجل ، ما خلق هللا تعالى       

النار رصال ، ننت ليس في صالو اإلنسان  ،و ال هو من انصلو لت رن ت خلق جهنم ، 
لكن عدم خل ها، و خلق الجنة هو الذ  في صالو اإلنسان  ،و انصلو لت ريضا ، 

المؤمنين الجنة، و يميُ الكفار و الطتاة ،و ي حولهم إلى  عدم ،و فيدخل هللا تعالى  
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يحرمهم من نعيم الجنة.و مع رن هذا هو الصالو و انصلو لإلنسان  فإنت لم يحد ، 
 نن  هللا خلق الجنة و النار . 

و الشاهد النال  هو رنت لو كان انمر كما زعم حسن حنفي ، لخلق هللا تعالى    
دخل المؤمنين الصالحين الدرجاُ العليا في الجنة ، و ي دخل الكفار و الجنة ف ط ، في  

الفالمين و المجرمين الدركاُ السفلى من الجنة ، و هذا هو الذ  في صالو اإلنسان  
،و انصلو لت . لكن هذا لم يحد  ،و لن يحد  ، نن  هللا تعالى  ما فعل ذلك، و 

يعيادتت،و على رساسها يكون مصيره   إنما خلق الجنة و النار ،و كلّف اإلنسان
 النهائي .

و الشاهد الرايع مفاده هو رنت لو كان انمر على ما زعمت الرجل ، ما فرض هللا    
تعالى  على اإلنسان  عيادتت رصال ، و ما ايتاله يالخير و الشر فتنة ، نن  ذلك 

ليس في ي عرض الناس للفشل و الس وط ، و من نم عدم دخول الجنة ،و هذا 
صالحهم ،وال هو انصلو لهم . فكان من الصالو ، و انصلو لهم رن ي متعهم في 
الدنيا متاعا حسنا ، نم يزيدهم من فضلت و إحسانت  يإدخالهم الجنة خالدين فيها ريدا . 

 لكن هذا لم يحد  ، مما يعني رن زعم الرجل ياطل .
لى  رخيرنا رن ركنر الناس كفار ، مفاده هو رن هللا تعا -الخامس -و الشاهد انخير   

و من نم فإن  معفمهم سيدخلون جهنم خالدين فيها ، فلو رن انمر كما زعم الرجل ، 
فإنت كان من صالو هؤال  ، و انصلو لهم رن ال يخل هم هللا تعالى  نهائيا ، نن  

ّل ذلك خل ت لهم لم يكن في صالحهم ،و ال هو انصلو لهم . و يما رن هللا خل هم ، د
 على يطالن   ما زعمت حسن حنفي . 

ي ؤد  إلى  تعطيل   –الذ  هو قول المعتزلة  -و ر شير هنا إلى  رن زعم الرجل   
ميدر العيودية و التكليف و االيتال  ، و ي عطل ريضا ميدر إرسال اننييا   و الرسل ، 

يشر ،و ال هو و إنزال الكتب ،و المعاد انخرو  . نن وجود ذلك ليس في صالو ال
انصلو لهم ، و عدمت هو انصلو لهم . و هدا كلت مناقض للشرا جملة و تفصيال 
ناقض لموقف حسن حنفي النافي للصفاُ و الم عطل لها من  من جهة ، كما رنت  م 
جهة رخرى  . ننت  هنا رنيُ هلل رفعاال زعم رنها في صالو اإلنسان  و انصلو لت ، 

تى انتهي يت انمر إلى  التعطيل الكلي . و هذا تناقض و كان ساي ا قد نفاها ح
صارخ ، نن  ال ول يالصالو و انصلو يستلزم إنياُ صفاُ هلل تعالى  ، ننت ال 
رفعال دون صفاُ ، كما رن ال ول ينفيها يستلزم إيطال حكاية الصالو و انصلو كلية 

 و مذهييتت المضطرية . . لكن الرجل ال ي يالي يذلك ، فالتناقض سمة من سماُ فكره
رن مواقف حسن حنفي من مسألة الجير و االختيار ، و  -مما ت دم ذكره -و يتيين    

إال ش يهاُ ، و رياطيل ، رنارها  -في التالب–وجود الشر و الخير في العالم ، ما هي 
الرجل لتاياُ في نفست من جهة ، و للتشويش يها على الفهم الصحيو لها من جهة 

الشرا الصحيو ، و الع ل الصريو ، و  -يتلك المواقف-كما رنت  خالف رخرى  .
الواقع الصحيو. و رن زعمت يأن ما قالت عن الجير و االختيار هو إنياُ لحرية 
اإلنسان  و اختياره ، هو زعم ال يصو ، يتلك الطري ة ، نن  إنياُ حرية اإلنسان  

اقعا ،و ال يحتاج إلى  الدخول في و اختياره ، هو رمر يديهي شرعا ، و ع ال ، و و
مناقشاُ نفرية جوفا ،و ال إلى  نفي ما رنيتت الشرا . و رن ما قالت عن رفعال هللا 
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يأنها تتم طي ا لما فيت صالح العياد و انصلو لهم ، ما هو إال زعم ياطل ، و 
 م ضحك ، و م خالف للشرا و م عطل لت. 
 خامسا : أباطيل تتعلق بقضية التكفير :

رنار يعض ردعيا  الع النية شيهاُ و رياطيل كنيرة تتعلق يموضوا التكفير يين   
المسلمين ، نفروا إليها انطالقا من خلفياتهم المذهيية و مصالحهم الدنيوية ، لتاياُ 
في رنفسهم ، يسعون إلى  تح ي ها ، على حساب دين اإلسالم و رهلت . و سنذكر 

ولها يتمنل في رن حسن حنفي زعم رن حدي  )) يعضها من خالل المواقف ارتية: ر
ستفترق رمتي إلى  نال  وسيعين فرقة كلها في النار إال واحدة ...(( ، هو حدي  
فني ضعيف ، شكك فيت اين حزم ، و العز ين عيد السالم ، يل هو حدي  موضوا 

لة ال ائمة ، ننت ي كفر اجتهاداُ انمة كلها، و ال يستي ي إال واحدا ، هو اجتهاد الدو
... و هذا يتنافى مع ترا  انمة، و ي جافي روح التشريع ، إذ ال تجتمع هذه انمة 
على ضاللة . و كلنا راد ، و مردود عليت ، و الصحاية كالنجوم فيأيهم اقتدينا 

 .  396اهتدينا
و ننت ريضا حدي  فني، لم ي رو لففا و معنى ، حتى لو كان سنده صحيحا. و    

يتفق مع الحس رو الع ل ، ننت معارض يأحادي  رخرى  تفيد رن التعدد هو حدي  ال 
و االختالف رحمة ، و إنما ن  ل يعد الفتنة و الصراعاُ يين الفرق . كما رنت  مانع 

 .  397للحوار فيما ييننا
و رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمت ، و فيت تتليط و تدليس على ال را  .   

ي  صحيو إسنادا و متنا ، و قد صححت جمع من كيار الحفاف و ننت روال إن الحد
ن  اد الحدي  ، كالترمذ  ، و اين ماجة ، و اين حيان ، و الحاكم ، و اين تيمية ، و 

. علما يأن الحدي  الفني ال يعني رنت غير صحيو ، و إنما يعني رنت 398انلياني
ف يل قيولت رو رفضت ، حدي  آحاد يحتمل الصحة ، كما يحتمل الضعف معا . لذا 

يجب تح ي ت إسنادا و متنا ، لمعرفة رهو صحيو رو ضعيف ؟ . و الحدي  الذ  يين 
و رنيتوا صحتت . لذا فإن   -كالذين سيق ذكرهم -ريدنا قد ح  ت كيار ن اد الحدي 

 اعتراضاُ حسن حنفي في تشكيكت في صحة الحدي   تس ط و ال تصو .
ريضا ، موافق للشرا ، و للتاري  ، و للواقع .  و رما صحتت متنا ، فهو صحيو  

فأما شرعا فإن ال رآن الكريم نّص صراحة على رنت توجد طائفة تنتسب إلى  
المسلمين ، و تعيش معهم ، و مع ذلك فهي كافرة ، و تتمنل في طائفة المناف ين و 

نَافِ  ِ يَن فِي الدهْرِك مرضى ال لوب ، ف د كفرهم ال رآن صراحة ، ك ولت تعالى :}إِنه اْلم 
ْم نَِصيراً { . و هده الطائفة من -145سورة النسا :-انَْسفَِل ِمَن النهاِر َولَن تَِجَد لَه 

الناس لم تختف من يين صفوف المسلمين، فهي ما تزال تعيش يينهم على يومنا هذا 
  . و هي التي تعاونُ مع االستعمار التريي ، و ما تزال تتعاون معت و مع رعدا

 اإلسالم و المسلمين، و تعمل على هدم اإلسالم يمختلف الوسائل.

                                                
،  1990، المؤسسة العريية للدراساُ و النشر ، ييروُ ،  1حوار المشرق و المترب ، ط حسن حنفي ، ومحمد عايد الجاير  :  396

 . 7ص: 
 . 134، 133نفس المرجع ، ص:   397
. و الجامع الصتير و زياداتت ،  364ص:  2. و انلياني : صحيو اين ماجة ، ج  345ص:  3اين تيمية : مجموا الفتاوى ، ج   398

 .  28،  27ص:  1ل الجنة ، ج . و فال 380، رقم:  81ص:  1ج
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كما رن ال رآن الكريم رشار صراحة إلى  وجود طائفة من يين المسلمين ، تؤمن    
واْ ن مه آَمن واْ ن مه  نم تكفر ، نم ت ؤمن نم تكفر، ل ولت تعالى : }إِنه الهِذيَن آَمن واْ ن مه َكفَر 

واْ ن مه  ْم َسيِيالً {َكفَر  ْم َوالَ ِليَْهِديَه  -137سورة النسا :-اْزَداد واْ ك ْفراً لهْم يَك ِن َّللّا  ِليَْتِفَر لَه 
. و ال ي وجد ر  مانع شرعي ، و ال ع لي ، و ال تاريخي يمنع من رن يتكرر فهور 
 هذه الطائفة من يين المسلمين في كل زمان و مكان . و المهم رن هذه الجماعة تنتمي

 إلى  المسلمين ،و تعيش ينهم ، و مع ذلك فهي كافرة .  
و رشار ال رآن ريضا إلى  رن رمة اإلسالم قد تفترق و تن سم على نفسها ، و تخرج   

 َُ ً لهْس ْم َوَكان واْ ِشيَعا ق واْ ِدينَه  منها فرق ضالة منحرفة ، ك ولت تعالى :}إِنه الهِذيَن فَره
ْم فِي َشْيٍ  إِنه  ه ْم إلى  َّللّاِ ن مه ي نَيِّئ ه م يَِما َكان واْ يَْفعَل وَن {ِمْنه  . و  -159اننعام:-َما رَْمر 

اَل تَْرِجع وا يَْعِد  ك فهاًرا رن قال:ٍ"  –عليت الصالة و السالم –َصّو عن رسول هللا 
ك ْم ِرقَاَب يَْعٍض"  . 399يَْضِرب  يَْعض 

على صحة ذلك الحدي  ، فهي كنيرة جدا ،  و رما الشواهد التاريخية و الواقعية      
منها هو رن انمة المسلمة ان سمُ ح ي ة على نفسها، و دخلُ في صراعاُ فكرية 
و م سلحة، و وقعُ يينها فتن مأساوية دامية من جهة ، و كفّرُ يعضها يعضا من 
جهة رخرى  . و كتب التواري  و الفرق ، شاهدة ذلك . فان سمُ انمة إلى  طوائف 
كنيرة ، رشهرها: الخوارج ، و الرافضة ، المعتزلة ، و رهل السنة ، و المجسمة . 
فهذا التفرق و التمزق و التناحر دليل قاطع دامغ على صحة حدي  افتراق انمة ، و 
انحرافها عن الشرا . علما يأن ذلك التفرق و التمزق و التناحر ما يزال قائما إلى  

 العراق، و لينان ، و اليمن ، و ياكستان .  يومنا هذا ، كما هو الحال في
و ما يزال صراعها الفكر  قائما ريضا على رشده إلى  يومنا هذا، فما تزال    

التياراُ الفلسفية ، و المعتزلية ، و الرافضية ، و السلفية ، و انشعرية ، و 
ى  الماتريدية ، و الصوفية ، في صراا فكر  مرير فيما يينها . و من يدخل إل

الشيكة المعلوماتية ، و يتصفو مواقعها سيجد صراعا فكريا حادا يين تلك الفرق ، 
يتمنل في التيديع ، و التفسيق ، و التكفير ،و غير ذلك . و هذا كلت شاهد على صحة 

 حدي  افتراق انمة .
و نانيا ليس صحيحا رن حدي  الفرقة الناجية ي كفر كل اجتهاداُ انمة ، و ال    

منها إال واحدا . نن الحدي  كفّر الفرق الضالة المنحرفة عن الشرا ،و من  يستي ي
نم رفض اجتهاداتها المناقضة نصول اإلسالم المعروفة منت يالضرورة . و الح ي ة 
رن من ي ناقض انصول الشرعية ، ال ت سمى مواقفت اجتهاداُ ،و إنما هي ضالالُ 

تعمد.  و ذلك الحدي  لم يرفض اجتهاداُ علما  ،و كفرياُ ،و انحرافاُ معفمها م 
رهل السنة ، و هي كنيرة و متنوعة ، منها الصحيو ، و منها غير الصحيو ، و منها 
ما يندرج ضمن اختالف التنوا ال اختالف التناقض ، و منها ال و  ، و منها 

 . 400الضعيف
لعكس و ليس صحيحا رن ذلك الحدي  يتنافى مع روح التشريع اإلسالمي ، يل ا   

رنت  ينسجم معت انسجاما واضحا ، إذا تّم فهمت وفق المنهل الشرعي في فهم 

                                                
 . 35ص: 1البلخاري: الصحيح ، ج   399
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النصوص و تفسيرها ، و فق المنهل الشرعي في التفسير الذ  سيق رن ييناه . و رما 
الحدي  الذ  ذكره ي ولت: )) ال تجتمع هذه انمة على ضاللة (( ، فهو في انصل 

ي خالف ما ،و هو  401تجتمع على ضاللة (())إن رمتي ال حدي  نيو  صحيو نصت: 
رراد الرجل رن ي وهمنا يت ياستخدامت لهذا الحدي  . نن  الحدي  نَّص على رن انمة 
ال تجتمع على ضاللة ، و ي صد يها انمة المست يمة على الشرا ، و ال يدخل فيها 

ن دين من انحرف و خرج عنت ، يدليل رن ال رآن الكريم رخرج طائفة المناف ين م
، و تناحرُ و ت اتلُ ، و  -قديما و حدينا -اإلسالم . و يما رن انمة ككل قد اختلفُ

كفرُ يعضها يعضا ، فهذا يعني رن انمة غير م جتمعة على حق ، و إنما هي 
مجتمعة على ضالل ، ننها مجتمعة على الفرقة و التناحر و االقتتال ، و هذا 

، فهي إذن مجتمعة على ضالل ، و من نم فإن  الوضع هو الم كّرس قديما و حدينا 
 الحدي  ال يتعلق يها ،و ال يخصها .

و رما انمة التي قصدها الحدي  يأنها ال تجتمع على ضالل ، فهي ليسُ رمة     
الفرق المتناحرة التي تنتسب إلى  اإلسالم تاريخيا ، و هي مخالفة لت ، و مناقضة 

تدر  رو ال تدر  . و إنما ي صد انمة نصولت، يل و هي حرب عليت من حي  
المتمسكة يال رآن الكريم ، و السنة النيوية الصحيحة المواف ة لت ، و السائرة على 
النهل الذ  كان عليت الساي ون انولون من المهاجرين و اننصار ،و الذين اتيعوهم 

اللة ،و يإحسان . و هذه انمة هي رهل السنة و الجماعة ، التي ال تجتمع على ض
 هي الفرقة الناجية ، التي قصدها الحدي  الشريف ، و هلل الحمد و المنة .

فرقة ،  73و رما فيما يتعلق يالرقم الذ  ذكره الحدي  ، من رن انمة ستفترق إلى    
، و هذا إما  73فتفسيره لت روجت : إما رنت ي صد يذلك تحديد االن سام يدقة ، و هو 

ة في التاري  ، و قد يلتُ الفرق ذلك العدد ، و قد رحصى رنت قد حد  فعال و ح ي 
فرقة ، و هذا  73يعض علما  الفرق ذلك ، و يينوا رن انمة قد ان سمُ فعال إلى  

. و إما رن تفرق انمة لم  402فعلت عيد ال اهر اليتداد  في كتايت الفرق يين الفرق
ذلك مست يال، نن الحدي  يصل قديما إلى  ذلك العدد، لكنت ال مانع من رنت سييلغ 

غير َم يد يزمان محدد ،و الواقع يشهد على رن انمة ككل ما تزال تن سم على نفسها 
على يومنا هذا ، ف د فهرُ في العصر الحدي  و ما يعده ، طوائف جديدة ، 
كال اديانية ، و اليايية ، و اليهائية ، و جماعة ال رآنيين ، و جماعة انحياش. و إما 

ن الم صود من ذلك الحدي  ، ليس العدد ينفست ،و إنما الم صود منت اإلشارة رن يكو
إلى  كنرة االن ساماُ ،و هو يدخل ضمن صيغ الميالتة . و على كل الحاالُ فإن 

 الواقع يشهد على صحة الحدي  و ال ي ناقضت.
س و نالنا عن قولت يأن حدي  الفرقة الناجية تعارضت رحادي  رخرى  ، فانمر لي  

كذلك ، نن حدي )) اختالف رمتي رحمة ((، و حدي  )) رصحايي كالنجوم ...(( ، 
من جهة ، و معناهما معارض  403هما حدينان ال يصحان ، ننهما موضوعان

للشرا و م اصده ،و لمصالو انمة من جهة رخرى  . نن  الشرا رمرنا يالوحدة و 

                                                
 .  44ص:  1. و الصحيحة ، ج  267ص:  1انليأني: الجامع الصتير و زياداتت ، ج  401
 و ما يعدها .  11و ما يعدها ، ص:  4اب ، ص: رنفر الياب انول و الناني من الكت  402
،   144، 141ص:  1. و انلياني : السلسلة الضعيفة ، ج  397الشوكاني : الفوائد  المجموعة في انحادي  الموضوعة ، ص:   403
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يكون اختالفنا و تشتتنا و تناحرنا التعاون ، و حذرنا من الفرقة و االختالف ، فكيف 
. علما يأن االختالف الذ  حد  في انمة هو اختالف عميق و لم يكن  ! رحمة ؟

اختالفا سطحيا في يعض المسائل الف هية، و إنما هو اختالف في انصول و الع ائد 
ص و المصالو ، انتهى يها إلى  االن سام ،و التناحر و االقتتال ، و التكفير و اختصا

كل طائفة يأحيائها ، و مساجدها ، و مدارسها ، و يمحاريها في الجامع الواحد ، كما 
.  404كان حادنا في الحرم المكي ، و الجامع انمو  يدمشق ، و المسجد انقصى

 .!! فهل هذه المآسي و المهازل ، ت سمى رحمة؟؟
لفوا في رمور و رما الحدي  الناني فال يصو متنت هو ريضا ، نن  الصحاية اخت   

كنيرة ، و كان فيهم الم خطئ و الم صيب ، فكيف يكونون كلهم على صواب ، و 
الحق ال يتعدد ؟؟ ، كما رن ال رآن الكريم ي خالف ذلك صراحة ، ل ولت تعالى : } فَإِن 

س وِل إِن ك نت ْم ت ْؤِمن وَن يِاَّلّلِ  دُّوه  إلى  َّللّاِ َوالره َواْليَْوِم ارِخِر ذَِلَك  تَنَاَزْعت ْم فِي َشْيٍ  فَر 
. فأمرنا يالرد إلى  هللا و الرسول عند  -59سورة النسا :-َخْيٌر َورَْحَسن  تَأِْويالً {

التنازا ، و لم يأمر يالرد إلى  الصحاية ، رو إلى   يعضهم ، و هذا خالف ما زعمت 
فهم ، و ذلك الحدي  المكذوب الذ  رمرنا ياالقتدا  يكل الصحاية مطل ا على اختال

 رد يعضهم على يعض .
و ليس صحيحا رن حدي  الفرقة الناجية يمنع الحوار، نن  الذ  يمنع انمة من    

الحوار فيما يينها هو اختالفها ، و تناحرها ،و تعصيها لمذاهيها ، و تكفيرها ليعضها 
،و . فالمفروض رن حدي  الفرقة الناجية يكون سييا في تخلّص انمة من ان ساماتها 

رمراضها ، و تناحراها ، ننت  حدي  يذمها ، و يفضحها ، و ي هددها ،و يدعوها إلى  
إن -العودة إلى  الصراط المست يم،و ال ي  ّرها على ان سامها و انحرافها .  فما عليها

إال اإلسراا للرجوا إلى  منهل الفرقة الناجية ، و إال ستواجت  -كانُ صادقة
فرها: )) كلها في النار إال واحدة (( . لكن المؤسف ح ا المصير المحتوم الذ  ينت

رن الفرق اإلسالمية التاريخية لم تجتمع على الشرا و الحق و الوحدة ،و إنما 
اجتمعُ على تكريس الفرقة و التناحر،و الحفاف على ذلك يكل الوسائل ، فكانُ 

 . !!شاهدة ينفسها على صحة حدي  الفرقة الناجية
ناهض للديم راطية و رما قول ح     سن حنفي يأن حدي  الفرقة الناجية هو عنصر م 

و االنتخاياُ الحرة . فهو قول ال يصو ، و فيت تتليط و  ، و التعددية السياسية ،
تدليس ، نن موضوا اإليمان و الكفر ال تحدده و ال ت عّرفت السياسة و ال االنتخاياُ 

تعالى  هو الذ  ي عّرف اإليمان، و ي حدد ، و ال مصالو الناس الدنيوية، و إنما هللا 
شروطت و حدوده و آناره . و رما حكاية الديم راطية و االنتخاياُ ، فإن الحدي  ال 
ي خالف ذلك ، و ال يمنعت ،و إنما ي ساعد على تح ي ت ، نن هدفت الح ي ي هو جمع 

جهة ، و  انمة، و تخليصها من رمراضها الفكرية و السلوكية التي تنخر فيها من
ي ساعدها على رن ت مارس الشورى و التعددية السياسية في إطار من الوحدة 
اإلسالمية ، التي تتياين فيها اررا  و تتكاتف، و تتعاون على رساس ال اعدة الواسعة 
الجامعة من جهة نانية . و تتنوا في إطار اختالف التنوا المنمر ال اختالف 
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الحدي  هو الذ  ي هيئ لها انرضية المتينة التي التناقض من جهة نالنة . و ذلك 
تضمن لألمة ممارسة الشورى و التعددية في مجتمع واحد قو  متنّوا غير متناقض 

. 
تناحرة ، و متناقضة     فككة م  و ال يمكن رن تنجو الشورى و التعددية في رمة م 

اقع . فأما من فكريا و سلوكيا و مصلحيا . و الدليل على ذلك شهادة التاري  و الو
التاري  فإن رمة اإلسالم عندما كانُ رمة واحدة، مع وجود التنّوا اليَنّا  في االجتهاد 
زمن الخالفة الراشدة ، فكانُ انمة رمزا لل وة ، و العدالة ، و انخوة، و ح  ُ 
انتصاراُ ياهرة عسكريا و سياسيا ، لكنها عندما ف دُ تلك الوحدة  ، ضاا كل 

 انمة من رن تستعيد وحدتها و دولة الشورى إلى  يومنا هذا .  شي  ، و عجزُ
و رما الشاهد من الواقع فيتمنل في رن الدول الكيرى التي نجحُ فيها الديم راطية     

و التعددية إلى  حد كيير ، على مستواها الداخلي ، هي الدول التي تجمعها قاعدة 
عة هي في الح ي ة حزب واحد واحد ة صلية غير متناقضة ، و رحزايها المتنو

تجمعت ميادئ كيرى رساسية تمنل مصالو انمة تمنيال صحيحا ، فالحزيان الرئيسيان 
في الوالياُ المتحدة رو يريطانيا ، هما في الح ي ة وجهان لعملة واحدة ، . و لو 
ن سمة مذهييا و مصلحيا ، إلى  درجة التناقض و التناحر ، ما  كانُ هذه الدول م 

الذ  ح  تت من انتصاراُ في مختلف المجاالُ . و هذا الذ  تفت ده رمة ح  ُ 
اإلسالم ، فلو رجعُ إلى  حدي  الفرقة الناجية ، لتوحدُ و نجُ مما هي فيت ، من 
تخلف ، و فلم ، و تناحر ، و ف رقة ، و هوان، و سليية . فالحدي  جا  ليجمع انمة 

رن ي وهمنا يت حسن حنفي ، عندما جعل  ، و ي عالل رمراضها ، و هذا خالف ما رراد
الحدي  عامل هدم و فرقة ، و كأن هذه انمة المسكينة كانُ موحدة قوية متماسكة ، 

.  مع رن الح ي ة !! فجا  حدي  الفرقة الناجية ، لي فّرقها و يكسرها ، و ي ضعفها
 14حو المرة هي رن هذه انمة تفّرقُ و ان سمُ على نفسها شيعا و رحزايا منذ ن

قرنا ، و ما تزال على ذلك الحال إلى  يومنا هذا  . فعلى الذين يسعون إلى  جمع 
انمة و توحيدها ،و إرجاعها إلى  دينها ، رن يدعوها إلى  التخلي عن رياطيلها 
وضالالتها المذهيية ، و ترجع يإخالص إلى  حدي  الفرقة الناجية ليأخذ ييدها إلى  

ا، و يردها إلى  كتاب ريها عودة صحيحة: إخالصا و الطريق الصحيو الذ  يجمعه
 سلوكا و منهجا .  

و الموقف الناني مفاده هو رن حسن حنفي ذكر رن رهل السنة من انشاعرة و     
رهل الحدي  جعلوا رنفسهم الفرقة الناجية، و رخرجوا الفرق انخرى  منها ، و 

تفهر إال في النهاية عندما حددتها ضللوها. و رشار إلى  رن ع ائد الفرقة الناجية لم 
 .405انشعرية في مذهب م تسق

 
و رقول: ليس عييا رن يجعل رهل السنة رنفسهم هم الفرقة الناجية ، فمن ح هم ذلك    

، و هم من الذين رووا حدي  الفرقة الناجية ، فموقفهم رمر يديهي و مطلوب، يل و 
من ينكر عليهم ذلك فالَحَكم هو ضرور  ، يحكم رنهم  ممنلو الفرقة الناجية ، و 

ال رآن الكريم ، و السنة النيوية المواف ة لت . علما يأن موقفهم هذا ليس خاصا يهم ، 

                                                
 .  587،  28ص:  5. و من الع يدة إلى  النورة ، ج  78ص:  8حسن حنفي : الدين و النورة في مصر ، ج   405
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فحتى الفرق انخرى  تدعي رنها على صواب ،و من ي خالفها فهو على ياطل ، رو 
ُ  رن فر قة من كافر ، و من نم فهي التي ت منل الفرقة الناجية . و لم رقرر ،و ال سمع

الفرق المنفصلة عن انمة ، قالُ: إنها على ياطل و ضالل ، و رن غيرها على حق 
. و عليت فال يصو تخصيص رهل السنة يذلك االنت اد ، و قد ن ل الشي   !! و صواب

اين تيمية عن ف يت الشيعة الطوسي االننى عشر  رنت قال: إن اإلمامية االننى 
. و قد نَّص على ذلك محد  الرافضة  406اجيةعشرية  تعت د رنها هي الفرقة الن

هجرية( يأن الطائفة االننى عشرية 329االننى عشرية ريو جعفر محمد الكليني)ُ
 .  407هي الفرقة الم ح ة ، و من خالفها فهو ضال و كافر

كما رنت ليس صحيحا رن ع ائد الفرقة الناجية فهرُ على يد انشعرية في ال رن    
عده . فهذا غير صحيو ، نن  رهل السنة من السلف و رهل الرايع الهجر  و ما ي

قد رفهروا ع ائدهم و يينوها ،و نّصوا على رنهم   -و هم رصل رهل السنة –الحدي  
هم الفرقة الناجية خالل ال رون النالنة الهجرية انولى ، قيل فهور انشعرية في 

و دافعوا عنها ، و ردوا . كما رنهم  عيّروا عن ع ائدهم ،  408ال رن الرايع الهجر 
خالفيهم  يمؤلفاتهم التي صنّفوها في ال رن النال  الهجر  ، قيل رن يصنف  على م 
انشعر  كتيت على منهل رهل السنة خالل النل  انول من ال رن الرايع الهجر  . 
فمن ذلك : كتاب الرد على الزنادقة نحمد ين حنيل ، و خلق رفعال العياد ، و الرد 

همية ، لليخار  ، و الن ض على يشر المريسي ، و الرد على الجهمية ، و على الج
هما للدارمي ، و تأويل م ختلف الحدي  الين قتيية ، و هذه الكتب منشورة ، و 

تداولة يين رهل العلم .   م 
و رما الموقف النال  ، فيتمنل في رن حسن حنفي زعم رن الفرق المذهيية و     

لم )) يتهم رحد فيها ارخر ، كما نفعل نحن هذه  -ال ديمة في حضارتنا -الكالمية
انيام يتوزيع اتهاماُ الكفر و الخيانة(( . نم رشار إلى  رن المعتزلة و الفالسفة 
ايتعدوا عن التعصب ، و تكفير الخصوم . و رن انشاعرة ال ي كفرون رحدا من رهل 

 .   409ال يلة
فصيال ، و ال ردر  هل هذا الرجل ال يعي و رقول : إن قولت هذا ياطل جملة و ت   

.  ! ما ي ول ، رو رنت صاحي هوى يتعمد ذكر منل هذه انياطيل لتاياُ في نفست ؟
خالف للواقع التاريخي و الحاضر تماما ، الذ  يشهد على رن  نن زعمت هذا م 
التكفير كانُ لت سوق رائجة في تاريخنا اإلسالمي منذ ال رن انول الهجر  إلى  
يومنا هذا . و الشواهد على ذلك كنيرة جدا ، و كتب الفرق و الملل مملو ة يالتكفير 
، و التضليل ، و التيديع ، حتى رن ذلك يمكن ال ول رنت  يلغ حد التواتر الذ  ال 
يحتاج إلى  تونيق  . و حتى حسن حنفي نفست ذكر رمنلة على ذلك : رولها يتمنل في 

ت السايق ، منها رنت قال: )) و الح ي ة رن التكفير رقوال لحسن حنفي ن ض يها زعم
تيادل يين السلطة و المعارضة، يل  سالح ضد الخصوم تحُ ستار الع ائد . سالح م 

                                                
 . 460ص:  3اين تيمية : منهاج السنة النيوية ، ج   406
 .   258،  187،  185ص:  1الكليني : انصول من الكافي ، ج   407
 .   171. و الذهيي : العلو للعلي التفار ، ص:  259. و الخالل : السنة ، ص:  24 : المروز  : السنة ، ص: رنفر منال  408
 . 39ص:  2. و موسوعة الحضارة العرية اإلسالمية ، ج  262ص:  8، ج  91، 90ص:  7حسن حنفي : الدين و النورة ، ج   409
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تيادل يين فرق المعارضة يعضها ضد يعض((  . و منها رنت  ن ضت  410و سالح م 
لحق و ريضا عندما قال: إن رهل السنة جعلوا رنفسهم هم الفرقة الناجية: رهل ا

االست امة ، و غيرهم من الخوارج ، و ال درية ، و الرافضة ، ال يجوز مناكحتهم ، 
و رموالهم حالل عليهم . و هم دار حرب ،و على الدولة حريهم و تكفيرهم روال ، نم 

 . 411تستأصلهم نانيا
و ن ضت ريضا عندما ذكر رن الشي  ت ي الدين ين تيمية اتهم الفالسفة يالكفر ، و     
. و ن ض كالمت السايق الذ  َخّص يت انشاعرة يأنهم  ال  412إللحاد ،و الزندقةا

ي كفّرون رحدا من رهل ال يلة . ف د ن ضت يكالم آخر لت سيق رن ذكرناه ، و فيت ذكر 
رن انشاعرة كانوا من يين رهل السنة ، الذين جعلوا رنفسهم هم الفرقة الناجية ،و 

. فهذا تناقض واضو يين هذين 413ها و كفّروهارخرجوا الفرق انخرى  ،و ضللّو
 . ! ال ولين ، فالرجل ن ض زعمت ينفست

، فمفاده رن الشيعة اإلمامية االننى  -على يطالن زعمت–و رما الشاهد الناني    
عشرية ، كفّرُ كل م خالفيها ، من الخوارج ،و الشيعة الزيدية ،و اإلسماعيلية ، و 

من لم ي ؤمن يع ائدها في اإلمامة ، و العصمة، فهو رهل السنة، و نّصُ على رن كل 
قال:)) واعت ادنا فيمن  -المل ب يالصدوق–كافر، حتى رن ن تهم اين يايويت ال مي 

جحد إمامة رمير المؤمنين على ين ريي طالب ، رنت كمن جحد نيوة جميع اننييا  
 . فماذا ي ول الرجل ؟؟.  414((
الشي  اين تيمية نَّص على رن من قال من الشيعة : و الشاهد النال  مفاده هو رن     

يتعرض لل رآن للتحريف ،و إن الصحاية ارتدوا إال قليال منهم ، ال ييلتون يضعة 
. و النايُ في ع ائد الشيعة اإلمامية  415عشر ، رو رنهم  فس وا . فال ريب في كفره

يرهم من المذاهب رنها ت كفر كل من لم ي ؤمن يع ائدها في موقفها من الصحاية و غ
 .  416انخرى . و هذا سيق رن رشرنا إليت و ون ناه في الشاهد السايق ،و هو الناني

و الشاهد الرايع يتعلق يالمعتزلة، و قد رلح هم حسن حنفي يالفرق الكالمية ، نم     
خالفيهم . و  خّصهم يالذكر يأنهم  ايتعدوا عن التكفير و التعصب في موقفهم من م 

يصو ، نمرين هما: انول هو رن الرجل نفست ن ض قولت هذا عندما  هذا زعم ال
استخدمُ التكفير سالحا ضد يعضها .  -دون استننا  -ن لنا عنت رنت ذكر رن الفرق 

يائي  و الناني هو رن المعتزلة كفروا يعضهم و غيرهم ريضا . ف د كان ريو هاشم الج 
عتزلة اليصرة المعتزلي ي كفر رصحايت الم خالفين لت، فكفّرو ه هم ريضا . و قد تيادل م 

                                                
 .  406ص:  5من الع يدة إلى  النورة ، ج   410
 .   28ص:  5س المرجع ، ج نف  411
 .   207ص:  2، ج 3حسن حنفي : من الن ل إلى  اإليداا ، مل  412

 سبق توثيق ذلك في الموقف السابق ,  413 
، دار اإلرشاد  2. و محمد الرضا الم ففر : ع ائد اإلمامية ،  ط 397،  258،  187، 185ص:  1رنفر : الك ليني : الكافي ، ج   414

. و محمد الخضير : نفرة اإلمامية االنني عشرية  للزيدية ، قدم لت محمد المهد  ،  93،  91،  90،  89: ، ص 1988، ييروُ ، 

 .  76،  72،  41،  35،  34،  25،  24،  7،  6، ص:  2006مكتية الرضوان ، مصر ، 
 .  059، ص:  1ابن تيمية: الصارم المسلول على شاتم الرسول، ط& ، دار ابن حزم، بيروت ، ج   415
،  46،  44، ص:  1402و رنفر ريضا : الفخر الراز  : اعت اداُ فرق المسلمين و المشركين ، دار الكتب العلمية ، ييروُ ،   416
56  . 
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خالفيهم417و معتزلة يتداد التكفير فيما يينهم . و  418.و كان ركنر المعتزلة ي كفرون م 
 .  419مرتكب الكييرة عندهم معروف رنهم  ي ولون يخلوده في النار

فيتعلق يالفالسفة ، ف د كان حسن حنفي قد  -الخامس –و رما الشاهد انخير    
لذكر و المدح كالمعتزلة ، فزعم رنهم  ايتعدوا عن التكفير و التعصب . و َخّصهم يا

كان فيهم تعصب كيير  -خالل العصر اإلسالمي-هذا زعم ياطل ، نن الفالسفة
للفلسفة اليونانية عامة ، و انرسطية خاصة ، حتى رن اين رشد الحفيد يلغ يت 

هة، و ذم من خالفت من رهل تعصيت نرسطو يأن اعت د فيت ال داسة و العصمة من ج
. و يسيب  420السنة ،و اتهمهم يالتشييت و التجسم،و سماهم حشوية من جهة رخرى 

تعصب هؤال  لتلك الفلسفة ، و مخالفتهم لكنير من قطعياُ الشرا ، ذمهم كنير من 
علما  رهل السنة و كفّروهم ، كأيي حامد التزالي، و ريي عمرو ين الصالح ، و اين 

ن ذ من الضالل ، ننهم رنكروا تيمية ، و  قد كفّرهم التزالي صراحة في كتايت الم 
نالنة رصول معروفة من دين اإلسالم يالضرورة ،و هي : قولهم يأزلية العالم و 
قدمت ، و قولهم يأن هللا يعلم الكلياُ و ال يعلم الجزئياُ ، و إنكارهم للنعيم الماد  

 . 421يوم ال يامة
فير والتضليل ، و الخصومة و التعصب ، يين الفالسفة و رما فيما يخص التك  

رنفسهم ، فمن ذلك: رنت  كانُ طائفة من الفالسفة ت كفّر الطييب الفيلسوف ريا يكر 
 5الهجر ( ، و ممن كفّره: الفيلسوف اين رضوان المصر )ق: 4الراز )ق:
وان . و الشاهد الناني مفاده هو رنت كانُ يين الفيلسوفين اين رض 422الهجر (

المصر  ، و اين يطالن النصراني مراسالُ عجيية ، وقع فيها كل منهما في 
.و الشاهد النال  هو رنت كانُ يين الطيييين  423ارخر،و سفّت كل منهما رر  ارخر

الهجر ( ،و ريي الفرج ين الطيب خ صومة شديدة ، فكان  5ريي علي ين سينا)ق:
ؤلفاتت ، مفاده رن  -الرايع -الشاهد انخير . و  424انول يذم الناني و يستهجن م 

تعصيا للنصرانية ،و قد حدنُ يينت و يين  نين اين إسحاق كان م  ترجم المتفلسف ح  الم 
جماعة من إخوانت المترجمين النصارى اتهاماُ ، و تعصياُ ،و تآمر ، و وشاياُ 

. فهذه الشواهد ت يطل زعم حسن حنفي يأن الفالسفة و المعتزلة   425و تضليل
 عدوا عن التعصب و التكفير . ايت
و الموقف الرايع يتعلق ياررا  و الحلول التي يراها حسن حنفي يأنها تساعد     

على إيجاد حل لمشكلة التكفير يين المسلمين . فمن ذلك رنت دعا إلى  اليعد عن 

                                                
. و الفخر الراز  : نفس المرجع  88، ص:  1983، عالم الكتب ، ييروُ،  1ريو الم ضفر االسفراييني: التيصير في الدين ، ط   417

 .  56 ، 46،  44، ص: 
 .   158ص:  5اين تيمية : منهاج السنة النيوية  ، ج   418

 سبق توثيق ذلك عندما ذكرنا موقف الخوارج و المعتزلة من اإليمان .   419
 للتوسع في ذلك رنفر كتاينا : ن د فكر الفيلسوف اين رشد الحفيد ، و الكتاب موجود على الشيكة المعلوماتية و مطيوا ورقيا  .   420
و ما يعدها . و كتاينا : م اومة رهل السنة للفلسفة اليونانية ، و  17لي : المن ذ من الضالل ، المكتية الن افية ، ييروُ ، ص: التزا  421

 الكتاب موجود على الشيكة المعلوماتية . 
 .  284، ص:  1اين ريي ر صييعة : عيون اننيا  في طي اُ انطيا  ، ج   422
  . 227ص:  1نفس المصدر ، ج   423
 .  172ص:  1نفس المصدر ، ج   424
 .   77. و ال فطي : رخيار العلما  يأخيار الحكما  ، ص:  172ص:  1نفس المصدر ، ج   425
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التكفير ننت )) خروج عن الدين و العلم معا (( ، نن  )) كل نفرية اجتهاد ،و كل 
 .426هاد شرعي ...((اجت
و رقول : إن قولت هذا فيت حق و ياطل، و ليس صحيحا رن التكفير هو خروج على   

الدين، نن ميدر التكفير هو ميدر رساسي في دين اإلسالم ،و هو من ضرورياتت , فال 
دين ال إيمان فيت و ال تكفير ، و كل انديان و المذاهب فيها إيمان و تكفير . و 

احة على وجود اإليمان و الكفر ، و من ييتتي غير اإلسالم دينا ، الشرا نَّص صر
فهو كافر خالد في النار . و قد نَّص اإلسالم على وجود طائفة تعيش يين المسلمين و 
تنتمي إليهم ، و هي من الكفار و مصيرها في الدرك انسفل من النار ، هي طائفة 

در التكفير في الدين ، و إنما هو في المناف ين . و عليت فإن الخطأ ليس في وجود مي
استخدامت يطري ة غير شرعية ، و وضعت في غير مكانت الصحيو المناسب لت. ففي 

 هذه الحالة يكون التكفير خروجا عن الدين و العلم معا ،
و رما إذا كفّرنا من يستحق التكفير، كالمنكر نساسياُ دين اإلسالم و     

صحيحا شرعا و ع ال و علما .يل هو ضرور  و  ضرورياتت ، فيكون حكمنا حكما
مطلوب ، ننت ال يصو السكوُ عن الخارجين عن دين اإلسالم ، يدعوى رنهم  من 
رهل ال يلة ، رو الحفاف على وحدة انمة ، فهذه تيريراُ ياطلة ، نن المناف ين كانوا 

 اومتهم . كما رن من رهل ال يلة و قد كفّرهم هللا تعالى  ، و رمر رسولت يجهادهم و م
اليكا  على وحدة انمة ، هو تتليط و تحريف للتاري  ، نن رمة اإلسالم ان سمُ 
على نفسها ،و تناحرُ وت اتلُ ، و كفرُ يعضها يعضا منذ ال رن انول الهجر  

.  ! إلى  يومنا هذا . فأين هذه الوحدة التي نيكي عليها، و نخاف عليها من الضياا ؟
رصال ، و من نم فال معنى لليكا  عليها ، لت تخذ وسيلة لعدم فضو  رنها غير موجودة

 و تكفير الضالين الخارجين عن اإلسالم و الم حاريين لت .
و إذا كانُ كل وجهة نفر اجتهاد ، فإنت ليس كل اجتهاد هو اجتهاد شرعي:     

نطل ا و نتيجة . فإذا لم ينطلق من الكتاب و السنة الصحيحة المواف ة لت ، و لم  م 
خالفة للشرا ، فإن   يلتزم يالمنهل الشرعي في التفسير ، و انتهى إلى  نتائل م 
اجتهاده ياطل جملة و تفصيال . علما يأن الخطأ في المنهل ي ؤد  في التالب إلى  
كنرة انخطا  و قلة الصواب، و الصواب في المنهل ي ؤد  في التالب إلى  كنرة 

فليس كل اجتهاد شرعي ، فإذا خالف الشرا فهو الصواب و قلة الخطأ. و عليت 
ياطل و ليس شرعيا . لكن الخطأ في االجتهاد الشرعي ال يعني التكفير ،و إنما هو 

 خطأ في االجتهاد ،و في هذه الحالة يكون للمجتهد رجر واحد . 
و رما االجتهاد غير الشرعي ، فهو االجتهاد ال ائم على التأويل التحريفي للشرا ،    
لذ  يرمي إلى  إنكار ح ائق الدين النايتة ،و المعروفة منت يالضرورة ريضا . و ا

إن كان -م مارس ذلك هو ضال م ضل ، عليت رن يحكم هو على نفست يالكفر
 ، قيل رن ي كفّره الشرا و المسلمون .   -موضوعيا

حتى  نم رن الرجل يلغ يع انحرافت و تعصيت للياطل ، رنت دعا إلى  عدم تكفير     
الذين ينكرون ضرورياُ الدين و رساسياتت . فزعم رن النيوة و المعاد انخرو  من 
السمعياُ التي )) ال يمكن الوصول فيها إلى  ي ين ع لي ،و التي ال تعتمد إال على 
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نكروها (( . و رما التي ي كفّر فيها  الن ل وحده ، و من نم فهي فنية ، ال ي كفّر م 
نكروها فهي وجود هللا  .!!!! 427 ، و وجود اإلنسان  ، فمن رنكرهما فهو كافرم 

نير للضحك و االستتراب ،و      ورقول: إن زعمت هذا ياطل جملة و تفصيال ، و م 
صاحيت إما رنت ال يعي ما ي ول ، و إما رنت صاحب هوى يتعمد ذكر تلك انياطيل ، 

روال  ال يصو لتاياُ في نفست . و زعمت هذا ال يصو شرعا و ال ع ال ، ننت 
للرجل رن يتكلم عن التكفير ياسم اإلسالم ، نم هو ي خالفت، و ينكر رصولت و رساسياتت 
، و ال يحتكم إليت ،و ال يلتزم يت . فهو لم يعتمد على دين اإلسالم، و إنما اعتمد على 
هواه و مذهييتت ومصالحت الدنيوية ،و هذا ليس من الدين ،و ال من العلم ، و ليس 

وضوعية في شي  . إنت رنكر ضرورياُ الدين من دون ر  دليل صحيو ، من الم
من الشرا و ال من الع ل ، و من النايُ قطعا رن من رصول اإليمان في دين 
اإلسالم  اإليمان يالنيوة و اليوم ارخر ، و ال وجود لدين اإلسالم يال نيوة و ال معاد 

لضرورة ، ل ولت تعالى : }َوَمن لهْم رخرو  ، و من كفر يهما رو يأحدهما فهو كافر يا
ِ َوَرس وِلِت فَإِنها رَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِريَن َسِعيراً { ،و}ورَنه الهِذيَن الَ -13سورة الفتو:-ي ْؤِمن يِاَّلله

} ً ً رَِليما َمن واْ ،}يَا رَيَُّها الهِذيَن آ-10سورة اإلسرا :-ي ْؤِمن وَن يِارِخَرةِ رَْعتَْدنَا لَه ْم َعذَايا
َل َعلَى َرس وِلِت َواْلِكتَاِب الهِذَ  رَنَزَل ِمن قَْيل  َوَمن  آِمن واْ يِاَّلّلِ َوَرس وِلِت َواْلِكتَاِب الهِذ  نَزه

س ِلِت َواْليَْوِم ارِخِر فَ َْد َضله َضالاَلً يَِعيداً { سورة -يَْكف ْر يِاَّلّلِ َوَمالَئَِكتِِت َوك ت يِِت َور 
 . -136النسا :
و الح ي ة هي رن ذلك الزعم الياطل ، ال ي ولت إنسان ع الني يحترم نفست و     

علمت ،و دين اإلسالم و رهلت . نن الذ  ينكر النيوة فهو قد كفر يدين اإلسالم 
يالضرورة ، ننت ال إسالم دون نيوة ، و رن زعمت هذا يجعل كل من ي ؤمن ياهلل 

سلما سوا  كان من رينا  المسلمين ، رو من اليهود و النصارى ،و المشركين و م 
الهندوس و غيرهم ، و هذا زعم يالطل شرعا . كما رنت يجعل فهور اإلسالم عينا 
،و ال فائدة من فهوره رصال ، ننت عندما فهر كانُ معفم اليشرية ت ؤمن ياهلل من 

نْ  ُِ  اليهود و النصارى و المشركين، ل ولت تعالى : }َولَئِن َسأَْلتَه م مه َخلََق السهَماَوا
َر الشهْمَس َواْل ََمَر لَيَ  ول نه َّللاه  فَأَنهى ي ْؤفَك وَن { .  -61سورة العنكيوُ:-َواْنَْرَض َوَسخه

وحسب زعمت فإن هؤال  ليسوا كفارا ،و ال فائدة من إرسال الرسل ،و إنزال الكتب 
سالم  ، فمادام الناس . و هذا كلت ينتهي إلى  تعطيل كل النيواُ و هدم دين اإل

يِؤمنون ياهلل ، فهم مؤمنون ،و ليسوا كفارا ، و من نم ال معنى من إرسال الرسل و 
خالف لت يالضرورة، روصلنا إليت  إنزال الكتب . و هذا كلت ال يصو شرعا، و م 

 الزعم الياطل الذ  قالت حسن حنفي .
فيما يتعلق يالنيوة في اليوم و نانيا إن اعتراضت يأن ال يمكن الوصول إلى  ي ين     

ارخر ، شرعا و ال ع ال . فانمر ليس كذلك ، نن  نيوُ النيوة و المعاد انخرو  
هو رمر ي يني قطعي ، نن  ال رآن قطعي الورود و النيوُ من جهة ، و قطعي 
الداللة المياشرة المتع لة يأركان اإليمان و اإلسالم ،و رساسياُ الدين و فروعت ، 

كلها قطعية ال ت يل التأويل التحريفي ، و معروفة من الدين يالضرورة ، فهي 
كالنيوة و المعاد انخرو  . و من نم فإن تلك انركان و انصول هي من الي ينياُ 
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ورودا و داللة من جهة ، كما رنت سيق رن ريطلنا مزاعم الرجل المتعل ة يالوحي و 
سي ية الوحي على الع ل و الواقع معا ، و الع ل و الواقع من جهة رخرى  . و يينا ر

 يذلك يس ط زعم الرجل ،ننت رقامت على حكاية رسي ية الع ل على الوحي . 
و رما ع ال فإن فإنت إذا  كانُ النيوة فنية ع ال ، يمعنى رنها تحتمل الصدق و     

و قو  الكذب ،فإن ذلك ال يعني رنها ياطلة ، لذا فإنت يمكن الوصول فيها إلى  ترجي
جدا ، و جعلها قريية من الحق و الي ين الع لي ، و من نم فال تصيو مستحيلة ،و ال 
مرجوحة ، و إنما تصيو راجحة ي وة ، و يزيدها الي ين الشرعي قوة و صوايا . لذا 
فإن النيوة ليسُ مستحيلة ع ال ، و إنما هي ممكنة ، فما المانع من رن يتصل الخالق 

لق من رجلها ،و عز وجل ياليشر عن طري ق يعضهم لي عرفهم ينفست ،و يالتاية التي خ 
يالمصير الذ  ينتفرهم ؟ . إنت ال ي وجد ر  مانع لذلك ، يل الراجو رن ذلك هو 
المطلوب حدونت ، ننت  ليس من الحكمة ، و ال من الع ل رن يخلق هللا تعالى  هذا 

. إنت  ليس من  !! ناالكون العفيم ،و اإلنسان  العجيب ،و يتركهما سدى و عي
الحكمة رن  ي خلق اإلنسان  و ي ترك هكذا ، فال يعرف من رين جا  ؟ ، و ال إلى  رين 
نزه من رن يترك عيده ضاال تائها  لق ؟ ، إن الخالق العفيم م  يذهب ؟ ، و ال لماذا خ 
، ال يعرف إجاية صحيحة ي ينية عن تلك انسئلة المصيرية و الخطيرة و الهامة . و 

ذا عندما زعم يعض الضالين من يني آدم يأن هللا لم ي نزل وحيا، و رنت خلق الكون له
واْ َّللّاَ َحقه قَْدِرِه إِْذ قَال واْ َما رَنَزَل َّللّا  َعلَى  عينا ، رّد عليهم ي ولت سيحانت: }َوَما قََدر 

ن َشْيٍ  ق ْل َمْن رَنَزَل اْلِكتَاَب الهِذ  َجا  يِِت م وسَ  سورة -ى ن وراً َوه ًدى {يََشٍر ّمِ
وا -91اننعام: ،و}َوَما َخلَْ نَا السهَما  َواْنَْرَض َوَما يَْينَه َما َياِطالً ذَِلَك َفنُّ الهِذيَن َكفَر 

وا ِمَن النهاِر {  .   -27سورة ص:-فََوْيٌل لِّلهِذيَن َكفَر 
ستحيال و كذلك يوم ال يامة، فهو كما رنت نايُ قطعا يالشرا ، فهو ر     يضا ليس م 

ع ال و ال علما . يل رنت م مكن و راجو ي وة ، و مطلوب رخالقيا و علميا . نن عالم 
اليشر مملو  يفلم كنير و كيير ، ليس من الحق ، و ال من العدل، و ال من الع ل ،و 
ال من انخالق رن يفلُ الطتاة و الفلمة من الع اب،و تذهب ح وق المفلومين الذين 

وا ح وقهم في الدنيا ، وال نال هؤال  الفلمة جزا  فلمهم و طتيانهم  في لم يأخذ
 الحياة الدنيا . 

و رما علما فإن العلم الحدي  نَّص صراحة على رن للكون يداية ،و ستكون لت    
لق من رجلها ، ورن المعاد انخرو   نهاية محتومة ،و هذا يعني رن الكون لت غاية خ 

 وة . و يالجمع يين الي ين الشرعي المتعلق يالنيوة و المعاد م مكن جدا ، يل راجو ي
انخرو  ، و يين رجحانهما ال و  ع ال و علما ، فإنهما يصيحان من الي نياُ 

 الشرعية الكونية ، رغم مزاعم حسن حنفي و متالطاتت و رياطيلت . 
سلم ، علما يأن المسلم ي ؤمن يالنيوة و المعاد انخرو  يالضرورة ، يحكم     رنت  م 

سلما  فإذا رنكرهما فهو متناقض مع نفست ، و قد ن ض إيمانت . و عليت فهو قد كان م 
نافق ي خفي  نم ررتد و خرج عن دين اإلسالم ، و إما إنت جاهل يدينت ،و إما رنت  م 
الكفر و ي فهر اإلسالم . و اإلنسان  الع الني الموضوعي الش جاا ال يرضى لنفست 

ناف  دلسا ،فإن كان كذلك فلي علنت صراحة ، ننت يأيى رن ي سمى رن يكون م  تالطا م  ا م 
سلم . فالرضا يذلك هو نفاق ، و كذب ، و تدليس،و افترا   سلما و هو ليس يم  م 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 392 

اإلسالم و الناس . لذا فإنما زعمت الرجل ، هو مناقض لدين اإلسالم ، و تحريف و 
تعمد لت ، ننت ال إسالم دون نيوة و ال  .  !!  معاد رخرو هدم م 

و من حلولت الم  ترحة ريضا ، فأنت ذكر رن المواقف المذهيية للفرق الطائفية هي      
في الح ي ة تياين في المواقف السياسية ، فإذا ما )) ررجعنا اإللهياُ إلى  اإلنسانياُ 

تهي و يالتالي العودة إلى  التجارب اإلنسانية انولى التي فيها نشأُ اإللهياُ ، ين
سيب التكفير(( . و من نم رمكن نزا سالح التكفير ، و السماح ياختالف ان طر 
ختلفة ، و تفل  النفرية على رساس رنها اجتهاداُ نفرية في مواقف اجتماعية ، م 

 . 428كلها شرعية ((
صحيو رن الفروف التاريخية التي مرُ يتلك الفرق و المذاهب ساهمُ  و رقول:   

و تنفيما ،  سلوكا وطائفة . و من نم فهي ت ساعدنا في معرفة في تكويناها: فكرا 
مع  -دور تلك الفروف في نشأة تلك الفرق و تطّورها على كل المستوياُ ، لكنها

فهي غير كافية ،و ليسُ عامال حاسما لوضع حد لفاهرة التكفير ، وال  -رهميتها
انولى الم ؤسسة لفاهرة  لتفكيك تلك المذاهب، نمرين رساسيين: انول هو رن الِفَرق

المذاهب و الطوائف يين المسلمين كانُ رسياب فهورها قائمة على الدين و دولتت: 
مجتمعا و فكرا. و الخالفاُ السياسية و ال يلية و المصلحية التي فهرُ زمن 

و ما يعده ، كانُ قائمة على رساس دين اإلسالم :  -رضي هللا عنت -الخليفة عنمان
، فكرا و سلوكا ، فاتخذُ تلك انسياب و الخالفاُ صيتة دينية دولة و مجتمعا

رصال و فرعا . و من نم  فإن  تلك الفرق لم ت مارس سياسة علمانية، رو دنيوية ، و 
إنما مارسُ سياسة شرعية ياسم الدين ، لهذا اتخذُ لنفسها ميادئ مذهيية دينية 

 يادئ تناسيها . إسالمية م  دسة ياسم اإلسالم ،و اختصُ كل طائفة يم
و رما انمر الناني فهو رن تلك الِفَرق حّولُ آرا ها و خالفاتها إلى  مذاهب و    

ع ائد دينية ، يعدما جّردتها عن فروفها التاريخية التي فهرُ فيها ، و المرتيطة 
يالدين ريضا. و يذلك تأسسُ المذاهب و الع ائد ، و قّدسُ كل طائفة مذهيها و 

يالضالل و االنحراف  عن الشرا ،   -من خاللها -ُ على م خالفيهاع ائدها، و حكم
و رصيحُ كل طائفة تدعي رنها هي التي تمنل اإلسالم الصحيو . و هذا الذ  
ذكرناه تاري  متواتر ال يحتاج إلى  تونيق ، و قد ذكرتت ك تب التواري  و الِفَرق و 

ية التي فهرُ فيها تلك الفرق الملل . و يذلك لم تصيو العودة إلى  الفروف التاريخ
ساعد ضعيف . لذا  كافية لوضع حد لفاهرة االن سام و التكفير، و إنما هي عامل م 
طواُ عملية ضرورية  فإذا رردنا رن نضع حدا لفاهرة التكفير فال يد من اتخاذ خ 
تتعلق يالنفوس و النوايا، و الميادئ انساسية للمذاهب ، نن  التكفير فهر نتيجة 

 ة لكل ذالك ، سنذكرها في الخطواُ ارتية: حتمي
الخطوة انولى هي صدق النوايا في طلب الحق و الرجوا إليت في كل انحوال     

.و النانية هي رنت ال يد من إيعاد ميادئ تلك المذاهب و وضعها جانيا . و الخطوة 
المواف ة لت ،و النالنة مفادها هو رنت ال يد من الرجوا إلى  الكتاب و السنة الصحيحة 

االحتكام إليهما دون خلفياُ مذهيية، ل ولت تعالى : }يَا رَيَُّها الهِذيَن آَمن واْ رَِطيع واْ َّللّاَ 
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س وِل  دُّوه  إلى  َّللّاِ َوالره س وَل َور ْوِلي انَْمِر ِمنك ْم فَإِن تَنَاَزْعت ْم فِي َشْيٍ  فَر  َورَِطيع واْ الره
 .-59سورة النسا :-يِاَّلّلِ َواْليَْوِم ارِخِر ذَِلَك َخْيٌر َورَْحَسن  تَأِْويالً { إِن ك نت ْم ت ْؤِمن ونَ 

و الرايعة هي رنت ال يد من فهم الشرا فهما صحيحا ي وم على المنهل الشرعي    
في فهم الوحي و تفسيره ، مع إيعاد التأويل التحريفي تماما. و قد سيق رن يينا 

طواُ المنهل الشرعي من  جهة ، و يينا يطالن التأويل التحريفي من جهة رخرى  خ 
 . 
دون  -مفادها هو رنت يجب عرض ميادئ تلك الفرق -الخامسة-و الخطوة انخيرة   

على الفهم الصحيو المأخوذ من الشرا حسب الخطواُ الساي ة ،  -تعصب للياطل
تلك المذاهب مع االستعانة يالع ل الصريو ، و العلم الصريو  . فما وافق ذلك من 

رخذناه ،و ما خالفت رفضناه من دون تعصب لشخص،و ال لفرقة،و ال يكون تعصينا 
تمنل في الشرا و الدليل الصحيو . و يذلك نستطيع الوصول إلى  الفهم  إال للحق الم 
 -الصحيو للشرا ، و تمييز صحيو انفكار و الرواياُ من س يمها ، و من نم تزول

ة ،و التعصياُ و الخلفياُ المذهيية ، التي كانُ تفّرق الحواجز النفسي -تدريجيا
انمة ، و يختفي التناحر و التكفير يالتدريل ، رو يضيق مجال ذلك إلى  ردنى حد لت. 
و يذلك تت ارب طوائف انمة لتنصهر تدريجيا من جديد في رمة واحدة . و ال يتح ق 

 و العلمية معا . ذلك إال صدقُ النوايا ، و توفرُ اإلرادتان السياسية 
إلى  رن موضوا التكفير يجب وضعت  -في ختامنا لهذا الميح  –و ر شير هنا     

في مكانت  الصحيو ، و المناسب لت يال إفراط و ال تفريط ،و يال غلو و ال ت زيم . 
نن التكفير ميدر شرعي من رساسياُ دين اإلسالم ، ي  ايل ميدر اإليمان ، كما ت  ايل 

ة . علما يأن كل انديان فيها إيمان و كفر ، و ال ي ع ل وجود دين ال إيمان النار الجن
فيت و ال تكفير ، يل و حتى المذاهب الفكرية انرضية فيها اإليمان وعدمت يطري ة 

 تناسيها . لذا يجب استخدام التكفير يطري ة صحيحة وفق الضوايط الشرعية . 
لم يكن ييح  عن الفهم  -ت يالتكفيرفي اهتمام -و قد تيين لي رن حسن حنفي   

الصحيو للتكفير في اإلسالم، و ال عن الحلول الصحيحة لحل قضية التكفير يين 
الفرق اإلسالمية ، و إنما كان همت انول السعي الستخدام اإلسالم للتخلص من ميدر 
التكفير كلية إن رمكنت ذلك ، رو تضييق دائرتت إلى  ردنى حد ممكن ، يحي  يصيو 

لكافر هو الذ  ال ي ؤمن ياهلل ف ط ،و رما من رنكر ياقي رركان الدين و رصولت فهو ا
ليس كافرا . يدليل رنت انتهى يت انمر إلى  تعطيل الشرا و هدمت عندما زعم رن 

نكر للنيوة و المعاد انخرو  ليس كافرا . و هنا انكشف الرجل، و تيين رنت   !! الم 
حرف ، و منافق ، و كافر م سلما، لت مكانة في يسعى إلى  جعل كل ضال ، و من

، كل ذلك على  429دين اإلسالم و رهلت ، يدعوى الوحدة الوطنية ،و مواجهة الترب
حساب اإلسالم ،و الح ي ة ، و الع ل ، و العلم . و هذا عمل مرفوض شرعا و ع ال 

عمل ،ننت ي وم على تحريف الدين و التالعب يت ،و الوقوا في التناقضاُ . و 
كهذا لن ينجو ، ننت ال يملك م وماُ النجاح ، و هو محاولة تحريفية يندرج ضمن 
رعمال ردعيا  الع النية لتحريف دين اإلسالم ،و الدعوة نفكارهم العلمانية الهدامة 
للدين و الدنيا معا . علما يأنت  ي مكن ينا  الوحدة الوطنية،و التصد  للترب ، و لكل 
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حراف  ، ياإلسالم نفست  من دون حاجة إلى  تحريفت و التالعب رنواا الفلم و االن
 يت .

 سادسا: أباطيل تتعلق بخلق العالم و قِدمه و المعاد األخروي: 
سيق رن تناولنا موضوا خلق العالم و قَِدمت في الفصل الناني، و يينا يطالن    

خلوق لت يداية و مزاعم حسن حنفي في ترجيحت لرر  ال ائلين ي دمت، و رنيتنا يأنت م
لت نهاية . لكننا هنا سنتطرق إلى  رياطيل رخرى  تتعلق يحدو  الكون و رزليتت، و 

 يالمعاد انخرو ، و الجنة و النار، سنذكرها من خالل المواقف ارتية : 
رولها هو رن حسن حنفي زعم رن )) ال ول ي دم العالم ال يعني تعطيل الصانع ، يل    

تال يالعالم ،و التدخل في قوانين الطييعة، و إنياتا لحكمتت في تنزيها لت عن االشت
ترك العلية و التائية ، و تركا للحرية اإلنسانية للعمل في العلم ، و للعلم اإلنساني  

 . 430،و الكتشاف قوانينت((
ورقول: روال يما رن الكون نَيُ  شرعا و علما يأنت مخلوق ، لت يداية وستكون لت    

فإن هذا يستلزم يطالن ما زعمت الرجل . كما رن ال ول يخل ت يعني رن  نهاية ريضا ،
هللا تعالى  خل ت ح ي ة ، ننت ال مخلوق دون خالق . ومن نم فإن هللا تعالى  قد 
مارس الخلق ، و تدخل في تسيير العالم ، و هذا هو التنزيت الح ي ي لت سيحانت و 

عن الخلق هو التنزيت ، فهذا ال يصو  تعالى ، و ليس ما زعمت الرجل من رن تعطيلت
، و مخالف للشرا و العلم ،و ال ي ولت الع ل الصريو . و إنما ال ول يعدم خل ت 

 للكون هو التعطيل نفعالت ، و وصفت يالعجز و العينية . 
علما يأن ال ول ي د العالم يعني رن هللا تعالى  لم يخلق الكون يحكم رنت رزلي ال    

هذا إنكار لما قالت الشرا و العلم من جهة ،و إنياُ لوجود رزليين ، يداية لت ، و 
هما:هللا انزلي، و الكون انزلي ، و هذا ي وصل إلى  ال ول يوجود إلهيين رزليين ، 
و هذا كفر ، و شرك ، وضالل من جهة رخرى  . و نسي الرجل رو تناسى رنت  كان 

ة هلل تعالى  يأنت  ي ول يتعدد ال دما  ، من ي نيُ الصفاُ انزلي -فلما وزورا-قد اتهم
و ها هو ارن  ي ول يتعدد ال دما  صراحة ،و ي ع في الشرك و ال ول يإلهين 

 . !! رزليين
كما رن قولت يِ دم العالم يجعل اإليمان يوجود هللا رمرا نانويا ال رهمية لت ، يل و    

و الذ  خلق العالم ، و ليس ضروريا ريضا ، فوجوده رو عدم وجوده سيان ، فليس ه
إنما هو رزلي منلت ، و من نم ي مكن االستتنا  عن هللا ، و اإليمان يالكون انزلي 
وحده ،و هذا الكفر و الضالل روصلنا إليت زعم حسن حنفي المخالف للشرا و العلم 

 معا .
ة ، و كما رن قولت ي دم العالم ي ؤد  إلى  إنكار المعاد انخرو  يرمتت ، فال قيام    

ال حساب و ال ع اب ، و ال جنة و ال نار ، نن ذلك ال يكون إال ينهاية العالم ، و 
يما رنت رزلي ال يداية لت وال نهاية حسب زعم الرجل، فهذا يعني يالضرورة إنكار 
المعاد انخرو  الذ  نَّص عليت الشرا و جعلت من رركان اإليمان . و كل تلك 

حسن حنفي ي دم العالم ، يال دليل من الشرا و ال من انياطيل روصلنا إليها قول 
العالم ، إال إتياا الفن و الهوى ، نن  من يتعمد في مخالفة الشرا و ال من العلم 
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فهو ليس من الع النيين ، و ال من الموضوعيين ، و إنما هو من رهل انهوا  و 
 الفنون . 

 ة إال يال ول يخلق العالم ، نن  هذا و نانيا إن الِحكمة و التائية ال ت نيتان ح ي    
لق من رجلها،  يعني رن الكون لت يادية و لت نهاية ، و من نم فلت ٍحك م و غاياُ خ 
سي ؤديها نم ينتهي دوره . و هذا هو الذ  نًّص عليت الشرا ، و ي ولت الع ل الصريو 

هي ال تصو ، و العلم الصحيو .و رما حكاية حرية اإلنسان  و قوانين الطييعة ، ف
على الطري ة التي قال يها حسن حنفي ، نن  ال ول يخلق العالم ال ينفي حرية 
اإلنسان  ، و ال وجود قوانين الطييعة ، يدليل رن الكون كلت مخلوق فعال و ح ي ة 
شاهدة ، و حرية  يدليل الشرا و العلم ، و مع ذلك فإن قوانين الطييعة موجودة و م 

نايتة يدليل الشرا و الع ل ، و العلم  و الواقع . فال ول يخلق اإلنسان  ح ي ة واقعية 
ما و غاياُ .  ََ  العالم ال ينفي ذلك ،و إنما ي نيتت و يجعل لت ِحَك

 
و الموقف الناني مفاده رن حسن حنفي زعم رن ال ول يأن الكون مخلوق من عدم    

إلى  تدمير العالم  ي حّول الع يدة إلى  رحد روافد الفكر التييي انسطور .و ي ؤد 
ياعتياره موجود من عدم . فإنت ال يصير ال محالة إال إلى  عدم ، فيصيو العدم )) 

 .  431رساس الوجود في اليداية و النهاية ((
و رقول: روال إن الرجل ال يتكلم ياسم الشرا الصحيو ، و ال ياسم الع ل الصريو     

م رغياتت و رهوائت ، و خلفياتت المذهيية ، و ال ياسم العلم الصحيو ، و إنما يتكلم ياس
، و مصالحت الدنيوية ،و ال ي ريد رن يعرف ح ي ة العالم كما هي . فهو يريده رن 
يكون رزليا لكي يتخلص نهائيا من الدين و روامره و نواهيت ، و من نم فال معاد 
هذا رخرو  ، و ال حساب و ال ع اب ، و ال جنة و ال نار . لكن هيهاُ رن يكون 

. إن هؤال  يصدق  !!العالم كما يريده حسن حنفي و رمنالت من ردعيا  الع النية 
ُ  َواْنَْرض  َوَمن فِيِهنه  ُِ السهَماَوا عليهم قولت تعالى  : }َولَِو اتهيََع اْلَحقُّ رَْهَوا ه ْم لَفََسَد

ْعِرض وَن { ،و}َوقَال وا َما -71سورة المؤمنون:-يَْل رَتَْينَاه م يِِذْكِرِهْم فَه ْم َعن ِذْكِرِهم مُّ
ُ  َونَْحيَا َوَما ي ْهِلك نَا إاِله الدهْهر  َوَما لَه م يِذَِلَك ِمْن ِعْلٍم إِْن  و ه ْم ِهَي إاِله َحيَات نَا الدُّْنيَا نَم 

نف س  َولَ َْد ،و} إِن يَتهيِع وَن إاِله الفهنه َوَما تَْهَوى اْنَ  -24سورة الجانية:-إاِله يَف نُّوَن {
يِِّهم  اْله َدى { ن ره ،و }َوَما َخلَْ نَا السهَما  َواْنَْرَض َوَما يَْينَه َما -23سورة النجم:-َجا ه م ّمِ

وا ِمَن النهاِر { لهِذيَن َكفَر  وا فََوْيٌل لِّ ِل  وا ِمْن -27ص:-يَاِطالً ذَِلَك َفنُّ الهِذيَن َكفَر  ،و} رَْم خ 
ُِ َواْنَْرَض يَل اله ي وقِن وَن{َغْيِر َشْيٍ  رَ  سورة -ْم ه م  اْلَخاِل  وَن رَْم َخلَ  وا السهَماَوا

. نعم رنت  ليس لحسن حنفي و رمنالت من علم صحيو ، و ال ع ل -36-34الطور:
صريو ، و ال شرا صحيو ، وإنما ررس مالهم الفنون و انهوا  ،و الشكوك و 

 . !! عينية و عناد الشيهاُ ، و هم في تيت وضالل ، و
و رما زعمت يأن الخلق من عدم هو رافد من روافد الفكر انسطور  ، فهو زعم    

ال يصو ، شرعا، و ال ع ال ، و ال علما . فأما شرعا فإن هللا تعالى  ذكر صراحة 
ه  إِذَا  رنت  سيحانت  يخلق من عدم ، و رنت  خالق كل شي  ، ك ولت سيحانت: }إِنهَما رَْمر 

 .-82سورة يس:-َراَد شيئا رَْن يَ  وَل لَت  ك ْن فَيَك ون  {رَ 
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و رما ع ال فإنت ال ي وجد ر  مانع ع لي يمنع من رن يخلق الخالق مخلوقاتت من    
ستحيال . و يما رنت هو الخالق ، و على كل شي  قدير  عدم ،فهو رمر م مكن و ليس م 

غيره ،و إال ما كان خال ا . و ، فإنت يالضرورة قادر على رن يخلق من عدم و من 
هذا ليس رمرا خرافيا ، يل رنت رمر مع ول و عاد  ، و طييعي جدا ، من رن الخالق 
قادر على الخلق من عدم ،و إنما الخرافة هي ال ول يأن المعدوم يخلق نفست ، رو رن 
ختلف تماما يالنسية هلل تعالى  ،  المخلوق قادر على رن يخلق من عدم . لكن انمر م 

 فإنت سيحانت  قادر على الخلق من عدم ، و إال ما كان خال ا . 
و رما علما فإن  العلم الحدي  كما رنت قال يخلق العالم و عدم رزليتت كما سيق رن      

رصيحُ هي ريضا لها مكانتها في  -ر  من الشي -ييناه ،  فإن  فكرة الخلق من عدم
زيائي منصور حسب النيي :)) و ياليتها من علم الفيزيا  الحدينة، و عنها ي ول الفي

نتيجة مذهلة يتحد  عنها علما  الفيزيا  ارن ، يعدما كانوا قديما ي ولون: إن المادة 
ر  يعد -و الطاقة ال تفنى و ال ت ستحد  ،و هذا صحيو طيعا في طور التسخير

من جهة ، ، رما في طور الخلق اإللهي فهناك قانونان  ، رحدهما: كن فيكون  -الخلق
و الخلق من عدم من جهة رخرى  (( .و الخلق من عدم ال يحتاج مطل ا إلى  زمن 
سايق نن الزمان هنا هو افتراض ذهني ال وجود لت فيزيائيا عند يداية الخلق ، و 
هو ما ي سمى في الفيزيا  الحدينة يأنت  )) قفزة كمية في الزمكان دون حاجة لمادة رو 

 .  432طاقة (( 
ريضا: رنت  يجب التمييز يين الخلق من عدم يال زمن ،و الخلق يانمر  و قال   

اإللهي الم سخر ي وانين نايتة ، و هو الخلق من مادة ساي ة , و الخلق انول ال يتم إال 
ب: كن فيكون ،و ال يحتاج لزمان و ال لمادة ، و ال لطاقة . فهو خلق من ال شي  

من الخلق يصيو خاضعا للنوا الناني من  في ال زمن ،و عندما ي وجد هذا النوا
لم ادير محددة  -في المكان و الزمان–الخلق الذ  هو في طور التسخير الخاضع 

نايتة يدرسها العلما  . و قال الفيزيائي ستيفن هوكنل : )) إن لحفة االنفجار العفيم 
 . 433(( ال تخضع ل وانيننا العادية الفيزيائية ، ننها ت وحي لنا يالخلق من عدم

و نانيا إن تدمير العالم ليس حراما ، وال عييا ، ال ممنوعا ، و ال مستحيال ، و      
ال ن صا ، و ليس جريمة ، و إنما هو رمر نايُ شرعا ،و م مكن ع ال ، و قال يت 

. و لماذا هذا   ! العلم الحدي  . فلماذا إذن هذا العناد و الرفض لميدر الخلق من عدم ؟
. فخال ت سيحانت هو  ! العالم الفاني و التشي  يت ،و الخوف عليت ؟التحّصر على 

. فهذا  ! الذ  خل ت ،و هو الذ  يدمره و ي نهيت ، و ما دخل ال ائلين يال دم في ذلك ؟
العالم خل ت هللا تعالى  لتاية عليت رن ي ؤديها ، فإذا ما رداها ،و يلغ رجلت الم حدد لت ، 

ي خلق عينا ، و ال سدى ، و ال ياطال ، و ال لعيا ، وال  فال يد رن ينتهي ، ننت لم
 ليكون رزليا ريديا . 

كما رن نهاية العالم ال ت ؤد  إلى  العدم كما زعم الرجل، و إنما ت ؤد  إلى  عالم      
آخر جديد ،ي وم فيت الناس إلى  رب العالمين ، فإما إلى  الجنة و نعم المصير ، و 

المصير . لذا فعلى المنكرين لت ، و الشاكين فيت ، رن ال ينسوه إما إلى  النار و يئس 
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، و رن ي عيدوا حساياتهم يوميا ، ورن ييكوا على رنفسهم ،و رن يحتاطوا لذلك اليوم ،و 
فيت سيخسرون كل شي  ، و ال يريحون شيئا ، يدال من التحصر واليكا  على الكون 

 الذ  سي نهيت خال ت عندما يحين رجلت . 
ليس صحيحا رن ال ول يخلق العالم من عدم يعني رن العدم هو رساس الوجود ،  و   

و رن مصيره إلى  العدم . فهذا تتليط و إغفال لح ي ة الوجود ، ننت  لو كانُ ح ي ة 
جد هذا الكون رصال ، و يما رنت  مخلوق و موجود فهذا يعني  الوجود عدما ، ما و 

لمخلوق و ليس العدم .و هذا الوجود يالضرورة رن الوجود هو رساس وجود ا
الح ي ي هو الوجود اإللهي انزلي ،و المتمنل في هللا سيحانت و تعالى  الحي الذ  ال 
جد هذا العالم المخلوق  يموُ ، الذ  روجد الكون من عدم ، فلو لم يكن موجودا ما و 

 . 
رو  فني ، و و رما الموقف النال  ، فمفاده رن حسن حنفي زعم رن المعاد انخ    

ليس فيت ي ين ، و يفل فنيا خالصا . و رن الح ي ة هي رن )) رمور المعاد كلها خطأ 
في تفسير النصوص في تحويل للصور الفنية إلى  وقائع ح ي ية ، فأمور المعاد ال 
ت شير إلى  وقائع مادية ،و حواد  فعلية ، و عوالم موجودة يالفعل في مكان ما 

مان ما ، يل هي يواع  سلوكية ، و دوافع للع ل للتأنير على يعيشها اإلنسان  في ز
السلوك ، و الح  على الطاعة ترغييا تارة ، و ترهييا تارة رخرى  . و ليس 
الم صود يالدوافع النواب على الحسنة و الع اب على السيئة ، فانفعال الصالحة ال 

ل ية يال جزا  ، نوايا تحتاج إلى  نواب و ع اب(( . و )) يمكن ممارسة الحياة الخ  
دعاة لإلتيان يها ، و قيو انفعال لذاتها  كان رم ع ايا . رليس حسن انفعال في ذاتت م 
دعاة لتجن يها ؟ ...(( . نم زعم ريضا رن )) رمور المعاد في نهاية انمر ما هي إال  م 
تعيير عن عالم التمني عندما يعجز اإلنسان  عن عيشة يالفعل في عالم يحكمت 
ال انون ،و يسوده العدل ...(( . و رن )) رمور المعاد في رحسن انحوال تصوير فني 

ر  رمور –ي وم يت الخيال تعويضا عن حرمان في الخيز رو الحرية ((، و هي 
ت عادل المدن الفاضلة في الفلسفة . فأمور المعاد إذن هي روال خطأ في  -المعاد

ائع مادية. و هي ريضا خطأ في االتجاه ، و التفسير، و تحويل الصور الفنية إلى  وق
عّوج  تحويل هذا العالم إلى  عالم آخر ، مما يكشف عن موقف م تترب م نحرف م 
تعّرج في الحياة . و كلما ع م ُ ن افة اإلنسان  و قو  وعيت ، و قلُ غريتت عن  م 

يو قادرا العالم ، فإنت ال يكون في حاجة إلى  خلق منل هذه العوالم الوهمية ، و رص
 . 434على التفرقة يين عالم التمني و عالم الواقع

و دحضا نياطيلت رقول: روال رنت واضو من كالم الرجل، رنت  ال ي ؤمن يمعاد ، و    
ال يجنة و ال نار ، و قولت هذا زعم ياطل شرعا ،و ال دليل عليت ع ال و ال علما . و 

تناقض مع نفست من هو كالم ال ي ولت مسلم ريدا ، و إن قالت و زعم  رنت  مسلم فهو م 
جهة ، و قد ن ض إيمانت يدين اإلسالم يالضرورة من جهة رخرى .  ننت رنكر رمرا 
معروفا من الدين يالضرورة .و هو زعم ال يصو رن يصدر عن ياح  موضوعي 
يحترم ع لت و علمت ،و غيره ، ننت  خاض في رمور غييية ال ي دركها،و رصدر فيها 

عية دون دليل صحيو ، و ال ضعيف من الشرا ، و ال من الع ل ، و ال رحكاما قط
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من العلم . و كل ما قالت هو مزاعم ، و المزاعم ليسُ دليال ،و ال يعجز عنها رحد ، 
و هي ررس مال المفاليس. فرّجو النفي على اإلنياُ يال م رجو ، مع رنت كان قد 

فيت . و هذا يعني رنت  ليس م ستحيال  ذكر في يداية زعمت رن رمر المعاد فني ال ي ين
، و ال هو واجب الوجود ، و إنما هو ممكن الوجود و العدم معاً من الناحية النفرية 

،و عليت فهو يحتمل انمرين معا، و من نم فإن كال من  -مع نيوتت ال طعي شرعا -
نيُ لت م طالب يالدليل ،و ال يحق ن  منهما رن يتخذ موقفا نهائيا إال  النافي و الم 

يدليل صحيو ، رو راجو يعتمد عليت في موقفت الذ  رختاره . و إال فإن انمر من 
حتمال لألمرين معا ، و من اتخذ موقفا يال  الناحية االستداللية و اليرهانية يي ى م 
تيع نهوائت و فنونت ،و ليس هو من العلمية وال من  دليل فزعمت ال يصو ، و هو م 

ن الع النية في شي  . و هذا الذ  وقع فيت حسن حنفي، إنت  الموضوعية و ال م
تناسى المنهجية العلمية الصحيحة و داس عليها ، فنفى المعاد انخرو  من دون ر  
دليل صحيو و ال ضعيف ،و هذا وحده كاف لرفض مزاعمت كلها ننت يناها على 

تت ، و تحريفاتت رغياتت و رهوائت ، و مصالحت و مذهييتت ، و ر منياتت و متالطا
للشرا،  و داس على المنهل االستداللي الصحيو ، وجعلت و را  فهره ، مع الرجم 

 يالتيب،و ال ول يال علم .  
و ليس صحيحا رن المعاد انخرو  يفل فنيا ، فهذا حكم غير علمي ، و ال يحق    

ست  م على رمر ال دليل لت فيت حاضرا و ال م  ََ يال ،و للرجل رن يصدره، ننت َحَك
إنما فعل ذلك لي نع يت نفست و ي تالط يت غيرها . علما يأن المعاد انخرو  سيق رن 
تكلمنا على جانب منت في ميح  التكفير و يينا رن المعاد انخرو  قطعي شرعا ، و 
راجو ي وة ع ال و علما ، لكننا ن فيف هنا رمورا رخرى  تزيد الموضوا إنرا  و 

معاد انخرو  قطعي النيوُ شرعا ، فأنت من الناحية الع لية قوة . و عليت فيما رن ال
و انخالقية و العلمية فإنت راجو ي وة ،و نفيت ليس معت دليل صحيو . فال ي وجد ر  
مانع ع لي يمنعت،و ال دليل ع لي ي نيُ عدم وجوده ، يل إن الدواعي الع لية و 

د انخرو  ،و ترجحت ي وة ، نن انخالقية ،اإلنسانية  والعلمية ، تتطلب وجود المعا
وجود للكون يداية و نهاية ، و مفاهر العفمة و الِحكمة فيت ،و التائية المهيمنة عليت 
من جهة ، و كنرة الفلم و الجرائم، و المنكراُ يين يني آدم ، مع غياب العدل من 

ي وة جهة نالنة . كل ذلك يجعل من  وجود المعاد انخرو  رمرا مطلويا ، و راجحا 
لق لعيا ، و  ستيعدا جدا جدا،ننت ال ي ع ل رن يكون هذا الكون خ  ، و عدم وجوده م 
عينا و سدى ، فتضيع الح وق ،و ينتهي العالم إلى  العدم يال غاية، فإذا رضفنا إليت 
الي ين الشرعي يت وى الدليالن الع لي والعلمي و يكتمالن يالي ين الشرعي، فيصيو 

 ع ال و علما ، و هلل الحمد و المنة .  انمر قطعيا شرعا و 
و نانيا إن الرجل افترى على الشرا ،و الصحاية،و التايعية وعلى المسلمين من    

يعدهم ،عندما زعم رن ال ول يالمعاد انخرو  هو خطأ في تفسير النصوص 
الشرعية.و هذا زعم ياطل وم ضحك ،نن المعاد انخرو  هو من ضرورياُ و 

ن يدين اإلسالم ،و ال يحتاج إلى  االجتهاد إلنياتت يفهم النصوص و رركان اإليما
تديرها، فهو ليس في حاجة إلى  ذلك ، ننت من يديهياُ الشرا و قطعياتت المياشرة 
،و ميدر هذا حالت ال يمكن رن ي خطئ فيت الصحاية و التايعون و المسلمون من يعدهم 
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ئون رو الم حرفون . و هذا هو حال حسن . و إنما الذين ي خالفهم في ذلك فهم المخط
حنفي إنت تجاوز تلك اليديهياُ و ال طعياُ الشرعية من جهة ، و خّطأ فهم الصحاية 
والسلف وعلما  انمة من يعدهم من دون دليل صحيو و ال ضعيف من جهة رخرى  
. فالرجل وقع في انحرافين خطيرين رفسدا عليت زعمت ، هما:انول هو االنحراف 

طري ة االستدالل و اليرهان التي سيق ذكرها . و نانيهما االنحراف  في فهم في 
الشرا و تفسيره ، فإنت رنكر يديهياتت المفهومة منت يالضرورة  من دون ر  دليل 
كتفيا يزعمت و فنت و هواه . لذا فإن زعمت لن يست يم إال إذا رقام  يعتمد عليت ، م 

المعاد ال ت عير عن معاد ماد  ح ي ي ،و إنما  الدليل الشرعي و الع لي على رن آياُ
ّور فنية وهمية . و هذا الدليل لن يعنر عليت ريدا، و   -الذ  نطاليت يت-ت عير عن ص 

عندما يموُ فإنت سيتأكد من يطالن زعمت ينفست ، إذا فل م صرا على موقفت 
 السايق من المعاد انخرو .

شرعية شاهدة ي وة على رن المعاد و في م  ايل زعمت هذا، فإن الن صوص ال   
انخرو  ح ي ة مادية و من يديهياُ اإليمان و رساسياتت ، و يدونت ال إسالم و ال 
إيمان ، لذا فإنت من المؤسف جدا رن يجعلنا هذا الرجل نذكر النصوص الشرعية 

نورد  -مع ذلك-إلنياُ المعاد انخرو  الذ  هو من كيرى الي ينياُ الشرعية . لكننا
لشواهد ارتية إيطاال لزعمت: رولها إن الشرا نَّص على رن المعاد انخرو  من ا

رركان اإليمان ،و يدونت ال إيمان وال إسالم ، فلو كان المعاد انخرو  رمرا وهميا 
صوريا ال ح ي ة لت ، لما رمرنا هللا تعالى  ياإليمان يت، و لما جعلت من رركان 

، و  !!  رن يأمرنا هللا يأن ن ؤمن يأمر ال وجود لتاإليمان. فال يصو شرعا و ال ع ال
قد ذكره في كتايت مراُ كنيرة جدا على رنت  ح ي ة ال شك فيها ، ك ولت تعالى : } 

س ِلِت َواْليَْوِم ارِخِر فَ َْد َضله َضالاَلً يَِعيداً { سورة -َوَمن يَْكف ْر يِاَّلّلِ َوَمالَئَِكتِِت َوك ت يِِت َور 
 .  -136النسا :
و الشاهد الناني مفاده هو رن هللا تعالى  ريط المعاد انخرو  ينهاية العالم ،و هذا     

رتيط يأمر ماد  كيير هو نهاية العالم ،  يعني رنت ليس وهما وال خياال، و إنما هو م 
الذ  هو قطعي النيوُ شرعا ،و م مكن و راجو ي وة: ع ال ، و مصيره إلى  

ً ، و هذا  ينا  على ما سيق رن ييناه و ون ناه . فالمعاد انخرو  ليس الزوال علما
وهما و ال ص ّورا فنية ،و إنما هو عالم ماد  م رتيط يزوال عالم ماد  آخر يختلف 

 عن انول . 
و الشاهد النال  هو رن الشرا ركد و نَّص صراحة على رن المعاد انخرو     

يضا ، و فيت رحوال و مفاهر ح ي ة نن لت مكان م خصص لت، و زمان م حدد ر
َها  يِّك ْم َوَجنهٍة َعْرض  ن ره كنيرة ستحد  فيت ، ك ولت سيحانت: }َسايِ  وا إلى  َمْتِفَرةٍ ّمِ
ِ ي ْؤتِيِت َمن  س ِلِت ذَِلَك فَْضل  َّللاه ِ َور  ُْ ِللهِذيَن آَمن وا يِاَّلله َكعَْرِض السهَما  َواْنَْرِض ر ِعده

،و }يَْسأَل ونََك َعِن السهاَعِة رَيهاَن -21سورة الحديد:-ذ و اْلفَْضِل اْلعَِفيِم {يََشا   َوَّللاه  
َها ِعنَد َريِّي الَ ي َجلِّيَها ِلَوْقتَِها إاِله { ْرَساَها ق ْل إِنهَما ِعْلم  ، و -187سورة انعراف:-م 

ن َزقُّوٍم {  .   -52سورة الواقعة:-}َرِكل وَن ِمن َشَجٍر ّمِ
مفاده رنت يما رن هللا تعالى  ال ي خلف المعاد ،و ال يكذب  –الرايع  -لشاهد انخيرا    

، ورنت يّشر يالمؤمنين الصالحين يالجنة خالدين فيها ، و توّعد الكفار و الفالمين 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 400 

يالنار خالدين فيها ، فإن هذا يستلزم يالضرورة رن المعاد انخرو  هو ح ي ة مادية 
تكون وهما و خياال و صورا فنية . و هل ي ع ل رن توعد هللا  ي ينية ، و ال يمكن رن

تعالى  نيي جهل و زوجتت يدخول النار ، هو توّعد كاذب ال ح ي ة فيت ،و ما هو إال 
تيع لهواه ، الم حرف  !! روهام و خياالُ . رليس من ي ول يمنل هذا الياطل ، هو الم 

 . ! للشرا و المفتر  عليت ،و على الناس ؟
   
الموافق للشرا و  –و رما حكاية المجاز ، ف د سيق رن يينا رن المجاز الصحيو     
ليس هو نفيا للح ي ة ،و ال هو مجرد صور فنية وهمية ،و إنما هو رسلوب من  -اللتة

رسليب اللتة العريية في التعيير عن الح ي ة يطري ة غير مياشرة ، يدال من التعيير 
 ي ة في الحالتين واحدة لم تتتير. علما يأن الرجل ليس عنها يطري ة مياشرة ، و الح

يدعا فيما قالت ، ف د سي ت إلى  ال ول يت سلفت من الفالسفة في العصر اإلسالمي. و 
. و هؤال   435ذلك رنهم زعموا رن ما قالت الرسول هو من ياب التخيل ال الح ي ة

علم ،و إنما روصلهم إلى  زعموا ذلك يال دليل من الشرا و ال من الع ل ، و ال من ال
ال ول يذلك قولهم يأزلية العالم و ما يترتب عنت من إنكار للنيوة و للمعاد انخرو  

. و منهم حسن حنفي الذ  سيق رن ذكرنا رنت رّجو  436على طري ة ررسطو و رتياعت
ال ول ي دم العالم ،و رخرج النيوة و المعاد انخرو  من رن يكونا من رصول 

 رفهر إنكاره ليوم المعاد يصراحة ، فناقشناه في زعمت و يينا يطالنت  . اإليمان، نم 
و نالنا إن الشيهاُ و االعتراضاُ ،و انياطيل التي رنارها الرجل ، هي ريضا     

ال تصو، و قد استخدمها لتأييد ما ذهب إليت . فمن ذلك رنت زعم رن رمور المعاد ما 
مني يسيب عجز اإلنسان  . و هذا زعم ال يصو هي في النهاية إال تعيير عن عالم الت

، نن عالم التيب و المعاد انخرو  ليسا تمنيا، و ال خياال ، و إنما هما ح ي تان من 
ح ائق اإلسالم والوجود معا من جهة ، كما رن ال ول يذلك م مكن و راجو ي وة: ع ال 

اه . فأمر هذا حالت و علما ، و مطلوب رخالقيا من جهة رخرى  ، على ما سيق رن يين
من الح ي ة ال يصو الزعم يأنت  من عالم التمنياُ . علما يأن الرجل لم ي  دم على 
زعمت دليال صحيحا و ال ضعيفا لي ؤيد يت زعمت . و يذلك يتيين رن الصواب هو رن 
إنكار المعاد انخرو  هو الذ  من عالم التمنياُ ، ننت ليس عند منكريت دليل 

، و ال من الع ل ، و ال من العلم ، لتأييد زعمهم . إنهم رنكروه  صحيو من الشرا
تمنيا منهم يأن ال يكون لت وجود ح ي ي ، ننهم ال ي ريدونت، لكي ال ي القون خال هم ، 
و من نم فال ي حاسيهم ، و ال ي عاقيهم على ما فعلوه من جرائم و قيائو ، و على ما 

رصحاب التمنياُ وانوهام  -في الح ي ة–فهم كانوا عليت من ضالل و كفر و تمرد . 
، رنكروا المعاد انخرو  يال دليل ، و تعلّ وا يالشكوك و الشيهاُ ،و انياطيل و 

 التمنياُ في نفيهم لت . 
و منها ريضا رنت زعم رن انعمال الحسنة و انفعال السيئة ال تحتاج إلى  نواب     

ل ية يال جزا  . يدعوى رن و ال إلى  ع اب ، يدعوى رنت  ي مكن مم ارسة الحياة الخ 
حسن انعمال م دعاة في ذاتها لإلتيان يها، و قيو انفعال م دعاة لتجنيها. و زعمت 
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هذا ال يصو ، و فيت تتليط و تدليس على ال را ، نن  استحسان اإلنسان  لألعمال 
لكي ي وم الناس الصالحة ال يكفي يأن يحمل معفم الناس على ال يام يها . لذا فإنت 

يذلك فال يد من وجود انوامر و التشجيعاُ ، و التخويفاُ و المكافآُ ،و المتايعاُ 
من المسؤولين. يدليل رنت على الرغم من استحسان النفوس لفعل الخيراُ ، فإن 
الذين يفعلونها من الناس طواعية و حيا فيها قليل جدا يشهادة الواقع ،و قد ال ي داوم 

لة منهم  . و هذا يعني رن االستحسان الفطر  الداخلي في اإلنسان  لفعل عليها إال ق
الخيراُ ، ال يكفي وحده لحمل الناس على فعلها طواعية دون روامر و دوافع من 
داخل اإلنسان  و خارجت. و يذلك يتيين رن وجود انوامر الشرعية و ال وانين 

ل كنير من الناس على فعل انرضية، و الحوافز المتنوعة ، هو رمر ضرور  لحم
الخيراُ ، و ليس لحمل ركنرهم على فعلها ،و الواقع شاهد على ذلك . و يذلك يتيين 
جليا رن االستحسان الداخلي وحده غير قادر على حمل الناس على فعل الخيراُ ، و 
إنما هو ررضية رولية ال يد لها من توفر روامر و حوافز داخلية و خارجية لحمل 

لناس على اإلحسان إلى  الناس، و غيايها ي وقفها ت رييا ، وال تستطيع كنير من ا
 االستمرارية .

و رما است ياح الع ل لألفعال السيئة و ال ييحة ،و ركل رموال الناس يالياطل، و    
مختلف رنواا الفلم التي يستهجنها الع ل. فهذا وحده ال يكفي و ال يستطيع رن 

مال،و لكي يتجنيها الناس فال يد من وجود النواهي يصرف الناس عن فعل تلك انع
و الزواجر ،و الع وياُ المادية و المعنوية ، لكي يرتدا الناس عن فعل تلك 
انعمال . علما يأن دلك ردا نكنر الناس ، و إال فإن منهم طائفة كييرة ال يردعها 

ياُ من ارتكاب الضمير ، و ال الع ل ، وال النواهي ، و ال الزواجر ، و ال الع و
 -في كل دول العالم–مختلف رنواا الفلم و الجرائم ،و انعمال ال ييحة ، و المحاكم 

مملو ة ي ضايا الفساد و الجرائم. و لو رقدمُ دولة ما على إلتا  ال وانين و 
الع وياُ ،و غلق مؤسساُ الدرك و الشرطة ، يدعوى االعتماد على الضمير و 

نهارُ الدولة ،و نكل الناس يعضهم يعضا ،و لن ينفع الع ل في تسيير شعيها، ن
معهم ضمير، و ال قيو انعمال في نفوسهم و ع ولهم ،و ال صفتها المدعاة ينفسها 

. و لن ي وقف هؤال  إال تراجع الدولة عما  !! لتجنيها على حد زعم حسن حنفي
 رقدمُ عليت ،و استخدامها مختلف رنواا ال وة للتحكم في انوضاا . 

علما يأن ما يجده اإلنسان  في نفست من حب للخير ،و ميل لفعل الخيراُ ، و ما     
يجده في ذاتت من سرور عند قيامت يذلك ، هو في الح ي ة ي عير عن رمرين 
هامين:انول هو رن اإلنسان  فيت جانب خيّر ي  ايل الجانب الشرير في النفس اليشرية 

اَها} ، ل ولت سيحانت: } َونَفٍْس َوَما وَرهَا َوتَْ َواَها}7َسوه { قَْد رَْفلََو َمن 8{ فَأَْلَهَمَها ف ج 
،وعليت فإن في اليشر من قد -10-7سورة الشمس:-{ َوقَْد َخاَب َمن َدسهاَها{9َزكهاَها}

يتتلب جانيهم الشرير على جانيهم الخيّر، و من نم تميل نفوسهم إلى  الشر و فعل 
نكراُ ،و ال تميل إلى  فعل الخيراُ إال قليال ، و هؤال  ال يصدق عليهم ما قالت  الم 

الرجل . فاليشر إذن ليسوا كما تصّورهم حسن حنفي يأنهم  خيّرون يطيعهم و يت 
يتصّرفون في الواقع،وإنما هم مفطورن على الخير و الشر معا ، و هذا رمر هام جدا 

اية استحسان الضمير رغفلت حسن حنفي، و هو وحده كاٍف لهدم كل ما يناه حول حك
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والع ل لفعل الخيّراُ كوسيلة منت للتشكيك في المعاد انخرو  . فأخذ جانيا من 
النفس اليشرية و عممت عليها ،و رغفل جانيها انخر و ريعده من تكوينها ، لي ؤيد يت 
زعمت . لكن مناقشتنا الساي ة لت ،و انمنلة التي ذكرناها ريطلُ زعمت ،و رفهرُ 

ركدُ على رن النفس اليشرية مفطورة على الخير و الشر معاً ،و رنت ال  تحريفت ،و
يد لها ريضا من روامر ودوافع و قوانين لكي تنضيط ،و تفعل الخيراُ ، و تتجنب 

 المفالم و المنكراُ ، يإرادتها رو يأمر مفروض عليها .     
فست ، هو نوا من و انمر الناني هو رن السرور الذ  قد يجده فاعل الخير في ن    

رنواا الجزا  الدنيو  الذ  جعلت هللا تعالى  في نفوس فاعلي الخير ، كمكافأة لهم 
،وتحييب لهم على فعل الخيراُ . فهذا جزا  دنيو  قيل الجزا  انخرو  ، و هو 
ريضا نوا من التشجيعاُ و الجوائز ، لي  يل اإلنسان  على فعل الخيراُ . فلو كان 

 يجدون ذلك الجزا  ،و ال ي شجعهم المجتمع يانوامر و الحوافز و فاعلو الخيراُ ال
 . ! الجوائز، لتركوها كلهم رو معفمهم ، فما يالك يالذين ال يفعلونها رصال ؟

و رما يالنسية لألعمال ال ييحة، فإن اليشر الذين لم تفسد فطرهم إذا ارتكيوا تلك      
ما ،و استهجانا لما فعلوه . فهذا الذ  انعمال يجدون في نفوسهم قل ا و حرجا ورل

وجدوه يداخلهم هو نوا من رنواا الزواجر والع وياُ المعنوية التي جعلها هللا تعالى  
في نفوس الناس ليرتدعوا من جهة، و ي نذرهم و ي نيههم لما سينتفرهم يوم ال يامة 

ذين فسدُ من ع اب إن هموا استمروا في فعل المنكراُ من جهة رخرى  . و رما ال
فطرهم ، فال رادا دخلي لهم ، يل قد يجدون في نفوسهم ما يدفعهم و ي شجعهم على 
الفلم و المنكراُ و يتلذذون يها .و هنا يصيو التصد  لهم ، و معاقيتهم رمرا 
ضروريا لحماية المجتمع من شرورهم. فأين مزاعم حسن حنفي التي تدفع اإلنسان  

. رليس النفس ! لم من دون تدخل عوامل رخرى  ؟إلى  فعل الخيراُ ،و ت ييو الف
اليشرية مفطورة على الخير والشر معا ؟ ،و رليس رن انعمال الخيرية ال يد لها من 
روامر، و حوافز ،و جوائز ،و رن انعمال ال ييحة هي ريضا ال يد لها من نواٍه ، و 

 زواجر ، و ع وياُ ؟؟ . 
د انخرو  هو تعلق يالعوالم الوهمية التي و رايعا إن زعمت يأن ال ول يالمعا    

تعرجا في الحياة . فهو  نحرفا م  تتريا م  ت يعد اإلنسان  عن عالم الواقع ،و تجعلت م 
زعم ال يصو لنالنة رمور رساسية:رولها هو رن عالم التيب و المعاد انخرو  هو 

كد عليت ،و عالم ح ي ي وليس خياليا و ال وهميا ، نن الشرا نَّص على وجوده و ر
 جعلت من رركان اإليمان المعروفة من دين اإلسالم يالضرورة . 

و الناني هو رن االعت اد يوجود عوالم رخرى  ال نراها، هو رمر ليس م ستهجنا     
ستحيال ،و إنما هو م مكن و راجو ع ال ، و ال ي وجد ر  دليل و ال مانع  ،و ال م 

ن . فإذا ما فّكر اإلنسان  في الكون يطري ة ع لي ينفي وجود عوالم ال يراها اإلنسا
ع لية علمية صحيحة فيجده مملو ا يانسرار والتنّوا في المخلوقاُ .و عليت فما 

. و هذا االعت اد ينفع اإلنسان  وال  ! المانع من وجود عوالم رخرى  ال نراها ؟
رافاُ من يضره إذا تَّم يطري ة علمية صحيحة ، يعيدا عن انوهام والفنون و الخ

جهة ، و إنما ي وسع آفاق الع ل ،و يفتو لت مجاال واسعا لليح  و التدير و التساؤل 
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من جهة رخرى  . و قد يكون ذلك سييا في اكتشاف ح ائق جديدة لم يكن اإلنسان  
 يعرفها من قيل . 

مفاده رن العلم الحدي  رنيُ وجود عوالم متعددة لم يكن  -انخير -و انمر النال    
إلنسان  يعرفها و ال  يراها من قيل . فاكتشف عالم الفيروساُ ، و اليكتريا ، و ا

الجرانيم ، و عالم الذرة و خفاياه ، فدخل في غييياُ ال حدود لها ، فخاض فيها و 
رصيو يتعامل مع انشياح و االحتماالُ . من ذلك رنت يعدما تكلم العلم في الذرة و 

اُ ،و اليروتوناُ ،و النيوتروناُ ، رصيو يتكلم ارن مكوناتها المعروفة كاإللكترون
 .  437عن الكواركاُ ،و المادة المضادة ، و الزمن المعكوس ، و ازدواجية الكون

تعلق يانوهام عندما نفى المعاد انخرو  يال      و يذلك يتيين رن حسن حنفي هو الم 
يالمعاد الصحيو هم دليل صحيو شرعا و ال ع ال و ال علما. و رن الذين ي ؤمنون 

المتمسكون يالح ائق ال ائمة على الشرا الصحيو ، و الع ل الصريو ، و العلم 
 الصحيو .

و ر شير هنا إلى  حسن حنفي كرر إنكاره للمعاد انخرو  ، من دون دليل صحيو    
و ال ضعيف ،و تكلم فيت يال علم ،و رصدر حكما قطعيا ينفيت ، ل ي نع يت نفست ،و 

ال را  ، و ي ليس عليهم دينهم . ف ال:)) و الح ي ة رن الجنة و النار ليستا في  ي تالط يت
المكان ،و ال في الزمان ، يل صورتان فنيتان ، من رجل إحدا  آنار نفسية للترغيب 

 . 438و الترهيب ((
 
و رقول : إن زعمت هذا ال يختلف عن زعمت السايق ، تكلم فيت يال شرا و ال ع ل   

قد سيق رن ناقشناه فيت ، و يينا زيفت و يطالنت  ، فال ن عيده هنا . لكن  و ال علم ، و
الذ  يهمنا هنا هو ييان انحراف منهل االستدالل عند الرجل ، و ذلك رنت نفى وجود 
يوم ال يامة ، و الجنة و النار ، ي ولت: )) و الح ي ة (( ، و لم ي  دم على هذه الح ي ة 

ضعيفا . علما رنت من الواجب على ر  ياح  ي ول المزعومة دليال صحيحا و ال 
ينفي رمر ما رو يإنياتت ، رن يذكر دليلت لتأييد ما ذهب إليت . لكن الرجل مارس النفي 
 !! و اإلنياُ من دون ر  دليل و ال شواهد من الشرا ،و ال من الع ل ،وال من العلم

ؤه ، و مذهييتت المنحرفة . فليس عند الرجل دليل ، و إنما دليلت هو رغياتت ،و رهوا
و الم حّرفة للشرا و الح ي ة . و هذا ليس من الشرا ،و ال من الع ل ،و ال من 
الموضوعية ، وال من العلم في شي  . فالرجل من الذين يصدق عليهم قولت تعالى : 

ن ره  سورة -يِِّهم  اْله َدى {} إِن يَتهيِع وَن إاِله الفهنه َوَما تَْهَوى اْنَنف س  َولَ َْد َجا ه م ّمِ
َُ َمِن اتهَخذَ إِلََهت  َهَواه  َورََضلهت  َّللاه  َعلَى ِعْلٍم َوَختََم َعلَى َسْمِعِت -23النجم: ،و }رَفََررَْي

وَن { ِ رَفاََل تَذَكهر  سورة -َوقَْليِِت َوَجعََل َعلَى يََصِرِه ِغَشاَوةً فََمن يَْهِديِت ِمن يَْعِد َّللاه
َ اَل يَْهِد  اْل َْوَم - 23الجانية: ِ إِنه َّللاه َن َّللاه ِن اتهيََع هََواه  يِتَْيِر ه ًدى ّمِ ،و } َوَمْن رََضلُّ ِممه

 .  -50سورة ال صص:-الفهاِلِميَن {
تالط ، و صاحب هوى ، ينكر ح ائق      عاند ،و م  واضو من ذلك رن الرجل م 

، فلماذا ال يترك   يعمل غير مشّرفالشرا و يديهياتت من دون ر  دليل .إنت ي وم 
                                                

. و   2006، سنة  327ن : من الذرة إلى  الكوارك ، ترجمة رحمد فؤاد ياشا ، عالم المعرفة ، الكويُ ، رقم رنفر : سام تريما  437

 و ما يعدها .  87منصور حسب النيي : اإلشاراُ ال رآنية للسرعة العفمى ، دار المعارف، ال اهرة ، ص: 
 .   36ص:  2حسن حنفي : موسوعة الحضارة العريية اإلسالمية ، ج   438
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دين اإلسالم لحالت ، و لييح  لنفست عن مذهب ، رو ع يدة رخرى  تتفق مع رغياتت 
تالطاُ.  و مصالحت و مذهييتت ؟ ، و من نم يتخلّص مما هو فيت من تحريفاُ ،و م 
إنت لو كان موضوعيا مع نفست و غيره ، ما رضي لنفست يأن ي وم يذلك العمل 

 .   !! ي التضليلي التتليطي من رجل دنيا زائلةالتحريف
و رما الموقف الرافع فمفاده رن حسن حنفي يرر موقفت من المعاد انخرو  يأن     

قولت يالتفسير المجاز  للمعاد ، كان يسيب ق صور نفرية العلم عن إدراكت . نم 
يدة إلى  رشار إلى  رن موقفت هذا هو من الجديد الذ  جا  يت كتايت : من الع 

 . 439النورة
و قولت هذا ال يصو ، ننت لم يستخدم التفسير المجاز  الصحيو ، و إنما استخدم     

النفي و التعطيل ، و اإلنكار و التحريف في تعاملت مع ن صوص الشرا المتعل ة 
المعاد انخرو  ، من دون ر  دليل صحيو من الشرا و ال من الع ل ، و ال من 

ير المجاز  الصحيو للشرا ليس نفيا لح ائق الشرا ،و إنما هو العلم . نن التفس
ياشر . فعندما ن ول : فالن  شجاا ،  إنياُ لها ، و تعيير عنها يأسلوب آخر غير م 
رو فالن  رسد ، فالمعنى المراد واحد ، و الح ي ة واحدة ، اختلف لفف التعيير عناه ،و 

فسر نصوص المعاد تفسيرا مجازيا ،و ال ي وجد في ذلك نفيا للح ي ة . فالرجل لم ي  
إنما نفى ح ائ ها ،و رنكر مضمونها . و هذا تتليط و تحريف ،و ليس علما و ال 

 تفسيرا صحيحا من جهة ،و اختفا  من ورا  المجاز إلنكار المعاد انخرو  .
و رما تيرير موقفت يأن نفرية العلم قاصرة عن إدراكت، فهذا تيرير ال يصو ،و     
لنفرية المزعومة هي نفرية قاصرة زائفة ياطلها ركنر من صحيحها ، و هي تلك ا

خالفة للشرا الصحيو ،و الع ل الصريو ، و العلم  التي رفسدُ تفكير الرجل . ننها م 
الصحيو ، و كتاينا هذا تضمن عشراُ انمنلة من انخطا  المنهجية و التطيي ية 

ئة المتعل ة يالعلم و الوحي و الع ل ، و التي وقع فيها الرجل ، يسيب نفريتت الخاط
 هذا قد سيق ييانت و تفصيلت في الفصول الساي ة. 

     
و رما قولت يأن موقفت من المعاد هو من الجديد الذ  جا  يت كتايت من الع يدة إلى    

النورة ، فالح ي ة ليسُ كذلك. نن التأويل التحريفي للمعاد و غيره من الع ائد ، 
، ف د مارست الفالسفة في العصر اإلسالمي،و زعموا رنهم  ي وف ون يين  ليس جديدا

دين اإلسالم و فلسفة اليونان ، منهم : الكند  ، و الفارايي ، و اين سينا ، و اين 
رشد ،و هذا انخير توسع في ذلك، فأول المعاد ،و الصفاُ ، و خلق العالم ، حتى 

. و  440الم و رزليتت ال يتنافى مع الشرايلغ يت ضاللت رنت زعم رن ال ول ي دم الع
حسن حنفي نفست اعترف يذلك و ن ض زعمت السايق ، عندما رشار إلى  رن الفالسفة 
مارسوا التأويل من رجل )) تنزيت الذاُ ،و اليعد عن التجسم ، و في رمور المعاد 

))441   . 
و إال تضليل و علما يأن ال ول يالتنزيت في رمور المعاد و عدم التجسيم ، ما ه    

تتليط . ننت ال ي وجد ر  مانع شرعي، و ال ع لي ، و ال علمي يمنع من رن تكون 
                                                

 . 491حسن حنفي : حوار انجيال ، ص:   439
 للتوسع في ذلك رنفر كتاينا : ن د فكر الفيلسوف اين رشد الحفيد  .   440
 .  207، ص:  2، ج  2حسن حنفي : من الن ل إلى  اإليداا ، مل   441
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رمور المعاد انخرو  مادية و روحية معا. نن هذا يختلف عن الذاُ اإللهية ، فاهلل 
سيحانت ليس كمنلت شي  في الذاُ و الصفاُ ،و إنياتنا لها هو إنياُ وجود ال إنياُ 

ختلف تماما ، و هو و إن كان يختلف كيفية . لكن ي النسية للمعاد انخرو  فانمر م 
عن عالمنا الذ  نعيش فيت ، فهو ريضا عالم آخر ماد  و معنو  مخلوق ، يشهادة 

 الشرا و الواقع و الع ل. 
فأما شرعا فإن النصوص ذكرُ صراحة وجود المعاد انخرو  الماد  و     

ع ايا ، و الشواهد الشرعية على ذلك كنيرة جدا  المعنو  زمانا و مكانا، نوايا و
َها  يِّك ْم َوَجنهٍة َعْرض  ن ره سيق ذكر طائفة منها، ك ولت تعالى : }َسايِ  وا إلى  َمْتِفَرةٍ ّمِ
ِ ي ْؤتِيِت مَ  س ِلِت ذَِلَك فَْضل  َّللاه ِ َور  ُْ ِللهِذيَن آَمن وا يِاَّلله ن َكعَْرِض السهَما  َواْنَْرِض ر ِعده

ن ذَِلك ْم ِللهِذيَن -21سورة الحديد:-يََشا   َوَّللاه  ذ و اْلفَْضِل اْلعَِفيِم { نَيِّئ ك م يَِخْيٍر ّمِ ،و}ق ْل رَؤ 
َرةٌ  َطهه ٌُ تَْجِر  ِمن تَْحتَِها انَْنَهار  َخاِلِديَن فِيَها َورَْزَواٌج مُّ اته َْوا ِعنَد َريِِّهْم َجنها

َن َّللّاِ   .-15سورة آل عمران:-َوَّللّا  يَِصيٌر يِاْلِعيَاِد { َوِرْضَواٌن ّمِ
فإنت يما رن اإلنسان  روح و ع ل و جسد ، َعيَد هللا تعالى  رو   و رما ع ال و واقعا   

عصاه يكيانت كلت ، فمن الطييعي جدا رن ي جاز  رو ي عاقب يكل مكوناتت ، فليس من 
ل يع لت و جسده و روحت في هذه المع ول ،و ال من العدل رن ي وم اإلنسان  يأعما
 .  !! الحياة الدنيا ، ن م يوم ال يامة يكون المعاد روحيا ف ط

و ال يد رن ر شير هنا إلى  رمر هام جدا ، مفاده هو رن المعاد انخرو  المذكور    
في الشرا ، يختلف تماما عن المعاد الذ  ي ولت الفالسفة انرسطيون و يتفاهرون 

سيق رن رنكر المعاد انخرو  صراحة،  لكنت دافع عن معاد يت . فحسن حنفي 
ريد يها   َ فترى عليت ، فهي كلمة حق ر  هؤال  الفالسفة المزعوم يدعوى التنزيت الم 
ياطل. و رما ارخرون فإنهم ي ولون يالمعاد انرسطي الخرافي المزعوم ، الذ  ال 

 ة ليس معادا رصال،و إنما حساب فيت و ال ع اب ،و ال جنة و ال نار ، فهو في الح ي
 .  442هو خرافة و هذيان 

مفاده هو رن حسن حنفي عندما تطرق إلى   -الخامس –و الموقف انخير   
موضوا خلود الجنة و النار و فنائهما ، رّجو الرر  الذ  ي ول يفنائهما ، يدعوى 

صفة الي ا . لذا رن ال ول يخلودهما يعني رنهما شاركتا هللا في الخلود ،و لم ينفرد هللا ي
تفق مع ي ا  هللا . و يما رن الجنة و النار  فإن ال ول يفنائهما هو المناسب،و الم 

حفافا على صفة –مخلوقتان ، فإنهما يالضرورة فانيتان . فانقرب إلى  )) التنزيل 
رن تفنى الجنة و النار((. كما رنت يمكن رفض ال ول يالخلود ينا  على  -الي ا  هلل

ة، منها رنت ما دامُ ال وة الجسمانية متناهية فال يد من فنائها. كما رن حجل طييعي
دوام اإلحراق مع ي ا  الحياة مستحيل ع ال. نن  اإلحراق يتحول إلى  رماد ،و 

 .  443ينتهي الشي  المحروق
و رقول: إن قولت هذا ال يصو ، و يتناقض مع ترجيحت لل ول ي دم العالم و دفاعت    

ؤد  إلى  ال ول يتعدد عنت ، مع إنكا  َ ره للمعاد انخرو  . فموقفت هذا هو الذ   ِ
ال دما  ،و ليس ال ول يعدم فنا  الجنة و النار. و عليت فإن  ترجيحت للرر  ال ائل 

                                                
 عن ذلك رنفر  كتاينا : ن د فكر الفيلسوف اين رشد الحفيد  .   442
 .   597ص:  4النورة ، ج   حسن حنفي : من الع يدة إلى  443
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يفنا  الجنة و النار وعدم خلودهما ، ليس هو من ياب اإليمان يوجود الجنة و النار و 
رّجو ال ول ي دم العالم ،و رنكر المعاد  فنائهما يعد ذلك ، ننت كان قد سيق رن

انخرو  كلية. فهو إما رنت  ناقش الموضوا من الناحية النفرية المجردة ف ط، و 
إما رنت  قال ذلك من ياب التشكيك و التتليط و التلييس على من ي ؤمن يوجودهما و 

رنت إذا خلودهما من جهة ،و االنتصار للرر  المخالف لذلك من جهة رخرى  . و رما 
تناقض مع نفست، و من نم فهو إما رنت ال يعي ما ي ول ،  كان صادقا فيما قالت ، فهو م 

 رو رنت  تعمد ذكر ذلك لتاياُ في نفست .
و رما الشيهة التي ذكرها الرجل، فهي ريضا ال تصو، نن  الفارق يين الخالق و   

تحول إلى  مخلوق المخلوق هو فارق جوهر  رساسي حاسم ، يمعنى رن الخالق لن ي
، و ال المخلوق يتحول إلى  خالق يذاتت ، فالفارق الذاتي إذن هو فارق جوهر  
رساسي ال يزول . نن الخالق رزلي يالضرورة ، فال رول لت و ال آخر ، حي ال 
يموُ  ،و على كل شي  قدير . لكن المخلوق حاد  يالضرورة ، لت يداية و لت 

و هللا تعالى هو الذ  شا  رن ي خلّد اإلنسان  في المعاد نهاية في هذه الحياة الدنيا ،
انخرو  . فهذا التخليد ليس ذاتيا فيت ، و إنما هو يإرادة من هللا و رمره ، و من نم 
فإن المخلوق مهما ي ي خالدا فإنت سيي ى مخلوقا قايال لإلعدام في رية لحفة إذا شا  

ال يامة لن يصيو رزليا و ال قديما ، و ال هللا تعالى  ذلك . و عليت فإن اإلنسان  يوم 
 خال ا ، ننت مخلوق هلل تعالى  . 

كما رنت  يجب التفريق يين صفاُ انولية، و انخروية، و انزلية ، و الصمدية     
،و انيدية ،و صفاُ الكمال انخرى  التي يتصف يها هللا تعالى  ، و يين صفة 

لى اإلنسان  في المعاد انخرو  . نن الخلود ال الخلود التي سي ضفيها هللا تعالى  ع
يعني انزلية و انولية و انيدية ، و إنما يعني المكو  الطويل ، و قد يعني انيدية 
غير الذاتية ، إذا ر ضيفُ إليت صفة انيدية غير الذاتية ، ك ولت تعالى : }َخاِلِديَن فِيَها 

ً َواَل نَ  . فهذه صفة خلود ريدية غير -65سورة انحزاب:-ِصيراً {رَيَداً اله يَِجد وَن َوِليّا
ذاتية م ضفاة على اإلنسان  من هللا تعالى ، و ليسُ ذاتية فيت . لذا لم يصف هللا 
تعالى  نفست يأنت خالد ، رو رنت هو الخالد ، رو رن من صفاتت الخلود ، و إنما وصف 

ل  َواْرِخر  َوالفهاِهر   سورة - َواْليَاِطن  َوه َو يِك ّلِ َشْيٍ  َعِليٌم {نفست يأنت: }ه َو اْنَوه
ُ  َوَسيِّْو يَِحْمِدِه َوَكفَى يِِت يِذ ن وِب ِعيَاِدِه - 3الحديد: و ،و }َوتََوكهْل َعلَى اْلَحّيِ الهِذ  اَل يَم 
. و رما الخلود -3سورة اإلخالص:-،و}لَْم يَِلْد َولَْم ي ولَْد {-58سورة الفرقان:-َخيِيراً {

في وصف يت المخلوق، ننت ليس رزليا ، و إنما هللا تعالى  هو الذ  ي وصف يانزلية 
،و من نم فإن المخلوق عندما ي خلّده هللا في يوم ال يامة لن يصيو رزليا ،و ال خال ا ، 

 و ال قديما، و يذلك تس ط الشيهة التي رنارها حسن حنفي . 
ه حسن حنفي من رياطيل و شيهاُ تتعلق و ختاما لهذا الميح  يتيين رن ما رنار    

يأزلية العلم ، و المعاد انخرو  ، و الجنة و النار ، لم يصو منها شي  . و رن 
على التتليط و التأويل التحريفي من دون ر  دليل صحيو  -الرجل اعتمد فيما قالت

ارها من الشرا ،و ال من الع ل ، و ال من العلم. و رن الشيهاُ و انياطيل التي رن
خالفة للشرا جملة و تفصيال ، ال تصدر عن مسلم صادق اإليمان  الرجل و ريدها ، م 
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إما رنت لم يكن يعي ما ي ول ، رو رنت  تعمد -عندما قرر ذلك–يدين اإلسالم ، فهو 
 ال ول يذلك لتاياُ في نفست . 

 :  -عليه الصالة و السالم-سابعا : أباطيل تتعلق بمكانة النبي
في  -عليت الصالة و السالم-حنفي شيهاُ ورياطيل تتعلق يمكانة النييرنار حسن    

اإلسالم ، و موقف المسلمين منها من جهة ،و العالقة الجوهرية التي تريط يين 
الرسول و هللا تعالى  من جهة رخرى  . و يمعنى آخر: طييعة العالقة التي توجد يين 

رِسل و الرسول . فمن ذلك رن الرجل يرى رن  الرسول هو )) مجرد حامل الم 
يلّغ للوحي ، و مجرد وسلة . و فضلت من الوحي ،و مآنره  للرسالة((، و ما هو إال م 
في الرسالة ، و عفمتت في الجهاد ،و قدوتت في انخالق ، هي )) منل ر  قائد ، رو 

 . 444زعيم ((
عليت –و رقول: إن قولت هذا فيت إغفال لجانب كيير و هام من مكانة رسول هللا    

من جهة ،و فيت ت زيم لمكانتت الح ي ية من جهة رخرى  . تيناه  -الصالة و السالم
تالين في تعفيم رسول هللا ، كالصوفية الذين رشار إليهم الرجل  الرجل كرد فعل للم 

. و كل من الموقفين فيهما غلو و انحراف ،و ال يصحان ، نن الرجل قّزم  445ينفست
 فية رفرطوا في تعفيمت . مكانة النيي،و هؤال  الصو

و الموقف الصحيو و الشامل ، ليس هو كما ذهب إليت حسن حنفي ، نن  رسول   
ليس هو مجرد وسيلة ف ط ، و إنما هو رسول ، و  -عليت الصالة و السالم–هللا 

جتهد ، و داعية ، و عفيم  علم ، و قائد ، و زوج ، و رب، و م  نذر ، و م  يشر ، و م  م 
دلُ عليها النصوص الشرعية و الشواهد  -و غيرها -و هذه الصفاُ، ... إل  . 

التاريخية . و قد رمرنا هللا تعالى  يأن نحب رسولت يعد حينا لت سيحانت ،و ال نت دم 
يين يد  هللا و رسولت ، و رمرنا يأن نوقره و ن طيعت ، و جعلت رولى يالمؤمنين من 

و رسولت ، يل جعل طاعة الرسول هي  رنفسهم ، و علّق الفالح انخرو  يطاعة هللا
طاعة هلل . و الشواهد الشرعية على ذلك كنيرة ، منها قولت تعالى : }ق ْل إِن َكاَن 
وَها َوتَِجاَرةٌ تَْخَشوْ  ك ْم َوَعِشيَرت ك ْم َورَْمَواٌل اْقتََرْفت م  ك ْم َوإِْخَوان ك ْم َورَْزَواج  ك ْم َورَْينَآؤ  َن آيَاؤ 

َن َّللّاِ َوَرس وِلِت َوِجَهاٍد فِي َسيِيِلِت فَتََريهص واْ َكَساَدَها َوَمسَ  اِكن  تَْرَضْونََها رََحبه إِلَْيك م ّمِ
،و }ق ْل إِن ك نت ْم -24سورة التوية:-َحتهى يَأْتَِي َّللّا  يِأَْمِرِه َوَّللّا  الَ يَْهِد  اْل َْوَم اْلفَاِسِ يَن {

ِحيٌم {سورة آل ت ِحيُّوَن َّللّاَ فَاتهيِع ونِي ي حْ  يِْيك م  َّللّا  َويَْتِفْر لَك ْم ذ ن ويَك ْم َوَّللّا  َغف وٌر ره
س وَل فَ َْد رََطاَا َّللّاَ َوَمن تََولهى فََما رَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيفاً -31عمران: ْن ي ِطعِ الره ،و }مه

 .  -80سورة النسا :-{
 ادة و الزعما  ، فهو تشييت ناقص ، و ال و رما تشييهت لمكانة الرسول يمكانة ال   

يصو ، و ال مجال للم ارنة يينهما في انصل و المنطلق . و فعلت هذا ال يصو ،و 
يدليل الشواهد ارتية : رولها هو  -عليت الصالة و السالم–فيت ت زيم لمكانة رسول هللا 

ادة ، و الزعما  ، فال رن النيي ي وحى إليت من هللا تعالى  ، و رما غيره من اليشر كال 
ي وحى إليهم، وهم يشر عاديون ، لهم اجتهاداُ و اختياراُ ،و نشاطاُ كتيرهم من 
يني آدم . و الناني هو رن النيي معصوم من الخطأ يفضل التوجيت و الرعاية اإللهية 

                                                
 .  22ص:  5، ج  15ص:  1نفس المرجع ، ج   444
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لت، لكن غيره من اليشر غير معصومين ، فهم ي خطئون و ي صييون ، و ي ؤمنون و 
الشاهد النال  مفاده هو رن النيي طاعتت واجية يالضرورة ، فمن عصاه يكفرون . و 

و رفض دعوتت فمصيره إلى  النار ، لكن غيره من اليشر طاعتهم ليسُ واجية 
يالضرورة ، و طاعة رولي انمر التي رمر يها الشرا هي طاعة ليس لذواتهم ، و 

في معروف ، ننت )) ال إنما هي يأمر من الشرا و من رجلت ريضا ،و ال تكون إال 
 .  446طاعة لمخلوق في معصية الخالق ((

مفاده رنت عند التنازا يين المسلمين فإن انمر ي رد كلت  -انخير-و الشاهد الرايع    
على هللا و الرسول ،و ال ي رد إلى  رحد من ال ادة ،و ال من الزعما  ، و ال من 

: }يَا رَيَُّها الهِذيَن آَمن واْ رَِطيع واْ َّللّاَ َورَِطيع واْ الحكام ،وال إلى  رولي انمر ، ل ولت تعالى 
س وِل إِن ك نت ْم  دُّوه  إلى  َّللّاِ َوالره س وَل َور ْوِلي انَْمِر ِمنك ْم فَإِن تَنَاَزْعت ْم فِي َشْيٍ  فَر  الره

 .  -59سورة النسا :-الً {ت ْؤِمن وَن يِاَّلّلِ َواْليَْوِم ارِخِر ذَِلَك َخْيٌر َورَْحَسن  تَأِْوي
و يذلك يتيين رن الرجل رخطأ خطأ فاحشا عندما قّزم مكانة الرسول ،و جعلت    

مجرد وسيلة و جسر من جهة ، و ساوى مكانتت و دوره في المجتمع يال ادة و 
الزعما  من جهة رخرى . علما يأن ما قلناه ال ينفي عن الرسول رن من صفاتت ريضا 

س ، و زعيم ، لكنها صفاُ ت وم على رساس النيوة روال ، نم هي رنت قائد ، و رئي
من صفاُ العفمة التي اتصف يها رسول هللا نانيا . فهو يشر رسول عفيم ، ل ولت 
و ِل َا   نْل ك ْم ي وَحى إِلَيه رَنهَما إِلَه ك ْم إِلَتٌ َواِحدٌ فََمن َكاَن يَْرج  تعالى : }ق ْل إِنهَما رَنَا يََشٌر ّمِ

،و }َوإِنهَك -110سورة الكهف:-َريِِّت فَْليَْعَمْل َعَمالً َصاِلحاً َواَل ي ْشِرْك يِِعيَاَدةِ َريِِّت رََحداً {
ل ٍق َعِفيٍم {  .   -4سورة ال لم:-لَعَلى خ 

و الموقف الناني مفاده هو رن حسن حنفي استنكر إضافة كتب الع ائد لذاُ    
. نن الرسول مخلوق يشر ، و إضافتت ك طب الرسول إلى  جانب ذاُ هللا تعالى 

إلى  ال طب انول ، و هما: هللا و الرسول ، ي وحي يع ائد )) ِملل رخرى  تع د رياطا 
جوهريا يين الشخصين كما هو الحال في انديان: التاوية ، و الكنفوشوسية ، و 

و المسيو اليوذية ، و المسيحية . مكن كل من الوتز  ، و كونفوشيوس ، و يوذا ، 
 .   447، و رشخاصا تاريخيين: رنييا  و دعاة ، قيل رن يتحّولوا إلى  آلهة ((

و رقول: إن ذلك انمر في دين اإلسالم ، ليس هو كما صّوره حسن حنفي ،و قال    
يت. نن العالقة يين الخالق و النيي في دين اإلسالم ، تختلف تماما عن العالقة 

رجل ، و ذكر رنها توجد في انديان التي ذكرها . الجوهرية التي رشار إليها ال
فالعالقة في اإلسالم ت وم على رساس على الفصل التام يين الخالق و المخلوق ، فال 

{ َّللاه  1هي عالقة نسب ، و ال ولد ، و ال رلوهية ، ك ولت تعالى : ق ْل ه َو َّللاه  رََحٌد}
َمد } ،و }ق ْل -4-1سورة اإلخالص:-َولَْم يَك ن لهت  ك ف واً رََحدٌ {{ 3{ لَْم يَِلْد َولَْم ي ولَْد}2الصه

ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن { ،و }إِنهَك -162سورة اننعام: -إِنه َصالَتِي َون س ِكي َوَمْحيَاَ  َوَمَماتِي َّلِلّ
َ يَْهِد  َمن يََشا   َوه َو رَْعلَم  يِالْ  َُ َولَِكنه َّللاه ْهتَِديَن {اَل تَْهِد  َمْن رَْحيَْي سورة -م 

 .   -56ال صص:
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و رما إنكاره على علما  رصول الدين ذكرهم للرسول يعد ذكرهم هلل تعالى  ، و     
إضافتهم ذاتت إلى  ذاُ هللا سيحان. فهذا ليس هؤال  ،و ال المسلمون هم الذين فعلوا 

و جعل  ذلك ،و إنما هللا تعالى  هو الذ  رضاف اسم اننييا   يعد اسمت سيحانت ،
اإليمان يالرسل من رساسياُ الدين و رركانت يعد اإليمان يت ، ل ولت سيحانت   : }َوَمن 

ِ َوَرس وِلِت فَإِنها رَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِريَن َسِعيراً { ِ -13سورة الفتو:-لهْم ي ْؤِمن يِاَّلله ،و }فَآِمن وا يِاَّلله
. فمن الطييعي -8سورة التتاين:- يَِما تَْعَمل وَن َخيِيٌر {َوَرس وِلِت َوالنُّوِر الهِذ  رَنَزْلنَا َوَّللاه  

جدا رن ي ذكر اسم الرسول يعد اسم هللا تعالى  ، و هذا ترتيب و ليس تسوية ، فال 
يمكن التسوية يينهما في الذاُ و المكانة ،و إنما ذلك هو إضافة ترتيب تعير عن 

يين هللا و النيي ، التي ت وم على  عالقة الوحي ال ائمة يين المرسل و الرسول ، و
رساس التيليغ و العيودية التامة هلل تعالى . لكنها ال ت لتي مكانة الرسول، و ال تهملها 
،وال تمحي ذاتت ، لذا رمرنا هللا تعالى  يحب رسولت ،و طاعتت ، و توقيره ، و عدم 

 الت دم يين يديت .
الناني ، و مفاده رن حسن حنفي زعم و رما الموقف النال  ، فهو امتداد للموقف    

رن الرسول ليسُ لت انهمية التي تجعلت محورا من محاور علم الع ائد ، ي ذكر مع 
يلّغ ، رنت وسيلة و ليس غاية ،و ما على  هللا كمحور رول . فالرسول ما )) هو إال م 
نت  الرسول إلى  اليالغ ... إن الرسول ليس موضوعا مست ال لعلم رصول الدين، ن

وسيلة إيصال الوحي ف ط ، و وسيلة تيليغ ال غاية ،و طريق ال هدف . رما الوحي 
ست ل غير م شّخص ، و إدخال الرسول كجز  يين من الوحي  فأنت موضوا م 

 .  448تشخيص ،و تركيز للتشخيص. الذ  حد  يتحويل الوحي إلى  ذاُ ...((
دليس على ال را  . نن  و قولت هذا غير صحيو في معفمت ، و فيت تتليط ،و ت   

كأساس و محور مهم ، من محاور الع يدة  -عليت الصالة و السالم-رهمية النيي
خاصة ،و الوحي عامة  تتجلى من نالنة جوانب رساسية: رولها هو رن معرفة 
الرسول رمر ضرور  لمعرفة الم رسل و الوحي ، فلكي نعرف ذلك،  فال يد رن 

رخالقت و رسرتت ، نن هذا ي ساعدنا على التمييز  نتعّرف على الرسول من حياتت و
يين النيي الصادق ،و ردعيا  النيوة . لذا جعل هللا تعالى  رن من ردلة صدق رسولت 

، رنت  رشار إلى  جوانب هامة جدا و  -عليت الصالة و السالم-محمد ين عيد هللا
َُ تَتْل و ِمن قَْيِلِت ِمن رساسية من حياتت قيل النيوة ، كما في قولت سيحانت : }َوَما ك   ن

ْيِطل وَن { ْرتَاَب اْلم  طُّت  يِيَِمينَِك إِذاً اله ،و }َوَكذَِلَك -48سورة العنكيوُ:-ِكتَاٍب َواَل تَخ 
يَمان  َولَِكن َجعَْلنَاه  ن وراً  َُ تَْدِر  َما اْلِكتَاب  َواَل اإْلِ ْن رَْمِرنَا َما ك ن وحاً ّمِ رَْوَحْينَا إِلَْيَك ر 

ْستَِ يٍم {نه  -52سورة الشورى:-ْهِد  يِِت َمْن نهَشا  ِمْن ِعيَاِدنَا َوإِنهَك لَتَْهِد  إلى  ِصَراٍط مُّ
َُ َوالَ قَْوم َك ِمن قَْيِل هَـذَا  َها رَن َُ تَْعلَم  ، }تِْلَك ِمْن رَنيَا  اْلتَْيِب ن وِحيَها إِلَْيَك َما ك ن

ته ِ   .  -49سورة هود:-يَن {فَاْصيِْر إِنه اْلعَاقِيَةَ ِلْلم 
و الجانب الناني مفاده هو رن مكانة الرسول و جهاده و دعوتت ، كل ذلك هو جز     

من الوحي نفست ، يدليل رن هللا تعالى  سجل جانيا كييرا من ذلك في آياُ كنيرة من 
ال رآن الكريم ، خالل العهدين المكي و المدني معا . كتسجيلت لحادنة الهجرة ، و 

ارك الكيرى التي خاضها الرسول و صحايتت ، كيدر ، و رحد ، و انحزاب ، و المع
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نين ، و ما كان ي عانيت رسول هللا من صد و عنُ في مكة من جهة ، و حرصت  ح 
الشديد على نشر دعوتت ،و هداية قومت إلى  الدين الحق من جهة رخرى  . فكان قليت 

تعالى  ، و هذا سّجلت هللا تعالى  في  يت طع حزنا على إعراضهم ،و رفضهم لدين هللا
ْؤِمنِيَن { يَِّن لَت  -3سورة الشعرا :-قولت: }لَعَلهَك يَاِخٌع نهْفَسَك راَله يَك ون وا م  ،و }رَفََمن ز 

َ ي ِضلُّ َمن يََشا   َويَْهِد  َمن يََشا   فاََل تَْذهَْب نَْفس َك  َعلَْيِهْم س و   َعَمِلِت فََرآه  َحَسناً فَإِنه َّللاه
َ َعِليٌم يَِما يَْصنَع وَن { ٍُ إِنه َّللاه . فهذا الجانب من حياة رسول -8سورة فاطر:-َحَسَرا

هللا ، و جهاده و دعوتت ، هام جدا ، و كلت يصب في الدعوة ،و رصيو جز ا ال 
يتجزر من الوحي. و هذا خالف ما رراد رن ي ومنا يت حسن حنفي ، في فصلت الكلي 

 و الرسول.يين الوحي 
هو ريضا لت مكانة  -عليت الصالة و السالم–و الجانب النال  هو رن رسول هللا      

محورية في الوحي نفست . نن  هللا تعالى  جعلت هو الدليل ،و الشارح ، و المريي ، 
عليت -و ال دوة . و في الوحي رمور كنيرة ال ت عرف تفاصيلها إال عن طريق النيي

، كتفاصيل الصالة ، و الزكاة ، و الحل . فرسول هللا هو المعلم  -الصالة و السالم
،و المريي ، و ال دوة . فهو ليس مجرد وسيط و ال وسيلة ف ط ، كما زعم حسن 
حنفي ،و إنما هو رسول رب العالمين لت مهام جليلة ، هي روسع مما حصره فيت 

، ال إرادة لت و ال  الرجل ، الذ  قّزم مكانة الرسول و دوره ،و جعلت وسيطا آليا
خالف للشرا و الع ل و  اختيار ، فال فضل و ال عفمة لت فيما ي وم يت . إن الرجل م 
التاري  ،و زعمت يجعلت قرييا من الذين عناهم هللا تعالى  في قولت سيحانت: }إِنه الهِذيَن 

ق واْ يَْيَن َّللّاِ  س ِلِت َوي ِريد وَن رَن ي فَّرِ وَن يِاَّلّلِ َور  س ِلِت َوي  ول وَن ن ْؤِمن  يِيَْعٍض َونَْكف ر  يَْكف ر   َور 
 . -150سورة النسا :-يِيَْعٍض َوي ِريد وَن رَن يَتهِخذ واْ يَْيَن ذَِلَك َسيِيالً {

و رما حكاية التشخيص ، فهي تخليط و تدليس، و الرجل كنير التكرار لها ، و قد    
هي حكاية ياطلة من رساسها ، نن الوحي سيق رن رشرنا إليها ، و يينا ح ي تها . و 

كلت كالم هللا ،و تجلياتت و مفاهره متنوعة حسب مواضيعت . فمنها ما يتعلق ياهلل و 
صفاتت ، و منها ما يتعلق ياننييا  و رقوامهم، و منها ما يتحد  عن آياُ انفاق و 

و الجن و  اننفس ،و مختلف مفاهر الكون ، و منها آياُ رخرى  تتعلق يالمالئكة
الشياطين ،و التشريع العملي من روامر و نواٍه . فالوحي كلت كالم هللا ،و ال يصو 
إدخال فيت حكاية التشخيص كلية، نن كل ما فيت هو ح ائق ،و ليسُ روهاما، و ال 

 فنونا ، و ال صورا فنية ،و ال فيت تشييت و ال تجسيم . 
لشفاعة ، ف د استنكر حسن حنفي يتعلق يموضوا ا -الرايع-و الموقف انخير    

نمتت يوم ال يامة ، ف ال: )) جعلنا الرسول  -عليت الصالة و السالم-شفاعة النيي
شفيعنا في اليوم ارخر، و جعلناه واسطة يين هللا و الخلق ،و اقترينا من المسيحية 
فيما ت ول في المسيو (( . نم حكى عن علما  رصول الدين رنهم قالوا : )) إن 

ص الرسول سيتدخل في الجزا  ،و يخرق قانون االستح اق عن طريق الشفاعة شخ
))449  . 
و رقول: إن رمر الشفاعة ليس كما رآه حسن حنفي ،و ال كما يالغ فيت كنير    

المسلمين الذين انت دهم الرجل. و ذلك الشفاعة الصحيحة نايتة شرعا ، و م مكنة 
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ستنكرة ،وال م ستهجنة يا لشرا و ال يالع ل . فأما شرعا ف د رنيتها ع ال ،و ليسُ م 
ْم َواَل  هللا تعالى  في ركنر من آية ، ك ولت سيحانت: }يَْعلَم  َما يَْيَن رَْيِديِهْم َوَما َخْلفَه 

ْشِف  وَن { ْن َخْشيَتِِت م  ،و }إِنه َريهك م   -28سورة اننييا :-يَْشفَع وَن إاِله ِلَمِن اْرتََضى َوه م ّمِ
ُِ َوانَْرَض فِي ِستهِة رَيهاٍم ن مه اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش ي َديِّر  انَْمَر َما َّللّا   الهِذ  َخلََق السهَماَوا

وَن { ،و -3سورة يونس:-ِمن َشِفيعٍ إاِله ِمن يَْعِد إِْذنِِت ذَِلك م  َّللّا  َريُّك ْم فَاْعي د وه  رَفاَلَ تَذَكهر 
ْحَمِن َعْهداً {}اَل يَْمِلك وَن الشهفَا ،و}يَْوَمئٍِذ اله - 87سورة مريم:-َعةَ إاِله َمِن اتهَخذَ ِعنَد الره

ْحَمن  َوَرِضَي لَت  قَْوالً { ،و } َمن ذَا -109سورة طت:-تَنفَع  الشهفَاَعة  إاِله َمْن رَِذَن لَت  الره
  .-255سورة الي رة:-الهِذ  يَْشفَع  ِعْنَده  إاِله يِإِْذنِِت {

و رما ع ال فإن الشفاعة الصحيحة ال ائمة على العدل ،و الحكمة ، و الرحمة و      
الفضل ، فال ي وجد مانع ع لي ينكرها رو ينفيها . إنت  ال مانع من رن هللا تعالى  قد 
ي شفّع رسولت في المسلمين الذين هم رهل للشفاعة ، و هم من المسلمين الناقصين 

ولت و دينت ، و رخلطوا انعمال السيئة يالحسنة ،و تجنّيوا الذين ي حيون هللا و رس
الكيائر ،و ال يخصهم إال ال ليل من انعمال الحسنة لكي تترجو كفة ميزان حسناتهم 
على كفة سيئاتهم . فهذا الصنف من المسلمين ال مانع ع لي من رن تشملهم الشفاعة 

 يأيديهم و يتجاوز عما ين صهم . يوم ال يامة يعفو من هللا و رحمتت و فضلت ، فيأخذ 
علما يأن تلك الشفاعة ليسُ خيطة عشوا  ، و إنما لها م دماتها و رسيايها ،و ال     

ينالها إال من يستح ها . و ال تتم إال يإذن من هللا تعالى  ، و تتم على يد من رذن لت 
ال يدخلها إال الذين  ،و ال ينالها من ليس رهال لها . نن  هللا تعالى  ركد على رن الجنة

آمنوا و عملوا الصالحاُ ، فالجنة ليسُ هدية مجانية ،و ال هي سلعة رخيصة . رنت 
لن ينالها إال من سعى لها سعيها يإيمان و إخالص ،و اجتهاد و رعمال صالحة . و 
كالمنا هذا معروف من دين اإلسالم يالضرورة ،و هو مفهر من مفاهر الحكمة و 

ْؤِمٌن الرحمة اإللهيتين . قال تعالى : }َوَمْن رََراَد ارِخَرةَ َوَسعَى لََها َسْعيََها َوه َو م 
ْشك وراً { نَساِن إاِله َما َسعَى -19سورة اإلسرا :-فَأ ولَئَِك َكاَن َسْعي ه م مه ،و }َورَن لهْيَس ِلإْلِ

ْسٍر إاِله الهِذي-39سورة النجم:-{ َن آَمن وا َوَعِمل وا ،و}اْلعَْصِر إِنه اإلنسان لَِفي خ 
ْيِر { ُِ َوتََواَصْوا يِاْلَحّقِ َوتََواَصْوا يِالصه اِلَحا  .   -3-1سورة العصر:-الصه

و ينا  على ذلك فإن الشفاعة يوم ال يامة ال تشمل كل المسلمين ، و إنما تشمل من    
يسااتح ها ماانهم ف ااط . نناات صااحُ رحادياا  نيويااة ذكاارُ صااراحة رن طائفااة ماان 

ين ساتدخل الناار، نام يخرجاون منهااا يعاد ردا  الاديّن الاذ  علايهم . فلاو كانااُ المسالم
الشفاعة تشمل كل رمة اإلسالم ، ما دخلها هؤال  . و سنذكر على ذلك رريعة رحادي  
نيوية صحيحة : رولها حدي  المفلس الذ  ي ول فيت رسول هللا غليت الصالة و السالم 

ْفِلاس  »  : وَن َما اْلم  ْفِلاس  فِينَاا َماْن الَ ِدْرَهاَم لَات  َوالَ َمتَااَا. فَ َااَل  «.رَتَْدر  إِنه » قَاال وا اْلم 
تِي  يأتي يَْوَم اْلِ يَاَمِة يَِصاالَةٍ َوِصايَاٍم َوَزَكااةٍ َويَاأْتِي قَاْد َشاتََم َهاذَا َوقَاذََف  ْفِلَس ِمْن ر مه اْلم 

َهاذَا فَي ْعَطاى َهااذَا ِماْن َحَسانَاتِِت َوَهاذَا ِمااْن  َهاذَا َورََكاَل َمااَل َهاذَا َوَساافََك َدَم َهاذَا َوَضاَربَ 
ُْ َعلَْياِت ن امه  ُْ َحَسنَات ت  قَْيَل رَْن ي ْ َضى َما َعلَْيِت ر ِخذَ ِمْن َخَطايَاه ْم فَط ِرَح َحَسنَاتِِت فَإِْن فَنِيَ

والنااني هاو حادي  النالناة المارائين الاذين ر دخلاوا الناار يسايب .450«ط ِرَح فِاي النهاار
نفاااق للماااال ، و ناااص  الريااا  ، و هااام : المجاهاااد ، و الم ااارئ لل ااارآن ، و التناااي الم 
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فَات  »  الحدي  هو: ٌل اْست ْشاِهَد فَاأ تَِى يِاِت فَعَره َل النهاِس ي ْ َضى يَْوَم اْلِ يَاَمِة َعلَْيِت َرج  إِنه رَوه
  ُ َُ فِيَها قَاَل قَاتَْلا َُ َولَِكنهاَك نِعََمت  فَعََرفََها قَاَل فََما َعِمْل . قَااَل َكاذَْي  ُ فِياَك َحتهاى اْست ْشاِهْد

َُ نَْن ي  َاَل جر  . فَ َْد قِيَل. ن مه ر ِمَر يِِت فَس ِحَب َعلَى َوْجِهِت َحتهاى ر ْلِ اَى فِاي النهااِر.  قَاتَْل
فَت   ٌل تَعَلهَم اْلِعْلَم َوَعلهَمت  َوقََررَ اْل  ْرآَن فَأ تَِى يِِت فَعَره َُ فِيَهاا َوَرج   نِعََمت  فَعََرفََها قَاَل فََما َعِمْل

َُ اْلِعْلاَم ِلي  َا َُ َولَِكنهاَك تَعَلهْما ُ  فِياَك اْل  اْرآَن. قَااَل َكاذَْي ُ  اْلِعْلَم َوَعلهْمت ات  َوقَاَررْ اَل قَاَل تَعَلهْم
َُ اْل  ْرآَن ِلي  َاَل ه َو قَاِرٌئ. فَ َْد قِيَل ن مه ر   ِمَر يِِت فَس ِحَب َعلَى َوْجِهِت َحتهى ر ْلِ َى َعاِلٌم. َوقََررْ

فَات  نِعََمات   ٌل َوسهَع َّللاه  َعلَْيِت َورَْعَطاه  ِمْن رَْصنَاِف اْلَمااِل ك لِّاِت فَاأ تَِى يِاِت فَعَره  فِي النهاِر. َوَرج 
ُ  ِمْن َسيِيٍل ت ِحبُّ  َُ فِيَها قَاَل َما تََرْك ُ  فِيَهاا فَعََرفََها قَاَل فََما َعِمْل  رَْن ي ْنفََق فِيَها إاِله رَْنفَْ ا

َُ ِلي  َاَل ه َو َجَواٌد. فَ َْد قِيَل ن مه ر ِمَر يِِت فَس ِحَب َعلَى َوْجِهاِت ن امه  َُ َولَِكنهَك فَعَْل  لََك قَاَل َكذَْي
 . 451«ر ْلِ َى فِي النهارِ 

عليت  -نسا ، ف د قال النييو الحدي  النال  مفاده هو رن ركنر رهل النار هم من ال     
ْقَن فَإِنِّي َررَْيت ك نه رَْكنََر رَْهِل النهاِر فَ  ْلَن للنسا :-الصالة والسالم ) يَا َمْعَشَر النَِّساِ  تََصده

ِ قَاَل ت ْكنِْرَن اللهْعَن َوتَْكف ْرَن اْلعَِشيرَ   –. و الحدي  الرايع  452...(َويَِم ذَِلَك يَا َرس وَل َّللاه
هو حدي  افتراق رمة اإلسالم إلى  نالنة و سيعين ، كلها في النار إال  –خير ان

 واحدة ، و قد سيق رن ييناه و ون ناه . 

 -رن حسن حنفي سعى جاهدا لت زيم مكانة النيي  -في ختامنا لهذا الميح –و يتيين   
. و ،و جعلت مجرد واسطة ، و وسيلة تعمل آليا من جهة  -عليت الصالة و السالم 

يدعوى  -و قد سيق ذكر طرف منها –جّرده من خصائصت التي رنيتها الشرا لت 
عدم التلو و الميالتة في تعفيم الرسول ، خوفا من الوقوا فيما وقع فيت رصحاب 
انديان الساي ة لإلسالم ، من غلو و تطرف في موقفهم من رنييائهم و زعمائهم . 

 ضية ، فأخطأ من موقفت من مكانة النيي لكن الرجل لم يتخذ الموقف الصحيو من ال
عليت –يت زيمت لمكانتت ، قايل يت خطأ المتالين في تعفيمهم لمكانة  رسول هللا 

 الصالة و السالم . 
 ثامنا : أباطيل تتعلق بالتسوية بين األديان و عدم التفريق بينها : 

مة ،و عالقة رنار يعض ردعيا  الع النية رياطيل و شيهاُ تتعلق يانديان عا   
اإلسالم يها خاصة .رذكر منها طائفة من خالل المواقف ارتية: رولها يتمنل في رن 
حسن حنفي زعم رن اندلة على صحة الع ائد ، تتضمن كل دين ،و ليسُ خاصة 
يالع ائد اإلسالمية ، نن )) الع ائد واحدة : وجود هللا ، و خلق العالم ، و خلود النفس 

 .   453التسمياُ ،و تضاريُ اررا  (( ، حتى و لو اختلفُ
و رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمت ، و فيت تتليط و تدليس على ال را     

، ننت روال  ال يصو رن ي  ال: )) إن اندلة على صحة الع ائد تتضمن كل دين (( ، 
 و إنما الصحيو هو رن ي  ال: لكل دين ردلتت التي يستخدمها للتدليل على صحة
ع ائده. و الفرق واضو يين ال ولين : انول يعني رن كل انديان صحيحة . لكن 
الناني ال يعني ذلك يالضرورة ، و إنما يعني رن كل دين يعرض ردلتت التي يراها هو 

 رنها ردلة صحيحة على صحة دينت . و عليت فإنما قالت الرجل ال يصو . 
                                                

 . 47ص:  6نفس المصدر، ج   451
 .  120ص :  2البخاري: الصحيح ، ج   452
 .   68، ص:  1من الع يدة إلى  النورة ، ج    453
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عاان نالنااة  –الصااحة و الاايطالن   ماان حياا   –علمااا يااأن انديااان كلهااا ال تخاارج   
احتمااالُ : فإماا رنهاا كلهاا صاحيحة ، و إماا رنهاا كلهاا ياطلاة ، و إماا رن واحاد منهاا 
صحيو ف ط ،و الياقي ياطل . فاالحتمال انول الذ  قاال يات حسان حنفاي ال يصاو ، 
تعددة و متناقضة فيما يينها ، و تكفر يعضها يعض ا ننت من النايُ قطعا رن انديان م 
،و من نم فهي ال يمكن رن تكون كلها صحيحة ، نن الحق واحد في ذاتات ، ال يتعادد 

 و ال يتناقض . 
و رما االحتماالن الناني و النال  ، فهما احتماالن ممكنان نفريا و واقعيا ، و      

من نم فمن الممكن رن تكون كلها رديان ياطلة ، و من الممكن ريضا رن يكون واحد 
 . منها صحيو 

و يمكن التح ق من هذين االحتمالين إال ياستخدام الن د و التح يق العلمي     
 ياالحتكام إلى  الن ل الصحيو ، و الع ل الصريو ، و العلم الصحيو . 

و الذ  ال شك فيت ، هو رن كل انديان المعروفة تفت د إلى  اندلة الصحيحة     
نيُ صحتها ، يل رنها مليئة يانساطير و التاريخية ، و الع لية ، و العلمية التي ت  

، و لم ينل منها إلى  454المستحيالُ ،و مملو ة ريضا  يانخطا  التاريخية و العلمية
ال رآن الكريم ، فهو كتاب هللا المعجز الذ  تحدى هللا يت الجن و اإلنس  معا .و 

تعدد، و قد رلف ُ فيت مضمونت شاهد على إعجازه و تحديت للن لين، فإعجازه م 
ستمرا ،و لم يستطع مخلوق الرد على تحديت  مصنفاُ كنيرة جدا ،و تحديت ما يزال م 
. و ليس هنا مجال تفصيل ذلك ، فهذا موضوا لت كتيت المتخصصة فيت ، فليرجع 

 إليها من يريد االطالا على ذلك ، رو التأكد منت . 
كلها ضد الع ل و و الرجل نفست نفى زعمت السايق عندما قال: إن الع ائد      

. فلو كانُ تلك الع ائد تتضمن ردلة صحتها  455ن يضت ، و رنها ضد الطييعة ريضا
كما زعم ساي ا ، ما كانُ مناقضة للع ل ، و ال للطييعة . فهو متناقض مع نفست . 
علما يأن قولت الناني ال يصو ، و ال يصدق إال على انديان الياطلة ،و ال يصدق 

 هذا انمر سنناقشت فيت قرييا يإذن هللا تعالى  .  على الدين الحق . و
و ن ض زعمت السايق ريضا عندما نص صراحة على رن كال من التوراة و    

. فلو كانُ الديانتان 456انناجيل مملو ة يانخطا  التاريخية، و الجترافية، و العلمية
جدُ في كتيهما تلك انخطا  ال تي رشار إليها اليهودية و النصرانية صحيحتين ما و 

 حسن حنفي .
و نانيا إن قولت يأن الع ائد كلها واحدة ، هو قول ال يصو ، و فيت تتليط و تدليس     

على ال را . نن رهم شي  تختلف فيت هذه انديان، هو: رصلها و مصدرها و 
. و منها رديان  457مضمونها . فمنها رديان يشرية ررضية ، كاليوذية و الكنفوشوسية

ها من عند هللا كاليهودية و النصرانية ، لكن حالهما ي كذّب م الهما ، فهما تزعم رن
                                                

  
 
 
 

 هرة : م ارنة الدياناُ ال ديمة .   رنفر منال : موريس يوكا  : دراسة الكتب الم دسة في ضو  المعارف الحدينة  . و محمد ريو ز 454
 .  66ص:  1حسن حنفي : من الع يدة إلى  النورة ، ج   455
 .  254،  252،  251، ص:  4نفس المرجع ، ج  456
 و ما يعدها .  66و ما يعدها ، و  58ريو زهرة : المرجع السايق ، ص:   457
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ديانتان محرفتان يشهادة الشرا الصحيو ، و الع ل الصريو ، و العلم الصحيو ،و 
فيهما كنير من انساطير وانياطيل ،و انخطا  التاريخية و العلمية ، يشهادة حسن 

 .  458حنفي نفست
واحد ف ط من عند هللا تعالى  ، هو دين اإلسالم ، قال تعالى :  و منها ريضا دين     

يَن ِعنَد َّللّاِ اإِلْسالَم  َوَما اْختَلََف الهِذيَن ر ْوت واْ اْلِكتَاَب إاِله ِمن يَْعِد َما َجا ه م  اْلِعلْ  م  }إِنه الّدِ
ُِ َّللّاِ فَإِنه َّللّاِ سَ  ْم َوَمن يَْكف ْر يِآيَا ً يَْينَه  . - 19سورة آل عمران:-ِريع  اْلِحَساِب {يَْتيا

فهذا انمرهو الفارق انساسي يين انديان ،و ال يصو إغفالت ،و ال التهوين من 
رهميتت ، كما فعل حسن حنفي الذ  جعل انديان كلها في سلة واحدة . و معرفة 
الفارق الذ  ذكرناه رمر هام و ضرور  جدا ، ننت تترتب عنت معرفة الدين 

يول عند هللا من الدين غير الم يول عنده سيحانت و تعالى  ،و التمييز يين الدين الم 
الحق من الدين الياطل، والدين الم نجي لصاحيت يوم ال يامة من الدين الم هلك 
لصاحيت. و لهذا نص هللا تعالى  على رن دين اإلسالم هو الدين الوحيد الم يول عنده 

ً فَلَن  ،و غيره من انديان ياطلة كلها ، ل ولت سيحانت: }َوَمن يَْيتَغِ َغْيَر اإِلْسالَِم ِدينا
،و }قَاتِل واْ الهِذيَن الَ -85سورة آل عمران:-ي ْ يََل ِمْنت  َوه َو فِي ارِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِريَن{

َم َّللّا  َورَ  وَن َما َحره م  س ول ت  َوالَ يَِدين وَن ِديَن ي ْؤِمن وَن يِاَّلّلِ َوالَ يِاْليَْوِم ارِخِر َوالَ ي َحّرِ
وَن { سورة -اْلَحّقِ ِمَن الهِذيَن ر وت واْ اْلِكتَاَب َحتهى ي ْعط واْ اْلِجْزيَةَ َعن يٍَد َوه ْم َصاِغر 

فاهلل تعالى  لم ي سو يين انديان كما فعل حسن حنفي، فهو سيحانت عنده  -29التوية:
 ما زعمت الرجل .  الدين الحق واحد هو اإلسالم ،و هذا خالف 

و رما من حي  المضمون فأهم شي  تختلف فيت هو موقفها من هللا تعالى ،    
. و 459فيعضها ي وم على ال ول يتعدد ارلهة ، كالتنلي  في اليرهمية و النصرانية

يعضها ال ي وم على اإللت رصال ، فهو دين يال إلت ، كالديانة اليوذية. و يعضها ي وم 
. و يعضها ي وم  460  و المالئكة ،و ررواح العياد كالكونفوشوسيةعلى عيادة السما

افي ، كالديانة اليهودية . و منها دين  461على التوحيد التشييهي التجسيمي الخر 
اإلسالم الذ  ي وم على التوحيد التنزيهي الصحيو ، انطالقا من قولت تعالى : ق ْل ه َو 

َمد  لَْم يَلِ  ،و -4-1سورة اإلخالص: -ْد َولَْم ي ولَْد َولَْم يَك ن لهت  ك ف واً رََحدٌ {َّللاه  رََحدٌ َّللاه  الصه
. وعليت فال تصو التسوية ريدا 11) ليس َكِمنِْلِت َشْيٌ  َوه َو السهِميع  اليَِصير  {الشورى

يين انديان في رصلها و مصدرها ،و مضمونها المتعلق يموقفها من هللا تعالى  ، 
يير جدا في ذلك. و هذا خالف ما رراد رن ي وهمنا يت حسن فالفارق جوهر  و ك

 حنفي . 
كما رن وجود اإليمان ياهلل في انديان ال ي سو  يينها، وال يجعلها صحيحة كلها،    

يدليل رن هللا تعالى  ذكرلنا رقواما كانُ لهم رديانهم، و كانوا ي ؤمنون يآلهتها من 
جهة رخرى  . منهم مشركي قريش في قولت جهة، و ي ؤمنون يوجود هللا تعالى  من 

                                                
و ما يعدها . و موريس يوكا : نفس المرجع  48و ما يعدها ، و  26للتوسع في ذلك رنفر منال : ريو زهرة : نفس المرجع ، ص:  458

 . 
  459و ما يعدها .  24رنفر منال : ريو زهرة : نفس المرجع ، ص:  
  460. 72،   58نفس المرجع ، ص:  

ُ  م  ارنة يين التوحيد في دين اإلسالم و في اليهودية ، ففهر الفارق كييرا جدا ، و عن ذلك رنفر كتاين  461 ا : انخطا  ل د ع د
 التاريخية و

 المنهجية في مؤلفاُ محمد رركون و محمد عايد الجاير  .  
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َر الشهْمَس َواْل ََمَر لَيَ  ول نه َّللاه   ُِ َواْنَْرَض َوَسخه ْن َخلََق السهَماَوا سيحانت:}َولَئِن َسأَْلتَه م مه
ه ْم إاِله ،و} الهِذيَن اتهَخذ وا ِمن د ونِِت رَْوِليَا  َما نَْعي د  -61سورة العنكيوُ:-فَأَنهى ي ْؤفَك وَن {

َ اَل يَهْ  ْم فِي َما ه ْم فِيِت يَْختَِلف وَن إِنه َّللاه َ يَْحك م  يَْينَه  ْلفَى إِنه َّللاه ِ ز  ي ونَا إلى  َّللاه ِد  َمْن ِلي  َّرِ
. فمع إيمانهم ياهلل فلم ي يل إيمانهم وال ديانتهم،و  -3سورة الزمر:-ه َو َكاِذٌب َكفهاٌر {

اليهودية و النصرانية ، فهما ديانتان م حرفتان ياطلتان غير نفس انمر ينطيق على 
 م يولين عن هللا تعالى  ، فال دين م يول عنده إال دين اإلسالم كما سيق رن يناه .

و يذلك يتيين رن الذ  ي حدد صحة الدين ليس هو التشايت الفاهر  الذ  قد ي وجد   
ي حدد ذلك هو هللا تعالى  ،و فهو ،و إنما الذ   -يين انديان على طري ة حسن حنفي

 الذ  يختار دينت ،و هو الذ  ي حدد لت ع ائده و شريعتت .  
    
و ليس صحيحا رن الع ائد محصورة في نالنة ع ائد التي ذكرها حسن حنفي .    

نن من رركان الع ائد اإلسالمية ريضا: اإليمان يالرسل، و المالئكة ، و الكتب 
نزلة . ك ما رنت ت وجد اختالفاُ جوهرية رخرى  تتعلق يالمعاد انخرو  ، اإللهية الم 

و الجنة و النار . فمنها من قال يتناس  انرواح كاليرهمية ، و منها من رهمل رمر 
خلود النفس ،و لم ي ؤمن يجنة و ال نار ،و نواب و ال ع اب كما هو حال 

نيرا يالمعاد انخرو  . و اإلسالم هو الدين الوحيد الذ  اهتم ك  462الكونفوشوسية
،و فّصل فيت ،و ركد عليت ،و جعلت من رركان اإليمان ،و هذا رمر معروف من دين 
اإلسالم يالضرورة ،و ر فردُ لها مصنفاُ ، ككتاب مشاهد ال يامة في ال رآن الكريم 

 للشهيد الرياني سيد قطب  . 
تشايهة يين معف     م انديان ، ننها و ر شير هنا على رنت  ت وجد خ طوط كيرى م 

ريما كانُ كلها ذاُ رصل إلهي واحد ، على رساس رن دين هللا تعالى  واحد ، و هو 
يِن َما َوصهى يِِت ن وحاً  َن الّدِ الذ  جا ُ يت كل اننييا  ، ل ولت سيحانت: }َشَرَا لَك م ّمِ

ْينَا يِِت إِْيَراِهيَم َوم   يَن َواَل َوالهِذ  رَْوَحْينَا إِلَْيَك َوَما َوصه وا الّدِ وَسى َوِعيَسى رَْن رَقِيم 
ْشِرِكيَن َما تَْدع وه ْم إِلَْيِت َّللاه  يَْجتَيِي إِلَْيِت َمن يََشا   َويَْهِد  إِلَ  ق وا فِيِت َكي َر َعلَى اْلم  ْيِت تَتَفَره

. لكن رساالُ هؤال  اننييا   اندنرُ ، و رنحرف -13سورة الشورى:-َمن ي نِيب  {
نحرفة عن رصلها الصحيو ، و رهلها  ، و ي يُ منها رفكار تكونُ منها مذاهب م 

تناقضة فيما يينها ريضا، نم رصيحُ دياناُ ررضية م ست لة يذاتها  –يمرور الزمن -م 
 . 
و ذلك هو الذ  حد  لليهودية و النصرانية و لدياناُ رخرى  سي تهما في    

عندما رشار إلى  يعض انحرافاُ  الفهور. و الدليل على ذلك هو رن هللا تعالى 
اليهود و النصارى ، ذكر رنهم تأنروا يأقوام كفروا من قيل ، و ساروا على طري تهم 
ُْ النهَصاَرى اْلَمِسيو   ُِ اْليَه ود  ع َزْيٌر اْين  َّللّاِ َوقَالَ في االنحراف . ف ال سيحانت: }َوقَالَ

واْ ِمن قَْيل  قَاتَلَه م  َّللّا  رَنهى  اْين  َّللّاِ ذَِلَك قَْول ه م يِأَْفَواِهِهمْ  وَن قَْوَل الهِذيَن َكفَر  ي َضاِهؤ 
،و }ق ْل يَا رَْهَل اْلِكتَاِب الَ تَْتل واْ فِي ِدينِك ْم َغْيَر اْلَحّقِ َوالَ -30سورة التوية:-ي ْؤفَك وَن {

سورة -نِيراً َوَضلُّواْ َعن َسَوا  السهيِيِل {تَتهيِع واْ رَْهَوا  قَْوٍم قَْد َضلُّواْ ِمن قَْيل  َورََضلُّواْ كَ 
. لذا فإنت ال تصو التسوية يين انديان نن الخطوط الكيرى التي قد -77المائدة:
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تتشايت فيها انديان ال تسو  يينها في انصل و المصدر ، و ال في المضمون ،و ال 
 لى  .في انهمية و ال يمة ، و ال في الصحة و ال يول عند هللا تعا

و واضو من موقف الرجل رنت قال يذلك الزعم محاولة منت لت زيم دين      
اإلسالم،و تسويتت يانديان انرضية و المحرفة من جهة ،و نن الرجل علماني ، 
فال تهمت انديان، فهي عنده كلها سوا  نفر إليت نفرة دنيوية علمانية من جهة 

ليسية ، قد تنطلي على كنير من الناس .و رخرى . و قد فعل ذلك يطري ة تتليطية تد
يما رنت ال تصو التسوية يين المذاهب الفلسفية ال ديمة،و الحدينة ،و المعاصرة ، و 
جعلها مذهيا واحدا ، يدعوى رن موضوعها ،و منهجها الع لي واحد ، فإنت ال تصو 

 ريضا التسوية يين انديان، يدعوى رن موضوعها و منهجها واحد . 
 

رما الموقف الناني فمفاده رن هشام جعيط زعم رن ال رآن فيت تناقضاُ ، من  و     
دون رن يذكر ر  منال منها لتأييد زعمت . نم قال: إن التناقضاُ موجودة في كل 

 .  463انديان الكيرى
و رقول: إن قولت هذا فيت حق و ياطل ، فأما الياطل فهو زعمت يأن ال رآن فيت    

را  على ال رآن، و كان عليت رن يذكر لنا نماذج من هذه تناقضاُ ، و هذا افت
التناقضاُ المزعومة ، رو على انقل يذكر واحدا منها ف ط ، إن كان صادقا في 
زعمت . و نحن نتحداه يأن يذكر لنا مناال واحدا على ذلك التناقض المزعوم . و لن 

ذلك ،و ياختالق يجده ريدا، حتى و إن حاول التتليط و التدليس ، فهو معروف ي
. و لن يجد ذلك نن ال رآن الكريم 464انخيار، و إنكار ح ائق الشرا و التاري 

كتاب إلهي م حكم ال يأتيت الياطل ريدا. و حتى إذا افترضنا جدال رنت ذكر لنا نماذج 
من التناقضاُ المزعومة ، فهي في الح ي ة ليسُ تناقضاُ، و إنما هي نماذج 

ؤّولة تأو يال تحريفيا فاسدا لتاياُ في نفست من جهة ،رو رنها نماذج رخطأ م حرفة، و م 
 في فهمها ، ففن رنها متناقضة و هي ليسُ كذلك من جهة رخرى  . 

   
و رما الحق الموجود في كالمت ، فهو حق مشوب يياطل ،و المتمنل في قولت :     

كل انديان  إن التناقضاُ موجودة في كل انديان الكيرى . فهذا كالم يصدق على
الكيرى و الصترى معا، لكنت ال يصدق على دين اإلسالم . فانديان انخرى  هي 

. و كالمنا هذا هو  465رديان ياطلة محرفة ، مملو ة يانخطا  و المستحيالُ
 انتصار للحق ، و الع ل و العلم ، و ليس تعصيا للياطل ،و ال انتصارا لت .

حنفي زعم رن الع ائد لها معنى نمطي في  و الموقف النال  مفاده هو رن حسن   
تاري  انديان، و هي رنها )) ضد الع ل ، فوق الع ل ، سر ال ي مكن إدراكت يالع ل ، 
يل رنها ن يض الع ل، يل و ريما ريضا ن يض انخالق ، و ضد الطييعة . و لهذا 

الع ل، مع ولة ي ؤمن يها الناس، و إال لماذا ي ؤمن الناس يالع ائد إذا كانُ مفهومة ي
دركة يالطييعة ؟. و ننها ال تنيع من طييعة الع ل ، رو من ننايا  يانخالق، و م 

                                                
 .   10هشام جعيط : الوحي و ال رآن ، ص:   463
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الطييعة. و هي سلطة يجب التسليم يم رراتها دون اعتراض ،ننها ت عير عن الروح 
 .  466ال دس ((

  
و رقول: إن قولت هذا فيت حق و ياطل ، و فيت تتليط و تدليس ، و تعميم ال يصو    
عميمت . ننت روال إن انديان ليسُ دينا واحدا ، و إنما هي رديان كنيرة متناقضة ، ت

منها دين واحد ف ط صحيو ، و الياقية كلها رديان ياطلة ، و هذا رمر سيق ييانت. و 
نفس انمر ينطيق على المذاهب الفلسفية و الفكرية، فمنها الصحيو و منها الياطل 

فيها الحق و الياطل ، و فيها ما ي وافق  -الياطلة و الم حرفة -.و عليت فإن هذه انديان
الع ل و الطييعة ،و فيها ما ي ناقضهما ،و فيها الح ائق و انساطير . لكن ال يمكن رن 
ي وجد دين، رو مذهب كلت رياطيل و رساطير من رولت إلى  رخره ، فهذا يتنافى مع 

 طييعة اإلنسان  و العمران اليشر  . 
ا الدين الحق فكلت حق، وعلم، و حكمة، و يرهان .ال توجد فيت رياطيل و ال و رم    

خرافاُ ، و ال رخطا  تاريخية ، وال جترافية ، و ال علمية . و ال فيت ما ي ناقض 
ُْ ِمن لهد ْن َحِكيٍم  لَ ُْ آيَات ت  ن مه ف ّصِ الفطرة و ال الع ل ، ل ولت سيحانت: }الَر ِكتَاٌب ر ْحِكَم

ْن َحِكيٍم -1سورة هود:-{ َخيِيرٍ  ،و }اَل يَأْتِيِت اْليَاِطل  ِمن يَْيِن يََدْيِت َواَل ِمْن َخْلِفِت تَنِزيٌل ّمِ
َُ رَْهَوا ه م يَْعَد الهِذ  َجا َك ِمَن اْلِعْلِم َما لََك -42سورة فصلُ:-َحِميٍد { ،و } َولَئِِن اتهيَْع

.  و يما رن اإلسالم هو دين هللا   -120الي رة: سورة-ِمَن َّللّاِ ِمن َوِلّيٍ َوالَ نَِصيٍر {
 تعالى  ، و قد تولى حففت ، فال يد رن يكون كلت ح ا و علما ، يرهانا و حكمة . 

علما يأن ما يأتي يت الدين الحق ال ي وجد فيت ما ي خالف الع ل و ال العلم ،و ال     
من جهة . و يما يفهمت الع ل الفطرة و ال الطييعة . وإنما يأتي يما ي وافق ذلك تماما 

و ال يستطيع رن يأتي يمنلت كالمعجزة ال رآنية من جهة رخرى . و يأتي يأمور ال 
مكنة و ليسُ مستحيلة ،و ال  يدركها اإلنسان  ،و ال يستطيع الوصول إليها، لكنها م 

لجن هي مناقضة للع ل ، و ال للعلم ، و ال للطييعة ، كانمور المتعل ة يالمالئكة ، و ا
 ، و خلق آدم ، و المعاد انخرو  و رحوالت . 

يما رنهم  يرفضون الدين  -من ردعيا  الع النية و رمنالهم –لكن رهل انهوا      
، فإنهم ي تالطون ،و ي حرفون، و ي نيرون الشكوك و  -يما فيت الدين الحق–م طل ا 

يعضهم رنت إذا كان الشيهاُ لرد ح ائق الدين الحق لتاياُ في رنفسهم. و قد يزعم 
 -في هذه الحالة -الدين الحق يأتي يما ي وافق الع ل و ي دركت و يفهمت ، فإن  اإلنسان  

ال يحتاج إلى  الدين ، و ي مكنت االستتنا  عنت . و رما إذا كان الدين يأتي يما ي خالف 
خالف  الع ل، فهذا دليل على يطالنت ،و من حق الع ل رن يرفضت ، و هذا الرر  م 
لما قالت حسن حنفي. و قد ي ول يعضهم:إذا كان الدين يأتي يما ال ي دركت الع ل ،و 
يما فوقت ، فهذا غير م يول، نن الع ل ال يفهمت. هذه االعتراضاُ مأخوذ يعضها 
مما قالت حسن حنفي ، و يعضها مما قد ي ولت غيره من ردعيا  الع النية . لكن الذ  

ال تصو، و فيها تتليط و تدليس على ال را  ، يدليل يهمنا هو رن تلك االعتراضاُ 
 ما يأتي : 
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رنها مينية على رساس رفض العيودية هلل تعالى ، و هذا موقف ياطل ، م خالف    
للشرا و الع ل معا . ننت  يما رن هللا تعالى  هو خال نا ، و قد خل نا لعيادتت ، و 

يشرعت ،و التسليم لت: حيا ، و  فرضها علينا ، فإنت يجب الخضوا لت ،و االلتزام
رجا  ، و خوفا . و من نم ال يصو رفض الدين الحق و ال إنكاره ، و ال الزعم يأن 

 اإلنسان  يمكنت االستتنا  عنت ، رو اإلتيان يمنل دينت و كتايت . 
   
و ننها ريضا رن هللا تعالى  رنزل كتايت شامال كامال حاويا لكل ما يحتاجت اإلنسان     
دنياه و آخرتت من جهة. و جعلت مواف ا لطييعة اإلنسان  يكل مكوناتت الع لية ، و  في

النفسية ، و الجسدية من جهة رخرى  . و ال يد رن يكون كذلك ليتمكن اإلنسان  من 
فهمت ،و االلتزام يت ، و الدعوة إليت. و ال يصو شرعا و ال ع ال  رن يأمرنا هللا 

ال يكون يتوافق مع طييعتنا و فطرتنا . و مع تديرنا فيت تعالى  يااللتزام يدينت ، و 
،و فهمنا لت ، فهو كتاب معجز خالد ، تحدى هللا يت الجن و اإلنس  معا ن ليكون 
دليال قاطعا دامتا على صحة دين اإلسالم من جهة ، و ال يستطيع رهل انهوا  و 

 من جهة رخرى  .  الضالل اإلتيان يمنلت مع رنهم يرونت و ي لمسونت ،و ي رؤونت
و رما إخيار الدين الحق يما ال ت دركت الع ول ،و ال تصل إليت انيد  ، و ال تراه     

انعين . فهذا رمر ضرور  يالنسية لإلنسان ننت محدود ال دراُ من جهة ، و نن 
مصيره ال يتوقف على هذه الحياة الدنيا من جهة رخرى  . لذا فال يد رن يأتي الدين 

انمور التييية التي ال يعلمها اإلنسان  ،و ال ي مكنت الوصول إليها ، لتكون الحق ي
إجاياُ صحيحة شافية كافية ، لما يطرحت اإلنسان  من رسئلة كونية خالدة : من رين 
؟ ، و إلى  رين ؟ ، و لماذا ؟ . و اإلجاياُ التي ي دمها الدين الحق ،و انمور التييية 

ليسُ من الم ستحيالُ ،و ال من المتناقضاُ ،و إنما هي انخرى  التي يأتي يها ، 
كلها من الم مكناُ ع ال . و يما رنها جا تنا من عند هللا تعالى  ، فهي إجاياُ 
صحيحة ، يجب على اإلنسان  اإليمان يها ، مع رنت لم يراها ،و ال ردرك ح ي تها 

علم الحدي  ، كعالم الذرة ،و إدراكا ماديا. و منال ذلك العوالم التييية التي ركتشفها ال
الجاذيية ، و الفيروساُ ،و الجرانيم ،و اليكتريا ، فهي من ركير ح ائق غييياُ العلم 

 .  467الحدي  التي ال يمكن رؤيتها ،و ال ي عرف لها حدود
  

و نانيا إن زعم الرجل يأن الناس آمنوا يتلك الع ائد ، ليس ننها مواف ة للع ل و     
خالفة لهما . فهو زعم ياطل، يدليل الشواهد ارتية: رولها هو الطييعة، و إن ما ننها م 

رن الواقع يشهد على رن ركنر الناس الذين يعتن ون انديان و المذاهب المختلفة ، رنهم 
واف ة  آمنوا يها ت ليدا ، و تعصيا ، و ورانة ، و لم ي ؤمنوا يها اختيارا ، و ال ننها م 

خالفة لهما . و منهم من آمن يها ننت يتعيّش يها و منها ، للع ل و العلم ، و ال  ننها م 
فيستخدمها وسيلة للتسلط يها على الناس، و ركل رموالهم ، و انتهاك رعراضهم . و 
منهم من ي ؤمن يها عن جهل و حسن نية . و منهم من ي ؤمن يها ننها ت ليي يعض 

ست رة م طمئنة ، و تعده  حاجياتت النفسية و الروحية ، ف د تضمن لت حياة دنيوية م 
 يعالم رخرو  سعيد . 
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و الشاهد الناني مفاده رنت ي وجد كنير من الناس من ال ي ؤمن يأ  دين من انديان    
المعروفة ، و اتخذوا ننفسهم اإللحاد دينا لهم . و هؤال  كان عددهم كييرا ريام 

الدولة ، و حارب انديان  المعسكر الشيوعي الذ  فرض اإللحاد على الناس ي وة
دون هوادة . و من الناس ريضا من رنكر انديان كلها يدعوى رنها تخالف الع ل و 
العلم و الطييعة ،و لم يستطع تمييز الدين الحق من يين انديان الياطلة . و منهم من 
تعمد اإليمان ياإللحاد كدين لت ، ننت يتوافق مع رهوائت و مصالحت و شهواتت ، 

تضاه دينا لت ، و رعرض عن انديان كلها ، و لم ي كلف نفست اليح  عن الدين فار
 الحق من يينها . 

و الشاهد النال  هو رننا نحن المسلمون آمنا يديننا ليس ننت ليس ننت مخالف    
للع ل و العلم و الطييعة ؛ و إنما ننت موافق لذلك من جهة، و نن هللا تعالى  رمرنا 

يدتنا على الحجة و اليرهان، وال نينيها على الفنون و انهوا  ، ل ولت يأن نيني ع 
ِ ق لْ  َع َّللاه َن السهَماِ  َواْنَْرِض رَإِلَتٌ مه ق ك م ّمِ  سيحانت : }رَمهن يَْيَدر  اْلَخْلَق ن مه ي ِعيد ه  َوَمن يَْرز 

ِ إِلَهاً آَخَر اَل ،-64سورة النمل:-َهات وا ي ْرَهانَك ْم إِن ك نت ْم َصاِدقِيَن { و }َوَمن يَْدا  َمَع َّللاه
وَن { ،و -117سورة المؤمنون:-ي ْرَهاَن لَت  يِِت فَإِنهَما ِحَساي ت  ِعنَد َريِِّت إِنهت  اَل ي ْفِلو  اْلَكافِر 

والً }َوالَ تَْ ف  َما لَْيَس لََك يِِت ِعْلٌم إِنه السهْمَع َواْليََصَر َواْلف َؤاَد ك لُّ ر ولـئِ  َك َكاَن َعْنت  َمْسؤ 
. و آمنا يت ريضا ننت خاٍل من انياطيل و انساطير ،و  -36سورة اإلسرا :-{

انخطا  العلمية. و ننت تضمن اندلة الع لية و العلمية الدامتة على رن ال رآن 
تركوا  -في عصرنا الحالي –الكريم هو كالم هللا تعالى . و نن كنيرا من رهل العلم 

انهم  الياطلة ، و اعتن وا دين اإلسالم ، ننهم وجدوه دينا يمنل الع ل و العلم ،و ردي
الفطرة و اليديهة ، و العمل و الحرية. و هذا كلت خالف ما زعمت حسن حنفي ، و 

 ي يطلت من رساست ريضا . 
، فيتضمن نالنة رقوال لحسن حنفي تن ض زعمت  -الرايع  –و رما الشاهد انخير   

، رولها إنت زعم رن )) اليهودية ن افة -الذ  نحن في صدد الرد عليت – السايق
. ف ولت  468ع النية رخالقية شاملة ، ال فرق يينها و يين ر  دين ، رو ن افة رخرى  ((

هذا هو ن ض لزعمت السايق ، فيعدما ذكر رن الع ائد كلها مناقضة للع ل و الطييعة ، 
 رى  ع النية ن افة ورخالقا !! . رصيحُ ارن اليهودية وانديان انخ

و قولت الناني يتمنل في زعمت يأن )) اندلة على صحة الع ائد تتضمن كل دين     
. و معنى ذلك رن انديان تتضمن ردلة صحيحة ، و من نم فهي رديان ليسُ   469((

 مناقضة للع ل، و ال للطييعة ، نن  الصحيو ال يكون مناقضا لهما .
مفاده رن الرجل ذكر رنت لما كانُ الع ائد ت ول: رنها  –انخير  –ل  و ال ول النا   

خارج التاري  ، و ال تتتير يتتيراتت حسب الفروف و انحوال، ردى ذلك يالناس 
إلى  )) رفضها كلية ،و إينار الح ائق المتتيرة التي ت عير عن مصالحهم ، و 

ض صارخ مع زعمت السايق ، . و هذا تناق 470احتياجاتهم، و مستواهم اإلنساني  ((
خالفة للع ل و الطييعة. نم هو هنا قرر  الذ  ذكر فيت رن الناس آمنوا يالع ائد ننها م 
رن الناس تخلوا عن ع ائدهم ننها ال تواكب حركة التاري  !! . فهو هنا متناقض مع 
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ا نفست من جهة ، كما رنت افترى على رتياا انديان كلها ، عندما زعم رنهم رفضوه
كلية من جهة رخرى  . فهذا زعم ياطل، و تكذيب صارخ للواقع ، الذ  يشهد على 
رن الناس في العالم اإلسالمي ، و الهند و الصين ، و اليايان و روريا ن ما يزالون 

تمسكون يها ، و يموتون من رجلها .   على رديانهم، و كنير منهم م 
ر رن كتب الع ائد ت ول عن نفسها: و رما الموقف الرايع فمفاده رن حسن حنفي ذك   

إنها م  دسة لم يأُ يها يشر، و إنما هي من عند هللا . و هذا كلت عند حسن حنفي )) 
تصوراُ خاطئة لمعنى الع ائد ، يعد رن تّم اكتشاف رنها من وضع التاري  ، ت عير 
و  عن تجرية الجماعة انولى التي آمنُ يها ، و عكسُ فيها انفعالها ، آمالها ،

 .  471آالمها ((
و رقول: إن قولت هذا ال يصو تعميمت على كل دين ، فهو ال يصدق على الدين    

الحق ، لكنت يصدق ال انديان انخرى . ننت روال إن انديان الياطلة هي ح ا كانُ 
. لكن  472انعكاسا لفروفها التاريخية التي فهرُ فيها، كاليوذية، و الكنفوشوسية

الدين اإللهي الحق ، حتى و إن كان تأنر يواقعت ، ففهر كرد  ذلك ال ينطيق على
فعل لت. ننت  قد يرسل هللا تعالى  نييا يالدين الحق إلى  قوم منحرفين، يأمرهم 
يالتوحيد ،و عيادة هللا تعالى  ،و ينهاهم عما هم فيت من كفرياُ ، و شركياُ ، و 

ررسلت هللا تعالى   -يت السالمعل -انحرافاُ ، و منكراُ ، و ضالالُ ، كالنيي لوط
إلى  قومت الذين كانوا يعملون الفاحشة ، فلما رصروا عليها رهلكهم، في قولت سيحانت 

ن اْلعَالَِميَن { ً إِْذ قَاَل ِل َْوِمِت رَتَأْت وَن اْلفَاِحَشةَ َما َسيَ َك م يَِها ِمْن رََحٍد ّمِ سورة -: }َول وطا
ا َجا  رَ -80انعراف: ن ،و }فَلَمه نَا َجعَْلنَا َعاِليََها َسافِلََها َورَْمَطْرنَا َعلَْيَها ِحَجاَرةً ّمِ ْمر 

نض وٍد { يٍل مه  . -82سورة هود:-ِسّجِ
ففهور الدين اإللهي على ريد  هؤال  اننييا   ، حسب فروف رقوامهم ، ال       

من عند هللا يعني رنت دين يشر ، و ال رنت وليد فروفت التي فهر فيها ،و ال رنت ليس 
. و إنما يعني رن هللا تعالى  ررسل رنييا ه إلى  انقوام الضالة ليهديهم إلى  الطريق 
المست يم ، و ي تير روضاعهم الفاسدة، و ي خرجهم من الفلماُ إلى  النور ، و لو لم 
ي رسلهم ما فهروا ،و ال فهر دين اإللهي. كل ذلك تم يإرادة هللا و حكمتها يال حتمية 

جيرية . و هذا يعني رن انوضاا اليشرية ليسُ هي التي روجدُ الدين اإللهي  و ال
و اننييا   الذين جا وا يت ، و إنما اإلرادة اإللهية هي التي ررسلُ اننييا   يالدين 
الحق ، رحمة ، و حكمة ، و عدال من هللا تعالى . و الشاهد على ذلك ريضا رنت 

جدُ شعوب و رقوام كنيرة ضالة لم يفهر فيها رنييا  ، كانقوام  -قديما و حدينا -و 
 -عليهما الصالة و  السالم–الذين عاشوا في ال رون التي كانُ يين عيسى و محمد 

 . 
نم رنت يعد ذلك قد يتعرض الدين اإللهي الحق للتحريف ، فيخرج عن رصلت     

ديانتين اإللهي الصحيو ، و يصيو دينا يشريا محرفا . و هذا هو الذ  حد  لل
اليهودية و النصرانية ، فحالهما ارن شاهد قطعي دامغ على رنهما ليستا من عند هللا 
تعالى ،و إنما هما ديانتان يشريتان مليئتان يالخرافاُ و انياطيل، و انخطا  
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. و قد رنيتُ دراساُ تاري  انديان و م ارنتها، رن 473التاريخية و العلمية
اسا يانوضاا الدينية الوننية التي كانُ سائدة في النصرانية الحالية تأنرُ رس

المشرق زمن فهور النصرانية و تطّورها . حتى رنها رخذُ ع ائد و رفكارا من 
جدُ  الديانتين اليرهمية و اليوذية ، كالتنلي  ، و ال ول يينوة المسيو هلل ، حتى رنت  و 

وجودة في انناجيل نصوص كنيرة جدا في كتب اليراهمة و اليوذيين ، هي نفسها م
 .  474ياللفف رو يالمعنى

و نانيا إن ما يينتت دراساُ تاري  انديان و م ارنتها، من تأنر انديان يتيرها     
من انفكار و المذاهب ،و تأنيرها في يعضها ريضا ، ال يعني يالضرورة رن كل دين 

كل انديان ما اليد رن يحد  لت ذلك ،و رنت ال وجود للدين اإللهي الصحيو ،و رن 
هي إال نتاج للفروف التاريخية التي فهرُ فيها . فهذا ال يصو ،و ال يصدق على 
–الدين اإللهي الصحيو، وهو رول دين فهر على وجت انرض على يد ريينا آدم 

 ، و هو نفست الذ  جا ُ يت كل اننييا  .  -عليت السالم
 
لياهر في ال رآن الكريم ، رنت  و رشير هنا إلى  من مفاهر اإلعجاز التاريخي ا   

نّص صراحة على رن اليهودية والنصرانية تأنرتا يالمذاهب و انهوا  و انديان 
.  475التي كانُ متزامنة معهما. وهذا رمر رنيتتت دراساُ تاري  انديان، و م ارنتها

ُِ اْليَه ود  ع َزْيٌر اْين  َّللّاِ وَ  ُْ النهَصاَرى و الشاهد على ذلك قولت تعالى : }َوقَالَ قَالَ
واْ ِمن قَْيل  قَاتَلَه م  َّللّا   وَن قَْوَل الهِذيَن َكفَر   اْلَمِسيو  اْين  َّللّاِ ذَِلَك قَْول ه م يِأَْفَواِهِهْم ي َضاِهؤ 

 ،و }ق ْل يَا رَْهَل اْلِكتَاِب الَ تَْتل واْ فِي ِدينِك ْم َغْيَر اْلَحقِّ -30سورةالتوية:-رَنهى ي ْؤفَك وَن {
-َوالَ تَتهيِع واْ رَْهَوا  قَْوٍم قَْد َضلُّواْ ِمن قَْيل  َورََضلُّواْ َكنِيراً َوَضلُّواْ َعن َسَوا  السهيِيِل {

. فواضو من ذلك رن اليهودية و النصرانية قد انحرفتا عن -77سورة المائدة:
رصلهما اإللهي الصحيو ، يسيب تأنرهما يالمذاهب و انهوا  ، و انديان و 

 الفلسفاُ التي كانُ زمن نشأتهما و تطورهما . 
تسائال: )) رلم ي  ر اإلسالم     و الموقف الخامس يتمنل في رن حسن حنفي زعم م 

اليهودية و المسيحية ، و الحنفية و الصايئة ، و دياناُ العرب الوننية ، محاوال نفي 
التواصل الن افي  اليعض، واستي ا  اليعض ارخر، حتى ينشأ الدين الجديد من خالل

؟ . رلم ي م اإلسالم يتلوين اليهودية و دين إيراهيم ،و دياناُ العرب من دون رن 
 .  476يحكم عليها رحكاما علمية ، رو تاريخية صرفة ((

و رقول: إن قولت هذا ال يصو ، و ياطل جملة وو تفصيال ، و فيت تتليط و    
من جهة  -عليت الصالة و السالم–تحريف ، و تدليس ، و يتضمن إنكارا لنيوة محمد 

خالف لدين اإلسالم يالضرورة من جهة رخرى  ، من دون رن ي  دم  ، و هو زعم م 
على زعمت دليال ضعيفا و ال صحيحا . و إنما مارس التحريف ، و التالعب ، و 
االفترا  على الشرا و التاري  معا ، لتاياُ في نفست . ننت روال  إن دين اإلسالم 
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ا جديدا ،و ال هو محاولة تلفي ية يين انديان ،و ال هو رقر اليهودية ، و ال ليس دين
النصرانية ،و ال الوننية ،و ال الصايئية ،و ال غيرها من انديان . و إنما هو دين هللا 
تعالى ،و هو رقدم دين على وجت انرض، ارتضاه هللا دينا لنفست و لعياده ، و قد 

،و -عليهم الصالة و السالم -لهم آدم إلى  خاتمهم محمدجا ُ يت كل اننييا  من رو
هذا ال يحتاج إلى  تونيق ننت رمر معروف يالضرورة من دين اإلسالم. و عليت فإن 
كل انديان انخرى  ياطلة ، يتض النفر عن رصلها انول ركان إليها، رو يشريا . 

 ، و من نم فإن اليهودية فاإلسالم هو الدين اإللهي الوحيد الذ  جا ُ يت كل اننييا
،و  -عليت السالم-،و ال النصرانية كانُ دين عيسى  -لم تكن دين موسى عليت السالم

دينهما واحد هو دين اإلسالم ،و هو نفست دين كل اننييا . فالدين الذ  جا  يت 
ليس دينا جديدا ،و ال هو خليطا من انديان ،و ال  –عليت الصالة و السالم -محمد
لف ا  منها . و هذا خالف ما زعمت حسن حنفي الذ  افترى على اإلسالم و التاري  م 
 معا. 
   
و نانيا إن زعمت يأن اإلسالم لّون تلك انديان من دون رن يحكم عليها رحكاما     

علمية ، رو تاريخية صرفة . هو زعم ياطل، و مخالف للمعروف من دين اإلسالم 
ت عمد على الشرا و التاري  من جهة رخرى  . يالضرورة من جهة ،و هو افترا  م 

نن  النايُ شرعا و تاريخا ، هو رن اإلسالم نص صراحة على رنت هو دين هللا 
إن –تعالى  ،و كفّر كل من لم ي ؤمن يت ،و ذم كل رهل انديان انخرى  ،و توّعدهم 

ذلك  يالخلود في نار جهنم ،و يئس المصير . و الشواهد الشرعية على -لم ي ؤمنوا
يَن ِعنَد َّللّاِ { ،و }َوَمن يَْيتَغِ -19سورة آل عمران:-كنيرة ، منها قولت تعالى : }إِنه الّدِ

ً فَلَن ي ْ يََل ِمْنت  َوه َو فِي ارِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِريَن { سورة آل -َغْيَر اإِلْسالَِم ِدينا
وا ِمْن رَْهِل اْلِكتَابِ -85عمران: ْشِرِكيَن فِي نَاِر َجَهنهَم َخاِلِديَن  ،و }إِنه الهِذيَن َكفَر  َواْلم 

، }له َْد َكفََر الهِذيَن قَال واْ إِنه َّللّاَ نَاِل   ناَلَنٍَة -6سورة اليينة:-فِيَها ر ْولَئَِك ه ْم َشرُّ اْليَِريهِة {
ا يَ  ول ونَ  ْم َعذَاٌب َوَما ِمْن إِلَـٍت إاِله إِلَـتٌ َواِحٌد َوإِن لهْم يَنتَه واْ َعمه واْ ِمْنه   لَيََمسهنه الهِذيَن َكفَر 

َل َعلَى  -73سورة المائدة:-رَِليٌم { ُِ َوآَمن وا يَِما ن ّزِ اِلَحا }َوالهِذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصه
ْم َسيِّئَاتِِهْم َورَْصلََو يَالَه ْم { يِِّهْم َكفهَر َعْنه  ٍد َوه َو اْلَحقُّ ِمن ره َحمه  .   -2محمد:سورة -م 

و واضو من كالم حسن حنفي رن اإلسالم عنده ليس دينا إلهيا ، و إنما هو دين    
لفق ، و خليط من رديان ساي ة لت . و هذا زعم ياطل سيق إيطالت ، و الرجل  يشر  م 
لم ي  دم عليت دليال صحيحا و ال ضعيفا ، و إنما تكلم يال علم ، و تعمد التحريف و 

 سالم و رهلت ، لتاياُ في نفست . االفترا  على اإل
و رما الموقف السادس فيتضمن مزاعم ياطلة لحسن حنفي حول عالقة اإلسالم    

يالديانتين اليهودية و النصرانية . رولها هو رن الرجل زعم رن اإلسالم ينهل من )) 
نفس النيع الذ  خرجُ منت النصرانية دين إيراهيم ... و اإلسالم تأكيد للرساالُ 

 . 477لسماوية اليهودية و المسيحية ...((ا
و زعمت هذا فيت تحريف و تتليط ، و ال يصو يالطري ة التي ذكرها الرجل . نن   

اإلسالم فّرق يين دين هللا تعالى ، الذ  هو اإلسالم الذ  جا ُ يت كل الرساالُ 

                                                
 .  9ص:  2ن ج  1حسن حنفي : من الن ل إلى  اإليداا ، مل   477 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 423 

فتين . و السماوية، و يين الدياناُ الياطلة كاليهودية و النصرانية الحاليتين المحر
يهوديا رو نصرانيا ، في قولت  -عليت السالم-لهذا نفى هللا تعالى  من رن يكون إيراهيم

ً َوَما َكاَن ِمَن  ْسِلما ً مُّ ً َولَِكن َكاَن َحنِيفا ً َوالَ نَْصَرانِيّا سيحانت: }َما َكاَن إِْيَراِهيم  يَه وِديّا
ْشِرِكيَن { يق على كل رنييا  يني . و نفس انمر ينط-67سورة آل عمران:-اْلم 

إسرائيل ، فكانوا كلهم مسلمين ،و لم يكونوا يهودا ، و ال نصارى ، و هذا رمر سيق 
رن ييناه و رنيتناه يالنصوص الشرعية . لذا فإن  الديانتين اليهودية و النصرانية 
الحاليتين، هما ديانتان م حرفتان غير م يولتين عند هللا تعالى ، و من آمن يهما فهو 

افر، و على دين ياطل ، كياقي رتياا الدياناُ انخرى  . و هذا رمر معروف ك
يالضرورة من دين اإلسالم ، و قد سيق رن ييناه آنفا . و هذا يعني رن اإلسالم لم ينيع 
من نفس النيع الذ  خرجُ منت اليهودية و النصرانية الموجودتان اليوم ، و إنما 

كن اإلسالم هو دين هللا تعالى  الذ  ارتضاه لعياده هما ديانتان يشريتان م حرفتان . ل
، و الذ  جا ُ يت كل اننييا  . و عليت فإن اإلسالم ليس تأكيدا لليهودية ، و ال 
للنصرانية ، و إنما هو تأكيد للرساالُ السماوية الساي ة من جهة، و تأكيد للدين 

و هو نفي للدياناُ  اإللهي الواحد الذ  جا ُ يت كل اننييا   من جهة نانية ،
الياطلة كاليهودية و النصرانية من جهة نالنة ، و ختم للرساالُ اإللهية ، و م منل 

 وحيد للدين اإللهي الحق من جهة رايعة . 
و رما زعمت الناني فمفاده رن حسن حنفي زعم رن اإلسالم ي يل شريعة التوراة ، و    

. و قولت هذا فيت حق و ياطل ، و  478ابتعليم السيد المسيو ، و يالتآلف مع رهل الكت
فيت تتليط و تحريف ، و تدليس على ال را  . نن اإلسالم نّص صراحة على يطالن  
كل ما سواه من انديان، فلم يعترف ،و ال قيل اليهودية و ال النصرانية ،و ال 
ن غيرهما من انديان . و قد ركد هللا تعالى  على رن الدين الحق هو اإلسالم ،و ل

 ي يل من رحد غيره ،و هذا رمر سيق ييانت.     
 
عليهما –علما يأن اإلسالم فّرق يين الدين الحق الذ  جا  يت موسى و عيسى     

،و الذ  هو اإلسالم، و يين الديانتين اليهودية و النصرانية المحرفتين  -السالم
ف يالديانتين اليهودية الموجودتين ارن . و يما رن انمر كذلك فإن هللا تعالى  لم يعتر

و النصرانية ، و لم ي يل من اليهود و النصارى ما هم عليت من فالل و انحراف ، 
وا ِمْن  لذا كفّرهم صراحة ، و توعدهم ينار جهنم ، ك ولت تعالى  : }إِنه الهِذيَن َكفَر 

ْشِرِكيَن فِي نَاِر َجَهنهَم َخاِلِديَن فِيَها ر   سورة -ْولَئَِك ه ْم َشرُّ اْليَِريهِة {رَْهِل اْلِكتَاِب َواْلم 
، و}له َْد َكفََر الهِذيَن قَال واْ إِنه َّللّاَ نَاِل   ناَلَنٍَة َوَما ِمْن إِلَـٍت إاِله إِلَـتٌ َواِحٌد َوإِن لهْم -6اليينة:

ْم َعذَاٌب رَلِ  واْ ِمْنه  ا يَ  ول وَن لَيََمسهنه الهِذيَن َكفَر  . لكن  -73سورة المائدة:-يٌم {يَنتَه واْ َعمه
مع تكفير اإلسالم لهؤال  اعترف لهم يحق العيش مع المسلمين وفق الضوايط 
الشرعية ، و رياح لنا التزّوج منهم ، من دون رن يتزوجوا هم منا . كما رنت رياح لنا 
ركل طعامهم ،و ركلهم لطعامنا . لكن هذا ال يعني اعترافا يصحة دينهم ، نن  

سم هذا انمر ، و نّص صراحة على كفرهم ، و حذرنا منهم ، و نهانا من الشرا ح
مواالتهم. ك ولت سيحانت: }يَا رَيَُّها الهِذيَن آَمن واْ الَ تَتهِخذ واْ اْليَه وَد َوالنهَصاَرى رَْوِليَا  
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ْم إِنه  نك ْم فَإِنهت  ِمْنه  ْم رَْوِليَا  يَْعٍض َوَمن يَتََولهه م ّمِ ه  -َّللّاَ الَ يَْهِد  اْل َْوَم الفهاِلِميَن { يَْعض 
ْم ق ْل إِنه  -51سورة المائدة: ، }َولَن تَْرَضى َعنَك اْليَه ود  َوالَ النهَصاَرى َحتهى تَتهيَِع ِملهتَه 

َُ رَْهَوا ه م يَْعَد الهِذ  َجا َك ِمَن اْلِعْلِم َما لَ  َك ِمَن َّللّاِ ِمن ه َدى َّللّاِ ه َو اْله َدى َولَئِِن اتهيَْع
تالط ، و م حرف، و -120الي رة:-َوِلّيٍ َوالَ نَِصيٍر { . و يذلك يتيين رن حسن حنفي م 

 م تالعب يالنصوص الشرعية لتاية في نفست . 
يتمنل في رن الرجل قال: إن اليهود إخوتنا في الدين .  –النال   -و زعمت انخير    

ك ، قال عن نفست: إنت ي فّرق يين اليهودية و و عندما انت ده يعض رهل العلم في ذل
الصهيونية، فالذين يرفضون الدولة العيرية في فلسطين، هم يهود و ليسوا صهاينة 
،و هم )) إخواننا في الدين ،منهم: إيراهيم ،و إسحاق ، و يع وب ، و موسى ، و 

 .  479عيسى ، و سيينوزا ... و غيرهم ((
تتليط و تدليس، و افترا  على الشرا و المسلمين و زعمت هذا ال يصو ، و فيت     

،و على التاري  الصحيو . ننت روال إن انخوة التي تجمع يين المسلمين و اليهود 
ليسُ رخوة الدين، و إنما هي ر خوة اإلنسانية ،و هي رخوة تجمع يين كل يني آدم 

عتيرة عند هللا دون استننا  ، و ليسُ خاصة يالمسلمين و اليهود . لكن انخوة الم
، فهي انساس ،و ال اعتيار نية رخوة  -الدين الحق–تعالى ، هي ر خوة اإلسالم 

ن ذََكٍر َور ننَى َوَجعَْلنَاك ْم ش ع وياً  رخرى ، ل ولت سيحانت: }يَا رَيَُّها النهاس  إِنها َخلَْ نَاك م ّمِ
 ِ َ َعِليٌم َخيِيٌر {َوقَيَائَِل ِلتَعَاَرف وا إِنه رَْكَرَمك ْم ِعنَد َّللاه -13سورة الحجراُ:- رَتْ َاك ْم إِنه َّللاه

وَن { َ لَعَلهك ْم ت ْرَحم  وا يَْيَن رََخَوْيك ْم َواته  وا َّللاه ْؤِمن وَن إِْخَوةٌ فَأَْصِلح  سورة -،و }إِنهَما اْلم 
ةً َواِحَدةً َورَنَا َريُّك  -10الحجراُ: ت ك ْم ر مه سورة -ْم فَاته  وِن {،و }َوإِنه َهِذِه ر مه
َ َوَرس ولَت  -52المؤمنون: ِ َواْليَْوِم اْرِخِر ي َوادُّوَن َمْن َحاده َّللاه ، }اَل تَِجد  قَْوماً ي ْؤِمن وَن يِاَّلله

ْم ر ْولَئَِك َكتََب فِي ق ل ويِهِ  يَماَن َولَْو َكان وا آيَا ه ْم رَْو رَْينَا ه ْم رَْو إِْخَوانَه ْم رَْو َعِشيَرتَه  م  اإْلِ
ٍُ تَْجِر  ِمن تَْحتَِها اْنَْنَهار  َخاِلِديَن فِيَها َرِضَي َّللاه   ْنت  َوي ْدِخل ه ْم َجنها وحٍ ّمِ َورَيهَده م يِر 

وَن { ْفِلح  ِ ه م  اْلم  ِ راََل إِنه ِحْزَب َّللاه ْم َوَرض وا َعْنت  ر ْولَئَِك ِحْزب  َّللاه سورة -َعْنه 
نجية يوم ال يامة ، و .  -22المجادلة: فهذه انخوة هي المعتيرة عند هللا تعالى  ، و الم 

 عليها ي وم دين اإلسالم .
و نانيا إن ال رآن فّرق يين يني إسرائيل المسلمين، و يين يني إسرائيل اليهود.     

فانولون هم الذين كانوا على دين هللا تعالى  الذ  جا  يت نوح ،و إيراهيم ،و 
، فهؤال  كانوا مسلمين ،و  -عليهم السالم-يع وب ، و موسى ، و عيسى إسحاق ن و

لم يكونوا يهودا ، ننهم كانوا على دين اإلسالم الذ  جا ُ يت كل اننييا  ، منهم 
و قد آمن يت رعيان من اليهود قديما و حدينا .  -عليت الصالة و السالم–خاتمهم محمد 

ن حرفوا دين هللا تعالى  ، و قتلوا اننييا  يتير و رما ينو إسرائيل اليهود ، فهم الذي
حق ، و جعل هللا منهم ال ردة و الخنازير، و شيههم يالحمار الذ  يحمل رسفارا ، و 
وَد َوِعيَسى  واْ ِمن يَنِي إِْسَرائِيَل َعلَى ِلَساِن َداو  قال فيهم هللا تعالى : }ل ِعَن الهِذيَن َكفَر 

َكان واْ يَْعتَد وَن {اْيِن َمْريََم ذَِلَك يِمَ  و هم الذين رنكروا نيوة محمد  -:78المائدة-ا َعَصوا وه
،و حاريوه ، و كادوا لت و نمتت . و هم الذين كفّرهم هللا -عليت الصالة و السالم–

تعالى  ،و حذّرنا منهم  ، و هم الموجدون ارن ، سوا  كانوا يهودا صهاينة ، رو 
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ين ، رو خارجها . فكلهم يهود ، رنكروا نيوة نيي يهودا ف ط ، رو كانوا في فلسط
اإلسالم ،و هم الذين كفّرهم هللا تعالى  ، و حذّرنا منهم . و عليت فهم ليسوا إخوتنا 

 في الدين ريدا ، لكن الرجل ال ينسى التحريف و التتليط ، فهذا هو ديدنت !! . 
ا افترا  على الشرا و كان يهوديا، فهذ -عليت السالم–و ليس صحيحا رن إيراهيم    

التاري  معا، و تكذيب صريو للشرا،و رد لت من جهة ، و تكرار لمزاعم اليهود و 
النصارى يأن إيراهيم كان منهم من جهة رخرى  . ف د حكى هللا تعالى  ذلك عنهم ، 
و رد عليهم يدليل ع لي تاريخي قطعي دامغ م فحم ، ريطل يت زعمهم من رساست, 

ُِ التهوَراة  َواإلنجيل } يَ  ف ال سيحانت: وَن فِي إِْيَراِهيَم َوَما ر نِزلَ ا رَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم ت َحآجُّ
وَن فِيَما لَيْ  ال  َحاَجْجت ْم فِيَما لَك م يِِت ِعلٌم فَِلَم ت َحآجُّ َس إاِله ِمن يَْعِدِه رَفاَلَ تَْعِ ل وَن َهارَنت ْم هَؤ 

وَن َما َكاَن إِْيَراِهيم  يَه وِديّاً َوالَ نَْصَرانِيّاً َولَِكن َكاَن  لَك م يِِت ِعْلٌم َوَّللّا  يَْعلَم   َورَنت ْم الَ تَْعلَم 
ْشِرِكيَن{ ً َوَما َكاَن ِمَن اْلم  ْسِلما ً مُّ فهذا الرد ال اطع . -67-65سورة آل عمران:-َحنِيفا

زعمت الدامغ موجت ريضا لحسن حنفي الذ  عّطل ع لت، و اتيع هواه عندما زعم ما 
 اليهود و النصارى يأن إيراهيم كان منهم .

، فهم ريضا لم  -عليهم السالم–و رما إسحاق، و يع وب، و موسى، و عيسى   
يكونوا يهودا ،و إنما كانوا مسلمين، على دين هللا تعالى  كتيرهم من اننييا   

يِن َما َوصهى يِتِ  َن الّدِ ن وحاً َوالهِذ  رَْوَحْينَا إِلَْيَك  ارخرين ، ل ولت تعالى : }َشَراَ لَك م ّمِ
ق وا فِيِت َكي َر َعلَى  يَن َواَل تَتَفَره وا الّدِ وَسى َوِعيَسى رَْن رَقِيم  ْينَا يِِت إِْيَراِهيَم َوم  َوَما َوصه

ْشِرِكيَن َما تَْدع وه ْم إِلَْيِت َّللاه  يَْجتَيِي إِلَْيِت َمن يََشا   َويَْهِد  إِلَْيِت َمن سورة -ي نِيب  { اْلم 
، فكل اننييا   كانوا مسلمين على دين واحد هو اإلسالم . و ينو  -13الشورى:

إسرائيل كانوا على طائفتين: طائفة مسلمة ، و رخرى  ضالة منحرفة كافرة ،و هي 
التي حرفُ التوراة ،و قتلُ اننييا  ،و الشاهد على ذلك قولت تعالى : }ل ِعَن الهِذيَن 

واْ مِ  َكان واْ َكفَر  وَد َوِعيَسى اْيِن َمْريََم ذَِلَك يَِما َعَصوا وه ن يَنِي إِْسَرائِيَل َعلَى ِلَساِن َداو 
،و }فََوْيٌل لِّلهِذيَن يَْكت ي وَن اْلِكتَاَب يِأَْيِديِهْم ن مه يَ  ول وَن َهـذَا -78سورة المائدة:-يَْعتَد وَن {

واْ يِِت نَ  ا يَْكِسي وَن ِمْن ِعنِد َّللّاِ ِليَْشتَر  مه ُْ رَْيِديِهْم َوَوْيٌل لهه ْم ّمِ ا َكتَيَ مه ً قَِليالً فََوْيٌل لهه م ّمِ َمنا
 .  -79سورة الي رة:-{
   
و رما سيينوزا فهو فيلسوف يهود  معروف ، من رتياا كفار يني إسرائيل ، و من   

نا . و عليت فال يصو يهود التوراة المحرفة الذين كفروا يدين هللا تعالى  قديما و حدي
ذكره مع اننييا  ريدا ،و في ر  حال من انحوال . لكن حسن حنفي ال ي يالي يذلك ، 

 فهو يتعمد التحريف و التتليط لتاياُ في نفست . 
     
م  16و الموقف السايع مفاده رن جورج طراييشي ذكر رن نفرية كويرنيك ) ق:    

نة صما  إلى  الصورة التوراتية للكون . ( في الفلك رحدنُ نورة ،و سددُ )) طع
و لت حد  ان اليا في المركزية ، يحي  ف دُ انرض حفوتها التي حيتها نفرية 
الخلق التوراتية/ اإلنجيلية / ال رآنية ، و و غدُ مجرد كوكب يدور يصتار في 
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جيرية حول مركزه الشمس ، يدال من رن تكون مركزا تدور حولت ، و تتعيد لت 
 . 480فالك الكون ((سائر ر
و رقول: إن الرجل رخطأ عندما رلحق ما ي ولت ال رآن عن نشأة الكون ينفرية    

الخلق في التوراة ،و التي ت ول يها ريضا انناجيل. و هذا تعمد م صود لت خلفياُ 
مذهيية ، نن  الفرق كيير جدا يين ما ذكره ال رآن الكريم حول خلق الكون ،و يين 

خالفة للعلم و ال رآن معا ، من ذلك رنها ما ذكرتت التور اة عن ذلك . فنفرة التوراة م 
زعمُ رن هللا خلق العالم في سيعة ريام ، من ريامنا هذه المعروفة ،و المرتيطة 
يشروق الشمس و غرويها ن، و رنت  سيحانت استراح من عملت في اليوم السايع ، و 

التي تحُ الجلد ،و المياه التي فوقت . و رن السما  هي جلد ، فصل هللا يت يين المياه 
 -و غيره -قرنا قيل الميالد . و كل هذا 37رشارُ إلى  رن عمر الكون ي  در ب 

خالف لما ي ولت العلم الحدي  ، الذ  ي  در الزمن الذ  يفصلنا عن تكّون النفام  م 
ذلك  ماليير سنة ،و رما عمر الكون كلت ، ف  ّدره يأكنر من 4الشمسي يأكنر من 

يأضعاف مضاعفة . هذا فضال عن انخطا  العلمية الكنيرة المتعل ة ينفرية الخلق 
 .481التوراتية،ليس هنا مكان تفصيلها

 
و رما ما قالت ال رآن الكريم عن خلق العالم ، فانمر مختلف تماما عما ذكرتت    

وا رَ  ُِ َواْنَْرَض َكانَتَا التوراة . فمن ذلك قولت تعالى : }رََولَْم يََر الهِذيَن َكفَر  نه السهَماَوا
ً فَفَتَْ نَاه َما َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَما  ك له َشْيٍ  َحّيٍ رَفاََل ي ْؤِمن وَن { ،و -30سورة اننييا :-َرتْ ا

الَتَا رَتَْينَا }ن مه اْستََوى إلى  السهَما  َوِهَي د َخاٌن فَ َاَل لََها َوِلأْلَْرِض اِئْتِيَا َطْوعاً رَْو َكْرهاً قَ 
ُِ َواْنَْرَض َوَما يَْينَه َما فِي ِستهِة -11سورة فصلُ:-َطائِِعيَن { ،و }َولَ َْد َخلَْ نَا السهَماَوا

،و }َويَْستَْعِجل ونََك يِاْلعَذَاِب َولَن ي ْخِلَف َّللاه  -38سورة ق:-رَيهاٍم َوَما َمسهنَا ِمن لُّت وٍب {
ا تَع دُّوَن {َوْعَده  َوإِنه يَْوماً  مه ،و }رََولَْم يََرْوا رَنه -47سورة الحل:-ِعنَد َريَِّك َكأَْلِف َسنٍَة ّمِ

ُِ َواْنَْرَض َولَْم يَْعَي يَِخْلِ ِهنه يِ َاِدٍر َعلَى رَْن ي ْحيَِي اْلَمْوتَى يَلَى  َ الهِذ  َخلََق السهَماَوا َّللاه
. فواضو من ذلك رن ما قالت ال رآن  -33انح اف: سورة-إِنهت  َعلَى ك ّلِ َشْيٍ  قَِديٌر {

تفق مع ما قالت العلم الحدي  خالف لما قالتت التوراة ، و ما ذكره ال رآن م  . و  482م 
فيت رد على رياطيل التوراة المحرفة ، فزعمُ رن السما  جلد ، لكن ال رآن وصفها 

لق في سيعة ريام م ن ريامنا المعروفة ، يأنها دخان . و التوراة ذكرُ رن الكون خ 
ريام ،  6لكن ال رآن خالفها ،و نّص صراحة على رن الكون خل ت هللا تعالى  في 

لق في  مراحل ، نن  اليوم من الخلق ي  ايلت رلف سنة مما نعد يت نحن  6يمعنى رنت خ 
. و التوراة زعمُ رن هللا تعالى  تعب و استراح في اليوم السايع ،و هذا زعم ياطل 

و وصف ال يليق ياهلل تعالى  ،و ال يصو وصفت يت ، ننت  صفة عجز،  و مضحك،
و تشييت للخالق يمخلوقاتت ؛ فرد عليها ال رآن الكريم ي ولت سيحانت   :)) و ما مسنا 
من لتوب (( ، و )) و لم يعي يخل هن(( . فال مجال للم ارنة يين ال رآن الكريم و 

                                                
 على الشيكة المعلوماتية . ، موقع روان  1/2جورج طراييشي : العلمانية كجهادية دنيوية ، ال سم انول :   480

و ما  41و ما يعدها . و موريس يوكا  : المرجع السايق ، ص:  1عن ذلك رنفر : التوراة ، سفر التكوين ، اإلصحاح انول / 481 

 يعدها . 
يل : و ما يعدها . و عيد الدائم الكح 239، و ما يعدها ، و ص:  157رنفر منال : موريس يوكا  : نفس المرجع ، ص:     - 482
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في مجاالُ رخرى  ، فال رآن هو الم صدق التوراة فيما يتعلق يخلق العالم ،و ال 
للحق ،و الم هيمن على الكتب التي سي تت ،و الم عجز الذ  تحدى هللا يت اإلنس و 

تالط ،و م حرف ، و م تعصب للياطل .   الجن معا ، لكن جورج طرييشي م 
و رما يالنسية لنياُ انرض، فليس في ال رآن الكريم ما ينص على رن انرض     

تحركة ،و تسيو في فلكها ، ك ولت تعالى نايتة،  : و إنما فيت إشاراُ تدل على رنها م 
ر  النهَهاَر َعلَى اللهْيِل  ر  اللهْيَل َعلَى النهَهاِر َوي َكّوِ ُِ َواْنَْرَض يِاْلَحّقِ ي َكّوِ }َخلََق السهَماَوا

َسمًّى َر الشهْمَس َواْل ََمَر ك لٌّ يَْجِر  ِنََجٍل م  سورة -راََل ه َو اْلعَِزيز  اْلتَفهار  { َوَسخه
ِ الهِذ  رَتْ ََن -5الزمر: ْنَع َّللاه رُّ َمره السهَحاِب ص  ،و }َوتََرى اْلِجيَاَل تَْحَسي َها َجاِمَدةً َوِهَي تَم 

. واضو من ذلك رن حركة الجيال -88سورة النمل:-ك له َشْيٍ  إِنهت  َخيِيٌر يَِما تَْفعَل وَن {
حركة انرض. و قولت سيحانت: }اَل الشهْمس  يَنيَِتي لََها رَن ت ْدِرَك اْل ََمَر َواَل  هي من

وَن { ، يتضمن حركة انرض، -40سورة يس:-اللهْيل  َسايِق  النهَهاِر َوك لٌّ فِي فَلٍَك يَْسيَح 
 نن سياحة الليل و النهار في فلك واحد ال تتم إال يحركة انرض . 

نسية لمركزية انرض فلكيا، التي قالُ يها الكنيسة ، فكان على الرجل و رما يال    
رن يذكر لنا دليلت الذ  ي ؤيد زعمت يأن ال رآن ي ول يمركزية انرض ، لكنت لم يفعل 
ذلك ،و اكتفى يتعميم زعمت يال دليل ،و الزعم ليس دليال ،و ال يعجز عنت رحد . و 

ُ  في ال رآن الكريم ، فلم رعنر فيت على ما يدل على رن انرض هي مركز  قد يحن
الكون. يل فيت ما ي شير إلى  خالف ذلك ،كما في قولت تعالى : }َوالسهَما  يَنَْينَاَها يِأَْيٍد 

وِسع وَن { ،و هذه ارية تتعلق ينفرية تمدد الكون، و هي قد  -47الذارياُ:-َوإِنها لَم 
 تتضمن عدم مركزية انرض . 

ن انرض ف دُ حيوتها التي حيتها يها التوراة ،و انناجيل، و و رما زعمت يأ    
ال رآن ، فهو زعم ال يصو شرعا و ال علما . نن الشرا نّص صراحة على رن 
لألرض حيوة و خ صوصية ح ي ية، و من نم فهي لم تف دها ،و لن تف دها إلى  رن 

اَل َريَُّك ِلْلَمالَئَِكِة إِنِّي ير  هللا انرض و من عليها. قال سيحانت و تعالى : }َوإِْذ قَ 
َما  َونَْحن  ن َسيِّو   َجاِعٌل فِي انَْرِض َخِليفَةً قَال واْ رَتَْجعَل  فِيَها َمن ي ْفِسد  فِيَها َويَْسِفك  الّدِ

وَن { س  لََك قَاَل إِنِّي رَْعلَم  َما الَ تَْعلَم  َها ،و }َوَجعََل فِي-30سورة الي رة:-يَِحْمِدَك َون  َّدِ
-َرَواِسَي ِمن فَْوقَِها َويَاَرَك فِيَها َوقَدهَر فِيَها رَْقَواتََها فِي رَْريَعَِة رَيهاٍم َسَوا  لِّلسهائِِليَن {

ْعِرض وَن {-10سورة فصلُ: ً َوه ْم َعْن آيَاتَِها م  ْحف وفا ً مه -،و }َوَجعَْلنَا السهَما  َسْ فا
 .  -32سورة اننييا :

ن العلم الحدي  رنيُ رن لألرض حفوتها ،و خصائصها التي و رما علما فإ   
تميزُ يها ،و لم تشاركها فيها كواكب المجموعة الشمسية انخرى  . فمع وجود 
خصائص عامة تجمع كل تلك الكواكب، إال رن انرض هي الكوكب الوحيد الذ  

توفرة  فيت فروف مناسية و كاملة لحياة اإلنسان  و الحيوان والنياُ ،و هي غير م 
يشكل طييعي مناسب في الكواكب انخرى  ، يسيب الحرارة الشديدة ، رو اليرودة، 
رو عدم وجود التطا  النياتي، رو التالف التاز  المناسب لحياة اإلنسان  ، و س وط 

. فكوكب ع طارد منال، يمنل 483انمطار ،و حماية الكوكب من انخطار الخارجية

                                                
و  45و ما يعدها . و آن هوايُ : النجوم ، ص:  30و ما يعدها ، و  11رنفر : عيد الحميد سماحة : في رعماق الفضا  ، ص:   483

 ما يعدها . 
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في المئة   1في المائة من الهوا ، و ي منل في انرض  90فيت ناني ر كسيد الكريون 
 .  484ف ط ،و عليت فيستحيل على اإلنسان  العيش عليت

فمفاده رن هشام جعيط زعم رنت يالنفر إلى   -النامن –و رما الموقف انخير     
تطفال على التوحيدية التي  الديانتين اليهودية و النصرانية ، قد )) ييدو رن محمدا م 

 .  485عها الشعب اإلسرائيلي من العدم((ايتد
و رقول: إن قولت هذا زعم ياطل جملة و تفصيال ، و هو كالم يال علم ،و ال ع ل    

، و ال شرا ، و إنما هو كالم دافعت الهوى و التعصب للياطل . ننت روال  ينى 
زعمت على )) قد ييدو (( ، من دون ر  دليل صحيو و ال ضعيف ي ؤيد يت زعمت . 
فال يصو شرعا، و ال ع ال ، و ال علما نفي ح ائق الشرا و التاري  و العلم ، 
ياالعتماد على عيارة )) ييدو (( ، فال يصو استخدامها هنا ، و حتى عند استخدامها 
في انمور الفنية و االحتمالية ، فاليد من وجود َمرجحاُ و شواهد ي عتمد عليها في 

ييدو ، و يفهر ، و ريما ، و رفن . لذا فنحن  الترجيو عندما نستخدم عياراُ :
نطالب الرجل يالدليل الذ  نفى يت ح ائق الشرا و التاري  ، و جعلت يختلق انياطيل 
و الخرافاُ و المفترياُ ، و ي رجحها يال م رجو ،و لن يففر يت إلى  انيد .و هذا 

و النصارى  الرجل افترى كذية كييرة على طري ة سلفت من المشركين و اليهود
من دون ر  دليل من الشرا ،و ال  -عليت الصالة و السالم -الذين رنكروا نيوة محمد

من الع ل، و ال من التاري  ،و ال من العلم . و هؤال  قد فضحهم هللا تعالى  في قولت 
وَن اْلحَ  وَن {سيحانت: }يَا رَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْليِس وَن اْلَحقه يِاْليَاِطِل َوتَْكت م  -قه َورَنت ْم تَْعلَم 

و هذا الرجل وهؤال  ليسوا من رهل العلم ،و ال من رهل  -71سورة آل عمران:
الموضوعية و الحياد ، و إنما هم من رهل انهوا  المتعصيين للياطل ،و المحرفين 

 للتاري  . 
و هذا الرجل قد رسا  اندب مع هللا و رسولت و المسلمين ،و مع التاري  و     

يالتطفل على توحيدية  -عليت الصالة و السالم–الح ي ة ريضا ، ننت اتهم رسول هللا 
سلم ، و عليت رن  يني إسرائيل على حد زعمت . و هذا اتهام ياطل ،و ال ي ولت م 
يحترم نفست و ال يتهم غيره يال دليل صحيو ، فهو قد اتهم رسول هللا ،و كذّيت ،و 

هو  -عليت الصالة و السالم-وحيد الذ  جا  يت النييكذب عليت زورا و يهتانا . فالت
توحيد إلهي جا ُ يت كل اننييا ، و ليس مأخوذا من يني إسرائيل ، و ال من 
ً َوالهِذ  رَْوَحْينَا إِلَْيَك  يِن َما َوصهى يِِت ن وحا َن الّدِ غيرهم ، ل ولت تعالى : }َشَرَا لَك م ّمِ

ْينَا يِِت إِْيَراِهيمَ  ق وا فِيِت َكي َر َعلَى َوَما َوصه يَن َواَل تَتَفَره وا الّدِ وَسى َوِعيَسى رَْن رَقِيم   َوم 
ْشِرِكيَن َما تَْدع وه ْم إِلَْيِت َّللاه  يَْجتَيِي إِلَْيِت َمن يََشا   َويَْهِد  إِلَْيِت َمن ي نِيب  { سورة -اْلم 

ي لحد ، و عليت رن  . و هذا الرجل هو حر في رن ي ؤمن ، رو يكفر ، رو-13الشورى:
يتحمل ما يترتب عن ذلك يوم ال يامة ، لكن يجب عليت رن يلتزم يالمنهل العلمي 
الصحيو في يحونت ، و ال يحق لت رن يتكلم يال دليل ، و ال ينفي ح ائق الشرا و 
التاري  و العلم يإنارة الشكوك و الشيهاُ و انياطيل ،و ال يتهرب من المسؤولية 

                                                
 .  48آن هوايُ : نفس المرجع ن ص:   484
 .   44و ال رآن ، ص: هشام جعيط : الوحي   485
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ام عيارة : ييدو ، فهذا ليس من العلم ،و ال من الموضوعية في شي  العلمية ياستخد
 . 
فتٍر ، و م دلس ، نن التوحيد الذ  جا  يت رسول      تالط ، و م  و نانيا إن الرجل م 

اإلسالم ، هو نفست التوحيد الذ  جا ُ يت كل اننييا  ،و ليس خاصا ييني إسرائيل 
توحيد ال رآن الكريم يختلف يماما عن التوحيد ، و ال هم الذين ايتدعوه من جهة ، و 

الذ  زعم الرجل رنت موجود في اليهودية و النصرانية من جهة رخرى  . فهما 
ديانتان م حرفتان ال ي عيران ريدا عن التوحيد الحق الذ  جا  يت اإلسالم الذ  هو دين 

 كل اننييا   . 
ذا كاذب، ننهاا دياناة تنلينياة ت اوم و ال يصو ال ول يأن النصرانية فيها توحيد ، فه   

على نالنة رقانيم هي: انب ، و االين ، و روح ال دس، و كل رقنوم هو إلت . و عليات 
فإناات ال يمكاان رن تكااون النصاارانية ديانااة توحيديااة ، نناات ال يمكاان رن يكااون واحااد 

هم يالتنليا  ي ساو  نالنة ، و ال نالنة ت ساو  واحدا . لذا كفّر هللا تعاالى  هاؤال  ل اول
في قولت سيحانت: }له َْد َكفََر الهِذيَن قَاال واْ إِنه َّللّاَ نَاِلا   ناَلَنَاٍة َوَماا ِماْن إِلَاـٍت إاِله إِلَاـتٌ َواِحاٌد 

ْم َعذَاٌب رَِليٌم { واْ ِمْنه  ا يَ  ول وَن لَيََمسهنه الهِذيَن َكفَر  .  -73سورة المائدة:-َوإِن لهْم يَنتَه واْ َعمه
و رما توحيد التوراة فهو توحيد تجسيمي تشييهي ر سطور ، هللا فيت كاإلنسان  ، حتى 

عليت السالم صارا هللا و غليات . و عليات -زعمُ رن النيي يع وب -ر  التوراة–رنها 
، و ال يمكن رن يكون توحياده  486فإن توحيد التوراة ال ي مكنت رن يصل توحيد ال رآن

 مزعوم.مأخوذا من توحيد التوراة ال
و الشاهد على ذلك ريضا رن الرجل نفست ن ض زعمت السايق عندما قال: إن ال رآن   

تجاااوز اليهوديااة ،و رلااو علااى تواصاال التوحيااد ماان نااوح إلااى  إيااراهيم ،و يعااده ينااي 
. فهذا الرجل عندما تكلم يهاواه و تعصايت صادر  487إسرائيل و النصارى و الصايئة
يالشرا و الع ل و التاري  ، صدر منت كالمت الناني منت كالمت انول ، و عندما تكلم 
 ، الذ  ن ض يت زعمت انول !! . 

ان تسااوية اإلسااالم يانديااان انخاارى  ، هااو موقااف  -ممااا ذكرناااه-و يااذلك يتضااو   
خالفة للشرا و التااري  و العلام . نن  يطاالن  ياطل و ال يصو ، ي وم على مزاعم م 

 يعناي يالضارورة رن اندياان كلهاا ياطلاة ،و رنات ال انديان انرضية و الم حرفاة ، ال
ي وجد من يينها الادين اإللهاي الحاق . و يماا رن اإلساالم هاو الادين الحاق ، فاال يصاو 
تسويتت يانديان انخرى  . لكن ردعيا  الع النية يتعمادون ذلاك لنازا الصافة اإللهياة 

دليل صاحيو ، إال إتيااا عن دين اإلسالم ،و إلحاقت يانديان انخرى  ، من دون ر  
 الهوى و التعصب للياطل ، و التعلق يالفنون و الشيهاُ. 

    
و ختاما لهذا الميح  يتيين منات رن ماا رنااره ردعياا  الع النياة مان اعتراضااُ ،و    

انت اااداُ تتعلااق ي ضااايا علاام رصااول الاادين ، كالتأوياال ، و الصاافاُ ، و اإليمااان ، و 
خالفاة للشارا التكفير ، و المعاد انخرو   ، ما هي إال رياطيل و مزاعم ، ييناا رنهاا م 

الصحيو ، و الع ل الصاريو ، و العلام الصاحيو . و لام ينياُ منهاا شاي  فاي معفام 

                                                
للتوسع في الم ارنة يين توحيد ال رآن و توحيد التوراة رنفر كتاينا : انخطا  التاريخية و المنهجية في مؤلفاُ محمد رركون ، و   486

 عايد الجاير  .
 .  53هشام جعيط : المرجع السايق ، ص:   487
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انحيان ، و ال ليل الذ  صّو منها ، رشرنا إليت ، و وضاعناه فاي مكانات   المناساب ، 
 و رخرجناه من سياقت التحريفي الذ  ورد فيت . 

 طيل تتعلق بأصول الفقه : ) ب ( أبا
نفى يعض ردعيا  الع النية رن تكون السنة النيوية وحيا إلهيا ،و رنها كانُ    

، فتعلق هؤال  يشيهاُ و  -عليت الصالة و السالم -مصدرا للتشريع زمن النيي
 رياطيل لتأييد مزاعمهم ، سنذكرها من خالل المواقف التالية : 

مد ريا زيد زعم رن ال رآن هو الواقعة انصلية ، رو رولها يتمنل في رن نصر حا    
النص انول ، نم تليت النصوص النانوية )) الشارحة التي توالُ حول النص . و 

. فهي رول النصوص النانوية ،و هي  488منها النص النانو  انول، و هو السنة ((
نصلي النص الناني يالنسية لل رآن ، فهي )) في جوهرها شرح و ييان للنص ا

انول. و إذا كانُ السنة نصا نانويا ، فإن  اجتهاداُ انجيال المتعاقية من العلما  
صوصا نانوية رخرى  من حي  هي شروح و تعلي اُ ، إما على النص   َ ... ت عد َن
انصلي انول ، رو على النص الناني النانو  (( . نم رشار إلى  رنت  يجب رن ال 

نص نانو ، رن ذلك يمنل ت ليال من شأنها ، نن  ))  ي فهم من وصفت للسنة يأنها
 . 489المصطلو ، م صطلو وصفي ال يتضمن ر  حكم قيمي ((

ورقول: إن قولت هذا زعم ياطل، و فيت تحريف و تتليط ،و تدليس على ال را  .   
ننت روال ال يصو وصف السنة النيوية يأنها نص نانو ، ننت ي وجد فرق واضو في 

الناني و النانو  ، فالناني هو الذ  يأتي في المرتية النانية يعد انول ،و المعنى يين 
لت رهمية كييرة ريضا ؛ و رما النانو  فهو انقل رهمية ، و ال تهم مرتيتت ، ف د يأتي 
في المرتية انخيرة ، رو العاشرة ، رو الرايعة ، و يمكن االستتنا  عنت ، ننت  ليس 

اسم يين الناني و النانو  ، و هذا هو الشائع و المعروف رصليا . فالفرق واضو و ح
يين رهل العلم. و حتى الرجل نفست رشار إلى  ذلك عندما يرر موقفت و اعتذر لت 
يدعوى رنت  مجرد مصطلو ، مع رن الح ي ة ليسُ كذلك . و عليت فإن  السنة النيوية 

 رآن الكريم من جهة هي نص رصلي ناٍن ، تأتي يعد النص انصلي انول ، و هو ال
، و ال يصو إخراج السنة النيوية من هذه المكانة و المرتية و تسويتها ينصوص 
رهل العلم من جهة رخرى  . نن الرجل رلح ها يأقوالهم و جعلها رول النصوص 

 النانوية . و هذا ال يصو شرعا ،و ال ع ال ، و ال تاريخا . 
ان يرسولت ،و االلتزام يأوامره و نواهيت من فأما شرعا فإن هللا تعالى  جعل اإليم   

ِ َوَرس وِلِت  رركان اإليمان يعد اإليمان ياهلل تعالى  ، ك ولت سيحانت: }َوَمن لهْم ي ْؤِمن يِاَّلله
،و }فاَلَ َوَريَِّك الَ ي ْؤِمن وَن َحتهَى -13سورة الفتو:-فَإِنها رَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِريَن َسِعيراً {

م وكَ  واْ تَْسِليماً ي َحّكِ َُ َوي َسلِّم  ا قََضْي مه ً ّمِ ْم ن مه الَ يَِجد واْ فِي رَنف ِسِهْم َحَرجا  فِيَما َشَجَر يَْينَه 
،و }ق ْل إِن ك نت ْم ت ِحيُّوَن َّللّاَ فَاتهيِع ونِي ي ْحيِْيك م  َّللّا  َويَْتِفْر لَك ْم ذ ن ويَك ْم -65سورة النسا :-{

حِ  . و جعل سيحانت طاعة رسولت هي من -31سورة آل عمران:-يٌم {َوَّللّا  َغف وٌر ره
س وَل فَ َْد رََطاَا َّللّاَ َوَمن تََولهى فََما رَْرَسْلنَاَك  ْن ي ِطعِ الره طاعة هللا، كما في قولت: }مه

 .   -80سورة النسا :-َعلَْيِهْم َحِفيفاً {

                                                
 .  150حامد ريو زيد : التفكير في زمن التكفير ، ص:   488
 .  13امد ريو زيد : اإلمام الشافعي ، ص: ح  489
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عل ة يطاع    ة هللا و رسولت ،و جعل كما رنت سيحانت جعل النجاة يوم ال يامة م 
عصيان هللا و رسولت سييا في الهالك و الخسران يوم ال يامة ، ل ولت سيحانت: } َوَمن 

َ َوَرس ولَت  فَإِنه لَت  نَاَر َجَهنهَم َخاِلِديَن فِيَها رَيَداً { ،و }َوَمن -23سورة الجن:-يَْعِص َّللاه
َ َويَ  َ َوَرس ولَت  َويَْخَش َّللاه وَن {ي ِطعِ َّللاه . و رمرنا  -52سورة النور:-تهْ ِت فَأ ْولَئَِك ه م  اْلفَائِز 

سيحانت رن يكون حينا لرسولت يعد حينا لت مياشرة ، و إذا اختلفنا في شي  علينا رن 
نرده إلى  هللا و رسولت ،وال نرده إلى  رقوال اليشر ، ل ولت سيحانت: }ق ْل إِن َكاَن 

ك ْم وَ  ك ْم َورَْينَآؤ  وَها َوتَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن آيَاؤ  ك ْم َوَعِشيَرت ك ْم َورَْمَواٌل اْقتََرْفت م  إِْخَوان ك ْم َورَْزَواج 
َن َّللّاِ َوَرس وِلِت َوِجَهاٍد فِي َسيِيِلِت فَتََريهص واْ  َكَساَدَها َوَمَساِكن  تَْرَضْونََها رََحبه إِلَْيك م ّمِ

،و} فَإِن تَنَاَزْعت ْم -24سورة التوية:- الَ يَْهِد  اْل َْوَم اْلفَاِسِ يَن {َحتهى يَأْتَِي َّللّا  يِأَْمِرِه َوَّللّا  
س وِل إِن ك نت ْم ت ْؤِمن وَن يِاَّلّلِ َواْليَْوِم ارِخِر ذَِلَك َخْيٌر  دُّوه  إلى  َّللّاِ َوالره فِي َشْيٍ  فَر 

 .   -59سورة النسا :-َورَْحَسن  تَأِْويالً {
تيين رن السنة النيوية هي نص رصلي يأتي مياشرة يعد ال رآن الذ  و من كل ذلك ي  

هو انصل انول ، و هي انصل الناني في الع ائد و التشريع ،و في كل مجاالُ 
تالط و الم حّرف للشرا  الحياة . و هذا خالف ما رراد رن ي وهمنا يت حامد ريو زيد الم 

خالف لت صراحة عن سيق إصرار و ترصد . و ال يشفع لت كالمت انخير  ،و الم 
الذ  زعم فيت رن ت سيمت ال يتضمن حكما قيميا ، فهذا تيرير مرفوض ،و ال يصو ، 
نن ما قالت عن السنة النيوية ال يصو ،و يتضمن يالضرورة الحط منها ،و الطعن 

 فيها ، و سوا  رقر الرجل يذلك رو لم ي  ر يت ، قصده رو لم ي صده . 
 ي ع ل رن يرسل هللا رسوال ،و ال يكون هو المصدر و انصل و رما ع ال فال    

انساسي الناني للشرا ، نن الرسالة ال تتم إال يذلك، و إال فال فائدة من إرسالت 
يلغ ، و الشارح للشرا ،  رصال. و يما رنت هو الواسطة يين هللا واإلنسان  ،و هو الم 

آن الكريم . لذا قال سيحانت: }َوَما فال يد رن تكون مكانتت رصلية رساسية يعد ال ر
و وَك فَاْستَْتفَر  ْم َجآؤ  واْ رَنف َسه  لَم  س وٍل إاِله ِلي َطاَا يِإِْذِن َّللّاِ َولَْو رَنهه ْم إِذ فه اْ رَْرَسْلنَا ِمن ره

} ً ِحيما ً ره ايا س ول  لََوَجد واْ َّللّاَ تَوه . يمعنى  -64سورة النسا : -َّللّاَ َواْستَْتفََر لَه م  الره
 ليلتزم الناس يأوامره و نواهيت ، و ليس لهم الخيار في ذلك يما رنهم  مسلمون . 

و رما من الناحية التاريخية، فإن  السيرة النيوية ، و انحادي  الصحيحة يشهدان   
كان هو النيي ، و المريي ، و ال ائد ، و  -عليت الصالة و السالم-على رن رسول هللا

لراعي ، و الحاكم ، و ال اضي ، و انب الحنون لكل المسلمين. و كانُ المعلم ، و ا
كل رمور اإلسالم و المسلمين ت رجع إليت ، ليحكم فيها يما رراه هللا . و عليت فإن السنة 
النيوية كانُ رصال رساسيا نانيا في تاري  اإلسالم و رهلت زمن العهد النيو . وهذا 

 لدعوة اإلسالمية ال يحتاج إلى  تونيق . رمر معروف يالضرورة من تاري  ا
و نانيا رنت ال يصو رن نجعل السنة النيوية ضمن اجتهاداُ علما  اإلسالم ، فهذا     

رمر ياطل، و مرفوض شرعا و ع ال. نن السنة النيوية هي كالم الرسول و فعلت ، 
يلّغ عن هللا تعالى  ،و الواجب طاعتت شرعا و ع ال . و رما  اجتهاداُ و هو الم 

العلما  ، فهي اختياراُ فنية نسيية ، فيها الخطأ و الصواب من جهة ، و لم ي وجب 
هللا علينا إتياعها من جهة رخرى  . فال طاعة لمخلوق في معصية الخالق ،و ال إتياا 
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لرر  إذا خالف الشرا . و عليت فإنما زعمت حامد ريو زيد هو تحريف للشرا ، و 
   عليهما ،و تسوية لكالم الرسول يكالم اليشر . ت زيم للسنة ، و افترا

و الموقف الناني مفاده رن حامد ريا زيد زعم رن السنة النيوية لم تكن هي المصدر    
الناني في التشريع يعد ال رآن زمن النيي و الصحاية و التايعين ،و إنما الشافعي هو 

تف ا  يأنت لو -على زعمت–الذ  رسس لمشروعيتها. و احتل الرجل  كانُ السنة م 
جيتها و است اللها في التشريع ، لما احتاج من الشافعي كل الجهد الذ  يذلت  على ح 
في كتايت الرسالة ،و في مؤلفاتت انخرى  للدفاا عن موقفت . و زعم ريضا رن هدف 
الشافعي من ذلك لم يكن الدفاا عن السنة ضد رهل الرر ، نن الخالف يين رهل 

الحدي ، لم يكن حول مشروعية السنة ،و إنما كان خالفا حول الرر  و رصحاب 
 . 490الن ة في يعض رنواا انحادي 

 
و ردا عليت رقول: إن زعمت هذا ال يصو، و فيت تتليط و تحريف ، و تدليس     

تعمد على الشرا و التاري  ، و هو إنكار لما  على ال را  من جهة ،و هو افترا  م 
اري  يالضرورة من جهة رخرى  . و ذلك ننت روال إن هو معروف من الدين و الت

ال رآن الكريم كما رنت ركد على رن اإليمان يالرسول هو الركن الناني من رركان 
اإليمان يدين اإلسالم ، فأنت ركد ريضا على رن السنة النيوية هي المصدر الناني ريضا 

و قد سيق رن ييناه و  في التشريع ، و هذا رمر معروف يالضرورة من دين اإلسالم ،
. لذا فإنت ال إيمان لمن رنكر ذلك ،و من رنكره  491رنيتناه يالشرا و الع ل و التاري 

كاير، و م تعصب للياطل ، و م تيع لهواه ، ي نكر الشمس في رايعة  عاند م  فهو جاحد م 
 النهار لتاياُ في نفست . 

ا مااا ، ال يعنااي و نانيااا إن حاادو  خااالف يااين طوائااف رهاال العلاام حااول موضااو   
جماع عليات  ختلف فيت لعدم رصالتت و شرعيتت ، و رنت لم يكن م  يالضرورة رن انمر م 
من قيل ؛ و إنما قد يعني رنت حاد  انحاراف عان الشارا،و خاروج عان انصال ، و 
خرق لإلجماا ، و تحريف للتاري  .و للتادليل علاى ذلاك و توضايحت ناذكر الشاواهد 

الكريم حسم رمر الخالفة ، فجعلها شورى يين المسلمين ،  ارتية: رولها هو رن ال رآن
تتم يالرضا و االختيار ، و لم يحصرها في شخص ، و ال في رسرة ،و ال في قييلة . 
لكن الشيعة خالفوا ذلك ،و زعموا رن الخالفة محصورة في علاي و ينيات ،و احتجاوا 

قارره ال ارآن الكاريم لزعمهم يرواياُ حدينية و تاريخية مكذوية ، عارضاوا يهاا ماا 
. فازعمهم ياطال،و ال اعتياار لخالفهام و ماوقفهم هاذا، فهاو  492في موضوا الخالفة
 ياطل مردود عليهم .

و الشاهد الناني مفاده هاو رن ال ارآن الكاريم رنياُ هلل تعاالى  الصافاُ ،و فّصال      
و ال  فيهااا علااى رساااس ماان التوحيااد و التنزياات و اإلنياااُ ، يااال تجساايم ،و ال تشااييت ،

تكييااف ،و ال تعطياال ، و ال تأوياال . لكاان المعتزلااة خااالفوا ذلااك ، فنفااوا الصاافاُ و 
عّطلوها ، يال دليل صاحيو مان الشارا ، و ال مان الع ال ، و هاذا رمار سايق ييانات و 

 توني ت . و عليت فال اعتيار لخالفهم ،و موقفهم ه<ا ياطل مردود عليهم  . 
                                                

  .  81. و اإلمام الشافعي ، ص:  164حامد ريو زيد : التفكير في زمن التكفير ، ص:   490
 و ما يعدها .  48رنفر منال : عمر سليمان انش ر : تاري  الف ت اإلسالمي ، ص:   491
 .  187، 185ص:  1رنفر منال : الكليني : الكافي  ، ج   492
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رضاي  –الكريم نّص صراحة على رن الصحاية  و الشاهد النال  هو رن ال رآن     
مؤمناون رت ياا  صاالحون ، رضاي هللا عانهم ،و رضاوا عنات ،و شاهد لهام  -هللا عنهم

طعنُ  -مع ذلك-يالخيرية ، و التمكين في انرض إليمانهم و صالحهم . لكن الشيعة
يخياة فيهم ،و ذماتهم ، و كفّارتهم كلهام ت ريياا ، ياالعتمااد علاى روايااُ حديناة و تار

/ و موقفهم هذا ياطل مردود عليهم ننت مخالف لما قرره ال ارآن مخالفاة  493مكذوية
 صريحة  . 

مفاده هو رن ال رآن الكريم نّص صراحة على رنت كتاب  -انخير-و الشاهد الرايع    
حكم الم فصل ، الذ  ال يأتيت الياطل ريدا . لكن الشيعة خاالفوا ذلاك و  هللا المحفوف الم 

، و طعنوا في ال ارآن ، و زعماوا رنات  تعاّرض للتحرياف ،و ضااا منات ركنار كذّيوه 
من النصف ، زعموا ذلك ياالعتماد على رواياُ حدينية و تاريخية مكذوياة ، لتأيياد 

خالفة للشرا و الع ل و العلم . فماوقفهم هاذا ياطال يالضارورة 494مذاهيهم الياطلة الم 
 ننت مخالف لل رآن مخالفة صريحة . 

و من ذلك رن رهل انهوا  و الضالل ، هم الذين انحرفاوا عان ديان اإلساالم فواض  
جماع عليهاا  ،فتصدى لهم رهل السنة للرد عليهم عندما انحرفوا عان رصاول الادين الم 
يين المسلمين ،و لم يكن يسيب ما زعمت الرجل من رن السنة النيوية لم تكن مصادرا 

. فهذا زعم ياطل ، و الصواب هو رن  للتشريع ، فجا  الشافعي لي ؤسس لمشروعيتها
حاارفين للكتاااب و الساانة ،و عاان الااذين يرياادون  رد رهاال الساانة جااا  للاارد علااى الم 

 الخروج عنهما . 
و نالنا إن ما قالت الرجل عن سيب الخالف ياين رصاحاب اننار و رهال الارر  ،      

ياين  ليس م صورا على ماا ذكاره الرجال ،و لايس هاو السايب انساساي فاي الخاالف
الطااائفتين . و إنمااا يعااود إلااى  توسااع رهاال الاارر  فااي ال ياااس و النفاار علااى حساااب 
النصوص الشرعية من جهة ،و انحارافهم عان مانهل الصاحاية فاي اإلفتاا  مان جهاة 
نانية ، انمر الذ  قد يفتو ياب الشر على المسلمين ،و ي يعدهم عن العناية يالكتاب و 

ن جهة نالنة . و انت ادوهم ريضاا فاي رنهام عارضاوا السنة ،و ي شتلهم يآرا  الرجال م
كنيرا من النصوص الشرعية يالرر  ،و فنوا رن النصوص قاصرة عن يياان جمياع 
الحااواد  . كمااا رنهاام  يااالتوا فااي اإلغااراق فااي الف اات الت اادير  االفتراضااي . لهااذه 
االعتراضاُ و االعتياراُ و غيرها ، خالف رصحاب اننر رهال الارر  ،و تصادوا 

 .  495للرد عليهم
فالخالف عميق يين المدرستين، و ليس سطحيا ،و ال هو كماا زعام الرجال يأنات       

يتعلق يالن ة فاي يعاض انحاديا  . فهاو خاالف رساساي ، و منهجاي ، يتعلاق يأساس 
الفتوى و االستنياط . انمر الذ  يعني رن طري ة رهل الارر  كاناُ تتضامن انحرافاا 

لنصاوص عاماة ،و النيوياة منهااا خاصاة. و هاذا خاالف مااا منهجياا ي اؤنر ساليا علااى ا

                                                
و ما  42و ما يعدها ،  27. و إحسان إلهي فهير : السنة و الشيعة ، ص:  187ص:  1رنفر منال : الكليني : نفس المصدر ، ج   493

 يعدها.
 و ما يعدها .  65. و نفس المرجع ، ص:  619ص:  2، ج  419،  238ص:  1رنر منال : نفس المصدر ، ج   494
و ما يعدها . و تاري  الف ت  22لى  دراسة المدارس و المذاهب الف هية ، ص: رنفر منال : عمر سليمان انش ر : المدخل إ  495

 . 76اإلسالمي ، ص: 
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زعمت نصر حامد ريو زيد ،و رراد رن ي وهمنا يت ، لي ؤيد يت رريت المزعاوم الاذ  قاال 
 يت . 
و رما الموقف النال  فمفاده رن حامد ريا زيد ذكر رن السنة النيوية ليسُ وحياا ،      

نة شارح و يياان لات ، و منهاا ماا هاو و إنما ال رآن هو الذ  وحي من عند هللا ،و الس
 .  496اجتهاد من النيي نفست

و رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمت ، و فيت تتليط و تادليس ، و إغفاال     
لمفهوم الوحي في الشرا من جهة ، و فيت ت زيم لمكانة السنة النيوية من جهة رخرى  

إنماا هاو رناواا ، ل ولات تعاالى  . و الح ي ة هي رن الوحي اإللهي ليس نوعا واحدا ،و
ةَ ن مه يَ  وَل ِللنهاِس ك ون واْ ِعيَاداً لِّ  ْكَم َوالنُّي وه ي ِمن :}َما َكاَن ِليََشٍر رَن ي ْؤتِيَت  َّللّا  اْلِكتَاَب َواْلح 

وَن اْلِكتَاَب َويَِما ك ن س وَن {د وِن َّللّاِ َولَـِكن ك ون واْ َريهانِيِّيَن يَِما ك نت ْم ت عَلِّم  سورة آل -ت ْم تَْدر 
. و النوا النال  هو الذ  ينطيق علاى ال ارآن الكاريم ، الاذ  هاو كاالم  -79عمران:

عليات -هللا تعالى  حرفا و معنى ، لكن السنة النيوية ليسُ كاالم هللا . و لام يكان النياي
آن ي ول للنااس رن كالمات هاو مان كاالم هللا ،و إنماا فاّرق ياين ال ار -الصالة و السالم

الذ  هو كالم هللا ،و يين كالمت ، ف ال لهم رن ال رآن كالم هللا ،و تحاداهم يات ، و لام 
يتحداهم يكالمت هو . و عندما كان الوحي ينزل عليت ، يأمر ك تاب الوحي يتدوين ماا 
ينزل عليت من ال رآن الكريم ، و لم يكن يأمر يتدوين كالمت هو ، يال نهاي الصاحاية 

 .  497رمرهم يتدوين ال رآن ف طمن تدوين كالمت ،و 
لكن مع ذلك فإن السنة النيوية وحي من هللا ، ليس يمعنى رنها كاالم هللا ، و إنماا      

يمعنى رنها ت منل حكم هللا و روامره و نواهيت التي وصالتنا عان طرياق رساولت ،و لام 
خالفتات تصلنا عن طريق كتايت . لذلك رمرنا هللا تعالى  يطاعة رسولت ،و نهاناا عان م  

، و جعل طاعتت واجية علينا موصلة إلى  الجنة ،و من خالفات ف اد عصاى هللا تعاالى  
رن الرساول معصاوم، و  -يالضرورة–،و قد يكون مصيره إلى  النار . و ذلك يعني 

تعيّاد يات. و لاو لام تكان كاذلك ماا روجاب هللا عليناا  رن سنتت نوا مان رناواا الاوحي الم 
ن خالفت ،و هدده يساو  المصاير . و الشاواهد الشارعية طاعة رسولت ، و لما رنذر م

ؤكاادة لااذلك كنياارة جاادا ، و معروفااة ماان دياان اإلسااالم يالضاارورة ،و قااد ساايق رن  الم 
 ذكرنا طائفة منها . 

و ذكر الرجل ريضا رنت يالنفر إلاى  المرحلاة الشافوية التاي مارُ يهاا انحاديا      
مرحلاة الزمنياة التاي مارُ يهاا ،و تأنرهاا النيوية ، و الطري ة التي د وناُ يهاا ، و ال

يآلياُ الع ل اإلنساني  نط ا و فهما . فإن كل ذلك يجعلهاا يعيادة عان الانص الم ادس 
 .  498)) مسافة شاسعة يكاد معها يكون نصا إنسانيا ((

و رقااول:إن قولاات هااذا غياار صااحيو فااي معفماات ، و فياات تاادليس و تتلاايط ، ياادليل    
هو رن السنة النيوية التي وصلتنا ليسُ نوعا واحدا ، فمنهاا الشاهدين ارتيين: انول 

الماارو  يااااللفف ، و منهاااا المااارو  ياااالمعنى ، و منهاااا السااانة ال ولياااة ، و الفعلياااة و 

                                                
 .  89،  83. و اإلمام الشافعي ، ص:  168نصر حامد ريو زيد : التفكير في زمن التكفير ، ص :   496
 و ما يعدها .  82،  1984انفر : محمد الزفزاف : التعريف يال رآن و الحدي  ، مكتية الفالح ، الكويُ ،   497
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. و عليت فإنت ال يتطلب في النوعين انخيرين روايتهما يااللفف ، و مان  499الت ريرية
 هما . نم فإن تأنرهما يآلياُ الفكر اإلنساني  ال ي دح في

و الشاهد الناني هو رن المرحلة الشفوية التي مرُ يها السنة النيوية قيل التادوين     
الشامل ، لم تكن مرحلة شفوية صرفة ، و إنما جمعُ خاللها ياين الرواياة الشافوية، 
و التطييق العملي ، و التدوين الشخصي للسنة . و ييان ذلك هو رن السنة النيوية قيل 

ها ، كانُ م طي ة عمليا في المجتمع اإلسالمي فاي العهادين النياو  و رن تنتشر روايت
 .  500الراشد  و ما يعدهما

و رما تدوينها فهو ريضا يدر ميكرا يطري ة فردية، ف د د ّون كنيار مان السانة زمان     
رسول هللا و صحايتت و التايعين . من ذلك : الصحيفة الصادقة لعيد هللا ين عمرو ين 

نيت ،و غيرها العاص ، و صح يفة جاير ين عيد هللا اننصار  ،و صحيفة همام ين م 
ماان الماادوناُ الشخصااية للصااحاية و التااايعين الااذين دّونااوا انحادياا  النيويااة فااي 

ااحف و كااراريس . فالساانة النيويااة جمعااُ منااذ مرحلتهااا انولااى يااين التطييااق  501ص 
دوناُ الكيرى  العملي ، و الرواية الشفوية ، و التدوين الفرد  ، قيل رن ت جمع في الم 

 المعروفة . 
و يما رنت سيق رن يينا رن السنة النيوياة هاي ناوا مان رناواا الاوحي اإللهاي ، لماا     

تحملت من المعاني المتضمنة لألحكام و انوامر و النواهي اإللهية ، فهي نص نياو  
نا منهاا م دس. فالاذ  وصالنا منهاا يااللفف و المعناى فهاو ناص م  ادس ،و الاذ  وصال

يالمعنى دون اللفف ، فهو ريضا نص نيو  م  دس لما يحملات مان المعااني التاي رمرناا 
 الشرا يإتياعها . 

و ذكر رلرجل ريضا رنت ت وجد شواهد تادل علاى رنات  لايس )) كال ماا صادر عان      
الرسول من رقوال ، و رفعال ،و ت ريراُ ... صدر عن وحاي ، فكنيار مان الشاواهد 

كان يرى الرر  نم يستشير رصحايت ،و يتيع رريهم . و المرويااُ فاي   تدلنا على رنت
 . 502ذلك ركنر من رن ت حصى ((

و رقول: رنت سيق رن يينا معنى الوحي فيما يخص السنة النيوية ، فهي ليسُ وحيا    
يمعنى رنها تمنل كالم هللا لففا و معنى ، ،و إنما هي وحي يمنل حكم هللا و روامره و 

و يما رن هللا تعالى  رمرنا يطاعة رساولت ، و جعلهاا واجياة م طل اا مان دون نواهيت . 
تحديد لجانب معين من حياتنا ، فهي تشمل كل مجاالُ الحياة ، إال ما استنناه الشرا 

 .-عليت الصالة و السالم-من الخصوصياُ المتعل ة يالنيي
 
 –، رنت   -ة و السالمعليت الصال-و من المعروف و النايُ في السيرة و سنة النيي   

كاان يصادر رواماره و نواهيات دون انتفاار للاوحي. و فاي رخارى   -في مواقف كنيرة
رنت  كان يتوقف حتى يأتيت الوحي . و في رخرى  رنت كان يجتهد فيهاا يرريات . و فاي 
رخرى  كان يستشير رصحايت ، فيأخذ يارر  يعضاهم دون ارخارين ، كماا حاد  فاي 

                                                
و ما يعدها . و محمود الطحان : تيسير مصطلو الحدي  ، دار رحاب ، الجزائر ،  198محمد الزفزاف : المرجع السايق ، ص:   499

  و ما يعدها 18ص: 
 و ما يعدها .   75و ما يعدها ،  29تية وهية ، ال اهرة ، ص: رنفر : محمد عجاج الخطيب : السنة قيل التدوين ، مك  500
 و ما يعدها .  343و ما يعدها ،  337نفس المرجع ، ص:   501
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عليات الصاالة و -هذه الحاالُ ، فإنما صدر عن رسول هللا . و في كل 503غزوة ر حد
،و انتهى إليت و رقره الاوحي عليات ، فهاو مان السانة النيوياة الماأمور إتياعهاا  -السالم

شرعا. فلو صدر من الرسول ما ال يتفق مع الشرا لتدخل الوحي ،و ال ي ره عليت ، 
صمة اإللهية هي الراعية و سوا  رخذ الرسول ياجتهاده ، رو يرر  رصحايت ، نن الع

العاصمة لت من رن ي ع في خطأ و يأخاذ يات . فااهلل تعاالى  ال ي  اره علاى ذلاك ،و هاذا 
، و قد سجلت ال ارآن الكاريم ،  -عليت الصالة و السالم-نايُ في سيرة النيي و سيرتت

يهتْنَاَك في حادنتي اين ريي مكتوم ،و رسرى يدر ،و في قولت تعالى  ريضا: }َولَْوالَ رَن نَ 
ُه تَْرَكن  إِلَْيِهْم شيئا قَِليالً {  -عليت الصالة و السالم-. فالنيي-74سورة اإلسرا :-لَ َْد ِكد

 معصوم يالوحي، فهو الحارس و العاصم لت  .
،  -ماع التساليم يحجياة السانة –و الموقف الرايع مفاده رن حامد ريا زيد زعام رنات     

شاايئا ال  -ر  ال اارآن-ت ضاايف إلااى  الاانص انصاالي فإنهااا ال تساات ل يالتشااريع ، و ال
يتضمنت على وجت اإلجمال رو اإلشارة . نم قال: )) و هكذا يتحدد دور السنة في رنها 
تايعة للكتاب ، إما يالتكرار ، رو يالشرح و التفسير و اليياان . و يكااد يختفاي دورهاا 

 . 504التشريعي المست ل يوصفها وحيا ((
جل ي تالط و ي دلس ، و ينكر ح ائق الشرا يال دليل صحيو من و رقول: إن هذا الر  

جهاة ،و يعتماد علاى إنااارة الشايهاُ و التالعاب و التحرياف ، لتاياااُ فاي نفسات ماان 
جهااة رخاارى  . و ذلااك نناات روال رن ماان ضاارورياُ الشاارا رن الساانة النيويااة تايعااة 

يات . لاذا فاإن  ماا قالات لل رآن الذ  هو كالم هللا تعاالى  ، و هاذا رمار ناياُ ال ن ااش ف
الرجل يأن السنة تايعة للكتاب ، هو رمر ليس جديدا ،و ال هاو مان اكتشاافت . نن هللا 
تعالى  رمرنا مرارا يطاعة هللا و رسولت ،و رن نعود إليهماا عناد التناازا ،و ال نت ادم 

ْم فَاإِنهه ْم عليهما . و قال لرسولت: }لَْيَس لََك ِماَن انَْماِر َشاْيٌ  رَْو يَت اوَب َعلَايْ  ِهْم رَْو ي عَاذهيَه 
وَن { َصْيِطٍر {-128سورة آل عمران:-َفاِلم  َُ َعلَْيِهم يِم  ،و -22سورة التاشية:-،و }لهْس

ْهتَااِديَن { َ يَْهااِد  َماان يََشااا   َوه ااَو رَْعلَاام  يِاْلم  َُ َولَِكاانه َّللاه سااورة -}إِنهااَك اَل تَْهااِد  َمااْن رَْحيَْياا
تايعاة للكتااب ، لكان تيعيتهاا لات ال تنفاي عنهاا االسات اللية فاي  . فالسانة-56ال صص:

التشريع ،و يمعنى آخر رن دورها ال ي تصر علاى شارح ال ارآن ،و يياان رحكامات ،و 
إنما يتجاوز ذلك إلى  التشريع و سن انحكام . و هذا الدور لام ييتدعات الرساول مان 

ره يأن ي وم يت . علماا ياأن السانة عند نفست و إنما هللا تعالى  هو الذ  رعطاه لت و رم
النيوية ال تأتي ريدا يما ي خالف ال رآن ،و ال يما ي ناقضت ،و ال يما ي خرج عان رصاولت 
و رحكامات . و هاذا رمار منط اي جادا ، نناات  ال يصاو فاي الشارا و ال فاي الع اال رن 

 ي خالف رسول هللا كتاب هللا . 
يينة لل رآن ل ولت فال رآن  الكريم كما رنت  هو الذ  جعل     السنة النيوية شارحة و م 

م  الهِذ  اْختَلَف واْ فِياِت َوه اًدى َوَرْحَماةً لِّ َاوْ  ٍم تعالى : }َوَما رَنَزْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب إاِله ِلت يَيَِّن لَه 
، فإنت هو الذ  جعلهاا مصادرا للتشاريع ريضاا . يمعناى  -64سورة النحل:-ي ْؤِمن وَن {
ا و تأتي يأحكام غير موجاودة فاي ال ارآن الكاريم ، يادليل الشاواهد ارتياة : رنها ت شرّ 

اْن ي ِطاعِ  رولها هو رن هللا تعالى  جعل طاعة رسولت هي طاعة هلل ، ل ولات سايحانت: }مه

                                                
   .       137رنفر : اين هشام : مختصر سيرة اين هشام ، مكتية النهضة الجزائرية ، الجزائر ، ص :    503 
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س وَل فَ َْد رََطاَا َّللّاَ َوَمن تََولهى فََما رَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيفااً { . و -80ساورة النساا :-الره
رمرنا يإتياعت م طل ا من دون تحديد لمجال معين مان مجااالُ الحيااة مان جهاة، و لام 
ي حدد للرسول مجاال معينا يعمل فيت من جهة رخرى . و إنما قال هللا لنا: } َوَما آتَااك م  

َ َشاادِ  َ إِنه َّللاه ااذ وه  َوَمااا نََهاااك ْم َعْنااات  فَااانتَه وا َواته  ااوا َّللاه س ااول  فَخ  ساااورة -يد  اْلِع َاااِب {الره
،و }ق ااْل إِن ك ناات ْم ت ِحيُّااوَن َّللّاَ فَاااتهيِع ونِي ي ْحيِااْيك م  َّللّا  َويَْتِفااْر لَك ااْم ذ ن ااويَك ْم َوَّللّا  -7الحشاار:

ِحيٌم {  .   -31سورة آل عمران:-َغف وٌر ره
لام  و الشاهد الناني هو رن هللا تعاالى  رجمال رحكاماا شارعية تحتااج علاى تفصايل ،  

يفصاالها كمااا فّصاال المياارا  ماانال، و تاارك تفصاايلها للساانة النيويااة لتتااولى ذلااك ، 
تعل ة يالصالة و الزكاة . و هنااك رحكاام رخارى  ال توجاد فاي  كانحكام والكيفياُ الم 

هو الذ  سانّها و شاّرعها ، كزكااة  -عليت الصالة و السالم–ال رآن ، لكن رسول هللا 
 .  505يريا الفضلالفطر ،و انحكام المتعل ة 

يتمنال فاي رن ال ارآن الكاريم رشاار صاراحة إلاى  رن  -انخيار –و الشاهد النال      
السنة النيوية تست ل يالتشريع و تمارسها ينفسها ، كما في قولت تعالى : }قَااتِل واْ الهاِذيَن 

اااوَن َماااا َحااا م  َم َّللّا  َوَرس اااول ت  {الَ ي ْؤِمن اااوَن يِااااَّلّلِ َوالَ يِااااْليَْوِم ارِخاااِر َوالَ ي َحّرِ ساااورة -ره
 . فواضو من ذلك رن السنة النيوية ت حرم كما ي حّرم ال رآن الكريم .  -29التوية:

و نانيا لماذا هذا الرجل ي صر على ال ول يعدم است اللية السنة يالتشريع ؟ !، إنت ال   
ريع ، كماا ي وجد ر  مانع ع لي ،و ال شرعي يمنع مان رن تكاون السانة مسات لة يالتشا

رنت ليس من الع ل رن ي رسل هللا رسوال ، و يأمرنا يطاعتت و إتياعت ، و ي وجب علينا 
ذلك، نم يمنعت من االست الل في التشريع في المسائل التي تتطلب تادخل الرساول ،و 
ال تتطلب تدخل نزول الاوحي اإللهاي . علماا يأنات  ال تنااقض ياين دور الرساول فاي 

،و يين تدخلت في التشريع و حل مشاكل المجتمع يسان رحكاام شرح الوحي و تطيي ت 
جديدة ال توجد في ال رآن . فالرسول سوا  شرح ال رآن ، رو اجتهد و شّرا ينفست ، 
فهو رسول معصوم ال يخرج عن الشرا في كل انحوال ، و من نم فاإن ماا يسانت ، 

 رو يفرضت هو من الشرا . 
   
التنااقض ، ففاي قولات انول ناّص علاى رن السانة  كما رن في كالم الرجل نوا مان   

النيوياااة ال تسااات ل يالتشاااريع . و فاااي كالمااات النااااني قاااال: )) و يكااااد يختفاااي دورهاااا 
الشااريعي المساات ل (( . فااالفرق يينهمااا واضااو، و ال ااول يأنهااا ال تساات ل يالتشااريع ، 

هاا لهاا دور ين ضت قولات يأنات  يكااد يختفاي دورهاا التشاريعي المسات ل، نن  معنااه رن
 تشريعي مست ل محدود ،و ليس رنت ليس لها دور تشريعي كلية . 

 
و زعم ريضا رن كلمة )) السنة (( و إن كانُ موجودة في اللتة العريية ، فإنها لم    

تكن تحمل معناها االصطالحي انصولي في العصر النيو  ،و إنما حملتت فيماا يعاد 
لمعاذ ين جيل إلى  اليمن ،و قولت  -ة و السالم. و رما حادنة إرسال النيي عليت الصال

لت : يم تحكم ؟ ، رو يم ت ضي ؟ ، فأجاب معااذ يأنات  ي ضاي يالكتااب و السانة ،و إذا 
لم يجد فيهما اجتهد يرريت . فاإن هاذا الساؤال عناد نصار حاماد رياي زياد لام يكان عان 
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ماا رن ذلاك ال الحكم يالمعنى السياساي ، يال عان الحكام يمعناى ال ضاا  و الفتاوى . ك
يعني رن مصطلو السنة النيوية كان محمال يالدالالُ التي نجدها في خطاب الشافعي 

تيعة  .  506. ف د كان المصطلو مجردا عن اإلضافة ، و يعني الطري ة ، و العادة الم 
و رقول: إن قولت هذا ال يصو ، و فيات تتلايط و تحرياف للشارا و التااري  ، فعال    

يرياااد تح ي هااا . ننااات روال إن الااذ  حااادد المعنااى الشااارعي  ذلااك لتاياااُ فاااي نفساات
االصاااطالحي لكلماااة: السااانة النيوياااة ، هاااو الشااارا نفسااات ،و لااايس الصاااحاية ، و ال 
التايعون ، و ال الشافعي ، و ال غيرهم من رهل العلم . فالشرا هو الذ  جعل السانة 

يها ، و جعال إتياعهاا النيوية هي المصدر الناني يعد ال رآن الكريم ، و روجب انخذ 
خالفتها طرياق الهاالك .و النصاوص الشارعية الدالاة علاى ذلاك و  طريق النجاة ،و م 
نيتة لت كنيرة جدا ، في الكتاب و السنة معا . فأماا مان ال ارآن ف اد سايق رن ذكرناا  الم 

 منها آياُ كنيرة في المواقف الساي ة .
ة ككال ، ت منال جانياا كييارا مان السانة و رما من السنة النيوية ، فإن  السيرة النيوي    

العمليااة ، فكانااُ ساايرة رسااول هللا تطيي ااا عمليااا لل اارآن و الساانة معااا ماان جهااة ، و 
مصدرا للتشريع من جهة رخرى . و رما الشواهد من السنة ال ولية ، فمنها قولت عليت 

. و)) لكال شارة فتارة ،  507الصالة و السالم: )) فمن رغب عن سنتي فليس مني ((
. و )) تركااُ فايكم شاايئين لاان تضاالوا  508فمان كانااُ شاارتت إلااى  سانتي ف ااد رفلااو ((

، و )) قااوم يسااتنون يتياار ساانتي ،و يهاادون يتياار  509يعادهما : كتاااب هللا و ساانتي ((
 .   510هديي ((

واضاو مان ذلااك رن السانة النيويااة كاناُ تحماال المصاطلو الشاارعي الاذ  حاااول     
فسرة ، و الموجهة ، و الرجل نفيت . ف د كانُ هي المصدر ال ناني للتشريع ، فهي الم 

 .  -عليت الصالة و السالم -المشرعة زمن النيي
و نفس انمر كاان معروفاا و م طي اا زمان الخالفاة الراشادة ، ف اد اهاتم الصاحاية     

يالسنة النيوية ،و رجعوا إليها و حرصوا عليها ، و استون وا في روايتها . و قد كان 
ِ تعاالى  إذا ) -رضي هللا عنت– ريو يكر الصديق ْكٌم نََفاَر فِاي ِكتَااِب َّللاه إذَا َوَرَد َعلَْيِت ح 

ِ نََفَر فِي س نهِة َرس وِل  فَإِْن َوَجَد فِيِت َما يَْ ِضي يِِت قََضى يِِت ، َوإِْن لَْم يَِجْد  فِي ِكتَاِب َّللاه
ِ َصلهى َّللاه  َعلَْيِت َوَسلهَم فَإِْن َوَجَد  فِيَها َما يَْ ِضي يِِت قََضاى يِاِت ، فَاإِْن رَْعيَااه  ذَِلاَك َساأََل َّللاه

يهَماا قَااَم  ِ َصلهى َّللاه  َعلَْيِت َوَسلهَم قََضى فِيِت يِ ََضااٍ  ؟ فَر  النهاَس : َهْل َعِلْمت ْم رَنه َرس وَل َّللاه
إِْن لَْم يَِجْد س نهةً َسنَّها النهيِيُّ َصلهى َّللاه  َعلَْيِت إلَْيِت اْل َْوم  فَيَ  ول وَن : قََضى فِيِت يَِكذَا َوَكذَا ، فَ 

ْم َعلَى َشْيٍ  قََضى يِتِ  َؤَساَ  النهاِس فَاْستََشاَره ْم ، فَإِذَا اْجتََمَع َررْي ه   511( َوَسلهَم َجَمَع ر 
ُ  فِاي َمْجِلاو الشاهد على ذلك ريضا رن الصحايي ريا سعيد الخادر  قاال:)      ٍس ك ْنا

ُ  َعلَاى ع َماَر ناََلنًاا  وَسى َكأَنهت  َماْذع وٌر فَ َااَل اْساتَأْذَْن ِمْن َمَجاِلِس اْنَْنَصاِر إِْذ َجاَ  رَي و م 
ُ  ناََلنًاا فَلَاْم ي اْؤذَْن ِلاي  ُ  اْستَأْذَْن ُ  فَ َاَل َما َمنَعََك ق ْل ُ  َوقَااَل فَلَْم ي ْؤذَْن ِلي فََرَجْع فََرَجْعا

 ِ ِ  َصلهى َّللاه  َعلَْيِت َوَسلهَم إِذَا اْستَأْذََن رََحد ك ْم ناََلنًا فَلَْم ي ْؤذَْن لَت  فَْليَْرِجْع فَ َالَ َرس ول  َّللاه َوَّللاه
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َكْعاٍب  ْيان  لَت ِ يَمنه َعلَْيِت يِيَيِّنٍَة رَِمْنك ْم رََحٌد َسِمعَت  ِمْن النهيِّيِ َصلهى َّللاه  َعلَْيِت َوَسلهَم فَ َاَل ر يَايُّ 
ُ  ع َماَر رَنه  ُ  َمعَات  فَاأَْخيَْر ُ  رَْصاتََر اْل َاْوِم فَ  ْما ِ اَل يَ  وم  َمعََك إاِله رَْصتَر  اْل َْوِم فَك ْنا َوَّللاه

 . 512( النهيِيه َصلهى َّللاه  َعلَْيِت َوَسلهَم قَاَل ذَِلكَ 
   
الصاحاية ،  فيتضو من ذلك رن مصادر التشريع كانُ معروفاة، و واضاحة لادى    

و هي: الكتاب روال، نم السنة نانيا، فإذ لم ي وجد الحدي  علاى المجتهاد رن يجتهاد فاي 
اليح  عن الدليل من الشرا نفست ، مع الحرص و التنيُ من صحة ماا ي اروى عان 

 رسول هللا من المروياُ . 
حاّرف و نانيا إن الرجل لم يذكر دليال صحيحا و ال ضعيفا لتأيياد زعمات ، و إنماا    

حدي  معاذ ، و نفر إليت نفارة علمانياة تحريفياة تسالطية ، إلخراجات مان ساياقت ،و 
عاذ هو دليل دامغ علاى يطاالن  تحمليت ماال يحتمل. علما يأن الح ي ة هي رن حدي  م 
زعم الرجل ، ننت ذكار مصاادر التشاريع يترتياب و وضاوح ، فجعال السانة النيوياة 

لها كذلك في كل ما يعترض معاذ ين جيل ، مان هي المصدر الناني يعد ال رآن ، جع
دون رن ي خصصت يجانب من جوانب الحياة من جهة ،و الحدي  نفست هو حدي  عام 
يشامل كال مجاااالُ الحيااة العملياة ماان جهاة رخاارى . فهاو حادي  يشاامل كال ميااادين 

علياات -الحياااة ماان سياسااية ، و اجتماعيااة ، و علميااة ،و اقتصااادية . نن رسااول هللا
عندما ررسل معاذ ين جيل إلى  الايمن ، ررسالت ليكاون نائياا عنات  –ة و السالم الصال

في كل ما يعترضت ،و في كل جوانب الحياة ، فهو الاوالي ،و الحااكم ، و ال اضاي ، 
فتي ، و المريي. و ال اضي يحكم في كل قضايا و مسائل الحيااة مان  و المعلم ، و الم 

طلااق ، ال تخصاايص فياات ،و ال دون اسااتننا  ، ن  جانااب منهااا . فال حاادي  عااام و م 
 ت ييد ،و ال ت وجد فيت رية إشارة تدل على ما زعمت حامد ريو زيد  . 

و حتى إذا افترضنا جدال رن الحدي  يتعلق يال ضا  و الفتوى ، فإن ذلك ال يعني     
رن الحدي  ال يتعلق يالجانب السياسي على حد زعم الرجال . نن ال ضاا  و اإلفتاا  
يتناوالن  كل مجاالُ الحيااة ، يماا فيهاا الجواناب السياساية . لكان حاماد رياا زياد هاو 
الاذ  تساالّط علاى الحاادي  ينفرتاات العلمانياة ، لتحريفاات و توجيهات خااالف وجهتاات ،و 
تحميلت ماال يحتمل . فيا ُ محاولتت يالفشل الاذريع ، نن  الحادي  صاريو فاي نفاي 

 زعمت و إيطالت . 
كاناُ تعناي الطري اة و  -زمان النياي–لرجال إلاى  رن السانة النيوياة و رما إشاارة ا   

العااادة ، فهااذا زعاام ال يصااو ، نن المفهااوم اللتااو  كااان معروفااا ، و مااذكورا فااي 
ال اارآن الكااريم ، إلااى  جانااب معناهااا الشاارعي الااذ  كااان هااو ريضااا كااان معروفااا و 

ستعمال في صدر اإلساالم و يعاده. و الاذ  كاان يعناي االحتكاام إلاى  السانة النيوياة  م 
 كمصدر ناٍن للتشريع يعد ال رآن الكريم ،و هذا رمر سيق ييانت و إنياتت . 

و الموقاف الخااامس يتضاامن ماازاعم قااال يهااا نصاار حامااد ريااو زيااد ، تتعلااق يعماال    
الشااافعي فااي الساانة النيويااة . منهااا إناات زعاام رن الساانة النيويااة كانااُ فااي حاجااة إلااى  
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لشااافعي ، ليجعلهااا مصاادرا نانيااا . فعماال الشااافعي علااى تأساايس لمشااروعيتها زماان ا
 .  513تح يق ذلك ، و جعلها وحيا و نصا م شرعا

و زعمت هذا ياطل جملة و تفصيال ، و قد سيق رن ناقشناه في ذلك ، و يينا يطالن    
ما ذهب إليت ، و رقمنا اندلة علاى رن السانة النيوياة هاي المصادر انصالي الشارعي 

آن الكريم ، و قد يينا ذلك يدليل الشرا ، و الع ل ، و التااري  . و رماا الناني يعد ال ر
عمل الشافعي فهاو اساتمرار لعمال علماا  رهال السانة فاي الارد علاى رهال انهاوا  و 
الضالل ، الاذين ساعوا إلاى  االنفاالُ مان كنيار مماا جاا  فاي السانة النيوياة ، خدماة 

يرا و احتجاجاا ، و يياناا و ردا . فجاا  عمال الشاافعي تاذك  514لمذاهيهم و مصالحهم
على هؤال  إلرجاا السنة النيوية إلى  مكانها  الصحيو ، الذ  ناّص الشارا عليات ، 
و كانُ عليت زمن النيي و الصحاية و التايعين . و عليت فاإن عمال الشاافعي لام يكان 

 تأسيسا لمشروعية السنة ،و ال كان تحويال لها إلى  وحي . 
فعي جعل السنة من الوحي، وسع مجالها حتاى جعلهاا تشامل و زعم ريضا رن الشا   

–العاداُ و الت اليد، و انعراف التي لم يرفضها اإلساالم ،و ال رنكرهاا . فالشاافعي 
ردماال الساانة فااي الااوحي ،و حااّول الت اليااد و انعااراف ، و العاااداُ  -حسااب زعماات

لزما  .  515للناس كافة ال رشية إلى  وحي . فجعل من عاداُ قريش و رعرافها دينا م 
    
و قولات هاذا غياار صاحيو فاي معفماات ، و فيات تحرياف و تتلاايط ، و تحامال علااى    

الشافعي و طعن فيت . نن كون السنة من الوحي ، لايس هاو مان عمال الشاافعي ، و 
إنما هاو مان عمال الشارا ، فهاو الاذ  جعلهاا وحياا . و هاي ناوا مان رناواا الاوحي 

نزال كاال رآن الكاريم ، فإنهاا ت منال رحكاام هللا اإللهي ، فهي و إن لم تكن كال ما إلهيا م 
تعالى  يأوامره و نواهيت ، و هذا رمار سايق رن يينااه . و ي ؤياد ذلاك ريضاا رن الرجال 
نفساات رشااار إلااى  رن الشاااافعي فااّرق يااين ال اارآن و السااانة عناادما منااع نساا  السااانة 

 ارآن يختلاف عان وحاي . فعدم التسوية يينهما دليل دامغ علاى رن وحاي ال 516لل رآن
 السنة النيوية . 

  
ياالغ فاي ذلاك و     و رما ما ذكره عن ت اليد قاريش و عاداتهاا و رعرافهاا ، فالرجال م 

حاارف لاات . نن  دياان اإلسااالم دياان إلهااي عااالمي ، جااا  لتتيياار الواقااع العريااي و  م 
ت ،و العالمي من انصول و الفروا معا،و تشريعاتت ،و ع ائده ،و مفاهيمات، و علوما

طييعياتت ،و منط ياتت ،و مناهل استداللت كلها شواهد و ردلاة دامتاة علاى رن اإلساالم 
دياان شااامل كاماال جااا  لي تياار الع ائااد و المفاااهيم ،و المشاااعر الساالوكياُ فااي كاال 
مجاالُ الحياة . فهذا هو انصل الاذ  تجاهلات حاماد رياو زياد مان جهاة، و زعام رن 

فهااا وحيااا ماان جهااة رخاارى  . فجعاال ماان الحيااة الشااافعي جعاال ت اليااد قااريش و رعرا
 الصتيرة قية كييرة .   
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و عليت فإنما رقره اإلسالم من رخالق و عاداُ حميدة كانُ فاي قاريش ، فهاي قليلاة  
يالم ارنة إلى  ما جا  يت اإلسالم من ميادئ و تشريعاُ في مختلف مجاالُ الحياة . 

  رلح ات يالشارا ،و إنماا هللا تعاالى  و هذا رمر رقاره اإلساالم ، لايس الشاافعي هاو الاذ
هو الذ  جعلت من دينت . علما يأن إلحااق الشارا لايعض انخاالق الحميادة ياإلساالم 
قاً لَِّمااا يَااْيَن يََدْيااِت ِمااَن  َصااّدِ يناادرج ضاامن قولاات تعااالى : }َورَنَزْلنَااا إِلَْيااَك اْلِكتَاااَب يِاااْلَحّقِ م 

} ََ ً َهْيِمناا : ))  -عليات الصاالة و الساالم -، و قاول النياي -4:ساورة المائادة-اْلِكتَاِب َوم 
. فهذه المكارم هاي فاي انصال مان اإلساالم  517إنما ي عنُ   نتمم مكارم انخالق ((

تمُ الرساالُ جا  اإلسالم الخاتم و رلحق  الذ  جا  يت كل اننييا  الساي ين ، فلما خ 
رصيحُ من دين اإلسالم  تلك انخالق يأصلها انول . و يمجرد إقرار اإلسالم لها ،

، و ال يصو وصفها يأنها ت اليد و رعراف ، و عاداُ جاهلية كما فعل حامد ريو زيد 
 ، الذ  رراد رن ي وهمنا يذلك الزعم يطري ة تحريفية تتليطية .  

   
و رما الموقف الخامس فمفاده رن هشام جعيط زعم رن المسلمين هم الذين نسايوا      

د ،و جعلوه مصدرا و مرجعا للتشاريع ،و الحكماة و انخاالق . انحادي  للنيي محم
و اعتيروه يتكلم يالوحي ،و عّفموه حتى جعلوه من ر سس دينهم في الحدي ، و ركنر 

 .  518من )) ذلك في الشهادة  ذاتها ، ر  في صلب المعت د ،على مر الزمن ((
د    عاند ، و م  تالط ، و م  فتٍر على ال رآن و رقول: هذا الرجل م حّرف ، و م  لس ، و م 

، و التاري  ، و المسلمين . و كالمت هاذا هاو زعام ياطال يالضارورة مان اإلساالم و 
التاااري  . و صاااحيت إمااا رناات  جاهاال ال يعااي مااا ي ااول ، و إمااا رناات صاااحب هااوى 
م تعصب رعماه هواه حتى جعلت يتعمد ذكر تلاك انياطيال و المفتريااُ ياال حياا  . و 

يضرورة الشرا و التاري  ،و ما ذكرناه ساي ا كاف لرده و دحضت زعمت هذا يالطل 
ال  –الذ  هو من ردعيا  الع النية  –. لكننا ذكرناه هنا ليعرف الناس رن هذا الرجل 

يااتكلم يالع اال ،و ال يالشاارا ، و ال يااالعلم ، و إنمااا يااتكلم يهااواه و تعصاايت للياطاال ، 
حساااب ح ااائق الشاارا ، و الع اال ، و انتصاارا لمصااالحت الماديااة و المذهييااة ، علاى 

 التاري  . 
فعجيا من هذا الرجل كيف سمو لنفست يممارسة التحرياف و االفتارا  المتعمادين     

على الشرا و التاري  ؟ ! . إنات يتعماد التحرياف و التتلايط ،وهاو مان الاذين يصادق 
اوَن اْلَحاقه َورَنات ْم  عليهم قولت تعالى : }يَا رَْهاَل اْلِكتَااِب ِلاَم تَْليِس اوَن اْلَحاقه  يِاْليَاِطاِل َوتَْكت م 

وَن { . إن كل النااس يعلماون رن ال ارآن الكاريم هاو الاذ  -71سورة آل عمران:-تَْعلَم 
جعل السنة النيوية المصدر النااني للتشاريع فاي ديان اإلساالم ،و لايس المسالمون هام 

ماان يالرساول هاو الذين فعلوا ذلك من جهة ، و رن ال ارآن نفسات هاو الاذ  جعال اإلي
الركن الناني من رركان اإليمان ، يعد اإليمان ياهلل مان جهاة نانياة . لكان هاذا الرجال 
رعماااه هااواه و تعصاايت للياطاال ماان رن يٌ اار يااذلك ، فااأنكره ، و جااا  يالمفترياااُ و 

يكياُ معا .   انياطيل التي هي من الم ضحكاُ و الم 
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ن حامد ريا زيد زعم رن اإلمام رياا حنيفاة ال مفاده ر -السادس –و الموقف انخير     
يعتير إجماا الصحاية سنة واجية اإلتياا . فكان يختار من رقوالهم و رفعاالهم يحرياة 

ن ال عن محمد –تامة حسب ما يهديت إليت الع ل و ال ياس . نم رورد قوال نيي حنيفة 
صالى هللا  –ساول هللا ي ول فيت: إذا لم رجد في كتاب هللا ،و ال في سانة ر -ريي زهرة
رخذُ ي ول الصحاية من شئُ ،و ردا قول من شئُ ، نم ال رخرج من  -عليت و سلم

قولهم إلى  قول غيرهم . فإذا انتهى انمر إلاى  إياراهيم ، و الشاعيي ،و ايان سايرين 
 .519،و سعيد ين الم سيب ، فلي رن اجتهد كما اجتهدوا((

   
فااي قولاات يااأن ريااا حنيفااة ال يعتياار إجماااا و رقااول: إن الرجاال واهاام و م خطاائ      

الصحاية سنة واجية اإلتياا ، و الدليل على ذلك الشواهد النالنة ارتية: رولها هاو رن 
ال ااول الااذ  ن لاات عاان الشااي  محمااد ريااي زهاارة ال يتعلااق ياإلجماااا ، و إنمااا يتعلااق 

ختلف فيها يين الصحاية . فعند اختالفهم فلت رن يختار يين رقوالهم ما يراه  يانمور الم 
صحيحا ،و ال يخرج عن رقوالهم. و هذا يعني رنت إذا ما رجمعوا على رمار ماا ، فإنات 
سيأخذ يت يالضرورة ، ننت  عند اختالفهم لم يخرج عن رقاوالهم إلاى  رقاوال غيارهم 
من رهل العلام . فعناد اتفااقهم سايأخذ يارريهم ، و ال ي اول يارر  مان خاالفهم . فاال ول 

 امد ريو زيد هو ضده ،و ليس في صالحت . الذ  ن لت ح
  
و الشاهد الناني مفاده هو رنت ن  ل عن ريي حنيفة رنت قيل لت: إذا كان قولاك ي خاالف    

. و هذا يعني رنت  إذا كان رياو  520قول الصحاية . قال : اتركوا قولي ل ول الصحاية
ماعهم إن وصالت. و حنيفة يأمر يترك قولت إذا خالف قول الصحاية ، فإنت سيأخذ يإج

عليت فإنات ال يصاو ماا قالات الرجال مان رن رياا حنيفاة ال يعتيار إجمااا الصاحاية سانة 
 واجية اإلتياا .

مفااده رن رصاول الف ات عناد الطائفاة الحنفياة هاي رريعات  -النالا  -و الشاهد انخير   
يطال .و هاذا ي   521رصول، و المتمنلة في : الكتاب ، و السنة ، و اإلجماا ، و ال ياس

ما نسيت الرجل إلى  ريي حنيفة ، ننات  ال ي ع ال ، و ال يصاو رن يكاون رياو حنيفاة ال 
يعتير إجماا الصحاية رصال من رصول الف ات ،نام ياأتي رصاحايت و يجعلونات انصال 

 النال  من رصولهم الف هية انريعة !! . 
  

عان يعاض ردعياا  -يتياين منات رن ماا ن لنااه  -و هاو النالا  -و ختاما لهذا الفصال     
من آرا  و اعتراضاُ ، و انت اداُ تتعلق يأصول الدين و رصاول الف ات  –الع النية 

تالطاُ ، و تحريفاُ ، لم يصاو  فترياُ ، و م  ؛ ما هي إال رياطيل ، و شيهاُ ، و م 
منها شي  في معفام انحياان ، علاى كنرتهاا و تنّوعهاا ، و تعاالم رصاحايها . و رنهاا 

رصااحايها يفت اادون إلااى  الماانهل العلمااي الصااحيو فااي كنياار ممااا دلاُ ريضااا علااى رن 
 كتيوه عن رصول الدين و رصول الف ت . 
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 أباطيل حول السيرة و الحديث ،و التاريخ و حركة الترجمة
  

رنااار يعااض ردعيااا  الع النيااة رياطياال و شاايهاُ كنياارة ، منهااا مااا يتعلااق يالساايرة     
يو  الشاريف ،و منهاا ماا يتعلاق يتااري  اننيياا   و الصاحاية و النيوية و الحدي  الن

زمان –قضايا رخرى  ، و منها ماا يتعلاق يترجماة التارا  ال اديم إلاى  اللتاة العريياة 
. فما تفاصيل ذلاك ؟ ، و ماا وجات الصاواب فيماا رنااره هاؤال  مان  -العصر العياسي

 رياطيل و مفترياُ ؟ . 
 نبوية : أوال : أباطيل تتعلق بالسيرة ال

سيق لي رن رفاردُ كتاياا للارد علاى رياطيال و خرافااُ تتعلاق ياال رآن الكاريم و     
؛ لكنني هنا ال ر عيد ذلك ، و سأواصل الرد على رياطيل و  522السيرة النيوية الشريفة

                                                
،و هو رد على رياطيل عايد  -عليت الصالة و السالم -مدالكتاب عنوانت  : رياطيل و خرافاُ حول ال رآن الكريم و النيي مح 522

 الجاير  و خرافاُ هشام جعيط ، فيما رناراه من مفترياُ حول ال رآن و السيرة  . و الكتاب منشور ورقيا و إلكترونيا . 
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مفترياُ رخارى  ، رنارهاا يعاض ردعياا  الع النياة ،و ساأذكرها مان خاالل المواقاف 
 ارتية : 

كماا -قيال يعنتات -عليات الصاالة و الساالم-حسان حنفاي زعام رن النياي رولها هاو رن   
فإناات يلااغ )) النهايااة فااي العلااوم و المعااارف  -اتصااف يالصاادق و انمانااة و الشااجاعة

))523  . 
و رقول: إن قولت هذا زعم ياطل جملة و تفصيال فيماا يتعلاق ياالعلوم ، و لام ياذكر    

دلايال ،و ال يعجاز عنات رحاد . و هاذا  عليت دليال صحيحا و ال ضعيفا ،و الازعم لايس
-الرجل يردد مزاعم الكفار من اليهود و النصارى و رمنالهم في إنكارهم لنيوة محمد

،و تعليلهم لها . و هؤال  كلهام علاى خطاى قاريش و العارب  -عليت الصالة و السالم
و الذين رنكاروا نياوة محماد ياال دليال ،و إنماا رنكروهاا جحاودا و اساتكيارا ،و حسادا 

عنادا . و قد ريطل هللا مزاعمهم ،وكشف مفترياتهم ،و تحداهم ياال رآن الكاريم ، قاال 
 ُِ ي ونََك َولَِكنه الفهاِلِميَن يِآيَا ن َك الهِذ  يَ  ول وَن فَإِنهه ْم الَ ي َكذِّ  َّللّاِ سيحانت: }قَْد نَْعلَم  إِنهت  لَيَْحز 

ْلنَااا َعلَااى َعْيااِدنَا فَااأْت واْ ، } َوإِن ك  -33سااورة اننعااام:-يَْجَحااد وَن { ااا نَزه مه ناات ْم فِااي َرْيااٍب ّمِ
ان د وِن َّللّاِ إِْن ك ْنات ْم َصااِدقِيَن فَاإِن لهاْم تَْفعَل اواْ َولَان  نِْلِت َواْدع اواْ ش اَهَدا ك م ّمِ ن ّمِ يِس وَرةٍ ّمِ

ُْ ِلْلَكافِِريَن {تَْفعَل واْ فَاته  واْ النهاَر الهتِي َوق ود َها النهاس  َواْلِحَجارَ  -23سورة الي رة :-ة  ر ِعده
اوَن {-24 اوَن اْلَحاقه َورَنات ْم تَْعلَم  آل -،و }يَا رَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْليِس وَن اْلَحقه يِاْليَاِطاِل َوتَْكت م 

. فهذا الرجل ي ردد مزاعم هاؤال  مان دون ر  دليال ، و الشاواهد ارتياة -71عمران:
 : ت يطل مزاعمت كلية 

رولهااا هااو الشاااهد التاااريخي ، و مفاااده رن كاال المصااادر التاريخيااة التااي ررخااُ     
قيل نيوتت و يعدها ، لم ت شر من قريب ،و ال من  -عليت الصالة و السالم-لسيرة النيي

يعيد إلى  رنت تل اى تعليماا ، رو كاناُ لات مطالعااُ فاي الكتاب ،و ال رنات  كاان م طلعاا 
يااأن يااذكروا لنااا روايااة  -هااو رمنالاات-و نحاان نتحااداه علااى علااوم و معااارف عصااره .

 تاريخية واحدة تؤيد مزاعمهم المكذوية . 
و الشاهد الناني يتمنل في الدليل ال رآني ،و هو دليل قطعي حاسم، و لت جانياان :    

تاريخي ،و شرعي ، انول هو رن ال رآن يمنل ينفست وني ة تاريخية متاواترة قطعياة 
اد  الدعوة ،و سجلُ كنيرا منها ،و من حياة  رسول هللا قيل النيوُ ، عاصرُ حو

نيوتت و يعدها . و الجانب الناني رنت يمنل كالم هللا تعالى  الذ  ال يأتيت الياطل ريدا . 
قد حسم رمر ما زعمت الرجل حسما نهائيا ، و ركد على رن  -يهذين الجانيين-و ال رآن
لاوم عصاره قيال نيوتات و ال يعادها ،و ال لام يطلاب ع -عليت الصاالة و الساالم-محمدا

كان متيحرا وال متضلعا فيهاا ،و إنماا هللا تعاالى  هاو الاذ  اجتيااه و ركرمات ياالعلم و 
َُ تَْدِر  َما اْلِكتَااب   ْن رَْمِرنَا َما ك ن وحاً ّمِ النيوة ، ل ولت سيحانت: }َوَكذَِلَك رَْوَحْينَا إِلَْيَك ر 

يَمان  َولَِكن َجعَ  ْلنَاه  ن وراً نهْهِد  يِِت َمْن نهَشا  ِمْن ِعيَاِدنَا َوإِنهَك لَتَْهِد  إلى  ِصَراٍط َواَل اإْلِ
ْستَِ يٍم { ، فهذا نفي تأكيد  عام على رنت لام يكان للرساول علام  -52سورة الشورى:-مُّ

يكتااب قيال نيوتاات: ال قارا ة ، و ال فهماا ،و ال ممارسااة . و قاال ريضاا: } َورَنااَزَل َّللّا  
ساورة -لَْيَك اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوَعلهَمَك َما لَْم تَك ْن تَْعلَم  َوَكاَن فَْضال  َّللّاِ َعلَْياَك َعِفيمااً {عَ 

َك ِمان -113النسا : َُ َوالَ قَْوم  َها رَن َُ تَْعلَم  ،و }تِْلَك ِمْن رَنيَا  اْلتَْيِب ن وِحيَها إِلَْيَك َما ك ن
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تهِ يَن {قَْيِل َهـذَا فَاْصيِْر إِنه  ، و }نَْحان  نَ  اصُّ َعلَْياَك رَْحَساَن -49ساورة هاود:- اْلعَاقِيَةَ ِلْلم 
َُ ِماان قَْيِلااِت لَِمااَن اْلتَااافِِليَن { سااورة -اْل ََصااِص يَِمااا رَْوَحْينَااا إِلَْيااَك َهااـذَا اْل  ااْرآَن َوإِن ك ناا

علوم فيال  لم تكن لت -عليت الصالة و السالم-. فال رآن شاهد على رن النيي-3يوسف:
النيوة ،و إنماا هللا تعاالى  هاو الاذ  اجتيااه و علّمات . و هاذا دليال قااطع علاى يطاالن 
زعم حسن حنفي ، لكن الرجل صاحب هوى ، يتعمد مخالفة ح ائق ال رآن و التاري  

 من دون ر  دليل .
لام تتهمات يأناات   -عنادما رنكارُ نياوة محماد–و الشااهد النالا  مفااده هاو رن قريشاا    

العلم قيل نيوتت ، و ال رنت كانُ لات علاوم و معاارف عصاره . و لاو كاان حالات  طلب
كذلك ما تخلفُ قريش ياتهامت يتل ي ذلاك قيال نيوتات ،و ماا خفاي عنهاا حالات  . و قاد 
سجل كال مان ال ارآن و التااري  رن قريشاا اتهمتات يتل اي ال ارآن عان يعاض النااس ، 

و الاذ  يهمناا هناا هاو رنهاا لام تتهمات يماا لكنها فشلُ في إنياُ اتهامها لت من جهة ، 
عان  -زمان الادعوة–زعمت حسن حنفي من جهة نانية ، و إنماا اتهمتات يتل اي ال ارآن 

 يعض الناس ، من دون ر  دليل .  
عالما  -عليت الصالة و السالم-مفاده رنت لو كان محمد -انخير –و الشاهد الرايع     

حااد زعاام حساان حنفااي ، لع اارف يااين قوماات  يعلاوم عصااره و يلااغ فيهااا النهايااة ، علااى
يالعاالم ، كمااا ع اارف يياانهم يالصاادق و انمانااة . و لعاارف يااالعلم ريضااا ، كمااا ع اارف 

. و لو كان النيي عالما يعلوم عصره و  524ورقة ين نوفل يأنت عالم يعلم رهل الكتاب
ن إلى  ورقة ين نوفل ،و لماا كاا –رضي هللا عنت  -معارفت لما رخذتت زوجتت خديجة
لكي يشارح لات  –عندما نزل عليت الوحي رول مرة  -هو في حاجة إلى  الذهاب إليت 

 . 525حالت ، و ي ساعده في التعرف على ما حد  لت
   
و الموقااف الناااني مفاااده هااو رن هشااام جعاايط قااال: )) و ماان الواضااو عنااد  رن    

الكتاياة شخصا منل محمد في الزمن الوسيط الذ  عاش فيت ، كاان ي حسان ال ارا ة و 
،و رنت كان يتمتع يأوصااف النياوغ و العي رياة ،و الحاففاة ،و الاذكا  الوقااد (( . نام 
زعاام ريضااا رن المساالمين انوائاال نزعااوا عاان الرسااول تلااك انوصاااف لاادعم إلهيااة 
ال اارآن. و زعاام ريضااا رن ال اارآن لاام يااذكر صااراحة رن محماادا ال ي حساان ال اارا ة و 

قريش يأن رعجميا ي علمت ،و رنت اكتتاب ال ارآن . نام الكتاية، مع رنت رشار إلى  دعوى 
رن الرجل قّزم الرد ال رآني و حّرفت ، عندما قال : يل هو يذكر على لساان مشاركي 
قريش رنهم  يتهمون محمدا يأخذ العلم عن رجل رعجمي ،و يرد عليهم ف ط في ن طة 

م عان رنااس ، و رنات  لتوية ، يأن ال رآن عريي. فهو ي شير إلى  قاولهم يأنات يأخاذ العلا
 .  526)) رساطير انولين ركتتيها (( . و ال يرد ال رآن يأن النيي ال ي حسن الكتاية ((

و دحضااا لمزاعماات رقااول: روال إن هااذا الرجاال يااتكلم يااال علاام ، و ال ع اال ، و ال    
شرا ،و إنما هو صاحب هوى يتكلم يالفن و الهوى ،و التعصب للياطل . و هو قاد 

عندما قال: )) و الواضو عند  رن شخصا ...  (( ، فاذلك واضاو فاي اعترف يذلك 
رهوائت وفنونت ، و روهامت و خرافاتت . و هذا رسلوب عيار علماي ،و ال ع الناي ،و 

                                                
 .  7ص:  1البخاري: الصحيح ، ج   524
 .  7ص:  1، ج نفسه   525
 .   45هشام جعيط : الوحي و ال رآن ، ص:  526
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ال شاارعي ،و ال موضااوعي ماان جهااة ،و ال يصااو اسااتخدامت فااي وجااود الح اااائق 
ياااب الرواياااُ التاريخيااة النايتااة ماان جهااة رخاارى  ، و ال ي سااتخدم إال فااي حاااالُ غ

التاريخياااة ، رو فاااي الحااااالُ االحتمالياااة ، علاااى رن ال ي ياااُ فيهاااا إال يالشاااواهد و 
الم رجحاُ ، ننت ال ترجيو يال م رجو ،و مع ذلك تي ى النتائل فنية . لكن الرجل لم 
يلتاازم يااذلك ،و داس علااى كاال ريجاادياُ اليحاا  العلمااي الموضااوعي ،و اعتمااد علااى 

ا و التاري  . محاولة منت إلقناا نفست ،و متالطة ال ارا  ، هواه في نفي ح ائق الشر
و للتهرب من الن د و المالح ة العلمية ، يدعوى رن ذلك اتضو عنده !! . لكن هيهاُ 
، إن ذلك ليس دليال ،و سيي ى زعما ياطال ،و الزعم لايس دلايال، ال يعجاز عنات رحاد 

حيحة ،و هاذا لان يحصال ،و لان يصاو زعمات إال إذا دعمات ياالحجل و الشاواهد الصا
عليت إلى  انيد . علما يأنت  لم ي دعم زعمت يدليل صحيو و ال ضعيف ، و هاذا لايس 
من العلم في شاي  ،و ينازا عان كتاياتات صافة العلمياة و الموضاوعية . و لان تنفعات 
عيارة )) و الواضو عند  (( ، فهي عيارة تهرب و تضليل ،و تحريف و تدليس ،و 

صاحب هوى ، و سانفل نطاليات يالادليل الصاحيو ، نن العلام   هي شهادة ضده يأنت
 ي وم اليرهان ال على تلك العيارة الجوفا  .

فتٍر ، تعمد الكذب على هللا و رسولت و المسلمين ،و     و نانيا إن هذا الرجل كذاب م 
رنكر يديهياُ و ح ائق الشرا و التااري  مان دون ر  دليال صاحيو ،و ال ضاعيف ، 

الفن و الهوى . و قد رعماه هواه و تعصيت للياطل ، حتى رصايو يهاذ  ،و إال إتياا 
يفتر  ،و ينكر الح ائق و اليديهياُ يال حيا  ،و يال ر  ضايط ع لاي ،و ال علماي . 
فزعم رن المسلمين انوائل هم الذين نزعاوا عان الرساول صافاُ النياوغ و العي رياة 

 -شارعا و تاريخاا -نن  النايُ قطعاا  لدعم إلهية ال رآن. و هذا كلت هذيان و كذب ،
رول ما رفهر دعوتت قاال ل ومات: إناي رساول رب  -رن محمدا عليت الصالة و السالم

العالمين إليكم و إلى  الناس كافة ،و جا هم يال رآن الكريم كيرهان قااطع داماغ علاى 
إن صدق نيوتت . و قد قاال لهام ذلاك قيال رن تتكاون الجماعاة المسالمة و يعادها . يال 

فهور رسول هللا و معت ال رآن الكريم ، هماا اللاذان روجادا الادعوة اإلساالمية و رماة 
اإلسالم ،و ليس العكس. و هذا رمر نايُ قطعا يالشرا و التاري  و الضرورة . فاهلل 
تعالى  هو الذ  ررسل محمدا نييا و رسوال ،و جعلت رحماة للعاالمين ،و لايس محماد 

مسالمون هام الاذين ررسالوه ،و كياف ي رسالونت وهام لام هو الذ  ررسال نفسات ،و ال ال
يفهروا إال يعد فهوره ينيوتت و دينت و دعوتت ؟؟ !!. قال تعاالى : }إِنهاا رَْوَحْينَاا إِلَْياَك 
َكَماا رَْوَحْينَاا إلاى  ن اوحٍ َوالنهيِيِّايَن ِمان يَْعاِدِه َورَْوَحْينَاا إلاى  إِْياَراِهيَم َوإِْساَماِعيَل َوإِْسااَحاَق 

وَد َزي اوراً {وَ  وَن َوس لَْيَماَن َوآتَْينَاا َداو  -يَْع  وَب َوانَْسيَاِط َوِعيَسى َورَيُّوَب َوي ون َس َوَهار 
ْلااك  -163سااورة النسااا : ،}ق ااْل يَااا رَيَُّهااا النهاااس  إِنِّااي َرس ااول  َّللّاِ إِلَااْيك ْم َجِميعاااً الهااِذ  لَاات  م 

ُِ َوانَْرِض ال إِلَاـتَ إاِله  ااّيِ السهاَماَوا ُ  فَاآِمن واْ يِااَّلّلِ َوَرس اوِلِت النهيِاّيِ ان ّمِ  ه اَو ي ْحيِاـي َوي ِمياا
،و }َوَمااا -158سااورة انعااراف:-الهااِذ  ي ااْؤِمن  يِاااَّلّلِ َوَكِلَماتِااِت َواتهيِع ااوه  لَعَلهك ااْم تَْهتَااد وَن {

ْلعَالَِميَن { فعجياا مان هاذا الرجال المفتار   .-107سورة اننييا :-رَْرَسْلنَاَك إاِله َرْحَمةً لِّ
الذ  رعماه هواه و تصعيت ، حتى رصيو ينكر الح ائق و اليديهياُ ،و يتعماد الكاذب 

 على هللا و رسولت ،و على التاري  و المسلمين !! . 
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و نالنااا إن اتصاااف رسااول هللا يالصاافاُ الحمياادة ، هااو رماار طييعااي ، و وصااف    
و فطنا ،و عفيما ، و عي ريا ، هو رمر صحيو الرجل لت يأنت  كان حكيما ،و ذكيا ، 

،  -عليت الصاالة و الساالم-، يمنل جانيا من شخصية النيي الخاتم : محمد ين عيد هللا
ل ااٍق َعِفاايٍم { . لكاان هااذا الرجاال -:4سااورة ال لاام-الااذ  قااال فياات تعااالى :}َوإِنهااَك لَعَلااى خ 

يوتاات ،و ي مّكناات ماان المفتاار  فاان رن ال ااول ياتصاااف الرسااول يتلااك الصاافاُ ي لتااي ن
إيجاد تفسير يشر  لها . و هذا وهم ،و محاولة فاشلة ، نن تلك الصفاُ يتصف يها 
النيي ، و قد يتصف يها غيره من اليشار ، لكان النياوة ال يتصاف يهاا إال النياي الاذ  
رختاااره هللا تعااالى  نييااا . فااالنيي يتصااف يتلااك الصاافاُ يالضاارورة ، لكاان العفاايم و 

نييا يشرا  -عليت الصالة و السالم-نييا يالضرورة . لذا كان النيي محمدالعي ر  ليس 
، و نييا عفيما عي ريا ، فنيوتت لم تلغ عفمتت و عي ريتت ،و ال إنسانيتت و ال عي ريتت 
رلتُ نيوتت ،و ال هما يديال عنها . لاذا وصافت هللا تعاالى  يالصافاُ اليشارية الحميادة 

 ،و ركرمت يالنيوة . 
من عند ريت ، هو  –عليت الصالة و السالم –يأن ال رآن الذ  جا  يت محمد علما    

كتاب ال يمكن تفسيره يالعفمة و ال يالعي رية ، مهما يالتنا فاي ذلاك . ننات  كتااب ال 
ي يل التفسير اليشر  ريدا ، فهو كتاب معجز تحدى هللا يت اإلنس  و الجن ،و مفاهر 

. و حتى إذا افترضنا جدال  527هنا مجال الخوضإعجازه دامتة و كنيرة جدا ، ليس 
و حشاه -، رن محمدا جا  يال رآن و قال لنا: إن هذا ال رآن هو الذ  جا  يت من عنده

، لوجااب علينااا تكذيياات، نن  ال اارآن ال ي ياال التفسااير اليشاار  ، و  -رن ي ااول ذلااك
صاو تكاذيب يستحيل رن يأتي يت مخلوق من عناده  و يماا رن انمار كاذلك ، فإنات ال ي

 محمد عندما قال لنا: إن ال رآن وحي إلهي ،و رن هللا رنزلت عليت.
و يما رن العي رية ال ت ايل النيوة ،و ال تلتيها ،و ال تحل محلهاا ،و ال تسااويها ،      

و ال هي من المعجزاُ ، وجدنا كنيرا من يني آدم اتصفوا يها قديما و حدينا ، و في 
نساايية ،و يمكاان ت لياادها، رو اإلتيااان  -ر  العياااقرة-الهممختلااف جهاااُ العااالم ،و رعماا

يأحسن منها. و هم يارعون فاي تخصصااتهم ، لكانهم ليساوا كاذلك فاي التخصصااُ 
فهاي تي اى  -مهما يلتُ من الدقة و العماق و االتسااا–العلمية انخرى  . و رعمالهم 

لهااا ، رو نساايية تحتماال الخطااأ كمااا تحتماال الصااواب ماان جهااة ،و يمكاان اإلتيااان يمن
تجاوزها من جهة رخرى  . فالعي رية مهما يلتُ من ال وة ، و التزارة في العطا  و 
اإليداا ، فال يمكنها رن تخرج عن اإلطار اليشار  ، و ال تحاّول صااحيها نيياا ،و ال 
إنسانا كامال . و هذا خالف النيي الذ  يجمع يين العي رية اليشارية و الاوحي اإللهاي 

 .   -عليت الصالة و السالم –نا محمد ، كما هو حال نيي
و رايعاا إن زعمات يااأن الرساول كااان ي حسان ال ارا ة و الكتايااة ،و رن ال ارآن لاام      

خالف لح ائق التااري  و ال ارآن  ي صّرح يأنت  لم يكن يحسن ذلك ، هو زعم ياطل ، م 
ُ  هذا الموضوا يشي  من التفصيل فاي رد  ع لاى ،و السنة الصحيحة . و قد تناول

سات ل ، فاال ر عياده هناا ، لكنناي رتناولات يإيجااز ،و يأسالوب 528هذا الرجل في كتااب م 

                                                
 من رراد الوقوف على ذلك فليرجع إلى  الكتب المتخصصة في اإلعجاز ال رآني ، فهي كنيرة جدا .  527
 .   -عليت الصالة و السالم  –سي ُ اإلشارة إليت ، و هو : رياطيل و خرافاُ حول ال رآن الكريم و النيي محمد  528
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تايرة يعض الشي  . و رما الشواهد على يطالن   زعمت ، فمنها  آخر ،و من زوايا م 
 الشاهدان ارتيان: 

رولهما يتمنل في شهادة التاري  ، فهو يشهد على رنت  ال توجد رواية صحيحة و      
عليات الصاالة و -ة تنص ، رو ت شير من قريب ،و ال من يعيد إلى  رن محماداال ضعيف
كان يعرف ال را ة رو الكتاية ، رو هماا معاا ، قيال نيوتات . و رماا الروايااُ  –السالم 

تعلّم قرا ة يعض الحروف و انساما   -عليت الصالة و السالم-التي رشارُ إلى  رنت 
. و قد نّص  529الصحيو منها ال ي نيُ ذلك يعد نيوتت ، فهي رواياُ غير صحيحة،و

صالى هللا عليات –الحافف اين كنير على رنت )) ع لام ياالتواتر،و يالضارورة رن محمادا 
لم يكن ي عاني شايئا مان الكتاياة ، ال فاي رول عماره ،و ال فاي آخاره (( . و ماا  -وسلم

يكتياون ياين  كان ي حسن الكتاية ،و ال يخط سطرا ،وال حرفا ييده ، يل كاان لات ك تااب
 .  530يديت الوحي ،و الرسائل إلى  انقاليم

و الشاهد الناني مفاده هو رن ال رآن الكاريم صاّرح فعاال وح اا رن رساول هللا كاان    
رميا ال ي رر و ال يكتب من جهة . و رشار إلى  ذلك ريضا يالتضامن مان جهاة نانياة . 

نوايااُ الشاارا ،و ماان  و كمااا رن عاادم معرفااة الرسااول لل اارا ة و الكتايااة كانااُ ماان
الح ائق المعروفة لد  قريش فيما تعرفت عن رسول هللا من جهة نالنة . لكان الرجال 
رغفل ذلك ،و حّرف يعضت و قّزمت . و الادليل علاى صاحة ماا قلنااه ،و يطاالن زعام 

 الرجل ، ارياُ ال رآنية ارتية: 
في قولات سايحانت   : }  رولها هو وصف هللا تعالى  لنييت محمد يأنت النيي انمي ،    

اّيِ الهاِذ  ي اْؤِمن  يِااَّلّلِ َوَكِلَماتِاِت َواتهيِع اوه  لَعَلهك اْم تَْهتَا -د وَن {فَآِمن واْ يِاَّلّلِ َوَرس وِلِت النهيِّيِ ان ّمِ
ايه الهاِذ  يَِجد ونَات  َمكْ -158سورة انعراف: س اوَل النهيِايه ان ّمِ ت ويااً ،و }الهِذيَن يَتهيِع اوَن الره

. و انماي هاو الاذ  ال ي ارر و ال يكتاب  -157سورة انعراف:-ِعنَده ْم فِي التهْوَراةِ {
،و انميون هم الذين ال يعرفون ال ارا ة و ال الكتاياة . و لايس صاحيحا ماا ي  اال ياأن 
انميين هم ما عدا رهل الكتاب ، من العرب المشركين ،و الفرس و غيرهم من انمم 

ير صحيو ، نن هؤال  سموا رميين نمرين: انول هاو رنهام  كاانوا ال . فهذا رر  غ
يعرفااون ال اارا ة و ال الكتايااة،و لاايس لهاام إطااالا يمااا عنااد رهاال الكتاااب ، كااالعرب 
المشركين. و انمر الناني هو رن من هؤال  انميين من كانُ لهم معرفة ياال را ة و 

هم من انمياين، ننهام  -مع ذلك –كنهم الكتاية ،و لهم دراية يالعلوم كالفرس منال ، ل
كانوا يجهلون ما عند رهل الكتاب ، و ال معرفاة لهام يادينهم . لاذا رطلاق اليهاود علاى 

ر  من -غيرهم من انمم اسم رميين ، من جهة ، نم رن هللا تعالى  وصف طائفة منهم
يُّاا -اليهاود ْم ر ّمِ ااوَن يأنهااا رميااة ماان جهااة رخاارى  ، فاي قولاات ساايحانت: }َوِمااْنه  وَن الَ يَْعلَم 

. فمع رن هؤال  كانوا طائفة  -78سورة الي رة:-اْلِكتَاَب إاِله رََمانِيه َوإِْن ه ْم إاِله يَف نُّوَن {
ماان اليهااود ، إال رن هللا وصاافهم يااأنهم  رميااون ال يعلمااون الكتاااب إال رماااني . و قااد 

ُ  فااي  اليحا  عاان معناى انمااي ،و تيااين لاي رن معناااه هاو الااذ  ال ي اارر و ال  توساع
ُ  ذلك يأدلة دامتة من ال رآن الكريم  ،و السنة النيوية الصحيحة ،و  يكتب . و قد ريد

                                                
 كد من ذلك رنفر كتاينا المذكور ساي ا . للتأ 529
 .  553،  413ص:  3، ج  1994اين كنير : تفسير ال رآن العفيم ، دار الفيحا  ، دمشق ،  530
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رقاوال الصاحاية و التااايعين ،و مان جاا  يعاادهم مان رهال العلاام خاالل ال ارون النالنااة 
 .  531الهجرية انولى

َُ تَتْل او     ِمان قَْيِلاِت ِمان ِكتَااٍب َواَل  و الدليل ال رآني الناني هو قولت تعاالى : }َوَماا ك نا
ْيِطل وَن { ْرتَاَب اْلم  طُّت  يِيَِمينَِك إِذاً اله ، فارياة نصاُ يصاراحة -48سورة العنكياوُ:-تَخ 

ما كان ي رآن كتايا و ال يخطت ييده قيل نيوتت  -عليت الصالة و السالم-على رن محمدا
عاالى  يأنات  )) النياي انماي (( . ، ننت كان رميا ال ي رر و ال يكتب ، لذا وصافت هللا ت

علما ياأن قولات تعاالى : )) ماا كناُ تتلاو مان قيلات مان كتااب  (( هاو نفاي للتالوتاين: 
تالوة الكتاب حففا ،و تالوتت قرا ة من الكتاب من جهة ، لكنها تضّمنُ إشاارة إلاى  

طعا يتلو الكتاب حففا من جهة رخرى  . و هذا نايُ ق  -يعد النيوة–رن النيي رصيو 
، فيعاادما رناازل هللا علياات الكتاااب رصاايو يتلااوه حففااا ،و قااد رمااره هللا تعااالى  يااذلك  } 

. لكنت فل رميا كتاية و قرا ة من الكتاب يعد -4سورة المزمل:-َوَرتِِّل اْل  ْرآَن تَْرتِيالً {
نيوتاات ، و اريااة الساااي ة تضاامنُ اإلشااارة إلااى  الااتالوة الحففيااة ،و ال عالقااة لهااا 

من الكتاب ،و ال يالكتاية ياليد . فالنيوة لم ترفع عنت اسم: النيي انمي ، ننت   يال را ة
 فل ال يعرف ال را ة و ال الكتاية . 

ْن رَْمِرنَاا َماا      وحاً ّمِ و الدليل ال رآني النال  هو قولت تعالى : }َوَكذَِلَك رَْوَحْينَا إِلَْيَك ر 
َُ تَْدِر  َما اْلِكتَاب  َواَل اإْلِ  يَمان  َولَِكن َجعَْلنَااه  ن اوراً نهْهاِد  يِاِت َماْن نهَشاا  ِماْن ِعيَاِدنَاا ك ن

ْستَِ يٍم { . فهذا نفي عام ،و تأكيد على -52سورة الشورى:-َوإِنهَك لَتَْهِد  إلى  ِصَراٍط مُّ
لاام يطلاب علماا قياال نيوتات ،و ال كانااُ لات درايااة  -عليات الصااالة و الساالم-رن محمادا

را ة ،و ال فهما ،و ال ممارسة . نن ارية عامة شاملة نفُ كل ذلك ، و يكتاب : ال ق
 ال يصو تخصيصها . 

يِّاَك يِااْلَحّقِ      وح  اْل  د ِس ِمان ره لَت  ر  و الدليل ال رآني الرايع هو قولت تعالى : } ق ْل نَزه
ْساِلِميَن َولَ َا َُ الهِذيَن آَمن واْ َوه اًدى َوي ْشاَرى ِلْلم  ات  يََشاٌر ِلي نَيِّ اْم يَ  ول اوَن إِنهَماا ي عَلِّم  ْد نَْعلَام  رَنهه 

يِيٌن {  -103-102سورة النحل: -لَِّسان  الهِذ  ي ْلِحد وَن إِلَْيِت رَْعَجِميٌّ َوَهـذَا ِلَساٌن َعَريِيٌّ مُّ
، و معنى ذلاك هاو رن انمار لايس كماا زعام جعايط ياأن ال ارآن رد علاى قاريش فاي 

و إنماا انمار روساع مان ذلاك ،و فيات رد داماغ علاى زعمات . نن ن طة لتوياة ف اط ، 
اريتين نصتا على رمرين هامين: انول هاو اتفااق كال مان ال ارآن و قاريش علاى رن 
محمدا يتل ى تعليما . و الناني هو اختالفهما حول من الذ  ي علام محمادا ؟ . فزعماُ 

رن هللا تعاالى  هاو الاذ   قريش رن رعجمياا ي علمات ، لكان ال ارآن كاذّيها ،و ناّص علاى
ررساال محماادا و علّماات ،و ريطاال زعمهااا ، نن  الرجاال الااذ  زعمااُ رناات  هااو الااذ  
علمت ال رآن ، ال ي مكنت ذلك ، لسيب يديهي هو رنت  رعجماي ال يعارف اللتاة العريياة 
رصال ، و ال رآن لسانت  عريي ميين . فإذا كان العرب انقحاح رعجزهم ال رآن ياأن 

 ت ، فإن  غيرهم من انعاجم رعجز يالضرورة . يأتوا يمنل
، و هااو رن النيااي كااان  -المتفااق علياات يااين ال اارآن و قااريش –و رماا انماار انول     

يتل ى تعليما ، فإنت يدل على رن الطرفين انطل ا مان ح ي اة واحادة نايتاة معروفاة ياين 
نت  لو كان يعرفهماا الناس، هي رن محمدا كان رميا ال يعرف ال را ة و ال الكتاية . ن

مااا احتاااج إلااى  ماان يعلماات ماان انعاااجم ،و ال ماان العاارب ، و لااتعلّم وحااده . و هااذا 
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رضمن ، و رساهل ، و رحسان لات ، مان رن يطلاب رحادا يعلّمات كماا ردعاُ قاريش . و 
لكاان ذلاك رساهل ريضاا ل اريش مان رن تتهمات يأنات  تعلام ينفسات ، و رطلاع علاى كتااب 

تهمت يأن رعجمياا ي علّمات . و يماا رن قريشاا اتهمتات ياأن رجاال الساي ين ، يدال من رن ت
 -عليت الصاالة و الساالم-ي علمت ،و لم تتهمت يأنت  يتعلم ينفست ، دّل هذا على رن محمد

كان ال ي رر و ال يكتاب ،و رن قريشاا كاناُ تعلام ذلاك ،و هاذا الموقاف هاو تأكياد لماا 
رر و ال يكتاب. و لاو كاناُ انمار كماا قرره ال رآن الكريم يأن محمدا كاان رمياا ال ي ا

زعمُ قريش يأن رعجميا ي علّمت نمكنها كشف رمره ، لكن هاذا لام يحاد  فادل علاى 
 يطالن اتهامها من رساست . 

ِلايَن اْكتَتَيََهاا فَِهاَي      و الدليل ال رآني الخامس هو قولت تعاالى : }َوقَاال وا رََسااِطير  اْنَوه
. هااذه اريااة تحماال شااهادة دامتااة ماان -5سااورة الفرقااان:- َورَِصاايالً {ت ْملَااى َعلَْيااِت ي ْكااَرةً 

ماا كاان يعارف ال ارا ة و ال الكتاياة ،  -عليت الصالة و الساالم-قريش على رن محمدا
ننها اتهمتت يأنت  طلب من غيره رن يكتب لت ال رآن ، ف الُ : )) اكتتيهاا فهاي تملاى 

ه هو الاذ  كتيهاا لات يطلاب منات . و كاان عليت (( ، فليس هو الذ  كتيها ،و إنما غير
في صالو قريش يأن تتهمت يأنت هو الذ  كتيها ينفسات ، نن  ذلاك رساهل و رخطار و 
رقوى في اتهامها لت ،و تصديها لدعوتات . لكنهاا لام تفعال ذلاك ، ننهاا كاناُ تعلام ،و 

ينفاع ، ننات  يعلم الناس رن محمدا كان رميا ، ال ي رر و ال يكتب ،و رن اتهامت يذلك ال 
فاهر اليطالن . و لو كان اتهامها صحيحا نمكنها إيطال دعوتت ، و يماا رن ذلاك لام 
يحد  دّل على يطالن اتهامها. لكن المفتر  المحرف هشام جعيط زعم ذلك الياطال 

 ،و رنكر ح ائق الشرا و التاري  من دون ر  دليل صحيو و ال ضعيف . 
ئب هذا الرجل و تناقضاتت رنت استخدم ال ارآن و من متالطاُ و تحريفاُ و غرا    

ياال  –للتشكيك في نيوة محمد ،و الزعم يأنت كان يعرف ال را ة و الكتاياة. و تناساى 
رن هذا ال رآن الذ  يحتل يت هو نفست شاهد قاطع دامغ على رن محمدا رسول  -حيا 

ي يساتخدم هاذا هللا ،و رن الكتاب الذ  جا  يت هو من عند هللا . فعلى ر  رسااس علما
الرجل ال رآن من جهة لتأييد مزاعمت ،و ي كذّيت و ي نكره و ي خالفت من جهة رخرى  ؟؟ 

  . 
و رما الموقف النال  فمفاده هو رن حسن حنفي شكك فاي حادناة غسال قلاب النياي    

عندما كان في اليادية عناد مرضاعتت حليماة الساعدية . فاساتنكر حادناة شاق يطنات ،و 
رن )) ال لب ليس في اليطن ، يل في الصدر، و الشرور ليسُ في  غسل قليت يدعوى

ال لب عال ة يت ، في تسل منها، و لكنها صفاُ في انفعاال ي ادركها الع ال ،و تختارهاا 
 .  532 اإلرادة ((

و رقااول: إن الرجاال لاام يتح ااق فيمااا ن لاات ، رو تعمااد ذكااره ، فاختااار الروايااة التااي    
رغفل الرواية الصحيحة ، التي ت يطل جانيا من انت ااده . تساعده على انت اد الخير ،و 

،و لام ت ال )) فشاق عان  533و ذلك رن الرواية الصاحيحة قالاُ:)) فشاّق عان قليات ((
يطنت (( ، علما يأن ال رآن الكريم قٌد رشار إلى  ذلك في قولت تعالى : }رَلَْم نَْشَرْح لَاَك 

ه المتعلاق يااليطن . كماا رن الناياُ . و ياذلك يسا ط انت ااد-1سورة الشارح:-َصْدَرَك {
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شاهد و المحسوس واقعا، هاو رن ال لاب هاو ماوطن الهداياة و الضاالل  شرعا ، و الم 
وا فِااي اْنَْرِض فَتَك ااوَن لَه ااْم  ،و الصااحة و الماارض، و هللا تعااالى  ي ااول: }رَفَلَااْم يَِسااير 

َهاا اَل تَْعَماى اْنَْيَصاار  َولَِكان تَْعَماى اْل  ل اوب  ق ل وٌب يَْعِ ل وَن يَِهاا رَْو آذَاٌن يَْساَمع وَن يَِهاا فَإِنه 
د وِر { اَرٌض فَاَزاَده م  َّللّا  َمَرضااً َولَه ام -46سورة الحل:-الهتِي فِي الصُّ ،و}فِاي ق ل اويِِهم مه

عليت -. و قد صّو الحدي  رن النيي - 10سورة الي رة:-َعذَاٌب رَِليٌم يَِما َكان وا يَْكِذي وَن {
ُْ َصالََو اْلَجَساد  ك لُّات   )قاال: –و الساالم الصالة  ْضاتَةً إِذَا َصالََح راََل َوإِنه فِاي اْلَجَساِد م 

ُْ فََسَد اْلَجَسد  ك لُّت  راََل َوِهَي اْل َْلب   . و قد دلُ تجارب ن ل ال لوب على  534( َوإِذَا فََسَد
رن المسااات يلين ل لاااوب غيااارهم يرناااون نساااية مااان صااافاُ و خصاااائص و قااادراُ 

 . 535نشخاص المتوفينا
و رما ما حد  للنيي عند مرضعتت حليمة السعدية ، فإنت يما رن الخير قاد صاو ّ،     

مكاان ع ااال ، فهااو يناادرج ضاامن الرعايااة اإللهيااة للنيااي الخاااتم منااذ صااتره ،و ال  و م 
يتعارض ذلك مع الشرا ،و ال مع الع ل . و واضو من ذلاك رن العملياة فاي ذاتهاا ، 

معنوية يوسائل مادية لتكون شاهدا ماديا على ما حد  لت من جهة  هي عملية تطهير
،و لتاادل علااى رن انمااراض المعنويااة و الصاافاُ انخالقيااة الحمياادة موطنهااا عضااو 

 ماد  هو ال لب من جهة رخرى  ،و هللا رعلم يالصواب . 
قياال  –و الموقاف الراياع مفاااده هاو رن هشااام جعايط زعام رن مااا ي اذكر عاان النياي    
يأناات كااان يتحناا  ،و ييحاا  عاان العزلااة كالحنفااا  ، هااو رماار مشااكوك فياات  -تااتنيو

 . 536كنيرا
عنادما يشاكك فاي رخياار -و رقول: روال رنت يجب رن ال يتيب عناا رن هاذا الرجال     

ال يعني رنت ح  ها ،و تأكد مان عادم صاحتها، و  –تتعلق يالسيرة النيوية ، رو ينكرها 
و ال يإسااالم ،و ال يتفااق انماار مااع هااواه . و هااذا  إنمااا رفضااها نناات ال ي ااؤمن ينيااوة

تعصااب ، و ال ي عياار عاان موقااف الع اال الصااريو ،و ال عاان  موقااف ذاتااي مااذهيي م 
-التااري  الصااحيو ،و ال عان العلاام الصاحيو . لااذا فاإن الماانهل العلماي يفاارض علياات

رن يكون موضاوعيا ، و يفتارض احتماال خطاأ  -عندما يدرس السيرة و دين اإلسالم
دتت و مواقفت المذهيية من جهة ،و صحة و صدق نياوة محماد و رخيااره المتعل اة ع ي

يت من جهة رخرى  ،و في م ايل ذلك يفترض العكاس ريضاا ،و المحاك فاي ذلاك هاو 
الاادليل الصااحيو ، ماان ر  جهااة كااان . لكاان الرجاال لاام يفعاال ذلااك ، و ررخااى لنفساات 

 العنان نفيا و إنياتا حسب رهوائت و مصالحت . 
فإننا سنرد على رياطيلت ،و ن ييّن مزاعمت ، لينكشف رماره ،و  –مع ذلك  –نحن و    

يزاد ما قلناه قوة و إنياتا. و عليت فإن الرواية التي شاكك فيهاا ، هاي رواياة صاحيحة 
. لكاان الرجاال رجااو زعماات يااال دلياال ، و شااكك فااي  537رنيتتهااا الرواياااُ الصااحيحة

ال مان الموضاوعية فاي شاي  . و كاان الصحيو يال حجة ، و هذا ليس من العلام ،و 
رن يجمع الرواياُ المتعل ة يموضوا التحن  ، نام ي ح  هاا  -لو كان موضوعيا -عليت

و ي محصها إسنادا و متناا ، لياتمكن مان تميياز صاحيحها مان سا يمها . لكنات لام يفعال 
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 ذلك ، و اعتمد على منهجت المنحرف الذ  رشرنا إليت رعاله ، و ال ائم على التعصب 
 و انهوا  و الفنون  . 

و نانيا إنت ال ي وجد ر  مانع شرعي ،و ال ع لي يجعلنا ننكار، رو نشاكك فاي حادناة   
اعتزال النيي قيل نيوتت . فيما رن الرواياُ قد صحُ في رنت  كان يفعل ذلاك ، فهاذا 
ي شير إلى  رن محمدا كان رافضا لما كان عليات قومات مان عياادة لألصانام ،و ِلَماا هام 

ليت من انحراف في الفكر و السلوك . فكان يهرب من ذلك طليا للراحة ،و السالمة ع
تأمال و ياحنا عن الحق من جهاة رخارى  . و هاذا رمار ماا  ، و الهدو  من جهة ، و م 
يزال يستخدمت كنير من رهل العلم و الزهد و السياحة ، فيجدون راحتهم ،و سالمتهم 

في تأملهم في نفوسهم ،و محيطهم ،و فاي مختلاف ،و رهدافهم في اعتزالهم للناس ،و 
مفاااهر الطييعااة . و علياات فااال ي وجااد ر  مااانع ،و ال ر  مياارر للتشااكيك فااي حادنااة 

قيال نيوتات . فهاي حادناة رنيتتهاا الروايااُ  -عليت الصالة و السالم-تحن  النيي محمد
َوَجااَدَك الصااحيحة ،و ممكنااة و راجحااة ع ااال و واقعااا ،و يشااهد لهااا قولاات تعااالى : }وَ 

، فارية تتضمن إشاارة إلاى  رن النياي كاان رافضاا  -7سورة الضحى:-َضااّلً فََهَدى {
لما كان عليت قومت ،و رنات  كاان ياحناا عان الحاق ، فأكرمات هللا تعاالى  ياأن اجتيااه و 

 هداه إلى  الدين الحق ،و جعلت النيي الخاتم .   
فاي حادناة نازول الاوحي علاى  و الموقف الخامس مفاده هو رن هشام جعيط شكك   

النيي في غار حرا  ، نم رنكرهاا صاراحة . فازعم رن ال ارآن ساجل محطااُ كيارى 
من السيرة النيوية ، لكنت )) ال ي شاير اليتاة إلاى  غاار حارا  ،و ماا جارى فيات حساب 
نيرا لالساتفهام و االساتتراب (( . نام زعام ريضاا  السيّر ، و يالتالي يكون ذلك رمرا م 

لئن كانُ انسانيد ال ت عتمد يالنسية للمؤرخ ، يل ف ط ماتن الرواياة ، ف صاة رنت )) و 
التار ، نم رؤية الملك فيما يعد ،و إن كانُ غير مستحيلة طيعا لتواتر المصادر لدينا 
. فإني شخصيا ررفضها نن لحفاة التالقاي ،و التجلاي ،و الاوحي حصالُ كماا ورد 

فصل ة (( . نام رنات  انتهاي إلاى  الازعم ياأن )) في سورتي النجم و التكوير واضحة م 
المصدر الوحيد الونيق للتجلي و الوحي هو إذن ال رآن في سورتي التكوير و الانجم 

 . 538. و يالتالي فإن قصة غار حرا  ، و ما تيعها اختالق يحُ ((
و رقول: إن زعمت هذا ياطل جملة و تفصيال ، و فيت تتلايط ،و تحرياف لل ارآن و    

ننت روال إن زعمت يأن ال رآن ال ي شير اليتة إلاى  غاار حارا  ،و ماا جارى  التاري  .
فيت حسب السيّر ، هو زعم ال يصو . نن ال ارآن رشاار إلاى  جاناب مان جواناب ماا 
حد  ، فيما ذكرتت الرواياُ الحدينية و التاريخية معا ، و هذا الجانب رغفلات الرجال 

الكااريم لاايس كتايااا فااي الساايرة ،و ال فااي  عماادا ، لتايااة فااي نفساات . علمااا يااأن ال اارآن
التاااري  حتااى نطالياات يااذكر تفاصاايل الحااواد  . فهااو كتاااب إلهااي ذكاار ماان التاااري  
محطااااُ رساساااية مركااازة ماااوجزة حساااب الحاجاااة و الم اااام ، و تااارك التفاصااايل و 

مع احتوائت لكنير من  –الحواد  انخرى  للتاري  يتولى تدوينها . لذا وجدنا ال رآن 
ُْ ِمان  -التاري حواد   يأمرنا يدراسة التاري  اليشر  كلات ، ك ولات تعاالى : }قَاْد َخلَا

َكااذهيِيَن { واْ َكْيااَف َكاااَن َعاقِيَااة  اْلم  واْ فِااي انَْرِض فَاااْنف ر  سااورة آل -قَااْيِلك ْم س اانٌَن فَِسااير 
 . -137عمران:

                                                
 .   39،  35هشام جعيط . المرجع السايق ، ص:  538
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يااة ،و كااان و ال اارآن الكااريم  قااد رغفاال ذكاار حااواد  كنياارة تتعلااق يالساايرة النيو    
ليعضااها تااأنير كيياار علااى النيااي و دعوتاات ، و مااع ذلااك لاام يااذكرها ، كوفاااة الساايدة 

عليت الصالة و السالم . فعادم -،و وفاة ريي طالب عم النيي -رضي هللا عنها -خديجة
ذكر حادنة تتعلق يالسيرة النيوية في ال رآن الكريم ، ال يعناي رنهاا غيار صاحيحة ،و 

و إنما هاي تحتمال الصاحة و الايطالن ،و التح ياق العلماي هاو ال رنها مشكوك فيها ، 
 المحك في ذلك .    

هاو  -حساب اجتهااد  –و ر شير هنا إلى  رن رهام ماا ي شاترط فاي رساياب النازول     
رمران: انول هو رن تكون الرواية المتعل ة يسيب النزول صحيحة إسنادا و متنا . و 

لصاحيحة ياين الاوحي و سايب النازول . و هاذا الناني هو وجود التوافق و المناساية ا
موجود يوضوح يين سورة العلق )) اقرر ياسم ريك (( كأول ما نازل مان الاوحي ،و 
يااين ساايب نزولهااا كمااا روتاات الرواياااُ الصااحيحة . و ال ي شااترط فااي ذلااك وجااود 
تفاصيل حول الحادنة المذكورة في ال رآن الكريم ، فتكفي اإلشارة إليها مان قرياب ، 

 من يعيد ، و هذا كلت رغفلت هشام جعيط .    رو 
و الشواهد ارتياة تنياُ صاحة ذلاك: رولهاا هاو رن رواياة نازول رول الاوحي فاي      

غار حرا  ،و المتمنل في رول سورة العلق )) اقارر ياسام رياك الاذ (( ، هاي رواياة 
صااحيحة إساانادا و متنااا . و هااي مواف ااة لمااتن رول مااا ناازل ماان الااوحي ماان سااورة 

. و ال يحق لجعيط رن ينكر الرواية لمجرد رنها تخالف هواه ، فهاذا موقاف  539علقال
لاايس ماان العلاام ،و ال ماان الموضااوعية فااي شااي  . فااإذا كااان ماان رهاال التح يااق و 
الموضوعية ، فلين اد تلاك الروايااُ ،و يياين عادم صاحتها إسانادا و متناا . و هاذا لام 

ما ما قالت عن اإلسناد ، فهو كاالم ياطال يفعلت الرجل ،و تعلّق يفنونت و رهوائت . و ر
، و دليل على العجز رمام ممارسة علم الجرح و التعديل في تح يق الرواياُ إسانادا 
و متنا من جهاة ، كماا رنات  قاال ياذلك الازعم ليتهارب مان الروايااُ الصاحيحة التاي 
ال تيطل مزاعمت ، و ي فز عليها لتح يق ما خطط لت سلفا من جهة رخارى  . و نحان 

نتوسع هنا للرد عليات فاي موقفات مان اإلساناد ، ننناا سنناقشات فاي ذلاك ،و ن يطلات فاي 
 الميح  النال  من هذا الفصل ، إن شا  هللا تعالى  . 

و الشاااهد الناااني مفاااده هااو رن سااورة العلااق رشااارُ إلااى  جانااب ممااا ورد فااي      
-نادما جاا  إلاى  محمادالرواياُ الحدينية و التاريخية معا . فهاي ذكارُ رن الملاك ع

و هو في التار ، ضّمت ي وة ، نم رمره يال را ة ، و هو ينكار  -عليت الصالة و السالم
معرفتت يال را ة ، فما زال يت حتاى رماره ياأن ي ارر قولات تعاالى : )) اقارر ياسام رياك 

. فااانمر هنااا واضااو كالشاامس ،و هااو رن الجااز  الااذ  ورد فااي الرواياااُ  -540((
ريخيااة موجااود فااي سااورة العلااق ، و هااو جااز  منهااا يتضاامن انماار الحدينيااة و التا

يال را ة ،و ماا ي ارر . و لايس مطلوياا مان ال ارآن رن ياذكر تفاصايل ذلاك ، فهاو رمار 
متااروك للرواياااُ الحدينيااة و التاريخيااة معااا . و هااو انماار الااذ  حااد  فعااال ، ف ااد 

، رنت ال ي فصال فاي  صحُ الرواياُ في ذلك . و من ح ائق ال رآن الكريم المعروفة

                                                
 .   139ص:  1. و مسلم : الصحيو ، ج  4ص:  1رنفر : اليخار  : الصحيو ، ج  539
 و ما يعدها .  5ص:   3اين كنير : اليداية و النهاية ، ج  540
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حواد  رسياب النزول ، و رحياناا ال ي شاير إلهاا رصاال ،و فيات آيااُ لايس لهاا رساياب 
 .  541نزول خاصة يها

و يذلك يتيين رن الرجل متالط ،و محّرف ، يتعمد االفترا  و المياالغاُ ، و رنات      
ما جارى فيات ليس صحيحا ما زعمت يأن ال رآن )) ال ي شير اليتة إلى  غار حرا  ،و 

حسااب السااير (( ، ناام تعجااب ماان ذلااك و قااال: )) و يالتااالي يكااون ذلااك رماارا منياارا 
لالستفهام و االستتراب (( . فهذا هو التحريف و التتليط ، و االفتارا  المتعماد علاى 
ال رآن ، نن  ال رآن إذا كاان لام ياذكر تفاصايل الحادناة ، فإنات قاد رشاار إلاى  جاناب 

تاالط منها ،و لم ي تفلت كل ية ، و هذا كاٍف ندا  الترض . فالعجب من هذا الرجال الم 
 و المحّرف ،و ليس العجب من ال رآن الكريم . 

   
و الشاهد النال  مفاده هو رن ارياُ الخمس انولاى مان ساورة العلاق: اْقاَررْ يِاْساِم    

{ َعلهاَم 4اْنَْكاَرم  الهاِذ  َعلهاَم يِااْل َلَِم}َريَِّك الهِذ  َخلََق َخلََق اإلنسان  ِمْن َعلٍَق اْقاَررْ َوَريُّاَك 
، هي شااهدة ينفساها علاى رنهاا رول ماا نازل -5-1سورة العلق:-اإلنسان  َما لَْم يَْعلَْم {

من ال رآن ، ننها تحمل في ذاتها إشعارا يأنها كذلك ،و ال ت شعرنا يأنها امتداد لوحي 
ا مناساب ليكاون رول ماا ينازل ماان نازل قيلهاا مان جهاة ، كماا رن مضامونها و معناها

الوحي من جهة رخرى . نن العلم هو مفتاح معرفة هللا و دينت،و االلتازام يشارعت و 
 الدعوة إليت  . 

و نانيا إن ما قالت الرجل عان ساورتي التكاوير و الانجم ، هاو زعام ال يصاو ، و     
رتي التكاوير هما شاهدان ضده ، يأن الوحي كان قد يدر في النزول ، قيال نازول ساو

و النجم . و تفصيل ذلك هو رن سورة التكوير تتضمن شاواهد تادل علاى رنهاا ليساُ 
رول ما نزل من الوحي من جهة ، و إنما هي جز  منت ، و امتداد لت ،و ت منل مرحلة 
تالية لمرحلة يدايتت من جهة رخرى  . و الدليل على ذلك الشاواهد ارتياة : رولهاا هاو 

. 542ي فاي المرتياة الساايعة حساب ترتياب نازول ال ارآن الكاريمرن سورة التكوير تأت
 فهي من روائل السور نزوال ،و ليس رولها . 

و الشاااهد الناااني هااو رن مضاامون سااورة التكااوين شاااهد دامااغ علااى رنهااا امتااداد      
للااوحي و ليسااُ يدايااة لاات . فهااي ياادرُ يااالكالم عاان يااوم ال يامااة و مااا ت صاااحيت ماان 

صالى  –كونية ، و ختمتت يالكالم عن الملك جيريل و النيي  اضطراياُ و انهياراُ
ُْ َوإِذَا اْلِجيَال   -هللا عليت و سلم  وم  انَكَدَر ُْ َوإِذَا النُّج  َر ، قال تعالى : } إِذَا الشهْمس  ك ّوِ

رَ  ُْ َوإِذَا اْليَِحاار  س اّجِ ِشاَر وش  ح  ح  ُْ َوإِذَا اْلو  لَ ُْ َوإِذَا اْلِعَشار  ع ّطِ ُْ َوإِذَا النُّف اوس  س يَِّر

ااَما   ُْ َوإِذَا السه ف  ن ِشااَر ااح  ُْ َوإِذَا الصُّ ُْ يِااأَّ ِ ذَنااٍب ق تِلَاا وَدة  س اائِلَ ُْ َوإِذَا اْلَمااْوؤ  َجاا ّوِ ز 
ُْ فَااَل ر ْقِساام   اا رَْحَضاَر ُْ نَْفاٌس مه ُْ َعِلَما ُْ َوإِذَا اْلَجنهاة  ر ْزِلفَا َر ُْ َوإِذَا اْلَجِحايم  س اعِّ ك ِشاَط

نه  اْيوِ إِذَا تَانَفهَس إِنهات  لَ َاْول  َرس اوٍل َكاِريٍم يِاْلخ  ْيِل إِذَا َعْساعََس َوالصُّ
ِس اْلَجَواِر اْلك نهِس َوالله

َطااٍ نَمه رَِميٍن َوَما َصاِحي ك م يَِمْجن اوٍن َولَ َاْد َرآه  يِااْن ف ِق  ةٍ ِعنَد ِذ  اْلعَْرِش َمِكيٍن م  ِذ  ق وه
يِيِن َوَما ه َو عَ  لَى اْلتَْيِب يَِضنِيٍن َوَما ه َو يِ َاْوِل َشاْيَطاٍن َرِجايٍم فَاأَْيَن تَاْذَهي وَن إِْن ه اَو اْلم 

وَن إاِله رَن يََشاَ  َّللاه  َربُّ اْلعَالَمِ  ْلعَالَِميَن ِلَمن َشا  ِمنك ْم رَن يَْستَِ يَم َوَما تََشاؤ  -ينَ إاِله ِذْكٌر لِّ

                                                
 ت . سيق تناول ذلك و توني  541
لحق يالمصحف الشريف : مصحف الفجر ، مؤسسة علوم ال رآن ، دمشق ، ص:  542  .  610، 609هذا حسب فهرس النزول الم 
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تلاك المواضايع المتنوعاة يساتلزم رن الاوحي . فاالتطرق إلاى   -29-1سورة التكاوير:
 كان قد يدر ،و ال يصو رن تكون هي يدايتت . 

و الشاهد النال  هو رن ارياُ التي اعتمد عليها الرجل من سورة التكوير ، لتأييد    
زعمت يأن تلك اريااُ هاي التاي تام فيهاا التجلاي ،و التالقاي و الاوحي ، و هاي قولات 

َطاااٍ نَامه رَِمايٍن َوَماا تعالى :) إِنهت  لَ َوْ  ةٍ ِعناَد ِذ  اْلعَاْرِش َمِكايٍن م  ل  َرس اوٍل َكاِريٍم ِذ  ق اوه
يِايِن َوَمااا ه اَو َعلَاى اْلتَْياِب يَِضانِين(  . فهاي قااد  َصااِحي ك م يَِمْجن اوٍن َولَ َاْد َرآه  يِااْن ف ِق اْلم 

ياادر ،و رن رشااارُ إلااى  جيرياال و النيااي و قااريش ،و هااذا يعنااي رن الااوحي كااان قااد 
جيريل هو الذ  جا  يت إليت ،و رن قريشا قد سمعُ يت ،و اتخذُ منت موقفا ، ل ولات 
تعاالى : )) و مااا صااحيكم يمجنااون (( ، فهاذا دلياال داماغ علااى رن قريشاا قااد ساامعُ 
يأمر النيي ،و رنكرُ نيوتت و اتخذُ منت موقفاا ، و اتهمتات ياالجنون ، فجاا  الاوحي 

،و هاذا كلات يساتلزم رن الاوحي  -عليت الصاالة و الساالم -داليرد عليها ،و ي يرئ محم
 كان قد يدر ،و رن الدعوة قد فهرُ قيل نزول سورة التكوير . 

و رما قولت تعالى : )) و ل د رآه ياانفق المياين ((، فهاو شااهد آخار قاو  علاى رن    
ارُ إلى  رسول هللا كان قد ررى الملك جيريل في انفق قيل نزول التكوير ، ننها رش

رن الرؤية  قد حدنُ في الماضاي ، ،و هاذا يعناي رن الاوحي كاان قاد يادر قيال نازول 
سورة التكوير . و الشاهد على ذلك ريضا ، هو رنات  قاد صاحُ الرواياة ياأن رساول 
هللا ررى جيريل على ح ي تت في السما  نول مرة عندما فتر الوحي . فلما رآه نزلُ 

دنر التي مطلعها: يَ  ْجَز سورة الم  ْر َوالرُّ نِّر  ق ْم فَأَنِذْر َوَريهَك فََكيِّْر َونِيَايََك فََطّهِ ده ا رَيَُّها اْلم 
ْر َواَل تَْمن ن تَْستَْكنِر  َوِلَريَِّك فَاْصيِْر{ ، و هاذه الساورة تاأتي  -7-1سورة المدنر: -فَاْهج 

التكاوير  في المرتية الرايعة حسب ترتيب نزول سور ال رآن . فهي رسيق من ساورة
.  543،و النجم ريضا ، التي تأتي في المرتية الرايعة و العشرين حسب فهرس النزول

و هاذا يعناي رن الرؤيااة تماُ عنااد نهاياة الماادة التاي فتار فيهااا الاوحي ،و كااان قاد ياادر 
يسورة العلق . و هذه الرؤية حد  فيها تجال فاي انفاق ،و لام يحاد  فيهاا ل اا  و ال 

دنر . نم  رشار هللا تعالى  وحي كما زعم الرجل ، و إ نما نزل الوحي يعدها يسورة الم 
إلااى  تلااك الرؤيااة فااي سااورة التكااوير ، علااى رنهااا كانااُ قااد حاادنُ ماان قياال، ل ولاات 

ماان سااورة  -ساايحانت: )) و ل ااد رآه فااي انفااق الميااين (( . و يااذلك يتيااين رن ارياااُ
 نسف زعمت نسفا . التي ريد يها الرجل زعمت ، هي شاهد قو   ضده ، ي -التكوير
و رما سورة النجم ، فهي ريضا ت يطل زعمت يدليل الشاواهد ارتياة : رولهاا هاو رن     

سورة النجم ليسُ رول ما نزل من ال رآن ،و ال مان روائلات ، فهاي تاأتي فاي المرتياة 
. و من نم فهي ال ي مكان رن  544النالنة و العشرين حسب فهرس ترتيب نزول ال رآن

ماان جهااة ، و الفااارق كيياار يينهااا و يااين سااورة التكااوير ماان جهااة  تكااون رول الااوحي
 رخرى  . 

و الشاهد الناني رن مضمون السورة ككل هو شاهد دامغ على يطالن زعم الرجل    
. فهي تيدر ي ولت تعالى : } َوالنهْجِم إِذَا َهَوى َما َضاله َصااِحي ك ْم َوَماا َغاَوى َوَماا يَنِطاق  

ةٍ فَاْساتََوى َوه اَو يِااْن ف ِق َعِن اْلَهَوى إِْن ه   َو إاِله َوْحٌي ي اوَحى َعلهَمات  َشاِديد  اْل  اَوى ذ و ِماره

                                                
 .   610،  609حسب فهرس النزول الذ  سيق رن ذكرناه ، ص:  543
 نفست  .   544
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اْنَْعلَى ن مه َدنَا فَتََدلهى فََكاَن قَاَب قَْوَسْيِن رَْو رَْدنَى فَأَْوَحى إلى  َعْياِدِه َماا رَْوَحاى َماا َكاذََب 
ونَات  َعلَاى ْنتََهاى  اْلف َؤاد  َماا َررَى رَفَت َمار  َماا يَاَرى  َولَ َاْد َرآه  نَْزلَاةً رخارى  ِعناَد ِساْدَرةِ اْلم 

ْدَرةَ َما يَْتَشى َما َزاَغ اْليََصر  َوَما َطتَى لَ َاْد َررَى ِماْن  ِعنَدَها َجنهة  اْلَمأَْوى إِْذ يَْتَشى الّسِ
ى  َوَمنَاا َُ َواْلع اازه ُِ َريِّااِت اْلك ْيااَرى  رَفَااَررَْيت م  الاااله ةَ النهاِلنَااةَ اْنخاارى  رَلَك اام  الااذهَكر  َولَاات  آيَاا

ا رَنَزَل َّللاه  يِهَ  ك م مه وَها رَنت ْم َوآيَاؤ  ْيت م  ا اْن ننَى تِْلَك إِذاً قِْسَمةٌ ِضيَزى إِْن ِهَي إاِله رَْسَما  َسمه
يِِّهام  اْله اَدى {ِمن س ْلَطاٍن إِن يَتهيِع وَن إاِله الفهنه َوَما تَْهاَوى اْنَنف اس  َولَ َا ان ره -ْد َجاا ه م ّمِ

. فهي شاهد دامغ على رن الوحي كان قد يدر في النزول قيل هذه  23-1سورة النجم:
السورة ، و رن الدعوة قد فهرُ ، و رن قريشا قد رفضتها و شارعُ فاي م اومتهاا 
 ،و رن ال اارآن ياادر فااي الاارد عليهااا ، و هااذا واضااو جاادا ماان قولاات تعااالى :) َمااا َضااله 
ى  َوَمنَاةَ النهاِلنَةَ اْنخرى  رَلَك م  الذهَكر  َولَات   َُ َواْلع زه َصاِحي ك ْم َوَما َغَوى ... رَفََررَْيت م  الاله
اْن ننَى تِْلَك إِذاً قِْسَمةٌ ِضيَزى( . فهذه ارياُ ردلة قاطهاة علاى رن الاوحي كاان قاد يادر 

 نجم هي رول الوحي ،و ال من روائلت . منذ مدة طويلة ، و ال يمكن رن تكون سورة ال
و الشاهد النال  يتعلق يارياُ التي اعتمد عليها الرجل مان ساورة الانجم ،و هاي     

ةٍ فَاْساتََوى َوه اَو يِااْن ف ِق اْنَْعلَاى ن امه َدنَاا فَتَاَدلهى  قولت تعالى :) َعلهَمت  َشِديد  اْل  َوى ذ و ِماره
ْو رَْدنَااى فَااأَْوَحى إلااى  َعْيااِدِه َمااا رَْوَحااى َمااا َكااذََب اْلف ااَؤاد  َمااا َررَى فََكاااَن قَاااَب قَْوَسااْيِن رَ 

ْنتََهى ِعنَدَها َجنهة  اْلَمأَْوى  ونَت  َعلَى َما يََرى  َولَ َْد َرآه  نَْزلَةً رخرى  ِعنَد ِسْدَرةِ اْلم  رَفَت َمار 
ْدَرةَ َما يَْتَشى َما َزاَغ اْليََصر   ُِ َريِِّت اْلك ْيَرى (  إِْذ يَْتَشى الّسِ َوَما َطتَى لَ َْد َررَى ِمْن آيَا

. و هذه ارياُ هي امتداد للوحي و ليسُ يداياة لات ،و ال مان روائلات ، ننهاا تتحاد  
مان اليعناة . كماا رنهاا  12عن المعراج الذ  حد  مع حادنة اإلسارا  فاي نحاو سانة 

رخرى  ، يمعناى رنات  كاان نزلة  -على ح ي تت-نصُ على رن رسول هللا ررى جيريل
،و الماذكورة فاي  545قد رآه في نزلة رولاى ،و هاي التاي ساي ُ نازول ساورة المادنر

سااورة التكااوير علااى مااا ساايق يياناات . و هااذا يعنااي رن سااورة الاانجم ليسااُ هااي رول 
 الوحي ،و ال من روائلت، يل هي متأخرة تعود إلى  نهاية العهد المكي . 

هاو رنات قاد صاّو الخيار رنات عنادما نزلاُ ساورة الانجم  -انخيار -و الشااهد الراياع   
كانُ طائفة من المسلمين قد هاجرُ إلى  الحيشة هرويا يدينها من اضاطهاد قاريش 
لها . فلما نزلُ هذه الساورة شااا الخيار ياأن قريشاا آمناُ ياإلساالم ، فرجاع هاؤال  

و  . 546المهاجرون إلى  مكة ، فوجدوا الوضع خاالف ماا رشااعت النااس عان قاريش
رن سورة النجم ليسُ هي رول ماا نازل مان الاوحي ،و ال مان  -يالضرورة-هذا يعني

 روائلت ،و يذلك تس ط مزاعم الرجل التي رنارها حول يداية الوحي . 
و رما الموقف السادس فلت عالقة ياالموقف الساايق ،و مفااده هاو رن هشاام جعايط     

الملك و النيي في غار حرا  . ذكر رن كتب السيّر رشارُ إلى  رنت حد  صراا يين 
نم زعام رن ذلاك الصاراا ي شايت إلاى  حاد كييار صاراا يع اوب ماع هللا ، كماا تاذكره 

 .   547التوراة ، فافتخر يع وب يذلك و س مي يإسرائيل
تعمد ، نن الصراا المزعوم المتعلق     و رقول: إن زعمت هذا ياطل، و فيت افترا  م 

ذكرتت الرواياُ التحدينية و ال التاريخية المعروفة  يالنيي و جيريل ، لم يحد  ،و ال
                                                

 .  316ص:  4اين كنير : تفسير ال رآن العفيم ، ج  545
 و ما يعدها .   117. و محمد التزالي : ف ت السيرة ، ص:  820انلياني : صحيو السيرة ، ص:  546
 .   39،  36هشام جعيط  : الوحي و ال رآن  ص:  547
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،و إنما نصاُ علاى رن الملاك كاان يضام النياي إليات ي اوة ، حتاى ييلاغ منات الجهاد نام 
. فواضو من ذلك رن الرجل يتعمد التحريف و  548يرسلت ، فعل يت ذلك نال  مراُ

علم فاي شاي  االفترا  لتاية في نفست ، و هذا عمل ليس من الموضوعية ،و ال من ال
 . 
و فيما يخص الم ارنة التي رشار إليها الرجل ، فهي ياطلة ، نن  حكاية الصراا     

، لم تحد  رصال ،  -عليت الصالة و السالم-المزعوم يين الملك جيريل و النيي محمد
و من نم فإن الم ارنة ال تصاو  . علماا ياأن ماا ذكرتات التاوراة الحالياة عان الصاراا 

، هاو كااذب علاى هللا و رسااولت يع ااوب ، نن  -علياات السااالم-نيااي يع اوبياين هللا و ال
التوراة الحالية هاي كتااب محارف مملاو  يانكاذياب و انياطيال ،و مان نام ال يصاو 

 االعتماد عليها في ذلك ،و هذا رمر سيق رن رشرنا إليت فيما ت دم من كتاينا هذا . 
عوم  يأنت  حد  في غار حرا  و حتى إذا افترضنا جدال صحة ذلك الصراا المز   

، فإن الم ارنة ال تصو يين الروايتين ، نمرين هامين: انول هو رن انولى المتعل ة 
–يالصراا في غار حرا  تمُ يين مخلوقين ، و هي ممكنة ع ال ، يحكم رن محمدا 

صارا مخلوقا منلت ال يعرفت ، ررى رنت  جا  ليعتد  عليت .  -عليت الصالة و السالم
الناني مفاده هو رن الرواية النانية زعمُ رن الصراا تم يين الخالق و المخلاوق ،  و

ياين هللا و نييات يع اوب مان جهاة ،و هاذا رمار مساتحيل الحادو  ع اال ،و شاارعا ، و 
واقعا من جهة رخرى  . فالم ارنة إذن ال تصو يين الروايتين رصاال . و ياذلك يتياين 

ط ، و التحرياف و إناارة الشايهاُ ، و الطعان فاي رن الرجل يتعماد االفتارا  و التتلاي
 اإلسالم لتاية في نفست ، كما هو معروف عنت .

و الموقااف السااايع مفاااده هااو رن هشااام جعاايط زعاام رن يصااعب تصااديق حادنااة      
اإلسرا  ،و رن ريا يكر استعفمها على ما ذكره اين إسحاق. و زعام ريضاا رن حادناة 

 .  549يذكر ر  دليل لتأييد زعمت المعراج هي اختالق ، من دون رن
و رقول: إن زعمت هذا ياطل جملة و تفصيال ، ننت لم ياذكر دلايال شارعيا ، و ال     

تاريخيا ، و ال ع ليا ، و ال علميا لتأييد ذلاك الازعم . و هاذا وحاده كااف لارده ، نن 
الاازعم لاايس دلاايال ،و ال يعجااز عناات رحااد . و رمااا فيمااا يخااص حااادنتي اإلساارا  و 

 لمعراج ، فهما نايتتان شرعا و تاريخا ، و ممكنتان ع ال و علما .ا
فأما شرعا فإن هللا تعالى  رنيُ حادنتي اإلسرا  و المعاراج فاي كتايات العزياز ،      

َن اْلَمْساِجِد اْلَحاَراِم إلاى  اْلَمْساِجِد  يدليل قولت تعالى : }س ْيَحاَن الهِذ  رَْسَرى يِعَْيِدِه لَْيالً ّمِ
اااِميع  اليَِصاااير  {انَ  ساااورة -ْقَصاااى الهاااِذ  يَاَرْكنَاااا َحْولَااات  ِلن ِريَااات  ِماااْن آيَاتِنَاااا إِنهااات  ه اااَو السه

. و رشاار إلاى  المعاراج فاي قولات سايحانت:) َولَ َاْد َرآه  نَْزلَاةً رخارى  ِعناَد -1اإلسرا :
اادْ  ْنتََهااى ِعنااَدَها َجنهااة  اْلَماأَْوى إِْذ يَْتَشااى الّسِ َرةَ َمااا يَْتَشاى َمااا َزاَغ اْليََصاار  َوَمااا ِساْدَرةِ اْلم 

ُِ َريِّااِت اْلك ْيااَرى (سااورة الاانجم:  . و رمااا ماان الساانة   -17-16َطتَااى لَ َااْد َررَى ِمااْن آيَااا
النيوية ، ف اد صاحُ انحاديا  فاي إنيااُ حاادنتي اإلسارا  و المعاراج ،و فصالتهما 

 .   550تفصيال

                                                
. و ابن  682ص:  4. و ابن كثير: تفسير ابن كثير ، ج  97ص:  1. و مسلم : الصحيح ، ج  7ص:  1البخاري: الصحيح ، ج   548

 .  34جزائر ،  ص: هشام: مختصر سيرة ابن هشام ، دار النهضة  ، ال
 .  52،  31،  30،  29هشام جعيط : الوحي و ال رآن ، ص:  549

 .  448ص:  2. و األلباني: الصحيحة ، ج  52ص:  5أنظر مثال: البخاري: الصحيح ، ج   550
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عنادما شاكك فاي حادناة اإلسارا  ، و  و يذلك يتيين رن الرجل رنكر صريو ال رآن   
رنكر حادنة المعراج من دون ر[ دليل من جهة ، و رنت ن ض قولت السايق عندما قال : 

. فالرجاال فاااهر التناااقض مااع نفساات ،و  551إن ال اارآن هااو المصاادر الوحيااد الونيااق
،و  ح ي ة رمره رن ال يتيع ال رآن ،وال السانة ، و ال التااري  ، و ال الع ال ، وال العلام

إنما يتيع رهوا ه و فنونت . فما واف ها فهو صحيو ، و ما خالفها ليس صحيحا !! . و 
هذا الموقف ليس من الع ل ، و ال من الشرا ،و ال من العلم ، و ال من الموضوعية 

 في شي  ،و إنما هو موقف رصحاب انهوا  . 
راج قد نيتتا يالروايااُ و رما من الناحية التاريخية ، فإن  حادنتي اإلسرا  و المع    

الحدينية و التاريخية الصحيحة ، و قد جمع الحاافف ايان كنيار طرقهاا ،و توساع فيهاا 
 .   552يإسهاب
و رما ع ال فاإن حادناة اإلسارا  و المعاراج ، هاي و إن كاناُ مساتحيلة فاي حاق     

ؤيد يال درة اإللهية ، ف اهلل تعالى  اإلنسان  العاد  ، فإنها ممكنة في حق النيي الحق الم 
فعال لما يريد ،و على كل شاي  قادير ، و ياذلك تصايو حادناة اإلسارا   و المعاراج 
في دائرة اإلمكان الع لي و العملي في حق النياي . و لإليماان يحادونها فاي الواقاع ال 
يااد ماان وجااود الاادليل الصااحيو علااى حاادونها فااي الواقااع ، ماان الكتاااب ، رو الساانة 

يو . و هذا كلت توفر في حادنتي اإلسرا  و المعاراج ، الصحيحة ، رو التاري  الصح
 فهما حادنتنا صحيحتان ،و ما زعمت هشام جعيط ال يصو . 

و رما من الناحية العلمية ، فإن التطور العلمي الحدي  رنيُ رمارين هاامين جعاال     
حادنة اإلسرا  و المعراج ممكنة علميا: انول هاو تمكان اإلنساان  مان الصاعود إلاى  

لفضا  خارج الكرة انرضاية . و النااني هاو اكتشااف رناواا متعاددة مان السارعة ، ا
كالتي ت وم على اليخار، و الفحم ، و اليترول ، و الطاقة النووية ، و إذا ماا اساتطاا 

رلف كلم/نا ، فهذا يعني رنت  300اإلنسان  إن ي ترب من سرعة الضو  الم درة ينحو 
ا  يسرعة فائ ة ، و في فرف قصير جادا . فاإذا يستطيع رن يصل إلى  رعماق الفض

كان هذا ممكن علمياا و واقعياا فاي حاق اإلنساان  ، فاإن  حادناة اإلسارا  و المعاراج 
 التي حدنُ للرسول في ليلة يفعل ال درة اإللهية ، هي حادنة عادية و ممكنة علميا . 

و صاّوره  و رما ما ذكاره الرجال حاول موقاف رياي يكار ، فاانمر لايس كماا ذكاره   
هشام جعيط ، إنات ماارس نوعاا مان التحرياف و التتلايط فاي توجيهات للحادناة ، فعال 
ذلااك لتأييااد زعماات و تشااكيكت فااي حااادنتي اإلساارا  و المعااراج . نن ريااا يكاار عناادما 

إنهك اْم ) حاول اإلسارا  ، قاال لهام: -عليت الصاالة و الساالم-رخيره الناس يما قالت النيي
فَ َال وا يَلَى، َهاا ه اَو ذَاَك فِاي اْلَمْساِجِد ي َحاّدِ   يِاِت النهااَس؛ فَ َااَل رَي او يَْكاٍر:  تَْكِذي وَن َعلَْيِت،

نِاي رَنه اْلَخيَا ِ إنهت  لَي ْخيِر  ِ لَئِْن َكاَن قَالَت  لَ َْد َصَدَق، فََما ي ْعِجي ك ْم ِمْن ذَِلَك فََوَّللَاه َر لَيَأْتِياِت َوَّللَاه
ِ ( ِمنْ  ق ت ، فََهاذَا رَْيعَاد  ) ِمْن َّللاه  السهَماِ  إلى  اْنَْرِض فِاي َسااَعٍة ِماْن لَْياٍل رَْو نََهااٍر فَأ َصاّدِ

ا تَْعَجي وَن ِمْنت  ( . فواضو من ذلك رن ريا يكر سأل الناس ليتأكاد مان الخيار ،و  553ِممه
 رنهم ال يكذيون على النيي ، فلما ركادوا لات صادق ماا ذكاروه لات، قاال لهام: ) إن كاان
قال ف د  صادق( . نام ذهاب معهام إلاى  رساول هللا لي  ايم علايهم الحجاة ياأن الرساول 

                                                
 سيق تونيق ذلك  .  551
 .   118ص:  3و ما يعدها . و اليداية و النهاية ، ج  5ص:  3اين كنير : تفسير ال رآن العفيم ، ج  552
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سي ا ،و هذا خالف ما رراد رن  صادق فيما قالت ،و لم ي  يمها لنفست ، فهو م صدق لت م 
 ي وهمنا يت هشام جعيط . 

و رما الموقف النامن فمفاده رن هشام جعيط زعام رن )) زياارة جيريال لمحماد فاي    
رجاال ال يمكاان قيولهااا اليتااة، نن  المصااادر تتناااقض فااي ذلااك ، و نن  هااذا صاافة 

 .  554يتعارض مع ال رآن في المنطق و الكالم ((
و رقااول: إن قولاات هااذا ال يصااو  و فياات كااالم يااال علاام ، و افتاارا  علااى ال اارآن و    

تكذيب لت ريضا. ننات روال  لايس صاحيحا رن المصاادر تناقضاُ فاي ذكرهاا لمجاي  
ل إلى  النيي في صفة رجل. و ذلك رن الحادنة صحُ من الناحياة التاريخياة ، جيري

. لكن ذلك ال يمنع من وجود زياداُ يين 555و نن الخير صو في ذلك و لم يتناقض
الرواياااُ، و هااي اختالفاااُ ليسااُ متناقضااة ، و تناادرج ضاامن اخااتالف التنااوا ال 

دنااة الواحادة ال يعنااي رنهااا اخاتالف التناااقض. علماا يااأن وجااود التناقضااُ حااول الحا
ياطلااة يالضاارورة ، و إنمااا قااد تعنااي ريضاااا رن الحادنااة قااد جمعااُ يااين الروايااااُ 
الصااحيحة و المكذويااة ، و مااا علينااا إال تح ي هااا و تمحيصااها لتمييااز صااحيحها ماان 

فاي هيئاة  -عليات الصاالة و الساالم-س يمها . و يما رن خير مجي  جيريل إلاى  النياي
جدُ رواياُ رخرى  تخالف ذلك ، رجل، قد صو يالروا ياُ الصحيحة ، فإنت إذا  و 

فهي رواياُ مكذوية ، رو رنها لم ت فهم فهماا صاحيحا ، لي جماع يينهاا و ياين الروايااُ 
 الصحيحة . 

و نانيا ليس صحيحا رن إنياُ مجي  جيريل إلى  النيي فاي هيئاة رجال يتعاارض    
تعمد على ال ارآن و تكاذيب لات. نن مع ال رآن الكريم . فهذا زعم ياطل ، و افتر ا  م 

ال رآن نفست رشار إلاى  تمنال المالئكاة فاي صاورة يشار ،و هاذا يعناي رن خيار تمنال 
يتفاق تماماا ماع ال ارآن،و ال  -عليت الصالة و السالم-لرسول هللا -عليت السالم-جيريل

فاي يتناقض معت . و تفصيل ذلك هو رن ال ارآن الكاريم ذكار رن جيريال تمنال لماريم 
في  -عليهما السالم-صورة يشر، و رن طائفة من المالئكة ذهيُ إلى  إيراهيم و لوط

وَحنَاا فَتََمنهاَل لََهاا يََشاراً  هيئة يشر ،و الشاهد على ذلك قولت تعالى : } ً فَأَْرَسْلنَا إِلَْيَهاا ر 
َُ تَِ يّاً قَالَ  ْحَمن ِمنَك إِن ك ن ُْ إِنِّي رَع وذ  يِالره إِنهَماا رَنَاا َرس اول  َريِّاِك ِنََهاَب لَاِك  َسِويّاً قَالَ

،و}  َهااااْل رَتَاااااَك َحااااِدي   َضااااْيِف إِْيااااَراِهيَم  -19-17سااااورة مااااريم:-غ اَلماااااً َزِكيّاااااً {
ْكَرِميَن} وَن فَاَراَغ إلاى  رَْهِلاِت 24اْلم  نَكار  { إِْذ َدَخل وا َعلَْيِت فَ َال وا َساَلماً قَااَل َسااَلٌم قَاْوٌم مُّ
ْم ِخيفَااةً قَااال وا اَل تََخااْف فََجااا  يِعِ  يَاات  إِلَااْيِهْم قَاااَل راََل تَااأْك ل وَن فَااأَْوَجَس ِمااْنه  ْجااٍل َسااِميٍن فَ َره

وه  يِت اَلٍم َعِلايٍم { ْرَسال وَن { -28-24ساورة الاذارياُ:-َويَشهر  اا َجاا  آَل ل اوٍط اْلم  -، }فَلَمه
 .   -61سورة الحجر:

يشر ليس مستحيال ع ال ، و إنما هو ممكن ، نن   و نالنا إن تمنل الملك في صفة    
الملك مخلوق نوراني لت خصائص و قدراُ ال توجاد فاي اليشار ، و مان نام فإنات ال 
ي وجد ر  مانع ع لي يمنع من إمكانية قدرة الملك على رن يتمنل فاي هيئاة إنساان . و 

الَملَاك تمنال فاي  يما رن انمر كذلك ، فإنت إذا  نياُ يالشارا ، رو يالن ال الصاحيو رن
 صورة إنسان للنيي فإنت يجب اإليمان يذلك ، و ال يصو إنكاره . 

                                                
 .   80هشام جعيط : الوحي و ال رآن ، ص:  554
 .   39ص:  1. و مسلم : الصحيو ، ج  27ص:  1اليخار  : الصحيو ، ج  555
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و رما من الناحية العلمية ، فانمر ليس مستحيال ريضا ، ننت  يعدما رمكن تحويال     
النور إلى  مادة داخل المعامل المخيرية ، ف اد رصايو تجساد المالئكاة الناورانيين فاي 

 .  556علميا صورة مادية رمرا م يوال
و الموقف التاسع مفاده رن حسن حنفي زعم رن رول من اعتنق اإلسالم هام العيياد    

و الف اارا  ،و المساااكين و المعااذيون ، و المضااطهدون، ننهاام وجاادوا فياات الحريااة و 
العدالااة و المساااواة، و رول ماان عااداه هاام رشااراف مكااة و رغنياؤهااا ، الااذين كااانوا 

مكاسااايهم. فالااادين ناااورة فاااي صاااالو الف ااارا  و  يخشاااون مااان الااادين الجدياااد علاااى
 . 557الم ضطهدين

و رقول: إن قولت هذا ال يصو يالطري ة التي ذكره يهاا مان جهاة ، و فيات إغفاال و    
تتلاايط ،و تحريااف للاادين و التاااري  ماان جهااة رخاارى  .نناات روال إن الرجاال اسااتخدم 

م ،و ه<ا تفسير ال يصو التفسير الطي ي في تفسيره العتناق المسلمين انوائل لإلسال
تعماد للشارا و التااري  . نن اإلساالم لايس ديناا طي ياا ،و إنماا هاو  ،و فيت تحرياف م 
دياان إلهااي شااامل جااامع للاادين و الاادنيا معااا ، جااا  لكاال انجناااس و الفئاااُ ماان دون 
اختصاص يطي اة معيناة مان طي ااُ المجتماع ،و ال هاو خااص يجانس مان انجنااس 

ي ييلة من ال يائل العريية . إنت  دين هللا تعالى  إلى  يني آدم  اليشرية ،و ال هو خاص
ْلعَااالَِميَن { ،و -107سااورة اننييااا :-كلهاام ، ل ولاات ساايحانت: }َوَمااا رَْرَسااْلنَاَك إاِله َرْحَمااةً لِّ

ْلك  السهمَ  ُِ َوانَْرِض ال إِلَـتَ }ق ْل يَا رَيَُّها النهاس  إِنِّي َرس ول  َّللّاِ إِلَْيك ْم َجِميعاً الهِذ  لَت  م  اَوا
ااّيِ الهااِذ  ي ااْؤِمن  يِاااَّلّلِ َوَكِلَماتِااِت  ُ  فَااآِمن واْ يِاااَّلّلِ َوَرس ااوِلِت النهيِااّيِ ان ّمِ إاِله ه ااَو ي ْحيِااـي َوي ِمياا

. فاإلسااالم جااا  إلااى  الناااس كلهاام -158سااورة انعااراف:-َواتهيِع ااوه  لَعَلهك ااْم تَْهتَااد وَن {
لكفار إلاى  اإليماان ، و ماان الفلمااُ إلاى  الناور، و مان الشارك إلااى  لي خارجهم مان ا

التوحيد ، و من شريعة انهوا  و الشاياطين إلاى  شاريعة هللا عاز و جال . فاإلساالم 
نورة عامة ، و ان الب شامل على كل االنحرافااُ و الضاالالُ ،و علاى كال رناواا 

ئهم و رنفسهم إلى  عياادة ريهام الفلم و الطتيان ، لي خلص اليشر كلهم من عيادة رهوا
 و خال هم وفق منهجت الرياني . 

و نانيا إن التاري  شااهد ريضاا علاى يطاالن التفساير الطي اي الاذ  قاال يات حسان     
حنفي و رشار إليت . و ذلك نن التاري  الصحيو و المعروف شاهد علاى رن انوائال 

ن الناس ، و إنما كانوا خليطا من الذين آمنوا يدين اإلسالم لم يكونوا من فئة واحدة م
مختلف الفئاُ االجتماعية ، من حي  رعمارهم ، و مكانتهم ، و جنسهم . فآمن مانهم 
الرجال و النسا  ، و الصتار و الكيار ، و انحرار و العييد ، و العوام و انعياان ، 

حارناة  و الف را  و انغنيا  ، نذكر منهم : خديجة ،و ريو يكار ، و علاي ،و زياد يان
،و عنمان ،و طلحة ،و الزيير ،و سعد ين ريي وقاص ،و عيد الرحمن يان عاوف ،و 
عمار ين ياسر ، و ريوه ، و رمت سمية ، و يالل ، و حمزة ، و عمر ين الخطااب ،و 

. و واضو من ذلك رن عادد العيياد و الف ارا  و  558عيد هللا ين عمر ،و غيرهم كنير
جموا هؤال  الذين رسلموا مان جهاة ، و يالم ارناة المساكين كان قليال يالنفر إلى  م

إلاى  العييااد و الف اارا  و المسااكين الااذين لاام ي ساالموا مان المجتمااع ال رشااي خاصااة و 
                                                

 .   103، ص:   2002العفمى و النسيية  ، دار المعارف ، ال اهرة ،  منصور حسب النيي : اإلشاراُ ال رآنية للسرعة 556
 .   280،  219،  114ص: èحسن حنفي : الدين و النورة في مصر ، ج  557
 اعتناق هؤال  لإلسالم نايُ  ال يحتاج إلى  تونيق  .  558
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كييرا ، ننت من المعروف رن  -ر  الذين لم ي سلموا -العريي عامة . و قد كان عددهم
فين هاام غالييااة انصاال فااي المجتمعاااُ اليشاارية رن الف اارا  و المساااكين و المستضااع

 المجتمع ،و رن انغنيا  و انعيان هم قلة في مجتمعاتهم . 
و في م ايل ذلك يمكن ال ول ريضا: إن عدد الذين رسلموا من انغنياا  و انعياان     

، و المتوسطي الحال لام يكان قلايال يالم ارناة إلاى  قلاة عادد انغنياا  و انعياان فاي 
لعييااد و الف اارا  و المساااكين . و يااذلك يتااين رن المجتمااع ال رشااي م اياال كناارة عاادد ا

آماان ياات قلياال ماان انغنيااا  و انعيااان ، و قلياال ماان  -فااي العهااد المكااي –اإلسااالم 
متوسااطي الحااال ، و قلياال ماان العييااد و الف اارا  و المساااكين ، و كفاار ياات كنياار ماان 

المساكين .  انغنيا  و انعيان ، و المتوسطي الحال ، و كنير من الف را  و العييد و
فأدى ذلك إلى  تكوين جماعتين متياينتين: انولى تمنل ال لة المؤمنة ، جمعها اإليمان 
يدين اإلسالم يصادق و إخاالص ، و لام تجمعهاا الطي ياة و ال المصاالو الدنيوياة . و 
النانيااة تمناال الكناارة الكااافرة المشااركة جمعهااا دياان الجاهليااة و العاادا  لإلسااالم ،  و 

 ية و الدنيوية ريضا . و عندما انتصر اإلسالم ، لم ي كّون دولاة الف ارا  المصالو الطي
،و ال دولة انغنيا  ،و ال دولة العارب ، و إنماا كاّون دولاة اإلساالم و المسالمين فاي 
العهدين المدني و الراشد  . رقامها على رساس اإليمان و الت وى ، و العدل و اإلخا  

 ،و العمل الصالو. 
موقااف العاشاار فمفاااده رن هشااام جعاايط زعاام رن ال اارآن )) يذاتاات لاام يكاان و رمااا ال    

مكتويا يل هاو رنار شافو ، و رراد لنفسات ذلاك ، و عااب علاى اليهاود رنهام  يخطاون 
 .  559رنر شفو  (( -الشريعة-الكتاب يأيديهم . و المفترض رن التوراة

 -مان خاللات -و رقول: إن قولت هذا زعام ياطال جملاة و تفصايال ، ماارس الرجال    
التحريف و التتليط ،و االفترا  على ال رآن و التاري  معا . ننت روال  ليس صاحيحا 
رن ال ارآن لاام يكان مكتويااا، فهاذا زعاام ياطاال ال دليال علياات ، و كاان علااى الرجاال رن 

عليات الصاالة -يذكر دليلت على زعمت . و من المعروف و النايُ تاريخيا رن الرسول
علااى تاادوين ال اارآن عنااد نزولاات ،و كااان لاات ك تاااب كنياارون كااان حريصااا  -و السااالم

ي دونون لت ال رآن . و كان ينهي عن كتاية كالمت خوفا من رن يختلط ياال رآن الكاريم 
ت عليت الصالة و -. و قد كان للرسول  560،و ي ول: من كتب عني غير ال رآن فليَْمح 

دلون ال ارآن مكتوياا كماا ك تاب وحي منذ العهاد المكاي ،و كاان الصاحاية يتياا -السالم
، و عندما رراد رسول هللا  -رضي هللا عنت -حد  في حادنة إسالم عمر ين الخطاب

الهجااارة إلاااى  المديناااة جماااع ال ااارآن المكتاااوب و ررسااالت ماااع يعاااض المسااالمين مااان 
. و قد كان ال رآن ي كتب يين يد  رسول هللا ،و ت حفف ن سخت انصالية ،  561اننصار

مع على رساسها ال رآن  562ن ينسخون مصاحفهمو منها كان المسلمو ، و هي التي ج 

                                                
 .    45هشام جعيط : الوحي و ال رآن  ، ص:  559
 .  303محمد عجاج الخطيب: السنة قيل التدوين ، ص: . و  229ص:  8مسلم : الصحيو ، ج  560

 . 444ص:  2، ج  1412، دار الجيل ، ييروُ ،  1اين حجر : اإلصاية في معرفة الصحاية ، ط  561
 .  16ص:  16البيهقي: السنن الكبرى ، ج   562
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قد  –عليت الصالة و السالم  -. و كان النيي 563-رضي هللا عنت-زمن حالفة ريي يكر
 . 564نهى المسلمين رن ي سافروا يالمصحف إلى  ررض العدو

و نانيا ليس صحيحا رن ال رآن رراد لنفسات رن يكاون رنارا شافويا ال مكتوياا . فهاذا    
زعم ياطل، و تحريف لل رآن ، و افترا  عليت . نن الصحيو هو رن ال رآن هو الذ  
رراد لنفسات رن يكاون مكتويااا يادليل الشااواهد ارتياة: رولهاا هااو لاو رن هللا تعااالى  رراد 

علاى تدوينات  -عليت الصالة و الساالم-لكتايت رن يفل شفويا يال تدوين ، لما رقدم النيي
ياُ شاارعا و تاريخاا و ع اال رن هللا تعااالى  ال ي مكان رن ي  اار حاين نزولات . و ماان النا

كما اعتارض عليات فاي  -رسولت خطأ . و يما رنت لم يعترض عليت في تدوينت لل رآن 
دل ذلك على رن تدوين ال رآن تّم يأمر هللا تعالى  منذ العهد المكي  –يعض الحواد  

 . 
رآن يأنات  كتااب فاي آيااُ كنيارة ، و الشاهد الناني هو رن هللا تعالى  وصاف ال ا     

قاً لَِّماا يَاْيَن يََدْياِت َورَناَزَل التهاْوَراةَ  َصاّدِ َل َعلَْياَك اْلِكتَااَب يِااْلَحّقِ م  منها قولات سايحانت: }نَازه
ْكن اوٍن اله يََمسُّات  إاِله -3سورة آل عمران:-َواإلنجيل { ،و } إِنهت  لَ  اْرآٌن َكاِريٌم فِاي ِكتَااٍب مه

وَن {اْلم طَ  ار  . و هااذا يعناي رن ال اارآن رراد لنفسات رن يكااون -79-77سااورة الواقعاة:-هه
كتايا نن عيارة : كتاب ، تعني رنات مكتاوب محساوس . كماا رن عياارة : )) ال يمسات 
إال المطهرون (( تعني رنت كتاب مكتوب ملموس ، نن  الكاالم الشافو  المحفاوف ال 

 ي مس . 
ْكَر َوإِنها لَت  لََحافِف وَن {و الشاهد النال  هو قول      ْلنَا الذِّ سورة -ت تعالى : }إِنها نَْحن  نَزه

، فاهلل تعالى  تولى حفف كتايت في هاذه الحيااة الادنيا يعادما رنزلات إليناا . و  -9الحجر:
الواقاع يشااهد علااى رن هااذا الحفااف ال يمكاان رن يااتم يطري ااة سااليمة و كاملااة مضاامونة 

إال إذا تّم الحفف يواسطة حففت شفويا و تدوينت في كتاب  يحي  ال يضيع منت شي  ،
. نن الحفااف الشاافو  وحااده ال يكفااي ،و التاادوين وحااده ال يكفااي ريضااا ، و ال يكااون 
حففاا كاامال سااليما إال ياالحفف الشاافو  و التادوين الكتاايي . و هااذا هاو الااذ  تاّم فااي 

ساند. و يااذلك تح ااق الواقاع ، ف ااد وصالنا ال اارآن يااالتواتر المحفاوف و المكتااوب  و الم 
 وعد هللا يحففت لكتايت، و رنت  سيحانت رراد لكتايت رن ي حفف شفويا و كتايا . 

و نالنا رنت ليس صحيحا ما زعمت الرجل من رن ال رآن عاب على اليهود كتايتهم     
للتااوراة ، التااي هااي ماان المفتاارض رنهااا رناار شاافو  . فهااذا افتاارا  علااى ال اارآن ، و 

نن  الصااحيو هااو رن التااوراة الح ي يااة نزلااُ مكتويااة ،و كانااُ عنااد  تحريااف لاات ،
اليهود مكتوية قيل تحريفها و ضياعها ،و رنها لم تكن رنرا شفويا عند نزولها . يادليل 
اْذَها  ْوِعَفةً َوتَْفِصيالً لِّك ّلِ َشْيٍ  فَخ  قولت تعالى : }َوَكتَْينَا لَت  فِي انَْلَواحِ ِمن ك ّلِ َشْيٍ  مه

ذ واْ يِأَْحَسنَِها َسأ ِريك ْم َداَر اْلفَاِسِ يَن {يِ  ْر قَْوَمَك يَأْخ  ةٍ َورْم  ، و  -145سورة انعراف:-  وه
وَسااى { ِف إِْيااَراِهيَم َوم  ااح  س ااوَل النهيِاايه  -19سااورة انعلااى:-}ص  ، و }الهااِذيَن يَتهيِع ااوَن الره

يه الهِذ  يَِجد ونَت  َمْكت وياً ِعنَده   . فواضو مان -157سورة انعراف:-ْم فِي التهْوَراةِ {ان ّمِ
ذلك رن التوراة ليساُ رنارا شافويا ،و ال كاناُ كاذلك ، و إنماا نزلاُ مكتوياة، و هاذا 
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حااّرف تعماد تحريااف  خاالف مااا رراد رن ي وهمناا ياات هشاام جعاايط ، الاذ  تيااين رنات  م 
 .  !!ال رآن و االفترا  عليت 

هااا الرجاال لتأييااد زعماات ، فهااو قااد حّرفهااا ريضااا ،و و رمااا اريااة التااي اعتمااد علي    
لهِذيَن يَْكت ي وَن  رخرجها عن سياقها ، وجهها خالف وجهتها. وهي قولت تعالى : }فََوْيٌل لِّ

واْ يِِت نََمناً قَِليالً فََوْياٌل لهه ام مِّ  ُْ اْلِكتَاَب يِأَْيِديِهْم ن مه يَ  ول وَن َهـذَا ِمْن ِعنِد َّللّاِ ِليَْشتَر  اا َكتَيَا مه
ا يَْكِسي وَن { مه ْم ّمِ . فواضاو مان هاذه ارياة رنهاا ال  - 79ساورة الي ارة:-رَْيِديِهْم َوَوْيٌل لهه 

تتعلق يالتوراة الح ي ية التي نزلُ مكتوية ،و كانُ عنادهم مكتوياة، و قاد حّرفوهاا ، 
ْم يَْساَمع وَن َكاالََم َّللّاِ ن امه ل ولت تعالى : }رَفَتَْطَمع وَن رَن ي ْؤِمن اواْ لَك اْم َوقَاْد َكااَن  اْنه  فَِرياٌق ّمِ

ااوَن { ف ونَات  ِماان يَْعااِد َمااا َع َل اوه  َوه ااْم يَْعلَم  . ورمااا الكتاااب الااذ   -75سااورة الي ارة:-ي َحّرِ
رشارُ إليت ارية الساي ة ، و عاب هللا عليهم كتايتت ،و توّعدهم يالويل لكتايتهم رياه ، 

رنفساهم ،و كتياوه يأياديهم ،و جعلاوه كتاياا موازياا للتاوراة فهو كتاب اختل وه من عناد 
انصلية التي نزلُ مكتوية . فال رآن الكريم ميّز يين كتايين كاناا عناد اليهاود: كتااب 
ختلق ليس مان  نزل مكتوياً هو التوراة انصلية ،و هي التي حّرفها اليهود. و كتاب م 

 قالوا: رنت من عند هللا . عند هللا ، و إنما اليهود هم الذين اختل وه و 
حاّرف      و يذلك يتيين رن ما زعمات هشاام جعايط ياطال جملاة و تفصايال ، و رنات  م 

عاند ال يتوّرا من تعمد التحريف و االفتارا  ،و التالعاب و التادليس لتايااُ  تالط م  م 
 في نفست . 

رن و الموقاف الحااد  عشاار مفااده رن الكاتااب المصار  عياد الكااريم خليال زعاام     
 .  565لم ير م صحفا في حياتت -عليت الصالة و السالم-النيي
و قولت هذا زعم ياطل ،و كان عليت رن ي ون ت لو كان موضوعيا لي ونق زعمت ،و      

لي مكننا من العودة إلى  مصدر الخيار للتأكاد منات . لكنات لام يفعال ذلاك ، و هاذا يكفاي 
رحاد . و الشاواهد ارتياة ت يطال  لرد زعمت ، نن  الزعم ليس حجاة ،و ال يعجاز عنات

زعماات : رولهااا يتمناال فااي رن كنياارا ماان الصااحاية تخصصااوا فااي حفااف ال اارآن و 
دارستت زمن النيي  . و هاذه العملياة  566ع رفاوا ياال را  –عليات الصاالة و الساالم –م 

 تتطلب كتاية ال رآن في مصاحف لتسهيل عملية حففت و مدارستت . 
هو رن الصحاية كانوا يتعاونون في كتاية مصااحفهم ومان و الشاهد الناني مفاده      

رسول هللا ، فكان إذا رراد رحدهم م صحفا تعااونوا فاي كتايتات لات مان صاحف ال ارآن 
 المدونة،و قد سيق ييانت و توني ت  . 

كان قد نهى عن السفر  –عليت الصالة و السالم -و الشاهد النال  مفاده هو رن النيي 
لعادو. و قاد ساألت رحاد الصاحاية م صاحفا كاان عناده فأعطااه يالمصحف إلاى  ررض ا

 . فهذا شاهد قاطع دامغ على رن ال رآن كان مكتويا في مصاحف .   567لت
عنادما  -رضاي هللا عنات–و الشاهد الرايع مفاده هو رن الخليفاة رياا يكار الصاديق     

ت ن ساخا جمع صحف ال رآن الكريم رنصلية و دونها في المصحف اإلمام لم ينس  من
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ليوزعهااا علااى المساالمين فااي دولتاات ، و ال رماار يحاارق مااا عناادهم ماان المصاااحف و 
تعويضها ين س  من المصحف اإلمام الذ  جمعت . و هذا دليال داماغ علاى رن ال ارآن 
كان واحدا عند المسلمين ، و رن المصاحف كانُ منتشرة يكنرة زمان العهاد النياو  

 المدني و يداية الراشد  .  
خاالف للشاواهد التاريخياة و       يذلك يتضو رن ما زعمت الرجل ال يصاو ، و رنات م 

التي ذكرناها .و رن هذا الرجل تكلم يال علام ، رو رنات تعماد ذكار ذلاك الازعم لتايااُ 
 في نفست . 

و الموقف الناني عشر مفاده رن هشام جعيط انت اد الخليفاة رياا يكار الصاديق فاي      
ة ، فاازعم رناات لاام يهااتم ينشاارها و تعميمهااا. و لاام يكاان جمعات لل اارآن فااي مدونااة واحااد

ال صد )) إطالقا عمال حكوميا يرمي إلى  تزويد رماة قياد التوساع ي انونهاا الموحاد ، 
 .  568رو يمرجعيتها المكتوية ((

و رقول: إن انت اده هذا ال يصو ، ننات  فاي غيار محلات ، و ننات انت ااد مساموم       
ية و الدولاة الراشادة ، و التشاكيك فاي ال ارآن يطري اة يرمي إلى  الطعان فاي الصاحا

فاهرها الحرص على مصلحة انمة ،و ياطنها الدس و المكر ،و الطعن في الدين و 
 الصحاية . و تفصيل ذلك فيما يأتي:

روال إن انت اده غير صحيو ننت لم يكن في محلت ، ومن نم فهو ماردود عليات ،       
ة رياا يكار يجماع ال ارآن ال يتطلاب ماا ذكاره جعايط فاي نن السيب الاذ  جعال الخليفا

انت اده نيي يكر من رنت فّرط في رعمال كان عليت رن ي وم يها تجاه انمة . و السايب 
لجمعت لل رآن هو رنت لماا كن ار ال تال فاي ال ارا  فاي موقعاة اليماماة تخاّوف عمار يان 

ي اؤد  إلاى  ضاياا مان رن اساتمرار ال تال فاي هاؤال  قاد  -رضاي هللا عنات -الخطاب
يعض ال رآن. فأتصل يالخليفة ريي يكر و قال لت: )) إن ال تل قد استحر ي را  ال رآن 
،و إنني رخشى رن يستحر ال تل يال را  في المواطن فيذهب كنير من ال ارآن ،و إناي 
ررى رن تأمر يجماع ال ارآن (( . فمازال عمار ياأيي يكار حتاى رقنعات يوجهاة نفاره ، 

كاتب الوحي زيد ين نايُ و رخيره يانمر، فلما اقتنع كلّفت رياو يكار فاتصل ريو يكر ي
 .    569يجمع ال رآن الكريم ، ف ام يالمهمة على ركمل وجت

فواضو من ذلك رن السيب في جماع ال ارآن هاو التخاّوف مان رن يضايع يعاض       
ن . و ال رآن لو استمر ال تل في ال را  ، و ليس السيب هو اختالف انمة حول ال رآ

هذا يعني رن ال رآن كان واحدا عند جميع المسلمين ،و رن المصحف الذ  جمعت ريو 
يكر ال يختلاف ريادا عان المصااحف انخارى  التاي عنادهم . و لهاذا لام ي ام رياو يكار 

و توزيعهاا علاى المسالمين . و ياذلك  -الاذ  جمعات–ينس  ن س  من المصحف اإلمام 
رياي يكار كاان خطاوة احترازياة خوفاا مان رن  تس ط انت اداُ الرجل كلهاا، نن عمال

يضاايع شااي  ماان ال اارآن، و لاام يكاان عمااال لجمااع انمااة علااى م صااحف واحااد يساايب 
اختالفها حولت، فهذا لم يحد  نن المصحف كان واحدا،و لم يحد  حولت ر  خالف 

 . 
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ا و نانيا إن ما قام يت الخليفة ريو يكر الصديق في جمعت لل رآن ، كان عمال حكومي   
قامُ يت دولة اإلسالم و المسلمين ي يادة خليفاة المسالمين ، كاان ال صاد منات لايس )) 
تزوياد رماة قياد التوساع ي انونهاا الموحااد ، رو يمرجعيتهاا المكتوياة (( علاى حاد زعاام 
هشام جعيط . و إنما كان ال صاد منات ال ياام يخطاوة احترازياة اساتياقية للحفااف علاى 

ت شاي  ، و الحفااف ريضاا علاى وحادة انماة يالحفااف ال رآن الكريم من رن يضايع منا
على كتايها اإللهي ،و الحفاف عليها مان رن تختلاف حولات ، كماا حاد  نهال الكتااب 
من قيل . و لم يكن قصده من ذلك الجمع تزويد انمة يكتايها كما زعم جعيط ، ننها 

 لم تفت ده ،و ال اختلفُ حولت . 
لم ي عجيت ما قام يت ريو يكر و عمار و زياد يان ناياُ و ييدو رن هذا الرجل عندما     

يجمعهم لل رآن، و مواف ة الصحاية لهم و إجماعهم على ذلك. انت د رياا يكار فيماا قاام 
يت ، و اختلاق ذلاك الاوهم الاذ  تصاّوره ،  لعلات ياتمكن إلاى  الطعان فاي رياي يكار و 

عمام المصاحف الاذ  دولتت ،و التشكيك في ال ارآن الكاريم ، يادعوى رن رياا يكار لام ي  
رنات  لام  -حساب زعمات-جمعت على الناس و تركهم يال مصحف موحد . و هذا يعناي

يكان لاادى المسالمين مصااحف واحاد يجمعهاام . و هااذا كلات افتاارا  و تتلايط خطااط لاات 
سي ا ليصل إليت من انت اده المسموم لما قام يت ريو يكر الصديق .   جعيط م 

ا رنااره يعاض ردعياا  الع النياة مان رياطيال و و في ختام هذا الميح  يتضو رن ما   
فتريااُ و ش ايهاُ  انت اداُ تتعلق يالسيرة النيوية لم يصو منها شي  ،و ما هاي إال م 
تعلق يها هؤال  للطعن في السيرة النيوية عامة و التشكيك في يعض حوادنها خاصة 

 ، و تح يق غاياُ مذهيية خططوا لها سلفا .
 حديث النبوي الشريف: ثانيا: أباطيل تتعلق بال

يتضااامن هاااذا الميحااا  طائفاااة مااان انياطيااال و الشااايهاُ تتعلاااق يالحااادي  النياااو    
الشريف، رنارها يعض ردعيا  الع النية للطعن في السانة النيوياة ،و نشار رفكاارهم و 

 مفترياتهم الهدامة . سنذكرها من خالل المواقف ارتية : 
الساانة النيويااة إلااى  ساانة العااادة ، و ساانة  رولهااا يتمناال فااي رن حساان حنفااي قّساام      

العيااادة ، فااّرق يينهمااا ياادعوى رن ساانة العااادة تمناال اسااتمرارا لعاااداُ العاارب قياال 
اإلسالم ، منهاا )) إطالاة اللحاى ، رو مان رجال التماايز ماع الطوائاف انخارى ، منال 

 .  570خضاب الكفار، اللحية و السواد ((
ت سايم غيار شارعي ، و كاان علاى الرجال رن   و رقول: هذا ت سيم ال يصو ، ننات   

يذكر دليلت فيما ذهب إليت . و رما لماذا غير شرعي ؟ ، فألن هللا تعالى  رمرنا يإتيااا 
طل ااا ،و لاام ي ميااز ياااين الساانة المتع لااة يالعياااداُ ،و الساانة المتعل اااة  ساانة رسااولت م 

ذ وه  َوَما يالعاداُ على حسب زعم حسن حنفي. وإنما قال لنا: } َوَما آتَاك   س ول  فَخ  م  الره
َ َشااِديد  اْلِع َااِب { َ إِنه َّللاه . و عليات فااإن  -7ساورة الحشاار:-نََهااك ْم َعْنات  فَااانتَه وا َواته  اوا َّللاه

طااليون  -عليات الصاالة و الساالم-كل ما رمرنا يت و نهانا عنت النيي فهاو مان العياادة م 
 يانخذ يت ، منت إعفا  اللحية . 

حتى إذا كان اإلسالم قد رقر يعض عاداُ العرب و ت اليدهم قيل اإلسالم ، فأنت و     
اقرهااا ننهااا كانااُ عاااداُ و رخااالق حساانة ، تعااود رصااولها إلااى  الفطاارة السااليمة 
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علياات الصااالة و -انولااى، وإلااى  ي ايااا دعااواُ اننييااا  الساااي ين . لااذا قااال الرسااول
ُ  نتمم مكارم ا -السالم . و عندما يأمر رو يٌ ر الرسول   571نخالق ((: )) إنما ي عن

فإنهااا تصاايو ماان انواماار الشاارعية مياشاارة ،و  -و هااي قليلااة –يعااض تلااك العاااداُ 
تخرج من دائرة العاداُ و الت اليد العريية ال ديماة ، و ال يصاو نسايتها إليهاا ، ننهاا 

 ال يصو  .  رصيحُ جز ا ال يتجزر من اإلسالم . و عليت فإن  ما ذهب إليت الرجل 
زعام رن  572و الموقف الناني مفاده هو رن الياح  اليسار  الماليز  قاسام رحماد    

الحدي  النيو  قد تّم جمعت في رتون الصراا السياسي . فأ خاذ مان الحادي  ماا يتفاق 
خالفة لهم  مع رهل السنة الذين هم في السلطة ،و ا ستيعدُ رحادي  الفرق انخرى  الم 

ضعُ رحادي  ت ؤيد رهل السنة ، و تطعان فاي الفارق انخارى . ف اماُ الفارق  . و و 
انخرى  يوضع رحادي  لصالحها في رتون ذلك الصراا . لذا زعم الرجل رنت يجب 
إس اط الحدي  كمصدر للتشريع ،و العودة إلى  ال رآن وحده . و زعم ريضا رنات ن اد 

إطالقااً للع ال اإلساالمي الحدي  دفاعا عن ال رآن ،و تركاً للفن مان رجال الي اين ،و 
 . 573من ع الت ليدخل رحاية االجتهاد

و رقاول: إن قولاات هاذا عياار صااحيو فاي معفماات، و فيات ميالتاااُ و تحريفاااُ ، و    
تالطاُ و افترا اُ على الشرا و التاري  معا . ننت روال  لايس صاحيحا رن جماع  م 

و رد لاات . نن الحاادي  و تدويناات لاايس لاات سااند شاارعي ، فهااذا افتاارا  علااى الشاارا 
تدوين السنة هو مطلب شرعي ، و ضرورة شرعية و عملية . يدليل الشواهد ارتية: 
رولها هو رن هللا تعاالى  رمرناا يإتيااا السانة و روجيهاا عليناا ، و جعال طاعاة رساولت 
يااين ،و يّشاار ماان  هاي ماان طاعااة هللا ،و توّعااد مان خااالف ساانة رسااولت يالخساران الم 

فوز العفيم . و شرا لنا عياداُ كنيرة جعلهاا مرتيطاة يالسانة رطاعت و اتيع سنتت يال
النيوية ارتياطا وني ا ، كتفاصيل الصالة ، و م ادير الزكاة . و يما رن انمار كاذلك ، 
و رن دين اإلسالم هو دين هللا تعالى  ،و رن رسولت هو النيي الخااتم ،و رن هللا تعاالى  

لت يستلزم يالضرورة ي ا  السنة النيوية ماع ي اا  ال ي يل دينا إال اإلسالم ، فإن  هذا ك
ال رآن الكريم. و هذا ال يتم إال يجمعها و تدوينها ، و عدم ال يام يذلك يعني ضاياعها 
،و من نم ن صان دين اإلسالم ،و ذهاب رمور كنيرة منت . و يما رن هللا تعاالى  تكفال 

، فاإن هاذا يساتلزم ضارورة يحفف دينت ،و َجعَلت حجة علاى اليشار إلاى  ياوم ال ياماة 
 تدوين السنة النيوية ، و رنها ستي ى محفوفة إلى  يوم ال يامة  .

الاذ  نهاى رصاحايت  -عليات الصاالة و الساالم-و الشاهد الناني مفاده هاو رن النياي    
عن تدوين رحادينت ، إال ال رآن الكريم للحفاف عليت ،و االهتمام يت ،و لكاي ال يخاتلط 

هو نفست سمو ليعض رصحايت يتدوين رحادينات ، كعياد هللا يان عمارو يالحدي  ، فإنت 
ياان العاااص صاااحب الصااحيفة الصااادقة ، و جاااير ياان عيااد هللا اننصااار  صاااحب 

. و هذا دليل دامغ على رن تدوين السنة هو مطلب شرعي ،و إنماا  574صحيفة جاير
السنة م طل ا ،  حد  تأخيره في يسيب ما ذكرناه . فالرسول لم ي حرم و ال منع تدوين

و إنمااا نهااى نهيااا فرفيااا لساايب موضااوعي جاادير يااذلك ماان جهااة ، كمااا رن شااروا 

                                                
 سبق توثيقه .  571
 نن ل قولت ن ال عن حسن حنفي الذ  رورده في كتايت : حوار انجيال . 572
 .   516حسن حنفي : حوار انجيال ، ص:  573
 و ما يعدها .  289محمد عجاج الخطيب : السنة قيل التدوين ، ص:  574
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الصحاية في تدوين السنة زمن النيي هو دليل دامغ على إدراكهم نهمياة تادوينها ،و 
 على حاجتهم الماسة إلى  ذلك . 

يت الصالة و عل–و الشاهد النال  مفاده هو رن دين اإلسالم قد اكتمل يوفاة النيي      
، فكاااان مصاادره انول مااادونا محفوفااا ، و هاااو ال اارآن الكاااريم ، و كاااان  -السااالم 

مصاادره الناااني  معروفااا م طي ااا ، و محفوفااا لااد  الصااحاية و هااو الساانة النيويااة 
الشريفة . لكن ان ضا  جيل الصحاية و التايعين يجعل اكتماال الادين فاي خطار، نن 

يع يذهايهم . و لي ا  الدين كامال ،و ننت يجب رن قسما هاما من الحدي  النيو  سيض
 يي ى كامال  ، ف د رصيو من الضرور  جمع السنة النيوية و تدوينها.

لحااة إلااى   -الرايااع -و الشاااهد انخياار    يتمناال فااي الضاارورة العمليااة ،و الحاجااة الم 
زادُ  – في العهد الراشد  و ما يعاده -السنة النيوية . و ذلك رن المجتمع اإلسالمي

حاجتاات إلااى  الساانة النيويااة ماان جهااة ، و رن انتشااار الكااذب علااى النيااي زماان الفتنااة 
الكيارى و مااا يعاادها، رخلاط انماار علااى المسالمين ،و رصاايو ذلااك ي منال خطاارا علااى 
الحدي  النيو  الصحيو من جهة رخرى  . و عليت فأنت رصيو من الضرور  تدوين 

 ا . السنة النيوية و تن يتها للحفاف عليه
و نانيا إن الرجل يالغ في تضخيم تأنير دور العامال السياساي فاي مضامون السانة    

يررا لرفض السنة النيوياة كلهاا ، و هاذا ال يصاو ، ننات  ياالغ فاي  النيوية . فاتخذه م 
تضخيم ذلك العامل إلى  حد التطرف و تحميلت ما ال يحتمل . علما يأن السنة النيوية 

ي مناال الجانااب السياسااي منهااا إال جانيااا ماان جوانيهااا الكنياارة .  مجاالتهااا واسااعة ،و ال
منها ماا يتعلاق ياننيياا   و دعاواتهم و رقاوامهم ، و منهاا جاناب العيااداُ و الشاعائر 
المعروفاة ، و منهااا مااا يتعلااق يالمعاامالُ االقتصااادية ، و منهااا الجانااب انخالقااي و 

 .  575م و التصوراُ الكونيةالفضائل و الرقائق ، و منها ما يتعلق يالمفاهي
نتشارة ياين المسالمين و محفوفاة     و يما رن انمر كاذلك فاإن السانة النيوياة كاناُ م 

عند الصحاية و تالمذتهم . و قد دّون هؤال  كنيرا من السنة النيوية في كاراريس، و 
مدوناُ و صحف شخصية ، و صلنا يعضها كالصحيفة الصادقة ، و صحيفة جااير 

نيت تلميذ الصحايي ريي هريرة، و صحيفة ها  .  -رضي هللا عنت– 576م ين م 
و معنى ذلك رن السنة النيوية كانُ معروفة و منتشرة يين المسلمين عاماة و رهال    

العلم خاصة ، فلما حدنُ الفتنة الكيرى ، و ان سام المسالمون إلاى  طوائاف متنااحرة 
ي فااي اخااتالق الرواياااُ سياساايا و مااذهييا ، فهاار دور العاااملين السياسااي و المااذهي

تااأخرين ،و كانااا  577الحدينيااة المكذويااة علااى رسااول هللا . فهااذان العااامالن  فهاارا م 
مسيوقين يانتشار السنة النيوية و تخصص العلما  فيهاا ،و حففهام لهاا . و قاد تمكان 
رهاال الحاادي  ماان التصااد  للكااذايين و مروياااتهم المكذويااة ياانال  وسااائل رساسااية : 

م الساي ة يالسنة النيوية ، و هذا سهل لهم تمييز كنيار مان صاحيو انولى هي معرفته
الساانة النيويااة ماان ساا يمها .و الوساايلة النانيااة هااي تصااديهم للكااذايين و مروياااتهم و 
م اومتهم عمليا ، ف د تتيعوهم و فضحوهم و كشفوهم للناس . و النالنة هاي اساتخدام 

                                                
 رنفر منال : ريواب كتاب الصحيو لليخار  .  575
 و ما يعدها .  289محمد عجاج الخطيب : المرجع السايق ، ص:  576
 و ما يعدها .  195نفس المرجع ، ص:  577
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لماي لتميياز صاحيو الراويااُ مان الن د و التح يق العلميين ، و ذلك يوضع مانهل  ع
 . 578س يمها إسنادا و متنا

تأخرا، و لم ي ؤد إلى  ضياا السنة النيوية ،و ال تمكان مان     فالعامل السياسي جا  م 
شرا  ذمم رهل الحدي  كما زعم قاسم رحمد . و التالب علايهم الصاالح و االسات امة 

. و الشاااهد  579الساالطان،و التفاارغ لجمااع الساانة النيويااة و الحاارص علااى اليعااد عاان 
على ذلك ريضا رنهم رووا رحادي  ليسُ في صالو الخلفا  انماويين و ال العياسايين 

، و) ال طاعااة لمخلااوق فااي  580، منهاا: ) الخالفااة يعااد  نالنااون ناام ملاك يعااد ذلااك (
. علماا ياأن  582،و) رول من ي تير سانتي رجال مان يناي رمياة ( 581 معصية الخالق (

وا و ح  وا الرواياُ الحدينية على اختالف موضوعاتها ، رهل الحدي  رووا و جمع
ساوا  كانااُ فااي صاالو السياساايين رو كانااُ ضاادهم . فأهال الحاادي  كااانوا رصااحاب 
غايااة و ماانهل ، فتفّرغااوا لعملهاام ،و تفااانوا فياات ،و ضااريوا رمنلااة رائعااة فااي الجااد و 

تالط ، فضخم دور الع 583اإلخالص يالغ و الم  امال السياساي . لكن قاسم رحمد هو الم 
و نسف يت السنة النيوية كلها فلما و عدوانا من جهة . و اتهم رهال الحادي  يالعمالاة 
للسلطان زورا و يهتانا من جهة نانية . و رغفل جهاود رهال الحادي  فاي حفاف السانة 
النيوية ،و التصد  للكذايين، و ممارستهم للتح يق العلمي ين دهم للمروياُ من جهاة 

 نالنة . 
لنا إن الرجل اتهم رهل السنة ياأنهم رول مان يادر فاي اخاتالق انحاديا  لخدماة و نا   

رهاادافهم المذهييااة و السياسااية ، ناام تيعااتهم الطوائااف انخاارى  . و هااذا اتهااام ياطاال 
خالفة صريحة و صارخة  و ال ردر  هل رخطأ في ذلك،  خالف للح ائق التاريخية م  م 

ن  الناياُ تاريخياا رن الكاذب علاى النياي و رو رنت تعمد قولت لتايااُ فاي نفسات ؟ . ن
الصحاية فهر جليا قييل الفتنة الكيرى و ما يعدها ، على يد الشيعة السيئية و رمنالهم 
تلف الطوائف . لكنت كان ركنر انتشارا يين  من طالب الدنيا ، نم انتشر الكذب يين مخ 

علاى –ا للكاذايين . فنهض علما  رهل السنة و تصادو 584الشيعة الرافضة و الزنادقة
 دفاعا عن السنة النيوية .  -اختالف طوائفهم

و رما دعوتت إلى  إس اط السانة النيوياة كمصادر للتشاريع ،و العاودة إلاى  ال ارآن     
خالفااة  تناقضاة مااع ال ارآن نفسات . فهاي ياطلاة ننهاا م  وحاده ، فهاي دعاوة ياطلاة، و م 

ال اارآن الكااريم و رماار يهااا ،و للشاارا و ضاارورياتت، نن الساانة النيويااة نااّص عليهااا 
روجااب انخااذ يهااا ،و جعلهااا المصاادر الناااني فااي التشااريع ،و ركااد علااى رن طاعااة 

 الرسول هي من طاعة هللا . و هذا رمر سيق رن ييناه و ون ناه فال نعيده هنا . 
و رما تناقضها مع ال رآن ، فهو واضو ريضا، نن الرجل رنكر السنة النيوياة ، و     

إس اطها و االكتفا  يال رآن وحده . و هذا تناقض صارخ مع ال رآن نفست ، دعا إلى  
                                                

رنفر : محمد عجاج الخطيب : نفس المرجع  . و خالد كيير عالل : مدرسة الكذايين في رواية التاري   للتوسع فيما ذكرناه 578
 اإلسالمي و تدوينت

 رنفر منال : عجاج الخطيب : نفس المرجع  . و عمر سليمان انش ر : تاري  الف ت اإلسالمي .  579
 .  315األلباني: صحيح الجامع الصغير ، ص:   580
 .  55ص:  4ج  نفس المرجع،  581
 .  248ص:  4األلباني: الصحيحة ، ج   582
 انمنلة على ذلك كنيرة جدا ، رنفر منال : عجاج الخطيب : المرجع السايق  .   583
، دار  1للوقوف على ذلك رنفر منال : عجاج الخطيب : نفس المرجع  . و خالد كيير عالل : يحو  حول الخالفة و الفتنة ، ط  584

 . و  مدرسة الكذايين في رواية التاري  اإلسالمي و تدوينت .   2009جزائر ، كنوز الحكمة ، ال
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نن من ي ؤمن يال رآن حاق اإليماان فإنات يالضارورة ي اؤمن يوجاود السانة النيوياة ، و 
وجوب إتياعها ، و رنها هي المصدر الناني يعد ال رآن الكريم . و من ينكر هاذا فهاو 

تناقض معت و مع نفست ، يل إنت ال ي ؤمن يال رآن حق  في الح ي ة م كذب لل رآن ، و م 
اإليمان ، فهو إما رنت جاهال ، رو رنات  ماريض ِمشاكاك ، رو رنات مناافق . و رماا الاذ  

 ي ؤمن يال رآن حق اإليمان فال يمكن رن يصدر منت ذلك .
و رما زعم الرجل يأنت ن د الحدي  دفاعا عن ال رآن ، فهاذا تتلايط و تادليس ، و      

لل اارآن و افتاارا  علياات ، نن الااذ  ي اادافع عاان ال اارآن ح ائ اات و روامااره و  تحريااف
ضرورياتت ، يحب عليت رن يلتزم ياأوامره و نواهيات . فالرجال فاي الح ي اة لام ي ادافع 
عان ال ارآن ،و إنماا كذّيات و رنكار ح ائ ات مان جهاة ، و دافاع عان هاواه و مذهييتاات و 

 مصالحت من جهة رخرى  . 
خاذ يالساانة النيويااة ال يتناافى مااع الي ااين ،و إتياعهاا ال يعنااي الفاان و علماا يااأن ان    

االحتمال . نن السنة النيوية درجاُ من حي  الصحة و ال وة ، فمنها المتواتر الذ  
الشك فيت ، و منها الصحيو الذ  قامُ اندلاة الشارعية و التاريخياة و الع لياة علاى 

ختلق صحتت ، و منها الفني ، و منها الضعيف ،  .  585و منها المكذوب الم 
و رما حكاية االجتهاد التي تذّرا يهاا الرجال ، فهاي كلماة حاق ر رياد يهاا ياطال ،      

نن االجتهاد مشروا يال رآن و السنة ، و قد مارست الصحاية و التايعون و من جا  
دا . و يفضال االجتهااد ريا 586يعدهم قيل انتشار الت ليد المذهيي و غلق ياب االجتهاد

رهل الحدي  منهجهم الن د  في ن د و تح يق الرواياُ الحدينية و التاريخية . و عليت 
فإن إتياا السنة النيوية الصحيحة ال يمناع االجتهااد ، و ال ي عطال الع ال ،و لايس مان 
االجتهاد إنكار السنة النيوية الصحيحة . و يذلك تس ط شيهاُ و مزاعم الرجل التاي 

 يوية . رنارها حول السنة الن
و رما الموقف النال  فيتعلق يشروط صحة الحدي ، و مفاده رن حسن حنفي ذكر     

رن شروط الحدي  الصحيو هي: اتصال اإلسناد ، و عدالة الاراو  ، و اتفااق الماتن 
 .  587مع المع ول ، و اتفاقت مع حدي  آخر

ا و رقول: إن الرجل تصّرف فاي شاروط صاحة الحادي ،و لام ياذكرها كماا وضاعه  
علما  م صطلو الحدي  ، فزاد فيها و رن ص مكنها ، و تصّرف في يعضها . و ييان 
ذلك هو رن شروط صحة الحدي  في علم الجرح و التعديل هي خمسة ، تتمنال فاي: 

خلاو الحادي  ماان  -4ضاايط الاراو  ،  -3عدالاة الاراو  ،  -2اتصاال اإلساناد ،  -1
 . 588خلو الحدي  من العلة -5الشذوذ  ، 

ضو من ذلك رن الرجل رس ط شرط ضايط الاراو  مان شاروطت التاي ذكرهاا و وا  
هو ، و ردخال فيهاا اتفااق الحادي  ماع حادي  آخار ، و هاذا لايس شارطا مان شاروط 

 صحة الحدي  الخمسة التي ذكرناها.

                                                
و ما يعدها . و محمد عجاج الخطيب : السنة  9عن ذلك رنفر منال : اين الصالح : م دمة اين الصالح في علوم الحدي  ، ص:  585
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و ي الحاف علياات ريضااا رناات رغفال شاارطي خلااو الحاادي  مان العلااة و الشااذوذ ، فلاام     
عة التي ذكرها هو في كتايت حاوار انجياال . و ريماا يذكرهما من يين شروطت انري

ي  ااال: إناات رشااار إليهمااا يالتضاامن ضاامن شاارطت الرايااع: اتفاااق المااتن مااع المع ااول . 
فن ول: إذا رخذنا يذلك ، ففيت يعض الصواب ، لكنت ماع ذلاك فهاو تصارف ال يلياق ، 

دي  من شارطي: خلاو ننت ال ي عير عن المعنى الح ي ي و الدقيق الذ  ي ريده ن  اد الح
الحدي  من الشذوذ ،و خلوه من العلة . فالشاذ عندهم هو الحدي  الذ  يرويت الن ة و 
علل هو الحدي  الذ  ا طلع  ي خالف يت من هو ررجو منت حففا و عددا . و الحدي  الم 
فيت على علة ت دح في صاحتت ماع رن فااهره الساالمة ،و هاي ت اع فاي اإلساناد ركنار 

 . 589متنمما ت ع في ال
و رمااا الموقااف الرايااع فيتعلااق يأحادياا  فضاال قااريش و ت اادمها علااى غيرهااا . و     

مفاده رن حامد ريا زيد انت د انحادي  المروية في فضل قاريش و اساتيعدها ،و يارى 
رن )) الحدي  عن الفضل الم طلق ل ريش رو لتيرها ي عارض الميادئ اإلسالمية كلية 

الكريم و السنة المتاواترة ، منهاا: } إِنه رَْكاَرَمك ْم ِعناَد ،و المنصوص عليها في ال رآن 
َ َعِلاايٌم َخيِيااٌر { ِ رَتْ َاااك ْم إِنه َّللاه ، و ) ال فضاال لعريااي علااى  -13سااورة الحجااراُ:-َّللاه

. و يناا  علاى ذلاك فاإن الرجال ذكار طائفاة مان انحاديا   590رعجمي إال ياالت وى (
وضع . منها انحاديا  التاي تتعلاق يالخالفاة ، المتعل ة يفضل قريش و حكم عليها يال

تأخرة ، يدليل رن رحدا من الصحاية لم يستشهد يها في  ضعُ م  و يرى رنها رحادي  و 
حادنة س يفة يني ساعدة . و لو كانُ معروفة كلها رو يعضها على انقل ، لكاان مان 

اماة فاي السهل حصر الخالف يين قريش و اننصار . نام رشاار إلاى  رن حادي  اإلم
قااريش رورده انشااعر  فااي م االتاات ، و رن ريااا يكاار احااتل ياات علااى اننصااار . لكاان 
الرجل رّد هذا الخير يدعوى رن ذلك لم يرد عند الطير  ، انمار الاذ  يكشاف عان 

ضعُ هذه انقوال لمساندتت (( )) الي عد اإليديولوجي الذ  و 
591  . 

المسالمين، و رن ركارمهم عناد هللا و رقول: روال ال شك رن دين اإلساالم ساوى ياين    
رت اهم. و ال رآن الكريم قد حسم رمر اإلمامة حسما ، فلم يجعلها محصورة في رسرة، 
و ال في ييُ ، وال  في عائلة، و ال فاي قييلاة ، و إنماا جعلهاا شاورى ياين المسالمين 

ولت تتم يالتشاور، و التراضي ، و االختيار الحر ، و كل ذلك م تضمن و مأخوذ من ق
ا َرَزْقنَاه ْم  ْم َوِممه ه ْم ش وَرى يَْينَه  اَلةَ َورَْمر  وا الصه تعالى : }َوالهِذيَن اْستََجاي وا ِلَريِِّهْم َورَقَام 

س اوَل -38ساورة الشاورى:-ي نِف  وَن { ،و }يَاا رَيَُّهاا الهاِذيَن آَمن اواْ رَِطيع اواْ َّللّاَ َورَِطيع اواْ الره
س وِل َوإلى  -59سورة النسا :-{ مْ َور ْوِلي انَْمِر ِمنك   ر ْوِلي انَْمِر ، } َولَْو َردُّوه  إلى  الره

ْم  ْم {ِمْنه  . و مأخوذ ريضا من تصرف  -83سورة النسا : -لَعَِلَمت  الهِذيَن يَْستَنيِط ونَت  ِمْنه 
 الذ  توفي و لم ي وص نحد يالخالفة من يعده .  -عليت الصالة و السالم-الرسول

عليت الصاالة و -و رما ما حد  في س يفة يني ساعدة حول الخالفة يعد وفاة النيي    
فهو دليل دامغ على صحة ما ذكرناه ، يدليل الشااهديّن ارتياين: انول مفااده  -السالم

-رن اختالف الصحاية حول من يتولى الخالفة ، هو دليل قاطع و دامغ على رن النيي

                                                
: م دمة اين الصالح في علوم الحدي  ، ص: . و اين الصالح  253رنفر : محمد الزفزاف : التعريف يال رآن و الحدي  ، ص:  589

53 . 
 .  203ص:  6الحديث أورده الرجل بتصرف ،و هو حديث صحيح . األلباني: الصحيحة ، ج   590
 .  179،  178نصر حامد ريو زيد : التفكير زم التكفير ، ص:  591
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يالخالفااة نحااد ماان يعااد ، فلااو روصااي مااا اختلااف  لاام ي ااوص -عليات الصااالة و السااالم
الصحاية حول مان يتوالهاا . و عادم التوصاية مان رساول هللا هاو تطيياق عملاي لماا 

 نّص عليت ال رآن الكريم ، من رن الخالفة شورى يين المسلمين . 
و الشاهد الناني مفاده هو رن اختالف الصحاية كان حول من يتولى الخالفاة مانهم    

ن حااول: هاال الخالفااة شااورى يااين المساالمين ، رم هااي يالوصااية ، رم هااي ،و لاام يكاا
يالتوري  ؟ . فهم كانوا متف ين على رن الخالفة شورى يينهم ،و لهاذا هام لام يختلفاوا 
حول ذلك ، و إنما اختلفوا حول من يتوالها منهم . و هاذا دليال داماغ ريضاا علاى رن 

كانوا ي ؤمنون ياأن الخالفاة شاورى الرسول لم ي وص نحد من يعده ، و رن الصحاية 
يين المسلمين كما نص عليها ال رآن الكاريم ، و رن ماا حاد  ييانهم مان اخاتالف هاو 

 تطييق عملي لما رمر يت ال رآن الكريم .      
 -عليات الصاالة و الساالم-لكن ذلك ال يتناقض مع انحاديا  التاي ذكارُ رن النياي   

الخاصة يأن ريا يكار سايكون هاو الخليفاة مان كان قد رشار رو لّمو في يعض مجالست 
يعهده ، و رن انئمة من قريش يشاروط . و قاد صاحُ فاي ذلاك رحاديا  نصاُ فاي 
عمومهااا علااى رن انئمااة ماان قااريش مااا رقاااموا الاادين ، و مااا رقاااموا الصااالة ، و مااا 

. و هاذه انحادياا  إماا رنهاا ماان يااب انمار ، و إمااا رنهاا مان ياااب  592حكماوا عادلوا
ر المست يلي من رن انئماة سايكونون مان قاريش . و إذا كاناُ مان يااب انمار اإلخيا

فهااي ال تتناااقض مااع المياادر ال رآنااي العااام الااذ  جعاال الخالفااة شااورى يااين جميااع 
المسلمين ، دون حصر لها في شخص ، و ال في رسارة ، و ال فاي قييلاة . نن  تلاك 

جعل انئمة مان قاريش.  انحادي  نّصُ على رمر فرفي استننائي محدد و مشروط
نن كيار الصحاية انوائل كانوا من قريش، و هم رولى يالخالفة من غيرهم . و نن  
قييلااة قااريش هااي قطااب ال يائاال العرييااة مكانااة ، و تااأنيرا ، و زعامااة ، فهااي رولااى 
يالخالفة من غيرها من ال يائل انخرى  . على رن يكون ذلك مشروطا و لايس علاى 

 انحادي  الصحيحة الساي ة ركدُ على ما رشرنا إليت . التأييد، نن  
ف ااريش كانااُ لهااا رسااي ية و رولويااة فرفيااة و مشااروطة ، فااإذا مااا تتياارُ تلااك     

الفروف ، رو رخلُ قريش يالشاروط الشارعية خرجاُ منهاا الخالفاة ، و سايتوالها 
الشارا  من يختاره المسلمون من ر  قيلية كان. نن هذا هو انصل الذ  ناّص عليات

قرآنا و سنة . كما رنت  ليس مان الشارا ، و ال مان العادل ، و ال مان الع ال رن تي اى 
الخالفااة محصااورة فااي قااريش إدا مااا تتياارُ الفااروف ، رو رخلااُ هااي يالشااروط 
الشرعية ، رو رفضها المسلمون . خاصة و رن رحادي  انئمة من قريش ي حتمال رنات 

ست يال ،و   ليسُ من ياب انمر الشرعي. من ياب اإلخيار عما يحد  م 
و نانياا إن احتجااج الرجاال يموقاف اننصااار صاحيو ماان جهاة ، لكناات نااقص ماان    

جهة رخرى  . نن هؤال  عندما اختلفوا مع المهاجرين عادوا و سلّموا لهم انمر ،و 
طااليوا يالخالفاة عنادما  -ر  اننصاار -يايعوا ريا يكر. و لم يحد  مرة رخرى  رنهم 

فماذا يعني هذا ؟ ، و لماذا لم ي عاودوا  -رضي هللا عنهم -مر و عنمان و عليي ويع ع
المطالية يالخالفة ؟ ، إن ماوقفهم هاذا دليال داماغ علاى رنهام  اطلعاوا علاى انحاديا  

                                                
ص:  6، ج 405-403ص:  4ج 1410حدينة، انفر: الضيا  الم دسي : انحادي  المختارة ، مكة المكرمة، مكتية النهضة ال  592
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التي رخيرُ يأن انئمة من قريش ، و رنهم  لم يكونوا على علم يها قيل ذلاك . يال و 
كونوا على علام يهاا، نن حادي  انئماة فاي قاريش ييدو رن كنيرا من المهاجرين لم ي

رواه يعض الصحاية ، منهم : رنس ين مالك ، و علاي يان رياي طالاب ، و رياو يارزة 
 .  593انسلمي

و رما رد الرجل لحدي  انئمة من قريش ، يدعوى رن انشعر  رواه في م االتت     
ن  ذلاك الحادي ، ،و رن الطير  لم يروه فاي تاريخات ، فهاذا اعتاراض ال يصاو ، ن

هو حدي  صحيو لم ينفرد يت انشعر  ، و روتت ك تب الحدي  و التاري  معا . منها 
سند نحمد ين حنيل ، و الصحيو لليخار  ، و اليداياة و النهاياة اليان كنيار ، و  : الم 

. يال وحتاى الطيار  روى  594فتو اليار  اليان حجار ، و تااري  الخلفاا  للسايوطي
، فال ردر  هل رنت  !يش ، و هذا خالف ما ذكره حامد ريو زيد حدي  اإلمامة في قر

لاام يتنياات للحاادي  ، رو رناات تعمااد إغفالاات ؟ . و نااص الخياار و الحاادي  كمااا رواهمااا 
قااال: فااتكلم رياو يكاار فلاام يتاارك شايئا ناازل فااي اننصااار وال ذكااره )595الطيار  هااو: 

د علمتم رن رساول هللا رسول هللا صلى هللا عليت وسلم من شأنهم إال وذكره. وقال: ل 
قال لو سلك الناس واديا وسلكُ اننصار واديا سلكُ واد  اننصار. ول د علمُ يا 
سعد رن رسول هللا قال ورنُ قاعاد: قاريش والة هاذا انمار فيار النااس تياع ليارهم و 

 فاجرهم تيع لفاجرهم قال ف ال سعد صدقُ فنحن الوزرا  ورنتم انمرا (  .
رفااض حامااد ريااي زيااد لحاادي  اإلمامااة فااي قااريش ياادعوى رناات   و يااذلك يتيااين رن   

، هو موقف غير صحيو  -إيديولوجية حسب تعييره–موضوا ،و لت خلفياُ مذهيية 
. و رن اعتراضاتت على الحدي  لم تنيُ ،و خالفها هو الصحيو ، علاى ماا سايق رن 

 ييناه . 
حنفي طعان فاي هاذا  و الموقف الخامس يتعلق يالطب النيو ، و مفاده رن حسن     

الطب ، و زعم رن )) الطب النيو  عارضتت التجرية يزيادة اإلسهال يشرب العسال 
 .  596" صدق هللا و كذب يطن رخيك " ((

رن رجاال رتاى و رقول: إن نص الحدي  النيو  الذ  اعترض عليات الرجال هاو: )   
ساال  . نام رتااه ف ال:رخي يشاتكي يطنات . ف اال: اسا ت ع -صلى هللا عليت و سلم -النيي

النانية ف ال: اس ت عسال  . نم رتاه النالنة ف ال:  اس ت عسال . نم رتاه ف ال قاد فعلاُ ؟ 
. و واضاو منات رن  597(ف ال: صدق هللا وكذب يطن رخيك اس ت عساال . فسا اه فيارر

حسن حنفي تحامل على الحدي  ، و وجهت توجيها سايئا للطعان فاي الطاب النياو  . 
علااى رن الرجال رخااذ يجاز  مان التجريااة و لام يأخااذها كاملاة ماان نن الحادي  شااهد 

ياادايتها إلااى  نهايتهااا . و هااذا شاااهد دامااغ علااى رن الرجاال تعمااد التحريااف لتوجياات 
 الحدي  لتاية في نفست . 

                                                
ص:  2. و انلياني : إروا  التليل ، ج   421ص:  4. و رحمد ين حنيل : الم سند ، ج   2611ص:  6اليخار : الصحيو ، ج  593

298 . 
 2.  و فتو اليار  ، ج  260ص: 5, و اليداية و النهاية ، ج    2611ص:  –. و صحيو اليخار  ، ج   421ص:  4الم سند ج  594

 .   71. و تاري  الخلفا  ، ص:   31ص: 
 .  234ص:  2الطبري: التاريخ ، ج   595
 .   150ص:  1، ج   1حسن حنفي : من الن ل إلى  اإليداا ، مل  596
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و لتوضيو انمر ركنر رن ل هنا ماا قالات المح اق ايان قايم الجوزياة تعلي اا علاى هاذا   
العسال كاان  -صالى هللا عليات و سالم -ف لات النيايفهاذا الاذ  وصا الحادي  ، ف اال:) 

استطالق يطنات عان تخماة رصاايتت عان اماتال ، فاأمره يشارب العسال لادفع الفضاول 
المجتمعة في نواحي المعدة وانمعا  . فإن العسل فيت جال  ودفع للفضول . وكان قد 

لهاا خمال  رصاب المعدة رخالط لزجة تمنع است رار التذا  فيها للزوجتها، فإن المعدة
كخمل ال طيفة، فإذا عل ُ يها انخالط اللزجة رفسدتها ورفسدُ التذا  . فدواؤها يما 
يجلوها من تلاك انخاالط والعسال جاال  والعسال مان رحسان ماا عاولل يات هاذا الادا  
السيما إن مازج يالماا  الحاار. وفاي تكارار سا يت العسال معناى طياي ياديع، وهاو رن 

وكميااة يحسااب حااال الاادا ، إن قصاار عناات لاام يزلاات  الاادوا  يجااب رن يكااون لاات م اادار
يالكلية، وإن جااوزه روهاى ال اوى فأحاد  ضاررا آخار. فلماا رماره رن يسا يت العسال 
س اه م دارا ال يفي يم اومة الدا  وال ييلغ الترض ، فلما رخيره َعلم رن الذ  س اه ال 

ركاد عليات  -و سالم صالى هللا عليات -ييلغ م دار الحاجة، فلما تكرر تارداده إلاى  النياي
المعاودة ليصل إلى  الم دار الم اوم للدا  ، فلما تكررُ الشرياُ يحسب ماادة الادا  
ياارر يااإذن هللا. واعتيااار م ااادير اندويااة وكيفياتهااا وم اادار قااوة الماارض ماان ركياار 

 .  598قواعد(
 و قيل ختام هذا الميح  ر شير هنا إلى  رنت  سيق رن ذكرنا رن حسن حنفي كان قد    

طعن في خير ارحاد يدعوى رنت خير فني ، و من نم طعان فاي الحادي  النياو  ،و 
خاالف الادليل الع لاي الاذ   -حسب زعمت-زعم رن اندلة الشرعية كلها فنية ،و هذا

هو ي يني ،و رسيق من الشرا . و نحن سيق رن ناقشاناه فاي ذلاك ،و ريطلناا مزاعمات 
الرجاال قااد ن ااض زعماات عمليااا عناادما حاول ذلااك ، لكاان الااذ  يهمنااا هنااا هااو رن هاذا 

استخدم رحادي  ارحاد لتأييد رفكاره من دون حرج ، و يال تح يق و ال تمحيص . يل 
رناات اسااتخدم حتااى انحادياا  الضااعيفة و المكذويااة ماان دون العااودة إلااى  المصااادر 
الحدينية في ركنر انحيان . فأين حكاية اليرهان و الي ين ،و التح يق و التمحيص، و 

 . !لع النية التي تفاهر يها حسن حنفي و دندن حولها كنيرا ؟ ا
و الشاااواهد علاااى ذلاااك كنيااارة فاااي كتاااب الرجااال ، رذكااار منهاااا خمساااة رحاديااا :          

. ذكاره حسان حنفاي  599رولها حدي  )) رصحايي كالنجوم ، فيأيهم اقتديتم اهتديتم ((
،و ماذكور  -مكذوبر  -من دون تونيق و ال ذكر لدرجتت ، مع رنت  حدي  موضوا

 .  600في كتب الموضوعاُ
و الناني هو حدي  )) اختالف انئماة رحماة ييانهم (( ، ذكاره حسان حنفاي و لام     

. و هذا الحدي  لام رعنار لات علاى  601ي خرجت ، و ال ذكر درجتت صحة و ال ضعفً 
ذكر ياللفف الذ  ذكره الرجل . فلم رجده في كتب الحدي  و ال المصطلو ، و ال فاي 

ُ  عليت يلفف )) اختالف رمتي رحماة كن ب التراجم و ال الجرح و التعديل . لكن عنر
 .  602(( ،و هو حدي  موضوا ال رصل لت

                                                
 . 30ص:  4ابن قيم الجوزية : زاد المعاد في هدى خير العباد ، ج   598
 .   242، هامش ص:  1حسن حنفي : من الع يدة إلى  النورة ، ج  599
 .  144ص:  1. و انلياني : سلسلة انحادي  الضعيفة ، ج  397الشوكاني: الفوائد المجموعة في انحادي  الموضوعة ، ص:  600
 .   262ص:   8و النورة في مصر ، ج  حسن حنفي : الدين 601
 .   125ص:  1. و الجامع الصتير و زياداتت ، ج  447ص:  1انلياني: الضعيفة ، ج  602
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قال نيي يكر و  –عليت الصالة و السالم -و رما الحدي  النال  ، فمفاده رن النيي     
شاورة : )) لو رنكما تتف ان على رمر واحد ما عصايتكما فاي م-رضي هللا عنهما-عمر

ريدا (( . ذكاره حسان حنفاي دون تونياق ،و ياال ذكار لدرجتات صاحة و ال ضاعفا ، و 
 .  604، مع رنت  حدي  ضعيف 603ينى عليت رفكاره و وففت لتأييد ما ذهب إليت

و الحدي  الرايع مفاده هو رن رسول هللا س ئل : ماذا نفعل يعدك إن وقع لنا رمر ؟    
لوه يينكم شورى ، و ال ت ضوا يارر  واحاد (( ، ، ف ال : رجمعوا لت العايدين ،و اجع

نكر 605ذكره حسن حنفي من دون تح يق و ال تخريل  . 606، و هو حدي  ضعيف م 
قال: ))  -عليت الصالة و السالم-فمفاده رن النيي -الخامس -و رما الحدي  انخير     

و ال مااا تشاااور قااوم قااط يياانهم ، إال هااداهم هللا (( . ذكااره حساان حنفااي يااال تح يااق 
ُ  عنت ، و لم رعنر لت على ر  ذكر في  607تخريل ، و ييدو رنت ليس حدينا ، ف د يحن

ُ  علااى قااول ل تااادة  كتااب الحاادي  و المصااطلو ، و الجاارح و التعااديل . لكننااي عناار
السدوسي ي شيت الحدي  الذ  ذكره الرجل ، و هاو: )) ماا تشااور قاوم ي ريادون وجات 

 .  608هللا إال ه دوا إلى  ررشد رمرهم ((
تلك هي نماذج من انحادي  الضعيفة و المكذوية التاي ذكرهاا حسان حنفاي فاي      

يعض كتيت ،و اعتمد عليها لتأييد رفكاره . و نحن قد ذكرنا يعضاا منهاا ،و إال فهنااك 
. و واضااو ماان ذلااك رن الرجاال  609رحادياا  رخاارى  ضااعيفة روردهااا فااي مصاانفاتت
لنيااو  يأناات  فنااي و ال ي وصاال إلااى  ناااقض نفساات عناادما كااان قااد طعاان فااي الحاادي  ا

الي ين ، نم هو هنا نجاده ال يعتماد علاى الحادي  الصاحيو ، و يعتماد علاى انحاديا  
 .  !!الضعيفة و الموضوعة لينا  فكره و تأييد رفكاره ، فهذا تناقض صارخ صريو 

 ثالثا: أباطيل تتعلق بالتاريخ : 
ارهااا يعااض ردعيااا  الع النيااة تتعلااق ن فاارد هااذا الميحاا  لطائفااة ماان انياطياال ، رن    

يمواضاايع تاريخيااة متنوعااة ، يعضااها شاارعي تاااريخي ك صااص ال اارآن ،و الخياار 
الشرعي و التاريخي ،و يعضاها ارخار يتعلاق يتااري  الصاحاية ،و قسام آخار تتعلاق 

 حوادنت يمواضيع تاريخية متفرقة . 
  أباطيل تتعلق بقصص القرآن الكريم : -ر

 ارآن الكاريم ، فاإن  حسان حنفاي رياد الفالسافة ال اائلين يرمزياة يالنسية ل صص ال   
. نم رنت  شكك في قصاص  610قصص ال رآن حول آدم و حوا  ، و المالك و إيليس

ال رآن عندما زعام رنات ريماا رن ال ارآن لام يارو الحاواد  كماا وقعاُ ، نن  ال ارآن 
ينت ،و ياين موساى و عمل إيداعي رديي . فريما لم ي ع الحوار الذ  دار يين نوح و ا

                                                
 .   172ص:  1حسن حنفي : الدين و النورة في مصر ، ج  603
. و انلياني : الضعيفة ، ج  227ص:  4رحمد ين حنيل : الم سند ، ح ق رحادينت شعيب انرناؤوط ، ال اهرة ، مؤسسة قرطية ، ج  604

 .  59ص:  3
 .  172ص:  7حسن حنفي : الدين و النورة ، ج  605
 .  357ص:  10انلياني : الضعيفة ، ج  606
 .  172ص:  7حسن حنفي : الدين و النورة في مصر ، ج  607
 .  340ص:  13اين حجر : فتو اليار  ، ج  608
 .  171هامش ص:   5و ما يعدها . و من الع يدة إلى  النورة ، ج  171ص:  7رنفر منال : الدين و النورة في مصر ، ج  609
 .   91،  9حسن حنفي : في فكرنا المعاصر ، ص:  610
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فرعون ، رو يين إيراهيم و رييت ، رو ياين المسايو و الحاواريين . و إنماا هاو تركياب 
 .  611للحد  ،و إعادة توفيف و إي ا  للداللة

و زعم ريضا رن قصص ال رآن ليسُ رواياُ تاريخية ، يال هاي )) مجارد حامال   
ستفاد منهاا . و نام ال  للماهياُ ، مجرد يداية تاريخية من رجل التعيير عن الدرس الم 

ي عتمد على ال صص لتركيب انحدا  ،و ال ي ؤخذ كانص تااريخي ، يال كانص ردياي 
. و الااوحي ال ي عطااي وصاافا للتاااري  الموضااوعي ، فهااو يعااض معاااني  612تشااريعي

ست لة ، ال حواد  مادية  . 613م 
علم و يال و ردا عليت رقول: إن قولت هذا زعم ياطل جملة و تفصيال ، و قول يال     

دليل ،و ما هو إال زعم ، و الزعم ليس دليال ،و ال يعجز عنت رحد ، و هو ررس مال 
المفاليس . إنت اعتمد على رغياتت و هواه ، و مذهييتت و مصالحت فيماا ادعااه ، و لام 
يعتمد في ذلك على شرا صحيو ،و ال على ع ل صريو ،و ال على علم صحيو . و 

 نيرة جدا ، رذكر منها ما يأتي : الشواهد على يطالن زعمت ك
رولها هو رنت  يما رن ال رآن الكريم كتاب هللا المعجز الكامل المحكم المفصال الاذ    

ال يأتياات الياطاال رياادا ، فااإن هااذا يسااتلزم حتمااا رن كاال مااا فياات حااق و علاام ،و يمااا رن 
و قصص ال رآن جز  منت ، فهي يالضرورة ح ائق جمعُ يين الح ي اة التاريخياة ، 

الييان العريي اليليغ ، و اإلعجااز المتناوا ، كاالعلمي ، و العادد  ، و التااريخي . و 
الشاهد ال اطع على ذلك ريضا ، هاو رن آيااُ مان ال ارآن الكاريم نصاُ علاى ذلاك ، 
منها آياُ ركدُ علاى رن قصاص ال ارآن ح اائق تاريخياة نايتاة ال شاك فيهاا ، ك ولات 

 ََصص  اْلَحقُّ َوَما ِمْن إِلَـٍت إاِله َّللّا  َوإِنه َّللّاَ لَه َو اْلعَِزيز  اْلَحِكيم  تعالى : ))إِنه َهـذَا لَه َو الْ 
، و ))نَْحن  نَ  صُّ َعلَْيَك رَْحَسَن اْل ََصِص يَِماا رَْوَحْينَاا إِلَْياَك َهاـذَا  -62آل عمران :  -((

َُ ِمن قَْيِلاِت لَِماَن اْلتَاافِِليَن (( . إنهاا قصاص ح ي ياة ليساُ -3:  يوساف-ال رآن َوإِن ك ن
 ركاذيب، و ال خرافاُ ،و ال روهاما ، و ال مستحيالُ . 

ياين ، ك ولات تعاالى  : )َوَهاـذَا      و منها آيااُ وصافُ ال ارآن يأنات  يلساان عرياي م 
يِااايٌن { يِااايٍن { -103ساااورة النحااال:  -ِلَسااااٌن َعَريِااايٌّ مُّ ساااورة -، و }يِِلَسااااٍن َعَريِاااّيٍ مُّ

ْم يَته  وَن { - 195الشعرا :  - 28سورة الزمار: -، و }ق رآناً َعَريِيّاً َغْيَر ِذ  ِعَوجٍ لهعَلهه 
. ف صص ال رآن كما هي ح ائق تاريخياة فهاي ريضاا يلساان عرياي مياين ، فجمعاُ 

 يين ذلك ، ننها جز  من ال رآن الذ  هو حق و علم يلسان عريي ميين . 
ن هو كتاب هللا المعجز ، الذ  تحدى يت اإلنس و منها آياُ نصُ على رن ال رآ     

ُِ اإلناس  َواْلِجانُّ  و الجن و يأّسهم من رن يأتوا يمنلت ، ل ولت تعالى : }ق ل لهائِِن اْجتََمعَا
ْم ِلايَْعٍض َفِهياراً { اه  -َعلَى رَن يَاأْت واْ يِِمنْاِل َهاـذَا ال ارآن الَ يَاأْت وَن يِِمنِْلاِت َولَاْو َكااَن يَْعض 

ان  - 88سرا :سورة اإل ْلنَا َعلَى َعْياِدنَا فَاأْت واْ يِس اوَرةٍ ّمِ ا نَزه مه ، و }َوإِن ك نت ْم فِي َرْيٍب ّمِ
ن د وِن َّللّاِ إِْن ك ْنت ْم َصاِدقِيَن فإن  لهْم تَْفعَل واْ َولَن تَْفعَل اواْ فَااته    نِْلِت َواْدع واْ ش َهَدا ك م ّمِ واْ ّمِ

ُْ ِلْلَكافِِريَن { النهاَر الهتِي َوق ود َها . و هذا - 24 /23سورة الي رة:-النهاس  َواْلِحَجاَرة  ر ِعده
يعني يالضرورة رن قصص ال رآن معجز هو ريضا ، ننت  جز  من كتااب معجاز . 

                                                
 .   37حسن حنفي : حوار انجيال ، ص:  611
 .   37نفست  ، ص:   612
 .   393ص:  2حسن حنفي : من الع يدة إلى  النورة ، ج  613
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و الشاهد على ذلك هو رنت  تّم حدينا اكتشااف يعاض مفااهر اإلعجااز التااريخي فاي 
 ن شا  هللا تعالى  . ال صص ال رآني ، و سنذكر يعضت قرييا إ

و ر شير هنا ريضا إلى  رمر هام جادا مفااده هاو رنات كماا رن حسان حنفاي لام ي ادم      
دلاايال صااحيحا و ال ضااعيفا لتأييااد زعماات ، و ال التاازم يمااا تفرضاات علياات المنهجيااة 
العلمية في االستدالل ، و رن ال رآن ريطل زعمت . فإن  زعمت لن يست يم ريضا إال إذا 

صريو من الشرا ينص صراحة على رن قصاص ال ارآن ليساُ قصصاا  جا  ينص
ح ي ية ، و إنما هي قصص رمزية فنية صاورية ،و هاذا لان يففار يات ريادا ، ننات ال 
وجود لت في ال رآن الكريم ،و ال في السنة النيوية الصاحيحة . و مان نام فاإن زعمات 

ختل ا  .      لن يست يم ،و سيي ى ياطال زائفا م 
ذلك يتااين رن زعاام الرجاال لاام يصااو ، و رناات ياطاال يالضاارورة الشاارعية و و ياا      

الواقعية ، و رنت  اتضو ريضاا رن قصاص ال ارآن جمعاُ ياين الح اائق التاريخياة، و 
 انسلوب اليليغ ، و اإلعجاز التاريخي .  

و الشاهد الناني مفاده هو رن ال رآن الكريم ذكر قصصا كاناُ قاريش و العارب      
، فلو كانُ غير صحيحة و ال ح ي ية لكذيوها يشدة ،و طعنوا في ال رآن و يعرفونها 

الرسول معا، و لوجدوا فيها فرصة نمينة إليطال دعوة اإلسالم . و قد كانوا شاديد  
الحرص على الرد على ال رآن الكريم الذ  تحداهم ، و سفّت رحالمهم ، و ويخهم ، و 

يالعذاب انليم في الدنيا و ارخرة إن هم لم  عاب عليهم عيادتهم لألصنام ، و تّوعدهم
ي ؤمنوا يت . فلو كانُ تلك ال صص غير ح ي ية ما سكتوا عنها و ال عن ال ارآن و ال 

. منها قصة رصحاب الفيل ، فعندما ذكرها ال ارآن  -غليت الصالة و السالم-عن النيي
كرتهاا قاريش و كان كنير ممن عاصرها ما يزال حيا ، فلاو لام تكان قصاة ح ي ياة نن

العرب ،و لوجدوا فيها فرصة نمينة للطعن في ال رآن و تكذييت و الرد عليت . ذلك لم 
يحد  ، فلم تسجل السيرة رن هؤال  رنكروا وقوا قصة رصحاب الفيل ، و ال رنكروا 

 على ال رآن ذكرها .
و ماان ذلاااك ريضاااا ذكااار ال ااارآن الكااريم نخياااار عااان العااارب اليائااادة ،و دعوتااات     
شركين إلى  االعتيار يما حل يهؤال  عن طريق لفُ انتياههم إلى  آنارهم المادية الم

وَن  ارُّ التي كانُ ما تزال قائمة زمن نزول ال رآن الكريم ،  ك ولت تعالى  :}َوإِنهك ْم لَتَم 
ْصيِِحيَن َويِاللهْيِل رَفاََل تَْعِ ل وَن { ْم رَْهلَْكنَاا ، و } َكَ  -138 /137سورة الصافاُ:-َعلَْيِهم مُّ

اان يَْعااِدِهْم إاِله قَِلاايالً َوك نهااا نَْحاان   ْم لَااْم ت ْسااَكن ّمِ ُْ َمِعيَشااتََها فَتِْلااَك َمَساااِكن ه  ِماان قَْريَااٍة يَِطااَر
َساِكنِِهْم َوَزيهَن  - 58سورة ال صص:-اْلَواِرنِيَن { ن مه وَد َوقَد تهيَيهَن لَك م ّمِ ، و  } ََعاداً َونَم 
م  الشه  ْستَْيِصِريَن {لَه  ْم فََصدهه ْم َعِن السهيِيِل َوَكان وا م   38سورة العنكيوُ: -ْيَطان  رَْعَمالَه 

. فلو كانُ تلك ارنار غير موجودة ماا رمارهم ال ارآن ياالعتياار يهاا مان جهاة ، و  -
لكذيوه و وجدوا في ذلك مطعنا كييارا للطعان فيات و تكذييات ، و الارد عليات مان جهاة 

لو لم يكن ذلك موجودا الستتلت المناف ون لتشكيك المسلمين فاي ديانهم و رخرى  . و 
إنارة الفتن يينهم . لكن يما رن كل ذلاك لام يحاد  ، دل علاى رن قصاص ال ارآن هاي 

 ح ائق تاريخية، خالف ما ادعاه حسن حنفي .
أمر و الشاهد النال  مفاده هو رن ال رآن الكريم عندما يذكر رخيار الساي ين كان ي     

يالسير في انرض لمعرفة رحوال هؤال  و آناارهم و عااقيتهم ، ك ولات تعاالى  : }قَاْد 
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َكااذهيِيَن { واْ فِااي انَْرِض فااانفروا  َكْيااَف َكاااَن َعاقِيَااة  اْلم  ُْ ِماان قَااْيِلك ْم س اانٌَن فَِسااير   -َخلَاا
وا كَ  - 137ساورة آل عمااران: وا فِاي اْنَْرِض فَيَنف اار  ْياَف َكاااَن َعاقِيَااة  ، و }رََولَاْم يَِسااير 

وَهاا  اا َعَمر  وَهاا رَْكنَاَر ِممه وا اْنَْرَض َوَعَمر  ةً َورَنَاار  ْم ق اوه الهِذيَن ِمن قَاْيِلِهْم َكاان وا رََشاده ِماْنه 
اوَن  ْم يَْفِلم  ْم َولَِكن َكاان وا رَنف َساه  ُِ فََما َكاَن َّللاه  ِليَْفِلَمه  س ل ه م يِاْليَيِّنَا ساورة  -{َوَجا تْه ْم ر 

. فلااو كانااُ قصااص هااؤال  وهميااة مااا كانااُ لهاام آنااار ، و ال رمرنااا هللا - 9الااروم: 
يالساير فااي انرض لمشااهدتها و االعتيااار يهااا . و ماع رن هللا تعااالى  قاد رخيرنااا يمااا 

رمرنا يالسير في انرض الكتشاف و  -مع ذلك-حد  لكنير من انقوام الساي ة ، فأنت
فهذا كلت دليل قاطع دامغ على رن حواد  قصص ال رآن هي مشاهدة آنار الساي ين . 

 ح ائق تاريخية ،و ليسُ وهمية و ال رمزية فنية كما زعم حسن حنفي .
و الشاهد الرايع مفاده هو رن يعض آنار قصص الساي ين التي رشار إليهم ال رآن     

الجزيرة العريية الكريم ما تزال قائمة إلى  عصرنا هذا ، منها آنار عاد النانية شمال 
،و آنار نمود ما تزال قائمة إلى  زمانناا هاذا فاي منط اة مادائن صاالو شامال جزيارة 

. فهذه ارنار المتي ية إلى  زماننا هذا هي ردلة قاطعاة علاى قصاص  614العرب ريضا
 ال رآن ح ي ية و ليس وهمية و ال فنية رمزية كما زعم الرجل .

ا رن هللا تعااالى  ررساال رنييااا  كنياارين إلااى  و الشاااهد الخااامس مفاااده هااو رناات يماا    
مختلااف انقااوام و انماام ، كااإدريس ،و نااوح ، و إيااراهيم ، و موسااى ، و عيسااى ،و 

. و يما رن وجود هؤال  رمر قطعاي ال شاك  -عليهم الصالة و السالم–آخرهم محمد 
ماا فيت ،و رن قصص ال رآن مرتيطة رساسا يهم و يأقوامهم ، فإن  كل هذا يستلزم حت

 رن قصص ال رآن هي حواد  تاريخية ح ي ية ال شك فيها . 
و الشاهد السادس مفاده هو رن طري اة ال ارآن الكاريم فاي ذكار قصاص السااي ين     

تحمل يذاتها دليال دامتا على صحة و ح ي ية حواد  تلك ال صص . ناذكر مان ذلاك 
التمااريض ، و ال منااالين: انول هااو رن ال اارآن لاام يااذكرها يأساالوب التضااعيف ،و ال 

التشكيك ، و إنما ذكرها يأسلوب التأكيد و اإلنياُ ،و ال طع و الي ين ، ك ولت تعالى : 
ااَو اْل ََصااص  اْلَحااقُّ َوَمااا (( َُ يَِجانِااِب  -62آل عمااران:  -))إِنه َهااـذَا لَه  ، و }َوَمااا ك ناا

َُ ِمَن  وَسى اْنَْمَر َوَما ك ن ، - 44سورة ال صص:-الشهاِهِديَن {اْلتَْريِّيِ إِْذ قََضْينَا إلى  م 
اَك ِمان قَْياِل َهاـذَا  َُ َوالَ قَْوم  َهاا رَنا َُ تَْعلَم  و  }تِْلَك ِمْن رَنيَا  اْلتَْياِب ن وِحيَهاا إِلَْياَك َماا ك نا

تهِ يَن {  . - 49سورة هود:-فَاْصيِْر إِنه اْلعَاقِيَةَ ِلْلم 
دما ذكار رخياار السااي ين رشاار إلاى  و المنال الناني مفاده هو رن ال رآن الكاريم عنا   

رن هللا تعاالى  انات م مان يعضاهم و عاااقيهم يايعض مفااهر الطييعاة ، كالصاااع ة ، و 
ود  فََهَدْينَاه ْم فَاْستََحيُّوا اْلعََمى َعلَى اْله َدى  ا نَم  الترق ، و الرياح ، ك ولت سيحانت: }َورَمه

، و }فَأَْرَسْلنَا - 17سورة فصلُ: -يَِما َكان وا يَْكِسي وَن { فَأََخذَتْه ْم َصاِع َة  اْلعَذَاِب اْله ونِ 
واْ َوَكاان واْ  ٍُ فَاْساتَْكيَر  االَ فَصه ٍُ مُّ َم آيَاا فَاِدَا َوالاده َل َوالضه َعلَْيِهم  الطُّوفإن  َواْلَجَراَد َواْل  مه

ْجِرِميَن { ِريحاً َصْرَصراً فِاي رَيهااٍم ، و }فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم - 133سورة انعراف:-قَْوماً مُّ
ْم َعااذَاَب اْلِخااْز ِ فِااي اْلَحيَاااةِ الاادُّْنيَا َولَعَااذَاب  اْرِخااَرةِ رَْخااَزى َوه ااْم اَل  ن ااِذي َه  ٍُ لِّ نهِحَسااا

وَن { . فلااو كاناُ قصاص ال ارآن وهميااة فنياة رمزياة مااا - 16ساورة فصالُ:-ي نَصار 
 نت ال ي ول إال ح ا . حد  كل ذلك ،و لما ذكره هللا تعالى  ، فهو سيحا
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مفاده هو رن ال رآن الكريم رشار إلى  حواد  تاريخية  –السايع  -و الشاهد انخير   
ترتيط يأقوام ساي ين ، فجا ُ الدراسااُ و انيحاا  الحديناة مصادقة لماا رشاار إليات 
ال اارآن . منهااا رن ال اارآن نااّص صااراحة و علااى رن اليهااود حّرفااوا التااوراة يطاارق 

قااد ساايق رن ييناااه و ون ناااه . و هااذا انماار كشاافُ عناات دراساااُ حدينااة ، متعااددة، و 
فأفهرُ رن التوراة الحالية ال تتمتع يالتونيق العلمي الصحيو ، فليس لها رسانيد ، و 
رنهاااا تعّرضاااُ للتحرياااف ، يااادليل ماااا تضااامنتت مااان رخطاااا  علمياااة ، و تاريخياااة ، 

 .  615واستحاالُ ع لية
آن الكااريم إلااى  رن اليهوديااة و النصاارانية الحاااليتين قااد و منهااا ريضااا إشااارة ال اار    

انحرفتا عان رصالهما الصاحيو ، و تأنرتاا يماذاهب و ردياان ساي تها ، ل ولات تعاالى  : 
َوالَ تَتهيِع واْ رَْهاَوا  قَاْوٍم قَاْد َضالُّواْ ِمان }ق ْل يَا رَْهَل اْلِكتَاِب الَ تَْتل واْ فِي ِدينِك ْم َغْيَر اْلَحّقِ 

ُِ اْليَه ود   - 77سورة المائدة:-{ ل  َورََضلُّواْ َكنِيراً َوَضلُّواْ َعن َسَوا  السهيِيلِ قَيْ  ، و }َوقَالَ
ُْ النهَصاَرى اْلَمِسيو  اْين  َّللّاِ ذَِلاَك قَاْول ه م يِاأَْفَواِهِهْم  وَن قَاْوَل ع َزْيٌر اْين  َّللّاِ َوقَالَ ي َضااِهؤ 

واْ ِمن قَْيل   . و هاذا الح اائق  - 30ساورة التوياة: -{قَاتَلَه م  َّللّا  رَنهاى ي ْؤفَك اوَن الهِذيَن َكفَر 
التااي رشااار إلياات ال اارآن الكااريم ، كشاافُ عنهااا حاادينا دراساااُ م ارنااة انديااان ، و 

. ، و هي دليل قاطع  616رفهرُ تواف ا عجييا يين رناجيل النصارى و ك تب الهندوس
خياة ،و ليساُ صاورا وهمياة و ال فنياة دامغ على رن قصص ال رآن هي ح ائق تاري

 كما زعم الرجل .
و يتيين من مناقشتنا للرجل رن قصص ال رآن ليسُ كماا زعام حسان حنفاي يأنهاا    

قصص وهمية فنية رمزية ،و إنما هي ح ائق تاريخية جمعُ يين الح ي اة التاريخياة 
 ،و انسلوب العريي انديي اليليغ ، و المضمون المعجز .

اعماات ريضااا رناات  قااال: معااروف رن ال صااص فااي ال اارآن رتااى )) يصاادد و ماان مز   
 .  617الحدي  عن العهد ال ديم دون رن ي  رر وقائع رو حواد  ((

و قولت هذا زعام ياطال جملاة و تفصايال ، و هاو امتاداد لزعمات الساايق ، و فيات      
تعمد على قصص ال رآن الكريم من دون ر  دليل صحيو و ال ضاعيف ، و  افترا  م 

إنما هو قرر ما يتفق مع هواه و رغيتت ، و مذهييتت و مصلحتت لتاياُ في نفست . و 
 سلوكت هذا ليس من العلم في شي  ،و الزعم ليس دليال ،و ال يعجز عنت رحد . 

و واضو من زعمت ريضا رنت يريد رن ي ول: إن قصص ال رآن جا  عرضا رننا      
ال غاياُ لت ،و لم يأُ لي رر حاواد  تاريخياة  حدينت عن العهد ال ديم ، و عليت فإنت

حددة . و هذا زعم ياطل شرعا و تاريخا ، يدليل الشواهد ارتية : رولها  م صودة و م 
-إناات ساايق رن يينااا رن قصااص ال اارآن كلاات ح ااائق ، و يمااا رناات  كااذلك فهااذا يعنااي

ست ل ، و جا  لي  رر ح ائق تاريخية  .  -يالضرورة  رنت  قصص هادف و م 
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و الشاهد الناني هو رن قصص ال رآن ي تطي مسااحاُ واساعة مان ال ارآن الكاريم    
،و هذا يعناي رنات  لايس قصصاا عرضايا ، و إنماا هاو قصاص هاادف م صاود يمنال 

 جانيا كييرا من ال رآن نجل تح يق غاياُ م صودة . 
ئفاة و النال  هو رن قصص ال رآن لت ذاتيتت و تنفيمت فاي ال ارآن ، ف اد ياذكر طا    

من ال صص يإيجاز في موضع واحد ،و قد ي فصل في قصة رخرى  ، و قد ي خصص 
سورا يأكملها ليعض ال صص ، و كل ذلاك و غياره مان رشاكال ورود ال صاص فاي 
سات ل عان  ال رآن ي نيُ يأن قصاص ال ارآن لايس عرضايا ،و إنماا هاو م صاود ، و م 

 وهمية  .العهد ال ديم ، و لت غاياُ و يتضمن ح ائق تاريخية ال 
ساات ل فاي تنفيمات و مساااحاتت      و الشااهد الراياع هاو رن قصااص ال ارآن كماا هاو م 

ست ل في مضمونت ال صصي ، ف د تضمن قصصا ال وجود  ال صصية ، فهو ريضا م 
لها فاي العهاد ال اديم ، ك صاص رنيياا  العارب الاذين فهاروا فاي الجزيارة العريياة ، 

 618إلى  مكة المكرمة -عليهم السالم-عيلكصالو ، و هود ،و مجي  إيراهيم و إسما
. و هااذا دلياال دامااغ علااى اساات اللية قصااص ال اارآن و غائيتاات ، و عاادم عرضاايتت و 

 ارتياطت ي صص التوراة .  
و الشاهد الخامس هو رن ال رآن الكريم ناص صاراحة علاى رن ل صصات رهادافا ،    

تعالى : }َوك ـالًّ نه  صُّ َعلَْيَك منها انهداف التريوية ، و الدعوية ، و انخالقية ، ل ولت 
ْؤِمنِيَن  ُ  يِِت ف َؤاَدَك َوَجا َك فِي َهـِذِه اْلَحقُّ َوَمْوِعَفةٌ َوِذْكَرى ِلْلم  س ِل َما ن نَيِّ ِمْن رَنيَا  الرُّ

سااورة  -، و }لَ َااْد َكاااَن فِااي قََصِصااِهْم ِعْيااَرةٌ ّنِ ْوِلااي انَْليَاااِب { -120سااورة هااود: -{
ُْ لَك ْم ر ْسَوةٌ َحَسنَةٌ فِي إِْيَراِهيَم َوالهِذيَن َمعَت  إِْذ قَاال وا ِل َاْوِمِهْم  -111يوسف: ، و }قَْد َكانَ

ِ َكفَْرنَا يِك ْم َويََدا يَْينَنَا َويَْينَك م  اْلعََداَوة  َوا ا تَْعي د وَن ِمن د وِن َّللاه ْليَْتَضا  إِنها ي َرا  ِمنك ْم َوِممه
ِ {رَيَااداً َحتهاا . واضااو ماان ذلااك رن ل صااص ال اارآن -4سااورة الممتحنااة: -ى ت ْؤِمن ااوا يِاااَّلله

رهداف و اسات اللية ، و ذاتياة وفيفياة، و ليساُ عرضاية مرتيطاة يالعهاد ال اديم كماا 
 زعم الرجل . 

و الشاهد السادس هو رن ال رآن الكاريم ناص صاراحة علاى رن ل صصات رهادافا      
، لتصحيو التاري  ، و الرد على انياطيل و الشيهاُ علمية تح ي ية ن دية تصحيحية 

،و إفهار جرائم و انحرافاُ انمم الساي ة ،و تصحيو كنير من رخطا  العهاد ال اديم 
و الرد على رياطيلت و ركاذييت . فمان ذلاك قولات تعاالى : }إِنه َهاذَا ال ارآن يَ  اصُّ َعلَاى 

، و }يَا رَْهَل اْلِكتَااِب قَاْد  -76سورة النمل: - يَْختَِلف وَن {يَنِي إِْسَرائِيَل رَْكنََر الهِذ  ه ْم فِيتِ 
ا ك نت ْم ت ْخف وَن ِمَن اْلِكتَاِب َويَْعف و َعن َكنِيٍر قَاْد َجاا ك م  مه َجا ك ْم َرس ول نَا ي يَيِّن  لَك ْم َكنِيراً ّمِ

يِاايٌن { ااَن َّللّاِ ن ااوٌر َوِكتَاااٌب مُّ واْ ِماان يَنِااي ، و }ل ِعاا -15سااورة المائاادة: -ّمِ َن الهااِذيَن َكفَاار 
َكان واْ يَْعتَد وَن { وَد َوِعيَسى اْيِن َمْريََم ذَِلَك يَِما َعَصوا وه سورة  -إِْسَرائِيَل َعلَى ِلَساِن َداو 

ْلِك س لَْيَماَن َوَما َكفََر س لَْيَمان  وَ  -78المائدة: لَـِكنه ، و }َواتهيَع واْ َما تَتْل واْ الشهيَاِطين  َعلَى م 
ْحَر { وَن النهاَس الّسِ واْ ي عَلِّم  ، و }يَاا رَْهاَل اْلِكتَااِب ِلاَم -102سورة الي رة: -الشهْياِطيَن َكفَر 

ُِ التهاوَراة  َواإلنجيال إاِله ِمان يَْعاِدِه رَفَاالَ تَْعِ ل اوَن ، َهاارَنت ْم  وَن فِي إِْيَراِهيَم َوَما ر نِزلَ ت َحآجُّ
ال  َحاَجْجت ْم  وَن فِيَما لَْيَس لَك م يِاِت ِعْلاٌم َوَّللّا  يَْعلَام  َورَنات ْم الَ َهؤ  فِيَما لَك م يِِت ِعلٌم فَِلَم ت َحآجُّ

ْساِلماً َوَماا َكااَن ِماَن  وَن ، َما َكاَن إِْيَراِهيم  يَه وِديّاً َوالَ نَْصاَرانِيّاً َولَِكان َكااَن َحنِيفااً مُّ تَْعلَم 
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ْشِرِكيَن { . فواضو من ذلك رن زعم الرجل ال يصو  -67- 65ن:سورة آل عمرا-اْلم 
،و رنت  قول يال علم ،و رنت زعم َمضحك و غريب . و هل ي ع ال رن قصاص ال ارآن 
الذ  جا  لي صحو رخطا  العهد ال ديم ،و ليكشاف انحرافااُ و جارائم اليهاود ، يٌ اال 

داف لات ،و فيت: رنت  قصص ورد عرضيا يصدد حدينت هن العهد ال ديم ،و رنت  ال ره
 ال يحمل ح ائق تاريخية ؟؟!! .  

و الشااهد السااايع مفاااده هااو رن ال اارآن الكااريم نااّص علااى نااال  خصااائص  ماان      
خصائص قصص ال رآن ، هي: التصديق ، و التصاحيو ، و الهيمناة ، فهاو قصاص 
ي صاادق الصااحيو الااذ  عنااد رهاال الكتاااب ، و ي صااحو انخطااا  التااي فااي كتاايهم ، و 

ما عندهم يفضل شمولية ال رآن  ،و إعجازه و إحكامت ، و دقتات و خلاوه ي هيمن على 
من انخطا  و الن ائص ، و هذه الخصائص مأخوذة من قولت تعالى : }َورَنَزْلنَاا إِلَْياَك 

َهْيِمناً َعلَْيِت { قاً لَِّما يَْيَن يََدْيِت ِمَن اْلِكتَاِب َوم  َصّدِ ، و  -48:سورة المائدة-اْلِكتَاَب يِاْلَحّقِ م 
سااورة -}إِنه َهااذَا ال اارآن يَ  ااصُّ َعلَااى يَنِااي إِْسااَرائِيَل رَْكنَااَر الهااِذ  ه ااْم فِيااِت يَْختَِلف ااوَن {

. فهل ي ع ل رن قصصا تلك المميزاُ من خصائصت انساسية ، ي  ال فيت:  -76النمل:
 إنت قصص عرضي ،و  ال غائية لت ، و ال يحمل مضمونا ح ي يا ؟؟!! .    

الشاهد الناامن يتضامن اعترافاا خطيارا و هاماا قالات حسان حنفاي ، و مفااده رنات   و   
ذكر رن الدراساُ الحدينة رنيتُ وجود رخطا  كنيرة في التوراة و انناجيل  ، و رنها 
تفت ااد إلااى  التونيااق العلمااي ،و رخطاؤهااا متنوعااة تتعلااق ياننساااب و اإلحصااا  ، و 

. و هذا اعتراف هام و خطير جدا ، ن ض  619يعةالتاري  و الجترافيا ، و علوم الطي
يت الرجل زعمت السايق، و شهد يت على صحة ما ذكره قصص ال رآن مان تحرياف 
رهل الكتاب لكتيهم ،و ما ترتب عنت من انحراف في السلوك ،و تزويار للح اائق ، و 
ماغ كنرة انخطا  العلمية في كتيهم التي رشار إليها حسن حنفي . فهاذا دليال قااطع دا

علااى يطااالن زعاام الرجاال ،و رن قصااص ال اارآن لهااا ذاتيتهااا و اساات الليتها ،و لهااا 
م اصاادها و رهاادافها ،و رن مضاامونها ي عياار عاان ح ااائق تاريخيااة صااحيحة ،و رنهااا 

ست لة عن قصص رهل الكتاب .   م 
و من مزاعمت ريضا رنت رنكر رن يكون ذكر ال رآن نخيار ال دما  غير المعروفة     

هو من مفاهر اإلعجاز في ال رآن ،و قاال: )) و الح ي اة رن العارب كاناُ للعرب ، 
لديهم رمنال هذه ال صص في رقوال الكهان ، و ال صص العريي ،و في اإلسرائيلياُ 

. و زعم ريضا رن الماضاي 620التي كانُ معروفة في انوساط العريية و اإلسرائيلية
هاا عان طرياق ارناار ،و دراساة ليس غيياا ، فحوادنات وقعاُ يالفعال ،و يمكان معرفت

الونائق و الحفرياُ . و عليت فإن قصص ال رآن يذلك المعنى هاو لايس يمعجاز . إذ 
يمكن للونائق و ارنار رن ت وم يذلك الفعل الذ  ي وم يت ال ارآن . مماا يعناي رن ذكار 
ال ارآن ل صاص انولاين كماا تفعال الونااائق و ارناار ، لايس هاو مان المعجاز ، علااى 

من رن الذ  جا  يال رآن كان رميا ،و لم يكن مؤرخا و ال عالما يارنار ، و ال الرغم 
. و زعم ريضا رن اإلخيار يالمست يل هو رقارب إلاى  التياب مان رخياار  621كان كاتيا

الساي ين . نن  المست يل لم ي ع ، لكن حواد  الماضي وقعُ ، فعدم العلم يهاا لايس 
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. كما رن علم يعض الناس يحواد  تاريخية ،و عدم غييا ، إال يمعنى الجهل يالمعلوم 
 . 622علم يعضهم لها ليس غييا

     
و ردا عليت رقول: روال إن مزاعمات هاذه غيار صاحيحة ، و هاي مخالفاة للشارا و    

للح ي ة ، و تندرج ضمن نفرتت الت زيمية للمعجزة ال رآنياة . و قاد سايق رن ناقشاناه 
الفصل الناني ، و يينا يطالن   مواقفت منها ، فاال في موقفت من المعجزة ال رآنية في 

نعيد ذلك هنا ،و إنما نتناولها هنا من الناحية التاريخية فاي عالقاتهاا ي صاص ال ارآن 
 الكريم . 

علما يأن الرجل لم يذكر دليال صحيحا على ما ذهب إليت ،و إنماا غلّاف مزاعمات     
ل على يطالنها هو  ال رآن الكريم ، يالدعاوى و المتالطاُ و التدليساُ . و رول دلي

م تحاادى هللا ياات اإلنااس  و الجاان معااا ، و  ََ حااَك و ذلاك يمااا رن ال اارآن كتاااب م عجااز م 
قصصات و رخيااره جااز  ال يتجازر منات ، فهااذا يساتلزم رن رخيااره عاان الماضاين هااي 

 ريضا من مفاهر إعجازه .
اه انصالي و وجهات و نانيا إن الرجل تصّرف في معنى التيب ،و حّرفت عن معن    

توجيها تحريفيا لتاياُ في نفست . فزعم رن الماضي ليس من التيب ،و هذا ال يصو 
، نن  الماضي هو من التيب، يادليل قولات تعاالى : ))}تِْلاَك ِماْن رَنيَاا  اْلتَْياِب ن وِحيَهاا 

َك ِمن قَْيِل َهاـذَا فَاْصايِ  َُ َوالَ قَْوم  َها رَن َُ تَْعلَم  تهِ ايَن {إِلَْيَك َما ك ن ساورة -ْر إِنه اْلعَاقِيَاةَ ِلْلم 
ْم  -49هود: ْم رَيُّه  َُ لََدْيِهْم إِْذ ي ْل  ون رَْقالََمه  ، و }ذَِلَك ِمْن رَنيَا  اْلتَْيِب ن وِحيِت إِلَيَك َوَما ك ن

وَن { َُ لََدْيِهْم إِْذ يَْختَِصم   ِمْن رَنيَا  ،و }ذَِلكَ  -44سورة آل عمران: -يَْكف ل  َمْريََم َوَما ك ن
وَن { َُ لَاااَدْيِهْم إِْذ رَْجَمع اااواْ رَْماااَره ْم َوه اااْم يَْمك ااار  ساااورة -اْلتَْياااِب ن وِحياااِت إِلَْياااَك َوَماااا ك نااا

. فواضو من ذلك رن رنخيار التي قصها ال رآن هاي مان رنياا  التياب  -102يوسف:
واضو ،و ليس صحيحا ما زعمت الرجل من رن التيب محصور في المست يل . ننت  

رن معناى التياب لايس كماا عّرفات الرجال ، و إنماا هاو  -يكال وضاوح-من تلك ارياُ
ماال يعلمت اإلنسان  ،و هذا واضو جادا مان قولات سايحانت : ))}تِْلاَك ِماْن رَنيَاا  اْلتَْياِب 

َك ِمن قَْيِل { َُ َوالَ قَْوم  َها رَن َُ تَْعلَم  ب هاو . فالتيا -49ساورة هاود:-ن وِحيَها إِلَْيَك َما ك ن
ماال يعلمات اإلنساان  ساوا  تعلاق يالماضاي ، رو يالمسات يل ، رو يالحاضار ريضاا . و 
التيب درجاُ ، منت غيب ال يمكن معرفتت ،و آخر يمكن معرفتات ياليحا  و التن ياب 
، و آخر يمكن معرفتات مسات يال ،و آخار ال يمكان معرفتات إال عان طرياق الاوحي ،و 

،و آخر يتعلق يحاواد  نعارف يعاض رخيارهاا  آخر يعرفت ر ناس و ال يعرفت آخرون
،و ال نعاارف رخيارهااا انخاارى  . فالرجاال رخطااأ فااي تعريااف العيااب ،و فااي تحديااد 

 رنواعت ،و خالف الشرا فيما ذهب إليت . 
و نالنا إن الرجل كما رنت كان م خطئاً عندما رنكار الجاناب اإلعجااز  فاي قصاص    

دلسا  تالطا م  عندما قال يذلك ،و سوى يين ما جا  يت ال رآن ال رآن الكريم فإنت كان م 
من رخيار ،و يين ما يكتشفت المؤرخون و اننريون من رخيار عان طرياق الوناائق و 
ارنار . فانمر عنده سيان ،و ال ي وجد فرق يين انمرين !! ، و هذا ال يصو ،و فيات 

ننرياون ال ي وجاد تتليط و تدليس لنالنة روجت: رولها هو رن ما يكتشفت المؤرخون و ا
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خاتص مانلهم . و النااني مفااده هاو رنات   فيت إعجاز ، و يمكن رن ي اوم يات ر  ياحا  م 
ختلااف تمامااا ، نن  ال اارآن كتاااب معجااز فااي كاال  يالنسااية لل اارآن الكااريم فااانمر م 

 مواضيعت و مياحنت ،و هذا يعني رن رخياره التاريخية هي ريضا م عجزة . 
هو رن ما ذكره ال رآن الكريم من رخيار جا  يات رجال  -ل النا -و الوجت انخير     

رمااي ال ي اارر و ال يكتااب ،و ال هااو يعااالم و ال يكاتااب ، ذكرهااا فااي زماان كانااُ تلااك 
انخيار معفمها مجهولة للعرب و نكنر اليشر ، و يعضاها مجهاول لكال النااس ، و 

دراساااُ و يعضااها كااان خالفهااا هااو السااائد يااين اليشاار . فلمااا جااا ُ اليحااو  و ال
الكشوفاُ الحدينة و المعاصرة رفهرُ صحة و صدق جانب مما ذكاره ال ارآن مان 
رخيار الساي ين ،و رفهرُ خطأ كنير مماا ذكرتات الكتاب التاريخياة و الدينياة ال ديماة 
من جهة ، و لم ت فهار فاي ال ارآن ر  خطاأ تااريخي يتعلاق يانخياار التاي ذكاره مان 

حاارفين و  جهااة رخاارى  . و هااذا إعجاااز دامااغ و نكاارين و الم  ااذهل رغاام رنااف الم  م 
تعصيين للياطل . و هاذا الاذ  جاا  يات ال ارآن ال منيال لات فاي العاالم يأساره ،و ال  الم 
يمكن ن  إنسان رن يأتي يمنلت من جهة ،و نن  العمل اليشر  مهما يلاغ مان دقاة و 

لن صاان و عي رية و إيداا ، فإن عملت يي اى عماال يشاريا ناقصاا عرضاة للزياادة و ا
انخطا  من جهة رخرى  . و هذا هو الذ  وجادناه فاي كتاب اليشار ،و لام نجاده فاي 
ال رآن الكريم ، فالفارق كيير و رساساي ياين رخيااره و رخياار الماؤرخين و انناريين 

 ،و هذا خالف ما رراد رن ي وهمنا يت حسن حنفي . 
لدى العرب ، فهو زعام و رايعا إن زعم الرجل يأن رخيار ال رآن كانُ معروفة     

ياطل ، و محاولاة منات لت ازيم ماا جاا  يات ال ارآن الكاريم مان رخياار الماضاين ،و ماا 
تضمنتت من إعجاز  تاريخي . و الح ي ة هاي رن ماا كاان يعرفات العارب مان رخياار 
الماضين كان خليطا من الح ائق و انياطيل و انساطير . و هذا خاالف ماا جاا  يات 

خياره كلها ح ائق ، منها ماا لام يكان يعرفات العارب ،و منهاا ماا لام ال رآن الكريم ، فأ
يكاان يعرفاات معفاام اليشاار ، و منهااا مااا لاام يكاان يعرفاات كاال اليشاار ، و منهااا مااا كااان 
تصحيحا للخطا  التاريخية التي كانُ رائجة يين العرب و رهل الكتاب و غيرهم من 

 انمم . 
رهاال الكتاااب ماان ح ااائق  تاريخيااة و  و منهاا ريضااا مااا جااا  لي فهاار مااا كااان ي خفياات   

شرعية ،و منها ما جا  لي فهر جرائم يني إسرائيل . و الشاواهد الشارعية علاى ذلاك 
كنيارة ، ذكرناا طرفااا منهاا فيمااا ت ادم ذكااره ، و ن شاير هنااا إلاى  يعضااها ، منهاا قولاات 

َُ تَْعلَ  َك ِمن قَْيِل َهـذَا تعالى : }تِْلَك ِمْن رَنيَا  اْلتَْيِب ن وِحيَها إِلَْيَك َما ك ن َُ َوالَ قَْوم  َها رَن م 
تهِ يَن { ، و ))إِنه َهـذَا لَه َو اْل ََصص  اْلَحقُّ َوَما  -49سورة هود:  -فَاْصيِْر إِنه اْلعَاقِيَةَ ِلْلم 

َهاذَا ال ارآن  ، و }إِنه -62آل عماران :  -ِمْن إِلَـٍت إاِله َّللّا  َوإِنه َّللّاَ لَه َو اْلعَِزيز  اْلَحِكيم  ((
، و }يَاا رَْهاَل -76سورة النمل: -يَ  صُّ َعلَى يَنِي إِْسَرائِيَل رَْكنََر الهِذ  ه ْم فِيِت يَْختَِلف وَن {

ا ك نت ْم ت ْخف وَن ِمَن اْلِكتَاِب َويَْعف و َعن َكنِيارٍ  مه  اْلِكتَاِب قَْد َجا ك ْم َرس ول نَا ي يَيِّن  لَك ْم َكنِيراً ّمِ
يِيٌن {قَْد َجا َن َّللّاِ ن وٌر َوِكتَاٌب مُّ ، و } رَفَتَْطَمع اوَن رَن ي ْؤِمن اواْ -15سورة المائادة: - ك م ّمِ

ف ونَت  ِمن يَْعِد َما َع َل وه  َوه ْم يَْعلَم   ْم يَْسَمع وَن َكالََم َّللّاِ ن مه ي َحّرِ ْنه  وَن لَك ْم َوقَْد َكاَن فَِريٌق ّمِ
من ح نا رن نتسا ل: هل الرجل تعمد إغفال تلك الح ائق . و هنا  -75سورة الي رة:-{

 ، رو كان ال يعرفها ؟ ! .         
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و واضاو ريضاا رن إصارار الرجال علاى إخااراج رخياار الماضاي مان التياب هدفاات   
انساسي هو السعي إلخراج قصص ال رآن من رن تكاون مصادرا تاريخياا و تريوياا 

اإلعجاز ال رآني من جهة رخرى  . و  من جهة ، و من رن تحمل مفهرا من مفاهر
من نام تفرياغ ال صاص ال رآناي مان مضامونت التااريخي و الترياو  و اإلعجااز  و 

 جعلت مجرد صور وهمية صورية رمزية فنية على حد زعمت السايق . 
و خامسا إن زعمت يأن عدم العلم يحاواد  الماضاي لايس غيياا إال يمعناى الجهال     

رن يينا خطأ تعريفت لمعنى التيب ،و رن الصحيو في ذلك هو  يالمعلوم ، فإنت قد سيق
تعريف ال رآن الكريم للتيب يأنت  عدم العلم ، و ليس هو ما ذهب إليت الرجل . و ال 
يحق لحسن حنفي و ال لتيره رن يفرض علينا تعريفا مخالفا لل رآن ، نن ر  تعريف 

هاو تعرياف ياطال ،و ماردود علااى ي خاالف ال ارآن ، رو اللتاة العريياة المواف اة لاات ، ف
 صاحيت كائنا من كان . 

و ال يصااو قولاات يااأن عاادم العلاام يحااواد  الماضااي لاايس غييااا إال يمعنااى الجهاال    
يالمعلوم . فهذا تعريف غير دقيق ،و فيت تتليط ، يل و ال يصاو علاى فااهره  ، فماا 

ت ، رو هو الجهل الم صود من قولت: الجهل يالمعلوم ؟ ! ؛ فهل هو الجهل يما ال نعرف
يما نعرفت ، رو هو يأخيار ال نعرفها تتعلاق ياالمعلوم و المعاروف لادينا ؟ . فاإذا كاان 
الم صااود مناات الجهاال يمااا ال نعرفاات ، فهااذا تعريااف صااحيو يصاادق علااى المعنااى 
الصااحيو للتيااب , ال يصاادق علااى تعريااف الرجاال لاات و ال يتفااق معاات . و إذا كااان 

هو المتفق ماع تعرياف الرجال و المفهاوم  –رو نعلمت الم صود منت الجهل يما نعرفت 
فهو تعريف ال يصو و فيت تناقض . ننت إذا  كنا نجهلت فهذا يعني  -من فاهر كالمت

يالضاارورة رننااا ال نعرفاات و ال نعلماات ،و إذا كنااا نعرفاات و نعلماات ، فهااذا يعنااي رننااا ال 
 جهل يالمعلوم ؟ ! . نجهلت . و عليت فال يصو رن ن ول: الجهل يما نعرفت ، رو ال

و رما إذا كان الم صود منت الجهل يأخيار ال نعرفها تتعلاق ياالمعروف و المعلاوم     
لدينا ، فهذا كالم صحيو . لكنت ال ينطيق ماع فااهر كاالم الرجال و تعريفات للتياب . 
نن تعريفت ناّص علاى رن عادم العلام يحاواد  الماضاي لايس غيياا إال يمعناى الجهال 

هاذا ال يصاو ،و كاان علاى الرجاال رن ياذكر معات ماا يادل علاى المعنااى  ياالمعلوم . و
انخير الذ  ذكرناه إن كان هو ي صده . و نحن إذا حملنا تعريفت على الوجت انخير 
نكون قد تدخلنا في كالم الرجل و في تعريفت لمعنى التيب ،و قد ن حملت ما ال يحتمال 

نتاادخل فااي كااالم الرجاال ماان جهااة  ماان جهااة ، و ال يصااو لنااا منهجيااا و ال علميااا رن
رخرى  ، نن  الموضوعية تفرض علينا رخذ كالمت على معناه الفاهر . و حتاى إذا 

و إذا رخااذنا ياالحتمااال النالاا  فااإن  كالماات يصاايو يحماال التعريااف  -فرضااا-تاادخلنا
الصاحيو للعياب كمااا عّرفات ال ارآن الكااريم ، و ال يحمال المعناى الااذ  قاال يات حساان 

 حنفي . 
سادسا إن ال رآن الكريم رشاار إلاى  رن رخيااره عان الماضاين هاي مان دالئال و  و   

. مان ذلاك قولات  -عليات الصاالة و الساالم-يراهين إعجاز ال رآن و صدق نيوة محماد
َك ِمن قَْيِل َهـ َُ َوالَ قَْوم  َها رَن َُ تَْعلَم  ذَا تعالى : }تِْلَك ِمْن رَنيَا  اْلتَْيِب ن وِحيَها إِلَْيَك َما ك ن

تهِ يَن { ، و }ذَِلاَك ِماْن رَنيَاا  اْلتَْياِب ن وِحياِت إِلَياَك - 49سورة هود:-فَاْصيِْر إِنه اْلعَاقِيَةَ ِلْلم 
وَن { َُ لَاَدْيِهْم إِْذ يَْختَِصام  اْم رَيُّه اْم يَْكف ال  َماْريََم َوَماا ك نا َُ لََدْيِهْم إِْذ ي ْل  اون رَْقالََمه  -َوَما ك ن
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. فال رآن ي ول لنا: تلك رنيا  التيب ما كان يعلمهاا النياي و ال  -44سورة آل عمران:
قومت ، فمن رين جا  يها ؟ ، رنها من وحي هللا تعالى  لرسولت الخاتم . و هذا خاالف 
ما زعمت الرجل الذ  ريعد رخيار التيب من رن تكون مان التياب مان جهاة ، و رنكار 

. فعال ذلاك ت زيمااً للمعجازة تضمنها لجانب من اإلعجااز ال رآناي مان جهاة رخارى  
ال رآنية ياستخدام التأويل التحريفي ،و التتليط و التدليس ،و قاد سايق رن توساعنا فاي 

 الرد على متالطاتت و تحريفاتت المتعل ة يالمعجزة ال رآنية . 
يَك يِيََدنَِك ِلتَك وَن ِلَمْن خَ     ْلفََك آيَةً و من تلك اإلشاراُ ريضا قولت تعالى : }فَاْليَْوَم ن نَّجِ

اَن النهااِس َعاْن آيَاتِنَاا لَتَاافِل وَن { هاي مان  -. هاذه ارياة -92ساورة ياونس:-َوإِنه َكنِيراً ّمِ
تتضمن آياُ ياهراُ ، منها رنها رخيرُ ينجاة جساد فرعاون و رنات  -قصص ال رآن

سيي ى محفوفا لتراه انجيال ال ادمة . و منها إن فرعون نفست يضااللت و طتيانات و 
صيره الذ  انتهى إليت هو آية لمن يعتير . و منها إن ذكر ال رآن لما حد  لفرعون م

و جسده هو يرهان و آية على رن ال رآن كتاب م عجز ، ننت رخيار عان رمار لام يكان 
معروفا زمن نزول ال رآن و ال قيلت و ال يعده ي رون . و مان تلاك اريااُ اليااهراُ 

ارياُ المتعل اة يجساد فرعاون إال رن كنيارا مان ريضا رنت على الرغم من وجود تلك 
 الناس غافلون عنها . 

فلماااذا تلااك ارياااُ موجااودة و الناااس غااافلون عنهااا ؟ ! ، إنهاام  غااافلون عنهااا      
نسياب عديدة ، منها عملياُ التحريف و التضليل ، و الطمس و التتليط ، و اإليعاد 

مارساها رعادا  اإلساالم و خصاومت مان و اإلغفال، و الت ازيم لمعجازة ال ارآن التاي ي  
 رهل الكتاب و العلمانيين ، و غيرهم من ردعيا  الع النية . 

الذ  رنكاره حسان حنفاي و  -و سايعا إن من مفاهر اإلعجاز التاريخي في ال رآن   
إشااراُ تاريخياة  -ر  فاي ال ارآن-رنت  توجد فيت -سعى لطمست و صرف الناس عنت

ازية هامة يااهرة ، لام تكان معروفاة للنااس زمان نازول تضمنُ ح ائق تاريخية إعج
ال اارآن و ال قيلاات و ال يعااده ي اارون عدياادة ، و لاام ت عاارف إال فااي العصاار الحاادي  . 
سأذكر منها منالين: انول يتضمن اإلشارة إلى  تحنيط الفراعناة لملاوكهم . و النااني 

هراماُ التي تضاريُ آرا  فيت إشارة إلى  طري ة ينا  الفراعنة ليناياتهم العالية كان
 العلما  في كيفية ينائها . 

يَك يِيََدنَِك ِلتَك وَن ِلَمْن     فيالنسية للمنال انول فهو مأخوذ من قولت تعالى : }فَاْليَْوَم ن نَّجِ
َن النهاِس َعْن آيَاتِنَا لَتَافِل وَن { ُ . فارية نصا -92سورة يونس:-َخْلفََك آيَةً َوإِنه َكنِيراً ّمِ

، و رنات سايكون آياة لام -يعاد غرقات فاي اليحار-على رن هللا تعالى  نجى جسد فرعاون
خلفت ، فهو آياة لكال مان ياأتي يعاده إلاى  ياوم ال ياماة ، و يماا رن انمار كاذلك فكياف 
يي ااى يدناات محفوفااا ليكااون ماان آياااُ هللا الياااهراُ ؟ ! ، إناات  سااي حفف يااالتحنيط نن 

و رعيانهم  ، و حتى يعض حيواناتهم ،و هذا رمر تاّم  الفراعنة كانوا ي حنّطون ملوكهم
اكتشااافت فااي العصاار الحاادي  ، و فااي المتحااف المصاار  يال اااهرة توجااد نماااذج ماان 

 الموميا اُ المحنطة معروضة للزوار . 
و واضو من ذلاك رن ال ارآن الكاريم رشاار إلاى  عملياة التحنايط يالتضامن. و هاي    

سااالم و يعااده يعاادة قاارون ،و اسااتمر رمرهااا عمليااة كانااُ قااد اختفااُ قياال فهااور اإل
 مجهوال إلى  رن تم اكتشاف الموميا اُ المحنطة في العصر الحدي  . 
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فمااأخوذ ماان قولاات  -المتعلااق يينااا  الفرعنااة ليناياااتهم العاليااة-و رمااا المنااال الناااني     
انْ  ُ  لَك م ّمِ  إِلَاٍت َغْياِر  فَأَْوقِاْد ِلاي يَاا َهاَماان  تعالى : }َوقَاَل فِْرَعْون  يَا رَيَُّها اْلَمأَل  َما َعِلْم

وَسى َوإِنِّي َنَف نُّت  ِمَن اْلَكاِذيِيَن { ِلع  إلى  إِلَِت م  يِن فَاْجعَل لِّي َصْرحاً لهعَلِّي رَطه  -َعلَى الّطِ
ْسايَاَب ، و }َوقَاَل فِْرَعْون  يَا َهاَمان  اْيِن ِلي َصْرحاً لهعَلِّي رَْيل اغ  اْنَ  -38سورة ال صص:

يِّاَن ِلِفْرَعاْوَن  وَساى َوإِنِّاي َنَف نُّات  َكاِذيااً َوَكاذَِلَك ز  ِلَع إلاى  إِلَاِت م  ُِ فَاأَطه ، رَْسيَاَب السهَماَوا
ده َعِن السهيِيِل َوَما َكْيد  فِْرَعْوَن إاِله فِي تَيَاٍب { .  -37، 36سورة غافر:-س و   َعَمِلِت َوص 

ا تضامنُ إشاارة هاماة جادا تتعلاق يطري اة يناا  الفراعناة فواضو من تلك ارياُ رنه
ييلااغ  -حسااب زعمات-لينايااتهم العالياة جاادا . نن فرعاون طلااب يناا  يناياة عاليااة لعلات

من معانيت في -،و نن الصرح  -عليت السالم-رسياب السمواُ ليطلع إلى  إلت موسى
لية ليس ي طع الصخور من . فكان الفراعنة يينون يناياتهم العا 623الينا  العالي -اللتة

َكّون من خلايط  المحاجر ، و إنما يصناعة اللَيِن الصخرية ، المصنوعة من الطين الم 
من مواد الينا  ، نم توقد عليها الناار يادرجاُ عالياة الحارارة جادا ، فيتحاول الطاين 
إلااى  قطااع صااخرية قويااة صااالحة لليناياااُ العاليااة ، علااى رن تااتم عمليااة الصاانع فااي 

راد ينائت ،و إال ال يمكن المكان  رفع الصاخور الكييارة و  -في ذلك الوقُ –نفست الم 
الن يلة و الكنيرة إلى  مرتفعاُ عالية . و لعال هاذه الطري اة هاي التاي تسااعدنا علاى 

 . 624حل لتز كيفية ينا  رهراماُ الجيزة يمصر
. انول و تلك انهراماُ ضخمة جدا ، ركيرها هرم خوفو ، نم يليت هرم خفرا ،    

متارا ،و النااني ارتفاعات  230مترا ،و طول ضالع قاعدتات  146يصل ارتفاعت إلى  
. و ق ادر مجماوا  625متارا 215مترا ،و طول ضلع قاعدتت المريعة نحاو  144نحو 

رلف كتلة صخرية،و يزياد  300عدد صخور الهرم انكير يما ال ي ل عن مليونين و 
 626عن واحد طن -التي في انعلى -رطنان ،و ي ل وزن يعضها 8وزن يعضها عن 

 . 
و يسب ذلك االرتفاا الكيير ، و ضخامة الصاخور و كنرتهاا ، فإنات يصاعب جادا    

قطاع ذلاك العاادد الكييار و الضااخم مان المحااجر ماان جهاة ، و قطعهااا يدقاة و ي ياااس 
الضاخمة و  -صحيو من جهة رخارى  . كماا رنات ال يمكان رفاع تلاك الكتال الصاخرية

متارا فاي الهارم انكيار، علاى قاعاادة  146انعلاى حتاى تصال إلااى   إلاى  –الكنيارة 
مهماا  –واسعة جدا . إن هذا غير ممكن في ذلاك الزماان ، نن  وساائلهم فاي الرفاع 

فهي محدودة و ال يمكنها رفع تلك الصخور الضخمة و الكنيرة إلى   -يلتُ من تطور
يق ليتمكناوا مان رفعهاا مان ذلك االرتفاا العالي من جهة ،و هم لم يكوناوا مان العماال

 جهة رخرى  . فأجسادهم المحنطة شاهدة على رنهم كانوا منلنا .
و ينا  على ذلك فأنت من الراجو رن ينا  الفراعنة نهراماتهم العالية  ريماا تماُ     

يالطري ة التي رشار إليها ال رآن الكريم . فكان العمال يحملون مواد الينا  المخلوطاة 
اراد ينائات ، فتوضاع فاي قوالاب نام ي وقاد عليهاا الناار الم كونة للطي ن ، إلى  المكان الم 

                                                
 .  292ص:  1الفيروز رياد  : ال اموس المحيط ، ج  623
وعة اإلعجاز العلمي في ال رآن و السنة ، و هذا الياح  مهندس نشط لت موقع جيد للتوسع في ذلك رنفر : عيد الدائم الكحيل : موس 624

 على الشيكة المعلوماتية ، يمكن الرجوا إليت  ياليح  عنت ياسم صاحيت . 
 .  95،  87، ص:  2006رحمد فخر  : مصر الفرعونية ، مكتية اننجلو، ال اهرة ،  625
 لكحيل : المرجع السايق  . . و عيد الدائم ا 97نفس المرجع ، ص:   626
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يدرجاُ حرارة عالية جدا ، فيتحول الطين إلى  كتلة صخرية قوية صالحة للينا  ،و 
ذاُ م اااييس و رحجااام مضاايوطة و محااددة حسااب ال والااب . و لهااذا كانااُ صااخور 

حااددة يدقااة ،و مختلفااة الحجاام حسااب علااو  رهراماااُ الجياازة لهااا م اااييس و رحجااام م 
. و هذا الطري ة التي رشار إليت ال رآن الكريم تتعلق رساسا ياليناياُ العالية  627الهرم
 .  628جدا
 –و رمااا فيمااا يتعلااق يالتايااة ماان قصااص ال اارآن و رغراضاات ، فااإن  حساان حنفااي    

قااّزم رغراضااها وجعلهااا محصااورة فااي جانااب واحااد ،و رغفاال الجوانااب  –كعادتاات 
فذكر رن الترض منهاا التارويو عان الانفس ،و التخفياف علاى الفاؤاد مان انخرى  . 

حدة انوامر و النواهي . و منها ريضا رخذ الدرس و العيرة من تلك ال صص لتريية 
انمااة و توجياات سااالوكياتها ،و إعطااا  الااادرس انخالقااي مااان التجااارب السااااي ة ،و 

و لاايس التايااة منهااا إعطااا   االسااتفادة ماان الرصاايد التاااريخي لإلنسااانية و خيراتهااا .
 .  629رخيار عن الماضين

و رقاااول: صاااحيو رن مااان رهاااداف قصاااص ال ااارآن و رغراضااات إعطاااا  الااادرس    
انخالقي ،و تريية انمة ، و رخذ العيرة و الموعفة . فهذا صحيو الشك فيت ، و قد 

ِعْياَرةٌ ّنِ ْوِلاي  رشار إليت ال رآن في عدة آياُ ، ك ولت تعالى : }لَ َاْد َكااَن فِاي قََصِصاِهمْ 
ُْ لَك ْم ر ْسَوةٌ َحَسنَةٌ فِي إِْيَراِهيَم َوالهِذيَن َمعَت  -111سورة يوسف: -انَْليَاِب { ، و }قَْد َكانَ

ِ َكفَْرنَاا يِك اْم َويَاَدا يَْينَنَاا َويَ  ا تَْعي د وَن ِمان د وِن َّللاه نَك م  ْياإِْذ قَال وا ِل َْوِمِهْم إِنها ي َرا  ِمنك ْم َوِممه
} ِ َُ يِاِت  -4سورة الممتحنة: -اْلعََداَوة  َواْليَْتَضا  رَيَداً َحتهى ت ْؤِمن وا يِاَّلله ، و َكاذَِلك َ} ِلن نَيِّا

 .  -32سورة الفرقان: -ف َؤاَدَك و ََرتهْلنَاه  تَْرتِيالً {
لكن ال يصو حصر رغراض قصص ال رآن فيما رشار إليت الرجل ، فليس لات فاي    
دليل صحيو من الشرا و ال من الع ل . و الشواهد ال رآنية شاهدة على يطاالن ذلك 

زعماات ، ممااا يعنااي رناات قااال يااذلك علااى رساااس نفرتاات الت زيميااة للمعجاازة ال رآنيااة ، 
 كزعمت السايق يأن قصص ال رآن ال تحمل ح ائق تاريخية و ال إعجازا .

، فهاي كنيارة جادا ،  -رجالالتي رغفلها و قّزمهاا ال–و رما رغراض قصص ال رآن   
نذكر يعضها ياختصار، ننت موضوا ك نيُ فيت مصانفاُ علاى رياد  م ختصاين مان 

 يريد التوسع فيت فليرجع إليها .
منهااا اسااتخدام ال صااص ال رآنااي كاادليل علااى الااوحي ، فهااي ماان دالئاال النيااوة ،      

اَك ِمان ل ولت تعالى : }تِْلَك ِمْن رَنيَا  اْلتَْيِب ن وِحيَها إِلَْياكَ  َُ َوالَ قَْوم  َهاا رَنا َُ تَْعلَم   َماا ك نا
تهِ يَن { ، و }نَْحان  نَ  اصُّ َعلَْياَك رَْحَساَن - 49سورة هود:-قَْيِل َهـذَا فَاْصيِْر إِنه اْلعَاقِيَةَ ِلْلم 

َُ ِماان قَْيِلااِت لَِمااَن اْلتَااافِِلينَ  سااورة  -{ اْل ََصااِص يَِمااا رَْوَحْينَااا إِلَْيااَك َهااـذَا ال اارآن َوإِن ك ناا
 . -3يوسف:

                                                
 للتوسع في ذلك رنفر : عيد الدائم الكحيل : المرجع السايق .   627

أُشير هنا إلى  أن الباحث محمد سمير عطا يرى أن قوم عاد هم الذين بنوا األهرامات و ليس الفراعنة . ألنه ليس في مقدورهم   628

آن ذكر  أنهم كانوا من العماليق ،و من ثم فهم يقدرون على بناء األهرامات ،و بنائها ، لكن قوم عاد د في إمكانهم بنائها ، ألن القر
، بيت الحكمة ،  1القرآن قد أشار إلى  أنهم كانوا يبنون البنايات العالية . أنظر محمد سمير عطا : الفراعنة لصوص حضارة ، ط

 الحالين يتضمن إعجازا تاريخيا قرآنيا . . و  سواء بناها الفراعنة ، أو قوم عاد فإن األمر في  1996القاهرة ، 
.  198،  197ص:  4. و من الع يدة إلى  النورة ، ج   37. و حوار انجيال ، ص:  91حسن حنفي : في فكرنا المعاصر ، ص:  629

 .  211ص:  7و الدين و النورة ، ج 
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و من رغراضها اإلشاارة إلاى  وحادة رسااالُ اننيياا : مصادرا و غاياة ، فكلهام     
رنييا  هللا ، وكلهم جاؤوا يدين واحد و من رجال غاياة واحادة ، فكاان قصاص ال ارآن 
مفهرا هاماا و مسااحة واساعة ، تجلاُ فيهاا وحادة الادين اإللهاي: مصادرا و غاياة . 

اْينَا ك ولت تعالى : }َشرَ  يِن َما َوصهى يِِت ن وحاً َوالهِذ  رَْوَحْينَا إِلَْيَك َوَما َوصه َن الّدِ َا لَك م ّمِ
ْشاِرِكيَن َماا  ق وا فِياِت َكي اَر َعلَاى اْلم  يَن َواَل تَتَفَره وا الّدِ وَسى َوِعيَسى رَْن رَقِيم  يِِت إِْيَراِهيَم َوم 

، و -13سورة الشورى:-ْيِت َمن يََشا   َويَْهِد  إِلَْيِت َمن ي نِيب  {تَْدع وه ْم إِلَْيِت َّللاه  يَْجتَيِي إِلَ 
}إِنهااا رَْوَحْينَااا إِلَْيااَك َكَمااا رَْوَحْينَااا إلااى  ن ااوحٍ َوالنهيِيِّاايَن ِماان يَْعااِدِه َورَْوَحْينَااا إلااى  إِْيااَراِهيَم 

وَن َوس االَْيَماَن َوإِْساَماِعيَل َوإِْساَحاَق َويَْع  ااوَب َوانَْسايَاِط َوِعيَساى َورَيُّاا وَب َوي اون َس َوَهاار 
وَد َزي ااوراً { ْم رَفِااي َّللّاِ َشااكٌّ فَاااِطِر -163سااورة النسااا : -َوآتَْينَااا َداو  س اال ه  ُْ ر  ، و}قَالَاا

ى قَاال واْ  َساـمًّ َرك ْم إلى  رََجاٍل مُّ ن ذ ن ويِك ْم َوي َؤّخِ ُِ َوانَْرِض يَْدع وك ْم ِليَْتِفَر لَك م ّمِ  السهَماَوا
يِا نَا فَأْت ونَا يِس ْلَطاٍن مُّ ا َكاَن يَْعي د  آيَآؤ  دُّونَا َعمه نْل نَا ت ِريد وَن رَن تَص  -يٍن {إِْن رَنت ْم إاِله يََشٌر ّمِ

س ااوالً رَِن اْعي اااد واْ َّللّاَ َواْجتَنِي اااواْ  -10سااورة إياااراهيم: اااٍة ره ، و}َولَ َااْد يَعَنْنَاااا فِاااي ك ااّلِ ر مه
َُ فَِمانْ  واْ فِااي انَْرِض الطهااغ و اااللَة  فَِساير  ُْ َعلَْياِت الضه ااْن َح ها ااْن َهاَدى َّللّا  َوِماْنه م مه ه م مه

يِيَن { َكذِّ  .  -36سورة النحل: -فانفروا  َكْيَف َكاَن َعاقِيَة  اْلم 
و منها إفهار مواقف انمم و الشعوب الساي ة من اننييا   و دعواتهم من جهاة      

و إيااراز مااا ل ياات اننييااا  ماان إعااراض و اضااطهاد علااى ريااد  اإليمااان و الكفاار ، 
رقوامهم ،و مصير كل من المؤمنين و الكافرين في النهاية من جهاة رخارى  . ك ولات 

س اوٍل إاِله َكاان وا يِاِت يَْساتَْهِزئ ون { ان ره ساورة -تعالى : }يَا َحْسَرةً َعلَى اْلِعيَاِد َما يَاأْتِيِهم ّمِ
ي اِر َواْلِكتَااِب ، و }فإن  َكذه -30يس: ُِ َوالزُّ وا يِاْليَيِّنَاا ن قَْيِلاَك َجاآؤ  س ٌل ّمِ َب ر  ي وَك فَ َْد ك ذِّ

نِيِر { ان نهاِذيٍر - 184سورة آل عمران:-اْلم  ، و }َوَكذَِلَك َما رَْرَسْلنَا ِمن قَْيِلَك فِي قَْريَاٍة ّمِ
تَْرف وَهااا إِنهاااا َوَجااْدنَا آيَا نَااا َعلَاااى ر   ْ تَااد وَن {إاِله قَاااَل م  ااٍة َوإِنهااا َعلَاااى آنَاااِرِهم مُّ ساااورة -مه

ُِ َريِِّهاْم فَأَْهلَْكنَااه م -23الزخرف: ، و }َكَدرِْب آِل فِْرَعْوَن َوالهِذيَن ِمان قَاْيِلِهْم َكاذهي واْ يآيَاا
}َوتِْلااَك ، و -54سااورة اننفااال :-يِااذ ن ويِِهْم َورَْغَرْقنَااا آَل فِْرَعااوَن َوك االٌّ َكااان واْ َفاااِلِميَن {
ْوِعاداً { اوا َوَجعَْلنَاا ِلَمْهِلِكِهام مه اا َفلَم  ، و }َولَ َاْد  -59ساورة الكهاف:-اْل  َرى رَْهلَْكنَااه ْم لَمه

اوا  ُِ فاإن تَ َْمنَاا ِماَن الهاِذيَن رَْجَرم  وه م يِاْليَيِّنَاا س االً إلاى  قَاْوِمِهْم فََجااؤ  رَْرَسْلنَا ِمان قَْيِلاَك ر 
ْؤِمنِيَن {َوَكاَن َح ّاً َعلَيْ   . -47سورة الروم:-نَا نَْصر  اْلم 

و منها إفهار جرائم اليهود و فضحهم من خالل ال صص ال رآني ، لما قاموا يت     
من قتل لألنييا   ، و تحريف للتوراة ، و كفر يدين هللا . ك ولت تعاالى  :) ذَِلاَك ياأنهم  

ُِ َّللّاِ َويَْ ت ل ونَ  وَن يِآيَا َكاان واْ يَْعتَاد وَن  َكان واْ يَْكف ر  اننييا   يِتَْيِر َحاّقٍ ذَِلاَك يَِماا َعَصاوا وه
وَد  -112سورة آل عمران:-{ واْ ِمن يَنِي إِْسَرائِيَل َعلَاى ِلَسااِن َداو  ، و }ل ِعَن الهِذيَن َكفَر 

َكاان واْ يَْعتَاد وَن { ااَن  -78سااورة المائادة: -َوِعيَساى اْياِن َمااْريََم ذَِلاَك يَِماا َعَصااوا وه ، و }ّمِ
ْساَمعٍ  َواِضِعِت َويَ  ول وَن َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َواْسَمْع َغْيَر م  ف وَن اْلَكِلَم َعن مه ِذيَن َهاد واْ ي َحّرِ

اله
يِن َولَْو رنهام  قَاال واْ َساِمْعنَا َورََطْعنَاا َواْساَمْع َوانف ْرنَاا  َوَراِعنَا لَيّاً يِأَْلِسنَتِِهْم َوَطْعناً فِي الّدِ

ْفاااِرِهْم فَاااالَ ي ْؤِمن اااوَن إاِله قَِلااايالً { اااْم َورَْقاااَوَم َولَِكااان لهعَااانَه م  َّللّا  يِك  ساااورة -لََكااااَن َخْياااراً لهه 
 .  -46النسا :
و منها تصحيو التاري  المكذوب يذكر انخياار الصاحيحة ،و إيطاال المكاذوب ،     

 -إِْسَرائِيَل رَْكنََر الهِذ  ه ْم فِيِت يَْختَِلف وَن { ك ولت تعالى : }إِنه َهذَا ال رآن يَ  صُّ َعلَى يَنِي
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ااا ك ناات ْم -76سااورة النماال: مه ، و }يَااا رَْهااَل اْلِكتَاااِب قَااْد َجااا ك ْم َرس ااول نَا ي يَاايِّن  لَك ااْم َكنِيااراً ّمِ
اَن َّللّاِ ن ااوٌر َوِكتَاابٌ  يِايٌن { ت ْخف اوَن ِماَن اْلِكتَااِب َويَْعف ااو َعان َكنِياٍر قَااْد َجاا ك م ّمِ سااورة  -مُّ

ْلِك س لَْيَماَن َوَما َكفََر س الَْيَمان  َولَاـِكنه -15المائدة: ، و }َواتهيَع واْ َما تَتْل واْ الشهيَاِطين  َعلَى م 
ْحَر {الي رة وَن النهاَس الّسِ واْ ي عَلِّم   .  102الشهْياِطيَن َكفَر 

  
الخطيارة  التاي وقاع فيهاا اإلنساان  و منها إفهار االنحرافااُ الع دياة و المذهيياة     

، كالتي وقع فيها اليهود  -عليت الصالة و السالم -منذ ال ديم إلى  خاتم اننييا   محمد
و النصارى ،و الساي ون الذين تأنر يهم رهل الكتاب . و الشاهد على ذلك آياُ كنيرة 

ةً َواِحَدةً فَيَعََ   نِذِريَن َورَنَزَل ، منها قولت تعالى : }َكاَن النهاس  ر مه ِريَن َوم  يَّشِ َّللّا  النهيِيِّيَن م 
م  اْلِكتَاَب يِاْلَحّقِ ِليَْحك َم يَْيَن النهاِس فِيَما اْختَلَف واْ فِيِت َوَما اْختَلََف فِيِت إاِله الهاِذيَن ر   وت اوه  َمعَه 

ْم فََهَدى  ُ  يَْتياً يَْينَه  م  اْليَيِّنَا َّللّا  الهِذيَن آَمن واْ ِلَماا اْختَلَف اواْ فِياِت ِماَن اْلَحاّقِ ِمن يَْعِد َما َجا تْه 
ْساتَِ يٍم { ، و )  ق اْل يَاا  -213ساورة الي ارة:-يِإِْذنِِت َوَّللّا  يَْهِد  َمن يََشاا   إلاى  ِصاَراٍط مُّ

قَاْوٍم قَاْد َضالُّواْ ِمان قَْيال  رَْهَل اْلِكتَاِب الَ تَْتل اواْ فِاي ِديانِك ْم َغْياَر اْلَحاّقِ َوالَ تَتهيِع اواْ رَْهاَوا  
اايِيِل { ُِ اْليَه ااود  - 77سااورة المائاادة:-َورََضاالُّواْ َكنِيااراً َوَضاالُّواْ َعاان َسااَوا  السه ، و }َوقَالَاا

وَن قَاْوَل  ُْ النهَصاَرى اْلَمِسيو  اْين  َّللّاِ ذَِلاَك قَاْول ه م يِاأَْفَواِهِهْم ي َضااِهؤ  ع َزْيٌر اْين  َّللّاِ َوقَالَ
واْ ِمن قَْيل  قَاتَلَه م  َّللّا  رَنهى ي ْؤفَك وَن {اله   . - 30سورة التوية: -ِذيَن َكفَر 

و من رغراضها ريضا الدعوة إلى  دراسة التاري  و اكتشاف سننت ، ل ولت تعاالى     
واْ فِي انَْرِض فانفروا  َكْيَف َكاَن َعاقِيَة   ُْ ِمن قَْيِلك ْم س نٌَن فَِسير  َكذهيِيَن { : }قَْد َخلَ -اْلم 

ِ -137سااورة آل عمااران: ِ فِااي الهااِذيَن َخلَااْوا ِماان قَْياال  َولَاان تَِجااَد ِلس اانهِة َّللاه ، و ) س اانهةَ َّللاه
وا َكْيااَف َكاااَن  -62سااورة انحاازاب: -تَْيااِديالً { وا فِااي اْنَْرِض فَيَنف اار  ، و }رََولَااْم يَِسااير 

ااا َعاقِيَااة  الهااِذيَن ِماان قَااْيِلِهْم َكااان   وَهااا رَْكنَااَر ِممه وا اْنَْرَض َوَعَمر  ةً َورَنَااار  ْم ق ااوه وا رََشااده ِمااْنه 
اوَن  ْم يَْفِلم  ْم َولَِكان َكاان وا رَنف َساه  ُِ فََما َكااَن َّللاه  ِلايَْفِلَمه  س ل ه م يِاْليَيِّنَا وَها َوَجا تْه ْم ر  َعَمر 

ية كلهااا ، توصاالنا إلااى  . فهااذه دعااوة عامااة لدراسااة تاااري  اليشاار -9سااورة الااروم:-{
معرفة تاري  مصائر الشعوب و انمم ،و مواقفها مان دعاواُ اننيياا  ،و ماا ح  تات 
من رقي حضار  من جهاة ، و اكتشااف سانن التااري  وفلسافتت ،و اساتخدام المانهل 
التجرييااي فااي دراسااة التاااري  و ارنااار ماان جهااة رخاارى  . نن هااذه الاادعوة رمرتنااا 

 النفر و اليح  فيها عن انسياب و الخلفياُ و النتائل . يالسير في انرض، و 
و منهاا ريضاا إفهااار طارق االحتجاااج و االساتدالل التاي كااان يساتخدمها اننييااا       

فااي الاادعوة إلااى  هللا ،و الاارد علااى اعتراضاااُ و شاايهاُ المكااذيين . و هااذا انماار 
كنيارة ياين  واضاو جادا فاي قصاص ال ارآن ، ف اد وردُ فيات مناافراُ و مجاادالُ

اننييا   و رقوامهم ، ك ولت تعالى : }رَلَْم تََر إلى  الهِذ  َحاآجه إِْياَراِهيَم فِاي ِريِّاِت رَْن آتَااه  
ُ  قَااَل إِْياَراِهيم   ُ  قَاَل رَنَا ر ْحيِاـي َور ِميا ْلَك إِْذ قَاَل إِْيَراِهيم  َريَِّي الهِذ  ي ْحيِـي َوي ِمي  َّللّا  اْلم 

َُ الهاِذ  َكفَاَر َوَّللّا  الَ فاإن  َّللّاَ يَا ُِ يَِهاا ِماَن اْلَمْتاِرِب فَي ِها أْتِي يِالشهاْمِس ِماَن اْلَمْشاِرِق فَاأْ
سورة -، و}قَاَل َهْل يَْسَمع ونَك ْم إِْذ تَْدع وَن { -258سورة الي رة:-يَْهِد  اْل َْوَم الفهاِلِميَن {

اوَن { -72الشعرا : ، و }يَاا َصااِحيَيِ -154ساورة الصاافاُ:-، و }َما لَك اْم َكْياَف تَْحك م 
ق وَن َخْيٌر رَِم َّللّا  اْلَواِحد  اْل َههار  { تَفَّرِ ْجِن رَرَْريَاٌب مُّ  .  -39سورة يوسف:-الّسِ
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و ياذلك يتياين جلياا رن ماا ذكاره حساان حنفاي مان رياطيال حاول قصاص ال اارآن و    
شايهاُ و افتارا اُ ، و رناره حولت من رياطيل ، لم يصو منها شي  ، و ما هاي إال 

 متالطاُ و ميالتاُ . رنارها و دافع عنها لتاياُ في نفست ، كشفنا عنها ساي ا . 
 أباطيل تتعلق بالروايتين الحديثية التاريخية و منهج تحقيقهما: -ب
ن خصااص هااذا المطلااب لطائفااة ماان انياطياال و المفترياااُ رنارهااا يعااض ردعيااا      

يالرواية الحدينية و الخير التاريخي ،و منها ما يتعلق يخير الع النية ، منها ما يتعلق 
 ارحاد و التواتر ، و منها ريضا ما يتعلق يمنهل ن د الخير الحديني و التاريخي .

فيالنسية لموضوا الروايتين الحدينية و التاريخية ، رو ما ي عرف يالخير الحديني      
ر اليشار  ، فسانذكر منات طائفاة مان و الخير التااريخي ، رو الخيار الشارعي و الخيا
 انياطيل و المفترياُ من خالل المواقف ارتية:

رولهااا مفاااده هااو رن هشااام جعاايط ذكاار عاان نفساات رناات ال يعتمااد علااى مااا ر كماال ياات     
اإلسالم فيما يعد ، من سيرة و تااري  ، و طي ااُ و حادي  ، نن )) ال اعادة رن كال 

 .630قد لن ة المؤرخ ((ما د ّون يعد مئة سنة من الحد  فا
 
و رقول: إن قولت هذا زعم ياطل جملة و تفصيال ، قالت لتاياُ فاي نفسات . و هاو     

 –فاهر اليطالن ننت روال إن اإلسالم اكتمل نهائيا عناد توقاف الاوحي يوفااة رساولت 
، و هاذه ح ي اة شارعية واقعياة متاواترة ال شاك فيهاا ، لكاان  -عليات الصاالة و الساالم

ُ  لَك اْم الرجل ي ت خالفة الشرا في قولات تعاالى : } اْليَاْوَم رَْكَمْلا الط و ي دلّس ، و يتعمد م 
ُ  لَك ام  اإِلْساالََم { ُ  َعلَاْيك ْم نِْعَمتِاي َوَرِضاي و }اَل يَأْتِياِت  -3ساورة المائادة: -ِدينَك ْم َورَتَْمْم

نْ  . و يماا -42سورة فصلُ:- َحِكيٍم َحِميٍد {اْليَاِطل  ِمن يَْيِن يََدْيِت َواَل ِمْن َخْلِفِت تَنِزيٌل ّمِ
رن انمر كذلك فإن دين اإلسالم كامل ،و قاد اكتمال يتوقاف الاوحي ،و لام يكتمال فاي 

 عصر التدوين كما زعم جعيط . 
و اكتمال دين اإلسالم ياكتمال ال رآن الكريم ، يعني ريضا اكتمال الحدي  النيو      

اب كال رآن الكاريم ، فإنات كاان كاامال يوجاوده و ، فهو و إن لم يكن مدونا كلت في كت
تطيي ت في الواقع ،و معرفة المسلمين يت ،و حففهم لت ،و تدوين يعضهم لجانب منات 
. فهذا هو انصل في اكتمال الدين من جهة اكتماال الحادي  النياو  ، و رماا التادوين 

ن وسااائل ، فهااو ماا -الهجاريين 3-2خااالل ال اارنين: –الشاامل لاات فااي عصار التاادوين 
حفف الحدي  ،و ليس إكماال للادين ، فادين اإلساالم اكتمال قرآناا و سانة قيال التادوين 

 الشامل للحدي  النيو  .
و نفس انمار ي  اال عان السايرة النيوياة ، فهاي فاي رساساها جاز  مان الادين ، نن     

قسااما كيياارا منهااا سااجلت ال اارآن الكااريم ماان جهااة ، و ال ساام ارخاار كااان معروفااا و 
وفا و منتشرا يين رهل العلم خاصة ،و المسالمين عاماة مان جهاة نانياة . و قسام محف

 آخر منها مذكور مع انحادي  النيوية المتواترة و الصحيحة من جهة نالنة.
و هي رن كل ما د ّون يعد مئة سنة من الحد  فاقد  –و نانيا إن ال اعدة المزعومة    

لم يذكر لها مصدرا و ال مرجعا ، و ال  فهي قاعدة غير صحيحة ، و  -لن ة المؤرخ 
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ردر  من رين رخذها ؟ ! ، فهل رخاذها عان غياره ، رو هاي مان عناده ؟ . و انرجاو 
 رنها من عنده ، ننت لم ي ون ها ، و الشواهد ارتية ت يطلها إسنادا و متنا . 

رولهااا هااو رن تلااك ال اعااادة لاام رعناار لهااا علاااى ذكاار فااي كتااب المت ااادمين و ال      
متأخرين ، إال عند هشام جعيط . و قاد َدّون المؤرخاون المعروفاون تاواريخهم مان ال

دون ذكر لتلك ال اعدة و ال التزام يها فاي تادوينهم لمصانفاتهم . ف اد دّون الطيار  و 
اين الجوز  ، و اين اننير و اين كنير حواد  تتعلق ييداية الخلي ة و التاري  ال ديم 

ديدة . و حتى في تدوينهم لحواد  العصر اإلسالمي ، لم يينها و يين رواتها قرون ع
يلتزمااوا يتلاااك ال اعااادة المزعومااة . فمااان المعاااروف رن كيااار الماااؤرخين المسااالمين 
كالطير  و من جا  يعده اعتمدوا كنيرا على محمد ين عمر الواقد  ،و تلميذه محمد 

اشاد  ، و يينهماا و ين سعد ، و هما قد دّونا رخيارا كنيرة عن العهدين النياو  و الر
هجرياة ، و ايان ساعد ت اوفي  207يينها ركنر من مائة سنة ، نن  الواقد  ت وفي سنة 

 هجرية .  230سنة 
و الشاهد الناني مفاده هو رنت ال ي وجد دليل ع لي ي  ارر تلاك ال اعادة المزعوماة ،     

نزاهاة و  نن  مدار صحة الخير رساسا ليس العامل الزمناي ،و إنماا هاو مادى ن اة و
سانة رواهاا خمساة  200كفا ة الرواة ضيطا و عدالة . نننا ن يال رواياة د ّوناُ ّمناذ 

 6شاهراً ، رو  12رواة ن اُ ،و ال ن يل رواية رواها راًو واحد كذاب لها من العمر 
ريام ، يل و رقل من ذلاك . فالعامال الحاسام هناا لايس عامال الازمن ، و  6رشهر ، رو 

فااا ة الاارواة ضاايطا و عدالااة . و لهااذا قااال المت اادمون: آفااة إنمااا هااو موضااوعية و ك
 انخيار رواتها ،و  لم ي ولوا: آفة انخيار رعمارها ، رو رزمانها . 

و نحن ال ننكر يأن عامل الزمن ي ؤنر في صحة الخير، لكنت ليس تأنيرا حاساما و    
فرقوا ياين اإلساناد  رساسيا . و هذا انمر قد رشار إليت علما  الجرح و التعديل عندما

العالي و اإلسناد النازل ، فالعالي هو الاذ  قاّل عادد رجالات ،و الناازل هاو الاذ  زاد 
عدد رجالت . و انول رقوى من الناني ، ننت  كلما قّل عدد الرواة قّل احتماال الخطاأ 

 .    631و العكس صحيو
و الحاسام فاي فواضو من ذلك رن الرجال لتاياة فاي نفسات ريعاد العامال انساساي     

صحة الخير و قّزمت من جهة ، و رخذ يالعامل الناانو  االحتماالي الضاعيف و نفخات 
 لتأييد ما خطط لت سلفا من جهة رخرى  . 

و الشاهد النال  مفاده هو رن الرجال نفسات ن اض قاعدتات المزعوماة ،و لام يلتازم     
ؤرخين ذكااروا علااى ماا – 632فااي كتاياات : الفتنااة -يهااا فااي كتياات . ماان ذلااك رناات اعتمااد

سانة ، يال و  100حواد  الفتنة الكيرى مع رن الفرق الزمني يينهم و يينها ركنر من 
ازاحم المتاوفى سانة  400سنة ، يل و ركنر من  200ركنر  سانة ، مانهم : نصار يان م 
تااوفى سانة  212 هجريااة ، و الاايالذر  المتااوفى ساانة  230للهجارة ، و اياان سااعد الم 
هجريااة ، و المساعود  المتااوفى عااام  310وفى عااام للهجارة ، و الطياار  المتا 279
 .633هجرية 630للهجرة ، و اين اننير المتوفى عام  346
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خاااالل ال ااارنين انول و الناااااني – 634و فاااي كتايااات تأسااايس التاااارب اإلساااالمي    
اعتمد على مؤرخين ذكروا حواد  المترب و انندلس ، مع رنت  يينهم و  -الهجريين

سانة .  600سانة ، يال و ركنار مان  450يال و ركنار مان  سانة ، 350يينها ركنر من 
تاوفى سانة  تاوفى  775منهم : اين عسااكر الم  هجرياة ، و ايان عاذار  المراكشاي الم 

توفى سنة  695نحو سنة   .  635هجرية 808للهجرة ، و اين خلدون الم 
و يااذلك يتيااين رن تلااك ال اعاادة المزعومااة ال رساااس لهااا ماان الصااحة ، اخترعهااا     

و ن ضها ينفست . لكنت قال يها للطعن في الحدي  النياو  و السايرة النيوياة و  الرجل
 التشكيك فيهما . 

و الموقااف الناااني مفاااده هااو رن حساان حنفااي زعاام رن )) الرواياااُ ت نيااُ صااحة     
انقوال ،و ليسُ صحة الحواد  ، ر  تطايق الرسول ماع الاراو  ، و لايس تطاايق 

 . 636واقع ((رقول الرسول رو الراو  مع ال
و رقول: روال إن قولت هذا ال يصو ، نن الرواياُ ال ت نيُ انقوال ف ط ، و إنماا     

هي حسب مضمونها الذ  تحملت ، ف د ت خيرنا يأقوال ، رو يأفعال ، رو ييناا  مادارس 
، رو يتأليف كتب ، رو يحدو  معارك و حاروب ، رو يسا وط دول و قياام رخارى  . 

وى هااو حاااد  ماان حااواد  التاااري  ، كااانقوال ماانال ، التااي ال علمااا يااأن كاال مااا ي اار
يصو إخراجها من حواد  كما فعل حسن حنفي عندما قال : الروايااُ ت نياُ صاحة 
انقوال ،و ليسُ صحة الحواد  . فهذا خطأ و فيت تناقض، ننت يما رن انقوال مان 

رة علاى صاحة ت عيار يالضارو -فاي هاذه الحالاة-الحواد  ،و إذا ما هي صاحُ فإنهاا
 حادنة ذلك ال ول ،و هنا يحد  تطايق يين حادنة ال ول و الواقع . 

و نانيا إنت لكي نزيد انمر وضوحا و تييانا لتهافُ زعام الرجال ، ناذكر المناالين     
و  قاول للنياي و صاّو  -عليات الصاالة و الساالم-ارتيين: انول مفاده هو رنت إذا ما ر 

نت في هذه الحالة يكون الخير صاحيحا م طاي اا للواقاع مان عنت يعد ن ده و تح ي ت ؛ فإ
، و  -صلى هللا عليت و سلم–جانيين: رولهما هو رن ال ول ني تُ نسيتت إلى  رسول هللا 

معنااى هااذا رناات حااد  هنااا تطااايق يااين صااحة الخياار و حاادو  ال ااول فااي الواقااع . و 
ا للواقع ، ننت قاول الجانب الناني هو رن متن ال ول و مضمونت يكون صحيحا م طاي 

 النيي ،و كالمت حق و صواب.    
و  رن الحسان اليصار  مانال قاال يارر  ف هاي    و المنال الناني مفااده هاو رنات إذا ر 

يتعلق يالزكاة . ففي هذه الحالة إذا ما قمنا يتح ياق الخيار مان جهاة إنيااُ نسايتت إلاى  
ر إليات ، نكاون هناا قاد الحسن اليصر  ، نام رنياُ التح ياق العلماي صاحة نساية الخيا

رنيتنا تطايق خير ال ول مع  حادنة ال ول في الواقع . يمعناى رن الحسان اليصار  قاد 
قال يذلك ال ول فعال و ح ي ة . و رما صحة المتن الذ  ن لت إلينا الخير كرر  ف هي ، 
فهو يحتمل الخطأ و الصواب معا ،و هو رمر ليس من عمل المؤرخ ، و إنما هو من 

قد خرج من علم التاري  و دخل علام الف ات .  -في هذه الحالة– ها  ، فيكون عمل الف
و حتى إذا رنيُ الن د الف هي خطأ الرر  الذ  قال يت الحسن اليصر  ، فإنت في هذه 
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الحالة ال يعني رن الخير التاريخي غيار صاحيو ، و إنماا يعناي رن الرجال رخطاأ فاي 
 اجتهاده مع صحة  نسية ال ول إليت . 

و الموقااف النالاا  مفاااده هااو رن هشااام جعاايط زعاام رن الرواياااُ الحدينيااة الح ااة    
للتاارا  التاااريخي خالفااا للفاااهر ، خصوصااا فااي عناصاار الحاادي  انقاال قيااوال ،و 

 . 637انكنر التياسا و ارتيايا
و رقول: إن زعمت هذا ال يصو ، و لم يذكر عليت دليال صاحيحا و ال ضاعيفا، يال    

الدامغ الصحيو الذ  وصفت يأنات فااهر ، و تمساك يزعمات الاذ  هاو إنت ريعد الدليل 
 ليس دليال ، و ال يعجز عنت رحد . 

و الصحيو هو رن الحدي  النيو  كأصل و ميدر شرعي و تاريخي معا، فهر مع     
فهور اإلسالم ، يحكام رنات هاو انصال النااني يعاد ال ارآن الكاريم . و رماا مان حيا  

لات مان تطاور مان الناحياة التاريخياة ، فاإن  ن  ااد الحادي  رنواا الحادي  و ماا حاد  
قسموا الحدي  إلى  : متواتر ،و آحاد ، انول صاحيو ي يناي ،و النااني فناي يحتمال 
الصدق و الكذب معا ، و التح يق العلمي هاو الاذ  ي حادد ذلاك . نام يعاد ذلاك قساموه 

اتر ،و .و هاااذا يعناااي رن الحااادي  المتاااو 638إلاااى : صاااحيو ، و حسااان ، و ضاااعيف
الصااحيو ،و الحساان لاايس ماان الروايااة التاريخيااة ، و إنمااا هااو ماان الخياار الشاارعي 
الصاااحيو ، الاااذ  هاااو جاااز  مااان الااادين و فهااار معااات ،و رماااا الحااادي  الضاااعيف و 
الموضوا فهو جز  من الرواية التاريخية ، ننت  حادي  مكاذوب رختل ات النااس ، و 

تأخر عن الرواية الحدينة يالضرورة . و هذ ا الت سيم هو الذ  غاب عن الرجل هو م 
 ، رو تناساه عمدا لتاية في نفست . 

هاو الاذ  يهمناا هناا و  -تواترا و تح ي ا –و ينا  على ذلك فإن الحدي  الصحيو     
يجد شرعيتت و رولويتت في الدين و التاري  معا. إنات وجاد رولويتات: اهتماماا و تادوينا 

تمااام رنات وجااده يضارورة الشاارا و الع اال و قيال الروايااة التاريخياة . فماان جهاة االه
الواقع ، يحكم رن الشرا روجب علينا إتياا السنة النيوية ،و الصحاية كانوا في رمس 
 الحاجة إليها ،و رنت  ليس من الع ل رن ي رسل هللا نييا و ال ي طاا و ال ي  تدى يت !! . 

لنااه و ون نااه ،و ييناا رن و رما رولويتت من جهة التدوين ، فهاذا رمار سايق رن تناو     
 -عليت الصاالة و الساالم-الصحاية اهتموا ميكرا يتدوين السنة النيوية ، حتى رن النيي

نهاهم عن ذلك ليتفرغوا لل رآن الكريم ، لكنت مع ذلك رياح ليعضاهم يتادوين حدينات ، 
و قااد وصاالنا يعضاات . و فااي العهااد الراشااد  و مااا يعااده اهااتم الصااحاية و تالمااذتهم 

ين الحدي  و حففات و مدارساتت ، فادونوه فاي كراسااُ و ص احف ، و مادوناُ يتدو
شخصية قيل رن ي جمع في مصنفاُ شاملة في عصر التدوين ،و فيات د ّون التااري  و 

 .  639غيره من العلوم
و يااذلك يتيااين قطعااا رن زعاام الرجاال ال يصااو ، و رن الصااحيو هااو رن اهتمااام     

و حففاا و تادوينا ، كاان رسايق و رولاى و رهام مان  المسلمين يالحدي  النيو : تطيي ا
اهتمامهم يالرواياُ التاريخية . لكن الرجل خالف ذلك ليطعن في الحادي  النياو  و 
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ي  دم عليت الرواياُ التاريخية من جهة ،و ي يعده من رن يكون مصدرا رساسايا لتااري  
 صدر اإلسالم من جهة رخرى  . 

هشاام جعاايط اتهام المحاادنين يأنات كااان فايهم عاادا  و الموقاف الرايااع مفااده هااو رن    
تيخيسي تجاه اإلخيااريين الاذين كتياوا التااري  . كاأيي مخناف ،و سايف يان عمار ،و 
عوانة ،و اين إساحاق ، و نصار يان مازاحم ،و هشاام الكلياي . و قاد اتهام المحادنون 

فجا  هؤال  اإلخياريين يالتشيع الصريو ، و من نم رمكن التشكيك في موضوعيتهم، 
م ُ المحدنين لهؤال  من تهمة التشيع. نم رشار إلى  رن سيف ين عمر ليس فيت رنار 

 .   640شيعي،و ارخرون كان تشيعهم خفيفا،و لم يكن مذهييا
و ردا عليت رقول: إن اتهامت للمحادنين ال يصاو ،و لام ي ؤياده يادليل صاحيو و ال      

 ،و ال يعجاز عنات رحاد ،و هاو ضعيف ،و اكتفى يالزعم و االتهاام، و هاذا لايس دلايال
ررس ماااال المفااااليس و المتاااالطين، و المفتااارين المتعصااايين للياطااال. ننااات روال  إن 
الرجل اتهم المحادنين يماا لايس فايهم ،و كال مان ي طاالع كتايهم فاي الجارح و التعاديل 
يتيااين لاات يجااال  و قااوة ، رن ال ااوم رصااحاب ماانهل ن ااد  عفاايم ،و ليسااوا ماان رهاال 

 من المتعصايين للياطال . و كتايهم تشاهد لهام ياأنهم  جّرحاوا و عاّدلوا انهوا  ، و ال
الرواة من مختلف طوائف الناس دون استننا  ، ينا  على منهجهم الن اد  المعاروف 
. فجّرحوا المحدنين ،و اإلخياريين ،و المتكلمين و الف ها  ، و الصوفية و  الزهااد . 

ُ  ركنار مان  تهماا يالكاذب ، 350و قد رحصاي ُ  رن معفمهام كاانوا مان رواة  م  فوجاد
كااانوا ماان الف هااا  و اإلخياااريين ، و الشااعرا  و الوعاااف و  63الحاادي  ، و ماانهم 

 .  641ال صاص
   
و رما يالنسية لإلخياريين فمنهم من عّدلات المحادنون ، و مانهم مان جّرحاوه . فمان    

احم ،و الذين ضعّفوهم : رياو مخناف ،و سايف يان عمار ،و عواناة ، و نصار يان ماز
هشام الكليي ،و هؤال  قد رشار إليهم جعيط . و منهم ريضا : عيد الملاك يان حيياب ، 

. و من الذين عّدلوهم و رنناوا علايهم : محماد يان 642و عيد الملك ين عيسى العكير 
نيت ، و خليفة خياط ، و ي ونس ين يكير  خلف ، و ريو التياح اليصر  ، و وهب ين م 

.   644فوه يأنت  ليس يال و  ، و منهم مان ساكتوا عانهم. و منهم من وص 643الشيياني
 فواضو من ذلك رن هشام جعيط اتهم المحدنين زورا و يهتانا . 

و نانيا إن الرجل لام يكان رميناا فاي ن ال موقاف المحادنين مان الارواة اإلخيااريين     
، الذين ذكرهم. و ذلك رنت واضو من كالمت رن المحدنين اتهموا هؤال  كلهم يالتشيع 

انت دهم يأن سيف ين عمر ليس فيت رنر التشيع ،و كأنات يرياد رن  –ر  جعيط -نم رنت 
ي ااول: إن المحاادنين اتهمااوه يااذلك ،و هااو ياار   مناات . كمااا رنهاام  اتهمااوا ارخاارين 
يالتشيع مع رن تشيعهم كان خفيفا،و ليس مذهييا ، هذا هو الذ  قالت جعيط و ي فهم من 

ت و زعمت ، نن  المحدنين لم ي لح وا عوانة ين الحكام كالمت. لكن الح ي ة خالف قول

                                                
 ,   158،  157،  156ص: جعيط . الفتنة ،  640
 و ما يعدها  63للتوسع في ذلك رنفر  كتينا : مدرسة الكذايين في رواية التاري  اإلسالمي و تدوينت ، ص:   641
 .  68،  61،  60ص:  4اين حجر : لسان الميزان ، ج  642
  436ص:  2، ج  326ص: ى 1. و الذهيي : تذكرة الحفاف ، ج   428،  362ص:  7، ج  156ص:  5نفس المصدر ، ج  643
 .  238ص:  14، ج  328ص:  7رنفر : الخطيب اليتداد  : تاري  يتداد ، ج  644

This file was downloaded from QuranicThought.com



 495 

 –،و ال ساايف ياان عماار ، و ال محمااد ياان إسااحق يالشاايعة و ال يالرافضااة . فااانول 
لام ياذكروا رنات كااان شايعيا ،و إنماا ذكاروا رناات  كاان إخيارياا عنمانياا يضااع  –عواناة 

 . 645انخيار ليني رمية
ت المحدنون يالتشيع ،و ال قالوا إنات  كاان فلم يتهم –سيف ين عمر  –و رما الناني    

. فواضو من  646شيعيا و ال رافضيا ،و إنما اتهمت يعضهم يالزندقة و وضع الحدي 
ذلك رن جعيطا افترى على المحدنين عندما اتهمهم يأنهم  اتهموا سايفا يالتشايع ، فهام 

نت  كالمت لم يتهموه يذلك ، و إنما هذا الرجل رخذ كالمهم في سيف ،و تفاهر على ر
انت دهم يت ، عندما قال: إن سيف ليس فيت رنر شيعي . فهذا ليس كالمت ،و ال هو من 

 استنتاجت ،و إنما هو مأخوذ مما قالت المحدنون في سيف ين عمر. 
فلم يتهمت المحدنون يأنت  شيعي ، و ال رنت  رافضي  -محمد ين إسحق–و النال      

لفاارق واضااو يااين الشاايعي و الرافضااي ،و يااين ،و إنمااا اتهماات يعضااهم يالتشاايع . و ا
تشيع ، رو الذ  فيت تشيع . لذا فإن  محمد اين إسحق من رهل السنة ،و إن ضاعّفت  الم 
يعض المحدنين و طعن فيت ، فإن  كنيرا منهم قد ونّ ت ، و قد است ر رمر الرجل على 

،و ال هاو رنت  المرجع في السايرة ،و لات شاذوذ ،و لايس حجاة فاي الحاالل و الحارام 
 . 647يالواهي ، يل ي ستشهد يت

ازاحم ،و هشاام يان محماد     و رما ارخرون و هم : ريو مخنف لوط ، و نصار يان م 
الكليي ، فهؤال  ليسوا كما ذكر هشام جعيط ،و إنما كانوا شيعة رافضة قلياا و قالياا، 
و كااان تشاايعهم مااذهييا متطرفااا عمي ااا ،و لاايس كمااا زعاام الرجاال يااأن تشاايعهم كااان 

فيفاا،و لاايس مااذهييا . و هااو قاد ذكاار ذلااك ماان دون رن ي وناق مااا قالاات عاان هااؤال  . خ
فيالنسااية نيااي مخنااف لااوط ياان يحيااى ، ف ااد قااال فياات ن اااد الحاادي  : شاايعي محتاارق 
اتهم  صاحب رخيارهم ، متروك ال ي ونق يات ، يارو  عان الكاذايين و المجهاولين ،و م 

ة يأنت  شيعي رافضاي ، ف اد تارجم . و هذا الرجل كما ترجم لت رهل السن 648يالكذب
في مؤلفاتهم على رنت  منهم ،وقد ترجم لت ريو العياس النجاشاي  -الرافضة -لت الشيعة

 . 649الشيعي في كتايت : رجال النجاشي
تااٍل حدينات فيات     زاحم ، ف ال فيت ن ااد الحادي  : كاذاب رافضاي م  و رما نصر ين م 

 -النالاا –. و آخاارهم  650الضااعفا اضااطراب و خطااأ كنياار ، و روى المناااكير عاان 
اتهم يالكاذب ، ال  هشام ين محمد الكليي ، قال فيت ن  اد الحدي  : رافضي متاروك ، م 

. و هذا الرجل ترجم لت الشيعة في مصنفاتهم  651ي ونق يت ، يرو  انخيار المكذوية
،و هذه شهادة منهم على صدق قول رهل السنة على رنات  مان  652ريضا و عّدوه منهم

 ة الرافضة . الشيع

                                                
 .   386ص:  4اين حجر : لسان الميزان ، ج  645
 .   345ص:  1, و اين حيان : كتاب المجروحين ، ج  435ص:  3اين عد  : الكامل في  الضعفا  ، ج  646
 .  467ص:  1. اين حجر : ت ريب التهذيب ، ج  172ص:  1الذهيي : تذكرة الحفاف ، ج  647
 .   320ص:  7. و السيّر ، ج  508ص:  5الذهيي : ميزان االعتدال في ن د الرجال ، ج  648
 و ما يعدها .  319مؤسسة النشر ، إيران ، ص:  649
 .  160ص:  3فا  ، ج . و اين الجوز  : الضع 24ص:  7. و الذهيي : الميزان ، ج  300ص:  4الع يلي : الضعفا  ، ج  650
 .  196ص:  6. و اين حجر : اللسان ، ج  102،  101ص:  10. و السيّر ، ج  89ص:  7الذهيي : نفست ، ج  651
 .  433النجاشي : المصدر السايق ، ص:  652
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و ينا  على ذلاك فإنماا قالات هشاام جعايط غيار صاحيو ، ننات هاؤال  اإلخيااريين لام  
تااأنرين يالتشاايع تااأنيرا خفيااا كمااا زعاام الرجاال ، و إنمااا كااانوا شاايعة مذهييااة  يكونااوا م 

 رافضة قليا و قاليا . 
هام و نالنا إن رمي المحدنين لهؤال  يالكذب و رفاض مرويااتهم ، لايس لمجارد نن   

شاايعة ، و إنمااا فعلااوا ذلااك نماارين هااامين: رولهمااا هااو رناات  ني ااُ لااد  المحاادنين رن 
هؤال  غير ن اُ ،و يتعمدون التحريف و اختالق الرواياُ ، و هذا رمر ليس خاصا 

. و انمار النااني  653يهم ، فهو يصدق ريضا على رواة آخارين مان طوائاف رخارى 
من -الرافضة ،و قد نيُ لد  ن  اد الحدي   هو رن هؤال  اإلخياريين كانوا من الشيعة

خااالل عشااراُ، ياال يمئاااُ الرواياااُ رن الرافضااة يتعماادون اخااتالق انحادياا  و 
 .  654يتخذونها دينا ،و رنهم  ركذب خلق هللا ، على رساس من ميدر الت ية

لاذاك اتخااذ المحاادنون  موقااف عاادم قياول رواياااُ هااؤال  . و هااذا المياادر نفساات       
يعة الرافضة االننى عشرية من مخالفيهم، فهم ال يأخذون يروايااُ غيارهم اتخذه الش

. لكااان شاااتان ياااين موقاااف  655مااان الماااذاهب انخااارى  ،و يعااادونهم مااان النواصاااب
المحدنين الميني الحاق و العادل وفاق مانهجهم الن اد  ،و ياين موقاف االنناى عشارية 

علااى صااحة موقااف المينااي علااى مااذهيهم الزائااف و رواياااتهم المكذويااة . و الاادليل 
المحدنين يتمنال فاي رمارين هاامين جادا : انول هاو رنات مان المعاروف و الناياُ فاي 
مذهب اإلمامية رن ميدر الت ية عندهم هو من رساساياُ ماذهيهم ، مطلاوب و محياوب 
ممارستت في كل رحوالهم و فروفهم فيما يينهم ،و مع غيرهم من الطوائاف انخارى 

ر  خالف ما ي يطن . و ال شك شرعا و ع اال رن مان . و معناه هو رن ي فهر الم 656
يكون ذلك حالات فاي قولات يالت ياة و اعت ااده يهاا ،و ممارساتت لهاا فإنات ال يمكان قياول 
رواياتاات ، نن الكااذب عنااده رصاايو ع ياادة و عيااادة ، و ت ااوى و صااالح ، مطلااوب 

الفكار  ممارستت،و مأجور فاعلت !! . و هذا يتناقض تماماا ماع ميادر الموضاوعية فاي
 العلمي عامة ، و رواية انخيار خاصة . 

و انمر الناني هو رنت نيُ قطعا يدليل الشرا و الع ل رن الشيعة اإلمامية رقاموا      
مذهيهم على الكذب و التحريف ، يدليل رن مذهيهم الذ  ي وم رساساا علاى اإلماماة ، 

يما رنت  هذه الميادئ . و  657و العصمة ، وتكفير الصحاية ،و ال ول يتحريف ال رآن
خالفة للشرا جملة و تفصيال ، فهي يالضرورة مكذوية ، و من هذا حالات و مذهيات  م 

 ال يصو قيول رواياتت شرعا و ال ع ال . 
و ر شااير هنااا إلااى  رن هشااام جعاايط الااذ  دافااع عاان هااؤال  اإلخياااريين ،و اتهاام    

ريين ،و اعتارف ياأنهم  لام المحدنين يالتحامال علايهم ، هاو نفسات انت اد هاؤال  اإلخياا
يكونوا المستوى العلمي المطلوب . فاعترف يأنهم رخلطوا في تواريخهم ، و ادخلاوا 

                                                
 و ما يعدها  .  47للتوسع في ذلك ررنفر كتاينا : مدرسة الكذايين  ، ص:  653
 .   54،  13نفس المرجع ، ص:  654
 .   71،  69،  68،  67محمد الخضر : نفرة اإلمامية االننى عشرية للزيدية ، ص:  655

الكليني: الكافي من انصول ، دار الكتب  لإلطالع على ذلك،و على  حقيقة مذهبهم و عقائدهم األخرى   ، أنظر مثال :   656

  .  187ص:  1ه ، ج  1328اإلسالمية ، طهران ، 
 تكفير ،و رنفر ريضا كتاب الكافي المذكور رهاله  . سيق تونيق ذلك في ميح  ال 657
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طيا لتير رصحايها . و هذه شهادة منت ضد نفست و الذين دافاع  658الخيال ،و نسيوا خ 
 عنهم ،و في صالو المحدنين الذين اتهمهم و تحامل عليهم . 

اده رن هشااام جعاايط زعاام رن المحاادنين رل ااوا حجاااب و رمااا الموقااف الخااامس فمفاا    
تناااغم ي ااوة و رصااالة مااع الماضااي . ناام زعاام رن ال  االزدرا  علااى مااأنور تاااريخي م 

الاااذين ازدرى يهااام  -الساااايق ذكااارهم-تااااري  إساااالمي قاااط دون هاااؤال  اإلخيااااريين
ماة المحدنون و اتهموهم و شككوا في رواياتهم. نم رشار إلى  رن التااري  العرياي عا

و ال رن انول خاصة هو تاري  واقعي ع الني جدا ، مشاتول)) علاى نحاو مرماوق 
 .  659يالموضوعية ((

و رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمت ،و فيت تتليط و تدليس على ال ارا      
ريضا . ننت روال إن المحدنين لم يكونوا خ صاوما لإلخيااريين  و ال لمرويااتهم ، فهام 

نهل ن د  موضوعي صارم طي وه على المروياُ الحدينياة روال ،و كانوا رصحاب م
علااى قساام ماان المروياااُ التاريخيااة نانيااا ، فمااا صااو عناادهم قيلااوه ،و مااا لاام يصااو 
رفضااوه ،و حااذّروا مناات و ماان رواتاات . فعلااوا ذلااك مااع كاال الاارواة سااوا  كااانوا ماان 

  . 660المحدنين ، رو من اإلخياريين ، رو من ياقي طوائف رهل العلم
و هؤال  المحدنون قيل رفضهم ل سام مماا رواه اإلخيااريون ، فاإنهم رفضاوا كمااً    

كييرا من المروياُ الحدينية من الضعيفة و الموضوعة ، ينا  علاى مانهجهم الن اد  
الصارم . و قد تجلى ذلك ي وة فاي مصانفاتهم الكنيارة التاي صانّفوها فاي الضاعفا  و 

تداولة يين رهال العلام المجروحين و الموضوعاُ ، و هي معر وفة و مطيوعة ، و م 
، منهااا : كتاااب الموضااوعاُ الياان الجااوز  ، و الآللاائ المصاانوعة فااي انحادياا  
 الموضوعة للسيوطي ، و الفوائد المجموعة في انحادي  الموضوعة للشوكاني . 

و يذلك يتيين رن هشام جعيط لم يكن موضوعيا في موقفت مما فعلت المحادنون ،و     
ن متحامال عليهم يالياطل ، مع رنهم  كانوا موضوعيين مما فعلاوه فاي ماوقفهم مان كا

مختلاااف طوائاااف رهااال العلااام و مرويااااتهم . فهااام رصاااحاب مااانهل ن اااد  مارساااوه 
طاب ليل في موقفهم   َ يموضوعية ، في وقُ كانُ التاليية الساح ة من رهل العلم ح 

 من المروياُ و تعاملهم معها .
أنور الذ  رشار إليت يأنت  مأنور تااريخيي متنااغم ي اوة و رصاالة و رما وصفت للم    

مااع الماضااي ، فهااو وصااف صااحيو يطري ااة سااليية ال إيجاييااة . و ذلااك رن مأنورنااا 
التاريخي كلت ، منت قسم كيير متناغم مع الح ائق الشرعية و التاريخية ، كتب الرواة 

ق الشرعية و التاريخية ،و إنماا الن اُ . و منت قسم كيير جدا ليس متناغما مع الح ائ
تناغم مع انهوا  و العصيياُ و المصالو التي اختل تت و دّونتات . و هاذا ال سام  هو م 
هو الذ  رفضت ن  اد رهل الحدي  و دافع عنت هشام جعايط ، ماع رن الاذين رووه هام 
من الضعفا  و الكذايين الذين تخصصوا في الكذب و التحريف ، حتى كونوا مدرسة 

كذايين في رواية التاري  اإلسالمي و تدوينت . و قد كان عددهم كييرا جدا َجَمعاتهم ال
ُ  مانهم  -علاى ساييل المناال ال الحصار-ك تب المجاروحين و الضاعفا  ، و قاد رحصاي

                                                
 .   157هشام جعيط : الفتنة ، ص:  658
 .  161،  157،  156نفست ، ص:  659
سيق تونيق ذلك ، و للتوسع ركنير رنفر : محمد عجاج الخطيب : السنة فيل التدوين  . و كتاينا : مدرسة الكذايين في رواية التاري   660

  اإلسالمي و تدوينت .
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. و هذا رمر مما ي ؤسف لت ،و ال ي فتخر يت ، و ال ي دافع عنات  661كذايا 350ركنر من 
هؤال  هو جريمة نكرا  في حاق انماة و دينهاا و  كما فعل هشام جعيط ، إن ما فعلت

 تاريخها . 
و نانيا إن قولات ياأن التااري  العرياي عاماة و ال ارن انول الهجار  خاصاة ، هاو    

تاري  واقعي ع الني جدا ، مشتول على نحو مرماوق مان الموضاوعية ، فهاو قاول 
ق عليات ماا قالات فيت حق و ياطل . نن الح ي ة هي رن قسما كييارا مان تاريخناا يصاد

الرجل ، لكن قسما آخر كيير جدا ال يصدق عليت ذلك . و هذا ال سم ال يصو وصفت 
يأنات  واقعااي ، اللهاام إال إذا قصاادنا يااذلك: الواقعيااة السااليية التااي ال ت عياار عاان ح ااائق 
التاااري  كمااا حاادنُ فااي الماضااي ،و إنمااا ت عياار عاان ح ي ااة مااا حااد  ماان تحريااف و 

  التاري  اإلسالمي. فهاذه واقعياة ساليية تحريفياة ،و ليساُ اختالق و تالعب يحواد
واقعية إيجايية ن دية تمحيصية ،و هذا ليس مما ي فتخر يت ، و ي ادافع عنات ،و إنماا هاو 
مما ي ذم و ي  اوم و ي تأسف لت من جهة ،و ليس هاو عماال ع النياا و ال موضاوعيا، و 

 ال مرموقا و ال حياديا من جهة رخرى . 
فاااإن قساااما كييااارا جااادا مااان تاريخناااا لااايس ع النياااا  و ال مرموقاااا ، و ال  و عليااات   

حاّرف  -خاصاة ال ارون انريعاة انولاى -موضوعيا و ال نزيهاا ،و إنماا هاو تااري  م 
ختلق لعيُ يت انهاوا  ة العصايياُ ،و الماذاهب و المصاالو . و الشاواهد  مكذوب م 

ا نالنة شواهد رساسية: رولها هو ال طعية الدامتة على صحة ما قلتت كنيرة ، رذكر منه
رنت من النايُ قطعاا رن انماة اإلساالمية ان سامُ علاى نفساها إلاى  فارق ٌمتنااحرة و 
متصارعة مذهييا و سياسيا من جهة . و كل فرقة تزعم رنها علاى صاواب و غيرهاا 
على خطأ و ضالل من جهة نانية . و لكل فرقة مذهيها و رصولها وكتيهاا الع دياة و 

ة ، و الحدينية و التاريخية المخالفاة لكتاب الفارق انخارى  مان جهاة نالناة . و الف هي
هذا كلت يستلزم يالضرورة وجود التاري  المتناقض و المكذوب  الذ  يناسب الفارق 
المنحرفااة عاان الشاارا ، رفترتاات دفاعااا عاان مااذاهيها ،و خدمااة لمصااالحها. هااذا إلااى  

 واة الن اُ الموضوعيون  .  جانب وجود التاري  الصحيو الذ  دّونت الر
و الشاهد الناني مفاده هو وجاود عادد كييار جادا مان الارواة الضاعفا  و الكاذايين     

الذين تخصصوا رواية المروياُ الحدينية و التاريخية . و هم مذكورون يالمئاُ في 
ُْ لهاام مصاانفاُ خاصااة يهاام ، كالضااعفا   كتااب علاام الجااريو و التعااديل ،و قااد ر فااِرَد

.  662لليخار  ، و الضعفا  للع  يلي ، و الكامل في ضعفا  الرجال الين َعد  الكيير
فماذا يعني ذلك ؟. و ماذا كانوا يفعلون ؟،  و ما هو تأنير رعمالهم في رواية التااري  
؟ ، و رليس من التريب ح ا ،و من الخطير جادا ريضاا رن يتفارغ هاؤال  الضاعفا  و 

؟ . إن اإلجاية واضحة ال ل يس فيها ، إنهم حّرفوا الكذايون لرواية الحدي  و التاري  
قسما كييرا جدا من تاريخنا و رفسدوه عان سايق إصارار و ترصاد . فوجاودهم دليال 
قاطع دامغ على صحة ما قلنااه ،و علاى يطاالن مازاعم هشاام جعايط فاي دفاعات عان 

 مروياُ الضعفا  و الكذايين. 

                                                
 و غيرها  .   63للوقوف على ذلك راجع كتاينا : مدرسة الكذايين في رواية التاري  اإلسالمي و تدوينت  ، ص:  661
 .   176،  175محمود الطحان : رصول التخريل  و دراسة انسانيد ، ص:  662
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ة كنرة الرواياُ المتناقضة حول كنيار يتمنل في فاهر -النال  -و الشاهد انخير    
ماان الحااواد  التاريخيااة المتعل ااة يااال رون النالنااة الهجريااة انولااى عامااة ، و صاادر 
اإلسااالم خاصااة . و هااي و إن كااان ل ساام منهااا يعااض انسااياب الموضااوعية العاديااة 
المعروفة، كالخطأ و النسيان ، فإن قسما كييرا منهاا ساييت انساساي هاو التحرياف و 

تعمدان يسيب ما ذكرناها في الشاهدين الساي ين . و انمنلة التاريخية علاى الك ذب الم 
. منها : تناقضها حول ييعة علي ين ريي طالب  663كنرة تناقض الرواياُ كنيرة جدا

، ف ياال : يايعاات طواعيااة ، و قياال: ياال يايعاات  -رضااي هللا عنهمااا -نيااي يكاار الصااديق
،و قيل تخلف ستة رشهر . و منها اختالفها حاول  م كرها ، و قيل: لم يتأخر في ييعتت

من المدينة إلاى  الرياذة ، ف يال: رنات خارج  -رضي هللا عنت-خروج الصحايي ريي ذر
عااززا م كرمااا ،و قياال: ياال رخرجاات منهااا و نفاااه إليهااا الخليفااة عنمااان -إليهااا يإرادتاات م 

قاف علاي يان يطري ة فيها عنف و إهانة . و منهاا اختالفهاا حاول مو -رضي هللا عنت
ريي طالب من قضية التحكيم في موقعة صفين ، ف يل: رنت  قيلت عن رضا و طواعية 

 . 664، و قيل : يل قيلت تحُ تهديد الخوارج لت ، و قيل : يل قيلت تحُ ضتط اليمنية
و ينا  على ذلك فإن تاريخا حد  فيت ما رشرنا إليات،  ال يمكان رن يكاون ع النياا      

موضوعيا و ال متناغما مع الح ائق التاريخياة.و إنماا هاو تااري   و ال مرموقا ، و ال
جانب كيير منت صحيو ، و جانب آخر كيير جدا ليس صحيحا ، ننت تاري  لعيُ يت 

 و صنعتت انهوا  و العصيياُ ، و المصالو و المذهيياُ.  
    
يهم ، فهااو و نالناا إن زعمات يأناات ال تااري  إسااالمي دون اإلخيااريين الاذين رشااار إلا  

جد عدد كيير من الارواة و اإلخيااريين  يالغ فيت جدا و ال يصو ريضا . ننت  و  زعم م 
كانُ لهم مؤلفاُ دّونوا فيهاا مرويااتهم الحدينياة و التاريخياة معاا ، يعضاهم وصالتنا 
تداولة يين رهل العلم في زماننا هذا ، منهاا : تااري  خليفاة خيااط ،  مؤلفاتهم ،و هي م 

لكياارى الياان سااعد ، و التاااري  الكيياار لليخااار  ، و فضااائل الصااحاية و الطي اااُ ا
نحمد ين حنيل . و يعضهم ما تزال مؤلفاتهم مخطوطة في مختلف مكتيااُ العاالم ، 
يناو  فاي نناياا كتاب  رو لم تصلنا فهاي ضامن ترانناا العلماي المف اود ، و كنيار منات م 

 رق و الملل و النحل .التفسير و الحدي  ، و التاري  و اندب ، و كتب الف
و إنراً  لذلك رذكر هنا مزيدا من المصنفاُ التاريخية التي رلفها رواة محدنون و     

إخياريون، رذكرها كشواهد دامتة على رن التااري  اإلساالمي لام يكان محصاورا فاي 
الرواة الذين ذكرهم الرجل، و ال هو متوقف عليهم. منهم : رحمد ين حنيل ، لت كتاب 

لصحاية ،و ريما هو الذ  رشار إليت المؤرخ اين العماد الحنيلي يأنات  كتااب فضائل ا
،و إذا لم يكن هو فهذا يعني رنت  665التاري  نحمد ،و قد ن ل منت وقائع حادنة صفين

كتاب تاريخي آخر نحمد ين حنيل . و مهم : محمد ين إسماعيل اليخاار   صااحب 
زا  ، تضامن رخياارا كنيارة عان تااري  رجا 8الصحيو ، لت كتاب التاري  الكييار فاي 

 . 666اإلسالم و المسلمين ، منها رخيار تتعلق يموقعتي صفين و الحرة

                                                
 رنفر منال كتاينا : يحو  حول الخالفة و الفتنة الكيرى   .  663
 و معرفة صحيو تلك انخيار من س يمها رنفر : يحو  حول الخالفة و الفتنة الكيرى .  لإلطالا على ما ذكرناه ، 664
 .   212ص:  1شذراُ الذهب في رخيار من ذهب ، ج   665
 .  392،  72ص:  3، ج  189،  27ص:  1التاري  الكيير ، ج   666
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هجرية( ، مان مؤلفاتات : تااري   262و من اإلخياريين : عمر اين ريي شيية )ُ     
اليصرة ، و تاري  المدينة ، و رخيار الكوفة ، و رخيار مكة ، و رخيار المنصور ، و 

. و منهم اإلخيار  رياو الحسان 667ري  ، و غيرها من المصنفاُ التاريخيةكتاب التا
هجرية( ، لت مصنفاُ تاريخية كنيرة منها : المتاز  ، و السارايا  215المدائني)ُ 

، و رخيار قريش ، و الردة ، و م تل عنمان ، و كتاب الجمل ، و كتاب الخوارج ،و 
 .668الفتوح
ع     للهجرة ( ، من كتيت : م تل  210مر اليصر  )ُ و منهم اإلخيار  ريو عييدة م 

. و ماانهم : الايالذر  ، مشااهور  669عنماان ، و الجماال و صافين ، و رخيااار الحجااج
يكتاييت : فتوح اليلدان و رنساب انشراف ،و قد اعتمد عليهما هشام جعيط كنيارا فاي 

 .  670كتايت الفتنة
خياة المروياة ، إنماا العيارة رساساا و نالنا رنت ليسُ العيرة في كنارة الماادة التاري     

فااي صااحة المروياااُ و إن كانااُ قليلااة ، فهااذا هااو الصااحيو و المطلااوب و المفيااد . 
ف ليال صاحيو خيار ماان كنيار غيار صاحيو ، رو مشااكوك فيات ، رو نصافت رو معفماات 
غير صحيو . و إن كاان كنيار صاحيو خيار مان قليال صاحيو ، لكان هاذا ال يصادق 

هشاااام جعااايط ، و دافاااع عااانهم و تعصاااب لهااام . فهااام علاااى مرويااااُ الاااذين ذكااارهم 
إخياريون ضاعفا  و معفمهام كاان يتعماد تحرياف انخياار و اختالقهاا ، و هاذا رمار 
سايق رن ييناااه و ون ناااه ،و هااذا هااو الساايب انساسااي فااي كناارة مروياااتهم ، نناات ماان 

ختلق للرواياُ ركنر ماد ة مان المنط ي و الطييعي رن يكون اإلخيار  المحّرف و الم 
اإلخيار  العدل الن ة !! . و يما الحال هكذا فال شك رن قليل صاحيو خيار مان كنيار 

 غير صحيو ، رو مشكوك فيت ، رو معفمت عير صحيو .  
و ينا  على ذلك فإن ر  مؤرخ يعتمد على هؤال  الذين رشار إليهم هشام جعيط و    

فإنااات سي فساااد تاريخااات علاااى رمناااالهم، و يناااق فااايهم و فاااي مرويااااتهم و ال ي ح  هاااا ، 
يالضرورة . و منال ذلك : تاري  الطير  ، فصاحيت اين جرير الطير  فهو إن كان 
نيات ، و عمار  اعتمد على محدنين و إخياريين ن اُ ، كمحمد ين سعد ، و وهب ين م 

، فإناات جهااة رخاارى  قااد اعتمااد علااى المجااروحين و الضااعفا  ركناار ماان  671اياان شااية
ُ يفااارق كيياار جاادا . و ماان هااؤال  المجااروحين : هشااام اعتماااده علااى الاارواة الن ااا

 الكليي ، و الواقد  ، و ريو مخنف لوط ين يحيى ، و سيف ين عمر .
روايااة ، و الواقااد  روى لاات  612فيالنساية نيااي مخنااف ف ااد روى لاات ركناار ماان     

، و  672روايااة 700روايااة ، و ساايف ياان عماار روى لاات ركناار ماان  440ركناار ماان 
رواياة . و فاي  م ايال ذلاك رنات روى لطائفاة مان كياار  1752لهام: مجموا ما رواه 

َُ لات علاى  ُ  لهم في تاريخت ما يأتي : الزيير ين يكار عنار  08الرواة الن اُ رحصي
ُ  لت  َُ لات  164رواياُ ، و محمد ين سعد رحصي رواياة ، و موساى يان ع ياة عنار

                                                
 .   371ص:  12. و السير ، ج  517ص:  2الذهيي : تذكرة الحفاف ، ج  667
 و ما يعدها .  148ص:  1لنديم : الفهرسُ ، ج اين ا 668
 .  80ص:  1نفس المصدر ، ج  669
 .  93،  51،  44رنفر منال : ص:  670
، ج  179،  175،  73ص:  4، ج  22ص:  3، ج  62،  31ص:  2، ج  354،  325ص:  1رنفر منال : تاري  الطير  ، ج  671

 .  106ص:  5، ج  517،  515،  209ص:  4
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َُ لت على رواية واحدة ف 07على   ط ، و وهب ين منيت رواياُ ،و خليفة خياط عنر
َُ لاات  . و يااذلك يصاال مجمااوا مااا رحصاايتت لهاام فااي تاااري   673روايااة 46رحصااي
رواية .  فالفارق كيير جدا يين ما رواه الطير   1752رواية م ايل  226الطير : 

لنالنة من المجروحين و الضعفا  ،و يين ما رواه لخمسة  من كيار الن ااُ المعادلين 
ني رن قسما كييرا جدا مان الكتااب رواه المجروحاون و !! من جهة ، كما رن ذلك يع

المحرفون من جهة رخرى  . و هذا يطعن في الكتاب يال شاك ، و ي ان ص مان قيمتات 
 العلمية كنيرا ، خاصة و رن مؤلفت لم يح ق رواياتت . 

و الشاهد على ذلك ريضاا هاو رن الياحا  محماد اليرزنجاي ح اق روايااُ تااري      
ت : صحيو رواياُ تاري  الطيار  و ضاعيفت ، فتياين لات رن ركنار الطير  ، في كتاي

. فماذا يعني هذا؟ ، و ماذا ي ي من تااري   674من نل  رواياُ الكتاب غير صحيحة
الطياار  ؟ ، رناات  يمكاان االسااتتنا  عاان قساام كيياار جاادا ماان مروياتاات ، يساايب إكنااار 

 جعيط .  الطير  من رواياُ المجروحين و الضعفا  الذين دافع عنهم هشام
و ينا  على ما ذكرناه فإنت يتيين جليا رن ما زعمت الرجال معفمات غيار صاحيو      

من جهة ، و رنت ي مكننا إعادة جمع المادة التاريخية المتعل ة يال رون النالناة الهجرياة 
من جهة  -إسنادا و متنا-انولى من مختلف المصادر ،و تح ي ها وفق منهل المحدنين

روال على ال رآن الكريم فيما يتعلق يصدر اإلساالم ، نام علاى السانة رخرى  . فنعتمد 
النيوية الصحيحة نانيا ، نم على مصنفاُ علم الحدي  و الف ت ، و التفسير و التاري  
،و الفرق و الملل و اندب نالنا ، و االستفادة من ارنار العمرانية التي ما تزال قائمة 

المادة التاريخياة ، نام يعاد ذلاك نح  هاا و نرتيهاا  رايعا . و يذلك نتمكن من استخراج
حسب المواضيع و السنين معا . و يهذا نستطيع االستتنا  عن مروياُ المجاروحين 
و المحاارفين ماان جهااة ، و ننااوا مصااادرنا و نااتخلص ماان احتكااار تاااري  الطياار  

 ريضا . نخيار ال رون النالنة الهجرية انولى ، مع االستفادة من مروياتت الصحيحة 
، فمن ذلك رن حسن حنفاي  675و رما فيما يتعلق يموضوا خير ارحاد و المتواتر    

زعم رن خير ارحاد ال ي ور  إال الفن ،و ال يحد  يت ي ين ،و يفل محتمال للصدق 
ال يكااون  -ر  خياار ارحاااد-و الكااذب ،و ال ي ااور  علمااا . و يمااا رن رمااره كااذلك فهااو

يها يالفن . و يما رن معفم السمعياُ آحادا ، فإنت يستحيل رساسا للع ائد ،و ال ي  ال ف
 . 676تأسيس السمعياُ ،و هي تمنل الشق الناني في علم رصول الدين

و رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمت ، و فيت تتليط و ميالتاُ لتاياُ في    
طاأ و نفست . ننت روال  صحيو رن خير ارحاد فني يحتمال الكاذب و الصادق ،و الخ

طل ااا ،و رناات ال يفيااد ي ينااا و ال علمااا ،و رناات  الصااواب ، لكاان ال يصااو الجاازم يااذلك م 

                                                
 3، ج572، 699، 305، 269، 85، 62، 31ص:  2، ج517، 516،  390، 373، 354، 325ص:  1عنهم انفر منال : ج 673
  190ص: 5، ج614، 398ص:  4،  ج269، 22، 9ص: 

فضائية المست لة التي رجرُ مع مؤلف الكتاب لم رطلع على الكتاب ، نن ني لم رتحصل عليت ، لكني علمُ يما ذكرتت من خالل  674
 .   2009حوارا في حل اُ يمناسية صدور كتايت هذا ، من سنة 

ين سم الخير إلى  قسمين : آحاد ، و متواتر  . المتواتر هو ما رواه  عدد كيير ت حيل العادة على تواطئهم على الكذب ،و لت رريعة  675
رن  -3رن ت وجد هذه الكنرة في جميع طي اُ اإلسناد .   -1رويت عدد كنير من الرواة  . رن ي -1شروط يجب رن تتوفر فيت ، هي : 

رن يكون م ستند خيرهم الِحس من   -4ت حيل العادة تواطؤ الرواة على الكذب ، كأن يكونوا من يلدان ، و رجناس ، و مذاهب مختلفة . 

نى رنت  ي فيد الي ين . و رما ارحاد فهو ما لم يجمع شروط المتواتر ،و هو سمع و يصر و لمس . و المتواتر ي فيد العلم الضرور  ، يمع
 .  21،  19،  18ي فيد العلم النفر  المتوقف على النفر و االستدالل . محمود  الطحان : تيسير مصطلو الحدي  ، ص: 

 .  245، 162ص:  4حسن حنفي : من الع يدة إلى  النورة ، ج  676
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سيي ى كاذلك . فهاذا ال يصاو ،و حكام غيار علماي ، نن  الخيار الفناي ال يعناي رنات  
صااحيو و ال رناات غياار صااحيو ،و إنمااا يعنااي رناات  يحتماال انماارين . و يمااا رن حالاات 

َكاام ، ف ااد ي وصاالت إلااى  الخياار الي ااين ، رو إلااى  كااذلك فااإن التح يااق العلمااي هااو الحَ 
الصحيو ، رو إلى  انرجو ، رو إلى  الراجو ، رو إلى  الضعيف ، رو إلى  المكذوب 
. و عليت فإن  زعم الرجال ال يصاو ، ننات  قاد يصالنا خيار آحااد و يكاون يم ادورنا 

. و لهاذا قاال التح ق منت مياشرة ، رو يطريق غير مياشر يواساطة آنااره التاي تركهاا
هللا لنا: ))  }يَا رَيَُّها الهِذيَن آَمن وا إِن َجا ك ْم فَاِساٌق يِنَيَاٍأ فَتَيَيهن اوا رَن ت ِصايي وا قَْومااً يَِجَهالَاٍة 

وا َعلَاى َماا فَعَْلات ْم نَااِدِميَن { ، فلام يأمرناا يارفض الخيار مااع رن  -6الحجاراُ:-فَت ْصايِح 
التييين و التح ااق للتأكااد ماان انماار ، ياسااتخدام راوياات فاارد مجااروح ،و إنمااا رمرنااا ياا

مكناة ، ف اد نتصال يالشاخص المعناي ياانمر مياشارة ، رو نجماع  مختلاف الوساائل الم 
ارنااار و الشااهاداُ التااي تساااعدنا علااى التح يااق . و نفااس انماار يمكاان تطيي اات علااى 

ريااة ، الرواياااُ ال ديمااة ، و ذلااك يااالرجوا إلااى  مختلااف المصااادر المكتويااة و انن
فنجمع الروايااُ و الشاواهد و ال ارائن ، نام ن ح  هاا و نمحصاها ، و قاد توصالنا إلاى  

 نتائل ي ينية ، رو راجحة . 
و نانيا إن الرجل ن ض زعمت الساايق قاوال و عماال . فأماا قاوال فإنات قاال : يمكان    

فاي إخضاا خير الواحد لليح  ياللجو  إلى  الينا  الشعور  لهاذا الخيار ،و اليحا  
شااروط الااراو  ، حتااى )) يكااون للروايااة كيياار قاادر ممكاان ماان ال يمااة التاريخيااة ،و 
يالتالي من الي ين العلمي ،و هي ريضا شروط رريعة : اإلسالم و العدالاة ، و الضايط 

. و معنى كالمت رن خير ارحاد يمكن رن يخارج مان دائارة الفان ،و  677و اليلوغ ((
رة الصحة و الي ين العلمي . و هذا ن ض صاريو يالن د و التح يق يمكن رن يدخل دائ

لزعمت السايق الذ  نّص فيات علاى رن خيار الواحاد ال يخارج مان دائارة الفان ،و ال 
 يدخل دائرة الي ين و العلم . 

و رمااا شااروط صااحة خياار الواحااد التااي ذكرهااا الرجاال ، فهااو فااي الح ي ااة ذكاار     
في علم الجرح و التعديل هي  شرطين ال رريعة . علما يأن شروط صحة خير الواحد

ستة شروط ال رريعة ، و هي: اتصاال اإلساناد ،و عدالاة الاراو  ، و ضايط الاراو  
–. و رمااا اإلسااالم و اليلااوغ  678،و خلااو الحاادي  ماان الشااذوذ ، و خلااوه ماان العلااة

فهما ليسا شارطين منفصالين مان شاروط صاحة الخيار ،و إنماا هماا  -ذكرهما الرجل
نن  معناها هو رن يكون الراو  مسلما يالتا عاقال  سليما من يندرجان في العدالة ، 

 .  679رسياب الفسق ،و من خوارق المرو ة
و رمااا ن ضاات لزعماات فعااال و تطيي ااا،  فمصاانفاتت مملااو ة يأخيااار ارحاااد ،و هااي     

كنيرة جدا في كتيت التاريخية ، منهاا كتايات : مان الن ال إلاى  اإلياداا ، و كتايات : مان 
لى  النورة . و قد سيق رن ذكرنا رن الرجل استخدم رحادي  ارحاد الضعيفة الع يدة إ

و الموضوعة في كتيت ، و ينى عليها رفكاره و دافاع عنهاا ،وهاي ليساُ آحااد ف اط ، 
 يل هي رخيار غير صحيحة رصال . 

                                                
 .   245 ص: 4نفس المصدر ، ج  677
 .   9اين الصالح : م دمة اين الصالح في  علوم الحدي  ، ص:  678
 .   145محمود الطحان : تيسير مصطلو الحدي  ، ص:  679
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علما يأن خير ارحاد الصاحيو هاو رسااس حيااة انفاراد و الجماعااُ ، و انمام و    
ال يمكن االستتنا  عنت . و من يطعن فيت فهو متناقض ماع نفسات ، رو رنات الدول ، و 

ال يعي ما ي ول ، رو رنات  يتعماد ذكار ذلاك لتايااُ فاي نفسات . فحياتناا فاي اليياوُ و 
المؤسساُ ،و المصانع و المزارا ت وم رساسا على خيار ارحااد الصاحيو ،و يدونات 

 ال تست يم حياتنا .  
الرجل عن الع ائد السمعية و مكانتها في علم رصول الدين ، هو  و نالنا إن ما قالت   

كالم ياطل و ال يصو ،و ال يصدق على ع ائد اإلسالم كلها . نن  علم رصول الدين 
الشرعي الح ي ي ليس هو ما كتيت المتكلمون ،و إنماا هاو موجاود فاي ال ارآن الكاريم 

انياا . و هاذا العلام موجاود كلات فاي روال ، نم في السنة النيوية الصحيحة المواف ة لت ن
ال اارآن الكاارم يشااكل واضااو شااامل كاماال ي ينااي ، فيمااا يتعلااق ياااهلل  و المالئكااة ، و 
اننييا   و الكتب ، و الجنة و النار ،و الكفر و اإليمان ،و غيار ذلاك مان ع ائاد ديان 
 اإلساالم . كال هاذا موجاود فاي ال ارآن الكاريم ، و هاو قطعاي الاورود و النياوُ ، و
قطعاي الداللااة فااي ذاتاات ريضاا ،و هااذا يسااتلزم رن كاال ماا فياات قطعااي و ال وجااود فياات 
لفنااي . و يااذلك تساا ط ماازاعم الرجاال كليااة ،و يصاايو زعماات يأناات  يسااتحيل تأساايس 
السمعياُ هو زعم ياطل و م ضحك و خرافة ، نن  ما نّص عليت ال رآن صراحة ال 

 يمكن رن يكون فنيا نيوتا و ال داللة . 
رمااا فيمااا يتعلااق يااالخير المتااواتر، فمناات مااا زعماات حساان حنفااي ماان رن الخياار و    

المتواتر هو ريضا فني كخير ارحاد ، فال ي فيد إال فناا ، الحتيااج الادليل الن لاي إلاى  
 . 680دليل ع لي و لو واحد

و رقول: إن قولت هذا ال يصو ، ننت ليس من الشرا ، و ال مان الع ال ، و ال مان    
نسو  يين خير ارحاد و خير التواتر . نن الخيار المتاواتر إذا تاوفرُ فيات العلم رن 

شاروطت انريعااة المااذكورة ساااي ا ، فهااو خيار ي ينااي ،و ال يحتماال الصاادق و الكااذب 
كخير ارحاد ، الذ  ال يد من تح ي ت ،و جمع الشواهد و ال رائن التي ت نيتت رو تنفيت . 

ر ، ننات  يحمال صادقت فاي ذاتات يفضال الشاروط و هذا ال يحتااج إليات الخيار المتاوات
انريعة التي توفرُ فيت ، فهي دليل صدقت و مصدر قوتت . فال ي ع ل رن ن كذب خيرا 
رواه جمع غفير من الناس يالمشاهدة و السماا مع اخاتالف يلادانهم  و رجناساهم ، و 

،و لايس مان ع ائدهم و مذاهيهم . إنت ال ي ع ل و ال يصو تكاذييهم فاي ذلاك مان جهاة 
 الع ل رن نسو  خيرهم هذا يخير ارحاد من جهة رخرى  !! .

و رما قولات ياأن الادليل الن لاي يحتااج إلاى  الادليل الع لاي ، فاانمر لايس ذلاك  . نن   
الع ل هو الذ  اشترط شروط قيول الخير المتواتر ، فهو خير قائم على دليل الع ل ، 

ارحااد ياالتح يق و تاوفر ال ارائن . و رماا إذا كما رن الع ل هو الذ  علّق قياول خيار 
قصد يكالمت رن الدليل الع لي رسيق من الدليل الشرعي ، فهذا رمر آخر ، و قد سايق 
رن تناولنا ذلك يالتفصيل في الفصل انول ،و يينا يطالن مزاعمت المتعل ة يذلك ، فال 

 نعيده هنا .   
تااواتر الخياار لاايس ياادليل علااى و ماان ذلااك ريضااا رن هشااام جعاايط زعاام رن ))      

. و قولت هذا زعم ال يصو ، و كان عليات رن ي ؤياده يأدلاة و شاواهد  681مصداقيتت ((

                                                
 .  158ص:  4حسن حنفي : من الع يدة إلى  النورة ، ج  680
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ت نياُ زعمات ،و ال يكتفاي يااالزعم ، فهاو لايس دلايال ،و ال يعجااز عنات رحاد . لاذا فااإن  
الرجل إماا رنات ال يعاي جيادا معناى الخيار المتاواتر ، رو رنات  يتعماد إنكاار مصاداقيتت 

ياااررا يااارفض يااات انخياااار المتاااواترة ، و يتمساااك ياااالفنون و انوهاااام ، و ليجااا د م 
الرواياُ الضعيفة و المكذوية ، لي ؤيد يها رفكاره الياطلة و شيهاتت و رهوائت ، التي ال 
ُ  علاى  سند صحيو لها مان الشارا ، و ال مان الع ال ،و ال مان التااري  ، و قاد ردد

ساات ل الرجاال هااو ماان ركناار رهاال انهااوا  ردا  . و هااذا682طائفااة منهااا فااي كتاااب م 
للمتاااواتر و الصاااحيو ،و تمساااكا يانياطيااال و الفناااون و انوهاااام . ماااع التعماااد فاااي 
تحرياف انخيااار ،و تحميلهااا ماا ال تحتماال ، عاان سايق إصاارار و ترصااد يالياطاال و 

 .   683نجلت
ناب و ر شير هنا إلى  رن ما ذكرناه في ردنا على موقف حسن حنفاي الساايق ، جا    

منت هو رد على ما زعمات هشاام جعايط فاي موقفات هاذا ، لاذا فاال نعياده هناا . لكنناي 
فاع إلاى  النياي عليات  -ر شير هنا إلى  رمر هام جدا مفااده هاو رن الخيار المتاواتر إذا ر 

و  ياالتواتر ،و نن قائلات رساول  -الصالة و السالم فهو خير صحيو قطعي، ننات ر 
و رما إذا َرَوى لنا الخير المتاواتر حادناة جماعياة كصاالة  هللا ، فهو ال ي ول إال ح ا.

جمعة ، رو محاضرة ، خطاب رئيس رمام حشد من الجمااهير ،  فاإن الخيار صاحيو 
قطعاي ، لنكات لاو َرَوى لناا الخيار المتاواتر قاوال لعاالم مان العلماا  تضامن خيارا ماان 

قطعاي مارو   انخيار، فاإن  انمار لات جانياان: انول هاو رن حادو  ال اول صاحيو
يالتواتر ، يأن هذا العالم قال ذلاك  . و انمار النااني يتعلاق يمضامون ال اول ، و هاو 
يحتمل الصدق و الكذب ،و الصواب و الخطأ إما من جهتت ، رو من جهة الذين روى 
عنهم الخير . و هنا يجب إخضاا ذلك للتح يق العلمي إسنادا و متنا . و رما إذا روى 

تااواتر رن العااالم الفالنااي قااال رريااا علميااا اجتهاديااا ، فااإن الخياار لاات لنااا ذلااك الخياار الم
جانيان ريضا: فهو صحيو من جهة نيوُ ال ول عان العاالم ، و النااني يتعلاق يصاحة 

،و إنمااا ي ح ااق  -إساانادا و متنااا -مضاامون الاارر  ،و هااذا ي ح ااق لاايس تح ي ااا تاريخيااا
 تح ي ا حسب نوا علمت من حي  الخطأ و الصواب . 

و رما يالنسية لمنهل ن د الخير الحديني و التاريخي ، فاإن  هشاام جعايط زعام رن     
منهل المحدنين على رهميتت ، فهو )) رقل صالحا على صاعيد الح ي اة التاريخياة مان 

 .  684مأنور المؤرخين ((
و رقول: إن زعمت هذا ال يصو ، إما قالت ننت  ليسُ لات معرفاة صاحيحة يمانهل     

ن المحدنين ، رو رنت  تعمد قولت لتاياُ في نفسات . نن  مانهل المحادنين ن د الخير ع
هو منهل ن اد الخيار ، و مان نام فهاو يصالو لن اد كال انخياار مان الناحياة الميدئياة ، 

فاي رساساها و  -سوا  كان خيرا حدينيا ، رو كان خيرا يشريا . نن الرواية الحدينية 
رودها عن طريق ورود انخيار اليشرية هي خير تاريخي ال يختلف طريق و -مآلها

انخرى  . و الفارق الجزئي و الهام الموجود يين الخيرين يتعلق يال ائل ف ط ، و ال 

                                                                                                                                       
 .   42هشام جعيط : تاريخية الدعوة المحمدية ، ص:  681
،و قد خصصتت للرد على رياطيل عايد   -عليت الصالة و السالم-ل رآن الكريم و النيي محمدرنفر كتاينا : رياطيل و خرافاُ حول ا 682

 الجاير  ،و خرافاُ هشام جعيط . 
 رنفر كتاينا المذكور رعاله .  683
 .   156هشام جعيط : الفتنة ، ص:  684
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يتعلق يالمكوناُ انساسية للخير، فالخير الشرعي قالت النيي ،و الخيار اليشار  قالات 
، م كوناة  إنسان عاد  . و عليت فإن كل رواية حدينية رو يشرية هي خير يالضرورة

 من إسناد و متن معا ، و من نم فإن  منهجهما الن د  واحد ، هو منهل ن د الخير . 
، فهاو  685و يما رن منهل ن د الخير عند المحدنين يشمل ن د اإلسناد و الماتن معاا    

ليس منهجا ناقصا ، و إنما هو مانهل كامال شاامل صاحيو . و ر  مانهل ي خالفات فهاو 
في لن د الخير. و يما رنت  ال ي وجد خير يال إسناد رو يال متن منهل ناقص قاصر ال يك

 ، فإن هذا يعني ضرورة ن د الخير من اإلسناد و المتن معا. 
و ريمااا ي  ااال: إن معفاام انخيااار التاريخيااة ليسااُ لهااا رسااانيد ، فكيااف نن اادها ن اادا  

يكاون كااامال  إساناديا ؟ . و الجاواب هااو: إنات ال خيار يااال إساناد ، غيار رن إسااناده قاد
م تصال ،و فاد يكاون ناقصاا من طعاا ، و قاد ال ي وجاد فيات إال راٍو واحاد ، رو المؤلاف 
صاحب الكتاب ف اط . و فاي كال هاذه الحااالُ يجاب ن اد الخيار إسانادا ، نن الخيار 
يتأنر ياإلساناد و إن كاان فيات كاتيات ف اط ، و لهاذا قيال: آفاة انخياار رواتهاا . و هاذه 

يشهد لها يذلك التاري  و الواقاع .  و عليات يجاب ن اد الرواياة  م ولة صحيحة صادقة
إسنادا ،و ال يصو إغفالات ، فاإذا كاان فيهاا راٍو واحاد ل ريهاا زمنياا ، رو لعادم وجاود 
الرواة ارخرين ، فإنت في هذه الحالة يجاب ن اد الاراو  الواحاد مان جهاة ، و النفار 

ة رخرى  . نم  يجب ن اد متنهاا من إسنادها من جه 686إلى  الرواية على رنها ضعيفة
ريضااا، نن الجمااع يااين الن اادين ضاارور  ،و نن  صااحة رحاادهما ال يسااتلزم صااحة 
ارخاار ، و ضااعف رحاادهما ال يسااتلزم ضااعف ارخاار ،و إن كااان التالااب رن صااحة 

 رحدهما دليل على صحة ارخر ، و ضعف رحدهما دليل على ضعف ارخر . 
يصو إهمال إساناد الخيار و ال متنات فاي عملياة ن اد و يما رن انمر كذلك فإنت ال      

الخير . و يما رن منهل المحادنين ي اوم علاى ن اد اإلساناد و الماتن معاا ، فهاو المانهل 
الصحيو الكامل الذ  يصلو لن د ر  خير . و من يزعم خالف ذلك فهو على خطأ ، 

الجز  الناني ننت  يكون قد رخذ يجز  من الخير و منهجت الن د  من جهة ، و رهمل 
كّون للخير و منهجات الن اد  مان جهاة رخارى  . و مان يفعال ذلاك يكاون قاد رفساد  الم 
منهل ن د الخير و شّوهت ، و لم يأُ يشي  جديد لت قيمة ح ي ية  ،و إنما اتخذ موقفاا 

 ناقصا ال يكفي لن د الخير، و هو جز  من منهل ن د الخير عند المحدنين .
ق الرجل يين المنهل الن د  عند المحدنين و عند المؤرخين و يذلك يتيين رن تفري    

، هو تفريق ال يصو من جهة ، و هو افتارا  علاى كياار الماؤرخين و المحادنين مان 
جهة رخرى  . نن  النايُ تاريخيا هو رن كيار الن اد المحدنين هم رنفساهم كاانوا مان 

طياب اليتاداد  ،و ايان كيار المؤرخين ريضا ، مانهم : اليخاار  ، و الطيار ، و الخ
الجوز  ، اين عساكر ، و الذهيي ، و اين كنير ، و ايان حجار العسا الني . فهاؤال  
محدنون مؤرخون مارس معفمهم الن د الحديني و التاريخي معاا ، يمانهل المحادنين 

مان دون رن ي فّرقاوا ياين مانهل الن اد  الحاديني ، و  -الذ  هو نفست منهل ن د الخير -
. و عليت فإنت ال يحق لهشام جعيط رن يتكلم ياسم الماؤرخين  687لتاريخيمنهل الن د ا

                                                
اينا : رخطا  المؤرخ اين خلدون في كتايت للوقوف على عشراُ النماذج التطيي ية التي ح  ها المحدنون إسنادا و متنا رنفر كت 685

 الم دمة . 
 إن كان إسناده يتطلب أكثر من راٍو   686
 للوقوف على نماذج كنيرة من تح ي اتهم رنفر كتاينا : رخطا  المؤرخ اين خلدون في كتايت الم دمة .  687
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لاايطعن فااي المحاادنين و ماانهجهم ماان جهااة ، و ال رن ي فسااد ماانهل ن ااد الخياار ياادعوى 
 التفريق يين منهجي الن د الحديني و الن د التاريخي من جهة رخرى  . 

هاو رن هشاام جعايط زعام  فمفاده -المتعلق يمنهل ن د الخير -و رما الموقف الناني    
ريضا رن انسانيد ال يمكن ) التعويل عليها فاي انغلاب ،و فاي انغلاب و لايس دائماا 

))688  . 
و رقول: إنت ال يصو ال ول يأن ن د المتن رسيق مان ن اد اإلساناد ،و ال ن اد اإلساناد    

و  رسيق من ن د المتن ، نن  طييعاة الخيار هاي التاي ت حادد : هال نجماع ياين اإلساناد
المتن معا ، رو ن رّكز على اإلسناد دون المتن رو على المتن دون اإلسناد ، رو نستيعد 
المتن دون اإلسناد ، رو اإلسناد دون المتن ؟ ،  فهذا هو الموقف الصحيو مان الماتن 
و اإلساناد . نناات  توجاد رواياااُ ال ينفاع فيهااا ن اد المااتن ،و ال ي سااعدنا علااى تح يااق 

التي تذكر رخياارا عادياة مان حيااة النااس ، فهاي ممكناة و ليساُ  الخير ، كالرواياُ
ستحيلة ،و ال تحمل في مضمونها ما ي شير إلى  يطالنها ، مع رنها قد تكون مكذوية  م 
ختل ة . فإذا ما ن دنا إسنادها تيين رنها رواية مكذوياة ، نن  رحاد رواتهاا مانال ذكار  م 

اتهم رنت كان شاهد عيان للحادنة ، نم عندما يح ننا عن حالت وجادناه راٍو ضاعيف ،و م 
لد يعد وقوا الحادنة يعدة سنواُ !! .   يالكذب ، و لم يكن شاهد عيان للحادنة ننت و 

و نفااس انماار قااد ينطيااق علااى رواياااُ ماان جهااة اإلسااناد ، ف ااد توجااد رواياااُ     
من رسانيدها فاهرة الصاحة ، لكان ين اد متونهاا تيايّن رنهاا غيار صاحيحة ، كاأن تتضا

رخيارا ت خالف الشرا ، رو الع ل ، رو العلم ، رو التاري  الصحيو ، رو الواقع الَمشاهد 
،نن  يعض  -مع رن فاهره صحيو –. و في هذه الحالة يكون إسنادها غير صحيو 
 رواتت قد يكون رّكب لها إسنادا صحيحا . 

ت  يجاب و يذلك يتيين رن ما زعمت هشاام جعايط غيار صاحيو ،و الصاواب هاو رنا   
التعويل على ن د انسانيد و المتون معا . غيار رن يعاض الروايااُ ت يال الن ادين ، و 
رخرى  ال ت يل إال ن دا واحدا حسب طييعتها . لكن الرجل رراد من زعمت الطعن في 
ياررا فاي  اإلسناد و الحط من قيمتت ، لي دلس على ال را  و ي تاالطهم ،و ليجاد لنفسات م 

سندة الصاحيحة ، و فاي رخاذه يفنونات و روهامات ،و اعتمااده علاى تركت للرواياُ الم  
الروايااااُ المكذوياااة . و هاااو عنااادما رلاااف كتاييااات :  الاااوحي و ال ااارآن و النياااوة ، و 

 .  689تاريخية الدعوة المحمدية ، ف د مألهما كذيا و افترا  ، تحريفا و تخريفا
ول ياأن اإلساناد ي عطاي و الموقف النال  مفاده هو رن هشام جعيط ذهاب إلاى  ال ا    

. و موقفت هذا ناقص نن  دور اإلسناد ليس محصورا في ذلاك  690ضمانة للمادة ((
ف ط ، و إنما هو يتجاوزه . فكما رنت ي وصلنا إلى  معرفة مصادر الرواياة مان يادايتها 
إلااى  نهايتهااا ،و هااذا رماار هااام جاادا ، فإناات ي ساااعدنا ريضااا فااي تح يااق مااتن الروايااة 

ة . و منال ذلك رنت إذا وصلتنا رواية فاهر متنها عاد  ممكن م يول يدرجاُ مختلف
ع ال ، و ال ي نير رية إشكاالُ ،و إسنادها فاهر االتصال ، و فيت تصريو يالسماا ، 
فهي رواية فاهرة الصحة ، مع رنها في الح ي ة ليسُ صحيحة . فكياف عرفناا ذلاك 

اإلسناد تيين لناا رماران هاماان :انول هاو ؟ ، إننا عرفناه ين د اإلسناد ، فعندما ح  نا 
                                                

 .   271هشام جعيط : تاريخية الدعوة المحمدية ، ص:  688
 .  -عليت الصالة و السالم  –ن ركاذييت في كتاينا : رياطيل و خرافاُ حول ال رآن الكريم و النيي محمد ل د رددنا على كنير م  689
 .  33هشام جتيط تاريخية الدعوة المحمدية ، ص :  690
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رن الااراو  انول للخياار لاام يكاان شاااهد عيااان للحادنااة مااع رناات صااّرح يالسااماا و 
شاهدة ، نن الفارق الزمناي ياين وقاوا الحادناة المروياة و مايالد الرجال يلاغ   40الم 

ساانة . و انماار الناااني هااو رن الااراو  الناااني الااذ   صااّرح هااو ريضااا يالسااماا عاان 
لد فاي السانة التاي ت اوفي فيهاا ا لراو  انول ، ال ي مكنت رن يرو  عنت ، نن  الناني و 

انول . و عليت فإن  من المساتحيل رن ياتمكن انول مان رواياة الحادناة ،و ال النااني 
ماان الروايااة عاان انول ، و هااذا يعنااي رن الروايااة ال تصااو إساانادا و ال متنااا، و هااي 

من خالل ن د اإلسناد ف ط ،و هي دليل داماغ علاى يطاالن  نتيجة حاسمة توصلنا إليها 
 ما زعمت الرجل في ت زيمت نهمية الن د اإلسناد  . 

فمفااده رن هشاام جعايط زعام رن انساانيد ال ت عتماد  -الراياع -و رما الموقف انخير   
عتمدة عنده  .691لدى المؤرخ ،و إنما المتون ف ط هي الم 

زعام ال دليال عليات، و ال ي منال موقاف الماؤرخين و و قولت هاذا ال يصاو ،و هاو     
إنما ي منل رر  هشام جعيط و رمنالت من ردعياا  الع النياة . و هاو رر  لام ي لات كياار 
المؤرخين المسلمين ، كمحمد اين سعد ، و الطيار  ، و الخطياب اليتاداد  ، و ايان 

هاااؤال  الجاااوز  ، و ايااان عسااااكر ، و الاااذهيي ، و ايااان كنيااار ، و ايااان حجااار .و 
استخدموا انسانيد  في تواريخهم ، و حتى الذين لم يستخدموه في مؤلفاتهم التاريخية 

ما ذكره هشام جعيط ، إال اين خلدون و من تأنر يات  -حسب علمي –فإنهم لم ي ولوا 
. فهو قد قّسم الخير إلى  خير شرعي و خير يشر  ،و جعل الن اد اإلساناد  خاصاا 

المتني خاصا يالخير اليشر  . و هذا خطأ واضو وقع فيت يالخير الشرعي ، و الن د 
خااالف لماانهل المحاادنين خاصااة ، و لماانهل ن ااد الخياار  اياان خلاادون ، و موقفاات هااذا م 

 .  692عامة
و ر شير هنا ريضا إلى  رن الن د اإلسناد  يأمر يت الشرا و ي وجيت الع ل و الواقع .    

عاالى : }يَاا رَيَُّهاا الهاِذيَن آَمن ااوا إِن فأماا الشارا ف اد ناّص علاى ذلاك صاراحة فاي قولات ت
وا َعلَاى َماا فَعَْلات ْم نَااِدِميَن { -َجا ك ْم فَاِسٌق يِنَيٍَأ فَتَيَيهن وا رَن ت ِصيي وا قَْوماً يَِجَهالَاٍة فَت ْصايِح 

. و رما الع ل و الواقع فهما يدالن على رن يماا رنات ال خيار دون  -6سورة الحجراُ:
تأنير كيير و مياشر في ن ل الماادة التاريخياة و التاأنير فيهاا ، حتاى  إسناد ،و لإلسناد

قيل : آفة انخيار رواتها . فإن هذا يستلزم و ي وجب علينا االهتمام يالن د اإلسناد  و 
انخذ يت ،و عدم فصل متون الرواياُ عن رسانيدها ،و مان ي صار علاى رفاض ذلاك 

علم ، و إما رنت  صاحب هوى يتعماد ال اول  فهو إما رنت ال يعي ما ي ول ،و يتكلم يال
 يذلك لتاياُ في نفست .

و الشاهد على صحة ما قلتت ريضا، هو رن هشام جعيط نفست ن ض زعمت السايق     
و مارس الن د اإلسناد  عندما جّرح المحدنين و طعن فيهم من جهة ، و عّدل طائفة 

.  693ويااتهم مان جهاة رخارى من اإلخياريين و دافع عنهم ،و رننى عليهم و على مر
فهذا موقف ن د  إسناد  تيناه الرجال ، ماع رنات كاان قاد طعان فاي الن اد اإلساناد  و 

 قّزمت . 

                                                
 .   35هشام جعيط : الوحي و ال رآن و النيوة ، ص:  691
 الم دمة .  للتوسع في ذلك رنفر كتاينا : رخطا  المؤرخ اين خلدون في كتايت 692
 سيق تونيق موقفت هذا .  693
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لاام ت هماال  -الترييااة -و ال يتيااب عنااا رن حتااى المنهجيااة الن ديااة التاريخيااة الحدينااة   
ن اإلسناد و إنما رخذُ يجز  منت ، عنادما رشاارُ إلاى  ن اد راو  الخيار و كاتيات ما

. و هاذا ينادرج ضامن ن اد اإلساناد  694جهة الذاتية و الموضوعية ،و الكفا ة العلمياة
 المتعلق يالعدالة و الضيط في علم الجرح و التعديل ،و قد رشرنا إليت ساي ا . 

و ختاما لهذا المطلب ر شير هنا إلى  رن هشام جعيط ذكر رن الشهاب الزهر  هو     
يدا اإلسناد في المدينة. و فاي موضاع آخار قاال: ي  اال عان الزهار  رنات هاو الاذ   م 

 .  695رسس اإلسناد
ورقول: إن ما ذكره ال يصو ، و الرجل لم ي ونق خيره ، مع رن المنهجية العلمياة     

نق كالمت ،و ليرشد غيره إليت ،و ليمكننا من التأكاد مماا ذكاره  تفرض عليت ذلك ، ليو 
كره : انول هو من ال رآن الكريم ، فإنات . و الشاهدان ارتيان ي نيتان عدم صحة ما ذ

رشار إلى  الن د اإلسناد  في قولت تعالى : }يَا رَيَُّها الهاِذيَن آَمن اوا إِن َجاا ك ْم فَاِساٌق يِنَيَاٍأ 
وا َعلَى َما فَعَْلت ْم نَاِدِميَن {  -6سورة الحجراُ:-فَتَيَيهن وا رَن ت ِصيي وا قَْوماً يَِجَهالٍَة فَت ْصيِح 

ال رآن هو مؤسس الن د اإلسناد  ، كما رنت  هو مؤسس الن اد المتناي يينائات للفكار . ف
، و  696العلمااي ،و اسااتخدامت لطاارق االسااتدالل الصااحيحة و حناات عليهااا ماان جهااة

يإعطائت النموذج التطيي ي في الن د المتناي التااريخي مان جهاة رخارى  . و ذلاك مان 
ُِ التهااوَراة  خااالل قولاات تعااالى : }يَااا رَْهااَل اْلِكتَاااِب  وَن فِااي إِْيااَراِهيَم َوَمااا ر نِزلَاا ِلااَم ت َحااآجُّ

ال  َحاااَجْجت ْم فِيَمااا لَك اام يِااِت ِعلااٌم فَِلااَم  َواإلنجياال إاِله ِماان يَْعااِدِه رَفَااالَ تَْعِ ل ااوَن ، َهااارَنت ْم َهااؤ 
وَن فِيَما لَْيَس لَك م يِِت ِعْلٌم َوَّللّا  يَْعلَم  َورَنت ْم الَ تَعْ  وَن ، َما َكاَن إِْيَراِهيم  يَه وِديّاً َوالَ ت َحآجُّ لَم 

ْشِرِكيَن { ْسِلماً َوَما َكاَن ِمَن اْلم   66 65ساورة آل عماران:-نَْصَرانِيّاً َولَِكن َكاَن َحنِيفاً مُّ
67- . 
  
تاوفى سانة      124و الشاهد الناني هو رن ن اد اإلساناد يادر قيال الشاهاب الزهار  الم 

هجرياة قاال: )) لام يكوناوا  110تايعي اين سيرين المتوفى سنة هجرية ، يدليل رن ال
يسألون عن اإلسناد ، فلما وقعُ الفتنة قاالوا : ساموا لناا رجاالكم . في نفار إلاى  رهال 

. فهذا شاهد على يطالن ما ذكره هشام جعيط ، علما يأن  697السنة في ؤخذ حدينهم ((
ض الصحاية ، غير رنت  لم ي لتزم يت اإلسناد كان معروفا قيل الفتنة ،و قد استخدمت يع

 . 698لعدم تفشي الكذب
 أباطيل تتعلق بمواقف للصحابة و حوادث أخرى : -ج
رناااار يعاااض ردعياااا  الع النياااة ش ااايهاُ و رياطيااال كنيااارة يتعلاااق يعضاااها يتااااري      

تفرقااة . نااذكرها ماان خااالل  الصااحاية ،و يعضااها ارخاار يتعلااق يحااواد  تاريخيااة م 
 المواقف ارتية : 

، فمنها رن حاماد رياا -رضي هللا عنهم -فيالنسية للمواقف المتعل ة يتاري  الصحاية    
زياد ذكار روايااة عان الطياار  مفادهاا رن الصاحايي سااعد يان عيااادة اننصاار  كااان 

                                                
 .  288، ص:  1999، منشوراُ جامعة دمشق ،   6رنفر منال : ليلى الصياغ : في منهجية اليح  التاريخي ، ط  694
 .  36،  33جعيط : تاريخية الدعوة المحمدية ، ص:  695
 سيق التطرق إلى  هذا الموضوا ،و إعطا  نماذج منت .  696
 .  12ص:  1ج مسلم : الصحيو ،  697
 و ما يعدها .  220محمد عجاج الخطيب : السنة قيل التدوين ، ص:  698
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في س يفة يني -عليت الصالة و السالم-م رشحا للخالفة من قِيَل اننصار يعد وفاة النيي
يايعة ريي  يكر الصديق رفضا تاما. و قال ريضا : )) كماا نعارف ساعدة ، و رفض م 

رن المهاااجرين اسااتطاعوا اسااتنمار الخالفاااُ ال ديمااة يااين انوس و الخاازرج يكساار 
 .  699إجماعهم على ترشيو سعد ين عيادة ((

و ردا عليت رقول: إن ما قالت الرجل ال يصو ، نن الرواية التي اعتمد عليهاا غيار   
. و كان عليت رن يجمع الرواياُ المتعل ة يهذا الموضوا و  صحيحة إسنادا و ال متنا

ي ح  ها إسنادا و متنا ، ليصل إلى  الموقف الصحيو من الموضوا الذ  خاض فيت . 
لكنت لم ي م يذلك ،و اعتمد مياشرة على الرواياة المشاهورة التاي ذكرهاا الطيار  فاي 

 تاريخت ،و هي ال تصو إسنادا و ال متنا . 
دها فيتمنل في : قال الطير  حدننا هشاام يان محماد ، عان رياي مخناف ، فأما إسنا   

. و هاذا  700قال : حدنني عيد هللا ين عياد الارحمن يان رياي عمارة اننصاار  رن ...
إسااناد ال يصاااو ،و فااااهر الاايطالن ، نن  هشااااما الكلياااي قااال فيااات نٌ ااااد الحااادي  : 

تهم يالكذب ، ال ي ونق يت ،و يرو  ا . و ننت  701نخيار المكذويةرافضي متروك ، م 
ريضا رن الطير  قال: حدننا هشام ين محمد  . و هذا ال يصو نن  الطير  لم يلحق 

لد سنة  206رو  204يت ، فهشام توفي سنة  للهجرة . فهنا  224هجرية ،و الطير  و 
ان طاا كيير ، ال يصاو فيات تحادي  و ال ساماا ، و ال نادر  هال الطيار  رخطاأ رو 

و خطأ من الناس  ؟ ! . و على رية حال فإن اإلسناد ال يصاو . يساب ماا نسي ، رم ه
 157ذكرنااه . و يزياده ضااعفا ريضاا رن مان رواتاات: رياو مخناف لااوط يان يحيااى )ُ 

تهم يالكذب ، ليس ين ة ، و متاروك ال ي وناق  هجرية( ، و قد قال فيت ن  اد الحدي  : م 
 .  702ايين و المجهولينيت ، شيعي م حترق صاحب رخيارهم ، يرو  عن الكذ

و ريو مخنف هذا صّرح يأن الذ  حّدنت يالرواية هو عيد هللا ين عيد الرحمن يان     
عمرة اننصار  ، لكن هذا انخير لم يذكر لناا مصادر خياره ، الاذ  روى لات خيار 

هجرية  157الس يفة . و هو خير يعيد عنت زمنيا ، ننت  يما رن ريا مخنف ت وفي سنة 
صااّرح يأناات  ساامع ماان عيااد هللا هااذا ، فااإن  هااذا يعنااي رن الرجاال كااان  ، و هااو قااد

للهجارة ، ننهااا  11معاصارا لات ،و لام يكان شااهد عياان لماا حاد  فاي السا يفة سانة 
ن طااع ماان  يعياادة عناات زمنيااا . و يااذلك يتيااين رن اإلسااناد ال يصااو ماان جهتااين : إناات م 

تهماان يالكاذب . و هاذا ياال شاك ي اؤنر ساليا  يدايتت و نهايتت ،و في رجالت ضاعيفان  م 
 على متن الرواية ، نن آفة انخيار رواتها . 

و رما متنها ففيما يتعلق يما قالت حامد ريو زيد من رن المهاجرين استنمروا خالفاُ    
انوس و الخزرج ، فإن الرجل حّمل الرواية ما لم تصّرح يات مان جهاة ، و هاي قاد 

لألنصاااار يفضااالهم ، لكااانهم ذّكاااروهم ريضاااا رشاااارُ إلاااى  رن المهااااجرين اعترفاااوا 
يأفضلية المهاجرين و رسي يتهم في اإليمان و الدعوة من جهة نانية ،و ذّكروهم ريضا 

. و هاااذا لااايس اساااتنمارا  703يفضااال قاااريش و مكانتهاااا ياااين العااارب مااان جهاااة نالناااة

                                                
 .   179نصر حامد ريو زيد : التفكير في زمن التكفير ، ص:  699
 .   241ص:  2الطير  : تاري  الطير  ، ج  700
 .  196ص:  6، ج . و اين حجر : لسان الميزان  101ص:  10. و السيّر ، ج  89ص:  7الذهيي : الميزان ، ج  701
 .  320ص:  7. و السيّر ، ج   508ص:  5الذهيي : الميزان ، ج  702
 و ما يعدها .   242ص:  2الطير  : المصدر السايق ، ج  703
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للخالفااُ ال ديماة التاي كاناُ ياين انوس و الخازرج كماا زعام الرجال ، و إنماا هاو 
صحيو لح ائق تاريخية ،و تذكير لألنصار يمكانة و رولوية المهاجرين على  توفيف

 اننصار. 
و الشااهد علااى ذلاك ريضااا هاو رن الروايااة نفساها رشااارُ صاراحة إلااى  رن الااذ     

رحد  الخالف يين اننصار ، ليس استنمار المهاجرين لخالفااُ هاؤال  ال ديماة . و 
ين سعد اقتنع يما قالت المهاجرون عن مكانة  إنما هو رن يعض اننصار و منهم يشير

و فضل المهاجرين و رسي يتهم ؛ فأيدهم في ذلك و يايع ريا يكر، فاتيعات رصاحايت مان 
انوس و ياااايعوه ل طاااع الطرياااق رماااام الخااازرج مااان رن يولاااوا ساااعد يااان عياااادة ،و 

. فواضااو ماان ذلااك رن 704يسااتأنرون يااانمر دونهاام حسااب مااا زعمتاات هااذه الروايااة
حّماال الروايااة مااا لاام ت صااّرح ياات، و مااا لاام ت لاات عاان المهاااجرين ، ننهااا هااي الرجاال 

تخوفين مان الخازرج حساب زعمهاا . فاالخالف كاان  رشارُ إلى  رن انوس كانوا م 
 خالفا داخليا يين اننصار ،و ليس المهاجرون هم الذين استنمروه كما زعم الرجل . 

حيحة ،و إنمااا ذكرنااه للاارد علااى و نحان هنااا قاد ذكرنااا ذلاك لاايس نن الروايااة صا   
الرجل الذ  اعتمد عليها و قّولها ما لم ت لت من جهة ، و هي تتضمن ريضا خالف ما 

 قال يت الرجل من جهة رخرى  . 
خالفاا للشارا و لمكاانتهم،       و مما ي يطلها ريضا هو رنها تضمنُ موقفا لألنصاار م 

الصالو من جهة ،و شهد للساي ين مانهم نن هللا تعالى  قد شهد لهم ياإليمان و العمل 
يدخول الجنة ، و جعلهم قدوة لمن يعدهم من المسالمين مان جهاة رخارى  . و الادليل 
يَماَن ِمن قَْيِلِهْم ي ِحيُّوَن َمْن َهاَجَر  وا الدهاَر َواإْلِ ؤ  على ذلك هو قولت تعالى : }َوالهِذيَن تَيَوه

د ورِ  وَن َعلَى رَنف ِسِهْم َولَاْو َكااَن يِِهاْم إِلَْيِهْم َواَل يَِجد وَن فِي ص  ا ر وت وا َوي ْؤنِر  مه ِهْم َحاَجةً ّمِ
اااوَن { ْفِلح  ، و   - 9ساااورة الحشااار:-َخَصاَصاااةٌ َوَمااان ي اااوَق ش اااوه نَْفِساااِت فَأ ْولَئِاااَك ه ااام  اْلم 

َهااِجِريَن َواننصااار َوالهااِذيَن اتهيَع او ل ااوَن ِمااَن اْلم  ِضااَي َّللّا  }َوالسهاايِ  وَن انَوه ه م يِإِْحَساااٍن ره
ٍُ تَْجِر  تَْحتََها اننهار  َخاِلِديَن فِيَها رَيَداً ذَِلاَك اْلفَاْوز   ْم َجنها واْ َعْنت  َورََعده لَه  ْم َوَرض  َعْنه 

 . -100سورة التوية:-اْلعَِفيم  {
ارعوا و يما رن انمر كذلك فإنما نسيتت الرواية إليهم ال يصاو ، فزعماُ رنهام  سا   

إلى  اختيار واحد منهم من دون استشارة ياقي إخوانهم  المسالمين مان المهااجرين و 
خالف لميدر الحكام فاي اإلساالم الاذ  ي اوم علاى الشاورى و  غيرهم . و هذا موقف م 
اااَلةَ  وا الصه الرضااا و االختيااار الحاار، ل ولاات تعااالى  : }َوالهااِذيَن اْسااتََجاي وا ِلااَريِِّهْم َورَقَااام 

ااا َرَزْقنَاااه ْم ي نِف  ااوَن {َورَ  ْم َوِممه ه ْم ش ااوَرى يَْياانَه  ، و } فَاااْعف   -38سااورة الشااورى: -ْماار 
ااْل َعلَااى َّللّاِ إِنه َّللّاَ ي ِحاابُّ  َُ فَتََوكه ااْم َوَشاااِوْره ْم فِااي انَْمااِر فَااإِذَا َعَزْماا ْم َواْسااتَْتِفْر لَه  َعااْنه 

ِليَن { تََوّكِ }يَاا رَيَُّهاا الهاِذيَن آَمن اواْ رَِطيع اواْ َّللّاَ َورَِطيع اواْ   ، و -159ساورة آل عماران:-اْلم 
س اوِل إِن ك نات ْم  دُّوه  إلى  َّللّاِ َوالره س وَل َور ْوِلي انَْمِر ِمنك ْم فإن  تَنَاَزْعت ْم فِي َشْيٍ  فَر  الره

 .  -59سورة النسا :  - {ت ْؤِمن وَن يِاَّلّلِ َواْليَْوِم ارِخِر ذَِلَك َخْيٌر َورَْحَسن  تَأِْويالً 
كما رنت  موقف مخالف لمكانتهم المرموقة في اإلسالم ، إنت ال يصاو شارعا و ال     

ي ع ل رن يصدر منهم ذلك يشكل جماعي ، نن ما نسيتت إليهم الرواية هاو عاودة إلاى  
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يعض مفاهر الجاهلية ،و تجاوز للشرا ، و تفريق للمسلمين . فأية رخوة تي ى يينهم 
 ، و رية وحدة تجمعهم ؟ و ر  كيان موحد يي ى نمة اإلسالم؟. ؟ 
و مماااا ي ضاااعفها و ي يطلهاااا ريضاااا رنهاااا تضااامنُ طعناااا صاااريحا فاااي اننصاااار و     

شاااداُ ،و صاادر عاان  المهاااجرين الااذين كااانوا معهاام ، فزعمااُ رناات حاادنُ يينهمااا م 
. و هاذه 705حيعضهم كالم ال يليق ،و جرُ يينهم مفاخراُ و تهديد ياستخدام الساال

ساالوكياُ ال يصااو رن تصاادر عاان المااؤمن العاااد  ، فكيااف تاازعم تلااك الروايااة رنهااا  
صاادرُ عاان هااؤال  الكيااار العفمااا  ؟! ، إنهاام الااذين شااهد لهاام ال اارآن ياإليمااان و 
الخيرية ،و منهم الساي ون انولون من المهاجرين و اننصار الذين رضي هللا عانهم 

 و رضوا عنت !! . 
على ذلك ريضا هو رن الرواية الصحيحة عن الس يفة لم تذكر رنت  حدنُ  و الشاهد   

ر   -. كماا رنهاا 706يين الصحاية تلك المشاداُ و المفاخراُ و العصيياُ مان جهاة
تتفق ماع ماذهب هشاام يان محماد و رياي مخناف مان جهاة رخارى  .  -رواية الطير 

، فهماا اللاذان تصارفا فيهاا فهما من رواتها ، و من الشيعة المتالين المتهمين يالكذب 
 طعنا في الصحاية و خدمة لمذهيهما. و عليت فالرواية ال تصو إسنادا و ال متنا . 

و مما ي يطلها ريضا رنها ذكرُ رن سعد ين عيادة لام ي ياايع رياا يكار نهائياا ،و فال     
. و هاذا الخيار لام ينياُ و ال  707مصرا على موقفت و مفارقا نيي يكر طيلة خالفتات

و ، يدليل الشواهد ارتية : رولها مفاده هو رنت  صحُ الرواية رنت  لما حضر ريو يص
إلااى  ساا يفة ينااي ساااعدة ، كااان ممااا قالاات ريااو يكاار  -رضااي هللا عنهمااا–يكاار و عماار 

َُ يا سعد رن رسول هللا  قال و رنُ قاعد :  -صلى هللا عليت و سلم–لسعد: )) ل د علم
. فهاذا  708: صدقُ َ نحن الوزرا  و رنتم انمرا قريش والة هذا انمر . ف ال سعد 

شاهد دامغ على رن سعد ين عيادة رقر يما ذكره ريو يكار،  و صاّدقت فيماا قالات لات، و 
اعترف يأن انمرا  من قريش و الوزرا  من اننصار . و عليت فال يصو شارعا و 

ذا يعناي رن ساعدا ال ع ال رن يعترف سعد يذلك نم ال ي يايع ريا يكر يالخالفة !! . و ها
 تراجع عن موقفت ،و رخذ يالحدي  النيو  ،و يايع ريا يكر الصديق .

و الشاهد النااني يتمنال فاي رواياة صاحيحة اإلساناد مفادهاا رن الخليفاة عمار يان      
ما جرى يوم الس يفة ختم كالمات  -ريام خالفتت-عندما روى -رضي هللا عنت -الخطاب

ديق جميعاا ،و رضاينا يات((، و فاي رواياة رخارى  رنات  ي ولت: )) فيايعنا ريا يكار الصا
. فهذه الرواية نصُ صراحة على رن  709قال:)) فيايعنا الجميع ريا يكر عن رضا ((

جميع الصحاية الذين كانوا في الس يفة ياايعوا رياا يكار عان رضاا مان دون اساتننا  . 
 واحد . و عليت فإن قلم ت ل منال: يايع الناس ، رو معفمهم ، رو ركنرهم ، رو كلهم إال

سعد ين عيادة كان من يين المياايعين نياي يكار مان جهاة ، و هاذه الرواياة تتفاق ماع 
 الرواية انولى ، و كل منهما يت وى يانخر من جهة رخرى  .  
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ساتيعد جادا جادا، يال و ال يصاو رن صاحاييا    و الشاهد النال  مفااده هاو رنات مان الم 
جماا الصحاية في ييعتهم نياي يكار الصاديق ، و جليال كسعد ين عيادة يخرج عن إ

هو رفضل الصحاية و روالهم يالخالفة، و هو } نَانَِي انْنَْيِن إِْذ ه َما فِاي اْلتَااِر إِْذ يَ  اول  
ن وٍد لهْم تََروْ  َهاا َوَجعَاَل ِلَصاِحيِِت الَ تَْحَزْن إِنه َّللّاَ َمعَنَا فإن َزَل َّللّا  َسِكينَتَت  َعلَْيِت َورَيهَده  يِج 

ْفلَى َوَكِلَمة  َّللّاِ ِهَي اْلع ْليَا َوَّللّا  َعِزيٌز َحِكيٌم { واْ السُّ . -40سورة التوياة:-َكِلَمةَ الهِذيَن َكفَر 
و عليت فإن سعدا قد يايع ريا يكر، ننات ال ي وجاد ر  ميارر شارعي و ال ع لاي يجعلات 

 يمتنع من ييعتت ،و ي ؤكد ذلك الشاهدان الساي ان . 
يتمناال فااي روايتااين ذكرهمااا الطياار  فااي تاريخاات ماان  -النالاا  -و الشاااهد انخياار   

رواية سيف ين عمر التميمي ، و قد نصتا صراحة على رن ساعد يان عياادة ياايع رياا 
. لكان حاماد رياا زياد رغفلهماا ،و ال يحاق لات رن  -رضي هللا عنهماا -710يكر الصديق

يت رن يذكرهما إلاى  جاناب الرواياة التاي يفعل ذلك ، نن المنهجية العلمية تفرض عل
اختارهااا . علااى رن يااتم ذلااك االختيااار علااى رساااس التح يااق العلمااي ال علااى رساااس 
الهوى و المصلحة . و مع رن الروايتين ضعيفتين من جهة اإلسناد ننهما من رواياة 

 -مع ذلاك–سيف ين عمر ،و هو قد ضعّفت ن  اد الحدي  كما سيق رن ذكرناه . فإنهما 
رحسن إسنادا من الرواية التي ذكرها حامد ريو زيد ، نن  سيف اين عمر رقل ضعفا 

،  711و رحسن حاال من هشام ين محمد الكليي و ريي مخنف لوط ين يحياى مان جهاة
كما رن روايتي سايف متنهماا صاحيو موافاق للشاواهد الصاحيحة السااي ة ، فهماا إذن 

لارد يهماا علاى الراوياة التاي ذكرهاا حاماد يت ويان يها إسنادا و متنا ،و من نم يمكن ا
 ريو زيد من جهة رخرى  . 

و يااذلك يتيااين جليااا رن مااا قالاات حامااد ريااو زيااد لاام يصااو، و رن روايااة الطياار     
المتعل ااة يحادنااة ساا يفة ينااي ساااعدة ، هااي  -و التااي اعتمااد عليهااا الرجاال -المشااهورة

التاري  من رهال انهاوا  و  رواية لم تصو إسنادا و ال متنا ،و قد تالعب يها محرفو
العصايياُ ، و المصااالو السياسااية و المذهييااة ، فاازادوا فيهااا و رن صااوا منهااا حسااب 

كااان  –كمااا ذكرتاات الرواياااُ الصااحيحة  –رهااوائهم . و إال فإنمااا حااد  فااي الساا يفة 
خالفا عاديا طييعيا يين الصحاية، نن  الشرا كان قاد حسام مساألة الخالفاة ، عنادما 

ى يين المسلمين . فهام لام يختلفاوا حاول ذلاك ، و إنماا اختلفاوا حاول مان جعلها شور
يتاولى الخالفاة مانهم يالشاورى ، فنجحاوا فاي تجااوزه ،و اتف اوا علاى ييعاة رياي يكار 
الصااديق . فكّونااوا يااذلك دولااة الخالفااة الراشاادة التااي قامااُ يأعمااال جليلااة و جيااارة 

يده ،و قضائها على المرتادين، و رعزُ اإلسالم و المسلمين ، كجمعها لل رآن و توح
 فتحها لليلدان . 

يعد وفاتت  -عليت الصالة و السالم-و الموقف الناني يتعلق يموضوا ميرا  النيي    
و موقف ريي يكر الصاديق منات. و مفااده رن الكاتاب المصار  سايد ال مناي إنات قاال: 

واْ  ان َشاْيٍ   على الرغم من علم ريي يكر الصديق  ي ولت تعالى : }َواْعلَم  رَنهَماا َغنِْمات م ّمِ
س وِل َوِلِذ  اْل  ْريَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْيِن السهيِيِل إِن ك نت ْم آَمنت ْم  َست  َوِللره م  ِ خ  فإن  َّلِلّ

َعلَاى ك اّلِ َشاْيٍ  قَاِديٌر يِاَّلّلِ َوَما رَنَزْلنَا َعلَى َعْيِدنَا يَْوَم اْلف ْرقَاِن يَْوَم اْلتَ َى اْلَجْمعَااِن َوَّللّا  

                                                
 .  244ص:  2الطير  : المصدر السايق ، ج  710
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، فإنات عنادما طاليتاات فاطماة يحصاتها الموروناة عان رييهااا ،و  -41ساورة اننفاال :-{
رخيرتت رن رياها منحها إياها ، طاليها يالدليل فشهد لها علي، و رم ريمن حاضنة النيي 

 .  712، فلم ي يل ريو يكر شهادة و نصف ،و طاليها يشاهدتين كاملتين شرعا
رن الرجل استترب لماذا ريو يكر ذكر حدي : اننييا  ال ي ورنون ،و ما تركوه نم     

صدقة . نم هو يطلب من فاطمة شهادة على مطليها ،و يياده حكام شارعي يمناع ذلاك 
الجدال من يدايتت . نم رشار الرجل إلى  رن فاطمة ذّكرُ ريا يكر ي ولات تعاالى  علاى 

،  -6ساورة ماريم: -آِل يَْع  وَب َواْجعَْلت  َرّبِ َرِضايّاً { لسان زكريا: }يَِرن نِي َويَِر   ِمنْ 
فلم ي يل منها ذلك ،و ريده عمر اين الخطاب ، فتضيُ فاطماة و رعلناُ ساخطها ،و 
ذّكرتهما ي ول النيي فيها: )) رضا فاطمة من رضا  ،و سخط فاطمة من سخطي(( 

خطاني ،و ماا ررضايتماني ،و . نم قالُ لهما: )) إنني ر شاهد هللا و المالئكاة رنكماا رسا
ُ  النيي نشكونكما إليت (( . نم رشار الرجل إلى  مصادره التي اعتمد عليها ،  لئن ل ي

 .  713و هي: التفسير الكيير للراز  ، و وفا  الوفا للسمهود  ،و اإلمامة و السياسة
ناام زعاام ال منااي رن ريااا يكاار نساا  يموقفاات السااايق آيتااين: انولااى نصااُ علااى رن     
مس التنائم للنيي و قرياه. و النانياة نصاُ علاى توريا  اننيياا   كماا فاي توريا  خ

زكريا ليحيى . و يما رن انمر كذلك فعمل رياي يكار ال يتفاق ماع طليات للشاهادة علاى 
صدق فاطمة ، كما رن طليت هذا يتضمن رن الكذب من فاطمة كان جائزا ، و هاذا ال 

تعمادا فاي اإلساا ة يتفق ريضا مع كرامتها و مكانتها. و ي هاذا يتياين رن رياا يكار كاان م 
رّجو   .714إلى  الييُ النيو ، و هذا هو االحتمال الوحيد الم 

و رشار ريضا إلى  رن موقف ريي يكر و عمر من مسألة الميرا  يعناي رن فاطماة    
و علااي و حاضاانة النيااي رم ريماان كااانوا يكااذيون علااى الخليفااة تحااايال علااى رمااوال 

 . 715هذا ال يست يم مع مكانتهم و قدرهم و كرامتهمالمسلمين . و 
نم رن الرجل تسا ل عان سايب إقادام رياي يكار علاى تلاك انعماال، نام ذكار رر      

الشيعة و ريدهم و رخذ يرريهم ،و هو رن السيب فيما فعلات رياو يكار هاو سايب سياساي 
د يايعوه ،و يتعلق يصحة خالفتت . نن عليا و يني هاشم حتى ذلك الوقُ لم يكونوا ق

رفضوا االعتراف يصحة ييعتت ، ننهم كانوا يرون في ذلك ح اا لهام ا غتصاب مانهم 
. نام زعام الرجال  -عليت الصالة و السالم-،و رنت حق ي وم على قرايتهم من الرسول

رن اعتراف ريي يكر يذلك الحق الذ  قال يت علي و ينو هاشم يفاتو يااب الصاراا و 
كانُ فيت الفروف السياسية خطيرة يسب ما نعاي الزكااة الفتنة على الدولة في وقُ 

 .  716و حروب الردة
و ردا عليت رقول: إن قولات هاذا زعام ياطال جملاة و تفصايال ، و فيات متالطااُ و    

تدليسااُ و تحريفااُ كنيارة مان جهاة ،و و فيات ريضاا إهماال كييار للمنهجياة العلمياة 
ن جهة رخرى  . و ال ردرى هل هذا الصحيحة في تناول ال ضايا الفكرية و تح ي ها م

الرجل جاهل ال يعاي ماا ي اول ، رو رنات صااحب هاوى  يتعماد ذكار ذلاك لتايااُ فاي 
نفست ؟ ! . ننت روال إن الرجل رقام موقفت على خطأين رساسيين نتجُ عنهما رخطا  

                                                
 سيد ال مني : الخروج على النص ، م االُ سيد ال مني  على موقع : محاور ، في الشيكة المعلوماتية .  712
 نفست   .  713
 نفست .  714
 نفست .  715
 نفست  .  716

This file was downloaded from QuranicThought.com



 514 

رخرى  ، و هما: انول هو رن الرجال يناى كال ماا قالات علاى رواياة ياطلاة ،و رهمال 
الصحيحة و لم يأخذ يها . و الخطأ الناني هو رن الرجل رخطأ في فهم اريتين الرواية 

اللتين ذكرهما. و هذا يعني رن كل ما يناه على هذين الخطأين فهاو ياطال و ال يصاو 
 ،و تفصيل ذلك فيما يأتي: 

فيالنسية للرواية التي ذكرُ رن فاطماة طلياُ مان رياي يكار حصاتها التاي منحهاا     
،و رن ريا يكر طلب منهاا إحضاار الشاهود ، فهاي رواياة غيار صاحيحة ، إياها النيي 

 –التي ذكرتها كتب الحدي  –يدليل الشواهد ارتية : رولها هو رن الرواية الصحيحة 
عليات  -نصُ صراحة على رن فاطمة ررسلُ إلى  ريي يكار تساألت ميرانهاا مان رييهاا

الَ »  ا ريو يكر ياأن رساول هللا قاال:فيما رفا  هللا عليت ، فاعتذر له -الصالة و السالم
و لم ت شر ريدا إلاى  رنات  طلاب منهاا الشاهود . ففاطماة  717«ن وَر   َما تََرْكنَاه  َصَدقَةٌ 

 طليُ الميرا  ، فرد عليها ريو يكر يحدي  الميرا ،و لم ي طاليها يالشهود رصال . 
دقة (( ، هاو حادي  و الشاهد الناني مفاده هو رن حدي  )) ال نور  ما تركناه ص   

صحيو  لم ينفرد يت ريو يكر ، و إنما رواه و رقر يت جمع مان الصاحاية ، كعمار ، و 
رضاي -عنمان ، و على ، و العياس ، و طلحاة و الزييار ، و رياي هريارة ،و عائشاة

. و هذا دليل دامغ على رن ما ذكره ريو يكر صحيو ، و ما قام يات هاو  718-هللا عنهم
و ال جور ،و رن الرواياُ التي تخالف ذلك ، كاالتي ذكرهاا  عمل شرعي ال فلم فيت

رضاي هللا  -الرجل ، هي رواياُ ياطلة مترضة هدفها الطعن فاي رياي يكار و عمار
 .  -عنهما
و الشاهد النال  مفاده هو رن الروية التي ذكرها الرجل تحمل دليل يطالنها يذاتها    

دي  النياو : )) ال ناور  ماا تركنااه ، فهي مرة ت ول : إن ريا يكر ذّكار فاطماة يالحا
صاادقة (( ، ناام هااو ي طاليهااا يالشااهود ، فهااذا تناااقض واضااو فااي موقفاات ، نن صااحة 
الحدي  تستلزم عدم المطالية يالشهود ،و ت لزم الطرفين االلتزام يالحدي  دون ن ااش 

رها ، كما رن الشاهد على يطالنت ذه الرواية رنها مخالفة للرواية الصحيحة السايق ذك
 ، التي ال وجود فيها لحكاية الشهود رصال . 

و الشاهد الراياع مفااده هاو رنات لاو كاان ماا زعمتات تلاك الرواياة مان رن علياا شاهد    
لفاطمة يأن النيي منحها نصييها من الميرا ، و رن ريا يكار فلام فاطماة ، فاإن  علياا 

لاك ،و ري اى انمار كماا سي تير ما فعلت ريو يكر عندما تولى الخالفة . لكنات لام يفعال ذ
تركاات ريااو يكاار، و قااد كانااُ فاادك تحااُ حكماات ، فلاام يعااط روالد فاطمااة ،و ال رزواج 

 .  719النيي ،و ال ولد العياس شيئا من ذلك الميرا 
واْ      و رما يالنسية لخطأ الرجل في فهمت لآليتين ، ففيما يخص قولت تعالى : }َواْعلَم 

ن َشْيٍ  فإ س وِل َوِلِذ  اْل  ْريَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْيِن رَنهَما َغنِْمت م ّمِ َست  َوِللره م  ِ خ  ن  َّلِلّ
َّللّا  السهيِيِل إِن ك نت ْم آَمنت ْم يِاَّلّلِ َوَما رَنَزْلنَا َعلَى َعْيِدنَا يَْوَم اْلف ْرقَااِن يَاْوَم اْلتَ َاى اْلَجْمعَااِن وَ 

، فارياة نصاُ علاى رن للرساول نصايب  -41اننفاال :سورة -َعلَى ك ّلِ َشْيٍ  قَِديٌر {
من خمس التنائم ، من ضمن الذين لهم نصيب في ذلك ، و لم تنص على مصير ماا 

يعاد وفاتات . و هاذا هاو سايب الخاالف ، فهاو لام  -عليت الصالة و السالم-يتركت النيي
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ن نايتاا و يكن قائما على: هل ترك الرسول ميرانا رو لم يترك ؟ ، فتركت للميرا  كاا
،و  -عليت الصالة و السالم-محل اتفاق . و عليت فإن ارية ال عالقة لها يميرا  النيي

ال ريو يكر خالفها ، و ال نسخها ،و ال ناقضها في موقفت من ميرا  رسول هللا . لكن 
ذلك الرجال هاو الاذ  زعام خاالف هاذا، و رخارج ارياة مان سااقها ، و حّملهاا ماا ال 

ماا لام ت ال ، و اتهام رياا يكار زورا و يهتاناا معتمادا علاى الروايااُ تحتمل ، و قّولها 
 المكذوية و االتهاماُ الياطلة ،و التأويالُ الفاسدة . 

و رما ارية النانية و هي قولت تعالى : }يَِرن نِي َويَِر   ِمْن آِل يَْع  وَب َواْجعَْلت  َرّبِ      
يااذاتها ، و تفساارها آياااُ و رحادياا  ، فهااي تفساار نفسااها  -6سااورة مااريم: -َرِضاايّاً {

رخرى  . فهي تفسر نفسها من خالل قولت تعالى : )) َويَاِر   ِماْن آِل يَْع  اوَب(( ، ف اد 
حددُ نوا الورانة الم صودة ، فهي ليساُ وراناة مادياة ،و إنماا هاي وراناة نياوة ، 

، ننات نن الميرا  الماد  رل يع اوب ال يصال إلاى  زكرياا ،و ال إلاى  اينات يحياى 
. كماا رنات علاى   -علايهم الساالم -توجد قرون يين يع وب و رينائت إلى  زكريا و اينات

فهو نينائت المياشرين ، فهم الذين يرنون رياا هم  -ر  الميرا  الماد -فرض وجوده
 ،و ال يرنهم رحفادهم و من جا  يعدهم . 

و هااو غياار  -اد و حتااى إذا افترضاانا جاادال رن تلااك اريااة تتعلااق يااالميرا  الماا    
، فإن ذلك انمر يندرج ضامن شارا مان قيلناا ، فهاو تشاريع خااص ياالنيي  -صحيو

و لايس هاو مان شاريعتنا، ل ولات تعاالى : } ِلك اّلٍ َجعَْلنَاا -عليهما الساالم–زكريا و اينت 
ااةً َواِحااَدةً َولَااـِكن لِّ  يَْيل ااَوك ْم فِااي َمااا آتَاااك م ِماانك ْم ِشااْرَعةً َوِمْنَهاجاااً َولَااْو َشااا  َّللّا  لََجعَلَك ااْم ر مه

ُِ إلاى  هللا َماْرِجع ك ْم َجِميعااً فَي نَيِّائ ك م يَِماا ك نات ْم فِياِت تَْختَِلف اوَن { ساورة  -فَاْستَيِ  وا الَخْياَرا
 :) ال نور  ما تركناه صدقة ( .  -، و ل ولت عليت الصالة و السالم -48المائدة:
رآن، فيتمنل في رنها تدخل ضمن قولات تعاالى  و رما تفسيرها يآياُ رخرى  من ال     

وَسى اْله َدى َورَْوَرنْنَاا يَنِاي إِْساَرائِيَل اْلِكتَااَب { ، فهاذا  -53ساورة غاافر:-: }َولَ َْد آتَْينَا م 
هااو الااذ  توارناات رنييااا  ينااو إساارائيل ، رناات مياارا  النيااوة . كمااا رن قولاات تعااالى : }  

وَد { ، ي شاايت قااول زكريااا السااايق ، و يناادرج -16ورة النماال:ساا-َوَوِرَ  س االَْيَمان  َداو 
وَد(( ، واضو منت رنت لايس  ضمن ارية النانية . كما رن معنى: )) َوَوِرَ  س لَْيَمان  َداو 
لاك و النياوة ، ننات لاو كاان ميراناا مادياا ماا خاّص  ميرانا ماديا و إنما هو ميارا  الم 

لك الميرا  ، فهام ريضاا لهام الحاق فيات داوود اينت سليمان من يين روالده ارخرين يذ
 .720لو كان ميرانا ماديا

-و رما تفسيرها يالسنة النيوية ، فاإن انمار واضاو يجاال  ، ف اد صاّو عان النياي    
ال ي تسم ورنتي دينارا ما تركُ يعاد  نف اة نساائي و عليت الصالة و السالم قال: )) 
ن ه صااادقة (( ، و ))إ، و)) ال ناااور  ماااا تركناااا 721(( مؤوناااة عااااملي فهاااو صااادقة

العلما  ورنة اننييا   وإن اننييا   لم يورناوا ديناارا وال درهماا ، ورناوا العلام فمان 
. فهااذه انحادياا  هااي دلياال قاااطع علااى رن اننييااا   ال  722رخااذه رخااذ يحااف وافاار ((

 ي ورنون ميراناً ماديا ، و رن الم صود من تلك ارية هو ميرا  النيوة.
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ا رن ذلك الرجل ينى موقفت و اتهاماتت نيي يكر و عمر علاى خيار و يذلك يتيين جلي 
ياطل ، من دون رن ي حاول تح ي ت للتأكد من صحتت من جهة ، و لم ييح  عن الخير 
الصحيو ليساتخدمت فاي يحنات العلماي ،و يكاون موقفات صاحيحا موضاوعيا مان جهاة 

الرواياااُ و رخاارى  . فأخطااأ فيمااا ذهااب إلياات ، و جانااب الصااواب فااي تعاملاات مااع 
تعمدا لتاياُ  المصادر الحدينية و التاريخية معا. اللهم إال إذا كان قال يتلك المزاعم م 

 في نفست ، فيكون هنا صاحب هوى ، ال صاحب علم . 
و نانيا إن الرجال لام يكان موضاوعيا و ال مصاييا فاي تفسايره لسايب موقاف رياي     

زعم رن السايب السياساي هاو الاذ  . فا -عليت الصالة و الساالم-يكر من ميرا  النيي
جعلت يمنع آل الييُ من ذلك الميرا  ، يدعوى رنهم امتنعوا من ييعتات ،و هاذا تعليال 
ياطل شرعا و تاريخا ، تايع فيت مزاعم الشيعة يال دليل صحيو من الشارا و ال مان 

ياا اتخذ موقفا شارعيا ال سياسايا نفع -رضي هللا عنت-التاري  . فأما شرعا فإن ريا يكر
عليات الصاالة و -، ننت  تمسك يما نص عليت الحادي  النياو  الصاحيو مان رن النياي

ال ي ور  ،و رن ماا تركات صادقة . و هاذا الحادي  لام ينفارد يات رياو يكار ف اد  -السالم
 .  723ذكره غيره من كيار الصحاية ،و واف هوه على موقفت من ميرا  رسول هللا

وا الخالفة كان محل خالف يين ريي يكار و رما تاريخيا فليس صحيحا رن موض     
الصديق و آل الييُ ،و ال رن آل الييُ لم يكونوا يايعوه في ذلك الوقاُ ، و ال كاانوا 
يعت اادون رن الخالفااة ماان ح هاام ،و رن ريااا يكاار اغتصاايها ماانهم . و الاادليل علااى ذلااك 

را قاد يتمنل فاي الشاواهد الشارعية و التاريخياة الصاحيحة ارتياة: رولهاا هاو رن الشا
حسم مسألة الخالفة حسما نهائيا ، فلم يجعلها في فرد معين ,و ال في رسرة ،و ال في 
قييلة ،و إنما جعلهاا شاورى ياين المسالمين تاتم يالرضاا و التشااور و االحتياار ، فاإن 
اختلفوا في شي  عليهم يالرد إلى  هللا و رسولت . و الشااهد علاى ذلاك قولات تعاالى : 

اا َرَزْقنَااه ْم ي نِف  اوَن َوالهِذيَن اْستَجَ  ْم َوِممه ه ْم ش اوَرى يَْيانَه  اَلةَ َورَْمر  وا الصه اي وا ِلَريِِّهْم َورَقَام 
ْم َواْساتَْتِفْر لَه اْم َوَشااِوْره ْم فِاي انَْماِر فَاإِذَا  -38سورة الشورى: -{ ، و  } فَااْعف  َعاْنه 

َُ فَتََوكهْل َعلَى َّللّاِ إِنه َّللّاَ ي حِ  ِليَن {َعَزْم تََوّكِ ، و }يَا رَيَُّها  -159سورة آل عمران:-بُّ اْلم 
س وَل َور ْوِلاي انَْماِر ِمانك ْم فاإن  تَنَااَزْعت ْم فِاي َشاْيٍ   الهِذيَن آَمن واْ رَِطيع واْ َّللّاَ َورَِطيع واْ الره

س وِل إِن ك نت ْم ت ْؤِمن وَن يِاَّلّلِ َواْليَوْ  دُّوه  إلى  َّللّاِ َوالره ِم ارِخِر ذَِلَك َخْيٌر َورَْحَسن  تَأِْويالً فَر 
. و علياات فااإن كاال ماان ي ااول يخااالف ذلااك فهااو علااى خطااأ و  -59ساورة النسااا :  -{

خالف للشرا ، و إما رنت صاحب هوى قال يذلك لتاياُ في نفست .   م 
علياات الصااالة و -و الشاااهد الناااني مفاااده هااو رناات  ماان النايااُ تاريخيااا رن النيااي    
تااوفي و لاام ي ااوص نحااد ماان يعااده يالخالفااة ، و هااذا دلياال قاااطع علااى رنهااا  -مالسااال

شااورى يااين المساالمين. و لهااذا اختلااف الصااحاية فاايمن يتااولى ماانهم الخالفااة ،و لاام 
يختلفوا في : هل هي شورى يينهم ، رو يالوصية ، رو يالتوري  ؟ ، فهذا لم يحد  ، 

 م و ال كان مشكلة رصال .نن رمر شورية الخالفة لم يكن محل خالف يينه
عليات الصاالة و -و الشاهد النال  مفاده هاو رنات صاّو الخيار رنات  ق ييال وفااة النياي    

)) ، ف اال لات العيااس:  -رضاي هللا عنهماا –يأيام قليلة الت ى العيااس و علاي  -السالم
سايتوفى فاي وجعات هاذا ،و  -صالى هللا عليات وسالم-رال ترى رنُ وهللا إن رساول هللا 

                                                
 ذلك . سيق تونيق  723

This file was downloaded from QuranicThought.com



 517 

صالى  -نى اعرف وجوه ينى عيد المطلب عند الموُ ، فاذهب يناا إلاى  رساول هللار
فلنسااألت فاايمن هااذا انماار، فااإن  كااان فينااا علمنااا ذلااك ،وإن كااان فااي  -هللا علياات وساالم

: وهللا لائن ساألناها رساول  -رضاي هللا عنات  -غيرنا كلمناه فأوصاى يناا . ف اال علاي
.  724)ال يعطيناها الناس ريدا، فوهللا ال رسألت ريدا فمنعناها  -صلى هللا عليت وسلم -هللا

فهااذا الخياار الصااحيو هااو دلياال قاااطع علااى رن ال العياااس و ال علااي كااان يعت ااد رن 
الخالفة من ح ت ،و ال هي في آل النياي ، و ال رن الرساول روصاى يالخالفاة لعلاي و 

ا نحاد، و تركهاا ال للعياس ، و ال لتيرهما من الصحاية ،و إنما ت وفي و لم ي وص يه
 شورى يين المسلمين ، ينا  على ما رمر يت ال رآن الكريم .

خطاب فاي النااس  -رضاي هللا عنات –و الشاهد النال  هو رنت صّو الخير رن عليا    
لام يعهاد إليناا فاي اإلماارة شايئا ،و  -صالى هللا عليات و سالم–ف ال: )) إن رسول هللا  

 يتفق مع الشاهد السايق . . و هذا الشاهد  725لكن رر  رريناه ((
و الشاهد الرايع مفاده هو رن عليا ياايع رياا يكار ماع النااس فاي الييعاة العاماة و لام    

يتخلف عنها ،و ذلك رنت لما جلس ريو يكار الصاديق للييعاة ولام يار علياا ساأل عنات ، 
ف ام رنااس مان اننصاار و رتاوا يات، ف اال لات رياو يكار: ايان عام رساول هللا و ختنات ، 

َُ رن تشااق عصااا المساالمين ؟ ! ، ف ااال علااي: ال تنريااب يااا خليفااة رسااول هللا رر  –د
، و يايعت .و عندما لم ير الزيير ين العوام سأل عنت ، فجاي   -صلى هللا عليت و سلم

و حواريات ، رردُ رن  -صلى هللا عليت وسلم–يت إليت ، ف ال لت :اين عمة رسول هللا 
 .726ال تنريب يا خليفة رسول هللا ،و يايعتتشق عصا المسلمين ؟ ! ف ال لت : 

، قال عنت الحافف اين كنير: و هذا إسناد صحيو  727و هذا الخير إسناده صحيو   
.و رما متنها فال  728محفوف من حدي  ريي نضرة ين مالك عن ريي سعيد الخدر 

علة فيت و ال شذوذ، و فيت تصريو يأن ريا يكر لما لم ير عليا و الزيير في الييعة 
العامة استدعاهما ،فحضرا و يايعاه طواعية .و قد قال ريو يكر ين خزيمة عن هذه 

 -ر  هذه الرواية–الرواية )) جا ني مسلم ين الحجاج فسألني عن هذا الحدي  
ُ  :  -ر  ناقة-فكتيتت لت في رقعة و قررُ عليت ؛ ف ال: هذا الحدي  يساو  يدنة ف ل

 .  729(( -لدراهمكيس من ا –يسو  يدنة ، يل يسو  يدرة 
و رما ما ي روى رن عليا تأخر عن ييعة ريي يكر الصديق ستة رشهر فمنت رواية    

صحيحة اإلسناد ، لكن متنها يخالف الرواية الصحيحة التي سيق ذكرها ،و التي 
نصُ على رن عليا يايع ريا يكر يوم الييعة العامة . فإنت ليس في انمر تناقضا، ننت 

                                                
 .  1615ص:  4. و اليخار : الصحيو ، ج  263ص:  1رحمد ين حنيل : الم سند ، ج   724
.و الخطيب  33ص: 4. و اليخار  : التاري  الكيير، ج  570ص:  2رواه عيد هللا ين رحمد يإسناد صحيو  ، نفس المصدر ج   725

 .  165ص:  3اليتداد  : المصدر السايق ج 
. الحاكم : المستدرك ،ييروُ ، المكتية العلمية  554ص:  2ج 1406، الدمام، دار اين ال يم ، 1سنة ،طعيد هللا ين رحمد : ال 726

.و اين كنير : اليداية ، ييروُ ، مكتية  183ص:  8ج  1994.و الييه ي : السنن الكيرى ، مكة، دار الياز،  80ص:  3ج   1990

. السيوطي : تاري  الخلفا   6ص:  1992ييروُ، دار الجيل ،   1شدون ،ط. الذهيي : الخلفا  الرا  261ص:  5المعارف ، دُ ،ج 

  69ص:  1952مصر، مطيعة السعادة،  1، ط
 .80ص:  3.و الحاكم النيسايور  : المستدرك على الصحيحين ، ج 554ص: 2انفر : عيد هللا ين رحمد ين حنيل : السنة ، ج 727
 .   262ص:  5اليداية و النهاية ، ج  728
 .  293،  261ص:  5لمصدر  ، جنفس ا 729

This file was downloaded from QuranicThought.com



 518 

ا يايع ريا يكر مرتين: انولى في الييعة العامة،و النانية جدد لت صّو الخير رن علي
 .  730رضي هللا عنهما -الييعة يعد وفاة زوجتت فاطمة

و الشاهد الخامس مفاده هو رنت  قد صحُ انخيار رن عالقة علي يأيي يكر و     
. و قد كان علي  731عمر كانُ عالقة حب و إخا  و تعاون زمن خالفة الشيخين

. فلو كان  732عليهما ، و يترضى عليهما و يشهد لهما يانفضلية ريام خالفتتينني 
الشيخان قد رخذا منت الخالفة ،و اعتديا عليت و على زوجتت و منعاها ميرانها من 

 رييها كما زعمُ رواية ال مني ، ما كانُ عالقة علي يالشيخين كما وصفناها .
ما رناره سيد ال مني ليس صحيحا ،و ما  و يذلك يتيين يالدليل الصحيو الدامغ رن    

هو إال شيهاُ و رياطيل، و مفترياُ و اتهاماُ يناها على رخيار ياطلة ، و فهم 
 سيئ للشرا ،و انحراف منهجي في التعامل مع الرواياُ الحدينية و التاريخية معا .

ص ال رآني و رما الموقف النال  فمفاده رن حامد ريا زيد زعم رن تنييُ قرا ة الن     
تعددا ، كان ))  -زمن الخليفة عنمان ين عفان  -يلسان قريش مع رن النص نزل م 

 .  733جز ا من التوجيت انيديولوجي لإلسالم لتح يق السيادة ال رشية ((
خالف للشرا و للح ي ة التاريخية ، فهو ال يصاو ، و فيات      و رقول: إن رريت هذا م 

. ننات  -رضاي هللا عنات -المصاحف زمان عنماان تتليط و توجيت سي  لحادنة توحيد
لاام يكاان  -زماان الخليفااة عنمااان-روال  إن مااا فعلاات الصااحاية فااي توحياادهم للمصااحف

خالفا للشرا ، و إنما هو رمر شرعي و من رجل الشارا ،و هاو خاروج مان التعادد  م 
الشرعي الم رّخص يت ،و عودة إلى  انصال الشارعي انول الموحاد للمصاحف . و 

هو رن ال رآن رول ما نزل كان يلسان قريش ، ل ولت تعالى  : }َوَما رَْرَسْلنَا  شرح ذلك
ااْم فَي ِضاالُّ َّللّا  َماان يََشااا   َويَْهااِد  َماان يََشااا   َوه ااَو  س ااوٍل إاِله يِِلَساااِن قَْوِمااِت ِلي يَاايَِّن لَه  ِماان ره

تهِ يَن َوت نِذَر  ، و }فإنما يَسهْرنَاه   -4سورة إيراهيم: -اْلعَِزيز  اْلَحِكيم  { َر يِِت اْلم  يِِلَسانَِك ِلت يَّشِ
وَن { -97سورة مريم: -يِِت قَْوماً لُّّداً { ْرنَاه  يِِلَساانَِك لَعَلهه اْم يَتَاذَكهر  ساورة  -، و }فإنما يَسه
يِاايٍن { -58الاادخان :  فناازول ال اارآن  -195سااورة الشااعرا  : -، و }يِِلَساااٍن َعَريِااّيٍ مُّ

هو رمر شرعي نّص عليت هللا سيحانت و تعالى  من رجل دينت و دعوتات يلسان قريش 
 ،و لم يكن من رجل سيادة قريش رو من عدمها . 

  
نم رنت عندما توسعُ الدعوة و َكن رُ ال يائل التي دخلُ في اإلسالم ، و وجادُ     

صااعوية فااي نطااق يعااض الحااروف ال رآنيااة يسااب اخااتالف لهجاتهااا ، فيعضااها كااان 
ف : حتى ، ب: عتى ، و كلمة: لييك ، ب: ليايش ، و كلماة: الصايام ، ب: ينطق حر
. فيساايب ذلااك رّخااص لهاام الشاارا ي اارا ة ال اارآن علااى ساايعة رحاارف ،  734رمصاايام
رقررني جيريل عليات الساالم علاى حارف فراجعتات : )) -عليت الصالة و السالم -ل ولت

                                                
 للوقوف على ذلك ، و التوسع فيت  رنفر كتاينا : يحو  حول الخالفة و الفتنة الكيرى .  730
. و السيوطي: تاري  الخلفا  ، ص:   707ص:  6. و  اين كنير : اليداية ، ج  1331ص:  3رنفر منال : مسلم : الصحيو ، ج  731

75 . 
. و انلياني:  511ص:  7. و اين تيمية : منهاج السنة النيوية ، ج   127،  106ص:  1المسند ، ج  رنفر منال : رحمد ين حنيل : 732

 .  202ص:  2فالل الجنة ، ج 
 .  62حامد ريو زيد : اإلمام الشافعي ، ص:  733
يكر الحميد  : م سند  . و ريو 115ص:  1، ج  1996، دار الفكر ، ييروُ ،  1رنفر منال : محمد الزقاني: مناهل العرفإن  ، ط 734

 .  381ص:  2الحميد  ، دار الكتب العلمية ، ييروُ ، ج 
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. ناام عناادما ت ااوفي  735(( فلاام رزل رسااتزيده فيزياادني حتااى انتهااى إلااى  ساايعة رحاارف
مع ال رآن الكريم زمن خالفة رياي يكار ي اي انمار  -عليت الصالة و السالم-النيي و ج 

كما كان عليت فيما يتعلق يالحروف و ال را اُ ، إلى  عهد عنمان ين عفاان . و فاي 
ريامت حدنُ خالفاُ يين المسلمين حول حروف ال رآن و قرا اتت ؛ فتدخل عنمان و 

و اتف اااوا علاااى توحياااد المصاااحف ،و كّوناااوا لجنااااة  - عااانهمرضاااي هللا -الصاااحاية
إذا اختلفاتم رناتم وزياد يان ناياُ فاي متخصصة كلّفوهاا ياذلك ،و قاال لهام عنماان: )) 

 .  736شي  من ال رآن فاكتيوه يلسان قريش فإنما نزل يلسانهم  ((
، و  فهذا الذ  قام يت الصحاية هو عودة إلى  انصل ، و ليس حراما و ال خطأ      

خالفا للشرا و ال للع ل ، و إنماا هاو عمال جليال مطلاوب شارعا و ع اال ،و  ال هو م 
هاو اجتهااد جماااعي رجمعاوا عليات ، و رجماااعهم حجاة رمرناا الشاارا يإتياعات . ل ولاات 

س وَل ِمن يَْعِد َما تَيَيهَن لَت  اْله َدى َويَتهيِْع َغْياَر َسايِيِل الْ  اْؤِمنِيَن سيحانت : }َوَمن ي َشاقِِق الره م 
ُْ َمِصايراً { ، و }َوالسهاايِ  وَن -115ساورة النساا :-ن َولِِّت َما تَاَولهى َون ْصاِلِت َجَهانهَم َوَساا 

اواْ  ْم َوَرض  ِضاَي َّللّا  َعاْنه  َهاِجِريَن َواننصار َوالهِذيَن اتهيَع وه م يِإِْحَساٍن ره ل وَن ِمَن اْلم  انَوه
ااْم َجنها ٍُ تَْجاِر  تَْحتََهااا اننهاار  َخاِلااِديَن فِيَهاا رَيَاداً ذَِلااَك اْلفَاْوز  اْلعَِفاايم  {َعْنات  َورََعاده لَه   -ا

عليات الصاالة و الساالم : )) إن رمتاي ال تجتماع علاى –،و ل ولات  -100سورة التوية:
 .  737ضاللة ((

و نانيا إن ما قام يت الصحاية لم يكن من رجل قريش و ال ضدها ،و إنما كان من      
ل ال رآن و اإلسالم و المسلمين ، فكاان اساتجاية ضارورية لحال خالفااُ فهارُ رج

يااين المساالمين تتعلااق يحااروف ال اارآن و قرا اتاات. علمااا يااأن اإلحتالفاااُ يااين تلااك 
الحروف لم تكان كييارة جادا ، نن  اللتاة العريياة كاان يجمعهاا رصال عاريض ، لاذا 

زياد يان ناياُ فاي شاي  مان ال ارآن إذا اختلفاتم رناتم و وجدنا عنمان قال لهاؤال  : ))
، فانصال واحاد الاذ  يفهمات العاارب، و  فااكتيوه يلساان قاريش فإنماا نازل يلساانهم((

االختالف استننا  ، رمارهم يكتايتات يلساان قاريش ، ننات نازل يلساانها ،و نن لساانها 
كااان معروفااا و منتشاارا يااين العاارب ، يحكاام رنهااا هااي قطااب ال يائاال العرييااة ، نفاارا 

تها التاريخية و الدينية و التجارية. و يذلك يتاين رن ماا زعمات حاماد رياو زياد ال لمكان
 يصو ، و هو مردود عليت.

    
 –و الموقااف الرايااع مفاااده رن حامااد ريااا زيااد زعاام رن الخليفااة عنمااان ياان عفااان     

 . 738كان متهاونا مع رقاريت و والتت و قضاتت -رضي هللا عنت
هو اتهام ياطل في حق الخليفة الشهيد عنمان ين عفان و زعمت هذا ال يصو ، و     

الذ  كان خالف ما اتهمت يت الرجل ، فلم يكن مهمال لدولتت ،و ال متهاونا مع رقاريات 
 و عمالت . و الدليل على ذلك الشواهد التاريخية ارتية : 

ه رولها يتعلاق يالولياد يان ع ياة يان رياي معايط ،و هاو رخ عنماان نمات ،و قاد وال     
حييا إلى  رعيتت عادال معها  29إلى  سنة  25إمارة الكوفة سنة  للهجرة . و قد كان م 

                                                
 .  561ص:  1مسلم : الصحيو ، ج  735
 .  1291ص:  2نفس المصدر  ، ج  736
 .  44ص:  1. و الصحيحة ، ج  267ص:  1انلياني: الجامع الصتير و زياداتت ، ج  737
 .  13ير ، ص: نصر حامد ريو زيد : االتجاه الع لي في التفس 738
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. لكن من رخطائات رنات  شارب الخمار فاتكلم فيات النااس ، و  739، ليس على داره ياب
رفعوا رمره إلى  الخليفة عنمان ين عفان  ،و شهد عليت شاهدان يشريت للخمر ، فأقام 

الكوفة ،و عّوضات يساعيد يان العااص. و فاي رواياة رن  عليت الحد و عزلت عن إمارة
ُ  الوليد يت يأ ، ف ال عنمان: إنت لم يت ياأ حتاى شاريها ، نام رمار  رحد الشهود قال: رري

. فواضو من ذلك رن عنمان لم يتساهل مع رخيت نمت ،  740علي ين ريي طالب يجلده
حااول تيرئتات و لام فأقام عليت حد شارب الخمار ،و عزلات عان إماارة الكوفاة ، و لام ي

يررف يت . حتى رنت عندما شهد الشاهدان على الوليد ، ركد عنمان ذلك ي ولات: )) إنات  
لم يت يأ حتى شريها (( . فهل يصو يعد هذا اتهام عنمان يأنت  كان متهاونا مع رقاريت 

 و والتت ؟ .
ن ماان و الشاااهد الناااني يتعلااق يعيااد هللا ياان سااعد ياان ريااي ساارح ،و هااو رخ عنمااا     

الرضاا ،و اله إمارة مصار ، و كاناُ لات سايرة محماودة فاي رعيتات ،و لات مواقاف 
هجرياة  27َمشرفة يطولية في الفتوحاُ اإلسالمية. و على يديت ف تحُ إفري ياة سانة 

. و كاااان  741للهجااارة 34، و انتصااار المسااالمون فاااي معركاااة ذاُ الصاااوار  سااانة 
لتنائم إن هو فتو إفري ية ، فلما قد وعده يخمس الخمس من ا -رضي هللا عنت -عنمان

تمكن من فتحها و رخذ خمس الخمس  رنكر عليت جنده فعلت هذا ، و شكوه إلى  رميار 
المؤمنين عنمان ين عفاان  . فتراجاع عنماان عان وعاده نمياره عياد هللا يان ساعد ،و 
استجاب للجند ، و ررسل إليت يأمره يأن يرد ما رخذه على الجند ، و رن ياولي علايهم 
من يرضاه و يرضونت . ففعل ما رمره يت الخليفة ،و رن لاب عائادا إلاى  مصار ،و لام 

 . 742يحتل عليت يوعده ،و لم يجد غضاضة في ذلك
   
فواضو من ذلك رن عنمان كان يختار انكفا  والة لت ،و رنت لم يكن مهمال لدولتت     

ر إرضاا  لجناده ، و ال لجنده و ال نمرائت . يل حتى رنت  اشاتد ماع واليات علاى مصا
فتراجع عن وعده لت مع استح اقت لت ،ننت كان في مستوى ال يادة ،و رن الخليفة هاو 
الذ  وعده يذلك . علما يأنت من حق الخليفة رن ي كافئ الشاجعان و انكفاا  مان قادتات 

تراجع عن وعده تطييياا لخااطر جناده  -مع ذلك-و والتت ،و ي وفي يوعوده لهم ، لكنت
 د طليهم .و نزوال عن

كما رن ما رفهره والي مصر عيد هللا ين ريي سارح مان طاعاة للخليفاة ، و صاير    
على جنده هو دليل دامغ على حسن اختيار عنمان لت من جهة ،و على ِعفم قادره و 
ن يلت ، و كرامتت و شجاعتت ،و حسن قيادتت و سياستت لرعيتت من جهة رخرى  . فأين 

 يت عنمان و والتت ؟ .     التهاون المزعوم الذ  ا تهم
   

                                                
 .  151ص:  7اين كنير : اليداية ، ج  739
. و الييه ي : السنن   1331ص:  3. و مسلم : الصحيو ، ج 1405ص:  3اليخار  : الصحيو ، كتاب فضائل الصحاية ، ج  740

 .  318ص:  8الكيرى ، ج 
.  110ص:  4. و اين حجر : اإلصاية ، ج  729ص:  4. و اين كنير : اليداية ، ج  34ص:  3الذهيي : سيّر رعالم النيال  ، ج  741

 .  357ص:  6و اين تيمية : منهاج السنة النيوية ، ج 
. و الذهيي : تاري  الخلفا  الراشدين ، ص:  152ص:  7. و اين كنير : اليداية ، ج  597ص:  2الطير  : تاري  الطير  ، ج  742
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و الشاااهد النالاا  يتعلااق يسااعيد ياان العاااص انمااو  ،و اله عنمااان إمااارة الكوفااة    
    743هجرية ،و كان جواداً م مدحاً حليماً ، حسن السيرة كريما عاقالً  43إلى   29سنة
لكن و هذا دليل دامغ على رن عنمان ين عفان كان يختار الوالة انكفا  عماال لت .   

ساد و المشاغيين اتهموا سعيدا هذا يتهم ياطلة ليس هناا مجاال تفصايلها و إفهاار  الح 
. فلما خارج إلاى  الحال نام عااد إلاى  الكوفاة منعات جماعاة مان رهلهاا مان 744يطالنها

دخولها ،و رجيروه على العودة من حيا  رتاى . نام اختاار رهال الكوفاة الصاحايي رياا 
ا لاات ،و ررساالوا إلااى  عنمااان يطليااون مناات خلفاا -رضااي هللا عناات -موسااى انشااعر 

 . 745المواف ة على تعيينت رميرا عليهم ، فوافق على طليهم
تساااهال فااي اختيااار والتاات ،و مهمااال لرعيتاات و فالمااا لهااا ، لمااا     فلااو كااان عنمااان م 

رختار هذا الاوالي الكاريم الحسان السالوك ، و لماا اساتجاب لرعيتات ، و نصار علاى 
على الكوفاة و يرسال معات جيشاا ل ماع المشااغيين و إجياارهم علاى إي ا  واليت رميرا 

 الخضوا لت و نميره يال وة . 
رضاي هللا  -مفاده هو رنت عندما سمع عنماان يان عفاان  -الرايع -و الشاهد انخير   
رن واليت على اليصرة: عيد هللا ين عامر ين كريز قد رحرم من نيسايور شاكرا  -عنت

راسااا ن ، رنكاار علياات فعلاات ،و ررساال إلياات يتوعااده و ي ااول لاات: ل ااد هلل علااى فتحاات لخ 
. فهذا منال نموذجي علاى اهتماام عنماان يماا يجار  فاي انقااليم  746تعّرضُ لليال 

،و تتيعت نعمال والتت ،و شادتت معهام . و يات و يالشاواهد السااي ة يتياين جلياا رن ماا 
 اتهمت يت حامد ريو زيد ال يصو . 

مس فمفاده رن حامد رياا زياد زعام رن تهااون عنماان ماع رقاريات و رما الموقف الخا   
كااّون طي ااة ماان االرساات راطية الدينيااة و ال رشااية ، م اياال رهاال انمصااار و ف اارا  
الم اتلين الذين وقع عليهم التين على يد والة عمان و حكامت الستئنارهم )) يالفي  و 

ادعين رن الفاي  هلل و التنائم ننفسهم و خزائن دولتهم ، و حرمان الم  ااتل ين منهاا ، م 
 .   747ليس للمحاريين إال رجر قليل ي دفع إليهم ((

و رقول: إن زعمت هذا ياطل ، ي يطل جز اً منت ما ذكرنااه فاي الموقاف الساايق،و     
ي يطل جز ه الياقي ماا ياأتي: روال إنات قيال الارد علاى ذلاك الازعم تجاب اإلشاارة إلاى  

ت ليس صحيحا ما ي شاا على عنمان يأنت  ركنر مان تعياين رمر هام جدا ، مفاده هو رن
رقاريت والة لت على انمصار. علما يأن تعيين انقارب لايس حراماا و ال عيياا إذا تام 
يطري ة شرعية . و من المعروف رن عليا نفست ولى اإلمارة يعاض رقاريات ،و رنااس 

رة ، و عيياد هللا يان مطعون فيهم . فمن رقاريت : عياد هللا يان عيااس كاان علاى اليصا
عياس كان على اليحرين و اليمن ، و ق نم ين عياس كان على الطائف و مكة . و من 
ذيفة كان على مصر ،و انشاتر النخعاي عينات علاي  المطعون فيهم : محمد ين ريي ح 

                                                
 . 65ص:  1. و اين العماد الحنيلي : شذراُ الذهب ، ج  84ص:  8داية ، ج . و اين كنير : الي 445ص:  3الذهيي : الّسر ، ج  743
 للوقوف على ذلك رنفر كتاينا : يحو  حول الخالفة و الفتنة .  744
. و الحاكم النيسايور  : الم ستدرك  456ص:  5، دار الكتب العلمية ، ييروُ ، ج  2عيد الرزاق  الصنعاني : الم صنف ، ط  745

 .  489ص:  4ج  على الصحيحين ،
 .  263ص:  29اين عساكر : تاري  دمشق ، ج  746
 .  13حامد ريو زيد : االتجاه الع لي في التفسير ، ص:  747

This file was downloaded from QuranicThought.com



 522 

على الجزيرة و مصر ، و محمد ين ريي يكار عينات علاى مصار ،و هاؤال  معاروف 
 . 748نة في النورة على عنمان ين عفان رنهم  كانوا من رؤوس الفت

و رما يالنسية لوالة عنمان ، فإنات كماا ولاى مان رقاريات ، ف اد ولاى ريضاا ركنار مان    
ُ  على  ُ  من والتت طيلة خالفتت فعنر واليا  20هؤال  من قيائل رخرى  . ف د رحصي

ائل رخارى  واليا من قي 16، ليس منهم إال خمسة والة هم من رقاريت و قييلتت ، م ايل 
. و رقاريت هم: معاوية ، و الوليد ين ع ية ، و سعيد ين العاص ، و عياد هللا يان رياي 

في فيهاا )سانة  ُ  والتت في السنة التي تاو  ( 35سرح ، و عيد هللا ين عامر . و رحصي
ُ  على تسعة من والتت ، من ييانهم نالناة هام مان رقاريات، و اليااقي مان قيائال  ، فعنر

 . 749ت هم : معاوية ، و عيد هللا ين ريي سرح ، و عيد هللا ين عامررخرى  ، و رقاري
و ليس صحيحا رن والة عنمان ين عفان  من رقاريت كانوا فلمة ط تاة ، فهذا اتهام    

ُ  سالوكياُ و رعماال هاؤال  ، فوجادتهم رنهام كاانوا  ياطل ال يصو . يدليل رنني تتيع
. و كان لهام جهااد و فتوحااُ ،و كاانوا في مستوى تحمل المسؤولياُ التي ك لّفوا يها

 . 750عادلين مع رعيتهم ،و لهم محاسن و فضائل كنيرة
و نانيا إنات لايس صاحيحا رن المسالمين مان جناود و عاماة كاانوا ف ارا  م هاورين     

مفلااومين، ال يأخااذون نصااييهم الشاارعي ماان التنااائم . فهااذا افتاارا  مكشااوف مااان 
لى يطالنت الشواهد ارتية : رولهاا إنات ال يصاو افترا اُ محرفي التاري  ،و الدليل ع

في دولة الراشادين  -المتعل ة يت سيم التنائم -رن تحد  تلك المخالفة الصريحة للشرا
، و على مررى و مسمع من الصحاية و ال ينكرونات و ال يعترضاون عليات ، فهاذا ال 

 751مل الصالويحد  في دولة الصحاية التي مدحها الشرا و شهد لها ياإليمان و الع
. و ال رآن الكريم قاد ناّص صاراحة علاى طري اة ت سايم التناائم ،ورعطاى لكال فئااُ 
َسات   م  ِ خ  ان َشاْيٍ  فاإن  َّلِلّ واْ رَنهَما َغنِْمات م ّمِ المجتمع اإلسالمي ح ها منها، ل ولت: }َواْعلَم 

س ااوِل َوِلااِذ  اْل  ْريَااى َواْليَتَاااَمى َواْلَمَساااِكيِن َواْيااِن ال اايِيِل إِن ك ناات ْم آَمناات ْم يِاااَّلّلِ َوَمااا َوِللره سه
ساورة -رَنَزْلنَا َعلَى َعْيِدنَا يَْوَم اْلف ْرقَاِن يَْوَم اْلتَ َى اْلَجْمعَاِن َوَّللّا  َعلَاى ك اّلِ َشاْيٍ  قَاِديٌر {

 .  -41اننفال :
و الشاهد الناني هو رنت لو حد  ما زعمت الرجل ، لماا ساكُ عنات المسالمون ،و     
 -رضاي هللا عنات-حركوا عمليا إلصالحت . يادليل رن المسالمين زمان خالفاة عنماانلت

كانوا قادرين على التحارك لتتييار واقعهام و رن ي ولاوا: ال ، يألسانتهم و رياديهم ضاد 
من يفلمهم ، رو ال يعجيهم . و قد ذكرنا ساي ا نماذج من ذلك ، كما فعل رهل الكوفاة 

نعاوه ماان دخولهااا ،و اقترحاوا علااى عنمااان ريااا ماع واليهااا سااعيد يان العاااص عناادما م
موسى انشعر  خلفا لت ، فنزل عند رريهم . و كذلك ما حد  يين الوالي عيد هللا ين 
ريي سرح و جناده يساب الخماس ،و تادخل الخليفاة لصاالو الجناد. فأماة هاذا حالهاا و 

 رعمالها ال يمكن رن يحد  ما زعمت الرجل و تسكُ عنت . 

                                                
 و ما يعدها .  31رنفر  كتاينا : يحو  حول الخالفة و الفتنة الكيرى ، ص:  748
 و ما يعدها .  32نفس المرجع ، ص:   749
 و ما يعدها .  35نفس المرجع ، ص:  750
ُِ لَيَْستَْخِلفَنهه م فِي اْنَْرِض كََما ا 751 الَِحا نَنه لَه ْم في قولت تعالى : }َوعَدَ َّللاه  الهِذيَن آَمن وا ِمنك ْم َوعَِمل وا الصه ْستَْخلََف الهِذيَن ِمن قَْيِلِهْم َولَي َمّكِ

ن يَْعِد َخْوفِ  لَنهه م ّمِ ِهْم رَْمناً يَْعي د ونَنِي اَل ي ْشِرك وَن يِي شيئا َوَمن كَفََر يَْعَد ذَلَِك فَأ ْولَئَِك ه م  اْلفَاِس  وَن {سورة ِدينَه م  الهِذ  اْرتََضى لَه ْم َولَي يَّدِ
 . 55النور:
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ل  هو شاهد عملي دامغ على رن المسلمين زمن الخليفة عنمان كانوا و الشاهد النا   
يلتزماااون يالطري اااة الشااارعية فاااي توزياااع التناااائم . و منالااات ماااا حاااد  عنااادما فاااتو 

هجريااة ، فااإن رمياارهم اياان ريااي ساارح رخااذ ماان التنيمااة 27المساالمون إفري يااة ساانة 
ماس ًخمسا ت و ررسال اليااقي الخ مس ،و وزا الياقي على الجند ، نم هاو رخاذ مان الخ 

إلى  الخليفة . نم عندما اشاتكاه جناده إلاى  الخليفاة رماره رن يارد علايهم ماا رخاذه مان 
 الخمس . 

و ر شير هنا إلى  رن الزعم يأن الف ر و الفلم االقتصاد  كانا منتشرين يين الناس     
زمن خالفة عنمان ين عفاان. هاو زعام ياطال و مان ركيار انكاذياب التاي ياروج لهاا 

. و الح ي ااة هااي  -رضااي هللا عناات-ل انهااوا  قااديما و حاادينا ، للطعاان فااي عنمااانرهاا
خالف ذلك تماما، فلم ي وجد فلم في توزيع التنائم وال النرواُ ،و هذا سيق ييانت من 
جهة ، كما رن في زمن عنمان َكن رُ انموال و الخيراُ و تكّدسُ حتاى ضااق يهاا 

خزائن و قّسامها علاى النااس ، فكاان ياأمر  عنمان ذرعا من جهة رخرى  . فاتخذ لها
. و قاد صاّو  753فاي كال يادرة رريعاة آالف روقياة 752للرجل الواحد يمائة رلاف يادرة

الخير رن الناس في زمن عنمان كانوا يأخذون رعطياتهم وافرة ،و يستلمون ررزاقهام 
هم : وافية ، و ما من يوم يمر إال و ي تسمون فيت خيارا كنيارا ، و كاان المنااد  يناادي

 .  754رن اغدوا على الماليس  ،و السمن و العسل
   
و الموقف السادس هو رن حامد ريا زيد زعم رن سياسة عنمان رنارُ ضده سخط     

انمصار كالكوفة ، و اليصرة ،و مصر ،و رر  عامة المسالمين ،و هام الاذين كاانوا 
 .  755يشكلون جماهير النورة ضد عسف حكام عنمان و والتت

ل: إن زعماات هااذا غياار صااحيو فااي معفماات ،و لاايس صااحيحا رن الفلاام و رقااو    
االجتماعي و االقتصاد  و السياسي كاان منتشارا ياين المسالمين زم خالفاة عنماان . 
فهاذا كاذب ، نن انمااة كاناُ تعايش حياااة اقتصاادية و اجتماعياة جياادة كماا ساايق رن 

رك السياساي ،و هاذا ييناه .و كانُ تتمتع يهامش واسع من الحرية فاي ال اول و التحا
الوضع الجيد هو الذ  اساتتلت انشارار و رؤوس الفتناة للطعان فاي عنماان و والتات 
ماان جهااة ، و فااي التحاارك و تنفاايم جماااعتهم ،و تحااريض الناااس و تنااويرهم ضااد 
هؤال  من جهة رخرى  . و قد فعلوا ذلك عالنية ،و تحركوا في انمصار يحرية من 

 .756جرا اُ صارمة لردعهم و قطع دايرهمدون رن يتخذ عنمان و ع مالت إ
و نانيااا إناات لاايس صااحيحا رن انمصااار و عامااة المساامين ناااروا علااى عنمااان و      

والتت . فهذا افترا  و زعم ياطل ، ال دليل صحيو عليت ، و إنما خالفت هو الصحيو 
 . يمعنى رن الذين ناروا على عنمان كانوا قلاة قليلاة مان عاماة المسالمين ، مان حيا 
عااددهم و يلاادانهم  . فيالنسااية لعااددهم فااإن رؤوس الفتنااة جمعااوا حااولهم انوياااش و 

                                                
.و اين  337، 357تساو  اليدرة عشرة آالف درهم . و انوقية كانُ تساو  رريعين درهما .اين كنير : المصدر السايق ، ج  752

 .   80ص:  1ج 1979. اين اننير : النهاية في غريب الحدي ،ييروُ المكتية العلمية  317ص:  2: شذراُ ، ج العماد الحنيلي
  258ص:  29.و اين عساكر : المصدر السايق ج 156السيوطي : تاري  الخلفا  ص:  753
لهم ن اُ . الهينمي: مجمع روى هذا الخير : موسى ين إسماعيل ، عن ميارك ين فضالة ، عن الحسن اليصر  ، و هؤال  ك 754

 .  214ص:  7.و اين كنير : المصدر السايق  ، ج 94-93ص:  9الزوائد ، ج 
 .  14حامد ريو زيد : االتجاه الع لي في التفسير ، ص:  755
 .  31ص:  3.  اين اننير : الكامل ، ج   620،  611ص:  2رنفر منال : الطير  : تاري  الطير  ، ج  756
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. و  757الطامعين ،و المخدوعين من عامة الناس ،و ضاللوهم يانكاذياب و انياطيال
. و هذا عدد ليس كييرا  758شخص 3000إلى   1800قد ق در عددهم اإلجمالي ب: 

لكوفاة ،ويالم ارناة إلاى  إجمااالي يالم ارناة إلاى  مجماوا ساكان مصار و اليصارة و ا
المسلمين في انمصاار اإلساالمية كلهاا ،و لت رياب انمار ركنار فاإن جايش الشاام فاي 

م اتال ، و جايش العاراق ق ادر  135هجرياة( ، ق ادر ينحاو : 37معركاة صافين )سانة 
. و عليت فإن  عدد المسالمين فاي انمصاار كلهاا كاان كييارا ،  759م اتل 130ي راية 

عاادد النااائرين علااى عنمااان كااان قلاايال يالم ارنااة إلااى  مجمااوا سااكان  ممااا يعنااي رن
 انمصار . فأين ما زعمت الرجل من رن جماهير المسلمين نارُ على عنمان ؟ !  . 

و رما من جهة انمصار فإن  النائرين خرجوا مان مصار و الكوفاة و اليصارة ،و    
نخارى  التاي لام ت شاارك فاي الناورة ، هذا انقاليم قليلة العدد يالم ارنة إلى  انقاليم ا

راسان ، و اليمن ، و مكاة ، و المديناة ، و شامال  منها : الشام ، و يالد فارس ، و خ 
العراق و وسطت ، فواضو من ذلك رن زعم الرجل يأن عاماة انمصاار ناارُ علاى 

 عنمان ، هو زعم غير صحيو . 
عنادما –ن الناائرين علاى عنماان و مما يزيد ما قلناه تأكيدا و قوة و صحة ، هو ر    

رخفوا نواياهم عن الناس ،و لم يجرؤوا علاى إخياارهم يماا خرجاوا  -غادروا يلدانهم 
. و من كان هذا حالهم ال يصو 760من رحلت ؛ و إنما رفهروا لهم رنهم  ي ريدون الحل

رن ي  ال: إنهم  كانوا يمنلون عامة انمصاار و المسالمين!! . فهاذا زعام ياطال ،و لاو 
ان المجتمع اإلسالمي ي عاني مان ال هار و الف ار و الفلام ،و سااخطا علاى عنماان و ك

والتت ، فال شك رن النورة عليت ستكون عارمة كنيرة انمصار و اننصار. و يما رن 
 هذا لم يحد  دّل على رن ما زعمت الرجل ليس صحيحا . 

حاييين عماار يان ياسار و رما الموقف السايع فمفاده رن حامد ريا زيد ذكر رن الص    
و ريا ذر التفار  تعّرضا للنفاي و التشاريد العتراضاهما علاى عنماان . و يعاد م تلات 

 .  761رنفما إلى  معسكر علي ين ريي طالب
 -رضاي هللا عنهماا–و رقول: إن ما ذكره الرجل عن نفي عنمان نيي ذر و عماار   

ُ  لم ينيُ ، و لم رعنر على رية رواية صحيحة ت نيُ ذلك. ف يالنسية نيي ذر ف د جمع
هيناة ، نام  الرواياُ التي زعمُ رن عنمان استدعاه من الشام إلاى  المديناة يطري اة م 
نفاه إلى  الريذة يضواحي المدينة ، فلم تصو منها رية رواية . م  ايل روايااُ رخارى  
صحيحة نصُ صراحة على رن عنمان استدعى ريا ذر يطري ة محترمة ،و لم ينفيات 

الريذة ،و ال عاملت ي سوة ،و ال رهانت  . و إنما ريو يذر هاو الاذ  اختاار العزلاة إلى  
عن المجتمع يعد استشارتت لعنمان في ذلك ، فاأذن لات يالعزلاة ،و خارج إلاى  الرياذة 

 .  762معززا مكرما و است ر يها

                                                
 راجع كتاينا : يحو  حول الخالفة و الفتنة الكيرى .  للوقوف على ذلك 757
.و اين عساكر: تاري  دمشق، ج  71ص:  3.و اين سعد : الطي اُ ، ج  663، 652ص: 2انفر: الطير  : المصدر السايق، ج  758

 و ما يعدها . 49ص:  5.و اين الجوز : المنتفم ، ج 317ص : 39
 .  212ص:  1اين العماد الحنيلي : شذراُ الذهب ، ج  759
 .  168ص:  7. و اين كنير : اليداية ، ج   665،  647ص:  2الطير  : المصدر السايق ، ج  760
 .  14حامد ريو زيد : االتجاه الع لي في التفسير ، ص:  761
 للوقوف على ذلك و التوسع فيت رنفر كتاينا : يحو  حول الخالفة و الفتنة الكيرى .  762
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و رما إشارتت إلى  رن الصحاييين ريا ذر و عمار كانا في معسكر علاي يعاد م تال     
نمان ، فال يصدق ذلك إال على عمار . و رما ريو ذر التفار  فهو لم يكن مع جيش ع

في سانة  العراق و ال الشام ،و ال كان مع الصحاية المعتزلين للفتنة ، ننت  كان قد تو 
. فكيااف ي  ااال: إن ريااا ذر التحااق  763هجريااة35للهجاارة ، قياال م تاال عنمااان ساانة 32

 يمعسكر علي يعد م تل عنمان ؟ ! .
و الموقف النامن مفاده هاو رن حاماد رياا زياد رشاار إلاى  رن عياد هللا يان سايأ قاام     

يدور خطير في تأليب الناس على عنمان و والتت ،و رنت ردخل رفكارا يهودية كال ول 
يأن عليا هاو وصاي الرساول . كماا رنات ردخال التجسايم اليهاود  ،و فهار ذلاك علاى 

ما ذكره عان ايان سايأ ال )) يجعلات يلجاأ لتفساير الرافضة انوائل. نم ذكر الرجل رن 
حركة التاري  يالهوى الفرد  ، كما يذهب إلاى  ذلاك كال مان قاالوا ياأن عياد هللا يان 
سيأ سعى للفتنة لح ده على اإلسالم،و رغيتت في الكيد نهلت ((. نام قاال يأنات ال ي يال 

 -  يهااا اياان ساايأالتااي جااا-ييساااطة تلااك الفكاارة الساااذجة التااي تاارى فااي هااذه انفكااار 
محاولااة م صااودة لهاادم اإلسااالم ماان الااداخل عاان طريااق اعتناقاات و تخريياات يع ائااد 

 . 764رجنيية
و رقاول :إن رريات المتعلااق يتفساير نشاااط ايان ساايأ و ماا ترتااب عنات ، ال يصااو ،و    

ترده الشواهد الشرعية و التاريخية و الع لية من جهة ، و رريت الذ  قال يت لم ي ؤيده 
التااي ت نيتاات ماان جهااة رخاارى  . و إنمااا هااو مجاارد رر  شخصااي يفت ااد إلااى   يالشااواهد

الشواهد و اندلة التاي تؤياده ، م ايال شاواهد كنيارة جادا تساتيعد رريات ، يال و ت يطلات 
ريضا . ننت روال ال يصو الت ليل من الهوى الفرد  فاي تحرياك التااري  و تفسايره ، 

حاارك انفااراد و الجماعاااُ ، فأهاال نن انصاال هااو رن الهااوى الفاارد  هااو الااذ  ي  
الضالل و الفلم يعملون على تح يق رهوائهم من دون االلتزام يالشرا و ال يالع ل ، 
يل إنهم  كنيرا ما ي سخرون الشرا و الع ل لخدمة رهوائهم و مصالحهم . و رما رهال 
اإليمان و العدل و الصالح فهم يجعلون الشرا و الع ال حكماا علاى رهاوائهم و لايس 
العكس. و الشاهد على ذلك نصوص شرعية كنيرة . منها قولت تعالى : }إ إِن يَتهيِع وَن 

يِِّهام  اْله اَدى { ان ره ، و -23ساورة الاانجم: -إاِله الفهانه َوَماا تَْهاَوى اننفاس َولَ َاْد َجااا ه م ّمِ
اان يَْعااِد َمااا َجااا َك ِمااَن اْلِعْلااِم إِنهاا َُ رَْهااَوا ه م ّمِ اااِلِميَن {} َلَاائِِن اتهيَْعاا سااورة -َك إِذَاً لهِمااَن الفه

اِن -145الي رة: ، و }فإن  لهْم يَْستَِجيي وا لََك فَاْعلَْم رَنهَماا يَتهيِع اوَن رَْهاَوا ه ْم َوَماْن رََضالُّ ِممه
ااِلِميَن { َ اَل يَْهِد  اْل َْوَم الفه ِ إِنه َّللاه َن َّللاه . -50ال صاص: ساورة-اتهيََع َهَواه  يِتَْيِر ه ًدى ّمِ

و الواقع الذين نعيشت شاهد على صحة ذلك ، نن  معفم اليشر ت سايرهم رهاواؤهم و 
 مصالحهم ،و ال ي سيرهم الشرا الصحيو و ال الع ل الصريو،و ال العلم الصحيو . 

و عليت فال يصو الت ليل من دور الهوى الشخصي الفرد  في تحريك التااري  و     
الفكرياة و  -لاك . فاإذا ماا اجتهاد صااحيت فاي نشار رهوائاتتفسيره ، فهو رساسي في ذ

ياين النااس ،و كاّون رتياعاا يتحاول هاواه مان هاوى فارد  إلاى   -الشهوانية و العرقياة
هوى جماعي ،و انمنلاة التاريخياة علاى ذلاك كنيارة جادا . منهاا الادور الاذ  قاام يات 

ام يات رياو عياد . و الدور الذ  ق 765يولس و رصحايت في إفساد و تحريف النصرانية
                                                

 .  196ص:  1ُ ، ج اين العماد الحنيلي : شذرا 763
 .  40،  25،  24،  13حامد ريو زيد : االتجاه الع لي في التفسير ، ص:  764

 و ما بعدها .  84، ص:  1975أنظر: رؤوف شلبي: أضواء على المسيحية ، المكتبة العصرية ، بيروت ،   765
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هللا الشاايعي و عييااد هللا المهااد  فااي نشاار رهوائهمااا و رفكارهمااا المنحرفااة و تكااوين 
دولتهم في المترب اإلسالمي .و الدور الذ  قام يت كارل ماركس و رتياعت فاي نشار 
اإللحااد و الشاايوعية . و الاادور الااذ  قااام يات تيااودور هرتاازل و رصااحايت فااي تكااوين 

الدور الذ  قام يت هتلر في تكوين النازية ،و السعي الحتالل الحركة الصهيونية . و 
رورويا و غيرها . هؤال  و غيرهم كنير كانُ تحركهم رساسا رهواؤهم الشخصاية و 

 كانُ عامال رساسيا في فهور دعواتهم و حركاتهم و دولهم .
ناس ، و من النايُ ع ال و واقعا رن كل مذهب ، رو فكرة ، رو ديانة منتشرة يين ال   

 إال و رصلها و منطل ها فرد واحد ،و منت انتشرُ إلى  غيره . 
و نانيا إن ما قام يت عيد هللا ين سيأ هو استمرار لما قام يت إخوانت  مان المنااف ين     

و اليهود خالل العهد النيو  . ف د افهر المناف ون إيمانهم ياإلسالم وهام يكفارون يات 
ا يياانهم ساامومهم و شااكوكهم فااي دياانهم،و تعاااون ،و اندسااوا يااين المساالمين و نشاارو

ضاادهم مااع اليهااود و المشااركين . و قااد سااجل ال اارآن الكااريم كنياارا ماان رحااوالهم و 
رعمالهم ، و نفسياتهم و ضالالتهم ،و فضحهم في آياُ كنيرة ،و فيات ساورة ياسامهم  

. 
ن يمختلاف و رما إخوانهم  من رهل الكتاب ، فهم ريضا كاادوا لإلساالم و المسالمي     

تاحااة لهاام ، حتااى رن يعضااهم دعااا إلااى  رفهااار اإليمااان ياإلسااالم ، ناام  الوسااائل الم 
االرتداد عنت لي شاكك المسالمين فاي ديانهم . و هاذا قاد ساجلت ال ارآن الكاريم فاي قولات 

ْن رَْهِل اْلِكتَاِب آِمن واْ يِالهِذَ  ر نِزَل َعلَى الهِذيَن آ َمن واْ َوْجتَ النهَهاِر تعالى : }َوقَالَُ طهآئِفَةٌ ّمِ
ْم يَْرِجع وَن { واْ آِخَره  لَعَلهه  ،و هام لام ي  فاوا كيادهم إلاى   -72ساورة آل عماران: -َواْكف ر 

يومنا هذا ،و لن ي وقفوه إلى  يوم ال يامة . لهذا حذّرنا هللا تعالى  مانهم ، و كشاف لناا 
َعناَك اْليَه اود  َوالَ النهَصااَرى  ح ي تهم و موقفهم منا، في قولات سايحانت:  }َولَان تَْرَضاى

َُ رَْهَوا ه م يَْعَد الهِذ  َجاا َك ِمانَ  ْم ق ْل إِنه ه َدى َّللّاِ ه َو اْله َدى َولَئِِن اتهيَْع  َحتهى تَتهيَِع ِملهتَه 
لهاِذيَن آَمن اواْ ، و }يَا رَيَُّها ا-120سورة الي رة:-اْلِعْلِم َما لََك ِمَن َّللّاِ ِمن َوِلّيٍ َوالَ نَِصيٍر {

اْم  انك ْم فاأنهم ْنه  ْم رَْوِليَا  يَْعٍض َوَمن يَتََولهه م ّمِ ه  الَ تَتهِخذ واْ اْليَه وَد َوالنهَصاَرى رَْوِليَا  يَْعض 
ااِلِميَن { ، و}إِن تَْمَسْساك ْم َحَسانَةٌ تَس اْؤه ْم  -51ساورة المائادة:-إِنه َّللّاَ الَ يَْهِد  اْل َاْوَم الفه

ك ْم َكْياد ه ْم شايئا إِنه َّللّاَ يَِماا َوإِن  ارُّ واْ َوتَته  واْ الَ يَض  واْ يَِها َوإِن تَْصيِر  ت ِصْيك ْم َسيِّئَةٌ يَْفَرح 
ِحيٌط { لايس يادعا ،و إنماا  -ر  ايان سايأ-. فالرجل -120سورة آل عمران:-يَْعَمل وَن م 

ي العمال علاى إفسااد هو على طريق رسالفت من المناف ين و رهل الكتااب و رمناالهم فا
دين اإلسالم و الكيد لت و نهلت . لكن التريب رن حامد ريا زيد حاول تيرئاة ايان سايأ 

 من سعيت لتح يق ذلك ، رغم ما رفهره من كفرياُ و ضالالُ . 
و نالنااا إن الاادارس لتاااري  اياان ساايأ و رتياعاات يتيااين لاات يالاادليل الاادامغ رن هااؤال      

سي ة مادمرة للادين و المجتماع ، عملاوا علاى تح ي هاا كانوا رصحاب رهوا  و رفكا ر م 
 في الواقع ،و الدليل على ذلك يتمنل في الشواهد ارتية: 

خالفة للشرا مخالفة صاريحة ،       رولها هو رن الرجل و رصحايت رفهروا رفكارا م 
في زمن الخالفة الراشدة ، التي هي امتداد طييعي لعصر النيوة ، الاذ  ال يصاو رن 

فهر فيت رفكاار هاؤال  الضاالة . مان ذلاك : قاولهم يالوصاية ، و الطعان فاي ال ارآن ت
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. هذه انفكار ليساُ مان 766الكريم و الصحاية ، و ال ول يألوهية على ين ريي طالب
الشرا و ال يت يلهاا المجتماع المسالم ، لكنهاا ماع ذلاك رفهرهاا ايان سايأ و رصاحايت . 

نهاام كااانوا يحملااون مشااروعا فكريااا تاادميريا فلماااذا رفهروهااا ؟ ، إنهاام فعلااوا ذلااك ن
إلفسااااد ديااان اإلساااالم و الكياااد لااات و نهلااات، و إال لمااااذا رفهاااروا تلاااك الكفريااااُ و 

 الضالالُ ، و انياطيل و المفترياُ ؟ ! .
و الشاهد الناني هو رن اين سيأ لم يكن يعمال و يتحارك كفارد ،و إنماا كاان يعمال     

تمنلة في التياار ريضا كجماعة في جماعتين: انول ى انخراطت في الجماعة الكييرة الم 
المعارض لعنمان الذ  كونت رؤوس الفتنة في تأليب الناس و النورة عليت ، فهو كان 
ررسا من رؤوس هؤال . و النانية هي الجماعة التاي كّونهاا ايان سايأ ينفسات ،و تحاُ 

و كاناُ تتحارك داخال إشرافت ، و التي تحمل فكره و اسمت ، و المعروفة يالسيئية . 
الجماعة انولى ، ماع رنهاا تاأتمر ياأوامر ايان سايأ ،و عنادما استشاهد عنماان رنفماُ 
الجماعتان إلى  جيش علي ، لكن جماعاة ايان سايأ فلاُ جماعاة متميازة : تنفيماا و 
رفكااارا و مواقااف. و فلااُ معروفااة ياساام الساايئية حتااى يعااد استشااهاد علااي ياان ريااي 

 .  767طالب
نفمة ،و م صرة علاى الي اا  و الشاهد ال     نال  يتمنل في رن السيئية كانُ جماعة م 

و االستمرارية و التميز . فعندما رنفمُ إلى  جيش علاي رفهارُ رفكارهاا حتاى رن 
يعض رفرادها رفهر ال اول يأ لوهياة علاي صاراحة و يوقاحاة ، فاأحرقهم . لكنهاا ماع 

كارهاا و رهادافها ، حتاى ذلك ي يُ و واصلُ نشاطها كجماعة منفمة موجهاة لهاا رف
كان يشتكي منها ،و رخرج زعيمها من جيشات و نفااه خاارج  -رضي هللا عنت-رن عليا

الكوفة . و عندما ر ستشهد علي ي يُ جماعة السيئية قائمة نشاطة فاي نشار فكرهاا ،و 
هجرية( ، ف د كانُ 61قد تجل ذلك يوضوح في حركة المختار الن في الكذاب) سنة 

واصلُ السيئية نشاطها طيلة ال رن الهجار  انول و ماا يعاده ، و حركة سيئية . و 
قد تجلى تأنيرها الفكر  و الحركي في فهور المذاهب و الحركاُ الشيعية اإلمامية 
تااأنرة يهااا،و امتااداد لهااا إلااى  يومنااا هااذا ، فهااي مااذاهب إماميااة  ،و التااي مااا تاازال م 

 .  768سيئية
، و االساتمرارية و الحارص علاى نشار  و يذلك يتضو رن ذلك اإلصرار و العزم   

الفكر السايئي هاو دليال داماغ علاى رن السايئية كاناُ جماعاة منفماة تحمال مشاروعا 
فكريا تدميريا إلفساد دين اإلسالم و الكيد لت و نهلت . و قد تمّكنُ مان تح ياق كنيار 
در من رهدافها و رفكارها. و هذا يعني رن ما قالت حاماد رياو زياد ال يصاو ، و ال يصا

إال عن إنسان ال يعي ما ي ول ، رو رنت  يتعمد ذكر ذلك لتاياُ و هوى في نفسات . و 
عليت فأنت مان  الساذاجة إنكاار كاون السايئية جماعاة منفماة خطيارة تحمال مشاروعا 

 فكريا تدميريا . 

                                                
كيرى  ، ميح : رؤوس الفتنة في النورة على للوقوف على ذلك و التوسع فيت ، رنفر  كتاينا : يحو  حول الخالفة و الفتنة ال 766

 الخليفة الشهيد عنمان ين عفان  . 
ص:  7. و اين كنير : اليداية ، ج  40،  39ص:  3، ج  681،  680،  647ص:  2رنفر منال : الطير  : تاري  الطير  ، ج  767

علي ، رنفر كتاينا : يحو  حول الخالفة و الفتنة  .  و عن نشاط السيئية يعد استشهاد 482،  481ص:  3. الذهيي : السيّر ، ج  251

 الكيرى  ، ميح : رؤوس الفتنة في النورة على الخليفة الشهيد عنمان ين عفان  .   
للوقوف على ما ذكرنا شرحا و توسعا و توني ا رنفر كتاينا : يحو  حول الخالفة و الفتنة الكيرى  ، ميح : رؤوس الفتنة في  768

 ة الشهيد عنمان ين عفان  .   النورة على الخليف

This file was downloaded from QuranicThought.com



 528 

و الموقف التاسع مفاده هو رن حسن حنفي زعم رن جيش علي كان معروفا يت واه    
ضاعُ منت الت وى. فالتحق انت يا  انطهار يجيش على ، يينما  ،و م عسكر خ صومت

 .  769التحق رهل الدنيا يجيش معاوية
و رقول: إن قولت هذا فيات حاق و ياطال ، و غيار صاحيو فاي معفمات . ننات روال      

إن الصواب ليس كما قاال ، و إنماا هاو رن الصاالحين و الطاالحين و طاالب الادنيا و 
جيشين . فيخصوص جيش علي فإنت ضم فاي صافوفت خليطاا مان ارخرة كانوا في ال

ختلفااة قيااائلهم و توجهاااتهم ، و مصااالحهم و رمصااارهم . ماانهم قتلااة عنمااان  الناااس: م 
م  اتل ، قدموا من مصر و الكوفة  3000إلى   1800انشرار الذين ق در عددهم ب: 

ال ، ننهاام لاام و اليصاارة . و ماانهم جماعااة ماان رهاال المدينااة ، و قااد كااان عااددهم قلااي
يستجييوا لعلي عندما دعاهم إلاى  الخاروج معات ل تاال رهال الشاام ،و لام يخارج معات 

. و منهم الصحاية المعروفون الاذين كاانوا معات ، كااين عيااس  770منهم إال نفر قليل
 . 771،و عمار ، و عنمان ين حنيف

د رنفام و منهم ريضا جماعاُ التح ُ يجيش على عند مسيره إلى  العاراق ، ف ا     
راكاب مان  600إليت عدد كيير من انعراب و الحضر. في روى رنت  رنفام إليات نحاو 

م اتل ،و جم غفير من العراق و فاارس و  7000-6000طيئ ،و من الكوفة مايين :
 .772مصر
و من جهة رخرى  فإن  جيش علي كما كان خليطا من الناس ، كان ريضا خليطا      

عصياُ ، فلم يكن يتمتع يانسجام فكر  و ال وجداني من االتجاهاُ و انطماا و الت
. ف تلة عنمان كان فايهم التلاو الفكار ، و التعصاب ال يلاي، و الطماع و التارور ، و 
التهااّور و الحسااد ،و الِكياار و النفاااق . و رهاال العااراق كنياار ماانهم كااان فياات الجفااا  و 

. و كااان فااي 773انالتلفااة ، و الجهاال و قلااة الع اال، و الفجااور و المعاناادة و العصااي
جيشت من يسب كيار الصحاية كأيي يكر و عمر ، و يعت د في علي انلوهية و النيوة 
، و رنت هو الوصي ،و رفضل من الشيخين. فدفعات ذلاك إلاى  اتخااذ إجارا اُ قاساية 

 . 774ضدهم ، من حرق، و نفي ، تعزير
، و ال قيلياا فواضو من ذلك رن جيش علي لم يكن منسجما فكريا ،و ال وجادانيا      

،و ال تنفيميا . فأدى ذلك إلى  كنرة عصيانت لعلي ،و صعوية التحكم فيت من جهة ، 
و إلى  ان سامت علاى  نفسات يفهاور الخاوارج و قاتلهم لعلاي مان جهاة رخارى . فهال 

 جيش هذا حالت ي  ال فيت: إنت كان م عسكر ت وى و صالح ؟ ! . 
كاّون رساساا مان و نانيا إن ما قالت الرجل عن جيش الش     ام ال يصو ، ننت جيش م 

،و من جيش الشام الموالي لمعاوية يان  -رضي هللا عنهما-ي ايا جيش طلحة و الزيير
ريي سفيان. و هذا الجيش كان ي طالب يحق شارعي هاو االقتصااص مان قتلاة عنماان 
،و لم يكان فيات ماا كاان فاي جايش علاي مان المجارمين و المنحارفين ك تلاة عنماان و 

                                                
 .  314ص:  4. و الدين و النورة في مصر ، ج  159ص:  5حسن حنفي: من الع يدة إلى  النورة ، ج  769
 .   231ص:  7اين كنير : اليداية و النهاية ، ج  770
 .  34رنفر كتينا : الصحاية المعتزلون للفتنة ، ص:  771
 .  429ص:  2المسعود : مروج الذهب ، ج  772
 و ما يعدها .  59. و كتاينا : النورة على سيدنا عنمان ين عفان  ، ص:  317ص:  7اين كنير : اليداية ، ج  773
ص:  3، ج11966’ . و  الدارقطني: السنن ، ح  ت هاشم يماني، ييروُ، دار المعرف 647ص:  2الطير  : تاري  الطير  ، ج  774

 .  206،  205،  137: ص 4. اين تيمية: منهاج السنة النيوية ، ج  108

This file was downloaded from QuranicThought.com



 529 

، و هل  775رلف م  اتل 135ية . و هو جيش ق در عدده في معركة صفين ينحو السيئ
ي ع ل رن جيشا هذا عدده ، و خرج من رجل الم طالية يالحق الضائع ، يكون م عساكرا 
ضاعُ منت الت وى،و جنوده طالب دنيا؟ ! . هذا حكم ياطل، و ال يصو تعميمت ريدا 

ال من جيش العاراق : انضاياطا و وال ، ، ننت كان جيشا م طاليا يالحق، و رحسن حا
و تماسكا وسالمة من الفكر الضال المنحارف ، و الشااهد علاى ذلاك هاو رن التااري  
يشاهد علاى رن الفارق الضاالة و المتطرفاة خرجاُ مان جايش علاي و لام تخارج مان 

 جيش الشام . 
يم و ذلاك ال يعنااي رن جايش الشااام كااان كلات ماان انطهااار، و إنماا ن ااول: إن تعماا     

الرجل لما قالت على كل معسكر رهل الشام ال يصو ، و فيت مجازفة يال دليل صحيو 
من التاري  و ال من الع ل .  و جيش الشام قد كان فيت يعض الصحاية كمعاوياة ، و 
 -عماارو ياان العاااص ، و ايناات عيااد هللا ، و النعمااان ياان يشااير ، و حييااب ياان مساالمة

وا رقل شهرة و مكانة من الصحاية الذين كاانوا . و هؤال  و إن كان -رضي هللا عنهم
كاان عاددهم قلايال يالم ارناة  -ر  الاذين كاانوا ماع علاي-في جيش العراق ، فهم ريضا

إلى  كيار الصحاية المشاهورين الاذين اعتزلاوا الفتناة ،و لام ينفماوا إلاى  ر  طارف 
هللا يان من المتنازعيّن ،و رشهرهم : سعد يان رياي وقااص، و ساعيد يان زياد ،و عياد 

عمر ،و ر سامة ين زيد ، و محمد ين مسلمة ، و عيد هللا ين سالم ، و جرير ين عيد 
هللا ، و ريو موسى انشاعر ، و رياو هريارة ، و رياو مساعود اليادر ، و ع ماران يان 

 . 776ح صين ،و زيد ين نايُ
 
ول : الذ  ي  -عليت الصالة و السالم-و نالنا إنت قد يحتل يعض الناس يحدي  النيي   

. و هذا حدي  صحيو لكان يجاب وضاعت فاي  777)) ويو عمار ت تلت الفئة الياغية ((
المكان المناساب، و فهمات فهماا صاحيحا . نن  الاذين قتلاوا عماارا خرجاوا للمطالياة 
يالحق ،و عمار هو ريضا خرج مجتهدا فيما رآه صوايا ، فالكل خارج مجتهادا طالياا 

و طييعي ،نن من يخرج إلاى  الحارب فمااذا للحق. و قتل عمار رو غيره رمر وارد 
ينتفر ؟ . و إذا كان قتلة عمار هم الفئة الياغية ، فإن  ذلك ال ينفي عن جايش الشاام 
اجتهاده و خروجت للمطالية يالحق . كما رن وجود الفئة التي قتلاُ عماارا فاي جايش 

ال جيشااا  الشااام ال ي جااّرم  جاايش الشااام كلاات ، نن الحاادي  حاادد فئااة و لاايس طائفااة و
يأكملت من جهة ، كما رن ذلك ال يعني رن جايش علاي كاان كلات علاى صاواب ،و رنات 
جيش طاهر ت ي . فهذا ال يصو ننت من الناياُ تاريخياا رنات  كاان جيشاا خليطاا مان 
الصااالحين و الطااالحين ،و فياات طائفااة ماان الزنادقااة و المجاارمين الااذين قتلااوا خليفااة 

هام السايب فاي الفتناة و ماا ناتل عنهاا ،و يتحملاون  المسلمين فلما و عادوانا،و كاانوا
 المسؤولية المياشرة فيما حد  فيما يعد . 

وصف الذين قتلوا عمارا ياليتي ،و هو  -عليت الصالة و السالم-لذلك وجدنا النيي    
يتي ميني على اجتهاد و مطالياة يحاق ، لكنات صاّو الحادي  عنات ريضاا رنات  وصاف 

علياات الصااالة و  -ن ياان عفااان  يااأنهم  مناااف ون، فااي قولااتالااذين قتلااوا الخليفااة عنمااا
                                                

 سيق تونيق ذلك . 775
 .  34رنفر كتاينا: الصحاية المعتزلون للفتنة ، ص:  776
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يا عنمان ! إن هللا م مصك قميصا فإن ررادك المناف ون علاى خلعات فاال :))   -السالم
مناف ون كانوا في جيش علاي يان رياي طالاب ،و ال  .فهؤال  778تخلعت حتى تل اني ((

ارتكيت الذين قتلوا شك رن جرم قتل عنمان رعفم ،و ما نتل عنت ركير و رخطر ، مما 
 عمارا. و يذلك تس ط مزاعم حسن حنفي التي رراد رن ي وهمنا يها. 

 
و رمااا يالنسااية لألياطياال المتعل ااة يااالحواد  التاريخيااة المتفرقااة ، فأولهااا هااو رن     

حسن حنفي زعم رن يني إسرائيل عصوا كال اننيياا  : ناوح ،و إياراهيم ، و موساى 
نذرهم نوح قيال رن يحال يهام العاذاب،و رمارهم يطاعاة ،و عيسى ، و صالو . و قد ر

هللا فعصااوه و رصااروا علااى االنحااراف  ، فاادعا علاايهم و حاال يهاام الع اااب. و كااذلك 
 .  779صالو ف د رمرهم يترك الناقة و عدم ع رها فع روها

و رقول: إن قولت هذا مملو  يانخطا  من يدايتت إلاى  نهايتات ،و ال يصاو رن ي اع     
ي التاري  رو الترا  ريادر ، اللهام إال إذا كاان يتعماد الوقاوا فيهاا لتايااُ فيها ياح  ف

فااي نفساات . و ذلااك ال ااول فاااهر الاايطالن ال يحتاااج إلااى  ن اااش ،و ال إلااى  تونيااق 
إلفهار يطالنها . ننت من المعروف شرعا و تاريخا رن يناي إسارائيل ينتسايون إلاى  

رب يني إسرائيل المياشر مان جهاة ، و ، فهو  -و هو إسرائيل عليت السالم –يع وب 
مان جهاة رخارى  . و يماا رن انمار  -عليهم الساالم-هو اين إسحاق ،و حفيد إيراهيم 

كذلك فإنت ال يمكن رن يكون نوح و صالو و إياراهيم مان رنيياا  يناي إسارائيل لسايب 
جدوا قيل رن ي ولاد إسارائيل نفسات . فكياف ييعا  هللا  منط ي واضو ، هو رن هؤال  و 

 تعالى  نوحا و صالحا و إيراهيم إلى  يني إسرائيل قيل رن ي وجدوا رصال ؟ ! .
و رما النموذج الناني فيتمنل في رن حسن حنفي ذكار رنات يعاد عصار ايان خلادون     

توفى سنة  هجرية جا  )) عصر الشروح و الملخصاُ و موسوعاُ ، حين  808الم 

نصوصااها ،و تجتاار علومهااا ،و  عاشااُ الحضااارة اإلسااالمية علااى نفسااها ، ت هّمااش
تشرح متونها على مدى خمسة قرون منذ الفتو العنماني حتى فجار النهضاة الحديناة 

 . 780في ال رن الماضي((
و قولت هذا ال يصو ، نن عصر انحطاط الحضارة اإلسالمية لم ييدر يعد عصار     

ماا تااله اين خلدون ،و إنما سي ت يأكنر من خمسة قرون ،و ما عصر ايان خلادون و 
إال امتداد و استمرار لالنحطاط الحضار  الذ  يدر منذ ركنر من خمساة قارون ، نام 
رزداد اتساعا و عم اا فاي زمانات  و ماا يعاده . و هاو شخصايا رشاار فاي تاريخات إلاى  
مفاهر من ذلك ،و ما حّل يالمترب من خراب و فتن ، و تراجع لمستواه الحضار  

جانيا كييرا من حضارتنا منذ رواسط  -ل اين خلدونقي -. و قد كان المتول قد دمروا
ال رن السيع الهجر . علما يأن حضارتنا قد يدرُ تعااني مان االنحطااط السياساي و 

 التفكك االجتماعي منذ ال رن انول الهجر  و ما تاله .
و رما فاهرة الشروح و المختصراُ فهي ريما كانُ قد يلتاُ ال ماة زمان ايان      

اهرة شاارح الكتاااب و اختصاااارها ياارزُ جلياااا فااي ال ااارن النالااا  خلاادون . نن فااا

                                                
 .  1391ص:  1. و انلياني: الجامع الصتير و زياداتت ، ج  75ص:   6رحمد ين حنيل : المسند ، ج  778
 .  42ص:  3حسن حنفي : الدين و النورة في مصر ، ج  779
 .  17ص:  6نفس المرجع ، ج  780
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الهجر  ، نم توسعُ ركنر فيما يعد . و نتل عن ذلك ريضا إعادة شرح المختصراُ 
،و قد يرزُ يشكل واضو في ال رن الرايع الهجر  ، و ازدادُ اتسااعا فاي ال ارن 

 .  781الخامس و ما يعده
د فهرُ قيل عصر اين خلادون يفتارة و كذلك المصنفاُ الموسوعية ، فهي ق       

طويلااة ريضااا . منهااا : موسااوعة الحاادي  النيااو  ، و عنوانهااا: جااامع انصااول فااي 

هجرياة ،  606رحادي  الرسول نياي الساعداُ مجاد الادين يان اننيار المتاوفى سانة 

جمع فيت رحادي  الكتب الستة، و هي: الموطأ ، و الصحيحان ، و سنن ريي داود ، و 
. و منهااا ريضااا الموسااوعاُ الف هيااة ، ككتاااب  782  ، و ساانن النسااائيساانن الترمااذ

حلى في  42اإليصال في  مجلدا ، و هما الين حزم الفااهر   11مجلدا، و كتاب الم 

رجزا  للموفق اين ين قدامة الم دسي ،و هو كتاب  10. و كتاب الم تني في الف ت في 

 .  783ذاهب انريعةفي الف ت الم  ارن جمع فيت مصنفت ف ت السلف و الم
و النموذج النال  مفاده هاو رن حسان حنفاي اساتنكر علاى المسالمين مواصالتهم       

استخدام المصطلحاُ الشرعية ال ديمة ، كألفاف الجنة و النار ، و الحاالل و الحارام 
،و المالك و الشيطان . نم دعا إلى  إس اطها و التعيير عن مضامونها يلتاة عصارية 

لتعيير عن مضمونها. نم زعم رن )) مفكرينا ال دما  قد اسا طوها و ركنر قدرة على ا
استعملوا يدلها رلفافا ركنر ع النية و عمومية (( . رما نحن فلام نساتطع رن نستكشاف 

 .  784العلوم المعاصرة
خااالف للح ااائق الشاارعية و       و رقااول: إن قولاات هااذا ياطاال جملااة و تفصاايال ، و م 

تتلاايط . نناات روال إن المصااطلحاُ الشاارعية ال يصااو  التاريخيااة ،و فياات افتاارا  و
تتييرها شرعا و ال ع ال . و لن يستطيع هذا الرجل و رمنالت تتييرها من جهة . كما 
رن لكل علم مصطلحاتت يتميز يهاا ، فاإذا ماا يادلناها نكاون قاد اعتادينا عليات و حرفناا 

هاوض الحضاار  جانيا منات مان دون ر  ميارر صاحيو مان جهاة نانياة . كماا رن الن
 الح ي ي ال يتطلب تتيير المصطلحاُ ال ديمة من جهة نالنة . 

و ال يتيااب عنااا رن العياارة ليسااُ فااي تركنااا للمصااطلحاُ ال ديمااة و تعويضااها     
ياااأخرى  جديااادة معاصااارة ، فهاااذا رمااار لااايس ضاااروريا ، نن التطاااور العلماااي و 

صاطلحاُ . فهاذه نفارة الحضار  و مواكية التمدن كل ذلك ال يتم يمجرد تتييار الم
سطحية شكلية انهزامية يعيدة عن العوامل الح ي ة التي تؤد  يانمم إلى  النهوض و 

رن تتوفر فيهاا شاروط رساساية ، رهمهاا  -لكل رمة تريد تح يق ذلك -الرقي . إنت اليد 

تح ياق العادل الح ي اي ياين الراعاي و  -2وحدتها الداخلية: قيادة و شاعيا ،  -1رريعة:

العماال الجاااد و المتواصاال . لكاان  -4طلااب العلااوم النافعااة دينااا و دنيااا ،  -3، الرعيااة

الرجل ترك ر سس النهضة الح ي ياة و طالاب يتتييار المصاطلحاُ شاكليا ،و هاذا لان 
 يح ق النهوض الحضار  إذا لم نأخذ يأسيايت الح ي ة . 

                                                
. و ريو  266، 261،  253، 95، 74، 69،  66،   65،  63،  62،  56،  35ص: 1رنفر منال : اين النديم : الفهرسُ ، ج  781

 .  167،  118،  112إسحق الشيراز : طي اُ الف ها  ، ص: 
 .  115عمر سليمان انش ر : تاري  الف ت اإلسالمي ، ص:  782
 .  125،  124،  123نفس المرجع ، ص:  783
 .  54حسن حنفي : في فكرنا المعاصر ، ص:  784
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هال رنات ال و نانيا إن الرجل وقع في خطأ تاريخي فادح و مكشوف ،و ال ردر       
يعي ما ي ول ، رو رنت تعمد ذكر ذلك لتاياُ في نفست !! . فهال ي ع ال رن نتصاّور رن 
المفكرين المسلمين ال دما  تخلوا عن المصطلحاُ الشرعية ؟ ! ، و الرجل قد عمام 
قولت عليهم كلهم ،و على اختالف طوائفهم و تخصصاتهم ، من ف ها  ، و متكلمين ، 

و هذا زعام ياطال ياال شاك ، و تارانهم موجاود عنادنا شااهد  و محدنين ، و فالسفة .
ي وة على رنت  مملو  يالمصطلحاُ الشارعية مان دون تتييار . و مان غيار المع اول 
رن نتوسع في الرد عليات ، نن الاذ  نفااه هاو مان المتاواتراُ ، ومان المعاروف مان 

التمنيال ال  نذكر يعض النمااذج مان يااب -مع ذلك-ترا  المسلمين يالضرورة . لكننا
الحصاار . ففيمااا يتعلااق يعيااارة : الحااالل و الحاارام ، التااي رشااار إليهااا الرجاال ، ف ااد 

مراُ فاي كتااب تمهياد انوائال و تلخايص انوائال للف يات الماتكلم  6وردُ ركنر من 

مااراُ فااي كتاااب  4. و وردُ ركناار ماان  785هجريااة(403ريااي يكاار الياااقالني ) ُ

. و عنارُ عليهاا فاي  786هجرياة(606از )ُ المحصول للمتكلم المفسر للفخر الار

رريعااة مواضااع فااي كتاااب المعتمااد فااي رصااول الاادين للمااتكلم ريااي الحساان اليصاار  
. و وردُ مراُ كنيرة جدا في كتاب يداياة المجتهاد و نهاياة الم تصاد  787المعتزلي

 . 788هجرية(495للف يت الفيلسوف اين رشد الحفيد)ُ 

اده هو رن حسن حنفي زعم رنت  عندما تعاّرض فمف -الرايع -و رما النموذج انخير   
الوطن العرياي للحاروب الصالييية فإنات رغام ضاعف العارب فاإنهم هياوا للادفاا عان 
رراضيهم ،و اتحدُ انمة ، فكان النصر حليف ال ومية العريية . و استمرُ الحرب 

الصليييون من احتالل فلسطين و ييُ الم دس . نم رشاار  -خاللها–سنة استطاا  80

الرجاال إلااى  رن النصااارى العاارب لاام ينخاادعوا يااالحمالُ الصاالييية ننهاام كااانوا )) 
ي ؤمنون يال ومية العريية و ياست الل رراضيهم ... فوقفوا يجاناب إخاوانهم  المسالمين 

 .789ي دافعون عن روطنهم  ،و فطنوا إلى  تستر الحمالُ الصلييية يالدين(( 
مات ، و فيات تتلايط و تحرياف للتااري  . و رقول: إن قولت هذا غير صحيو فاي معف  

نناات روال إن مااا ذكااره عاان ال وميااة العرييااة ال يصااو تاريخيااا ، نن  هااذه الفكاارة لاام 

الميالديين . و مان نام  20و  19يعرفها المسلمون إال عن طريق الترب في ال رنين 

 فإن هذه ال ومية المزعومة لم يكن لها وجاود رصاال زمان الحاروب الصالييية. و مان
المعروف تاريخيا رن العنصر العريي كان ضعيفا جدا زمن تلاك الحاروب ،و معفام 
الدول التي كاناُ قائماة آناذاك ،و التاي قاوماُ الصاليييين لام تكان عريياة رصاال ، و 
هي: الدولة السلجوقية ، و الدولة الزنكية ، و الدولة انيويية ، و الدولاة المملوكياة ، 

اق و انجناس يعتنق معفمها دين اإلسالم. فلم يكن و كانُ شعويها خليطا من انعر
في ذلك الزمان قومية عريية ،و ال وطن عريي ؟ . و كل حدي  عن ذلك آناذاك هاو 

 تحريف للتاري  ،و تدليس على الناس.
                                                

 .  516،  421،  418،  378،  370ص:  785
 .  388،  146ص:  5، ج  617،  560ص:  2ج  786
 .  321ص:  2،  ج 338،  232،  48ص:  1ج   787
 .  640،  487،  329،  294ص:  1رنفر منال : ج  788
 .  193ص:  3ين و النورة في مصر ، ج حسن حنفي: الد 789
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سنة ، فهذا خطأ فاادح .  80و نانيا رنت ليس صحيحا يأن الحروب الصلييية دامُ    

صااليييين لل اادس الشااريف ، ناام وّسااعوا نشاااطهم و ياااحتالل ال 492ننهااا ياادرُ ساانة 

نفاوذهم و كّونااوا ممااالكهم فااي يااالد الشاام . و فااي النصااف انول ماان ال اارة الخااامس 
الهجر  اشتدُ حركة االسترداد اإلسالمية على يد الزنكيين ، نام واصال انيويياون 
نة ذلك ، و قاد تمكان الناصار صاالح الادين انياويي مان اساترداد ال ادس الشاريف سا

هجرية .و لم تتوقاف الحارب ياساترداد ال ادس ، يال اساتمرُ و تمكان صاالح  583

 589الاادين ماان رد الحملااة الصاالييية النالنااة ،و فاال ي  اااومهم إلااى  رن تااوفي ساانة 

هجريااة. و قااد اسااتمرُ يعااده الم اومااة اإلسااالمية للصااليييين علااى يااد انيااوييين و 

هجرياة  690لوجاود الصالييي كلات سانة المماليك ، إلى  رن تم ال ضا  النهائي علاى ا

. فااالحروب 790ياسااترجاا مدينااة عكااا، و ي يااة السااواحل الشااامية علااى يااد المماليااك

عاما ،و إنما داماُ قراياة قارنين مان الازمن ، و يالضايط داماُ  80الصلييية لم تدم 

 سنة !! .  198سنة . و الفارق كيير جدا يين نمانين سنة و  198

ت عن تعااون النصاارى العارب ماع المسالمين فاي حارويهم ضاد و نالنا إن ما قال     
الصليييين ، فهو لم يذكر عليت مناال ،و ال ونق ما ذكره للرجوا إليات و التأكاد منات . 
و قد يحنُ على ذلك في كتب التاري  فلم رعنر على ذلك التعاون ، و إذا كان حاد  

تيعااة لاا ديهم ، فلااو كااان كااذلك فااي يعااض المااراُ ، فإناات لاام يكاان عامااا و ال قاعاادة م 
الشتهر و ذ كر مرارا . و من الطييعي جدا رن يتعااون نصاارى العارب ماع إخاوانهم  
في الع يدة نصارى رورويا في احتاللهم لييُ الم دس و غياره ، فهام رماة واحادة . و 
قد حذرنا ال رآن الكاريم مان اليهاود و النصاارى م طل اا ، فاي قولات سايحانت: ))}َولَان 

ْم ق اْل إِنه ه اَدى َّللّاِ ه اَو اْله اَدى َولَائِِن تَْرَضى َعن َك اْليَه ود  َوالَ النهَصاَرى َحتهى تَتهيَِع ِملهاتَه 
َُ رَْهَوا ه م يَْعَد الهِذ  َجا َك ِمَن اْلِعْلِم َما لََك ِمَن َّللّاِ ِمن َوِلاّيٍ َوالَ نَِصايٍر { ساورة -اتهيَْع

ْم ، و }يَااا رَيَُّهااا الهااذِ -120الي اارة: ااه  يَن آَمن ااواْ الَ تَتهِخااذ واْ اْليَه ااوَد َوالنهَصاااَرى رَْوِليَااا  يَْعض 

اااِلِميَن { ااْم إِنه َّللّاَ الَ يَْهااِد  اْل َااْوَم الفه اانك ْم فااأنهم ْنه  سااورة -رَْوِليَااا  يَْعااٍض َوَماان يَتَااَولهه م ّمِ

 . -51المائدة:
تشهد على تعاون نصارى الشام و مما ي ؤكد ذلك ريضا رنت توجد شواهد تاريخية      

و مااا جاااوره مااع رعاادا  المساالمين ماان الصااليييين و المتااول . فماان ذلااك رناات عناادما 

هجرية كاتاب زعايم الفرنجاة نصاارى  541استشهد السلطان عماد الدين زنكي سنة 

.  791فأجايوه و تعاونوا معت في دخولت إلى  المديناة -يأرض الجزيرة –مدينة الّرها 

هجرية( جمع اين جوسالين الفرنجاة و 569لطان نور الدين محمود)ُ و في ريام الس

ها  ، فدخلها يتعاون مع نصارى المديناة ،  -على غفلة من رهلها–اتجت إلى  مدينة الرُّ

                                                
، 452ص:  6، ج  401ص:  5. و اين العماد الحنيلي : شذراُ ، ج  369،  368ص:  13رنفر منال : اين كنير: اليداية ، ج   790

459  . 
 .  58ص:  1ريو شامة الم دسي : كتاب الروضتين في رخيار الدولتين النورية و الصالحية ، ج  791
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ف تل و نهب من فيها من المسلمين . فهّب نور الدين لنجدة المدينة، فكسر الفرنجة ،و 
ها الذين تعاونوا مع   . 792الفرنجةانت م من نصارى الرُّ

هجريااة فاارح  648و عناادما هاااجم الصااليييون مدينااة دمياااط المصاارية نحااو ساانة     

هجرياة و  658. و عنادما دخال المتاول مديناة دمشاق سانة  793يذلك نصارى يعلياك

خّريوها و انت موا من رهلها يعدما رعطوهم ارمان ؛ اجتمع نصاارى دمشاق ياالمتول 
زاروا كنائسااهم فأصاايو لهاام يااذلك دولااة و  و رّحيااوا يهاام . فأحساان إلاايهم المتااول، و

صولة في دمشق ،و كان يعضهم ي ول: )) فهار الادين الصاحيو ديان المسايو(( ، و 

ي ياادة  699ذموا اإلسالم و المسلمين عالنية. و عندما عاد المتول إلى  دمشاق سانة 

. و ال شااك رن تعاااون 794ملكهاام غااازان، تعاااون معهاام نصااارى دمشااق ماارة رخاارى 
م مااع المتااول ، هااو دلياال آخاار علااى تعاااونهم مااع رعاادا  اإلسااالم و نصااارى الشااا

المسلمين من جهة ، و على رن تعاونهم مع المتول هو شااهد داماغ علاى رن تعااونهم 
مع إخوانهم الصلييين هو رمر طييعي و عاد  في تّصرهم،  تفرضت علايهم ع يادتهم 

 ، و تعاونهم معهم رولى من تعاونهم مع المتول . 
 -ماان ردعيااا  الع النيااة  -تامااا لهااذا الميحاا  يتيااين رن الااذين رددنااا علاايهمو خ     

رياااطيلهم كنياارة جاادا ، ذكرنااا نماااذج منهااا تعلااق يعضااها ي صااص ال اارآن الكااريم ،و 
رخرى  تتعلق يالرواياُ الحدينية و التاريخية و مانهل تح ي هاا، و منهاا نمااذج حاول 

رن هااؤال  ليسااوا ماان رهاال التح يااق تاااري  الصااحاية و حااواد  متفرقااة . فتيااين منهااا 
التاريخي ،و ال يهتمون يت و ال ي مارسونت إال قليال ، و يطري ة ناقصاة و معّوجاة ،و 
ال يمتلكااون منهجااا ن ااديا تاريخيااا شااامال لن ااد انسااانيد و المتااون معااا . و هااذا ياان ض 

ساوا ماان مازاعمهم المتعل اة يالع النياة و الموضاوعية ، و الي ااين و التح ياق. إنهام  لي
الع النيين ، و من ال رهل الي ين ، و ال مان رهال التح ياق فاي معفام ماا يكتيونات عان 

 اإلسالم و رهلت . 
 رابعا: أباطيل تتعلق بترجمة التراث القديم إلى  اللغة العربية:

ن فرد هذا الميح  لموضوا ترجمة الترا  ال ديم إلى  اللتة العريية زمن التدوين     
المي. نااورد ماان خاللاات طائفااة ماان انياطياال و الشاايهاُ تتعلااق خااالل العصاار اإلساا

 يأسياب تلك الترجمة و رجالها ،و رهدافها و خصائصها ،و إيجايياتت و سليياتها .
فيالنسية نسيايها و دوافعها و رهدافها فإن حسن حنفي ذكر رن تلك الترجماة تماُ    

.و  795وفيفهاا لصاالحت ريضاارغية في إنرا  الن افة اإلسالمية ،و فهم الماورو  و ت
لاام تكاان )) دافعااا نفريااا خالصااا مجاارد حااب االسااتطالا و التعااّرف علااى ن افاااُ 
الشعوب المتلوية ، و يل كانُ دافعا عمليا لن ل علوم الطب لمداواة الجند في مجتمع 
الفاتو،و علااوم الكيميااا  لصاناعة السااالح(( . و كااان الهاادف مان تلااك الترجمااة موقفااا 

                                                
 .   58ص:  1نفست ، ج  792
 .  208ص:  13اين كنير : اليداية ، ج  793
 .  10ص:  14، ج  254ص:  13نفس المصدر ، ج  794
 .  118ص:  1، ج  1حسن حنفي: من الن ل إلى  اإليداا ، مل  795
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ضرورة التعرف على الوافد من رجل استعمالت لفهم الماورو  ،و حضاريا عاما من 
 .  796إيجاد ن افة حدينة تجمع يين االننين

و رقول: إن قولت هذا غير صحيو فاي معفمات ، و فيات تتلايط و تادليس . ننات روال    
ال يصااو إدراج دياان اإلسااالم ضاامن مصااطلو المااورو  ، فهااو وحااي هللا و ديناات ،و 

نا ،و ال ول يما زعمت الرجل هو خطأ ع ياد  و منهجاي خطيار ليس مورونا وال ترا
جدا ، ال يصو ال ول يت شرعا و ال ع ال ، و رما ما رنتجات المسالمون مان علاوم فهاو 
إنتاج يشر  ينتمي إلى  الترا  اإلسالمي. و دين اإلسالم لم يكن في حاجة ضرورة 

فص حكم م  ل يشرح نفست ينفسات ،و إلى  ترا  ال دما  لفهمت ، فهو دين شامل كامل م 
لت منهجت الذاتي في الفهم و اليح  و االستدالل العلمي، و هذا رمر سايق رن تناولنااه 
و ييناااه و ون نااااه . لاااذا فااإن فهمااات ال يتوقاااف ريااادا علااى منطاااق اليوناااان، و ال علاااى 
طييعياتهم ،و ال على إلهياتهم ،و ال على ر  ترا  يشر  آخر. و من يزعم ذلك فهو 

اهل يدين اإلسالم و ال يعي ما ي ول ، و إما رنات  يتعماد ال اول ياذلك لتايااُ إما رن ج
في نفست . علما يأن دين اإلسالم ال يمنع من االستفادة من ر  علم نافع ، على رن يتم 

 ذلك يطري ة شرعية صحيحة مفيدة . 
 و نانيا إن حاجة المسلمين للطب مانال ال تعناي يالضارورة ترجماة التارا  الطياي   

ال ديم الستفادة منت ،نن الطب مان ضارورياُ الحيااة اإلنساانية ،و ال ي وجاد مجتماع 
هااو نفساات لاات طااب   -علياات الصااالة و السااالم-إنساااني لاايس لدياات طااب . و نن النيااي

معروف يالطب النيو  ، و قد رمر المسالمين يالتاداو  و تعلام الطاب ، فاي قولات: ))  
، رمارهم  797ع لت دوا  غير دا  واحاد الهارم ((تداووا فإن  هللا لم يضع دا  إال وض

يذلك لي كونوا ننفسهم طيا ، و لم ي علق ذلك ياليح  عنت عند الشعوب انخرى  ،و ال 
 يترجمتت مست يال . 

و قد كان للعرب طيهم قيل اإلسالم ، فلما رسلموا ردخلاوه فاي الطاب اإلساالمي ،     
يهم عالجوا يت رنفسهم طيلاة ركنار مان  نم يعد ذلك كّون المسلمون ننفسهم طيا خاصا

سنة قيل ترجمة الترا  ال ديم . فكان طيهم كافيا لمعالجة مجتمعهم و جنودهم .  100

لذا فأنهم الخطأ الفادح ال ول يأن المسلمين كانوا في حاجة ضرورة إلى  الطب ال ديم 
ُ و توقفاُ لمعالجة الجنود في مجتمع الفتو . نن الفتوحاُ اإلسالمية كاناُ قاد تما

ّمنذ مدة طويلة . و قد عالجوا جنودهم يالطب الذ  كانوا يعرفونت قيل ترجمة الترا  
 الطيي ال ديم ،و لم يكونوا في حاجة ضرورة إليت ريدا . 

و نفااس انماار ي  ااال عاان الكيميااا  ، ف ااد كانااُ للمساالمين خياارة كافيااة لصااناعة      
صانع المسالمون رسالحتهم يأنفساهم فاي انسلحة قيل رن ت تارجم كتاب الكيمياا  , و قاد 

العهدين النيو  و الراشاد  ،و فتحاوا انقااليم الواساعة ، و رطااحوا يادولتي الاروم و 
الفرس يأسلحتهم التي صنعوها قيل رن تترجم كتب الكيميا  يمدة طويلة . و عليت فإن  

ليس زعم الرجل المتعلق يالطب و الكيمياا  ال يصاو ،و هاو مان يااب التتلايط و التاد
 ركنر مما هو من ياب التفسير العلمي الصحيو . 

                                                
 .  25،  14ص:  2ج  1نفس المرجع ، مل  796
 .   278ص:  4رحمد ين حنيل: المسند ، ج   797
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و نالنا إن المسلمين لم يكونوا في حالة ضرورة إلى  ن افة ال دما  لفهم الشرا ،و    
ال الشرا كان في حاجة إليها ، و ال هم كانوا في حالة ضرورة لترجمتها و االطالا 

رجنيية تناساب عصارهم . نن  عليها و االستفادة يها ،و ال كانوا في حاجة إلى  ن افة
ما كان عندهم من علوم الشرا و اللتة ، و الفطرة و اليديهة، و التجارب العملية ،و 
مااا حاانهم علياات الشاارا ماان اليحاا  و االستكشاااف ، و تسااخير مفاااهر الطييعااة و 
خيراتهاا لصاالو اإلنسااان  ، كال ذلاك كااان كافياا لهاام ياأن تساتمر حياااتهم حيااة عاديااة 

ن العودة إلى  علوم ال دما  . والح ي ة هي رنهم  لو لم ي ترجماوا حرفاا طييعية من دو
واحدا من تلك العلوم لََما حاد  لهام ر  مكاروه ، و لََماا تعطلاُ مسايرة حضاارتهم ، 

، و إنما سيكون عامال هاما في إنشا   798كالذ  حد  لها عندما ترجموا ذلك الترا 
ييعياا علاى رسااس منط يااُ و طييعياااُ علاوم طييعياة و تطيي ياة ذاتياة تنماوا نماوا ط

 ال رآن، و عمرانياتت و إلهياتت . 
و ال يصااو ال ااول يااأن عمليااة الترجمااة كانااُ موقفااا حضاااريا عامااا يضاارورة     

التعرف على الترا  ال ديم . فهذا غير صحيو ، ننت مخالف لما حاد  فاي الواقاع ، 
ية ، و ال علميااة ،و ال فهااي لاام تكاان ضاارورة شاارعية ، وال اجتماعيااة ، و ال سياساا

عتيارين مان  كانُ ت عير عن رغية انمة ،و ال عان موقاف مان ي منلهاا مان علمائهاا الم 
علما  الشريعة ؛ و إنماا كاناُ ت عيار عان رغياة رفاراد مان الخلفاا  و رجاال دولاتهم، 
ففرضوا رغيتهم على انئمة ي وة السلطة . و يما رن انمر كذلك فعملهم ال ي عير عن 

شرا و ال عن موقاف انماة ، و إنماا ي عيار عان موقاف ال لاة الاذين فرضاوا موقف ال
على انمة ترجمة ذلك الترا  ، و لم يكن موقفهم موقفا حضاريا عاما ضروريا كما 

 زعم الرجل .  
و رما فيما يتعلق يالمترجمين فإن حسن حنفي رشار إلى  رن النصارى العرب هم      

نين ين إسحق ، و اسحق ين حنين ، و يحيى ين عاد  الذين رفعوا لوا  الترجمة كح  
،و كانوا نصارى دينا ، و عريا لسانا، و مسلمين ن افة . و كان والؤهم للعروية لتاة 
و ن افة ، و لم يكن والؤهام لليوناان رو الروماان لتاة و ن افاة . نام ذكار رن حناين يان 

صالو المورو  ((. و اسحق يمكن ال ول يأنت )) كان رول المسلمين لتوفيف الوافد ل
رشار ريضا إلاى  رن هادف هاؤال  مان الترجماة لام يكان نشار ن افاة اليوناان، يال كاان 
هدفهم منها تطوير ن افة اننا الحضار  العريي العام،و لم يكن)) الهادف نشار ن افاة 

 . 799التير في ن افة اننا ،و تتريب ن افة اننا في ن افة التير ((
 
ير صحيو في معفمت ، و فيت تحريف و تتلايط و تادليس. و رقول: إن قولت هذا غ   

ننت روال إن الن افة التي يصو رن ي سمى يها اإلنسان  و ي نسب إليها ، هاي التاي ت اوم 
على الدين ، رو الع يدة ، رو المذهب ، رو االتجاه الفكر  الذ  ي ؤمن يت اإلنساان  ،و 

وكياتت . فهاي ن افاة ت عيار عان من نم فهي التي تتحكم في تصاوراتت و وجدانات  و سال
ن افة اله وية ،و هاي تايعاة للادين رو الماذهب ، رو للمياادئ الفكرياة انخارى  . و رماا 
المعارف التي يكتسيها اإلنسان  يالمطالعة الحرة ، رو التخصص العلمي ، فهي علوم 

                                                
 : م اومة رهل السنة للفلسفة اليونانية  . للوقوف على يعض ذلك رنفر كتاينا 798
 .  11،  10،  9،  7ص:  2ج  1، مل  118،  37ص:  1حل 1حسن حنفي: من الن ل إلى  اإليداا ، مل  799
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تطيع و معارف و ن افة نفرية ال يصو تسمية اإلنسان  يها ، رو نسيتت إليها. و ال يس
الفرد رن ينتمي إلى  ن افاُ متناقضة . منال ذلك رن الياح  المتخصص فاي اندياان 
و المذاهب الفكرية ، ال شك رن لت ن افة واسعة ياإلسالم ،و اليهودية ،و النصرانية ، 
و اليوذية ،و الهندوسية ،و الشيوعية ،و الوجودية و غيرها من انديان و المذاهب ؛ 

وصف يأنت  : مسلم ن افة، و نصراني ن افاة، و يهاود  ن افاة ، و فهل هذا اإلنسان  ي
شيوعي ن افاة، و وجاود  ن افاة، و ياوذ  ن افاة...إل  ؟ ! . إن هاذا ال يصاو ،و هاو 
تالعااب و تتلاايط !! ، و إنمااا ي  ااال فياات : لاات ن افااة متخصصااة تتعلااق يتلااك انديااان و 

 المذاهب . 
نصاارى الاذين تخصصاوا فاي الدراسااُ و هل المستشرقون المالحدة و اليهود و ال 

اإلسالمية ، يصو رن نصفهم يأنهم  مسلمون ن افة ؟! . إن  ذلاك ال يصاو ، و ال اول 
يات هاو تضاليل و تتلايط . نن  ن افاة اإلنساان  التاي يصاو رن يتسامى يهاا، رو ينتمااي 
رماا إليها ، رو ي عرف يها ، هي ن افاة الع يادة رو الماذهب الاذ  ي اؤمن يات اإلنساان  ،و 

ن افة المعارف و العلوم فال يصو شرعا و ال ع ال رن يتسمى يها ,و ال ينتساب إليهاا 
 ،و ال ي عرف يها . 

و ينا  على ذلك فإن ما زعمت حين حنفي من رن النصارى العارب المتارجمين       
كانوا مسلمين ن افة، هو زعم ال يصو ، نن هاؤال  يماا رنهام  كاانوا نصاارى ، فهاذا 

كاانوا نصاارى ديناا و ن افاة ،و إال ماا كاانوا نصاارى رصاال ،و يماا رنهام    يعني رنهام
نصارى فهم يالضرورة نصارى ديناا و ن افاة . و عليات فإنات ال يصاو وصافهم ياأنهم  
كاانوا مساالمين ن افاة ، حتااى و إن كاناُ لهاام ن افاة إسااالمية . و مان ي ااول ياذلك فهااو 

تااالط ، و متالعااب . حتااى رن حساان حنفاا نااين ياان م ضاالل ،و م  ي زعاام رن المتاارجم ح 
إسحق كان رول المسلمين من وفف الوافد لصالو المورو  . و هذا ال يصو ، ننت  
خطأ فاحش لففا و مضمونا ، فأما لففاا فإنات ال يصاو و ال يجاوز شارعا و ال ع اال  
سلم ،و هذا رمر يديهي ال يحتاج  وصف غير المسلم كالنصراني رو اليهود  ، يأنت  م 

كااان نصاارانيا  -حنااين ياان إسااحق –ل . و رمااا مضاامونا فااإن  هااذا المتاارجم إلااى  دلياا
تمسكاً يت تعصيا لدينت م  . فهو نصراني قليا و قاليا،  ال يصاو تساميتت مسالما ،و  800م 

تمسك يدينت -هو نفست ال يرضى رن نسميت يهودياا ، و ال مسالما، و ال   -كنصراني م 
ا . ، و من يصفت يذلك ف د اعتدى عليت. يوذيا ،و ال يسمو لتيره رن يًسميت يذلك ريض

لكن حسان حنفاي فعال ذلاك ، افتارا  عليات و علاى التااري  ،و تتليطاا و تدليساا علاى 
 ال را ، فلماذا هذا التحريف؟ ! . 

و نانيا إن ماا ذكاره الرجال عان رهاداف المتارجمين مماا ترجماوه ، فهاي لام تكان     
كتفاى ياالفن و الارر  ،و هماا ليساا دليلاين كذلك . ننت لم يذكر ردلة تؤيد ما قالت ،و ا

،و ال يد لهما من شواهد صحيحة تؤيدهما. و ننت توجد شواهد تنفي ما ذهب إليت، و 
تؤياااد ماااا ناااراه مااان رن هاااؤال  المتااارجمين عملاااوا علاااى خدماااة ديااانهم و رفكاااارهم و 
مصااالحهم الدنيويااة ماان جهااة ، و سااعوا ريضااا إلااى  إفساااد دياان اإلسااالم و الفكاار و 

هو رن هللا تعالى  حذّرنا  -ر  الشواهد-جتمع اإلسالميين من جهة رخرى  . و رولهاالم

                                                
. و  جمال الدين ال فطي: رخيار العلما  يأخيار الحكما  ،  172ص:  1اين ريي رصييعة : عيون اننيا  في طي اُ انطيا  ، ج  800
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من اليهود و النصارى، و نّص على رن عدا هم لنا دائم ،و لان يرضاوا عناا ، ل ولات 
ْم ق اْل إِنه ه اَدى سيحانت :  َّللّاِ }وَ لَن تَْرَضى َعنَك اْليَه ود  َوالَ النهَصاَرى َحتهاى تَتهيِاَع ِملهاتَه 

َُ رَْهَوا ه م يَْعَد الهِذ  َجا َك ِمَن اْلِعْلِم َما لََك ِمَن َّللّاِ ِمان َوِلاّيٍ َوالَ  ه َو اْله َدى َولَئِِن اتهيَْع
، و  }يَا رَيَُّهاا الهاِذيَن آَمن اواْ الَ تَتهِخاذ واْ اْليَه اوَد َوالنهَصااَرى  -120سورة الي رة:-نَِصيٍر {

ااه مْ  ااْم إِنه َّللّاَ الَ يَْهااِد  اْل َااْوَم رَْوِليَااا  يَْعض  اانك ْم فااأنهم ْنه   رَْوِليَااا  يَْعااٍض َوَماان يَتَااَولهه م ّمِ
. و ينا  على ذلك فإن  اليهود و النصارى لان يعملاوا  -51سورة المائدة:-الفهاِلِميَن {

من رجل مصلحتنا و ال مصلحة ديننا من جهة ، و رنت من واجينا و من ح نا رن نشك 
 واياهم و فيما قدموه لنا و نحذر منت من جهة رخرى  . في ن
و ماان  -و الشااهد الناااني مفاااده هاو رناات يمااا رن هااؤال  المتارجمين كااانوا نصااارى    

فهم يال شك ينفرون إلينا من خلفيتهم الدينياة ،و هاي تفارض  -غيرهم من رهل الذمة
ماان –ذا يجعلهاام علاايهم رن ينصااروها و يتصاادون لماان ي خالفهااا ، رو يتهااددها . و هاا

نن  يعملااوا ضااد مصاالحة اإلسااالم و المساالمين يكاال مااا  -الطييعااي و المنط ااي جاادا
 يملكون . 

هو شاهد ماد  محسوس يتمنل في الترا  ال ديم الذ   -النال  -و الشاهد انخير    
ترجموه إلى  اللتة العريية ، فهو ترا  ملي  يالشركياُ و الضالالُ ،و غيرها من 

لشاارعية . منهااا ال ااول يأزليااة العااالم ،و نفااي الصاافاُ اإللهيااة ، و ال ااول المخالفاااُ ا
ينفرية الفيض ، و ال ول يتعدد ارلهة ياسم الع ول العشرة ،و إنكار المعاد انخرو  

. و هذه انفكار و الع ائد هي إنكار صريو لما قرره اإلسالم ، و هدم و  801الشرعي
خالفة رساسي ة ، و موجهة ضده ريضا . و عليت فإنت ال يصو نسف لت ، ننها ت خالفت م 

ترجمتهاا ،و إذا ت رجمااُ ففاي حاادود ضاي ة و يشااروط ، في ؤخاذ النااافع منهاا و ي تاارك 
الياقي ، مع التعليق و الرد و اإليطال إذا ت رجم ما ي خالف الشرا لضرورة اساتدعُ 

 ذلك . 
لهم من دون التازام لكن ما فعلت هؤال  المترجمون، هو رنهم  ترجموا كل ما وص    

رياطياال و ضااالالُ و مخالفاااُ  -فيمااا ترجمااوه -يتلااك الشااروط . ياادليل رننااا وجاادنا
شرعية كنيارة ، رشارنا إلاى  يعضاها رعااله. و ارن ياين يادّ  كتااب تلخايص ماا يعاد 
الطييعااة نرسااطو لّخصاات اياان رشااد الحفيااد ،و هااو مملااو  يالمخالفاااُ الشاارعية و 

أزليااة العاااالم ، و الع ااول العشااارة انزليااة الخالااادة ، و انخطااا  العلميااة ، كاااال ول ي
. فهذه انخطا  و الضالالُ و انياطيال هاي  802مساهمتها في خلق العالم و تسييره

دليل قاطع دامغ على رن الذين ترجموا الترا  ال ديم عملوا على إفسااد ديان اإلساالم 
م هاو تطاوير ن افاة و الفكر اإلسالمي ،و ليس انمر كما زعم حسن حنفاي ياأن هادفه

اننا. و إنما ح ي ة عملهم هو رن جانيا كييرا منت كان ال صد منت إفسااد ديان اإلساالم 
ورهلت . يدليل ما ذكرناه ،و ما نتل عن عملهم في الواقع من انحرافاُ فكرية خطيرة 
جاادا ، قااال يهااا كيااار الفالساافة المساالمين ، فااأنكر ريااو يكاار الااراز  النيااوة ، و فضاال 

ي الفيلساوف علاى النياي، و قاال ايان ساينا و ايان رشاد يأزلياة العاالم ،و رنكارا الفاراي
 . 803المعاد انخرو  الشرعي . لذا كفّرهم كيار رهل العلم و ذموهم و طعنوا فيهم

                                                
 للوقوف على ذلك رنفر منال ، كتاينا: م اومة رهل السنة للفلسفة اليونانية  . و ن د فكر اين رشد الحفيد .  801
 و ما يعدها .  123، ص:  1958ح  ت عنمان رمين ، مكتية اليايي الحليي ، ال اهرة ،  802
  د فكر اين رشد الحفيد .للوقوف على ذلك انفر للمؤلف  : م اومة رهل السنة للفلسفة اليونانية  . و ن 803
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فواضاو مان ذلااك رن ماا قااام يات هاؤال  المترجمااون كاان عمااال ناقصاا و متشوشااا    
علاام . و هااذا خااالف مااا رراد رن مسااموما ، فأفسااد فكاار و ساالوكياُ كنياار ماان رهاال ال

زافي لهؤال  !! .   ي وهمنا يت حسن حنفي ، الذ  كال المديو الج 
ترجماة ، فاإن  حسان حنفاي رشاار إلاى  رن الحضاارة     و رما فيماا يتعلاق ياالعلوم الم 

اإلسالمية رفضُ اندب اليوناني،و قيلُ الفلسفة اليونانية ، و رفضُ ريضا إلهياُ 
 ات و طييعياتات . نام ذكار م ارناة ياين يعاض جواناب طييعياااُ ررساطو ،و قيلاُ منط

ررسااطو و طييعياااُ ال اارآن الكااريم . فااذكر رن ررسااطو رقااام طييعياتاات علااى مياادرين: 
انول هو رن الطييعة ال تصنع شيئا عينا ، يال دائماا تفعال مان رجال غاياة ،و هاو ماا 

َُ يتفق مع وصف الطييعياُ في ال رآن:  َهذا يَاِطالً س ْيَحانََك فَِ نَا َعذَاَب } َريهنَا َما َخلَْ 

. و الناني هو رن الوفيفة تخلق العضاو لايس العكاس -191سورة آل عمران:-النهاِر {

ُ  اْلِجانه  ،و النفرة الوفيفية ت عير عن روح ال رآن في عدة آيااُ ، منهاا } و ََماا َخلَْ ا

حدنااة . و ا-56سااورة الااذارياُ:-َواإلنااس  إاِله ِليَْعي ااد وِن { لطييعااة واسااعة الحيلااة ، م 

 .804النفام ، صانعة فاعلة
و رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمت، و فيت تتليط و تادليس و تحرياف .    

نناات روال  يجااب التفريااق يااين مااا تااّم ترجمتاات ماان التاارا  ال ااديم ، و يااين مواقااف 
وقاف المسالمين ،و المسلمين منت. و ذلك رن الكالم الذ  ذكره الرجل يتعلق رساسا يم

ليس يما تّم ترجمتت ، نن عملية الترجمة شملُ ارداب ، و المنط ياُ ، و اإللهياُ 
. فااالرفض و ال يااول  805، و الطييعياااُ ، و التعاااليم اليونانيااة و الهنديااة و الفارسااية

تارجم ،و إنماا يتعل اان يموقاف  اللذان رشار إليهما حسان حنفاي ال يتعل اان ياالترا  الم 
 ن منت . المسلمي

نااذ رن     فيالنسااية لمااوقفهم مناات فااإن معفمهاام رفااض الفلساافة اليونانيااة فااي عمومهااا م 
ت رجمُ إلى  ال رن الخامس الهجر  . و فيت حد  تّحاول خطيار فاي موقاف يعاض 

مان الفلسافة اليونانياة، و ذلاك عنادما انت اد التزالاي  -السانة الخلاف–علما  انشاعرة 
ردخلت في رصول الف ت في كتايت: الم ستصفى من علم إلهياُ ررسطو و قيل منط ت ،و 

انصول . فتأنر يت كنير من علما  انشعرية و رقيلوا على دراسة المنطق الصور  
الع اايم ،و الاادعوة إلياات و الاادفاا عناات ،و إدخالاات فااي كتااب انصااول، ياال إن يعضااهم 

 .  806توسع في اإلقيال على فلسفة اليونان عامة 
الحنايلة و رهل الحدي  على منهل السنة السلف في رفضهم  و في ذلك الفرف فل  

للفلسفة يإلهياتها و منط ها و يكنير من طييعياتها . و قد تجلى ذلك في انت اداُ كياار 
علما  الحنايلة و رهل الحدي  لتلك الفلسفة ، كاين الجوز ، و اين تيمية ، و الذهيي، 

 . 807و اين قيم الجوزية ، و اين كنير
لااذين قيلااوا نلااك الفلساافة و نشااروها و دافعااوا عنهااا ، فهاام عامااة الفالساافة لكاان ا   

تعصاايين لفلساافة ررسااطو، فانتصااروا لهااا ، و  المساالمين ،و معفمهاام كااانوا مشااائين م 

                                                
. و م دمة في علم االستتراب  11. و حوار المشرق و المترب ، ص:  14ص:  2ج  1حسن حنفي: من الن ل إلى  اإليداا ، مل  804

 . 100، ص: 
 .  42، ص:  2008لييب عيد التني: دراساُ في تاري  العلوم عند العرب ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ال اهرة ،  805
 للوقوف على ذلك و التوسع فيت رنفر كتاينا : م اومة رهل السنة للفلسفة اليونانية  .  806
 و ما يعدها .  21للوقوف على تفاصيل مواقفهم رنفر : نفس المرجع ، ص:  807
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ضاايعوا روقاااتهم و جهااودهم فااي الاادفاا عاان منط اات الع اايم ،و إلهياتاات الشااركية ،و 
 . 808طييعياتت المملو ة يالفنون و انخطا  العلمية

و يذلك يتيين جليا خطأ ما ذكره الرجل عندما عمام حكمات الساايق ياأن الحضاارة     
اإلسااالمية قيلااُ طييعياااُ ررسااطو و رفضااُ إلهياتاات و منط اات. و الصااواب هااو رن 
غاليية المسلمين رفضوا الفلسفة اليونانية ، غير رن طائفة منهم وّساعُ مجاال انخاذ 

الهجار  و ماا يعاده ، لكان عاماة الفالساافة منهاا ي يولهاا للمنطاق مناذ ال ارن الخاامس 
المسلمين قيلوها و دافعاوا عنهاا . و هاذا التفصايل لمواقاف المسالمين منهاا لام ياذكره 

 حسن حنفي ، فأصدر حكما عاما روقعت في خطأ فادح . 
و نانيا إن م ارنة الرجل لطييعياُ ررسطو يطييعياُ ال ارآن الكاريم ، هاي م ارناة   

صاايال . فأمااا جملااة فااإن  طييعياااُ ررسااطو ت ااوم علااى إلهياتاات ال تصااو جملااة و ال تف
رافية ، كال ول يأزلية الكون و ريديتت ،و تأليت انفالك المعروفة يالع ول العشرة ،  الخ 
شاركتها هلل في الخلق و تسيير العلم ، و قيامها علاى نفاام إيادوكس و يطليماوس  و م 

ي منال ماا فاوق فلاك ال مار ،و هاو عاالم في الفلك الذ  ي  سم العاالم إلاى  قسامين: قسام 
الجواهر انزلية الخالدة , الناني ي منل عالم ما تحُ فلك ال مر ،و هو عالم التكاّون و 

خالفاة للشارا و العلام  809الفساد ،و هو العالم انرضي . و كال هاذه انفكاار ياطلاة م 
ا ،و رن هللا معا. فالشرا ركد على رن العالم مخلوق لات يداياة و ساتكون لات نهاياة حتما

هايمن عليات ،و ال ي وجاد فاي الشارا  سايّر لات و الم  تعالى  هو خالق العالم يأساره و الم 
ذكر و ال إشاارة لحكاياة عاالم ماا فاوق فلاك ال مار و ماا تحتات. و رماا علمااٌ فاإن العلام 
الحدي  رنيُ يأن العالم مخلوق لات يداياة و ساتكون لات نهاياة ريضاا ، و ن اض حكاياة 

نذ رن استخدم غاليليو المنفار في ال رن السايع عشر عالم ما فوق ا ل مر و ما تحتت م 
فاي الساما  ياالم  َّرب و ررى رقماارا  الميالد  ،و من طريف ما يّذكر رنت عندما نفر

للمشتر  ،و تيين لت خطأ ررسطو في ت سيمت للعالم إلى  عالم ما فاوق ال مار انزلاي 
ا يعاض انرساطيين لمشااهدة ذلاك امتنعاوا ،و عالم ما تحُ فلك ال مر الفاساد ،و دعا

.و حتاى حسان حنفاي انت اد  810من الذهاب لمشاهدة ذلك ، غيرة على مذهب ررسطو
 .  811ذلك الت سيم و وصفت يأنت  كان موتا ،و خرافة ، و اغترايا

خااالف لطييعياااُ ال اارآن ريضااا ، نن  فااي     و رمااا تفصاايال فااإن مااا ذكااره الرجاال م 
خالف لما طييعياُ ررسطو رن الطيي عة هي التي تصنع ، و ت وجد ،و ت كّون ؛ و هذا م 

ركد عليت ال رآن مرارا من هللا هو خالق كل شي  ، و ال خالق سواه . و التريب في 
َُ َهذا يَاِطالً س ْيَحانََك فَِ نَا َعذَاَب  انمر رن حسن حنفي ذكر قولت تعالى  } َريهنَا َما َخلَْ 

، لتأييااد مااا ت ولاات فلساافة ررسااطو يااأن الطييعااة هااي  -191سااورة آل عمااران:-النهاااِر {

َُ (( ،و  كّونة ، مع رن ارية خالف ذلك ، فهي قالُ : )) َريهنَاا َماا َخلَْ ا الصانعة و الم 
 لم ت ل رن الطييعة هي التي خل ُ كما تزعم فلسفة ررسطو .

                                                
 للوقوف على ذلك رنفر للمؤلف : م اومة رهل السنة للفلسفة اليونانية  . و ن د فكر اين رشد الحفيد .  808
 1و ما يعدها . و علي حسن موسى و آخرون : تاري  علم الفلك ، ط 123ال : اين رشد : تلخيص ما يعد الطييعة ،  ص: رنفر من 809

و ما يعدها . حسن حنفي:. يوسف كرم : تاري  الفلسفة الحدينة ، دار ال لم ، ييروُ ، ص:  46، ص:  1984، دار دمشق ، دمشق ، 

16  ،20 . 
 .   20،  16يوسف كرم : نفست ، ص:  810
 . 61ص:  1ج  1من الن ل إلى  اإليداا ، مل  811
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خالف للشرا الذ  كما رن التائية في فلسفة ررسطو هي غائية آلية ريدية ، و هذا م     

لق من رجلها ،و رنت سينتهي عنادما ي ؤديهاا . و كال ذلاك  ركد على رن العالم لت غاية خ 
قائم على رساس العيودية هلل تعالى  ،و في النهاياة يكاون المعااد انخارو  الاذ  ي  اام 
فيات الحساااب و الع ااب ،و مااا يترتاب عناات مان جنااة و ناار . و هااذا ال وجاود لاات فااي 

 رسطية ، فشتان يين التائيتين !! .التائية ان
و رما حكاية ررسطو عن رن الوفيفة التي تخلق العضو و ليس العكس ، فال يصو    

م ارنتها يما ورد عن الوفيفة في ال رآن ، نمرين: انول هو رن ال رآن ال ي ول يما 
الق كل ي ولت ررسطو من رن الوفيفة تخلق العضو ،و إنما ي ول: إن هللا تعالى  هو خ

شي  ، و من نم فهو سيحانت  خالق العضو و الوفيفة معا ، ك ولت:} َوَخلََق ك له َشْيٍ  

ِ الهِذ  رَتْ َاَن ك اله َشاْيٍ  رنات  َخيِياٌر يَِماا -2سورة الفرقان: -فَ َدهَره  تَْ ِديراً { ْنَع َّللاه ، و} ص 

ُِ َواْنَْرَض َكانَتَاا  ،و }رََولَاْم يَاَر الهاِذينَ  -88ساورة النمال:-تَْفعَل وَن { وا رَنه السهاَماَوا َكفَار 

 .  -30سورة اننييا :-َرتْ اً فَفَتَْ نَاه َما َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَما  ك له َشْيٍ  َحّيٍ رَفاََل ي ْؤِمن وَن {

و انمر الناني هو رن حكاية الوفيفة التي تصنع العضو هي زعام ال يصاو ، فاال    
،و ال العضو يصنع الوفيفة ،و إنما هماا و كال ماا فاي العاالم الوفيفة تصنع العضو 

حددة لت سلفا. و الواقع يشاهد علاى ذلاك ، فكال كاائن  خل ت هللا تعالى  لي ؤد  وفيفة م 
لق عليها.   مخلوق يوفيفتت و رعضائت ،و لن يستطيع تتيير ِخل تت التي خ 

التااي اتصاافُ يهااا  و رمااا فيمااا يخااص انياطياال المتعل ااة يالخصااائص و الممياازاُ   
عملية الترجمة ، فمنها رن حسن حنفي زعم رن عملية الترجمة التي تمُ لم ي وجد لها 
فيها اضطراب ،و إنما الذ  حد  هو محاولة للتحرر مان اللفاف يحناا عان المعناى ، 
فااال )) توجااد ترجمااة عرييااة م ضااطرية ، ياال هنااا يحاا  عاان المعاااني لتجاااوز اللفااف 

رن عملية الترجمة كانُ )) ترجماُ رمينة ت عد من رروا  . و زعم فؤاد زكريا 812((
 .  813انعمال التي تح  ُ حتى ذلك العصر ((

يالتة و تتليط . ننت روال     و رقول: إن قولهما هذا غير صحيو في معفمت ، و فيت م 
إن الترجمة الصحيحة ليساُ هاي التاي تتجااوز انلفااف كلياة طلياا للمعااني،و ال هاي 

لى انلفاف و ت همل المعاني، يل يجب الجمع يينهما حسب طييعاة الانص التي ت ركز ع
رو اللفااف . فااإذا كااان الاانص رو اللفااف واضااحا و ال ي ياال تااأويال يعياادا صااحيحا ، فااال 
يصو تحميلت ماا ال يحتمال ،و ت ويال صااحيت ماا لام ي ال . و عليات فاال يصاو تجااوز 

و انصل في التعييار عان المعناى  اللفف إذا لم يكن ي يل ذلك ، نن اللفف هو انساس
راد التعيير عنت. و إال ستصيو عملية الترجمة هي عملية تحرياف للانص  الح ي ي الم 

 يدعوى طلب المعاني و تجاوز اللفف . 
و ال يصو ال ول يأن عملية الترجمة لم ي وجد فيها اضطراب فهذا حكم غير علمي    

لنسيان من طييعة اليشر ، و إذا رضفنا ،و ال يصو إصداره . نن  الخطأ و السهو و ا
إلااى  ذلااك إمكانيااة تصاارف المتاارجم فااي توجياات الاانص و تحريفاات تااأنرا يع ائااده و 

                                                
 .   21ص:  2ج  1حسن حنفي: من الن ل إلى  اإليداا ، مل  812
 .  120فؤاد زكريا : التفكير العلمي ، ص:  813
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مذهييتت و مصالحت ، فإن  عملية الترجمة ستكون ناقصاة و م ضاطرية،  و م تضامنة 
 لكنير من االختالالُ و انخطا  و التحريفاُ . 

حنفي نفست ن ض كالمت السايق عندما رشار  و الشاهد على ذلك ريضا هو رن حسن   
إلى  رن احتمال الخطأ في الترجمة وارد يسيب السارعة فاي الفهام، رو ل ايس فاي فهام 
معنى لفف ما ، فأدى ذلك إلى  وقوا رخطا  و إخالل فاي المعناى . و اعتارف ريضاا 

ناى لتاياة رنت رننا  عملية الترجمة ا ستيدلُ رلفاف يألفاف رخارى  ، ال ت اؤد  نفاس المع
 . و يهذا يكون الرجل قد نسف كالمت السايق نسفاٌ !! . 814في نفس المترجم

و يما رن انمر كذلك ، و عملية الترجمة كنيرا ما تمُ يطري تين منفردتين، هماا     
: الترجماااة ياااالمعنى ، و الترجماااة الحرفياااة . و المترجماااون لااام يكوناااوا كلهااام رهااال 

عناي رن عملياة الترجماة تضامنُ رخطاا  و . فاإن هاذا ي 815اختصاص فيماا ترجماوه
ن ائص كنيرة ، نن الترجمة الحرفياة وحادها ال تكفاي ،و الترجماة ياالمعنى و حادها 
هي ريضا ال تكفي . كما رن المترجم غير المختص رخطاؤه كنيارة ، ننات  ي تارجم ماا 

 ال يفهم . 
علماا ،و ال نزاهاة و نانيا إن كنيرا من المترجمين لم يكونوا في مستوى الترجمة     

جد فيهم غير الم ختصين ، فكان الطييب منال ي ترجم كتب  ، و ال موضوعية . ننت  و 
جد في النصارى من كان يتادخل فاي  الرياضياُ و الفلك ، و ما ورا  الطييعة . و و 
النصوص المترجمة حسب مذهيت ، فتدخلوا في توجيت فلسافة رفالطاون و ررساطو ، 

حدهم على رر  ي خالف مذهيت حذفت ، رو حاّوره ،و ريماا رضاافوا فكانوا )) إذا وقع ر
. فاأدى ذلاك إلاى  تحرياف نصاوص ،و  816كلهم إلى  كتب الفالسفة ماا لايس منهاا((

انتحال لايعض انعماال ، ينسايتها إلاى  غيار رصاحايها انصاليين ، فوصالُ الفلسافة 
شّوهة ممسوخة جهال من الناقلين رو   .817قصدا منهماليونانية إلى  المسلمين م 

   
و يااذلك يتضااو جليااا خطااأ مااا قالاات الياحنااان حساان حنفااي و فااؤاد زكريااا ،و إنمااا   

الصااواب هااو رن عمليااة الترجمااة جمعااُ يااين الذاتيااة و الموضااوعية ، و الخطااأ و 
 الصواب ،و السليياُ و اإليجايياُ .

مين و الخاصية النانية مفادها هي رن حسن حنفي زعام رن رعماال هاؤال  المتارج    
ال ي وجد فيها خطأ و صواب ،و إنماا هاي دراجااُ مختلفاة فاي فهام الانص . و كارر 
ذلك ي ولت: )) ال ي وجد فهم للنص صواب رم خطأ ، يل تأكيد قرا ة لت دفاعا عن اننا 
فااي مواجهااة ارخاار. ال ي وجااد معنااى موضااوعي للاانص ، ياال معنااى م اارو  فياات ماان 

. ال يهام معناى الانص الخااص ، فاذاك ال الحاضر إلى  الماضي ، رؤياة انناا لآلخار
 .  818يعلمت رحد و ال حتى مؤلفت... ((

و رقول: إن قولت هذا غير علماي و ال يصاو ، و فيات تتلايط و تادليس ،و تالعاب     
يانلفاف ،و ال ردر  هل الرجال يعاي ماا ي اول ، رو رنات  تعماد ذكار ذلاك لتايااُ فاي 

                                                
 .  233و ما يعدها  ،  50،  49،  48،  33ص:  2ج  1حسن حنفي : من الن ل إلى  اإليداا ، مل  814
. و لييب عيد التني: دراساُ في تاري   129العرب في العلم و الفلسفة ، المكتية العصرية ، ييروُ ، ص: عمر فروخ: عي رية  815
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جمة النص ،و يين ال را ة الذاتية لت ، فهذا نفست ؟! . ننت روال  يجب التفريق يين تر
رمر واضو ال يحتاج إلى  دليل إلنياتت . لكن الرجل رغفلت و جعل انمرين واحدا هو 
ال را ة الذاتية للنص . و هذا خطأ ييّن نن الترجمة لهاا شاروطها و مميزاتهاا ، كماا 

االلتزام فيها يالنص  رن ال را ة الذاتية للنص لها مميزاتها و شروطها . فانولى يجب
قليا و قالياا: منات و إليات ،و ال يصاو التادخل فاي معنااه يالزياادة و ال يالن صاان ،و ال 
تارجم رن ال ي ادخل ذاتيتات التاي  ي حمل ما ال يحتمل ، و ال ي  ّول ما لام ي ال. و علاى الم 

ش و ال ريما قد ت تيّر المعنى،و إذا كانُ لت آرا  و انت اداُ لات رن ياذكرها فاي الهاام
 ي دخلها في المتن . 

للنص فهي ريضا ليسُ متحررة من كل شرط و قيد  -الذاتية -و رما ال را ة النانية   
، فعليها رن تتعامل مع الانص يضاوايط علمياة موضاوعية . و هاي و إن كاناُ ركنار 
تحررا من الترجمة ، فال يصو فيها تحميل النص ما ال يحتمال ،و ال ت ويال صااحيت 

 .  ما لم ي ل
و ال شك رن كل عمل علمي إال و يحتمال الخطاأ و الصاواب ، كيااقي رعماال يناي    

آدم انخرى  . فهناك رخطا  قد ت ع يسيب قلة العلم ، و سو  الفهم ، و قلة الخيارة ، 
تارجم . و مناال ذلاك رنناا  تعمد لتاية في نفاس الم  و رخرى  قد ت ع يسيب التحريف الم 

اب ما ، و لم يكن ي ت ن اللتتين اللتين يساتخدمهما،و لام يكان إذا كلفنا ياحنا يترجمة كت
خييااارا يالترجماااة ،و ال كاااان م تخصصاااا رو عارفاااا يماااا ي ترجمااات ،و ال كاااان نزيهاااا 
موضوعيا ، فماذا ننتفر منات ؟ ! ، ال شاك رن ترجمتات ساتكون سايئة للتاياة شاكال و 

 مضمونا.
ت ناا للتتاين ، و م تخصصاا و في م  ايل ذلك المترجم فلو كلفنا مترجما آخر و   كاان م 

في موضوا الكتاب ، و نزيها حياديا ، و لات خيارة واساعة فاي الترجماة ، الشاك رن 
الترجمة ستكون جيدة للتاية شكال و مضمونا ،و رحسن من ترجماة انول ، يال و ال 
مجال للم ارنة يين العملين . و هذا دليل قاطع داماغ علاى رن الترجماة فيهاا الخطاأ و 

 اب ، كما هو موجود في كل رعما يني آدم.الصو
  
و واضو مما ذكرناه رن زعم الرجل ال يصو ، لكان ييادو رنات قاال ياذلك  محاولاة    

منت لتمرير رفكاره الخاطئة المتعل ة يترجمة الترا  ال ديم عاماة ،و الفلسافة اليونانياة 
ا اعترف خاصة. و الشاهد على ذلك ريضا رنت هو شخصيا ن ض زعمت السايق عندم

يحدو  رخطا  و ن ائص في الترجمة نسياب مختلفاة ، منهاا: عادم فهام الانص فهماا 
صحيحا ، و تعمد يعض المترجمين استخدام رلفاف يألفاف ال ت ؤد  نفس المعنى لتاية 

 .  819في نفس الم ترجم
و نانيا إن زعمت يأنت ال ي وجد معنى موضوعي للنص هاو زعام ال يصاو ،و غيار    

حكما فإنت يالضرورة لت معنى موضوعي علمي ريضا  . نن النص إذا كان واضحا م 
شاهد محسوس ال يصو و ال يمكن التشكيك  ييّن ، و هذا رمر م  حكم م  واضو مفهوم م 
تشااايها احتماليااا يحتماال ركناار ماان معنااى ، فهااذا يجااب فهماات  فياات . و إذا كااان نصااا م 

الشاتياه و االحتماال . و يطري ة علمية صحيحة موضوعية إلزالة ذلاك التماوض و ا
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يذلك نرفع عنت فنيتت ،و يصيو نصا موضوعيا واضحا مفهوما ،و يسا ط ماا زعمات 
 حسن حنفي .

لكن التريب في انمر رن الرجل زعم ذلك ،و نسي نفسات رو تناسااها يأنات  شاكك     
علاى رنات   -و هاو ناص ريضاا -في موضوعية معاني تلك النصوص ، و قدم لناا رريات

ح ي ي موضوعي عندما قرر يت زعمت السايق . فلم يشك فيما قرره ،و كالم صحيو 
ال في: هل نحن سنفهم كالمت رم ال ؟ ! ، إنت  شكك في فهم كالم غيره ، و لم ي شاكك 
في فهام النااس لكالمات هاو!. فنصاوص غياره ذاتياة مشاكوك فيهاا ،و ال يمكان فهمهاا 

و هاذا وحاده كااٍف لارد  على ح ي تها ، و نصوصت هو موضاوعية يمكان فهمهاا !! .
زعمت السايق ، فعلى ر  رسااس علماي موضاوعي يكاون كالمات موضاوعيا واضاحا 

 مفهوما ،و كالم عيره ليس كذلك ؟؟!! .    
و الخاصية النالنة مفادها رن حسن حنفي يرى رن الن افة اليونانية لم تكن غازياة      
انُ لم تتزناا يعوامال خارجياة . و قولت هذا ال يصو نن الن افة اليونانية إن ك 820لنا

، إال رنهااا غزتنااا يعواماال داخليااة ، رهمهااا عااامالن : انول يتمناال فااي الخلفااا  الااذين 
رمروا يالترجمة و شجعوها و وسعوا مجالها يطري ة سيئة ، مان دون إذن مان انماة 

. و عمال هاذا  821، و ال من علمائها، و ال من دينها ،و ال من حاجة ح ي ية للمجتمع
ال ي عتير عمال مشروعا ،و إنما هو خطأ ارتكب في حق دين اإلسالم و رهلت ،و  حالت

 ال ي عير إال عن ررا  و مواقف الخلفا  الذين رمروا يالترجمة و شجعوها . 
و العامل الناني يتمنل في المترجمين رنفسهم ،و معفمهم كانوا من رهل الذمة ، و     

ساهمة في تحريف  قد ساهموا ي وة في تشجيع الخلفا  ، و جلب الكتب ال ديمة ، و الم 
خالفة لدين اإلسالم . و عملهم  كنير مما ترجموه ،و في إدخال انفكار و المذاهب الم 
هاااذا ال ي عيااار عااان إرادة انماااة و ال عااان دينهاااا ،و إنماااا هاااو ي عيااار عااان رغيااااتهم و 

 مصالحهم المذهيية و المادية معا. 
ترجم رفسد ركنر مماا رصالو ،و و الوجت الناني لذلك التزو      هو رن ذلك الترا  الم 

رضاار ركناار ممااا نفااع ، يسااب كناارة مخالفتاات للشاارا ، و انحرافاات المنهجااي ،و كناارة 
. فكاان ذلاك ساييا فاي إفسااد جاناب كييار مان الفكار اإلساالمي مان 822رخطائت العلمية

، حتى جهة ، و في إفساد فكر و سلوكياُ معفم الفالسفة المسلمين من جهة رخرى  
 .  823رن كنيرا منهم كفّرهم العلما  و ذموهم صراحة

و عليت فإن الن افة التي ذلك هو حالها ، فهي ن افة غازية يال شك . لكنرة مخالفتها    
للشرا الصحيو ، و الع ل الصريو ،و العلام الصاحيو مان جهاة ، و لم اوماة معفام 

 .انمة لها ،و فرضها عليها ي وة السلطان من جهة رخرى  
فمفادهاا رن حسان حنفاي زعام رن الن افااُ ال ديماة  -الرايعة -و الخاصية انخيرة    

التي ت رجمُ إلى  اللتة العريية كانُ تعتمد على الع ل و حده .و كانُ المصطلحاُ 
 . 824اليونانية ع النية و طييعية إنسانية
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ك الن افااُ و رقول: إن قولت هذا فيت حق و ياطل ،و لايس كماا زعام هاو . نن  تلا   
ال ديمة ليسُ نتاجا إنسانيا صرفا ، و إنما هو يتضامن يداخلات كنيارا مان ي اياا تعااليم 
الوحي و اننييا   من جهة ، و هو ليس نتاجا يشريا قائما على الع ل الصريو وحده 
ف ط ،و إنما يتضمن ريضا جانيا كييرا مما رنتجتت انهوا  و العصيياُ و الفنون من 

الشاواهد علاى ذلاك كنيارة جاداً ، منهاا مانال الفلسافة اليونانياة ، ف اد  جهة رخارى  . و
نال عناد  كانُ مليئة يانسااطير و انوهاام ،و الفناون و انخطاا  العلمياة ، كعاالم الم 
رفالطون ، و إلهياُ ررسطو ال ائمة على المحرك انول و الع ول العشارة ،و رزلياة 

رياطيال و خرافااُ و رهاوا  ، لايس فيهاا ماا العالم ،و النفس الكلية ، فإن  معفم ذلك 
ي وافاق الشارا الصاحيو ،و ال الع ال الصاريو ،و ال العلام الصاحيو. هاذا فضاال عاان 
انخطااا  العلميااة الكنياارة الموجااودة فااي فلساافة ررسااطو، و التااي تكلاام فيهااا يااال ع اال 
صريو ،و ال علم صحيو ، و ال منهل علمي سليم . ك ولت يأن الشمس ياردة ، و رن 
المرارة فضلة ال فائدة منها ، و رن دور الادماغ هاو تيرياد ال لاب، و رن فاك التمسااح 

كّونة من قطعة واحدة ، فال يساتطيع تحريكهاا  السفلي ال يتحرك ، و رن رقية انسد م 
 . 825كيف يشا  ،و غير ذلك كنير جدا في كتيت الطييعية

س )) العلام ال اديم علاى و ريما يرد علينا حسان حنفاي في اول: إنات مان الخطاأ قياا    
تايرة للعلم الحدي   العلم الحدي  ،و العلم ال ديم لت مستوياتت و فلسفتت و تصوراتت الم 

رة ((  .  826، منل وفيفة الم 
و تيريااره هااذا غياار صااحيو فااي معفماات ، و هااو محاولااة مناات إلخفااا  كنياار ماان    

ة اليونانية خاصاة . فاإذا رخطائت و شيهاتت التي يناها على العلم ال ديم عامة ،و الفلسف
ما رفهرنا رخطا  العلم ال اديم ياالحتكاام إلاى  الشارا الصاحيو ،و الع ال الصاريو و 
العلم الحادي  ، فهاذا لايس فاي صاالحت ، ننات  سيكشاف تهافاُ و يطاالن  كنيار مان 

خالف للشرا و العلم معا  .  827فكره ، كموقفت ي دم العالم و دفاعت عنت مع رنت  م 
العلم هو العلم ،و الخطأ هو الخطأ ، و العلم الصحيو منهجات واحاد فاي  علما يأن    

عمومت ، مع تنّوعت حسب مواضيعت . و ررسطو لم يكن علميا و موضوعيا فاي كال 
فلسفتت ،و ال التزم يالمنهل العلمي الصحيو في كال ريحانات . ف اد رصااب فاي مواقاف 

رخطاأ فاي مواقاف كنيارة ريضاا  كنيرة عندما التزم فيها ياالمنهل العلماي الصاحيو ، و
عندما لم يلتزم فيها ياذلك المانهل . و لات رخطاا  مهماا اخترعناا لات فيهاا الميارراُ و 
انعذار ، فإن ذلك لن ي حّول خطأه صوايا ، و ال يرفع عنت اللوم ، ننت تكلم فيها يال 
و  علم و جزم يصحتها ، مع رنات اعتماد فيهاا علاى الساماا ، رو الفان ، رو االحتماال

الترجيو ، ك ولت يالع ول العشرة ، و رن فك التمساح السافلي ال يتحارك ، و رن عادد 
 .  828رسنان المررة رقل من عدد رسنان الرجل ،و غير ذلك كنير جدا

و ال يصااو ال ااول يااأن مصااطلحاُ اليونااان كانااُ ع النيااة و طييعيااة إنسااانية .       
تهم هاي جاز  مان فلسافتهم ، و فهذا كاالم غيار علماي و ال ع الناي ، نن  مصاطلحا
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مليئة يالح اائق و الصاواب ، و تضامنُ جانياا مان  -كما سيق رن ييناها –هي فلسفة 
الع النية و اإلنسانية ، لكنها مان جهاة رخارى  ، هاي فلسافة مليئاة ريضاا يانياطيال و 
الخرافاااُ ،و الالع النيااة و الالإنسااانية . و التاااري  يشااهد علااى تكياار اليونااان علااى 

وب انخرى  ،و تسميتهم لهم ياليرايرة ،و فاد تجلاى ذلاك واضاحا فاي اخاتاللهم الشع
 لمصر و يالد فارس على يد انسكندر الم دوني.

    
و هذا كلت شاهد دامغ على يطالن ما زعمت الرجل ، و هو نفست قد ن ضت عندما     

فاالك العشارة ذكر رن الفلسفة اإلسالمية ال ديمة و ما ت دمت من الع ول العشارة ،و ان
،و عااالم مااا فااوق فلااك ال ماار ،و عااالم مااا تحااُ ال ماار هااو )) مااوُ ،و خرافااة ، و 

ليسااُ  -زورا و يهتانااا -. و يمااا رن هااذه الفلساافة التاي سااماها إسااالمية 829اغتاراب((
ترجمة إلى  اللتة العريياة ، فاإن  830إسالمية و ال عريية ، و إنما هي فلسفة ي ونانية م 

ا إسالميا ، و إنما هو ت سيم ي وناني قائم على نفاام يطليماوس ذلك الت سيم ليس ت سيم
، فاإن هاذا يساتلزم رن قولات الساايق ينطياق علاى فلسافة اليوناان . فهاي إذاً  831الفلكي

فلساافة )) مااوُ ، و خرافااة ، و اغتااراب(( ، و ليسااُ ع النيااة ،و ال طييعيااة ،و ال 
 إنسانية ، و ليس لها من ذلك إال ال ليل !! . 

    
رن عملية الترجمة التي شهدها  --من موضوا ترجمة الترا  ال ديم -و يذلك يتيين   

ال رنااان الناااني و النالاا  الهجريااان لاام تااتم يطري ااة كاملااة صااحيحة ، و قااد تخللتهااا 
ن ائص و رخطا  كنيرة . منها رنها لم يكن الشرا رساسها ، و ال كانُ خاضعة لت ،و 

مائها الممنلين لها . و منها رنها لم تتم علاى رياد  ال كانُ نايعة من انمة و ال من عل
على ريد  رناس ال يمنلاون دينناا ،  -في التالب–مسلمة ت ية متخصصة ،و إنما تمُ 

و ال رمتنا، و ال مصالحنا العاماة . و منهاا ريضاا رنهاا لام تاتم يطري اة ع النياة علمياة 
لع لي و العلماي الصاحيو هادفة ، على رساس من االنت ا  الجيد ،و الن د الشرعي و ا

. فترتب عن كل ذلك رن سليياُ العملية كاناُ ركيار مان ايجايياتهاا،و ضاررها ركيار 
 من نفعها ، و عدمها رحسن من وجودها. 

يتيين رن ما رناره يعض ردعيا  الع النية من رياطيل  -الرايع -و ختاما لهذا الفصل    
لتااري  و حركاة الترجماة ، لام يصاو تتعلق يالسيرة النيوياة ،و الحادي  النياو  ، و ا

منها شي  ، و ما هي إال مزاعم جوفاا  ال دليال صاحيو عليهاا ، و قاد ناقشاناهم فاي 
 ذلك و يينا يطالنها و تهافتها . 

طاااب لياال فيمااا يكتيوناات عاان تاريخنااا، فااال     و اتضااو ريضااا رن هااؤال  اندعيااا  ح 
الممارسااة الن ديااة للرواياااُ  يملكااون منهجااا ن ااديا كااامال شااامال ،و ال لهاام خياارة فااي

إساانادا و متنااا. و ال هاام يحرصااون علااى اسااتخدام الرواياااُ الصااحيحة و اسااتيعاد 
الضعيفة و الموضوعة ، فانمر عندهم كلت سايان، و هاذا لايس مان ريجادياُ اليحا  
       العلمي الصحيو !!.                                                                        

   
                                                

 .  61ص: هامش ص:  1ج  1حسن حنفي : المرجع السايق ، مل  829
 و ما يعدها .  112للتوسع في ذلك رنفر كتاينا:  م اومة رهل السنة للفلسفة اليونانية ، ص:  830
 سيق تونيق ذلك .  831
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 و الطوائف، و علم الكالم و الفلسفة أباطيل تتعلق بالمذاهب
 

ن خصص هاذا الفصال للارد علاى طائفاة مان انياطيال و الشايهاُ ، رنارهاا يعاض    
النية المعاصرين ، تتعلق يالمذاهب و الطوائف اإلسالمية ،و يعلام الكاالم ردعيا  الع 
. فمااا تفاصاايل ذلااك ؟ ، و مااا هااي رساايايها و  -خااالل العصاار اإلسااالمي –و الفلساافة 

 خلفياتت المذهيية، و التاياُ المرجوة منها؟ . 

 اإلسالمية:  الطوائفأوال : أباطيل تتعلق بالمذاهب و 
للاارد علااى مجموعااة ماان الشاايهاُ و المتالطاااُ ، و انخطااا  ن فاارد هااذا الميحاا     

انياطيل ، قال يهاا يعاض ردعياا  الع النياة . قسام منهاا يتعلاق يأهال السانة و الشايعة 
تفرقة .   اإلمامية و المعتزلة ، و قسم منها يتعلق ي ضايا مذهيية م 

اقف ارتية: رولها فيالنسية لألياطيل المتعل ة يأهل السنة فسنذكرها من خالل المو     
-232مفاده هو رن حامد ريا زيد زعم رنات عنادما وصال الخليفاة المتوكال العياساي ) 

هجرية( إلى  السلطة ، حد  ان الب فكر  يتراجع المعتزلة و سيطرة الحنيلياة 247
 . 832التي )) تّم إطالق اسم رهل السنة و الجماعة عليها((

و لم ي ون ت ، و كان عليت رن ي ون ت ، نن و رقول: إن قولت هذا غير صحيو تاريخيا   
المنهجية العلمية تفرض عليت ذلك . و رما لماذا قولت غيار صاحيو ؟ ، فهاو ال يصاو 
نماارين: انول هااو رناات لاايس صااحيحا رن اساام رهاال الساانة و الجماعااة فهاار زماان 
د المتوكل عندما نكب المعتزلة ، و إنما هو اسم قديم فهر قيل ذلك يمادة طويلاة ، ف ا

هجرياة( و ماا ناتل عنهاا مان انتشاار للكاذب يشاكل 41فهر يعد الفتنة الكيارى )سانة 
كيير و واسع .نم انتشر و رصيو معروفا في ال رنين انول و النااني الهجاريين و ماا 

 .833يعدهما
و انمر الناني هو رن الطائفة الحنيلية لم تكن فهرُ زمن رحماد يان حنيال ، فهاو    
كاان ماا رعياان و رئماة رهال السانة و رصاحاب  -قيلت و يعده في ريام المتوكل و من –

الحدي ،و لم يكن زعيما و ال إماما للحنيلية ، نن هذه الطائفة لم تكن موجودة رصال 
، ننها لم تكن قد فهرُ كجماعة مذهيياة لهاا اسامها و إمامهاا ، و رجالهاا و ترانهاا 

عااده ، فهاارُ علااى ريااد  إال فااي الريااع انخياار ماان ال اارن النالاا  الهجاار  و مااا ي
. و يمااا رن انماار كااذلك فااإن  مااا ذكااره الرجاال عاان  834رصااحاب رحمااد و تالمااذتهم

 الحنيلية و رهل السنة غير صحيو ،و قد تكلم فيت يال علم ، لتاية في نفست.

                                                
 .  11. و اإلمام الشافعي ، ص:  132حامد ريو زيد : التفكير في زمن التكفير ، ص:  832
 1. الاللكائي : اعت اد رهل اللسنة ،  ج  12ص:  1. و مسلم : الصحيو ، ج  376ص:  1رنفر : عيد هللا ين ر؛مد : السنة ، ج  833

 .  34ص:  7، ج  327ص:  6نوليا  ، ج . و ريو نعيم انصفهاني : حلية ا 154،  72،  61،  60،  57،  55ص: 
رسالة ماجستير غير منشورة ، معهد التاري  ، جامعة الجزائر  – 5، 3ق:  -خالد كيير عالل:  الحركة الحنيلية و رنرها في يتداد  834

 .        166، 106، 43، 34م ، ص:  1996،
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و الموقف الناني مفاده هو رن حسن حنفاي زعام رن إتيااا سالف انماة ينتهاي إلاى     
دم التأسي يأحد من ال دما  و المحدنين معا ، فهم رجال و الت ليد . فاختار هو نهل ع

نحن رجال، نتعلم منهم و ال ن تد  يهم . نم قال: )) إذا كان ال دما  قد آنروا اإلتيااا 
 .  835دون اإليداا ، فإننا نرى مأساتنا في اإلتياا ال في اإليداا ((

    
و تتلايط و تادليس .  و رقول: إن قولت هذا غيار صاحيو فاي معفمات ، و فيات خلاط   

ننت روال إن التأسي و االقتدا  إذا تّما يطري ة صحيحة فهما ليسا عيياا ،و ال ن صاا ، 
و ال عجزا ، يل هما مطلويان شرعا و ع ال . و الرجل لم ي فّرق يين ميادر  اإلتيااا 
و التأسااي ،و يااين مياادر الت ليااد ، فااذمها كلهااا ،و هااذا ال يصااو . نن  الشاارا اإللهااي 

نا يالتأسي و االقتدا  ياننيياا  و الصاالحين ،و لام يأمرناا يالت لياد ، و إنماا ذمات و رمر
رمرنا يسؤال رهل العلام عناد عادم  العلام ،و لام يأمرناا يت ليادهم ، لاذا عااب هللا تعاالى  
على الكافرين ت ليدهم نياهم في ضاللهم . و الشاهد على ماا رشارنا إليات هاو اريااُ 

َق ارتية،  قال سيحان اي َل فَتَفَاره ْساتَِ يماً فَااتهيِع وه  َوالَ تَتهيِع اواْ السُّ ت: } َورَنه َهـذَا ِصاَراِطي م 
ااك م يِاِت لَعَلهك اْم تَته  اوَن { ، و }َوالسهاايِ  وَن -153ساورة اننعاام:-يِك ْم َعن َسايِيِلِت ذَِلك اْم َوصه

َهاِجِريَن َواننصار َوالهذِ  ل وَن ِمَن اْلم  اواْ انَوه ْم َوَرض  ِضاَي َّللّا  َعاْنه  يَن اتهيَع وه م يِإِْحَساٍن ره
ٍُ تَْجِر  تَْحتََها اننهار  َخاِلِديَن فِيَها رَيَداً ذَِلَك اْلفَْوز  اْلعَِفيم  { ْم َجنها سورة -َعْنت  َورََعده لَه 

ِ ر ْسَوةٌ َحَسنَ  -100التوية: َ َواْليَاْوَم ، و }لَ َْد َكاَن لَك ْم فِي َرس وِل َّللاه او َّللاه ةٌ لَِّمن َكااَن يَْرج 
َ َكنِيااراً { ااَداه م   -21سااورة انحاازاب:-اْرِخااَر َوذََكااَر َّللاه ،و }ر ْولَااـئَِك الهااِذيَن َهااَدى َّللّا  فَيِه 

،و  -90سااورة اننعااام:-اْقتَااِدْه ق اال اله رَْسااأَل ك ْم َعلَْيااِت رَْجااراً إِْن ه ااَو إاِله ِذْكااَرى ِلْلعَااالَِميَن {
س اوِل قَاال واْ َحْساي نَا َماا َوَجاْدنَا َعلَْيااِت  }َوإِذَا قِياَل لَه اْم تَعَاالَْواْ إلاى  َماا رَناَزَل َّللّا  َوإلااى  الره

وَن شيئا َوالَ يَْهتَد وَن { ه ْم الَ يَْعلَم   .  -104سورة المائدة:-آيَا نَا رََولَْو َكاَن آيَاؤ 
عان: إتيااا حسان ، و إتيااا ساي  . و التأساي و و ينا  على ذلك فإن  اإلتياا نو    

االقتدا  هما ريضا نوعان: انسوة الحسنة ، و انسوة السايئة ،و االقتادا  الحسان ، و 
 االقتدا  السيئ . و عليت فال يصو الكالم العام الذ  رصدره حسن حنفي .   

ا هو تيني آرا  التير و نانيا إن علما  الشريعة فّرقوا يين اإلتياا و الت ليد ، فاإلتيا  
يالدليل و الحجة . و الت ليد هو خالف ذلك ، يمعنى رنت  تيني و رخذ يآرا  التيار ياال 

. فاإلتياا الحسن ليس مذموما، و هو ضرب من ضاروب االجتهااد ،و إنماا  836دليل
الت ليد هو المذموم ، ننت عجز و سليية ،و قد نهى عنت الشرا ،و رمر يخالفت عندما 

الجتهاااد و اإلتياااا الحساان ماان جهااة ، و نن  الساالف انول قااد مارسااوا حاا  علااى ا
 . 837االجتهاد و اإلتياا و ذموا الت ليد من جهة رخرى 

  
و ليس صحيحا رن ال دما  آنروا اإلتيااا دون اإلياداا . فهاذا حكام عاام ال يصادق    

هو الت ليد .  على كل ال دما  من جهة ، كما رن الذ  يمنع اإليداا ليس اإلتياا و إنما
نن اإلتيااا هاو مفهار مان مفااهر االجتهاااد ، و طرياق إلاى  االجتهااد المطلاق ماان 

                                                
 .  203ص:  2، ج  34ص:  1حسن حنفي : من الع يدة إلى  النورة ، ج  835
 215، 192، ص:  1998، دار النفائس ، انردن ،  2عمر سليمان انش ر : المدخل إلى  دراسة المدارس و المذاهب الف هية ، ط 836

. 
 . 211و ما يعدها ،  192نفس المرجع ، ص:  837
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جهااة رخاارى  . و علمااا  الساالف الصااالو جمعااوا يااين االجتهاااد و اإلتياااا الحساان ،و 
يادا فاي علام  اإليداا النافع ،و ذموا الت ليد . و قد تجلى ذلاك فاي إنتااجهم الفكار  الم 

. و رماا الم لادون فهام  838رصاول الادين ، و التفساير و علومات الحدي  ، و الف ت ، و
. فكانوا م  لدين مذهييين ،و  839الذين قلّدوا انئمة و تمذّهيوا يمذاهيهم و تعصيوا لهم

يدعين. فالرجال لام ي وفاق فيماا ذهاب إليات ،و رخطاأ فيماا  تيعين م  لم يكونوا مجتهدين م 
 قالت عن اإلتياا . 

ه هو رن حسن حنفي قال: )) و إذا كان الموقف هو التحريم و الموقف النال  مفاد   
التام لعلم الكالم ياسم الشرا ، فال يمكن صياغة ع ائد رهل السنة ، نن  كل صياغة 
تعني إعمال الفكر رو تفسير النصوص. و هي كلها اجتهااداُ فنياة ، فاي حاين نجاد 

 .  840 ائد رهل السنة ((يعض الف ها  قد حّرم علم الكالم ، نم صنف فيت دفاعا عن ع
و رقول: إن انمر ليس ما ذكره الرجل ، و قولت هذا غير صحيو في معفمات ،و     

فيت تتليط و تدليس ، نن السلف من رهل السنة الذين حّرموا علم الكاالم لام ي حّرماوه 
ننات  فكاار و كاالم ،و إنمااا حّرماوه نناات فكار غياار صاحيو فااي منهجات و نتائجاات . و 

رنهم  حّرموا ياطلت ،و لم ي حّرموا الفكار لمجارد رنات  فكار يتعلاق ي ضاايا يمعنى آخر 
 .  841رصول الدين

و عليت فإن الفكار روساع مان علام الكاالم ، فاال يخلاو عمال إنساان مان فكار ،و ال     
ي وجد علم يال فكر،و ال ي مكن رن يستتني رهل العلم عن الفكار ،و إال ليساوا مان رهال 

لت من فكار ، في وجاد فكار ف هاي، و فكار حاديني ، و آخار فكار  العلم . فكل علم ال يد
تاريخي ، و فكر كالمي ،و آخر فكر فلسفي ، و فكار ردياي . فعلام الكاالم هاو مجاال 
من مجاالُ الفكر اإلنساني  ،و ليس هاو الفكار اإلنسااني  ذاتات يحيا  مان رفضات و 

من الع النيين . فهذا ذمت يتعطل فكره ، و ال يصيو من رهل الفكر و الع ل ،و ال هو 
ال يصو ريدا ، و هذا هو الذ  تضّمنت كالم حسان حنفاي ، نن كالمات فيات اتهاام ياأن 
من ي حّرم علم الكالم و يطعن فيت ، فهو قاد طعان فاي الفكار و دعاا إلاى  تعطيلات . و 

، لام ياذموا  842هذا زعم ال يصو ، نن علما  السلف منال عندما ذموا كالم المعتزلة
م و ال مطل ت ، و إنما ذموا ياطل كالم هؤال  . و قد ذموه يالكالم و الفكر صفة الكال

السليمين على رساس مان الشارا الصاحيو ، و الع ال الصاريو ، و العلام الصاحيو ، 
فاأنمر ذلاك تاأليف كتااب قيماة فاي الارد علااى المعنزلاة و الجهمياة و المجسامة . منهااا 

لان ض علاى يشار المريساي ،و الارد كتاب الرد علاى الزنادقاة نحماد يان حنيال ، و ا
على الجهمية و هما نياي عنماان الادارمي ،و كتااب خلاق رفعاال العيااد و الارد علاى 
الجهمية لليخار  ، و تأويل مختلف الحدي  الين قتيية ،و كتاب التوحيد الين خزيمة 

 . 
و تلك الكتب مطيوعة و متداولة يين رهال العلام ،و هاي شااهد مااد  قااطع داماغ     
لى تهافُ زعم الرجل الذ  قال يأن رفض علام الكاالم يعناي رنات ال يمكان صاياغة ع

                                                
 . .  108و ما بعدها،  92عمر سليمان األشقر: تاريخ الفقه اإلسالمي، ص:   838
 .  175نفس المرجع ،  839
 .  129ص:  1حسن حنفي: من الع يدة إلى  النورة ، ج  840
 .   27ص:  1. و در  التعارض ، ج  147ص:  13اين تيمية: مجموا الفتاوى ، ج  841
 كما فعل ريو عنمان الدارمي في كتايت : الرد على الجهمية ، و  اين قتيية في كتايت : تأويل مختلف الحدي  .  842
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ع ائد رهال السانة صاياغة فكرياة . فاانمر لايس كماا تصاّوره و قاال يات ، نن علماا  
ردوا علاى رياطيال المعتزلاة و رمناالهم ،و شارحوا  -و من ساار علاى نهجهام-السلف 

و ال ااائم علااى الشاارا الصااحيو ،و مااذهب رهاال الساانة و دافعااوا علياات يااالكالم الصااحي
الع ل الصريو و العلم الصحيو . و يهذا يزول تعجب الرجال عنادما ذكار رن يعاض 
الف ها  حّرم علم الكالم ، نم صنف فيت كتيا دفاعا عن ع ائاد رهال السانة . فاال ي وجاد 
ر  تنااقض فااي ماوقفهم هااذا ، فهام ردوا كالمااا يااطال يكااالم صاحيو . و لاايس الفكاار 

منال للفكار اليشار  حكرا عل ى كالم المعتزلة و رمنالهم ،و ال مذهيهم هو المذهب الم 
مفهر من مفاهر الفكر اإلنساني  المنحارف عان الشارا و  -في عمومت-،و إنما هو

الع ل و العلم . ننهم رقاموه على ت ديم ع ولهم المخلوقة ال اصرة علاى كاالم الخاالق 
 في انحراف هؤال  و من تأنر يهم . الحق الم طلق ،و هذا هو السيب انساسي 

و رما الموقف الرايع فمفاده رن حسن حنفي رشار إلى  رننا نسينا ع ائاد المعارضاة    
كالشاايعة ، و الخااوارج ، و المعتزلااة ، و الزيديااة ، نساايناها لصاامُ وسااائل اإلعااالم 
في عنها ،و )) عدم تدوينها إال في كتب خ صومها يعد رن فنيُ نصوصها انصلية ، 

خضم الصراا السياسي (( . و معنى كالمت هذا رن الرجل حّمل رهل السنة مسؤولية 
 .  843ما حد  لهؤال  حسب زعمت

و رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمت ، ننت  ليس صحيحا رن تلك الفرق     
هي التي كانُ تمنل المعارضة السياسة دوما خالل التاري  اإلسالمي  -التي ذكرها–

نما الصحيو هو رن المعارضة كاناُ حساب النفاام السياساي ال اائم ، ف اد حمال . و إ
لوا ها رهل السنة ضد المعتزلة عندما كانوا فاي السالطة زمان الخلفاا : الماأمون ، و 
المعتصم ، و الوانق . و منّلوها ريضا ضد الدولة اليويهية الشيعية في العراق و يالد 

للهجارة . و منلوهاا ي اوة و شاجاعة زمان  447إلاى   343فارس فاي المادة ماا ياين: 
 567إلاى   297الدولة العييدية اإلسماعيلية فاي المتارب و مصار و الشاام مان سانة 

للهجرة . و منّلوها ريضا في الدولة الصفوية في إيران . يل رن طائفة منهم قد حملُ 
يكرا زمن الدولاة انموياة ، ف اد ناار عليهاا عياد هللا يان ا لزييار ، و لوا  المعارضة م 

الحسين ين علي، و رهل المدينة ، و اين انشع  ،و هذه الحواد  متواترة ال تحتاج 
 إلى  تونيق. 

   
قد فنيُ رصولها ، نن  كال  -التي رشار إليها -و ليس صحيحا رن كتب تلك الفرق   

اومها ،و ياذلك كاناُ كال  دولة كانُ تحمي مذهيها و تدعوا إليت ،و تضيّق على خص 
حمي ترانها الفكر  يكل ما تستطيع ،و ال تتوقع من خصومها رن يحماوه لهاا طائفة ت

. و لهذا فإن كتب كل الفارق ماا تازال موجاودة إلاى  يومناا هاذا ، نن  الواقاع يشاهد 
مان زيدياة و رنناى عشارية  –على رن كال من الخوارج اإلياضية ،و الشيعة اإلمامية 

منا هذا ،و من يطليها عندهم سيجدها . و ما تزال كتيهم عندهم إلى  يو -و إسماعيلية
عان   كتبهاا األصاليةقد غاب عن حسن حنفي رن تلاك الفارق هاي التاي تتعماد إخفاا  

 رهل السنة لتخفي عنهم ضالالتها و انحرافاتها .
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و رما فيما يتعلق يحاواد  حارق و الكتاب و إتالفهاا ، فهاي قاد حادنُ مارارا فاي     
خاصة يأهل السنة ، و إنما هي رعمال تندرج ضمن تاريخنا اإلسالمي ، لكنها ليسُ 

الصراا و التعصب المذهييين يين مختلاف الفارق المتصاارعة التاي شاهدها تاريخناا 
اإلساااالمي.و الشاااواهد التاريخياااة ارتياااة ت نياااُ ذلاااك يوضاااوح: رولهاااا مفااااده هاااو رن 

رُ سنة العييديين اإلسماعليين عندما رس طوا الدولة الرستمية و دخلوا عاصمتها تيه
هجريااة  خّريااوا مكتيااة المعصااومة العااامرة يمختلااف رنااواا المصاانفاُ، يعاادما  296

 .  844رخذوا منها ما يحتاجون إليت من كتب الفلك و الطب و الهندسة
هجريااة رفهاار الشاايعة فااي يتااداد  398و الشاااهد الناااني مفاااده هااو رناات فااي ساانة      

ع  ال اضااي ريااو محمااد مصااحفا زعمااوا رناات  مصااحف عيااد هللا ياان مسااعود ،. فجماا
انكفاااني انعيااان ، و الف هااا  ، و ال ضاااة ، و عاارض علاايهم المصااحف ، فوجاادوه 
ي خاالف المصااحف العنماااني المتاداول يااين المساالمين ، فأشاار ريااو حامااد اإلساافراييني 
يحرقت ، فأ حرق يحضرة الشيعة ، فتضيوا غضيا شديدا ، و دعوا على من فعل ذلك 

مر إلى  حدو  فتنة يينهم و يين رهل السنة لام تهادر إال يتادخل و سيّوه ، نم تطور ان
 . 845الخليفة
و الشاااهد النالاا  هااو رناات عناادما رطاااح الساالطان الناصاار صااالح الاادين يالدولااة     

هجرية ، وضع يده على مكتيتهم العامرة ،  597العييدية اإلسماعيلية في مصر سنة 
مصانفاُ ،و رخارج يااقي كتيهاا إلاى  فأخذ منها هو و رصاحايت ماا اختااروه منهاا مان 

 . 846السوق فييعُ في المزاد العلني
مفااده هاو رنات عنادما دمار المتاول يتاداد و غيرهاا مان  -الراياع -و الشاهد انخيار   

للهجاارة ، اسااتولى وزياارهم نصااير الاادين الطوسااي الشاايعي االننااى  656الماادن ساانة 
 –لمؤلفااُ التاي تهمات هجرية( على كتب رهل السانة ، فأخاذ منهاا ا 672عشر  )ُ

 . 847و رحرق كتب العلوم الشرعية -منها كتب الفلسفة و علم الكالم
و يذلك يتضو جليا رن حسن حنفي افترى علاى رهال السانة ،و لام يكان موضاوعيا    

عندما خّصهم يالذكر و الذم و اننت اد ،و حّملهام رماورا لام يفعلوهاا،و يعضاها ليساُ 
رجل تكلّم في رمور ال علم لت يها ، رو رنت  تناساها خاصة يهم . هذا فضال على رن ال

 لتاية في نفست .
و الموقااف الخااامس يتعلااق يالمدرسااة الساالفية ، ف ااال حساان حنفااي: )) و الع ليااة    

السلفية ليسُ كلها ع لية دينية غييية . صحيو رن اين تيمية ي ؤمن يوجود الشياطين و 
 . 848ف في هذه المدرسة... ((الجن و العفاريُ ،و هذه هو رحد وجوه الضع

و رقول: هذا كالم ال يصو شرعا و ال ع ال ، و صاحيت إما رنت ال يعي ما ي ول ،    
و إمااا رناات صاااحب هااوى يتعمااد ذكاار تلااك انياطياال لتايااة فااي نفساات . نناات روال إن 
المدرسة السلفية كلها هي مدرساة دينياة ع لياة غييياة ، ت اؤمن ياالجن و الشاياطين ،و 
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رخياار ياات الشاارا . و هااذا لاايس خاصااا يهااا ، نناات اعت اااد معااروف ماان دياان  يكاال مااا
 اإلسالم يالضرورة ، نصُ عليت نصوص شرعية كنيرة ، ومن رنكره ليس مسلما . 

و نانيااا إن اإليمااان يالتيااب لاايس عييااا و ال ن صااا، و ال هااو مخااالف للشاارا و ال     
وهمااا و ال خرافااة ، و إنمااا هااو للع اال و ال للعلاام . و اإليمااان يالتيااب الح ي ااي لاايس 

إيمااان حااق ، موضااوعت اإليمااان يوجااود مخلوقاااُ ال نراهااا . و هااذا ال يتناااقض مااع 
الع ل و ال مع العلم ،و قد سيق رن توسعنا في هذا الموضاوا  فاي الفصال النااني ،و 

 ناقشنا فيت  مزاعم ردعيا  الع النية المتعل ة يت ، فال نعيده هنا. 
يااة اإلسااالمية هااي ع ليااة جمعااُ يااين الااوحي الصااحيو ،و الع اال و الع ليااة التيي   

ليس ضعفا و  -كالجن و الشياطين –الصريو ،و العلم الصحيو . و إيمانها يالتييياُ 
 ال ن صا ،و إنما هو قوة و حيوية ، و ي ين و تنّوا ،و ع النية يديهية واعية متفتحة . 

نها ع لية دينية غييية ،و إيمانها هذا هو و نالنا إن انت اد الرجل للمدرسة السلفية يأ   
من وجوه ضاعفها . هاو فاي الح ي اة رد للشارا ، و إنكاار لماا قارره و ركاده و ناّص 
علياات صااراحة . فهااذا الرجاال رنكاار ح ااائق شاارعية معروفااة و نساايها إلااى  المدرسااة 

نكر السلفية ، و كأنها هي التي جا ُ يتلك الع ائد من عندها !!. فهو انت د الشرا و ر
ح ائ اات ماان خااالل انت اااده للمدرسااة الساالفية، و كااأن انماار خاااص يهااا ، ماان دون رن 
يذكر ر  دليل ي ؤيد يت قولت ، إال الزعم ، و الزعم ليس دليال ، و ال يعجز عنت رحاد، 

 و هو ررس مال المفاليس . 
و الموقف الساادس مفااده هاو رن حسان حنفاي ذكار رن الحركااُ السالفية ، ومان     
ها اين تيمية و اين ال يم ، تدعو إلى  العودة إلى  ال رآن طي ا للحدي  المشاهور ممنلي

: )) ال يصاالو آخاار هااذه انمااة إال مااا رصاالو ياات رولهااا (( . فهااذه الحركاااُ الساالفية 
اإلصالحية ترى رن الخالص يتمنل في الرجوا إلاى  الماضاي فاي انجياال انريعاة 

 .  849من انفضل إلى  انقل فضال
رقاول: إن قولات هاذا لايس خاصاا يالادعوة السالفية اإلصاالحية ، و إنماا هاو رماار و    

شرعي يجب على كل مسلم الرجوا إلى  ال رآن الكريم و السانة النيوياة الصاحيحة، 
و انخااذ يهاادى الصااحاية و مااا رجمعااوا علياات ، علااى رن يكااون المرجااع النهااائي هااو 

اي َل الشرا نفست ، ل ولت سيحانت: } َورَنه َهـذَا ِص  ْستَِ يماً فَاتهيِع وه  َوالَ تَتهيِع اواْ السُّ َراِطي م 
اك م يِِت لَعَلهك ْم تَته  وَن { َق يِك ْم َعن َسيِيِلِت ذَِلك ْم َوصه ، و } فاإن   -153ساورة اننعاام:-فَتَفَره

س وِل إِن ك نت ْم ت ْؤِمن ا دُّوه  إلى  َّللّاِ َوالره وَن يِااَّلّلِ َواْليَاْوِم ارِخاِر ذَِلاَك تَنَاَزْعت ْم فِي َشْيٍ  فَر 
َهااِجِريَن  -59ساورة النساا :-َخْيٌر َورَْحَسان  تَاأِْويالً { ل اوَن ِماَن اْلم  ، و } َوالسهاايِ  وَن انَوه

 ٍُ اواْ َعْنات  َورََعاده لَه اْم َجنهاا ْم َوَرض  ِضاَي َّللّا  َعاْنه   َواننصار َوالهاِذيَن اتهيَع اوه م يِإِْحَسااٍن ره
. و  -100ساورة التوياة:-تَْجِر  تَْحتََها اننهار  َخاِلِديَن فِيَهاا رَيَاداً ذَِلاَك اْلفَاْوز  اْلعَِفايم  {

هذا الموضوا سيق رن ييناه و فصلناه عنادما تكلمناا عان مانهل فهام ال ارآن الكاريم ، 
 فال نعيده هنا . 

يالمدرسة السلفية  و عليت فإن العودة إلى  الكتاب و السنة الصحيحة ليسُ خاصة    
، و ال هي عيب و ال ن ص ،و إنما هاي كماال و شارف و عازة ،و فارض علاى كال 
المسلمين: رفرادا و جماعاُ . و هي في الح ي ة عودة إلى  الشارا اإللهاي و ليساُ 
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عودة إلى  الماضي ، نن الشرا صالو لكل زماان و مكاان ،و ال تتتيار ح ي تات مان 
فى مااع المعاصاارة و انخااذ يالصااحيو منهااا ماان جهااة جهااة ، و ال يتناااقض و ال يتنااا

رخرى  . نن الشرا نفست هو الذ  رمرنا ياالجتهاد و التعاون على الير و الت وى ،و 
حننا على طلب العلم النافع ،و السعي لتسخير مفاهر الطييعة و اساتتالل نرواتهاا و 

 خيراتها لصالو يني آدم .
و سماها حدينا ، فهي ليسُ حدينا نيويا ،و إنماا و رما الم ولة التي روردها الرجل    

. و معناهااا صااحيو ، فااإن رراد المساالمون  850هااي قااول مااأنور عاان مالااك ياان رنااس
اساتعادة قااوتهم و مجاادهم ، و صاالحهم و التوفيااق اإللهااي لهام ، فااال يتح ااق ذلااك إال 
يااالعودة إلااى  الشاارا يالطري ااة الصااحيحة التااي كااان عليهااا الصااحاية خااالل العهاادين 
النيو  و الراشد  . و واضو من ذلك ريضا رن الرجل ال ي فرق يين الحدي  النياو  
و كالم السلف من جهاة ، و رن كاالم السالف لايس شارعا و ال معصاوما و ال م دساا 

هجرية ، و يين  197من جهة رخرى  . و هو لم ي فرق يين م ولة مالك المتوفى سنة 
ال يصاااو رن ي اااع فيااات ياحااا  فاااي الحااادي  النياااو   ،و هاااذا خطاااأ فاااادح و فااااحش 

 اإلسالمياُ ، اللهم إال رن يكون ذلك وقع منت خطأ رو سهوا . 
و الموقااف السااايع مفاااده هااو رن حساان حنفااي ذكاار رن الحركااة الساالفية ال ديمااة و     

ي ؤد  إلى  انهادام الع ال  -في رريت-الحدينة ت ؤمن يأن الدين احتوى كل شي  . و هذا
 . 851اتتيعد رن تّم كسيت و إني

و رقول: إن ما نسيت إلى  الحركة السلفية ليس خاصا يها ،و ال هي التي جا ُ يت    
، و إنما هو من رصول و ح ائق دين اإلسالم . فهو دين كامل شامل  للدنيا و ارخرة 
معا ، جا  لتعييد العياد لرب العياد في هذه الدنيا روال ، لتكون مزرعاة لهام توصالهم 

نانيا ، نن اإلنسان  لم ي خلق إال لذلك . و هاذا يساتلزم اكتماال الادين  إلى  يوم ال يامة
و شااموليتت للاادارين، و هااذه ح ي ااة شاارعية نااص عليهااا الشاارا و ركاادها صااراحة ، 
ُ  لَك ام  اإِلْساالََم  ُ  َعلَْيك ْم نِْعَمتِاي َوَرِضاي ُ  لَك ْم ِدينَك ْم َورَتَْمْم ك ولت تعالى : } اْليَْوَم رَْكَمْل

ْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَااَب تِْييَانااً لِّك اّلِ َشاْيٍ  َوه اًدى َوَرْحَماةً  -3سورة المائدة:-ناً {ِدي ، و  } َونَزه
ْسِلِميَن { ْطنَاا فِاي الِكتَااِب ِمان َشاْيٍ  ن امه إلاى  -89ساورة النحال:-َوي ْشَرى ِلْلم  اا فَره ، و} مه
وَن {  .  -38سورة اننعام:-َريِِّهْم ي ْحَشر 

اكتمال اإلسالم و شموليتت ،و احتوائت على كل شاي  ، هاو رمار ح ي اي شارعي ف    
ناياُ ، لكنات ال يعناي ماا ذهاب إليات الرجال مان رن ذلاك ي اؤد  إلاى  تعطيال الع ال و 
فصال ، و منهاا  هدمت . نن  شمولية دين اإلسالم لها روجت و جوانب ، منها ما هو م 

يسية ، و منها ما تضمن التوجيهااُ و ما هو م وجز ، و منها ما لت خ طوط كيرى رئ
المنطل اُ انساسية . من ذلك رنت  فّصل في الميرا  و شؤون انسارة و الازواج و 
الحادود . و رنات وضاع خطوطااا كيارى تتعلاق يالنفااامين السياساي و االقتصااد  ماان 
جهة ، و فصل جوانب منها كالتي تتعلق يالييوا و الريا من جهة رخرى  ، و ريواب 

اإلساالمي شااهدة علاى ذلاك . و رنات وضاع ريضاا تفاصايل و خطوطاا عريضاة  الف ت
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تتعلق يمناهل اليح  و طرق االستدالل ،و الدعوة إلى  االجتهاد و اساتتالل نارواُ 
 .  852الطييعة و كنوزها

و يذلك يكون اإلسالم دينا كامال شامال للدنيا و ارخرة من جهة ، و م شجعا للع ل     
ا لت من جهة رخرى ، و ال يكون م عطال و ال هادما لات كماا زعام و موجها لت و حامي

 حسن حنفي . 
و رمااا الموقااف النااامن فمفاااده رن حامااد ريااا زيااد ذكاار رن رهاال الحاادي  لاام يكونااوا    

يتمتعون ياتساا انفق الع لي ال ايل للخالف و الن ااش، كاالمتكلمين ، رو الف هاا  ، رو 
إلى  الوعاف فاي تصاّور الح ي اة ،و فاي التعصاب  علما  ال رآن ، يل )) كانوا رقرب

ضد ر  اجتهاد ليس لات سانة مياشارة مان الن ال (( . نام رشاار إلاى  رن اخاتالف رهال 
الحدي  فاي تعاديلهم للارواة و تجاريحهم لهام لايس ناشائا عان الحاب و الكراهياة ، رو 

وجيااة االختيااار ،و إنمااا ناشاائ عاان )) اخااتالف المعااايير الخااتالف المواقااف انيديول
))853  . 
و رقاول: إن قولات هاذا غياار صاحيو فاي معفمات ، و فياات تتلايط و تحامال يالياطاال    

على رهل الحدي  . ننت روال غاب عن الرجل رن كيار علما  و رعيان رهال الحادي  
تساعي انفاق ،و جمعاوا ياين علام  ليسوا كما صّورهم يطري تت الت زيمية . ف د كانوا م 

و التفسير ،و كان لهم إطالا على م االُ الفرق المعاصرة  الحدي  و الف ت ،و اللتة
لهم . و من رعيانهم : مالك ين رنس ،و الشاافعي ، إساحاق يان راهويات ، و رياو عيياد 
ال اسم ين سالم ، و رحمد ين حنيل ، و ريو داود السجستاني، و اليخاار  ،و مسالم ، 

، و رياو ساعد السامعاني، و و ريو عنمان الدارمي، و الدارقطني، و الخطيب اليتداد 
الذهيي، و اين كنير ،و غيرهم كنيار . و قاد كاناُ لكنيار مان هاؤال  مصانفاُ هاماة 
تتعلق يأصول الدين ، تشهد لهم يالتضلع و التمهار فيماا كتياوه ،و قاد سايق رن رشارنا 

 إلى  يعض مصنفاتهم في الموقف النال  ، فال نعيده هنا .
هااو شاااهد قاااطع دامااغ علااى سااعة إطااالا كيااار علمااا يااأن علاام م صااطلو الحاادي      

ختلاااف العلاااوم ، نن اكتشااااف هاااذا العلااام و تنفياااره و  علماااا  رهااال الحااادي  علاااى م 
ممارستت يتطلب علوما و قدراُ ع لية و عملية فائ ة ، ال تتوفر في كل رهل العلام . 

 اة ، و عليت فإن اتهام الرجل لهؤال  يأنهم كانوا رقرب إلى  الوعاف في تصاّور الح ي
 هو اتهام ياطل مردود عليت ، ال يصدق على رئمة رهل الحدي  و رعيانهم  . 

جد من انتمى إلى  طائفة رهل الحدي  من ليس مانهم ،       لكننا ن شير هنا إلى  رنت و 
رو ال ي منال طااائفتهم تمناايال صااحيحا ، رو رناات كااان ناقصااا فااي تكويناات العلمااي ، فكااان 

، فلام يجماع ياين الرواياة و الدراياة ،و ال ياين الحفاف و  راوية و لم يكان ناقادا مح  اا
الف ت . و هذا انمر ليس جديدا و لم يكتشفت نصر حامد ريو زيد ، ف د رشار إليت قديما 
رهل الحدي  رنفسهم ،و انت دوا تلك الطائفة انت ادا الذعا ، كالخطيب اليتداد  ،و اين 

وجود هذا الصنف من انتياا ليس . و 854الجوز ، و الذهيي ،و اين تيمية و غيرهم
خاصا يأهل الحدي  ف ط، و إنما هو موجود ريضاا فاي مختلاف طوائاف رهال العلام . 

                                                
 هذه المفاهيم و انوامر سيق توني ها مرارا ،و  ن صوصها الشرعية معروفة .  852
 .  129نصر حامد ريو زيد : ن د الخطاب الديني ، ص:  853
 430،  167و ما يعدها . و اين الجوز : تلييس إيليس ، ص:  4رنفر : الخطيب اليتداد  : الكفاية في طلب علم الرواية ، ص:  854

 .  602،  433ص:  2. و الذهيي : السيّر ، ج   81اين تيمية : ن ض المنطق ، ص: . و 
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فما من علم من العلوم إال و انتمى إليت من ليس من رهلت، رو ال ي منلت تمنيال صاحيحا 
 و كامال .   

ياشر     ة من الن ل و ليس صحيحا رن رهل الحدي  رفضوا كل اجتهاد ليس لت سنة م 
. فهذا ال يصدق على كيارهم و ف هائهم ، ف د كانُ نحمد ين حنيل اجتهاداُ كنيارة 

. و اليخار  يّوب صحيحت يطري ة ف هية اجتهادية دقي اة  855دقي ة يناها على ال ياس
،و صاحيحت شااهد  856تدل على سعة علمات و ف هات، و قدرتات علاى اساتنياط انحكاام

نات الفهام و انحكاام مان خاالل عنااوين ريوايات . و هال دامغ على ذلك ، فإناك تأخاذ م
و هاام الااذين رووا انحادياا  النيويااة التااي تجيااز االجتهاااد و -ي ع اال رن رهاال الحاادي  

، نم هم ي خالفونها فال يجتهدون ،و يذمون من ي مارس االجتهاد ؟ ! ، إنت  -تح  عليت
 ال ي ع ل ذلك ،و ال يصو في ح هم . 

رجل عن اختالف رهل الحدي  في الجرح و التعديل في الراو  و رما ما ذكره ال    
يااالغ فيمااا قالاات ،و رخطااأ فااي تفساايره لاات . نن رهاال الحاادي  يمنلااون  الواحااد . فهااو م 
مدرسااة واحاادة لهااا منهجهااا و خصائصااها و معاييرهااا التااي تحكمهااا ،و هااي ليسااُ 

ختلفة المعايير كما زعم الرجل،و إال ماا كاناُ ت منال طائفاة واحا دة . و الاذ  اتف اوا م 
عليت هو ركنر من الذ  اختلفوا فيت ، لذا فإن معفم الذين عّدلوهم اتف وا على تعديلهم 
، و ركناار الااذين جّرحااوهم اتف ااوا علااى تجااريحهم . و الشاااهد علااى ذلااك هااو رناات ماان 
المعروف رنهم  صنفوا كتيا في الضعفا  و المجروحين ,و رخارى  فاي المدلساين ،و 

 اُ . رخرى  في الن 
و لاايس صااحيحا رن الساايب فااي ذلااك االخااتالف هااو ساايب مااذهيي ، فمااع رن هااذا    

السيب ليس عييا نن المذهيية الصحيحة ليسُ عييا و ال ن صا ،يل ويجب انخذ يها 
، نن العيب هو انخذ يالمذهيية الياطلة . و رهال الحادي  ماذهييتهم صاحيحة ساليمة 

. و عليااات فاااإن  857يو و العلااام الصااحيوت ااوم علاااى الن اال الصاااحيو و الع ااال الصاار
 استخدامهم لمذهييتهم ليس خطأ ال و ال عييا .   

رماور موضاوعية و ليساُ ذاتياة ، ينوهاا علاى رسااس  -في التالاب-و اختالفهم سييت 
َمشاااااهدة الاااارواة و معاشاااارتهم ،و تتيااااع رخيااااارهم و السااااؤال عاااانهم ، و الرحلااااة 

م علاى كنيار مان الارواة ، نن  يعاض . و مع ذلك ف د اختلاوا فاي الحكا 858لمالقاتهم
الرواة جمعوا صفاُ متناقضة ، و آخرون مرُ حياتهم يمراحل تتير فيها كنير من 
رحاوالهم و صافاتهم ، و يعضاهم كاان ي ماارس الت ياة فتناقضاُ رحاوالهم و صافاتهم ، 
فادى كل ذلك إلى  اختالف رقوال المحدنين فيهم . و عليت فاإن الرجال لام ي وفاق فيماا 

 إليت، و تحامل يالحق على رهل الحدي  و عمم حكمت الجائر عليهم . ذهب
و رما فيما يتعلق يالشيعة اإلمامية ، فمن انياطيل المتعل ة يهم ما ذكره حاماد رياو     

زيد من رن فرق الشيعة تندرج في نالنة فرق ، هي: التالية ،و اإلمامية ،و الزيدية ، 

                                                
 و ما يعدها .  151عمر سليمان انش ر : المدخل إلى  دراسة المدارس و المذاهب الف هية ، ص:  855
 .  96عمر سليمان انش ر: تاري  الف ت اإلسالمي ، ص:  856
 نفر : اين تيمية : در  تعارض الع ل و الن ل . للوقوف على  جانب مذ ذاك و التوسع فيت ر 857
 للتوسع في ذلك رنفر : محمد عجاج الخطيب : السنة قيل التدوين  .  858
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فة. و ي عتير اين سيأ مؤسس التالياة ، ننات غاالى  تتفق في إمامة علي و رح يتت يالخال
 .  859في علي حتى جعلت إلهاً ،و رما مؤسس اإلمامية فهو المختار ين عييد

و رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمت ، ننت روال هو رن كال فارق الشايعة    
تالية ت وم  ن رياي علاى ال اول يإماماة علاي يا -كما ذكار الرجال –المذهيية هي فرق م 

و رح يتاات يالخالفااة حسااب زعمهاام . و هااذا غلااو يحااد ذاتاات  -رضااي هللا عناات–طالااب 
وانحااراف صااريو عاان الشاارا ، نناات ساايق رن يينااا رن الشاارا حساام مسااألة اإلمامااة 
حسما ،و جعلها شورى ياين المسالمين ،و كال مان ي اول يخاالف هاذا فهاو قاد خاالف 

دوره درجااُ . و عليات فاإن كال الشرا و افترى عليت و دخل في التلو ، الذ  هو ي
 فرق الشيعة متالية و إنما تختلف في درجة غلوها و انحرافها عن الشرا . 

علما يأن المذهب اإلمامي ال ينحصر غلوه فاي ال اول يإماماة علاي ،و إنماا يفهار    
ريضا في ال ول يإمامة رينا  علي من فاطمة ،و رن هؤال  انئمة معصمون من الخطأ 

هم واجب، و طاعتهم فرض على المسلمين ،و من رنكار ذلاك فهاو كاافر ،و اإليمان ي
. فهاذه مفااهر رخارى  مان غلاو هاؤال  ، مماا  860،و غير ذلك مان رصاول اإلمامياة

 يعني رن كل تلك الفرق متالية ،و ال تختلف إال في درجة التلو . 
س ايان هاي مان تأساي -التي سايق ذكرهاا –و نانيا إن كل الفرق الشيعية المذهيية     

سيأ و رصحايت ، نن جماعة السيئية هي رول من رختلق و رفهر ال ول يأن علياا هاو 
الوصي ،و رن عنمان رخذ منت الخالفة يتير حق ،و هاذا الخيار ذكاره حاماد رياو زياد 

. نام رن ايان سايأ وساع نشااطت و طاّور  861نفست في كتايت االتجاه الع لي في التفساير
.و هاذا  862رفهرُ ال ول يألوهية علاي فاأحرقهم فكره ، حتى رن طائفة من رصحايت

يعنااي رن اياان ساايأ و رصااحايت هاام مؤسسااو الشاايعة المذهييااة كلهااا سااوا  التااي قالااُ 
 ياإلمامة و الوصية ، رو التي رلهُ عليا . 

و رماا المختاار يان عيياد الن فاي فلايس هاو مؤساس اإلمامياة ،و إنماا هاو مان رتياااا    
الدعوة إلى  حركتت السياساية المذهيياة ،و زاد فيهاا  السيئية ،و قد استخدم مذهيها في

. فهاو لام 863كنيرا من ركاذييت و غلوه و ضاللت ، لذا ع رف يالمختاار الن فاي الكاذاب
ي ؤسس اإلمامية ، و إنما هي من تأسيس اين سيأ، و هذا رمر رشار إليات الرجال نفسات 

الفاة يتيار حاق ،و عندما ذكر رن اين سيأ رفهر في مصر ال ول يأن عنماان رخاذ الخ
رن عليا هو وصي النيي،و هذا كان قيل فهور المختار الن في يمدة طويلة . فالرجال 
متناقض مع نفست ، ن ض هنا ما قالت هناك ،و ال ردر  هل نساي ماا قالات سااي ا ، رو 

 رنت  تعمد ذكره لتاية في نفست ؟ ! .
شيعة الزيدية فكرها واقعي و الموقف الناني مفاده هو رن حامد ريا زيد ذكر رن ال     

تخفف )) كنيارا مان غلاوا  السايئية ،و االكيساانية ،و كاذلك مان غلاوا  الخاوارج فاي 
 .  864تكفير عنمان و علي يعن رن قيل التحكيم ((

                                                
 .  26حامد ريو زيد : االتجاه الع لي في التفسير ، ص:  859
 سيق تونيق ذلك .  860
 .  13ص :  861
 سيق تونيق ذلك في الفصل الرايع .  862
 . 486ص:  34. اين عساكر: تاري  دمشق، ج  477-476،  443-442ص :  3سايق ، ج للتوسع  الطير : المصدر ال 863
 .   27االتجاه الع لي في التفسير ، ص:  864
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و رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمات ، ننات روال إن فرقاة الزيدياة ليساُ    
هاي: الجارودياة ، و الساليمانية ، و  طائفة واحدة ، و إنما هي علاى ناال  طوائاف ،

اليتريااة ، و هااي ليسااُ علااى اعت اااد واحااد فيمااا يتعلااق يأصااول االعت اااد ، ياال يينهااا 
اختالفاااُ جوهريااة ريضااا ، منهااا رن الجاروديااة غاليااة ساايئية المااذهب ، ننهااا قالااُ 
يالنص علاى إماماة علاي ،و كفارُ الصاحافة فاي اختياارهم نياي يكار ،و الساليمانية 

 .  865-رضي هللا عنهم -يتكفير عنمان و عائشة ،و طلحة و الزيير ي تالهم لعليقالُ 
و نانيااا إناات ال يصااو وصااف فكاار الزيديااة يالواقعيااة ، نن الفكاار الااذ  ي خااالف      

ال رآن الكريم ،و و التاري  الصحيو الموافق لت ، و يتمسك يرواياُ حدينية ياطلة و 
عياة ، نن الواقعياة الصاحيحة هاي التاي تعناي رقوال مكذوية ، ال يصاو وصافت يالواق

الح ي ااة . و الااذ  ي خااالف مااا نااص علياات الشاارا لاايس واقعيااا و ال ع النيااا  ،و هااذا 
واضااو فااي مااذهب الجاروديااة الزيديااة ، فهااو فااي الح ي ااة مااذهب رافضااي ساايئي ،و 
مذهب السليمانية الزيدية يتضمن جانيا من الرفض و التلو في تكفيره لايعض رعياان 

،و هذا انحراف خطير و كيير ،  866صحاية . كما رن الزيدية كلها معتزلة انصولال
نن مذهب االعتزال سيق رن ذكرنا رنت  ي وم على ت ديم الع ال علاى الشارا ،و نفاي 
الصافاُ اإللهياة . و ماذهب هاذا حالات ال يمكان رن يكاون واقعياا ،و ال يصاو وصاافت 

و و االعتدال ،و الترفض و التسنن ،و يالواقعية ريضا ، فهو مذهب خليط تضمن التل
 االنحراف  و االست امة . 

و الموقف النال  مفاده هو رن حامد ريا زيد ذكر رن الزيدية يارون رن علياا كاان      
رحق يالخالفة من ريي يكر و عمر نفضليتت ، لكنهم لم يتشددوا في رفاض خالفتهماا 

 . 867د الفاضلكالروافض ،و قالوا يجواز إمامة المفضول مع وجو
و رقول: إن قولت هذا ال يصدق على كل الزيدية ، نن موقفهم من خالفة الشيخين     

ليس واحدا،و كان على الرجل رن ي حادد ماوقفهم   -رضي هللا عنهما-ريي يكر و عمر
يدقة ،و ال يصدر حكما عاما عممت عليهم كلهم . نن الجارودياة مانهم ت اول ياالنص 

،و ت كفر الصحاية ننهم يايعوا الشيخين و لم ي ياايعوا علياا  -رضي هللا عنت-على علي
. فالجارودياااة رافضاااة ،و الساااليمانية نصاااف رافضاااة ننهااام كفاااروا يعاااض كياااار 

 .  868الصحاية
علمااا يااأن موضااوا الخالفااة رو اإلمامااة لاايس هااو كمااا نفاارُ إلياات الزيديااة ، نن     

مين ،و كل ما ي روى من الشرا قد حسم موضوعها حسما و جعلها شورى يين المسل
رخيار حدينية رو تاريخياة تخاالف ذلاك فهاي مكذوياة حتماا . و عليات فاإن  الخالفاة ال 
رحااد رحااق يهااا ، مهمااا كااان نساايت ، رو مكانتاات ، رو فضاالت ، رو قوتاات  إال ماان رختاااره 
المسلمون يالشورى الشارعية الصاحيحة ، التاي تتضامن التشااور و الرضاا و حرياة 

ختار هو الخليفة الشرعي حتى و إن لام يكان االحتيار . ففي  هذه الحالة يكون هذا الم 
رفضاالهم ،و ال رعلمهاام ، نناات  يمااا رن المساالمين اختاااروه يالشااورى الشاارعية فهااو 
الخليفااة الشاارعي ،و ال ي شاااترط فياات رن يكااون رعلمهااام ، و ال رفضاالهم .  يااادليل رن 

                                                
 .  30. و عيد ال اهر اليتداد  : الفرق يين الفرق ، ص:  186،  184ص:  1الشهرستاني : ج  865
 .  180ص:  1الشهرستاني: نفس المصدر ، ج  866
 .  180،  719ص:  1نفست ، ج  867
 سيق تونيق ذلك .  868
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االختالف يالرد إلى  هللا و  الشرا جعل الخالفة شورى يين المسلمين ،و رمرهم عند
س وِل إِن ك نت ْم  دُّوه  إلى  َّللّاِ َوالره رسولت ، ل ولت سيحانت : }  فإن  تَنَاَزْعت ْم فِي َشْيٍ  فَر 

، فالشارا لام -59سورة النسا :-ت ْؤِمن وَن يِاَّلّلِ َواْليَْوِم ارِخِر ذَِلَك َخْيٌر َورَْحَسن  تَأِْويالً {
رعلمنااا و ال إلااى  رفضاالنا . و علياات فااإن مااا ي ولاات الزيديااة حااول يأمرنااا يااالرد إلااى  

الخالفااة غياار صااحيو ، حتااى و إن ساالمنا جاادال يااأن عليااا رفضاال الصااحاية، مااع رن 
 869الح ي ة الشرعية و التاريخية ت نيُ خالف زعمهم ،و ليس هنا مجال تفصيل ذلك

. 
)) ذهياُ الشايعة إلاى  و رما الموقف الرايع فمفاده رن نصار حاماد رياي زياد قاال:     

تكفير كل من حاارب علياا و تخطئتات ، يال غاالى  يعضاهم و خااض فاي رياي يكار و 
 .  870عمر ،و شك في رح يتهما للخالفة ((

و رقول:إن انمر ليس كما ذكره الرجال ، نن الشايعة اإلمامياة مان انناى عشارية     
ن فاي الخالفاة ، و ،و إسماعلية ، و نصيرية ،و جارودية لم تشكك في رح ية الشايخي

ال كفّرُ من حارب عليا ف ط ، و إنما رنكرُ خالفتهماا كلياة ، و كفرتهماا و كفّارُ 
كال مان خالفهاا فاي قولهاا ياالنص علاى إماماة علاي و ينيات مان يعاده . نام هاي نفساها 
كفّاارُ يعضااها يعضااا يساايب اختالفهااا حااول انئمااة . ماان ذلااك رن اإلماميااة اإلننااى 

هجريااة( حاادينا زعاام فياات رن 329يع ااوب الك لينااي)ُ عشاارية ذكاار ن ااتهم محمااد ياان
،و رن رئماتهم كفاروا كال مان لام  -عليات الصاالة و الساالم-الصحاية ارتدوا يعاد النياي
. و مااوقفهم هااذا يسااتلزم تكفياار كاال ماان لاايس علااى  871ي ااؤمن يااأئمتهم اإلننااى عشاار

وقفهم مذهيهم من رهل السنة ،و الخوارج ، و ياقي الطوائف الشيعية انخرى  . و ما
،و هااو  872ماان الصااحاية نايااُ فااي كتاايهم ، و ذكرتاات عاانهم الكتااب الساانية ماان جهااة

 موقف من ضرورياُ مذهيهم من جهة رخرى  . 
و يذلك يتضاو جلياا رن الرجال لام ياذكر موقاف الشايعة الح ي اي مان الصاحاية و     

المسلمين عامة ، و الشيخين خاصة . و ال ردر  هل رنت لام يكان علاى علام يماوقفهم 
 الح ي ي ، رو رنت  تعمد ذكر ذلك لتاية في نفست؟! .

علما يأن ما ي ولت هؤال  الشيعة هو موقف ي عير عن موقف واضاعي ماذهيهم ، و    
ال ي عير عن موقاف آل اليياُ الح ي اي مان الخالفاة و الشايخين و الصاحاية . نن ماا 

ة ، هااو كلاات يروياات هااؤال  عاانهم فيمااا يتعلااق يااالنص علااى اإلمامااة و تكفياار الصااحاي
ياطل،  كذيت عليهم الرواة المذهييون المتعصيون للياطل . و هاو كاذب ننات مخاالف 

رضاي هللا -لل رآن ،و ننت  صحُ انخيار التي ت خالفهاا ،و ت نياُ رن علياا و آل ييتات
 . 873لم ي ولوا ياإلمامة ،و ال يالعصمة ، و ال كفروا الصحاية -عنهم

                                                
 للتوسع في ذلك راجع : اين تيمية : منهاج السنة النيوية .  869
 .   34حامد ريو زيد : االتجاه الع لي في التفسير ص:  870
 .  187ص:  1ه ، ج  1328الكليني: الكافي من انصول ، دار الكتب اإلسالمية ، طهران ،  871
. و  357،  336ص:  3. و اين تيمية : مجموا الفتاوى ، ج  41ييني : التيصير في الدين ، ص: رنفر منال : ريو المففر ارسفرا 872

 .  374ص:  5الذهيي: السيّر ، ج 
ص:  1. الييه ي: شعب اإليمان ، ج  578ص:  2. و عيد هللا ين رحمد : السنة ، ج  289ص:  1رنفر منال : الخالل:  السنة ، ج  873

. الشوكاني: إرشاد التيي إلى   401ص:  4. و الذهيي: السيّر ، ج  396ص:  7ج السنة النيوية  ، ج . و اين تيمية : منها 179

 و ما يعدها .  46مذهب رهل الييُ في صحب النيي ، ص: 
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رن حسن حنفي زعم رننا لم نعرض ع ائد الشيعة ، و الموقف الخامس مفاده هو      
إال من خالل كتب رهل السنة ، التي لم تكن مجردة عن الهوى و التعصاب . نام دعاا 

 .874إلى  إعادة فهم الشيعة يعد انتصار نورتهم في إيران
واضو من قولت رن كتب رهل السنة لم تكن موضوعية في عرضها لع ائد الشيعة     

يساايب الهااوى و  -ننهااا هااي المنتصاارة فااي إيااران –رية خاصااة عاماة و االننااى عشاا
التعصب . و هذا اتهام ياطل من جهة ،و م صيب من جهة رخرى  ، نن  كنيارا مان 
كتب السنة المشهورة ، كالفرق يين الفارق لعياد ال ااهر اليتاداد  ، و الملال و النحال 

كزُ على الجاناب للشهرستاني، لم تعرض مذهب الشيعة اإلمامية على ح ي تت ،و ر
. و هاذا لايس يسايب الهااوى و  875التااريخي منات ،و رهملاُ ح ي اة ع ائاده و رصاولت

التعصب كما زعم الرجل ، و إنماا هاو يساب التفلاة ، رو قلاة العلام يماذهيهم ،و عادم 
الرجوا إلى  كتيهم انصلية نخذ ع ائدهم ، رو حسن الفن يال وم لما ي فهرونات مان 

قااع فيات الساانيون كااان فااي صاالو هااؤال  الشاايعة ،و لاام يكاان ت ياة . و ال شااك رن مااا و
 تحامال و ال تعصيا عليهم كما زعم الرجل !! .

و ينا  على ذلك فاال ياد مان الرجاوا إلاى  كتاب الشايعة انصالية لمعرفاة ماذهيهم    
على ح ي تت ، منها كتايهم : الكافي في انصول للك ليناي ، فهاو رسااس ماذهيهم . فاإذا 

سنجد فيت رمورا كنيارة خطيارة و غريياة لام  -و عيره من كتيهم انصلية -رجعنا إليت
تذكرها معفم كتب الفارق السانة المعروفاة مان جهاة ، و يتياين لناا ريضاا مادى خطاأ 
حسن حنفي عندما رراد رن ي وهمنا يما زعمت من رن رهل السنة تتصيوا علاى الشايعة 

 و رخفوا ح ائق مذهيهم من جهة رخرى  . 
المتعصيون السنيون رو الشيعة اإلمامية ؟ ! ، و هل حسن حنفي لام يكان فمن هم     

على علم يح ي ة ماذهب هاؤال  ، رو رنات كاان علاى علام يات و تعماد قاول ذلاك الازعم 
لتاياُ في نفست ؟ ! . إنت اليد من معرفة مذهب الشيعة اإلمامية كلهم من مصادرهم 

تي ي ؤلفونها نهال السانة تضاليال لهام، انصلية روال ، و ال نعرفها من كتيهم العامة ال
و إخفا  لكتيهم عنهم نانيا . نم يعد ذلك علينا رن نساتعين يالكتاب السانية المتخصصاة 
في ييان ع ائاد اإلمامياة مان كتايهم انصالية ، منال كتاب الياحا  الناقاد إحساان إلهاي 

 فهير . 
و الشايعة علاى  و الموقف السادس مفاده هو رن حسن حنفي زعم رن )) المعتزلة    

االف للناياُ ماان  876طرفاي ن ايض فاي الوحيااد(( . و قولات هاذا زعام ال يصااو ،و مخ 
التاري  ، نن كال من الشيعة الزيدية و اإلمامية كانوا معتزلة عدلية في انصاول، و 
ماان رجااالهم المشااهورين ياااالعتزال : اياان النااديم ، و الشااريف المرتضااي ، و اياان 

. و إذا  877مت ادمين انوائال مان اإلمامياة كاانوا م جسامة المطهر الحلي . علما يأن ال
كان الرجل عمم حكمت على رساس معرفتت يالمت دمين مان اإلمامياة ، فإنات كاان عليات 

                                                
 .  8ص:  8حسن حنفي : الدين و النورة في مصر ، ج  874
 و ما يعدها .  198ص:  1الشهرستاني: الملل ، ج  . و 65، 64رنفر منال : عيد ال اهر اليتداد : الفرق يين الفرق ، ص:  875
 .  614ص:  5حسن حنفي: من الع يدة إلى  النورة ، ج  876
.  72،  70ص:  1. و اين تيمية : منهاج السنة النيوية ، ج  202،  180،  56ص:  1رنفر منال : اين حزم : الملل و النحل ، ج  877

. و محمد رضا  72ص:  5، ج  223ص:  4. و اين حجر: لسان الميزان  ، ج  288ص:  1و الذهيي: العير في خير من غير ، ج 

 .  66،  64، 61الم ففر  : ع ائد اإلمامية ، ص: 
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رن ال ي عمم حكمت عل كل الشيعة من جهة ،ورن ي وساع يحنات و اطالعات حاول تطاور 
 مذهب هؤال  من جهة رخرى  . 

ن حنفي ذكر يعض الدول و رشار إلى  ماذهيها و الموقف السايع مفاده هو رن حس   
الع د  الذ  قامُ عليت ، لكنت لم يفعل ذلك مع دولة إيران الحالية . فذكر رن الدولة 
انموية قامُ على ع ائاد المرجئاة ،و الدولاة الفاطمياة قاماُ علاى ع ائاد الشايعة ،و 

ل: )) و قاماااُ علااااى الاااادعوة الوهايياااة ، ناااام قااااا -ر  السااااعودية-الدولاااة الحجازيااااة
 .  878الجمهورية اإلسالمية في إيران على النورة اإلسالمية ((

و قولت هذا فيت تعصب و تالعب و تتليط ، ننات كاان علاى الرجال رن ياذكر كال     
دولااة يمااذهيها الااذ  قامااُ علياات و تعماال علااى تطيي اات و االنتصااار لاات ،و ال يسااتنني 

و وصافها يأنهاا إساالمية قاماُ  إيران من يين الادول انخارى  . فلام ياذكر ماذهيها ،
على النورة اإلسالمية ، مع رن كل الدول انخارى  رفعاُ راياة اإلساالم ،و لام يكان 

 هذا خاصا يإيران وحدها .
علما يأن دولة إيران الحالية هي دولة شيعية إمامية اننى عشرية ينص دستورها      

يماان ياإلماماة ،و قيادتهاا . ففي مادتت النانية نّص على رن من رسس الجمهورياة : اإل
–المستمرة للدولة. و رن من ر سس االجتهاد االعتمااد علاى سانة انئماة المعصاومين 

. و فااي مادتاات النانيااة عشاارة : إن المااذهب الرساامي للدولااة هااو  -حسااب اعت ااادهم
 .879المذهب الجعفر  االننى عشر 

لخميني رقرب إلى  مفاده رن حسن حنفي زعم رن فكر ا -النامن -و الموقف انخير    
فكر رهل السنة . انئمة لديت هم ف ها  انماة ، و رمناا  الرسال ،و ال ي اول يماا ت ولات 
غالة الشيعة . و رشار في الهامش إلى  رنت  وضع ت اديما لكتااب الحكوماة اإلساالمية 

تركاوا التلاو ال اديم الاذ  كاان  -و هم اننى عشرية-للخميني . نم زعم رن شيعة إيران
 .880د الشيعةفي ع ائ

و ردا عليت رقول: إن قولت هذا ال يصو ، و فيت تتليط و تحريف ، و افتارا  علاى    
ميني و شيعة إيران على المذهب االننى عشر   الشيعة و السنة معا . ننت يما رن الخ 
،و هاااو الماااذهب الرسااامي لدولاااة إياااران و عليااات ت اااوم دولاااتهم ، فاااإن  هاااذا يساااتلزم 

امية انناى عشارية لام ي تيّاروا شايئا مان ع ائادهم و رصاولهم يالضرورة رنهم  شيعة إم
المذهيية . ننهم لو غيّروا ذلك ما ي ي ماذهيهم ماذهيا إمامياا انناى عشاريا ، و ال هام 
ماان اإلماميااة االننااى عشاارية . فهاام شاايعة اننااى عشاارية ي كفاارون غياارهم ،و ي ولااون 

و غيار ذلاك مان ع ائادهم  يالت ية و اليدا  ، و العصامة و الطعان فاي ال ارآن الكاريم،
 . 881الياطلة
فهؤال  الشيعة ما زالوا على انحرافهم و غلاوهم ،و لام يتخلاوا عان ذلاك ،و ال هام    

رقرب إلى  فكر رهل السنة كما زعم حسن حنفي . و الشواهد ارتية تزيد ذلاك تأكيادا 
ّص و إنرا  : رولها يتمنل في شهادة الشيعي المعاصر محماد الرضاا المففار ، ف اد نا

فاي كتاياات ع ائااد اإلماميااة علاى رن ماان ع ائااد االننااى عشارية رن اإلمامااة عناادهم هااي 

                                                
 .  94،  93ص:  7حسن حنفي: الدين و النورة في مصر ، ج  878
 رنفر الدستور اإليراني ، المادتان : النانية ، و النانية عشرة .  879
 .  19ص:  8، ج  23ص:  5ة في مصر ، ج حسن حنفي: الدين و النور 880
 سيق تونيق ذلك مرارا  ، و هو معروف يالضرورة من مذهيهم ،و كتايهم الكافي شاهد على ذلك .  881
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اسااتمرار للنيااوة،و رن اإلمااام كااالنيي يجااب رن يكااون معصااوما، و رن طاعتاات واجيااة 
. فهذه شهادة دامتة من هذا الرجل علاى رن الشايعة اإلمامياة المعاصارة 882كالرسول

ذكره هو ن ض لختم النيوة و لدين اإلساالم  ما تزال على غلوها و انحرافها ، نن ما
،و ان الب عليت . و هو شاهد دامغ على استمرار هؤال  على غلوهم و انحرافهم ،و 

 يعدهم عن المذهب السني . 
و الشاهد الناني يتعلق يما قالت الرجال عان ع يادة الخميناي و فكاره ، إنات  شااهد      

الخميني في كتايت: انريعون حدينا  دامغ على عكس ما زعمت حسن حنفي . ف د نصّ 
. و قااال فااي كتاياات : الحكومااة 883علااى كفاار كاال ماان لاام ي ااؤمن يانئمااة االننااى عشاار

: )) إن من ضرورياُ ماذهينا رن نئمتناا م اماا  -الذ  قّدم لت حسن حنفي-اإلسالمية
. فهااذه شااهادة قاطعااة دامتااة شااهد يهااا 884ال ييلتاات َملَااك م  ااّرب،و ال نيااي م رساال ((

يني علاى نفسات و شايعتت علاى رنهام  ماا يزالاون علاى غلاوهم و ع ائادهم االنناى الخم
عشرية ال ديمة . لكن العجب من حسن حنفي الذ  زعم رن الخميني لايس متالياا فاي 
ميناي هاي دليال داماغ  انئمة،و رن فكره رقرب إلى  رهل السنة !! . ماع رن شاهادة الخ 

ت كان يجهل مذهب االنناى عشارية على يطالن زعم حسن حنفي . و ال ردر  هل رن
 ، رم رنت ال يعي ما ي ول ، رو رنت  تعمد ذكر ذلك لتاياُ في نفست ؟ ! . 

و الشااهد النالاا  يتمناال فااي روضاااا رهاال السانة فااي دولااة إيااران اإلماميااة االننااى     
عشرية ، إنهم  ي عاانون مان الحرماان و االضاطهاد ، و التضاييق و الحصاار، و مان 

على تفاصيل ذلك و غياره ،فليرجاع إلاى  موقاع رهال السانة فاي إياران  يريد اإلطالا
على الشيكة المعلوماتية ، رنت سيجد ما لم يكن يتوقعت. فالوضعية السايئة نهال السانة 
في إيران هي دليل داماغ علاى رن شايعة إياران لام ي تياروا ع ائادهم و ال ماوقفهم مان 

 رهل السنة .
تالطااا و يااذلك يتضااو جليااا رن مااا زعماات     حساان حنفااي غياار صااحيو ،  رناات كااان م 

دلسا فيما ذكره ،و رنت افترى على الشيعة و السنة معاا ، عنادما وصاف الشايعة يماا  م 
 ليس فيهم . 

و رما يالنسية للمعتزلة، فمن انياطيل المتعل ة يهم : وصف حسن حنفي لهم ياأنهم    
الت لياد و التعصاب و رهل الع ل ، فأصيو عنادهم رحاد رصاولهم، و كاانوا ناورة علاى 

 . 885اللجاج. و اعترفوا يالع ل و اليرهان ،و كانوا ضد الت ليد و الهوى و المحاجة
و رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمت، ننت روال ال يصو وصف المعتزلة    

يأنهم رهل الع ل نمرين: انول هو رن كل يني آدم رهل ع ل ، يستخدمونت فاي الحاق 
فلم و العدل ،و هو يعمل فيهم آلياا طييعياا . و كال رهال العلام هام مان و الياطل ،و ال

رهل الع ال علاى اخاتالف ع ائادهم و ماذاهيهم .و عليات فاال يصاو تخصايص وصاف 
 المعتزلة يذلك دون غيرهم من طوائف رهل العلم .

و انمر الناني هو رنت يجب التفريق يين مان يساتخدم الع ال كوسايلة ،و هاذا الاذ     
كل الناس ،و يين من يحتكم إلاى  الع ال الفطار  و يأخاذ يأحكامات و مواقفات  ي مارست

                                                
 .  93،  91ص:  882
 .  25،  24ن ال عن : محمد الخضر : نفرة اإلمامية االننى عشرية للزيدية ، ص:  883
 .  52الخميني: الحكومة اإلسالمية ، ص:  884
 .  644ص:  5، ج  220ص:  1.  و من الع يدة إلى  النورة ، ج  103ص:  2حسن حنفي: موسوعة الحضارة اإلسالمية ، ج  885
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الصاحيحة ،و هاذه هاي الع النياة . و هاذا ال يصادق علاى كال النااس و ال علاى رهاال 
العلم كلهم ،و إنما يصدق ف ط على من يحتكم إلى  الع ل الفطر  و يأخذ يأحكامت ،و 

وا مان رهال العلام ف اط . نن عاددا هم الع النيون مان مختلاف طوائاف النااس ، وليسا
كيياارا جاادا ماان رهاال العلاام ليسااوا ع النيااين فااي كنياار ماان رفكااارهم و مااواقفهم . و 
المعتزلة من هؤال  ، فهم ليسوا ع النيين في ركنار ماذهيهم ، فهام اساتخدموا ع اولهم 
خالفة للشرا  في مواقفهم المذهيية ، لكن ركنر رصولهم ليسُ ع النية. ننها مواقف م 
خالفااة للع اال الصااريو و العلاام الصااحيو ، كت ااديمهم  ، و ماان ناام فهااي يالضاارورة م 
ع ولهم ال اصرة على الوحي اإللهي، و نفيهم للصفاُ اإللهية ، و ممارستهم للتأويل 

. و عليات فاإن  886التحريفي، و قولهم يالصالح و انصلو ،و نفايهم لل ضاا  و ال ادر
وا نااورة فااي الع النيااة ، و إنمااا رحاادنوا فسااادا ال ااوم ليسااوا ماان الع النيااين ،و ال رحاادن

 كييرا في الع ل .  
و نانيا إن المعتزلة لم يكونوا نورة على الت ليد ، نن الت لياد لام يكان قاد فهار ياين    

.  887رهال العلام عناادما فهارُ المعتزلاة فااي الع اد انول مان ال اارن النااني الهجاار 
هل العلم، و فاي ذلاك الازمن فهار كياار فكان االجتهاد معروفا و منتشرا يكنرة يين ر

 .  888علما  انمة المجتهدين من التايعين و تايعيهم ، كانئمة انريعة و رصحايهم
و رماا ناورتهم علاى التعصاب حسااب زعام الرجال، فاإن الح ي ااة هاي رنات كاان فااي    

المعتزلااة تعصاايان مااذمومان: انول هااو تعصاايهم علااى الشاارا ، ف ااد تعّصاايوا علياات 
روه و قااّدموا ع ااولهم علياات ماان جهااة ، و قاارروا ميااادئ ت خالفاات صااراحة عناادما رخاا

ياسااتخدامهم للتأوياال التحريفااي ماان جهااة رخاارى . و الناااني هااو تعصاايهم لياااطلهم ، 
 ف دموه على الشرا الصحيو و الع ل الصريو ، انتصارا و تعصيا لمذهيهم .

المعتزلاة مان الع ال  و الموقف الناني مفاده هو رن حامد رياا زياد زعام رن موقاف    
مكنهم من إقامة رفكارهم على رساس معرفي مكين ،و مكنهم من الادفاا عان اإلساالم 
ضد مهاجميت من رينا  انديان انخرى . كما رنهم حاولوا مخلصين )) رفع التناقض 
يين الع ل و الشرا من جانب ،و يين الن صوص المتعارضة فاهريا فاي ال ارآن مان 

 . 889جانب آخر ((
و رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمت، ننت روال إن موقفهم مان الع ال لام     

يكن صحيحا ، ننهم قادموا ع اولهم علاى الاوحي اإللهاي ،و هاذا خطاأ منهجاي فاادح 
،رفسد عليهم فكرهم و مذهيهم ، و الح ي ة هي رنهم  قادموا رهاوا هم و فناونهم علاى 

ا هم و رياطيلهم ع ال . فنتل عن ذلك الشرا الصحيو و الع ل الصريو ، فسموا رهو
خالفة الشرا و الع ل معا ، كموقفهم مان الصافاُ  رن معفم رصولهم غير صحيحة م 
، و ال ضا  و ال در ، و الصالح و انصلو ،و خلود مرتكب الكييرة في النار ،و قد 

 سيق رن توسعنا في رد رياطيلهم في مواضع كنيرة من كتاينا هذا . 

                                                
 سيق تناول ذلك فيما ت دم من الكتاب .  886
رما   هجرية . و 210هذا تحديد ت رييي ، يحكم رن واصل اين عطا  مؤسس المعتزلة كان من تالميذ الحسن اليصر  الم توفى سنة  887

سع الت ليد المذهيي  يين رهل العلم ف د فهرُ يوادره جلية في ال رن النال  ، نم انتشر ركنر في ال رن الرايع الهجر  و ما يعده . و للتو
 في ذلك رنفر كتاينا:  التعصب المذهيي في التاري  اإلسالمي . 

 و ما يعدها .  86ما يعدها ، و  و 75رنفر منال : عمر سليمان انش ر: تاري  الف ت اإلسالمي ، ص:  888
 .  246،  241نصر حامد ريو زيد : االتجاه الع لي ، ص:  889
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يأن المعتزلة رفعوا التناقض يين الع ل و الشرا ، فهذا زعم ال يصو  و رما زعمت   
، و الح ي ة خاالف ذلاك تماماا. نن انصال هاو عادم وجاود ر  تنااقض ياين الشارا 
الصحيو و الع ل الصريو ، فتصّور وجاود تنااقض يينهماا هاو خطاأ فاي التصاّور و 

جد تناقض يينهما ، فإماا التفكير، ننت ال يمكن رن ي وجد يينهما تناقض ريدا . فإذ ا ما و 
رن الاانص الشاارعي غياار صااحيو كااأن يكااون حاادينا ضااعيفا ، رو رننااا لاام نفهاام الاانص 
الشارعي فهماا صاحيحا ، رو رنناا لاام نفهام ماا قارره الع اال ، رو رنناا رخطاأ فاي موقفنااا 
الع لي . و إذا صو النص و الفهم معا فال يمكن رن ي وجد تناقض يينهما. و عليت فإن 

زلااة هاام الااذين روجاادوا التناااقض يينهمااا عناادما قاادموا ع ااولهم و فنااونهم علااى المعت
الوحي الصحيو ، فأوقعهم ذلك في تناقض ال مخرج لهم منات إال ياالتخلص مان ذلاك 

 الميدر الشيطاني الذ  رفسد عليهم دينهم و تفكيرهم . 
تعارضاة ، فهاذا زعام ياطال ، ن    ن و ال يصو ريضا ال اول ياأن نصاوص ال ارآن م 

حكم م فصل ال يأتيت الياطل ريدا ،و من هذه صفاتت ال ي مكن رن  كتاب هللا وحي إلهي م 
تعارضة ريدا . و نفس انمر ينطيق على السنة النيوية الصاحيحة ،  تكون نصوصت م 

 فهي ال تناقض نفسها ،و ال ال رآن ،و ال الع ل .
ماانهجهم ماان الاادفاا عاان  و نانيااا إن مااا رشااار إلياات الرجاال ماان رن المعتزلااة مّكاانهم   

اإلسالم ضد مهاجميت ، فإن انمر يحتاج إلى  توضيو ،و ذلك رن دين اإلسالم ي دافع 
عن نفست ينفست يما تضّمنت من ح ائق و يراهين و آياُ ييناُ . و الشاهد علاى ذلاك 
هو رن ال رآن الكريم مملو  يالرد على كل رهل انهوا  و الضالل من رهل الكتاب و 

ن الملل و النِحل و المذاهب انخرى  . كما رن الرد على المخالفين لإلسالم غيرهم م
ليس ِحكرا على طائفة من الطوائف اإلسالمية ، و إنما كان ذلك في م دور و متناول 
كاال علمااا  اإلسااالم المتيحاارين فااي الشااريعة . فكاال عااالم مساالم م تضاالع فااي علااوم 

و اندياان و الماذاهب انخارى  ،مان  الشريعة قادر على الرد على كل رهال انهاوا 
نطل ااا فااي ذلااك ماان  دون رن يحتاااج إلااى  كااالم المعتزلااة ،و ال إلااى  فلساافة اليونااان. م 
الشرا الصحيو ، و الع ل الصريو ،و العلم الصحيو . و الشاهد على ذلك ريضا رن 
علما  الشريعة كما ردوا على المعتزلة يمصنفاُ قيمة كالتي صنفها رحمد يان حنيال 

، فهام ريضااا كااانوا  890،و ايان قتييااة ،و الادارمي،و الِكنَاااني،و اليخاار ،واين خزيمااة
 قادرين على الرد على غيرهم من رهل المذاهب و الملل انخرى .

و إذا كان للمعتزلة جهود في الرد على غير المسلمين، فهذا ليس خاصا يهم من      
ردوا على دينهم و رساؤوا إليت  جهة ،وال ننس يأنهم  قيل ردهم على هؤال  ، فهم قد

،و حرفوا نصوصهم من جهة رخرى  . ف دموا ع ولهم ال اصرة عليت ،و خالفوه فاي 
خالفة صريحة . و ورولوا نصوصت تأويال تحريفيا في مجاال الصافاُ خاصاة  ذلك م 
و رصول الدين عامة. فهم رساؤوا إلى  اإلسالم قيال رن ي ساي  إليات رهال الذماة الاذين 

ردوا عليهم . و ريما ي  ال: إن نوايا المعتزلاة كاناُ ساليمة فيماا قااموا يات و  قيل رنهم
وقعوا فيت. فأقول: ال تهمنا نوايااهم فاي هاذا الم اام ، و هللا تعاالى  رعلام يهاا ، و إنماا 
الااذ  يهمنااا هنااا هااو رننااا نحاساايهم علااى مااا فهاار ماانهم ماان رخطااا  و انحرافاااُ فااي 

                                                
 مؤلفات هؤالء منشورة ،و متداولة بين أهل العلم ،و قد سبق أن ذكرنا بعضها .   890
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اياهم هنا. و هذا مان ح ناا رن نارد علايهم فيات ، كماا المنهل و التطييق ،و ال دخل لنو
 رنت من حق غيرنا رن يرد علينا ريضا يالحق و العلم . 

علما يأن ردود المعتزلة لم تكن في المستوى المطلوب ، ف د كاناُ ردودا ناقصاة    
كنيرة انخطاا  ، يسايب انحارافهم المنهجاي فاي ماوقفهم مان الاوحي و الع ال ، و ماا 

ن ممارساُ تطيي ية خاطئة . نن سالمة المانهل ت اؤد  فاي التالاب إلاى  ترتب عنت م
كنرة الصواب و قلة الخطأ ،و انحراف المنهل ي ؤد  في التالب إلى  كنرة انخطاا  
و قلااة الصااواب . و يااذلك يكااون هااؤال  قااد ردوا رياطياال غياار المساالمين يأياطيااال 

 قيال ، ننات  لايس لهام مان ح ائ ات المعتزلة ، و لم يردوا رياطيلهم يح ائق اإلسالم إال
 إال ال ليل يسب انحرافهم المنهجي.  

و الموقاف النالا  مفااده هاو رن حسان حنفاي زعام رن المعتزلاة هام رول مان ردوا    
علااى الياادا قياال انشاااعرة ، فكااانوا هاام رهاال الساانة و الجماعااة ، قياال رن يفهااروا 

 .  891فيما يعد رصيحوا قدريين كجماعة . فهم الذين ردوا على ال درية ، مع رنهم 
و رقول: إن قولت هذا غير صحيو، و فيت تتليط و تدليس. ننت إذا  كان المعتزلاة     

يتدعة عندما كانوا ضمن الطائفة السنية  فهم في  -قيل انفصالهم عنهم –ردوا على الم 
 هااذه الحالااة هاام ماان رهاال الساانة ،و ليسااوا ماان المعتزلااة،و ليسااوا هاام رهاال الساانة، ،و
خاالفيهم . و رماا إذا كاانوا ردوا علايهم  ردودهم هي جز  من ردود رهل السنة على م 
يعد انفصالهم عن السنيين ، فهم في هذه الحالة رصيحوا مان رهال انهاوا  و اليادا ، 

 هي ردود يدعية فاسدة ، يجب الرد عليهم فيها .    -في التالب–وردودهم 
رد علااى رهاال الياادا ، فهااذا واضااو  و لاايس صااحيحا رن المعتزلااة هاام رول ماان    

اليطالن نن رهل انهوا  فهاروا قيال المعتزلاة يع اود مان الازمن . ف اد فهاروا فاي 
الفتنة الكيرى و ما يعدها ، كالسيئية ،و الخوارج فأفهروا يدعا كنيرة ، كالتكفير ، و 
س الوصية ، و الطعن في الصحاية. و قد تصدى لهم كيار الصحاية كعيد هللا ين عيا

،و جاادلوهم و ردوا علاى شايهاتهم ، كماا  -رضاي هللا عنهماا -, علي يان رياي طالاب
. نام تواصالُ ردود علماا  انماة علاى  892حد  مع الخوارج يسيب حادناة التحكايم

رهاال الياادا و المنحاارفين، خااالل ال اارن انول الهجاار ، ماانهم: الشااعيي ،و الشااهاب 
 . 893و غيرهم من التايعينالزهر  ، و ال اسم ين محمد ، و الحسن اليصر  ،

و رما الموقف الرايع فيتعلق يتادين و صاالح مؤساس المدرساة االعتزالياة واصال    
ين عطا  ،و صاحيت عمرو ين ع ييد . فذكر حامد ريو زيد رن الرجلين كانا معروفين 

 . 894يالت وى و الصالح
ن  و رقااول: إن قولاات هااذا غياار صااحيو فااي معفماات ، و فياات تتلاايط و تاادليس. ن   

المصااادر التاريخيااة لاام تااذكر ذلااك يالطري ااة التااي ذكرهااا الرجاال ،و ال هااو جمااع 
الرواياُ التاريخية التي تحدنُ عن رخالق الرجلين ، ليضعها فاي مكانهاا  المناساب 

 و الصحيو . 

                                                
 .  643ص:  5حسن حنفي: من الع يدة إلى  النورة ، ج  891
 ول الخالفة و الفتنة الكيرى . عن موقف علي من السيئية راجع كتاينا: يحو  ح 892
ص:  9. و اين كنير : اليداية ، ج  155ص:  6، ج  59ص:  5الذهيي: السيّر ، ج  202ص: 1رنفر: اين النديم : الفهرسُ ، ج  893

 .  78،  76. و عمر سليمان انش ر : تاري  الف ت اإلسالمي ، ص:  366
 .   46ص:  نصر حامد ريو زيد : االتجاه الع لي في التفسير ، 894
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هجرياة( ، ف اد وصافتت يعاض المصاادر يأنات  131فيالنسية لواصل ين عطاا  )ُ    
و ذكاار يعضااها رناات كااان يتصاادق علااى النسااوة  . 895رجاال سااو ، كااافر ال ي حااتل ياات

. و فاي م ايال ذلاك لام رعنار علاى رخياار رخارى  تادل  896الف يراُ في سوق التازل
 على رنت كان معروفا يين الناس يالت وى و الصالح على حد تعيير حامد ريي زيد . 

هجرياااة(، فأخيااااره متضاااارية ، فوصااافتت يعاااض 142و رماااا عمااارو يااان عيياااد)ُ  
، و وصافتت رخارى  يأنات كاان زاهادا نام انحارف عنادما  897هاد العايادالمصادر يالزا
. و ذ ِكر رنت كان يكذب فاي الحادي  النياو  ،و يشاتم الصاحاية ،و  898رصيو معتزليا

يكذب على الحسن اليصر  ،و ر تهم ريضا يالكفر و الضالل ،و قيل رنت  كان مفهرا 
 . 899للزهد ،و يتر الناس يت شفت

صف الرجال لواصال يان عطاا  ، و عمارو يان عيياد يأنهماا و يذلك يتيين رن و      
كانا معروفين يالت وى و الصالح ، هو  وصف غير نايُ و رخيارهما متضارية يين 
المادح و الااذم . لاذا فااإن انمار يحتاااج إلاى  جمااع رخيارهماا و تح ي هااا إسانادا و متنااا 

حتمل رنهما كانا صالحين، نم  للوصول إلى  ح ي ية رمرهما من جهة ؛ كما رنت من الم 
انحرفا يعد اعتزالهما من جهة رخارى  . رو رنهماا كاناا متناقضاين جمعاا ياين مفااهر 
الضالل و الهدى ، و الصالح و الطالح،و هو مفهر من مفاهر انحرافهما الفكر  

. 
و الموقف الخامس مفاده هو رن حسن حنفي ذكر رن المعتزلة كانوا قليلي الكتاية ،    

 .  900لة مؤلفاتهم يسيب انشتالهم يالمنافراُ و الدعوة إلى  فكرهممما ردى إلى  ق
و خيره هذا ال يصو ، نن كنيرا من رعيان المعتزلة كانُ لهم م صنفاُ كنيرة ،و    

ع رفوا يكنرة التأليف. كما رن انشتالهم يالمنافراُ و الردود ،و الدعوة إلى  مذهيهم 
إن ذلك قد  يتطلب منهم كنرة التاأليف ،و هاذا ليس مانعا و ال م  لال من التأليف ، يل 

هو الذ  حد  فعال و واقعا ، يدليل النماذج ارتياة: رولهاا شاي  المعتزلاة واصال يان 
عطا  ، كاان كنيار التاأليف، ذكار لات ايان خلّكاان عشارة كتاب ،و رشاار إلاى  رنات  لات 

 . 901غيرها
يارة فاي الفلسافة و هجرياة( ، صانف كتياا كن231و الناني هو إياراهيم النفاام )ُ    

هجرياة( لات مصانفاُ كنيارة 250.و نالنهم هاو رياو عنماان الجااحف )ُ 902االعتزال
ا فااي الكااالم و الفلساافة و اندب ، منهااا كتاااب الحيااوان فااي ساايع مجلااداُ ، و 903جااد

هجرياة( 488هاو ال اضاي عياد الجياار)ُ -الراياع -كتاب الييان و التييين . و آخرهم
مجلد ،و منها كتايان مطيوعاان ،  300كيير في نحو  صنف كتيا كنيرة ، منها تفسير

                                                
 .  214ص:  6. و اين حجر: لسان الميزان ، ج  181ص:  3اين الجوز : الضعفا  و المتروكين ، ج  895
 .  465 :  5الذهيي: المصدر السايق ، ج  896
 .  196ص:  2اين العماد الحنيلي: شذراُ ، ج  897
 .  79، ص:  10اين كنير:  المصدر السايق ، ج  898
ص:  12. و الخطيب اليتداد  : تاري  يتداد ، ج  33ص:  5. و الذهيي: الميزان ، ج  280ص:  3ج رنفر: الع يلي : الضعفا ،  899

 .  79ص:  10. و اين كنير : نفس المصدر ، ج  182،  180،  172،  171،  170،  166
 .  201،  200ص:  1حسن حنفي : من الع يدة إلى  النورة ، ج   900
 .  11ص:  6اين خلّكان : وفياُ انعيان ، ج  901
 .  28ص:  1اين حجر: لسان الميزان ، ج  902
 .  231ص:  3و ما يعدها . و اين العماد الحنيلي : شذراُ ، ج  527ص:  11الذهيي: السيّر ، ج  903
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مجلدا من الحجم الكيير موضاوعت رصاول الادين . و النااني :  20هما: الم تني ، في 
 . 904شرح انصول الخمسة

فمفاااده رن حساان حنفااي ذكاار رن المعتزلااة لاام  -السااادس -و رمااا الموقااف انخياار    
،و فيها تّم ال ضا  عليهم فاي نهاياة رياام ي عمروا كنيرا ، ف د رنهتهم محنة خلق ال رآن 

 .  905الخليفة المتوكل
هجرياااة( لااام ي اااض علاااى 247-232و قولااات هاااذا غيااار صاااحيو، نن المتوكااال)     

المعتزلة عندما رفع محنة خلق ال رآن، و إنما نّكل ييعض يكيارهم و رضعفهم ،و لام 
يعااض كيااار ي طاااردهم فااي دولتاات ،و ال قضااى علاايهم. و الاادليل علااى ذلااك هااو رن 

توفى سانة   250المعتزلة عاشوا زمن المتوكل ويعده ، منهم : ريو عنمان الجاحف الم 
يااائي . و كانااُ اليصاارة  يااائي ،و ريااو هاشاام الج  زماان  –هجريااة ، و ريااو علااي الج 

تاوفى نحاو  -المتوكل و يعده مع ال االعتازال ،و فيهاا فهار رياو الحسان انشاعر  الم 
العتازال مادة طويلاة ،و كاناُ لات فيهاا مناافراُ هجرية ،و قد فل على ا 324سنة 

يااائي ، ناام يعااد ذلااك تاارك االعتاازال و انت اال إلااى   مشااهورة مااع شاايخت ريااي علااي الج 
 .  906مذهب رهل السنة

و قااد ت اااوى المعتزلااة مااان جديااد ،و رصااايو لهااام نفااوذ قاااو  زماان دولاااة يناااي       
مماا جعال الخليفاة هجرية( ، ف د كان االعتزال و التشيع طاافحين ،  447-334يويت)

هجرية( يتدخل ، فجمع المعتزلاة و اساتتايهم مان االعتازال و 422-381ال ادر ياهلل )
التشيع ، و من كل ما ي خالف اإلساالم ، و رخاذ علاى ذلاك توقيعااتهم ، علاى رنهام  إن 

 .907خالفوا ذلك حّل يهم من النكال و الع وية ما يتعف يت رمنالهم
   

ال ارن الخااامس الهجار : ايان الوليااد اليتاداد  ، كااان  و مان كياار علمااائهم فاي      
مدرس المعتزلة في يتداد . و ريو جعفر اليخار  المعروف ي اضي حلب،و ال اضي 

. و فااي هااذا ال اارن كااان للمعتزلااة نفااوذ قااو  فااي  908عيااد الجيااار الااذ  ساايق ذكااره
طائفاة  مدينتي نيسايور و الر  ، و هم الذين ضي وا على انشاعرة ينيسايور و نفاوا

 . 909من رعيانهم 
و يذلك يتيين رن ما زعمت الرجل غير صحيو، فالخليفة المتوكل لم ي ض علاى       

المعتزلااة قضااا  تامااا فكاارا و ال جماعااة ، و إنمااا ضاايّق علاايهم و نّكاال ييعضااهم ،و 
 رضعفهم . 

يي و رما يالنسية لل ضايا المذهيية المتفرقة ، فسنذكر منها موقفين لنصر حامد ر      
زياد : انول مفاااده هاو رن الرجاال رشاار إلااى  رن سايد قطااب ذكار رن جياال الصااحاية 
است ى دينت و معرفتت من ال رآن الكريم ، نم يعد ذلك اختلطُ الينااييع عناد مان جاا  
يعدهم تأنرا يالمذاهب و الفلسفاُ و الن افاُ ال ديمة . نم علّق الرجل على كالك سيد 

                                                
. و ال اضي عيد الجيار : شرح انصول الخمسة ، م دمة المح ق ، موفم للنشر ،  109ص:  2اين حجر: لسان الميزان ، ج  904

 .  1990 الجزائر ،
 .  264ص:  8. و الدين و النورة في مصر ، ج  201ص:  1حسن حنفي: من الع يدة إلى  النورة ، ج  905
 .  223ص:  11. و اين كنير : اليداية ، ج   87ص:  15، ج  313،  183ص:  14الذهيي: السيّر ،  906
 . 26،  6ص:  12اين كنير : اليداية ، ج  . و 650ص:  17. الذهيي: السير ، ج  287ص:  7اين الجوز : المنتفم ، ج  907
 .  136،  91ص:  12. و اين كنير : نفس المصدر ، ج  236ص:  8اين الجوز  : نفس المصدر ، ج  908
 .  143ص:  8. و الذهيي : المرجع السايق ، ج  195ص:  4اين اننير : الكامل في التاري  ، ج  909
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ن ن خدا هنا يهذا التعميم الذ  نسيت الكاتب على عصور قطب ي ولت: )) و ال ينيتي ر
ماان رنهااا خضااعُ لكارنااة اخااتالط اليناااييع (( ،   -حاشااا العصاار انول-اإلسااالم كلهااا

يدليل رن سيد قطب نفست رخذ ياجتهاداُ ف ها  تلك العصور . فأخذ ييعض ررا  ايان 
 .  910ال يم و اين تيمية

و فيت تتليط و توجيت غير ساليم لكاالم سايد و رقول: إن اعتراضت هذا ال يصو ،     
قطب. ننت روال إن فاهرة تعدد مصادر التل ي و اختالطها هي ح ي ة تاريخياة نايتاة 
معروفة يالتواتر، و ال تحتااج إلاى  تونياق. و قاد يادرُ تادريجيا فاي حيااة المسالمين، 
ف فيساايب الفتنااة الكياارى فهاارُ الفاارق الضااالة و المتطرفااة ، ناام حااد  االنحاارا

السياسي في نفام الحكم على ريد  انمويين و من سار على نهجهم . فأدى كل ذلاك 
إلى  فهور التعصب للطوائف و المذاهب و انشخاص منذ ال ارن انول الهجار  ، 
نم ازداد ذلك اتساعا و رساوخا فاي ال ارن النااني و ماا يعاده . و قاد ترتاب عان ذلاك 

جاة حتمياة نن ساام انماة علاى نفساها ،و ريضا تعدد مصاادر التل اي و اختالطهاا كنتي
 تناحرها فيما يينها . 

جاد مان المساالمين مان اتخااذ الفلسافة دينااا و ماذهيا و مصاادرا لتل اي المفاااهيم و      فو 
.  911العلوم ، كما هو حال ريي يكر الراز  ، و الفارايي ، و اين ساينا ، و ايان رشاد

فأصاايو ينفاار إلااى  الاادين  و ماانهم ماان اتخااذ التصااوف مصاادرا لديناات و ساالوكياتت ،
انطالقا من التصوف ، فمنت ينفر إلى  الدين ،و و ي ؤّولت مان رجلات ، و ي خالفات ياسام 

 . 912التصوف
و منهم من جعل المذاهب الف هية هي مصدر دينت و تل يت ، فأصيحُ كال طائفاة     

تتعصااب لمااذهيها ،و تأخااذ مناات ف ههااا ، و تكااافو ماان رجلاات ، حتااى رناات  قااد حاادنُ 
اجهااُ و فااتن كنيارة يااين رتيااا المااذاهب الف هياة . و قااد انتهاى يهاام تعصايهم إلااى  مو

انفصالهم عن يعضهم في المديناة الواحادة ، يأحياائهم ، و مسااجدهم ، و مدارساهم ، 
ياال إن الطوائااف الساانة كانااُ لهااا رريعااة محاريااب فااي الجوامااع الكياارى ، كمااا فااي 

 .  913الجامع انمو  يدمشق ، و الحرم المكي
و ماانهم ماان كااان يأخااذ رصااول ديناات ماان علاام الكااالم الااذ  وضااعت المعتزلااة و    

انشااااعرة و الماتريدياااة و غيااارهم ،و ال يأخاااذ ذلاااك مياشااارة مااان الكتااااب و السااانة 
الصحيحة . و إذا رجع إليهما فإنت ينفار إليهماا مان خاالل خلفيتات المذهيياة ، في اؤول 

  . 914نصوصهما تأويال تحريفيا لتتفق مع مذهييتت
و منهم من جعل الرواياُ التاريخية المكذوية مصدر دينات علاى حسااب الاوحي .    

فأصيحُ تلك الرواياُ مصادراً للتل اي م  ادما علاى الشارا و َحكمااً عليات . و عليهاا 
قامُ الفرق الضالة و المنحرفة ، كما هو حال طوائف الشيعة اإلمامية ، ف د رقاماُ 

 . 915يةمعفم مذهيها على الرواياُ المكذو

                                                
 .  78حامد ريو زيد : ن د الخطاب الديني ، ص:  910
 للوقوف على ذلك و التوسع فيت رنفر للمؤلف : م اومة رهل السنة للفلسفة اليونانية  . و ن د فكر الفيلسوف اين رشد الحفيد .  911
 للتوسع في ذلك رنفر : اين الجوز  : تلييس إيليس .  912
 للتوسع في ذلك رنفر كتاينا: التعصب المذهيي في التاري  اإلسالمي   .  913
 ى ذلك و التوسع فيت رنفر كتاينا : انزمة الع يدية يين انشاعرة و رهل الحدي  . للوقوف عل  914
 للتوسع في ذلك و التأكد منت رنفر كتاينا : مدرسة الكذايين في رواية التاري  اإلسالمي و تدوينت .  915
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و الشااهد علاى صاحة ذلاك ريضاا هاو الحادي  النياو  الصاحيو الاذ  ي اول فياات      
إن ينااي إساارائيل افترقااُ علااى إحاادى وساايعين : ))   -علياات الصااالة و السااالم-النيااي

فرقاة وإن رمتااي سااتفترق علااى اننتااين وساايعين فرقاة كلهااا فااي النااار إال واحاادة وهااي 
 916الجماعة ((

شاهيد سايد قطاب عان تعادد و اخاتالط مصاادر التل اي هاو و عليت فإن ماا ذكاره ال    
كالم صحيو ،و ح ي ة تاريخياة نايتاة يشاهادة الشارا و التااري  معاا ، حااول الرجال 

 إخفا ها رو الت ليل منها لتاية في نفست . 
 

و نانيا إن ال ول يااختالط مصاادر التل اي ال يعناي ضاياا ال ارآن ، و ال رنات  لام      
. فهااذا لاام ياارده ساايد قطااب ،و ال قصااده ،و ال قااال ياات العلمااا   ييااق ماان يعتمااد علياات

الساي ون . و إنما الم صود هاو رن مصاادر التل اي تعاددُ ،و االعتمااد علاى ال ارآن 
 كأول مصدر و وحيد قد تراجع كنيرا ، وق ِدمُ عليت المذاهب و انفكار اليشرية . 

ساي ين كاين تيمية ،و اين عندما رخذ عن يعض رهل العلم ال -ر  سيد قطب-و هو    
رن ال رآن قاد تخلاى  -ي ولت السايق -ال يم ، يكون قد قّدم الدليل على رنت لم يكن ي صد

عنت كل المسلمين كمصدر للتل ي ،و إنما هو إما رنت  رعطى دليال على رن هنااك قلاة 
ر من العلما  الريانيين المجتهدين فلوا على الصراط المست يم عندما تعددُ المصااد

و اختلطُ اليناييع ،و انتشر التعصب المذهيي يين المسلمين . فأخذ يايعض رفكاارهم 
ننها كانُ صاحيحة . و إماا رنات حتاى إذا رخاذ يايعض رفكاار الم  لادين و المتعصايين 
تناقض مع نفست ،و إنما يعني رنات  رخاذ ماا صاو مان رفكاارهم ،و  فهذا ال يعني رنت  م 

ق . و هااؤال  الٌم لاادون و المتعصاايون لاام تكاان كاال إن كااان قااد انت اادهم ي ولاات الساااي
رفكارهم ياطلة ، و إنما هي خليط من انخطا  و الصواب و االنحرافااُ . فاال ماانع  
و ال تناقض إذا هو رخذ يما صاّو مان رفكاارهم عان وعاي وفهام مان جهاة ،و َرفَاَض 

خالفة للشرا و الع ل و العلم من جهة رخرى   .       رفكارهم المذهيية الم 
فمفاااده رن حامااد ريااا زيااد انت ااد الخطاااب الااديني  -الناااني-و رمااا موقفاات انخياار     

اإلسالمي المعاصر في رنت  خطااب سايطرُ عليات آفاة التعصاب ، قصاد ذلاك رو لام 
 . 917ي صده
و رقاول: إن التعصااب نوعاان: تعصااب ممادوح ،و آخاار ماذموم ؛ فأمااا المماادوح      

و رما المذموم فهو التعصب للياطال و االنتصاار فهو التعصب للحق و االنتصار لت. 
لاات علااى مسااتوى انفكااار و الساالوك ،و المااذاهب و انديااان . و انول ضاارور  و 
مطلوب إلقامة الحجة و العدل و الحق، و رما الناني فتيار مطلاوب . لكان الرجال ذم 
 ا. التعصب م طل ا دون التفريق يين نوعي التعصب ، الذ  هو نفست قد مارس رحدهم

جد قديما و حدينا     علما يأن التعصب ليس خاصا يالخطاب اإلسالمي ، و إنما هو و 
جتمع و ال دين و ال ماذهب  ، و موجود في كل المذاهب و انديان ،و ال يخلوا منت م 
.و الخطاااب اإلسااالمي لاايس اتجاهااا واحاادا ، فهااو يتضاامن اتجاهاااُ يتلااب عليهاااا 

ب م اومتاات. و يتضاامن ريضااا اتجاهاااُ التعصااب للياطاال ،و هااذا جانااب سااليي تجاا

                                                
 سيق تونيق هذا الحدي   عندما تناولنا موضوا التكفير .  916
 .   134خطاب الديني ، ص: نصر حامد ريو زيد : ن د ال 917
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صحيحة يتلب عليها التعصب للحق و االنتصار لت ،و هذا جانب إيجايي يجب مدحت 
 و تشجيعت . 

تناااقض مااع نفساات ، فهااو انت ااد الخطاااب اإلسااالمي و وصاافت      ونانيااا إن الرجاال م 
 يالتعصب ،و نسي نفست يأنت هاو شخصايا مان كياار المتعصايين للياطال يدعوتات إلاى 
العلمانية و االنتصار لها يكل ما يستطيع ، فدافع عنها و حّرف دين اإلسالم و ح ائق 
التاري  مان رجلهاا . و هاذا الموضاوا سنتوساع فيات فاي الفصال الساادس إن شاا  هللا 
تعالى . و رما هنا فسن تصر على ذكر منالين ف ط من تعصياتت: انول هو رن الرجل 

اإلسااالميين الااذين يرفعااون شااعار: اإلسااالم هااو  يلااغ ياات تعصاايت إلااى  اإلنكااار علااى
. فلام ي عجيات ذلاك و انازعل منات ، ننات  شاعار يحمال مضامونا يمنال خطارا 918الحل

داهمااا علياات و علااى علمانيتاات و رهلهااا. لااذا تعصااب هااذا الرجاال علااى هااؤال  و علااى 
شعارهم  ، حتى رنات زعام زعماا م ضاحكا مساموما عنادما ادعاى رن العلمانياة تحماي 

. و هذا ال يصو ، ننت  ال يمكن الجمع يين اإلسالم الشامل الكامل: دنياا  919ماإلسال
و آخرة ، سيف ومصحف ، فكر و سلوك ، دين و دولة ، و ياين العلمانياة التاي هاي 
ديانة ررضية تطرح نفسها يديال دنيويا شامال ياال آخارة . فالاديانتان متناقضاتان و ال 

مي اإلسالم كما زعم الرجل ،و إنما الح ي اة هاي تجتمعان،و ال يمكن للعلمانية رن تح
رنهااا تعطلاات وتاادمره ، و ترّوضاات و ت فّرغاات ماان مضاامونت ، و ت سااّخره لصااالحها ،و 
سايّرا لخدماة العلمانياة . فواضاو مان ذلاك رن  تجعلت ترسا سلييا فاي آلتهاا موجهاا و م 

هاذا التنااقض تعصب الرجل لعلمانيتت ،و تعّصيت على مخالفيت هما اللذان روقعاه فاي 
 السافر الذ  ال يصو الوقوا فيت . 

و المنال الناني هو رن حامد ريا زياد اساتنكر علاى الخطااب اإلساالمي المعاصار      
. فلمااذا اساتنكر ذلاك ،و انازعل  920دعوتت إلى  رسالمة العلاوم ،و سامى ذلاك كهنوتاا

ي مطلب شرعي منت ؟ ! ، إنت ال يحق لت فعل ذلك ، نن الدعوة إلى  رسلمة العلوم ه
و طييعااي و ع النااي . نن ماان حااق كاال رمااة رن تصاايغ العلااوم ياادينها و رفكارهااا و 
مذاهيها . و لماذا يصيغ العلمانيون و المالحدة العلوم يأفكارهم و ماذاهيهم المادياة و 
الملحاادة ، و كتاايهم شاااهدة علااى ذلااك ، حتااى رنهاام  رفساادوا جانيااا كيياارا ماان العلااوم 

زمن االتحاد الساوفياتي و قيلات و يعاده؟!! . فلمااذا يفعال هاؤال   اإلنسانية و الطييعية
ذلك ،و ال يحق لإلسالميين رسلمة العلوم ، و هم حملة الدين اإللهي الحق؟ ! .  فهاذا 
الرجل يدعو إلى  علمنة العلوم و اإلسالم و المجتمعااُ و ال يجاد حرجاا فاي ذلاك ، 

ة العلاوم ! إنات م تعصاب للياطال و لكنت يساتنكر علاى اإلساالميين دعاوتهم إلاى  رسالم
نتصاار لاات ، فاااال ينكاار ذلاااك علااى نفسااات ،و ينكااره علاااى غيااره ،و هاااذا لاايس مااان  م 

 الموضوعية في شي  . 
و فااي ختااام هااذا الميحاا  ي سااتنتل مناات رن مااا رناااره يعااض ردعيااا  الع النيااة ماان     

  ، و ماا شيهاُ و انت اداُ تتعلق يالمذاهب و الطوائف اإلسالمية لم يصو منها شي
 هي إال رياطيل و متالطاُ لم تصمد رمام الن اش العلمي الموضوعي . 

 ثانيا: أباطيل تتعلق بعلم الكالم :  
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ن خصص هذا الميح  لطائفة من الشيهاُ و المتالطاُ و المفترياُ رنارها يعض    
ردعيااا  الع النيااة المعاصاارين ، تتعلااق ينشااأة علاام الكااالم و منهجاات ، و موضااوعت و 

ميتات ، و الحاجاة إلياات و مواقاف رهال العلاام منات . فماا تفاصاايل ذلاك ؟ ،و ماا وجاات ره
 الصواب فيما رناره هؤال  ؟ . 

فيالنسية لنشأة علم الكالم ، فمان انياطيال المتعل اة ياذلك ، ماا ذكاره حسان حنفاي     
 من رنت ليس هناك )) ما ي سمى علم الكالم ، يل هناك تاري  للفرق اإلسالمية . فانحن
ال نجد حدينا عن علم الكالم قيل ال رن الخامس . و ال نجد في كتب الفرق حدينا عن 
علاام الكااالم ، رو حتااى تعريفااا لاات إال فااي المؤلفاااُ المتااأخرة. ممااا ياادل علااى رن مااا 

 . 921ر صطلو تسميتت علم الكالم هو في الح ي ة تاري  الفرق اإلسالمية ((
ن علم الكالم فهر يفهور المتكلمين عامة و رقول: إن قولت هذا غير صحيو ، ن    

و المعتزلة خاصة في النصف انول من ال رن الناني الهجر  ،و ال يعود كماا زعام 
الرجل إلاى  ال ارن الخاامس . و الشاواهد ارتياة ت وضاو ذلاك و ت نيتات : رولهاا هاو رن 

، يعناى فهور الخائضين في الكالم ياسم رهال الكاالم رو المتكلماين فاي ال ارن النااني 
يالضرورة رن ال وم كان لهم موضوا ييحنون فيت ،و لت مياح  و قضايا ي وم عليها 
،و لت منهل فكر  يتميز يت . و تفصيل ذلك هو رن موضاوعت كاان معروفاا ، و هاو 
رصااول الاادين و الع ائااد ،و مياحناات كنياارة و متنوعااة ، منهااا : اإليمااان و الكفاار ، و 

الخلود في النار ، و خلاق العاالم و رزليتات ،و رفعاال  الصفاُ اإللهية ، و اإلمامة ، و
العياد . و رما منهجت ف د كان معروفا و م مارسا منذ يدايتت عند المعتزلاة و مخاالفيهم 
، فالمعتزلة قدموا ع ولهم على الوحي ،و السلف و رهل الحدي  قادموا الاوحي علاى 

ل ارنين النااني و النالا  الع ل . و هذا الذ  ذكرناه متاواتر معاروف يأنات حاد  فاي ا
 الهجريين و ما يعدهما .

و  قد سجلُ ذلك كنير من المصنفاُ الكالمية التي تعود إلى  تلاك الفتارة ، و قاد    
وصلتنا منها مجموعة ذاُ قيمة علمية و تاريخية كييارة . منهاا: الارد علاى الزنادقاة 

ياة و هماا نياي نحمد ين حنيل ، و الن ض على يشار المريساي ،و الارد علاى الجهم
نمان الدارمي ،و كتاب خلق رفعاال العيااد و الارد علاى الجهمياة لليخاار  ، و تأويال 
مختلاف الحادي  اليان قتيياة ، و كتاااب التوحياد اليان خزيماة . و هاي مصاانفاُ ذاُ 
رهمية كييارة جادا ننهاا تتضامن ياداخلها علام رصاول الادين مان جهتاين: انولاى رنهاا 

ذ  قال يت المعتزلة و رمنالهم من المخالفين نهال السانة . تضمنُ جانيا من الكالم ال
و النانية رنها تضمنُ اليديل الكالمي الذ  ي ؤمن يت رهل السنة و يدعون إليت. و نفس 
انماار ينطيااق علااى المصاانفاُ الكالميااة التااي رلفهااا مخااالفو رهاال الساانة فااي ال اارنيين 

 الناني و النال  الهجريين  .  
م رن المتكلمين كان لهم علم ، سوا  سميناه كالما ، رو علم الكالم و كل ذلك يستلز   

، رو رصااول الاادين ، رو علاام رصااول الاادين ، رو الع ائااد ، رو علاام الع ائااد ، فالنتيجااة 
واحدة ، هي رن هذا العلم فهر يفهور المتكلمين و على رياديهم . فاال كاالم ياال رهال 

 الكالم ، و ال متكلمون يال كالم . 
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لشاااهد الناااني هااو رن كيااار علمااا  الساالف ، كالشااافعي ،و رحمااد ياان حنياال ،و و ا   
. فواضااو ماان ذلااك رنهاام   922اليخااار  قااد ذمااوا الكااالم و رهلاات، و قااد سااموه كالمااا

قصدوا علم الكالم ، و قد سموه كالما ، و هذا يعني رنت كان ي منل موضاوعا مسات ال 
و تراجم للفرق و رجالها . فهو علم  يذاتت و مياحنت و منهجت ،و لم يكن ي منل تاريخا

و ليس تاريخا ، سوا  سميناه كالما رو علم الكالم ، رو رصاول الادين رو علام رصاول 
الدين ، فهو في النهاية علم حسب طييعة موضوعت و منهجت . كالسحر منال، فسوا  

و لات سميناه سحرا رو علم السحر ، فالنتيجة واحدة ، هي رنت علم ضار، ننت  ي تعلم ،
رصااول و فااروا و مؤلفاااُ ... . كااذلك الكااالم ، فهااو علاام ي ااتعلم و لاات موضااوعت و 
نذ رن فهر فاي النصاف انول مان  مياحنت ، و منهجت و مصنفاتت . و قد كان كذلك م 

 ال رن الناني الهجر  . 
و الشاااهد النالاا  مفاااده هااو رناات ماان النايااُ و المعااروف تاريخيااا رن كاال الطوائااف   

ُ لها مصنفاُ في رصول الدين ، في ال رنين الناني و النال  الهجريين المذهيية كان
و ما يعدهما .و كان المعتزلة من انوائل الذين صنفوا فاي علام الكاالم، كواصال يان 
عطا ،و عمرو يان عيياد ،و هاذا رمار سايق رن رشارنا إليات ،و ون نااه . و وجاود تلاك 

مااغ علااى رن علاام الكااالم كااان المصاانفاُ الم تخصصااة فااي علاام الكااالم، هااو دلياال دا
موجودا معروفا يموضوعت ،و مياحنت، و مناهجت قيل ال رن الخامس الهجر  يأكنر 

 من قرنين .  
يتضاامن رد حساان حنفااي علااى نفساات و ن ضاات لكالماات  -انخياار-و الشاااهد الرايااع    

السايق . و ذلك رنت ذكر رن علم الكاالم كاان رسايق فهاورا و تكّوناا مان علام الف ات و 
. و يما رنت من النايُ تاريخيا رن الف ت فهر في ال ارن انول  923لفلسفة و التصوفا

الهجر ،و الفلسفة و علم الكالم فهرا في ال رن الناني ،و التصوف فهر في ال ارن 
رن علم الكالم يكون قد فهر قيل تلاك العلاوم  -حسب زعم الرجل-النال  ، فهذا يعني

المت .  و هذا تناقض صارخ و قاع فيات حسان ، ننت كان رسيق فهورا منها حسب ك
حنفي . فالرجل ن ض كالمت السايق ،و ال يمكن رن يكون علم الكالم فهر في ال رن 
الخامس الهجر  . كما رنت  ليس صاحيحا رن علام الكاالم فهار قيال الف ات ، نن علام 
الف ات هااو ماان علاوم الشااريعة ،و هااي علاوم فهاارُ كلهااا يفهاور اإلسااالم ،و دّونااُ 

اسا يتدوين ال رآن ننها م تضمنة فيت ،و ط ي ُ يتطييق المسلمين لها في الواقع . و رس
هذا يعني رن كل علوم الوحي الصرفة د ّونُ قيل عصر التدوين في ال رنين الناني و 
النال  الهجريين . و رما ما حد  لها في هذا العصر، فهو إعادة تدوين و تيويب فاي 

ست لة ،و إلحاق يها   آرا  و اختياراُ و اجتهاداُ رهل العلم .    كتب م 
و الموقف الناني مفاده هاو رن حسان حنفاي ذكار رنات لايس لعلام الكاالم رصال فاي     

. و قولت هذا غير صحيو ، ننت يما رن : ال مشاحة 924الوحي ،و إنما هو علم طارئ
و في االصطالح ، و علم الكالم موضوعت رصول الدين ، فإن هاذا العلام كموضاوا 

مياح  و منهل ، موجود في ال رآن الكريم و السنة النيوياة الصاحيحة . إنات موجاود 
رّكز و م فصل.،و النصوص الشارعية التاي تناولاُ  فيهما يشكل واضو و دقيق ،و م 
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رصول الدين واإليمان كنيرة جدا، ليس هناا مجاال ذكرهاا . و عليات فاإن علام رصاول 
اإلسااالم ، و لاام يفهاار علااى ريااد  الاادين هااو علاام ماان علااوم الااوحي فهاار يفهااور 

المعتزلااة و ال علااى ريااد  غياارهم . و رمااا الااذ  فهاار علااى ريااديهم فهااو علاام الكااالم 
اليشاار  ، ومناات المعتزلاااي ، الااذ  فهاار علاااى ريااد  المعتزلااة ، فهاااو علاام الكاااالم 
المعتزلاي ، رو علام رصااول الادين المعتزلااي ، و هاو حتااى و إن كاان قااد اعتماد علااى 

مياحنت يمياح  رصول الدين الشرعية، فهاو ال يمنال علام رصاول  الشرا ،و تشايهُ
الاادين الشاارعي ،و إنمااا يمناال علاام الكااالم المعتزلااي منهجااا و تطيي ااا ، خصااائص و 

 مياح  .
و هذا انمر ليس خاصا يالمعتزلة ف ط ،و إنما هو ينطيق على كل الفرق انخرى     

. فعلم الكالم ليس علما واحدا ،و إنماا  ، نن كال منها إال ولت رصولت الدينية الكالمية
هو في انصال ِعلماان رساسايان، هماا: علام رصاول الادين الشارعي ، و علام رصاول 
الدين اليشر  ، رو علم الع ائد الشرعي ،و علم الع ائد اليشر  . و هذا اليشار  هاو 
تعادد حساب خلفياتات و اتجاهاتات المذهيياة . فهنااك الكاالم المعتزلاي  ،و علم ماذهيي م 

الكااالم انشااعر  ،و الكااالم الماتريااد  ،و الكااالم الساالفي ، و الكااالم الشاايعي االننااى 
عشاار  ، و الكااالم الشاايعي اإلسااماعيلي ... إلاا  . و هااذه اننااواا ماان علاام الكااالم 
اليشر  ال ت منل و ال ت عير يالضرورة عن علم رصول الادين الشارعي ، فيعضاها قاد 

قاد ي منلات يعشارين فاي المئاة ،و يعضاها قاد ي منلات  ي منلت يخمسة في المئاة ، و يعضاها
يستين في المئة ، و يعضها قد ي منلت يأكنر من تسعين في المئة . و كلماا كاان ماذهب 
هذا العلم ركنر التزاما يالشرا : منهجا و موضوعا ، تطيي ا و احتكاما للشرا ، كاان 

ن الشاارعي ،و العكااس ركناار صااوايا و انطياقااا، و التزامااا و تمناايال لعلاام رصااول الاادي
 صحيو .

و الموقااف النالاا  فمفاااده هااو رن حساان حنفااي ذكاار رناات إذا كانااُ علااوم الف اات و     
الفلسفة هاجمُ علم الكالم ، فاإن هاذا العلام لام ي هااجم ر  علام آخار ،ولام يضاعت فاي 
موضع االتهام إال في رقل الحدود . و ريما ننت )) كان رولها في الفهور و التكّون ، 

تأخر ((فلم   .  925يتم التعّرف على العلوم انخرى  إال في وقُ م 
و رقول: إن قولات هاذا غيار صاحيو ، ننات روال إن علاوم الشاريعة هاي رول العلاوم   

فهورا و ممارسة عند المسلمين ،و يعدها فهرُ علوم اليشر التي ي نيُ رساسا على 
 .  926ال نعيده هناعلوم الوحي ،و هذا رمر سيق رن رشرنا إليت و رنيتناه ، ف

و نانيا ليس صحيحا رن علم الكالم لم ي هاجم غيره . فهذا زعم ياطل ، من ي ولت       
إما رنت ال يعي ما ي ول ، و إما رنت  صااحب هاوى تعماد ذكار ذلاك لتاياة فاي نفسات . 
نن علاام الكااالم المعتزلااي ماانال ، ان ساام علااى نفساات، و دخاال رجالاات فااي مهاااتراُ و 

يااائي المعتزلااي ي كفاار إلااى  حااد التكفياار ، اتهاماااُ وصاالُ  ف ااد كااان ريااو هاشاام الج 
عتزلة اليصرة و معتزلة يتداد  خالفين لت، فكفّروه هم ريضا . و قد تيادل م  رصحايت الم 

خالفيهم927التكفير فيما يينهم  .  928. و كان ركنر المعتزلة ي كفرون م 
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و رهلات ، و طعناوا فاي و من ذلك ريضا رن المعتزلاة كاانوا يطعناون فاي الحادي      
هجرياة( شاديد 231. و كاان إياراهيم النفاام المعتزلاي)ُ 929علما  السلف و علمهام

االزدرا  يأهاال الحاادي  ،و وصاافهم يااأنهم: )) زوائاال انساافار ، ال علاام عناادهم يمااا 
هجرياة( 488يحتو  إال كعلام انيااعر(( . و كاان ال اضاي عياد الجياار المعتزلاي)ُ

 .  930لذين ي خالفونتكنير ال دح في العلما  ا
تناقض في موقفت من المعتزلة و علم      و الموقف الرايع مفاده هو رن حسن حنفي م 

الكالم ، ف د سيق رن ذكرنا رنت  مدح المعتزلة ،و وصفهم ياأنهم رهال الع ال ،و كاانوا 
نورة على الت ليد و التعصب. لكنت هنا ذم الكالم و انت ده ، و وصفت يأنت علم لم ي اؤد 

النهاياة إال إلاى  )) التعصاب و الجهال ،و إفسااد الع ائاد اليسايطة ،و الادخول فاي  في
متاهاُ الفلسفة . و لم ي ؤد علم الكالم إال إلى  إعمال الهوى في النص ،و إلى  تتيير 
الع ائد ،و الخروج على الشرا . و إن الجهل يعلم الكالم علم ، و العلم يت جهل، نن 

 .931ديهة ،و عودة إلى  م اصد الوحي ...((الجهل يت رجوا إلى  الي
فالتناقض فاهر في كالمت ، ننت إذا كان المعتزلة رهل الع ل و اليرهان ،و كانوا     

نورة على الت ليد و التعصب حسب زعمت السايق، فهذا يعني رنهم  رهل فكر صاحيو 
لكالم عاماة ،و ، و إيداا جيد . و يما رنهم هم رقطاب المتكلمين ، فهذا يعني رن علم ا

المعتزلي خاصة ، هو علم صحيو و محمود . لكن الرجل ن ض ذلاك يكالمات النااني 
عندما حّط على علم الكالم و ذمت كلت ، و جعل العلم يت جهال ،و الجهل يت علما !! . 
فعلم الكالم ال ع ال فيات و ال علام ،و ال يرهاان فيات و ال يديهاة، و إنماا فيات الجهال و 

 وى و اإلفساد !! . التعصب ، و اله
و رما الموقف الخامس فيتعلاق يمانهل علام الكاالم ، فاذكر حسان حنفاي رن ال ادما     

طي ااوا منهجااين فااي علاام الكااالم: انول ماانهل إيماااني ،و الناااني ماانهل سااليي دفاااعي. 
فوصف انول يأنت )) منهل إيماني خالص ي اوم علاى التساليم يالع ائاد الدينياة تساليما 

الوحي،و في هذه الحالة تكون وفيفة الع ال مجارد إياراد الياراهين  مسي ا عن طريق
سي ة ،و هو المنهل المعروف في العصر الوسيط انورويي  على صحة المسلماُ الم 
) رؤمن كي رع ل( ، رو ) اإليمان ياحناا عان الع ال ( . و زعام ريضاا رن هاذا المانهل 

يداياة ع لياة م طل اة دون هو على عكس )) المنهل في علوم الحكمة الذ  ييح  عان 
ساايق (( . لكااان الماانهل اإليمااااني يياادر يالتساااليم ناام ييحااا  عاان اندلاااة و  افتااراض م 
اليراهين على صدق مسلماتت روال . فهو علم إيماني خاالص ركنار منات علماا ع لياا،و 
يالتالي فهو يفت د شروط العلم ،و هو اليح  عن ن طة يداية ي ينياة يصال إليهاا الع ال 

 . 932من داخلت
و ردا عليت رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمت ،و فيت تتلايط و تادليس ،     

ننت روال  يجب رن ال يتيب عنا رن كل انديان و المذاهب و الفلسافاُ لهاا مسالماتها 
و مناهجها اإليمانية التسليمية ،و لايس هاذا خاصاا ياالكالم الاديني حساب زعام حسان 

                                                                                                                                       
 .   158ص:  5اين تيمية : منهاج السنة النيوية  ، ج   928
 .  73ص:  19، ج  403ص:  5، ج  155،  154ص:  4اين تيمية : مجموا الفتاوى ، ج  929
 .  109ص:  2، ج  28ص:  1اين حجر : لسان الميزان ، ج  930
 .  127ص:  1حنفي: من الع يدة إلى  النورة ، ج  حسن 931
 .  95،  94ص:  1نفس المرجع ، ج  932
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مااني الاديني ، و رفاع مان شاأن المانهل الفلسافي . فهاذا حنفي ، الذ  قّزم المنهل اإلي
زعم ياطل ، نن ر  مذهب فلسفي منال ، اليد لت مان ر ساس فكرياة ي اوم عليهاا ، قاد 
تكون صحيحة ،و قد تكون خاطئة ،و قد تجمع ياين ذلاك . و عليهاا تيناي مسالماُ و 

ذهب مانهل نتاائل ي اؤمن يهاا رصاحاب هاذا الماذهب ،و هاذا يعناي رنات رصايو لهاذا الما
إيماني و مسلماُ ، يرجع إليها رتياعات مان عامتات و خاصاتت ، مان دون اليحا  عان 
الدليل في رغلب انحيان ، نن اليح  عنت قاد يعناي شاكهم فيات ، لكان غيارهم مان ال 
ي ؤمن يمذهيهم ال يفعل ذلك . و هذا قد الحفناه في الفالسفة المسلمين المشائين ، ف د 

ررسطو على رنات كاالم قطعاي صاحيو ال شاك فيات ، مان  يحتل يكالم 933كان يعضهم
خاالف  دون التأكاد مان صاحة الادليل ، ماع رن ذلاك الكاالم قاد يكاون غيار صاحيو ، م 
للشرا رو للعلم ، رو لهما معا، كال ول يأزلية العالم و ريديتت ، و رن الشمس ياردة ، و 

رة فضاالة ال فائاادة رن انرض نايتااة ،و رن دور الاادماغ هااو تيريااد ال لااب، و رن الماارا
 . 934فيها ،و غير ذلك كنير جدا

و يما رنت ال يخلو دين ،و ال مذهب ،و ال فلسفة من منهل إيماني و مسالماُ ، فاإن   
العيرة إذن ليسُ فيماا قالات حسان حنفاي ،و إنماا هاي فاي صاحة الادين ، رو الماذهب 

 ينياة ،و يكاون الفلسفي ، فإذا صو االننان رو رحدهما فاإن الصاحيو منهماا لات يداياة ي
منهجااات اإليمااااني و مسااالماتت صاااحيحة ، إذا تاااّم ذلاااك يطري اااة علمياااة . و رماااا غيااار 
الصحيو منهما فال يداية ي ينية لت ، و ال يصو التسليم لات يمنهجات،و ال يمسالماتت . و 
عليت فإن الصحيو منهما يجب انخذ يمنهجات و مسالماتت ، يتاض النفار ركاان رصالت 

 هذا خالف ما زعمت الرجل و رراد رن ي وهمنا يت . دينيا، رو فلسفيا ، و 
، لايس عيياا ، ننات  -دينياا كاان رو فلسافيا-و ينا  على ذلك فإن التساليم للميادر الحاق   

تسليم علمي صحيو قائم على اليرهان ، ي وجيت الشرا و الع ل و العلم . و هذا النوا 
رما إذا كان تسليما قائما على  من التسليم موجود في الدين الحق ،و في كل العلوم . و

انوهام و الخرافاُ و الميادئ الياطلة ، فهو تسليم مرفوض شرعا و ع ال و علما . 
لكن الرجل لم ي فرق ياين التساليمين و ذّم التساليم مطل اا و رلصا ت يالادين ، لتاياة فاي 

 نفست . 
فهاي قاد توجاد  و نانيا إن اليداية الع لية الصحيحة ليسُ محصورة فاي الفلسافة ،    

في مذهب فلسفي و ال توجد في آخر ، كما رنها قد توجد في دين و ال توجد في ديان 
آخر. و منال ذلك رن فلسفة ررسطو كلها قائماة علاى رماور فنياة وهمياة رقامهاا علاى 
 -رساس خرافة الع ول العشرة ،و رزلية الكون. و كاذلك الفلسافة اإللحادياة المعاصارة

مها رصحايها على رساس روهام و خرافااُ كاال ول يالصادفة ،و رقا -كالماركسية منال
 الطييعة ، و الداروينية ،و المادية الجدلية . 

و المنال الناني يتعلق يانديان ، و نفس انمر ينطيق عليها ريضاا ، فشاتان ياين ديان  
اإلسالم الذ  فهر في ضو  التاري  ، و قاام علاى رسااس اليرهاان الي يناي الع لاي و 

مي معا، يال روهام و ال رساطير، و الشاهد على ذلك ال رآن الكاريم ،و الروايااُ العل
الصحيحة المواف ة لت. و يين انديان انخرى  التي فهرُ في فالم التاري  المملو  

                                                
منهم اين رشد الحفيد ، ف د كان سلييا شديد التعصب نرسطو يالياطل ، و عن ذلك رنفر كتاينا : ن د فكر الفيلسوف اين رشد الحفيد  933
 . 
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يالخرافاُ والخوارق من جهة ؛و في غياب الدليل ال ائم على الع ل و العلم من جهة 
انسااطير و انخطاا  التاريخياة و العلمياة مان جهاة  نانية ؛ و في تضّمنها لكنير مان

,  935نالنة . و هذا رمر محساوس ررينااه فاي كتاب تلاك اندياان التاي ياين ريادينا الياوم
فدين اإلسالم لت يداية ي ينية يدليل الشرا و الع ل و العلم ، رما انديان انخرى  فهي 

 تفت د إلى  ذلك . و يذلك تس ط مزاعم حسن حنفي . 
فيما يخص المنهل الدفاعي الذ  رشار إليت الرجل، فهو ليس خاصا يعلام الكاالم  و   

،و إنما هو موجود في كال اندياان و الفلسافاُ ، و فاي مختلاف الماذاهب الفكرياة و 
الطائفية دون استننا  . و قد عرفت اإلنسان  قديما قيل فهور اإلسالم ،و يعاده ،و ماا 

نت من ضرورياُ  الحياة اإلنسانية . و كتب حسن يزال مستعمال إلى  يومنا هذا ، ن
حنفي هي نفسها شاهدة على رن صاحيها استخدم كنيرا المنهل الدفاعي لنشر فكره و 

 الدفاا عنت ،و الرد على مخالفيت .
و الموقااف السااادس مفاااده هااو رن حساان حنفااي وصااف علاام الكااالم يأناات علاام ال     

 .  936لذلك حّرمت الف ها موضوا لت و ال منهل ،و ال فائدة منت . 
و رقول: إن قولت هذا غير صحيو ، ننت روال  مناقض لما قالت في موقفت الساايق ،   

عندما نّص على رن علم الكالم قاام علاى منهجاين، هماا: اإليمااني و الادفاعي. و هاذا 
يعنااي رن لعلاام الكااالم منهجااا و موضااوعا ريضااا ، نناات  ال ماانهل دون موضااوا ، و 

الااذ  يفاارض منهجاات . و يمااا الماانهل موجااود ، فهااذا يسااتلزم وجااود الموضااوا هااو 
الموضوا يالضرورة . و عليت فإن لعلم الكالم منهل و موضوا ، و هذا ي خاالف ماا 

 زعمت الرجل .
و نانيااا إن علاام الكااالم الشاارعي الااذ  يعنااي علاام رصااول الاادين رو علاام الع ائااد    

رعي ، كلت حق و علم و صواب ، الموجود في ال رآن و السنة الصحيحة هو علم ش
لت منهجت و موضوعت و مياحنت ،و ال يصدق عليات شاي  مماا ذكاره الرجال . و رماا 
علم الكالم الذ  ورنناه عن رسالفنا ، فهو ال ي منل يالضرورة علم الكالم الشرعي ،و 
إنما قد ي منل جانياا منات ، رو معفمات ، رو كلات . فهاذا الكاالم الاذ  ورننااه لايس نوعاا 
واحدا، فمنت الذ  ياطلت ركنر من صحيحت كالكالم المعتزلي مع انحراف منهجات . و 
منت الكالم السني السلفي ، صوايت ركنر من ياطلت مع صاواب المانهل و ساالمتت . و 
منت الكالم السني الخلفي ،و فيت كنير من الحق ، مع كنير من الياطل ، و منهجت رخذ 

 .  937من المنهجين الساي ين
و ينا  على ذلك فإنت ال يصو إصدار حكم عام يأنت ال فائدة من علم الكالم . نن      

كاان لات جاناب إيجاايي سااهم يات فاي الارد علاى  -كما ورنناه عن رساالفنا –هذا العلم 
الفارق المنحرفاة مان المساالمين مان جهاة ، و سااهم ريضااا فاي الارد علاى الاادياناُ و 

من ذلاك مانال : كتااب الارد علاى الجهمياة المذاهب غير اإلسالمية من جهة رخرى . 
نيي عنمان الدارمي ،و تأويل مختلف الحدي  الين قتيية ، و منهاج السانة النيوياة ، 
و الجاواب الصاحيو لمان يادل ديان المسايو ، و هماا للشاي  ت اي الادين يان تيمياة ، و 

                                                
  سيق رن توسعنا في ذلك و ون ناه . 935
 .  125ص:  1حسن حنفي: من الع يدة إلى  النورة ، ج  936
 للتوسع في ذلك و الوقوف على الشواهد و اندلة رنفر كتاينا : انزمة الع يدية يين انشاعرة و رهل الحدي  .  937
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كتاااب الصااواعق المرساالة علااى الجهميااة و المعطلااة ، و كتاااب هدايااة الحيااارى فااي 
 جوية اليهود و النصارى ، و هما الين قيم الجوزية. ر
   
و نالنا إنت ليس صحيحا رن الف ها  حّرماوا علام الكاالم ،و إنماا الصاواب هاو رنهام     

اختلفوا في موقفهم منت ، فمنهم من حّرم االشتتال يت ، و منهم من كّره تعاطيات و لام 
ن ذمات و اشاتتل يات . مانهم : ي حّرمت ،  و منهم من استحسن الخوض فيت، و مانهم ما

اإلمام رحماد يان حنيال ف اد نهاى عان مجادلاة المتكلماين و مناافرتهم فاي م ااالتهم ،و 
ح  على السكوُ عن الرد عليهم ؛ لكنت غيّر موقفات و رصايو ي اول: )) كناا نساكُ 
حتى د فعنا إلى  الكالم فتكلمنا (( ، فجا  موقفت هذا استجاية للفروف الفكرية الملحة 

عاشااها ريااام محنتاات و يعاادها . فصاانّف كتاياات الاارد علااى  الزنادقااة و الجهميااة،و  التااي
نااقش المتكلمااين و رّد علااى شاايهاتهم ،و نااافر خالاد ياان خااداش فااي مسااألة ال اادر، و 

و فهر عليهم  -في قضية خلق ال رآن -في حضرة الخليفة المعتصم–نافر المعتزلة 
حاد  مان اليادا و الماذاهب الفاسادة . نم رصيو ي وجاب علاى العلماا  الارد علاى ماا ي

يإقامة الحجل المزيلة للشيهة الكاشفة عن غمة الضاللة . و رصيو ي فضل الذ  يتكلم 
 .  938في رهل اليدا عن الملتزم يالعياداُ الساكُ عن الكالم في هؤال 

و منهم الشي  ريو حامد التزالي ، إنت خاض في علم الكالم ،و لت فيت مصنفاُ ،     
لجام العوام عن علم الكالم ، و كتايت هذا مطيوا و متداول يين رهل العلم ، و منها: إ

واضو منت رنت لم ي حرم علم الكالم عن رهل العلام ،و إنماا مناع العاوام مان تعاطيات و 
 الخوض فيت . 

   
و من ذلك ريضا رن كنيرا من ف ها  الحنايلة صانفوا كتياا فاي علام الكاالم ، منهاا:     

فااي رصااول الاادين ، و إيطااال التااأويالُ ، و همااا لل اضااي ريااي يعلااى  كتاااب المعتمااد
الفارا ، و كتااب االعت اااد ، و إيضااح اندلاة فااي الارد علاى الفاارق الم ضالة ، و همااا 
نيي الحسين ين ريي يعلى الفرا  ، و كتاب اليرهان في رصول الدين ، و الارد علاى 

. و منها ريضا كتب الشيخين  939انشاعرة ، و هما لعيد الوهاب ين الحنيلي الدمش ي
اين تيمية و تلميذه اين قيم الجوزية ، في رصول الدين ،و هي معروفة و متداولة يين 

 رهل العلم .    
و من ذلاك ريضاا رن ف هاا  انشااعرة صانفوا كتياا كنيارة فاي علام الكاالم ، منهاا :    

كتاب اإلرشااد ، و  تمهيد انوائل و تلخيص الدالئل لل اضي ريي يكر الياقالن   ، و
. فلاو كاان الف هاا   940الرسالة النفامية ، و هما نمام الحرمين ريي المعالي الجويني

حّرموا علم الكالم ، ما اشتتل يت هؤال  ، و ما استخدموه في الدعوة إلى  مذاهيهم و 
 الدفاا عنها . 

                                                
د اإللت انحمد  .و عي 236-235، 11ص: 1،ج 1972اين مفلو : ارداب الشرعية و المنو المرعية،ييروُ ، دار العلم للجميع،  938

 2. و الخالل : السنة ،ح  ت عطية الزهراني،ط 167ص: 1الرياض ، دار طيية،ج 2: المسائل و الرسائل المروية عن اإلمام احمد ،ط
 280ص: 2. و ريو الحسين ين ريي يعلى : طي اُ الحنايلة ،ج  549، 543، 532، 526، 235ص: 1ج 1415الرياض، دار الراية،

. 
 و ما يعدها .  148انزمة الع يدية يين انشاعرة و رهل الحدي  ، ص:  رنفر كتاينا: 939
 .  153نفس المرجع، ص:  940
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م ماادام فمفااده رن حسان حنفاي يارى رن علام الكاال -الساايع -و رما الموقف انخير   
سي ة ، فهو ليس علما  .  941ي وم على رحكام م 

و قولت هذا فيت حق و ياطل ، و ال يصو على إطالقت ، نن علم الكالم ليس علما     
واحدا ، فمنت علم انصول الشرعي الموجود في الكتاب و السنة الصاحيحة ، و هاذا 

قسمين : قسام موافاق كلت حق و علم و ي ين . و منت علم الكالم اليشر  ،و هو على 
للشرا الصحيو ، و الع ل الصريو ،و العلم الصحيو ، و هذا علم كالم صاحيو . و 
قسم غير صحيو في معفمت ، يتمنل رساسا في علم الكاالم المعتزلاي يسايب انحرافات 
المنهجي ال ائم على ت ديم الع ل على الشرا . فخالف يذلك الشرا الصحيو و الع ال 

طاؤه و انحرافاتت ، ننت  ليس من الشرا و ال من الع ل ت اديم الصريو ،و َكن رُ رخ
 ع ل المخلوق على شرا الخالق !! . 

 
تتلب عليت انخطاا   -و من تأنر يت -و ذلك هو السيب الذ  جعل كالم المعتزلة     

و االنحرافاُ ، و الشكوك و الشيهاُ ، يحي  يمكن وصافت يأنات  لايس علماا ح ي ياا 
يت وصف حسن حنفي، لكنت ال يصدق على علم الكالم كلت . لكان ،و يذلك يصدق عل

سي ة علاى حاد قاول الرجال . فهاذا غيار  ليس السيب في ذلك ننت  ي وم على رحكام م 
ساي ة رو  ساي ة ، و العيارة ليساُ فاي رنهاا م  صحيو ، نن كل علم و إال و لت رحكاام م 

سااي ة ،و إنمااا العياارة فااي تااوفر الشاارط الضاارورية للع لاام . و هااي الموضااوا غياار م 
تميز ، و المنهل السليم ، و انحكام و النتائل الصحيحة . و الكالم المعتزلي  يفت د  الم 
إلاى  الشارطين انخياارين ، نن  انحرافات المنهجااي جعال رخطااا ه كنيارة ،و صااوايت 

 .   942قليال
رساالفنا  و ر شير هنا إلى  رمر هام جدا ، مفاده هو رن علم الكالم الذ  ورنناه عن    

يتلب عليات علام الكاالم المعتزلاي يصافة مياشارة ، رو غيار مياشارة يساب تاأنيره فاي 
المذاهب الكالمية انخرى  . لهذا غلب عليت االنحراف  المنهجي ،و َكنارة انخطاا  
و انياطياال . و لكااي نسااتطيع إيجاااد علاام كااالم صااحيو معاصاار ، فاليااد ماان إعااادة 

و الااتخلص ماان رخطائاات و ن ائصاات ،و ال يمكاان تأسيساات يإصااالح انحرافاات المنهجااي 
تح يااق ذلااك إلااى  إذا رقمناااه علااى : الشاارا الصااحيو ،و الع اال الصااريو ، و العلاام 

 الصحيو . 
و من المفارقاُ التريية رن حسن حنفي في الوقُ الاذ  ياالغ فاي ذم علام الكاالم     

ت ؛ نجده يناقض ،و وصفت يأنت ليس علما ،و ال منهل لت و ال موضوا ،و ال فائدة من
نفست ،و ي يالغ في مدح المتكلمين ،و يصافهم ياأنهم رهال الع ال و التنزيات الم طلاق ، و 
رنهم حرروا اإلنسان  من التشييت الماد  . نم رنت  رلحق نفست يهم عندما ذكر رنت هاو 

. !! إنت رضاي لنفسات ماذهيا ذمات و قّزمات ، يال 943شخصيا يتينى المذهب االعتزالي
 فهذا من غرائب الرجل و تناقضاتت . نفاه كلية ، 

                                                
 .  103،  102ص:  1إلى   النورة ، ج ‘حسن حنفي  : من الع يدة  941
 ذكرنا كنيرا من رخطا  و انحرافاُ هؤال  ، في كتاينا هذا .  942
 .  91نا المعاصر ، ص: . و في فكر 200ص:  1حسن حنفي: نفس المرجع ، ج  943
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و في ختام هذا الميح  ي ستنتل منات رنات كاناُ لحسان حنفاي مواقاف فكرياة تتعلاق    
يعلم الكالم ذكرنا منها سيعة ، ناقشناه فيها ،و يينا وجت الصواب فيت ، فلم يصاو وال 

 واحد منها . 
 ثالثا: أباطيل تتعلق بالفلسفة:

ماان انياطياال رنارهااا يعااض ردعيااا  الع النيااة  تتعلااق  ن فاارد هااذا الميحاا  لطائفااة   
ياإليداا الفكر  عند الفالسفة المسلمين ، في مجال الترجمة و التصنيف، و المنطاق 

تفرقة ذاُ صلة يالفلسفة خالل العصر اإلسالمي .   و قضايا رخرى  م 
و و ر شااير هنااا إلااى  رناات توجااد قضااايا رخاارى  هامااة تتعلااق يالفيلسااوف اياان رشااد ،  

يفلسفة الفالسفة المسلمين ، فهل هي فلسفة رصيلة ؟ ، و هل هي إسالمية ، رو عريية 
عّريااة ؟ ! . لكننااي لاام رناقشااها هنااا نناات ساايق رن ناقشااتها فااي يعااض  ، رو ي ونانيااة م 

 ، فال ر عيد مناقشتها هنا. 944كتيي
لمين ، و رماااا يالنساااية لألياطيااال المتعل اااة ياإلياااداا الفكااار  عناااد الفالسااافة المسااا    

فسنذكرها من خالل المواقف ارتية : رولها مفاده هو رن حسن حنفي ذكر رنات  كاناُ 
 . 945للفالسفة في العصر اإلسالمي فلسفتهم التي رنشؤوها م ايل الفلسفة اليونانية

و رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمات ، و فيات تتلايط و تحرياف للح اائق     
يو هو رن معفم ما كان عند فالسفة العصر اإلساالمي ، التاريخية النايتة. نن الصح

عّريااة ، تناولوهااا يالشااروح و التلخيصاااُ و اإلضااافاُ الجزئيااة  هااو فلساافة ي ونانيااة م 
التايعة لألصل اليوناني في غالب انحيان . فكانُ فلسفتهم امتدادا للفلسفة اليونانية و 

دافعة عنها ، و خادمة لها في التا لب انعم . و لم تكن لديهم فلسافة شارحة لها ، و م 
نشائة و ال  ست لة ناقدة و هادمة للفلسفة اليونانية من جهة ، و ال كانُ م  ذاتية رصيلة م 

يدعة لفلسفة جديدة من جهة رخرى  ، يدليل الشواهد ارتية:  م 
يأن مضمون  -ضمنيا و صراحة -رولها و مفاده هو رن حسن حنفي نفست اعترف    

لعصر اإلسالمي هو مضامون ي ونااني . فمان ذلاك قولات: إن ماا ت دمات فلسفة فالسفة ا
الفلسفة اإلسالمية ال ديمة من الع ول العشرة ،و انفالك العشرة ،و عالم ما فوق فلك 

. و  946ال مر ، و عالم ما تحُ فلاك ال مار، هاو )) ماوُ ،و خرافاة ، و اغتاراب ((
ال ااول يااالع ول العشاارة و  هااذه الفلساافة التااي سااماها إسااالمية ، ليسااُ هااي صاااحية

رفالكها ،و ال يفلك ما تحُ ال مر و ال يما فوقات ،و إنماا الفلسافة اليونانياة هاي ال ائلاة 
. و يما رن انمر كذلك  947يذلك في انصل ، نم رخذه عنها فالسفة العصر اإلسالمي

 فإن  فالسفة العصر اإلسالمي لم يكن ذلك من رنتاجهم ،وال من إيداعهم.
ترف ريضا يأن هؤال  رخذوا رمورا من الفلسفاُ ال ديماة و رّولوهاا ، كاناُ و اع     

تتعلاق يانلوهياة ،و خلااق العاالم ، و خلااق الانفس ، مااع رنهاا ح ااائق شارعية واضااحة 
 948يذاتها في الوحي لم تكن يحاجة إلى  ذلك العنا  الذ  قاموا يت في تأويل ما رّولوه

ما كان عند فالسفة العصار اإلساالمي  . و هذا اعتراف صريو و دامغ و خطير يأن

                                                
 رنفر : م اومة رهل السنة للفلسفة اليونانية . و ن د فكر الفيلسوف اين رشد الحفيد .  944
 .  100حسن حنفي: م دمة في علم االستتراب ، ص:  945
ستتراب . و م دمة في علم اال 11. و حوار المشرق و المترب ، ص:  61ص:  1ج  1حسن حنفي : من الن ل إلى  اإليداا ، مل  946

 .   100، ص: 
 سيق تونيق ذلك في الفصل الرايع  . 947
 .  92ص:  7حسن حنفي:  الدين و النورة في مصر ، ج  948
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من فلسفة تتعلق يانلوهية ، و خلق العالم ، و خلق النفس ، ليس مان إنتااجهم و إنماا 
رخذوه من الفلسفاُ ال ديمة ، و اعرضوا عما جاا  يات الشارا ، يال و رخضاعوه لهاا 

الشارا. و  يالتأويل التحريفي . فال هم ريدعوا إنتاجا ذاتيا ،و ال هم رخذوا يما جا  يت
 يذلك يكون حسن حنفي قد ن ض هنا ما قالت ساي ا . 

و اعترف يذلك ريضا عندما قال: إن ال دما  آنروا االتياا على اإلياداا ، فتحاّول     
المورو  اليوناني على ريديهم إلى  مورو  عريي . فحمل العارب لاوا  اليوناان ،و 

ييار عاان انناا ماان خاالل ارخاار . ريادعوا فااي تمنال اليونااان و احتاوا  ن ااافتهم ،و التع
. فواضاو مان  949فتمنل إيداعهم في الن ل و العرض ، و الشرح و الهضام و التمنال

ذلااك رن فالساافة العصاار اإلسااالمي لاام يكاان عناادهم فلساافة ذاتيااة ماان إنتاااجهم و إنمااا 
رخذوها من اليونان ، فن لوها ،و عرضاوها ، و شارحوها ،و هضاموه ، و تمنّلوهاا . 

واضع جدا كان في خدمة فلسفة اليونان ال في ن دها و ال في هدمها ،و و هذا عمل مت
ال يصو تسميتت إيداعا ، ننها تسمية تتليطية تضليلية ، و ال يصو ذلك العمل إال إذا 
نتجاً . و عليت فلام  يدعا م  سميناه إيداعا سلييا . ننت  لم يكن عمال ن دياً هدمياً ، و ال م 

ة يهم م  ايل فلسفة اليونان كما زعم الرجل ،و إنما كانُ يكن عند هؤال  فلسفة خاص
عّرية ، فكانوا فالسفة العصر اإلسالمي يال فلسفة إسالمية !! .   عندهم فلسفة ي ونانية م 

و الشاهد الناني مفاده هو رن ر  ياح  موضوعي إذا نفر في الفلسفة التي كانُ     
عان  -فاي مضامونها و رصاولها –عند فالسفة العصر اإلساالمي سايجدها ال تختلاف 

فلسفة اليونان ، إال في يعض المصطلحاُ و التأويالُ التحريفية التاي كاناُ تصاب 
في خدمة فلسفة اليونان في النهاية ، ننها كانُ تهدف رساسا إلى ررسطة اإلساالم ال 
إلاى  ن اد فلسافة اليوناان و رسالمتها . و هاذه العملياة شاملُ اإللهيااُ ،و المنطاق ، و 

طييعياُ ، كال ول يأزلية العلم ، و المعاد انرسطي ، و الع ول العشارة ، و انخاذ ال
ينفام الفلاك انرساطي اليطليموساي ، و انخاذ ياالمنطق الصاور  . و هاذه ال ضاايا 
سايق رن ناقشاناها و ون ناهااا و ييناا وجاات الصاواب فيهااا، فاال نعياادها هناا . نن الااذ  

لاام تكاان عناادهم فلساافة خاصااة يهاام ،و ال هااي ماان يهمنااا هنااا هااو رن هااؤال  الفالساافة 
 رنتاجهم . 

و الشاهد النالا  مفااده هاو رن حسان حنفاي اعتارف ياأن المنطاق الاذ  كاان عناد     
فالسفة العصر اإلساالمي هاو نفسات المنطاق الصاور  ، فعرضاوه و شارحوه ،و لام 

طااق . و هااذا يعنااي رن هاؤال  الفالساافة لاام يكان عناادهم من 950يكان لهاام دور فااي ن اده
خاص يهم ، و ال كان لهام دور إيجاايي ميادا فاي ن اد ذلاك المنطاق و هدمات ،و إنماا 
كااان عناادهم منطااق ررسااطو الع اايم ، فعرضااوه و شاارحوه و خاادموه . فااأين ماانط هم 
م ايل منطق اليونان ؟ ! . إنهم  رذهيوا روقااتهم ، و جهاودهم ، و رماوالهم فاي خدماة 

. و هاو منطاق ال يحتااج 951ينتفاع يات التياي منطق ع يم ، ال يحتاج إليت الاذكي ،و ال
 إليت الناس في حياتهم العملية ،و ال العلما  في يحونهم العلمية . 

إن هؤال  الفالسفة عجزوا فاي رن ي  ادموا لناا قارا ة ن دياة هدمياة شااملة لمنطاق      
ررسطو ، مع رنهم رذهيوا جانيا كييرا من روقاتهم و جهودهم و رموالهم فاي شارحت و 

                                                
 .  125،  35،  34،  28ص:  1ج  1حسن حنفي : من الن ل إلى  اإليداا ، مل   949
 .  182ص:  2ج  3،  مل   96ص:  3ج  1نفس المرجع ، مل  950
 اها من م ولة الين تيمية مشهورة و معروفة . هذه الم ولة مأخوذة يمعن 951
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يصت و الدفاا عنت . و الدليل على ذلاك ريضاا هاو رنناي يحناُ فاي مؤلفااُ كياار تلخ
فالسفة العصر اإلسالمي ، كالفارايي ،و اين سينا ، و اين رشد ، فلم رعنر لهم علاى 
ر  كتااب صانّفوه فاي ن ااد ذلاك المنطاق و هدماات . إنهام  لام يفعلااوا ذلاك ، فأخاذوا ياات 

. إنهام  كيّلاوا  952يهاا ،و ت ديساهم لصااحيها ضمن رخذهم للفلسفة المشاائية و إيماانهم
ياادا  فكاارهم يمنطااق ررسااطو ،و رخرجااوه ماان فضااا اُ الع اال الفطاار  الطييعااي الم 
يادا طييعياا دون  الواسع ، المتعددة طارق يحنات و اساتدالالتت مان جهاة ،و الفعاال الم 

 العودة إلى  م دماُ منطق ررسطو من جهة رخرى  . 
حساان حنفااي نفساات عناادما حصاار عماال هااؤال  فااي  و هااذا الااذ  قلتاات اعتاارف ياات   

المنطق الصور  في شرحت دون ن ده . و اعترف يذلك ريضاا عنادما ذكار رن الاذين 
ن دوا المنطق الصور  هام الف هاا  ، علاى ررساهم الشاي  ت اي الادين يان تيمياة الاذ  
وجت لات انت ااداُ منهجياة عمي اة ، و دعاا إلاى  إعاادة فاتو يااب الفكار ضاد اننسااق 

تل ة ، و ح  على النفر و االجتهاد يعيدا عن ال والب و انشكالال . لكنت حاول 953م 
تيرير موقاف هاؤال  الفالسافة مان عادم ن ادهم للمنطاق الصاور  يادعوى رن وفيفاة 
الن د و الرفض و اإليداا في ن د الفلسفة لام تكان مان وفيفاتهم ،و إنماا كاناُ وفيفاة 

 اادوا المنطااق اليوناااني الااذ  هااو رساااس علااوم رخاارى  . قااام يهااا الف هااا  الااذين انت
 .  954الطييعياُ و اإللهياُ اليونانية

و تيريريت هذا ال يصو و غير م ياول ،و فيات تتلايط و تادليس ، نن  المفاروض     
هم الذين ي ومون يذلك ، فهام  -الذين يزعمون الع ل و الع النية  –ع ال رن الفالسفة 

هاام  رهاال اختصاااص ،و رعلاام يااالمنطق و رولااى و رقاادر و رجاادر ماان غياارهم يحكاام رن
الفلسفة من غيرهم . لكنهم لم يكونوا في مستوى ال يام يذلك ، فال فلسفتهم مّكنتهم من 
ال ياام ياات ،و ال ماانط هم مّكاانهم ماان ن اادها ،و ال ن ااد نفساات ينفساات قياال رن ين ااده الع اال 

 الفطر . 
يعضاهم فيماا يتعلاق  و قد ذكر حسان حنفاي رن فالسافة العصار اإلساالمي انت ادوا    

ياايعض مااواقفهم ماان جوانااب ماان المنطااق الصااور  . ماان ذلااك رن اياان رشااد وجاات 
انت ااااداُ اليااان ساااينا و الفاااارايي ،و خّطاااأ انول فاااي ت ديمااات للجااادل علاااى صاااناعة 

. فلمااذا انت ادوا يعضاهم دفاعاا عان منطاق ررساطو الع ايم ،و لام ينت ادوا  955اليرهاان
 كوناتت انساسية ؟ ! .المنطق الصور  نفست  في رصولت و م

إنهم  لم ي وموا يذلك يسيب سلييتهم و انهزاميتهم ، و تعصيهم نرسطو و فلسفتت     
. فأطال ذلك من عمر المنطق الصور  الذ  رخر العلم ركنر مما قّدمت ،و رضاّر يات 
ركنر مما نفعت ،و رفسد الفكر اليشر  ركنر مما رصلحت ،و كان ضرره ركنر من نفعت  

نت ذلك من الهيمنة على الع ال اليشار  نحاو عشارين قرناا إلاى  رن جاا  الفكار . فمكّ 
العلمااي الحاادي  فأنت ااده و قّزماات، و تجاااوزه و رفهاار عجاازه و ساالييتت . و إن كااان 
يعض علما  اإلسالم قد سي وا الفكر العلمي الحدي  إلى  ن اد ذلاك المنطاق و هدمات، 

لت فل محدودا ،و لم ي ؤد إلى  الاتخلص كما فعل الشي  ت ي الدين ين تيمية ، لكن عم

                                                
 للوقوف على نماذج من ذلك رنفر كتاينا : ن د فكر الفيلسوف اين رشد الحفيد .  952
 .  182ص:  2ج  3حسن حنفي : من الن ل إلى  اإليداا ، مل  953
 .  35ص:  1ج  1نفس المرجع ، مل  954
 .  101ص:  3ج  1نفس المرجع ، مل  955
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من المنطاق الصاور  ، و تعويضات يمنطاق الع ال الفطار  ال اائم علاى تعادد منااهل 
اليح  و طرق االستدالل ، المواف ة للمنطق الشرعي و الع ل الفطار  . نن معفام 

 مجتمعت كان رافضا لدعوتت التجديدية اإلصالحية . 
ياُ الفلسفة اليونانية ، و هي التي كانُ مهيمنة على و الشاهد الرايع يتعلق يطييع    

طييعياُ الفلسفة خالل العصر اإلسالمي ،و لم يكن فيها لفالسفة هذا العصار إياداعا 
كيياارا رساساايا هاادميا . و ماان ي طااالع كتاااب الطييعياااُ الياان سااينا يجااد التالااب علااى 

كنرة انخطا  العلمية  الكتاب السرد و تكرارا لما قالت اليونان و شراحهم من جهة ،و
من جهة رخرى  . من ذلك قولت: )) و الحامل ال تطم  إال في الندرة ، نن  الطم  

. و قولات هاذا  956ينصرف إلى  عذا  الجنين ، فإن  طمنُ الحامال ضاعف الولاد ((
واضو رنت خطأ علمي فادح ، نن الطم  ليس غذا  و إنما هو دم فاسد . و الولد ال 

و إنمااا يتتاذى ماان دم انم عان طريااق الحيال الساار . و الطماا  يتتاذى ماان الطما  
يتوقف ليس ننات  يصايو غاذا  للجناين ،و إناا يتوقاف يسايب توقاف التياويض عنادما 
تحمل الماررة . و هاذا مجارد مناال ف اط ،و إال فأخطاا  تلاك الطييعيااُ كنيارة جادا ، 

. فكان في  957ةمنها ما هو مخالف للشرا ، و منها ما هو مخالف للمشاهدة الصحيح
م دور هؤال  الفالسفة ن د ذلك ياالحتكام إلى  الشرا الصحيو ،و الع ل الصريو ،و 

شاهدة الصحيحة ، لكنهم لم يكوناوا فاي مساتوى هاذا العمال ، فارددوا  -و لألسف -الم 
كنيرا ما رخطا  طييعياُ اليونان و رخذوا يهاا ، ك اولهم يأزلياة العاالم ،و رن الشامس 

 . 958رةياردة و ليسُ حا
فلو كان هؤال  في المستوى المطلوب : كفاا ة و تمهارا و ن ادا ، لماا وقعاوا فاي      

تلاك انخطاا  و االنحرافاااُ المنهجياة التاي كااان فاي م ادورهم تجنيهااا مان جهااة ، و 
ست لة عن فلسفة اليوناان شاكال و مضامونا مان  لتمكنوا من تكوين فلسفة خاصة يهم م 

كونوا كذلك و ال فعلاوه ، فاإن  زعام الرجال يأنات كاان جهة رخرى  . و يما رنهم  لم ي
 لهؤال  فلسفة م ايل فلسفة اليونان هو زعم غير صحيو . 

    
و الشاهد الخامس يتضمن شهاداُ ليعض رهل العلم في ح ي ة الفلسفة التي كاناُ    

عند فالسفة العصر اإلسالمي ،و هي ت ؤيد ما قلناه و ت فناد ماا زعمات حسان حنفاي. و 
شهاداُ مان الاداخل و ليساُ شاهاداُ استشاراقية، حتاى ال ي  اال: رنهاا شاهاداُ هي 

انعاادا  ترمااي إلااى  ت اازيم مااا قااام ياات الفالساافة المساالمون . رولهااا شااهادة المتفلسااف 
هجرية( إنت ذكر في كتايت: نزهة انرواح و روضاة انفاراح 687الشهرزور  )ُ 

مي كاناُ امتادادا للفلسافة اليونانياة في تاري  الحكما  ، رن الفلسفة في العصر اإلسال
تاأخر،و رن الفالسافة المسالمين كاانوا امتادادا لفالسافة اليوناان . فهاذا  959في عصار م 

شاهد دامغ من داخل فالسفة العصر اإلساالمي رنفساهم ن لات حسان حنفاي ينفسات عان 
ْن رَْهِلَهاا { و هاو  ، -26ساورة يوساف:-الشهرزور  ، فهو من ياب: } َوَشِهَد َشاِهٌد ّمِ

 من جهة رخرى  رد على زعم الرجل نفست .

                                                
 .  103ص:  4طييعياُ ، ج اين سينا : ال 956
 للوقوف على نماذج من ذلك رنفر كتاينا : ن د فكر الفيلسوف اين رشد الحفيد .  957
 سيق تونيق ذلك  .  958
 .  139ص:  1ج  1ن ال عن حسن حنفي: من الن ل إلى  اإليداا  ، مل  959
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ه( ذكر رن ركنر فالسافة المسالمين 8و الشهادة النانية للف يت تاج الدين السيكي ) ق:   
هي للمؤرخ عيد الرحمن ين خلادون  -النالنة-. و انخيرة960كانوا على رر  ررسطو

نعل يالنعل ، إال في قال فيها: إن الفالسفة المسلمين اتيعوا ررسطو في رريت )) حذو ال
 .  961ال ليل ((

و ر شير هنا إلى  رن فلسفة اليونان لم تكن تتطلب الشرح و التلخيص ،و التعليق ،     
و الدفاا عنها و التعصب لها ،و إنما كانُ تتطلاب ن ضاا و هادما، ين اد رساساياتها و 

هاااا ، و قواعااادها ، ننهاااا كاناااُ كنيااارة انخطاااا  و االنحرافااااُ المنهجياااة فاااي إلهيات
لام  -مان مسالمين و ذمياين –منط ياتها ، و طييعياتت . لكن فالسفة العصر اإلسالمي 

يكون في مستوى ال يام يهذا العمل الن د  الهام و الضرور  . فجا  إياداعهم ناقصاا 
جزئيا محدودا ، سليياتت ركنر من إيجايياتت في معفم جوانب تلك الفلسفة من جهة ،و 

دمة فلسفة اليوناان شارحا و تلخيصاا ، دفاعاا و تعصايا مان تركز عملهم رساسا في خ
جهة رخرى . إنت  كان من الواجب عليهم ال يام يذلك العمال الن اد  علاى رسااس مان 
الوحي الصحيو ،و الع ل الصريو ، و العلم الصحيو . و هاذا العمال قاد قاام يجاناب 

اإللهيااُ و المنطاق منت يعض ف ها  اإلسالم كالتزالي في اإللهياُ ،و اين تيمية في 
. نم ركملتت رورويا و توساعُ فيات ،و شامل عملهاا كال جواناب تلاك الفلسافة ،و علاى 

 .  962ذلك العمل الن د  قامُ العلوم الحدينة
و رما الموقاف النااني فمفااده رن حسان حنفاي زعام رن فالسافة العصار اإلساالمي     

يتفق ماع الع ال و التجرياة و تمنّلوا ما ترجموه و لخصوه ، نم ن دوه ،و قيلوا منت ما 
 .       963الطييعة
و رقول: إن قولت هذا ميالغ فيت جدا، و غير صحيو فاي معفمات ، ننات روال  إن      

ما ذكرناه في ن دنا للرجل في موقفت السايق ، هو دليال داماغ و كااٍف إليطاال زعمات 
ا جزئيا و سطحيا هذا. و نانيا إن الن د الذ  مارست فالسفة العصر اإلسالمي كان ن د

، هزيال و قليال كان يصب في خدمة فلسفة اليونان ركنر مما كان يصب فاي انت ادهاا 
ماان جهااة ، كمااا رناات لاام يكاان ن اادا هاادميا لت ااويض تلااك الفلساافة الهزيلااة المملاااو ة 

 يالخرافاُ ، و االنحرافاُ المنهجية ، و انخطا  العلمية من جهة نانية . 
  اساتخدمت فالسافة العصار اإلساالمي كاان فاي التالاب ع اال و نالنا إن الع ل الذ    

تعصيا لفلسفة اليونان ، يدليل رنت  رمضى معفم روقاتت و  تيريريا تيجيليا ، اجتراريا م 
جهوده في شرح تلك الفلسفة و تلخيصاها ، و الادفاا عنهاا و التعصاب لهاا، ماع رنهاا 

ت هؤال  . و عمل هذا حالت ال فلسفة كانُ تحتاج إلى  ن ض و هدم ، ال إلى  ما قام ي
نتجا .   يصو وصفت يأنت عمل ن د  إيداعي ، فهذا ليس إيداعا إيجاييا ،و ال ن دا م 

و رايعا إن حسن حنفي قال كلمة حق في الفلسفة التي كانُ عند فالسافة العصار     
اإلساالم ، ن اض ياات زعمات السااايق. رنات  قااال: إن ماا ت دماات تلاك الفلساافة مان الع ااول 

شرة نو انفالك العشرة ،و عالم ما فوق فلك ال مر ،و ما تحتات ، هاو )) ماوُ ،و الع

                                                
 .  67ص:  4طي اُ الشافعية الكيرى، ج  960
 .   515الم دمة ، ص:  961
 كرناه من المتواتراُ ال يحتاج إلى  تونيق ،و للتوسع في ذلك رنفر منال : يوسف كرم : تاري  الفلسفة الحدينة .  . هذا الذ  ذ 962
 .  26ص:  1ج  1حسن حنفي: من الن ل إلى  اإليداا ، مل  963
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فهل فلسفة هاذا حالهاا ي  اال فيهاا : إنهاا قاماُ علاى الع ال و  964خرافة ،و اغتراب((
التجرياة و الطييعااة ؟ ، ريان محاال الع ال و الن ااد و التجرياة مااع الماوُ و الخرافااة و 

 االغتراب ؟ ! .
مفاااده هااو رن حساان حنفااي زعاام رن فالساافة العصاار اإلسااالمي و الموقااف النالاا     

 . 965خلّفوا لنا ترانا في مواجهة الترا  المن ول
و رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمت، ننت روال إن ما ذكرناه في الموقفين    

السااي ين هاو دليال داماغ علاى يطاالن زعمات هاذا ، نن  معفام ماا كاان عناد فالسافة 
هااو فلساافة يونانيااة متّريااة ، فهااذا هااو انصاال ، ناام قاااموا يخاادمتها  العصاار اإلسااالم

يالشاااروح و التلخيصااااُ ، و التعلي ااااُ و الااادفاا عنهاااا و التعصاااب لهاااا،و معفااام 
انت اداتهم لها كاناُ جزئياة هامشاية ، كنيارا ماا كاناُ فاي خادمتها ال فاي ن ضاها . و 

 ان . فلسفة هذا حالها ال ي مكن رن تكون في مواجهة ترا  اليون
و ذلك واضو جدا في رعمال كيار و رعاالم الفالسافة المسالمين ، كالفاارايي ، و      

ُ  ماان مؤلفاتاات  ريااي سااليمان السجسااتاني ،واياان رشااد الحفيااد . فالفااارايي ماانال رحصااي
كتاب معفمها في الفلسفة ليس من يينها و ال كتاب واحد م خصص لن د الفلسفة  100

كتايااا فااي شاارح تلااك الفلساافة ،  19نيهااا . ماان يينهااا اليونانيااة فااي ر  جانااب ماان جوا
م ختصااارا غاليهاااا فاااي المنطاااق  22معفمهاااا فاااي شااارح كتاااب ررساااطو ، و منهاااا 

. فواضااو ماان ذلااك رن الرجاال رمضااى معفاام حياتاات العلميااة فااي خدمااة 966انرسااطي
الفلساافة اليونانيااة ،و هااذا عجااز و سااليية و رنهزاميااة ، نناات رمضااى قسااما كيياارا ماان 

مة فلسفة مملاو ة الخرافااُ و انياطيال ،و الضاالالُ و انخطاا  !! . حياتت في خد
إنت اختار لنفست التيعية و السليية يدال من التحرر و اإليجايية،  و االجتهاد و اإليداا 
. فلو وفر تلك الجهود  في ن د تلك الفلسفة و ن ضاها ، لكاان ذلاك رحسان لات ،و ل ادم 

طااّوره سااريعا ،و ت خرجهااا ماان رساار الفلساافة للعلاام خاادماُ جليلااة جاادا تساااعده فااي ت
يكرا . لكن الم ؤسف رن الرجل رضي لنفست رن يكاون تلمياذا سالييا خادوما  اليونانية م 
لتلك الفلسفة . و من كان هذا حالت و إنتاجت ال يصو رن ي  ال فيت : إن ترانت كان فاي 

 مواجهة ترا  اليونان خاصة و المن ول عامة .
هجرياة( ، فهاو صااحب كتااب صاوان 391ن السجستاني)ُ يعاد:و رما ريو سليما    

الحكماااة ، كاااان يحفاااف رقاااوال فالسااافة اليوناااان ، كاااديموقراطيس ،و رفالطاااون ، و 
. و من مؤلفاتت: م الة في رن )) انجرام العلوية طييعتهاا طييعاة خامساة  967ررسطو

جال رمضاى . فهاذا الر 968،و رنها ذاُ رنفس ،و رن النفس التي هي النفس الناط ة ((
روقاتااا كنياارة ،و يااذل جهااودا كيياارة لحفااف رياطياال و خرافاااُ و ح ااائق و شااركياُ 
فالسفة اليونان ، فلم تنفعت فاي إياداا فلسافة ن دياة هدمياة ،و إنماا نفعتات فاي تكارار و 
خدمااة مااا رنتجاات هااؤال . كالم الااة التااي رشاارنا إليهااا ، فهااي فااي الح ي ااة خرافااة ماان 

هااا و ال إيااداا . و إنمااا هااي تمناال جانيااا ماان جوانااب خرافاااُ ررسااطو ، ال مهااارة في

                                                
 .  61هامش ص:  1ج  1نفس المرجع ، مل  964
 .  101االستعراب ، ص: . و م دمة في  11حسن حنفي: في الفكر العريي المعاصر، ص:  965
 .  403،  402ص:  1اين ريي ر صييعة : عيون اننيا  في طي اُ انطيا  ، ج  966
 .  118ص:  1ج  1حسن حنفي: من الن ل إلى  اإليداا ، مل  967
 . 286،  285ص:  1اين ريي ر صييعة : المصدر السايق ، ج  968
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إلهياُ ررسطو الشركية الخرافية ، فنصاُ علاى رن انجارام الساموية لايس طييعتهاا 
كطييعة العناصر انريعة المكونة لعالم الكون و الفساد ،و هاي: الهاوا  ،و الناار ، و 

يعتاات عاان التاراب ، و المااا  . و إنمااا هااي مكونااة ماان عنصار خااامس مخااالف فااي طي
العناصر انريعة انخرى ، لذا فهي جاواهر رزلياة خالادة عاقلاة ذاُ رنفاس . و هاذه 
خالفة للشرا و الع ل و العلم ، ننت من النايُ شرعا و علماا رن  مزاعم و خرافاُ م 

. فواضو من ذلك رن هذا الرجل  969الكون ليس رزليا ،و رنت  مخلوق من مادة واحدة
ليس لن دها و إنما لخدمتها و الدفاا عنها حتى و إن كاناُ حفف رقول فالسفة اليونان 

تخالف الشرا ،و ال رساس ع لي صحيو لها . و من هذا حالت ال يصو رن ي  ال يأنات 
 رنتل ترانا مواجها لترا  اليونان !! .      

و رما اين رشد فهو قد رّول الشرا تأويال تحريفيا ليتفق ماع فلسافة ررساطو، فيماا     
. و رمضااى معفاام حياتاات العلميااة فااي شاارح و  970أزليااة العااالم و الصاافاُيتعلااق ي

كتاياا ،  118تلخيص ،و تجميع مؤلفاُ ررسطو . و قد ق درُ مؤلفاُ اين رشاد ب: 
معفمهاا فااي الفلسافة اليونانيااة عاماة و انرسااطية خاصاة ، و غاليهااا فاي الشااروح و 

طو طااليس . و قليال كتايا معفمهاا نرسا 38الملخصاُ ،و ق در المشروح منها ب: 
. و قد اعترف يذلك حسن حنفي نفست عندما رشار إلى  رن 971منها في الف ت و اندب

رعمال اين رشد في شرح الكتب الفلسفة و تلخيصها و تجميعها ، هي ركير )) يكنيار 
. و في م ايل ذلك لام رعنار لات  972من مؤلفاتت التي ال تتجاوز رصايع اليد الواحدة ((

 صت لن د إلهياُ ررسطو ، و ال طييعياتت،  و ال منط ت . على ر  كتاب خص
و قد حاول حسن حنفي الدفاا عن اين رشد و تيريار سالييتت ي ولات: إن ايان رشاد    

دخل معارك اليونان كأنت منهم ،و انتصر للحق ،و ليس مهمتت)) تخطئة ررسطو، يل 
ف هاا  و المتكلماين ،و فهمت ،و استيعايت،و إكمالت . الحكم يالخطأ و الصواب مهماة ال

 .973ليس الحكما  ((
و قولت ال يصو ،و فيت تتليط و تدليس من جهة ،و يتضمن اعترافا منات ياأن ايان     

رشد وقّف نفست لفهم ررسطو و استيعايت و إكمالت من جهة رخرى  . و من هذا حالت 
ال يمكاان رن ينااتل ترانااا يكااون فااي مواجهااة تاارا  اليونااان،و إنمااا هااو فااي خدمتاات 

 يالضرورة . 
و رما قولت يأن اين رشد انتصر للحق ، فهذا رمر ليس خاصا يات ، نن  كال رهال     

يادعا ،  جتهدا م  العلم ي ولونت . كما رن من يطلب الحق يجب رن يكون ناقدا م محصا م 
خّطئاٌ لمن انحرف و رخطأ في آرائت و مواقفت العلمية .و الياح  الاذ  ال  و شجاعا م 

هو ياح  غير موضوعي ،و م تعصب للياطل ال للحق. لذا كان مان  ي خطئ الم خطئ
الواجب على اين رشد رن ي خطئ ررسطو في رخطائت و خرافاتت و ضاالالتت . و يماا 
رن اياان رشااد لاام يفعاال ذلااك ، فهااو قااد كااان فااي خدمااة تاارا  اليونااان ،و لاام يكاان فااي 

                                                
 .سيق تناول ذلك عندما تكلمنا عن رزلية الكون و حدونت  969
 و ما يعدها .  44و ما يعدها ،   28رنفر منال كتاينا : ن د فكر الفيلسوف اين رشد الحفيد ، ص:  970
و ما يعدها . و يركاُ محمد مراد :  99و ما يعدها . و محمد عمارة : المنالية و المادية ، ص:   160الجاير  : اين رشد ، ص:  971

 . 63وهية : اين رشد و التنوير ، ص: .و مراد   31-24تأمالُ في فلسفة اين رشد ، ص: 
 .  10ص:  1ج  1حسن حنفي : من الن ل إلى  اإليداا ، مل  972
 .  91ص:  3ج  1نفس المرجع ، مل  973
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،و ال للع ال ، و ال  مواجهة معت ،و ال كان ناقدا م محصا لت،و ال كاان خادماا للشارا
 للعلم  . 
لكان التريااب و العجيااب مان رماار حساان حنفاي رناات زعاام رن الفالسافة لاايس ماان       

مهمتهم الحكم يالخطأ و الصواب ،و إنماا هاو مان مهماة الف هاا  و المتكلماين. و هاذا 
زعم ياطل و م ضحك ، و غريب جدا ، و فيت تحرياف و افتارا  علاى الح ي اة ، نن  

لهااام كتاااب كنيااارة  -قاااديما و حااادينا – و تاريخاااا و واقعاااا رن الفالسااافة الناياااُ ع اااال
خصصااوها للااردود و االنتصااار لمااذاهيهم و رفكااارهم ،و هااي تتضاامن يالضاارورة 

 التصويب و التخطئة . 
من ذلك رن كتب ررسطو مملو ة يتخطئة مخالفيت و االنتصاار نفكااره، مان ذلاك     

أن المرارة ت سيب انمراض الحادة ،و زعام رنت خّطأ رصحاب رنكساغورس ال ائلين ي
. و من ذلك رن جالينوس خالف ررسطو و خّطأه في مساائل 974هو رن المرارة فضلة

طيية كنيرة . نم رن اين رشد خالف جالينوس فاي مساائل طيياة و انتصار فيهاا لارر  
. و قاد صانف الفااارايي كتااب الارد علاى جااالينوس فيماا تأّولات مان كااالم  975ررساطو
 . 976و لت كتاب الرد على يحيى النحو  فيما رد يت على ررسطوررسطو ،

إن ذلك الزعم ال يصو رن يصدر من ياح  في الترا  ، فهل كان الرجل يجهل      
 ذلك ، رو رنت  تجاهلت لتاية في نفست ؟ ! . 

صافحاُ ماان كالمات السااايق  10و انغارب مان ذلااك هاو رن حساان حنفاي يعااد       
رشار إلى  رن اين رشد خّطأ الفارايي و اين سينا ، و خّطأ  ن ض زعمت السايق عندما

الناني ريضا في ت ديمت للجدل على صناعة اليرهان ، و قاال: إن ايان ساينا لام ي صاب 
مرة واحدة ، يل رنت  )) رخطأ على طول الخط ،و ليس لت رجار االجتهااد حتاى و لاو 

رجال مان جهاة ، و هاو . فهذا دليل قاطع دامغ علاى يطاالن ماا ادعااه ال 977رخطأ ((
شااهد علاى رن ايان رشاد كاناُ لات الجاررة علاى تخطئاة و ن اد مان ساي ت مان فالساافة 
العصر اإلسالمي ،و لم تكن لت الجررة على ن د و تخطئة ررسطو على كنرة رخطائات 
و خرافاتت و شركياتت من جهة رخارى  !!. لكنات و لألساف كاناُ لات الجاررة الساليية 

صمة في ررسطو، و زعم رنت  يلغ الكمال اإلنساني  ،و وصفت ال اتلة عندما اعت د الع
. إن فيلسوفا كهذا ال ي شرف الشرا، و ال الع ل  978يأنت مالك إلهي ررسلت هللا لي علمنا

 ، و ال الفلسفة ، و ال العلم ، و ال يمكن رن يكون ترانت في مواجهة الترا  اليوناني .     
عمت السايق عندما وصف الفلسفة التي كانُ و نانيا إن حسن حنفي نفست ن ض ز    

عند فالسفة العصر اإلسالمي ، و ما ت ولت عن الع ول العشرة و انفالك العشارة ،و 
عاالم مااا فااوق فلااك ال مار و عااالم مااا تحتاات ، يأنهاا )) مااوُ ، و خرافااة ، و اغتااراب 

وه عان . و يما رن هذا الذ  ذكره ليس من إنتاج هاؤال  الفالسافة ،و إنماا رخاذ 979((

                                                
ررسطو : كتاب طيائع الحيوان الير  و اليحر  ، الم الة الرايعة عشر ، ح  تت عزة محمد سالم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  974

 . 30،  1985ال اهرة ، 
. و رنفر ريضا : رسائل اين  219، 218. و زينب عفيفي : فلسفة اين رشد الطييعية ، ص:  18اين رشد : رسالة النفس ، ص:   975

 رشد الطيية .  
 .  402ص:  1اين ريي ر صييعة : عيون اننيا  ، ج  976
 .  101ص:  3ج  1حسن حنفي: من الن ل إلى  اإليداا ، مل  977
 و ما يعدا .  172لك و التوسع فيت رنفر كتاينا : ن د فكر الفيلسوف اين رشد الحفيد ، ص: للوقوف على ذ 978
 سيق توني ت ركنر من مرة :  979
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، فهذا يعني رنهم لم يتركوا لنا ترانا في مواجهة الترا  المن ول  980اليونان يحذافيره
،و إنما معفم ما تركوه لنا كان ترانا ي ونانيا م عريا مان جهاة ، و مخادوما : شارحا و 

 تلخيصا ، دفاعا و تعصيا من جهة رخرى  .
تعلااق ياإليااداا الفكاار  -و الموقااف الرايااع     موضااوعت المراحاال التااي  -انخياار الم 

مرُ يها فلسفة اليونان خالل العصر اإلسالمي . و مفاده رن حسن حنفي يرى رن ما 
حاد  لتلااك الفلساافة فااي ذلاك العصاار كااان رماارا طييعياا . و هااو الماارور ماان مرحلااة 
الترجمة ، نم التشيع و الفهم ، نم التمنّل و االحتوا  ، نم العرض و التاأليف المسات ل 

يعد ذلك مرحلة الن د ، نم التأليف الم ضاد (( . فذلك رمر طييعي ييدر من  ، نم تأتي))
 . 981الن ل إلى  اإليداا

و رقول: إن ماا ذكاره لايس حتماي الوقاوا ، و تلاك المراحال لام تتح اق كلهاا علاى    
ريد  فالسفة العصر اإلسالمي . ننت روال  ليس حتميا المرور يكال تلاك المراحال و 

وريا المرور ي رنين رو رقل رو ركنار لكاي نصال إلاى  مرحلاة الخطواُ ،و ليس ضر
صلنا إلاى  الن اد و  الن د و اإليداا . و ليس يالضرورة رن المرور يتلك المراحل سيو 
اإليداا . ننت من الممكن جدا رن ت جمع كل تلك الخطواُ رو ركنرها في رول مرحلاة 

متمكن من الترجمة ،و الن اد و  رو خطوة . و منالت فإنت إذا ما تولى ذلك العمل ياح 
التح يااق، و لاات علاام كاااٍف ، فإناات يسااتطيع رن ي تاارجم ذلااك التاارا  و ين ااده ، و يعليااق 
عليت، و يشرحت و ي لّخصت في مرحلة واحدة ،و ال يحتااج ريادا إلاى  ع اد مان الازمن 
طواتها في مرحلة واحدة .   ،و ال إلى  قرون ،و سي نجز العملية كلها يمراحلها و خ 

و عليت فإن الذين ترجموا الترا  ال ديم إلى  اللتاة العريياة ، لاو كاانوا م ختصاين     
،و لهاام الشااجاعة اندييااة ،و تااوفرُ فاايهم النوايااا الحساانة ، و كااانوا جااامعين لعلااوم 
طااوة انولااى ،و  الشارا و الع اال ، نمكاانهم ن ااض و هاادم معفام مااا ترجمااوه منااذ الخ 

إليها حسن حنفي . و يما رنهم لم يكونوا كذلك رننا  لتجاوزا تلك الخطواُ التي رشار 
الترجمة و يعدها جا  عملهم سلييا ناقصا ضرره ركنر من نفعت من جهة ،و ال وصل 

إلى  المستوى المطلاوب مان اإلياداا و التحاد  مان جهاة  -فيما يعد -إنتاجهم الفكر 
 رخرى  .       

يدا ي    مكنت رن يفهم و ين د ، و ين ض و يهدم و نانيا إن الياح  المتضلع الماهر الم 
، و ي نتل و ي يدا منذ رول خطوة من عملت ،و ال يحتاج ريدا إلى  ع ود من الزمن ، و 
ال إلى  قرون لكي ين اد و ي يادا . و ي  ايلات الياحا  الفاشال الساليي العااجز ، الاذ  ال 

المراحاال و  ي ياادا فااي رول خطااوة و ال فااي آخرهااا. و ذلااك الم تضاالع ي مكناات اختصااار
دمجهااا يسااهولة ، و ال يتطلااب مناات ذلااك الماارور يمرحلااة الشااروح و التلخيصاااُ . 
في وم يالترجمة انمينة ،و االنت ا  الصحيو لما ي ترجم ، و ي ماارس الن اد و الهادم فاي 
مرحلااة واحاادة . لكاان الااذ  حااد  فااي الواقااع كااان خااالف ذلااك تمامااا ، فاسااتترقُ 

،و اسااتمرُ عمليااة الشااروح و التلخيصاااُ ، و  الترجماة ركناار ماان قاارن ماان الازمن
الدفاعاُ و التعصياُ قرونا من الزمن ،و لم يخرجوا منها ،و ال دخلوا مرحلة الن د 
و اإلياااداا يمعناهماااا الشاااامل و الصاااحيو . و مناااال ذلاااك رن آخااار كياااار الفالسااافة 

                                                
 سيق تونيق ذلك .  980
 .  317ص:  2ج  1حسن حنفي: المرجع السايق ، مل  981
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توفى سنة   هجرياة ، رمضاى معفام حياتات 595انرسطيين و هو اين رشد الحفيد الم 
العلمية في شرح كتب ررسطو و تلخيصها و تجميعها و الدفاا عنهاا و التعصاب لهاا 
،و ليس لت من يين مؤلفاتت كتاب خصصت لن اد فلسافة ررساطو المملاو ة يانخطاا  و 

 .  982الخرافاُ
لاام  -فااي التالاب انعاام –و كالمناا هااذا خااص يفالساافة العصاار اإلساالمي ، فهاام     

ُ ،و ال وصاالوا إلااى  الن ااد و اإليااداا و التااأليف يخرجااوا ماان الشااروح و الملخصااا
اإليجااايي الم ضاااد . و ال ينطيااق علااى الف هااا  الااذين ياارزُ ماانهم طائفااة رياادعُ فااي 
ن دها لفلسفة اليونان ،و هدمُ جانيا كييرا منها. و عملهم هذا هو دليل قااطع ي كشاف 

توى التحاد  ، مدى سليية معفم فالسفة العصر اإلسالمي ، الذين لم يكوناوا فاي مسا
 فلم ييدعوا و ال انت دوا في المرحلة انولى ،و ال في النانية ،و ال انخيرة !! .          

المملو ة يانخطاا  و  -و ر شير هنا إلى  رمر هام جدا مفاده هو رن فلسفة اليونان     
و ما كانُ تحتاج إلى  ع ود من الزمن، و ال إلى  قرون لن دها و ن ضها  -الخرافاُ

هدمها ،و إنما كانُ تحتاج إلى  عام رو رقل من عام لن ضها و طرح اليديل الصحيو 
محلهااا . فلااو تفااّرغ لهااا ن خيااة ماان علمااا  المساالمين انت يااا  الجااامعين لعلااوم الشاارا 
الصااحيو ، و الع اال الصااريو، و العلاام الصااحيو ، لتمكنااوا ماان ن ااض و هاادم معفاام 

يكن حالها يتطلب شرحا و ال تلخيصا و ال دفاعا ،و الفلسفة اليونانية . ننها فلسفة لم 
إنما كان يتطلب ن دا و ن ضا و هدما لمعفم ما فيها ، إلعادة ينا  العلم من جديد على 
ر سس متايرة نسسها التي كانُ عليها. لكن لألسف رن هذه العملية تأخرُ ،و فاّوُ 

 تها الحدينة و ما يعدها .المسلمون عن رنفسهم ال يام يها ، ف امُ يها روريا في نهض
تفرقة ، فمنها رن حسن حنفي      و رما يالنسية لألياطيل المتعل ة يال ضايا الفلسفية الم 

زعاام رن الن افااة اليونانيااة تتميااز يخصااائص تجعلهااا قرييااة ماان حضااارتنا . منهااا )) 
 . 983(الع النية ،و ال درة على التأمل و االستدالل ،و االتجاه نحو الطييعة و الفطرة(

و رقول: إن قولت هذا غير صاحيو فاي معفمات ، نن الفاارق كييار و رساساي ياين    
حضارتنا و حضارة اليونان. فن افة حضاارتنا ت اوم علاى الاوحي اإللهاي ،و التوحياد 
الصاااحيو ،و العيودياااة هلل تعاااالى  فاااي مجاااال الع ائاااد و المفااااهيم و التصاااوراُ ،و 

لعلماي ت اوم علاى الشارا الصاحيو ، و الع ال السلوكياُ العملية . و فاي االساتدالل ا
ال ي وجااد فااي   -فااي شااموليتت و كمالاات و ي ينيتاات -الصااريو و العلاام الصااحيو . و ذلااك

ن افااة شااركية ت ااوم علااى تعاادد ارلهااة ، و ت مناال  -فااي عمومهااا–ن افااة اليونااان ، فهااي 
انسطورة جانيا كييرا منها ، و هي موجودة يشاكل واضاو حتاى فاي فلسافة ررساطو 
التي ي  اال رنهاا ت اوم علاى المنطاق. فإلهيااُ ررساطو هاي مجموعاة مان الخرافااُ و 
الفنون و انهوا  ،  ال رساس صحيو لها من الشرا ،و ال من الع ل، و ال من العلم 

 .   984.و حتى طييعياتت مملو ة يانخطا  و الفنون ،و االنحرافاُ المنهجية
ليوناان مان الع النياة و ساالمة الفطارة إال و ينا  على ذلك فإنت ليس فاي ن افاة ا      

فاي كال ردياان و ماذاهب اليشار. و سايب قلاة  -ينسب متفاوتة-ال ليل الذ  ي وجد ريضا

                                                
 سيق تونيق ذلك . 982
 .   27ص:  1ج  1حسن حنفي : المرجع السايق ، مل  983
 و ما يعدها .  122ف منها ،و للتوسع في ذلك رنفر كتاينا : ن د فكر الفيلسوف اين رشد الحفيد ، ص: سيق ذكر طر 984
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ذلك هو فساد فِطرة معفم يني آدم ، التي رفسدتها انهوا  و الفنون ،و الشركياُ و 
 االنحرافاُ .

طييعاة ، فهاذا ي منال جانياا مان و رما وصفت لن افة اليونان ياأن لهاا اتجاهااٌ نحاو ال     
الح ي ة ،و ال ي منل الجانب ارخر منها ، الذ  هو اتجاه نحو انسطورة و الشرك ، و 
ال ول يتعدد ارلهة. فالفارق كيير جدا يين ن افة حضارتنا و ن افة حضارة اليونان ،و 

 هذا الذ  رغفلت الرجل . 
الع اال و الع النيااة هااو وصااف و علياات فااإن وصااف حضااارة اليونااان و ن ااافتهم ي     

طل ااا، ليصاايو وصاافا نسااييا محاادودا . علمااا يااأن االتصاااف  يجاب ت ييااده و ال يكااون م 
يالع ل و الع النية ي وجد في كل حضارة ، و ليس خاصا يحضارة اليونان . ننت  يما 
رن كل حضارة لها علما  ،و ال علم يال ع ل ، فإن كال رهال العلام يساتخدمون الع ال 

تفاوُ من الع النية يضايق و يتساع مان شاخص إلاى  آخار من جهة ، و لهم نصيب م 
من جهة رخرى  . و هي ال تعني استخدام الع ل ، و إال كان كل اليشر ع النيين فاي 
كاال رحااوالهم ، يحكاام رن كلهاام يسااتخدمون ع ااولهم .و إنمااا هااي تعنااي االحتكااام إلااى  

اليونااان يالم ارنااة إلااى   الع اال الصااريو و انخااذ يأحكاماات، و هااي قليلااة فااي فلساافة
جوانيهااا انخاارى  التااي تمناال جانيااا كيياارا ماان الخرافااة و انهااوا  و الفنااون . فهااي 
 فلسفة خليط من الح ائق و انياطيل ،و انساطير و انوهام ،و انهوا  و الفنون .

و الشااهد علااى ذلااك ريضااا رن حساان حنفااي قااال: إن مااا ت دماات الفلساافة اإلسااالمية     
من الع ول العشرة ،و انفالك العشرة ،و عالم ما فوق فلك ال مر، و عالم ماا ال ديمة 

. و يماا رنات  سايق رن  985تحُ فلك ال مر ، هاو )) ماوُ ،و خرافاة ، و اغتاراب ((
يينا رن هذه انفكار مأخوذة من الفلسافة اليونانياة و ليساُ مان إنتااج فالسافة العصار 

رساساا علاى فلسافة اليوناان ، و هاذا يعناي اإلسالمي . فإن قول الرجل ينطيق روال و 
رن جانيا كييرا منها هو موُ ،و خرافة ، و اغتراب. فأين وصفت العام لها يالع النية 
 -و التأمل ،و االتجاه نحو الطييعة و الفطرة ؟ ! . إنها كتيرها من الفلسفاُ المنحرفة

هاوا  و الفناون ، و جمعاُ ياين الح اائق و انياطيال ، و ان -ال ديمة منها و الحدينة
 الخرافة و الع النية . 

و الموقف الناني مفاده هو رن حسن حنفي زعم رن الشي  ريا حامد التزالي قضي     
 .986على العلوم الع لية في المشرق اإلسالمي رواخر ال رن الخامس الهجر 

   
ريااا  و قولاات هااذا ال يصااو ، و فياات تتلاايط و تحريااف للتاااري . نناات روال  رن الشااي    

حامااد التزالااي انت ااد إلهياااُ فلساافة زماناات فااي كتايياات المن ااذ ماان الضااالل و تهافااُ 
الفالسفة ، وكفّر رهلها يسييها. لكنت لم يفعل ذلك مع طييعياتها و ال مع منط هاا . ف اد 
اعترف يالطييعياُ و لم ينكرها و ال رفردها يالن د ، لكنات رشاار إلاى  رن فيهاا رماورا 

خالفة للشرا تيناه و استحسنت  رخاذ يات  -و لألسف -و رما منط ها فإن التزالي.  987م 
،و صنف فيت كتيا ، منها : معيار العلم ،و ِمحك النفر ،و ال سطاس المست يم ،و هذه 

                                                
. و م دمة في علم االستتراب  11. و حوار المشرق و المترب ، ص:  61ص:  1ج  1حسن حنفي : من الن ل إلى  اإليداا ، مل  985

 .   100، ص: 
 .  66 ص: 3ج  1من الن ل إلى  اإليداا ، مل   986
  26،  26ريو حامد التزالي : المن ذ من الضالل ، المكتية الن افية ، ييروُ ، د ُ ، ص:  987
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. ياال إن انماار يلااغ يااالتزالي إلااى  إدخااال  988المصاانفاُ ذكرهااا حساان حنفااي نفساات
المستصاافى فااي علاام المنطااق انرسااطي إلااى  علااوم الشااريعة عناادما رلحااق يكتاياات 

. و هاذا 989انصول م دمة منط ية ،و زعم رن من لم ي حط يها علما فال ن ة في علمت
زعم ياطل و خطأ فادح وقع فيت التزالاي ، نن  ذلاك المنطاق ال تتوقاف عليات علاوم 
الشاارا و ال علااوم الع اال ،و ال علااوم العمااران ، و ال علااوم الطييعااة ،و قااد ساايق رن 

 وجت الحق في ذلك، فال نعيده هنا. توسعنا في ذلك ويينا
و مع رهمية ما قام يت التزالي في انت اده إللهياُ فلسفة عصره ، فاإن عملات كاان     

ناقصاااا كنيااارا ، ننااات لااام يشااامل ن اااد منط ياتهاااا و طييعياتهاااا ماااع كنااارة رخطائهاااا و 
انحرافاتها المنهجية . و عليت فاال يصاو ماا قالات حسان حنفاي مان رن التزالاي قضاى 

ى الفلساافة . فهااو لاام يفعاال ذلااك ، ياال رناات خاادم تلااك الفلساافة عناادما لاام يتفاارغ لن ااد علاا
طييعياها من جهة ، وعندما استحسن منط ها و تيناه و ردخلت في العلوم الشرعية من 

 جهة رخرى  .
و نانيا إن العلوم الع لية و الطييعية ليسُ وليدة فلسافة اليوناان ، و ال هاي رسايرة     

متوقفاة عليهاا ، ف ادُ فهارُ قيلهاا ي ارون طويلاة ، نام اسات لُ عنهاا لها ،و ال هي 
نهائيااا فااي العصاار الحاادي  . و لاايس صااحيحا رن عماال التزالااي قضااى علااى العلااوم 
الع لية ، ف د رنجز كنير من رهل العلم مصانفاُ عديادة و متنوعاة فاي الفلسافة و علام 

توفى سنة  ه( 548و الفتو الشهرستاني)هجرية . منهم : ري 505الكالم يعد التزالي الم 
، من مصنفاتت: مصارعة الفالسفة ، و الملل و النحل، و نهاية اإلقدام في علم الكالم 

ه( مان 606،و هي مطيوعة و متداولة يين رهل العلام . و مانهم : الفخار الاراز )ُ 
. و  990مؤلفاتت الع لية : نهاية الع اول، و تأسايس الت اديس ، و الملخاص فاي الفلسافة

ه( ، كان متخصصا في علوم انوائل ، من مصنفاتت 672: النصير الطوسي)ُمنهم 
المشااهورة : مصااارعة المصااارعة رد ياات علااى الشهرسااتاني فااي كتاياات مصااارعة 

 الفالسفة ،و كتايت هذا مطيوا و متداول يين رهل العلم .
لتصوف و من رهم المؤلفاُ الع لية التي ص نفُ في ن د رياطيل العلوم الع لية و ا     

الفلسفي ، مصنفاُ الشيخين ت ي الدين اين تيمية ،و تلميذه اين قايم الجوزياة ، فلهماا 
مصنفاُ ن دية هدمية ينائية قيمة للتاية . منها الارد علاى المنط ياين ،و منهااج السانة 
النيوية ، و در  تعاارض الع ال و الن ال ،و هاي اليان تيمياة . و الصاواعق المرسالة 

لة ، و مدارج الساالكين ياين مناازل إيااك نعياد و إيااك نساتعين على الجهمية و المعط
 ،وهما الين ال يم . و كتيهم هذه معروفة و مطيوعة ، و متداولة يين رهل العلم .

               
و يذلك يتيين رن م اومة فلسافة اليوناان ال يساتلزم ال ضاا  علاى العلاوم الع لياة و     

حنفاي . و إنماا الح ي اة هاي خاالف زعمات ، و الطييعية الصحيحة ، كما زعم حسان 
ذلااك رن ن اادها يفااتو مجاااال لإليااداا ، و كساارا لألغااالل . نن تلااك الفلساافة هااي التااي 
رعاقاُ نشااط الع ال الصاريو ، و عرقلاُ تطاور العلاوم ركنار مماا طّورتهاا . يسايب 
 كناارة رخطائهااا و خرافاتهااا، و انحرافاتهااا المنهجيااة فااي المنطااق و مناااهل اليحاا  و

                                                
 و ما يعدها .  144ص:  2ج  3من الن ل إلى  اإليداا ، مل  988
 و ما يعدها .  10، ص:  1996ريو حامد التزالي : المستصفى في علم انصول ، دار الكتب العلمية ، ييروُ  ،  989
 .  41ص:  7العماد الحنيلي : شذراُ الذهب ، ج اين  990
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االسااتدالل . فأصاايو ماان الواجااب شاارعا و ع ااال و علمااا ن ضااها و هاادمها لتخلاايص 
الع ل و العلوم من معوقاتها و رغاللها انحرافاتها . و هذا هو الذ  ر كمل في العصار 
الحدي  يعدما يدره المسلمون . لكن عمل التارب كاان عماال ناقصاا ريضاا ، ننات فاي 

يعاااد خرافااااُ إلهيااااُ اليوناااان ,و اساااتيدلها مجاااال اإللهيااااُ هاااّدم يااااطال يياطااال ، فأ
حدنين في التالب انعم .  يأساطير إلهياُ الماديين الم 

لكاان المفارقااة الترييااة و العجييااة هنااا ، هااي رن التاارييين ي ماادحون لهاادمهم فلساافة    
اليونان و إنشائهم للعلم الحدي  على ر سس متاايرة نساس فلسافة اليوناان مان جهاة ، 

ماع كنارة رخطائهاا -ر اإلسالمي ي مدحون ريضا ل يولهم لتلك الفلسفةلكن فالسفة العص
،و تفانيهم في خدمتها و التعصب لها من جهة رخرى  !! .  -و خرافاتها و انحرافاتها

فهااذه مفارقااة عجييااة ، تنطااو  علااى تتلاايط و تاادليس م صااودين ، مااع رن المنطااق 
لفلسفة و هدموها؛ فإنت يفرض يفرض علينا رنت إذا مدحنا الترييين ننهم ن ضوا تلك ا

علينا ريضا ذم فالسفة العصر اإلسالمي ننهم لم يكونوا في مستوى الن د و اإليداا . 
ففاتهم ما قاام يات الف هاا  فاي ن ادهم لتلاك الفلسافة مان جهاة ،و فااتهم ريضاا ماا قاام يات 

صايوا الترييون من ن ض و هدم لها من جهة نانية ،و اهتموا يها اهتماما زائدا ،و تع
 لها تعصيا مم وتا من جهة نالنة !! . 

و نالنا إن موقف الرجل فيت تناقض صارخ ،و ذلك رنت هو نفست كاان قاد وصاف     
التي كانُ عند فالسفة العصر اإلسالمي يأنها  -العلوم الع لية-جانيا كييرا من الفلسفة

نال الخرافاة و موُ ،و خرافة ، و اغتراب . و هذا يعني رن جانيا كييرا منها كان يم
الموُ و االغتراب ، فكيف ي تهم التزالي يأنت  قضاى عليهاا ،و قسام كييار منهاا كاان 
ميتا رصال ، و مملاو ا الخرافاة و االغتاراب؟ ! . فاالتزالي سااهم فاي اإلجهااز علاى 
جانااب ماان تلااك الفلساافة، و شااارك فااي إحيااا  الع اال الن ااد  و تخليصاات ماان رياطياال 

من جهة ، لكنت خدمها و ساهم في اي ائها و انتشاارها مان  إلهياُ اليونان و خرافاتها
 جهة رخرى  . 

و الموقف النال  مفاده هو رن حسن حنفاي ذكار رن الفالسافة كاانوا مان مفكار       
الاايالط ي فكاارون لألمياار ،و يعملااون لحسااايت ، كالكنااد  ،و الفااارايي ،و اياان رشااد . 

تننا  فالساافة الشاايعة كااأيي يع ااوب فكااانوا ماان النخيااة و لاام يكونااوا ماان الشااعب ، ياساا
 . 991السجستاني

و رقول: ليس صحيحا رن فالسفة الشيعة كانوا من الشعب و لم يكونوا من النخية     
التي تخدم انمير، ننات  ي وجاد مان فالسافة الشايعة مان كاانوا فاي خدماة السالطان ،و 

يشار يان فاتاك ،و المانجم محماد يان ع ياد هللا اإلفري اي كانوا مان الم اّريين منات ، كالم 
. و ماانهم كيياارهم النصااير الطوسااي االننااى عشاار  كااان مستشااارا و  992المصاار 

وزيرا لطاغية المتول هوالكو خان، و كان معت في احتالل كنير من ياالد المسالمين 
عت علاااى دخااول يتاااداد و انتهاكهااا. فهاااذا الفيلسااوف الشااايعي كااان وزيااارا و  ،و شااج 

مسلمين ،و انتهك رعراضاهم ،و نهاب رماوالهم ،و مستشارا لكافر ونني ، قتل آالف ال

                                                
 .  368ص:  3ج  3حسن حنفي : من الن ل إلى  اإليداا ، مل  991
. و اين ريي رصييعة : عيون اننيا  في طي اُ انطيا  ،   121،  89جمال الدين ال فطي : رخيار العلما  يأخيار الحكما  ، ص:  992

 .   475،  209ص:  3ى ، ج . اين تيمية : مجموا الفتاو 370ص:  1ج 
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. فأين ما زعمت حسن حنفي ؟! ، فهال قاال ذلاك ياال  993دمر عمرانهم  و حضارتهم
 علم ، رو تعمد قولت لتاية في نفست ؟ ! . 

فمفاده رن حسن حنفي عندما تطرق إلى  موضوا  -الرايع -و رما الموقف انخير    
)) فالدين هو الذ  ييدر يالحرب ضد الفلسفة دفاعا  الصراا يين الدين و الفلسفة قال:
 .  994عن السلطة ضد حرية الن د ((

و رقاول: إن انمار لايس كماا صاّوره الرجال ، نن الادين الحاق ال ي حاارب الفكار     
الصحيو ،و ال الفلسفة الصاحيحة . كماا رن الفلسافة و الفكار الصاحيحيّن ال ي حارياان 

ارب الفلسفة و الدين الياطلين . كماا رن الفلسافة الياطلاة الدين الحق ، و كل منهما ي ح
 و الدين غير الصحيو ي حاريان الدين الحق و الفلسفة الصحيحة .

و يما رن انمر كذلك فال ي وجد ر  صريع ياين الحاق و الحاق ،و كال منهماا ي صادق  
المكانة  ارخر و يتيعت ، و لت مجالت الذ  يعمل فيت ريضا . على رن تكون انولوية و

للدين الحق نمرين رساسيين هامين: انول هاو إن الادين الحاق ي منال كاالم الخاالق و 
رسالتت ،و ال يصو و ال يحق لإلنسان رن يت دم على خال ت يفكره ، و ال يسلوكت ، و 

 ين فمت ،و هذا رمر سيق رن فصلناه و ييناه في الفصل انول .
عنادما نازل إلاى  انرض  -آدم عليت الساالم –و انمر الناني هو رن رول إنسان      

مع زوجت كان نييا يحمل دينا وعلما علّمت هللا إياه . فالدين و العلم رسيق فهاورا مان 
الفلسفة ،و الدين رسيق فهورا منهما ، نن  الفلسفة فهرُ على انرض يعدما نزل 

 آدم و زوجت إليها و شرعا في عمارتها.
هاي التاي يادرُ ضاد الادين الحاق مناذ  -الفكار عاماة – و الح ي ة هاي رن الفلسافة    

يداياُ المجتمع اليشار  انول ، و ذلاك رن النااس كلهام كاانوا رماة واحادة علاى ديان 
اإلسااالم . فلمااا تاادخلُ انهااوا  و المصااالو و تناقضااُ فيمااا يينهااا ياادر الصااراا يااين 

ا  رهاوا هم و الدين الحق و انهوا  و المصالو غير الشرعية . نم رلايس رهال انهاو
فنونهم لياس الع ل ،و ساموها فكارا و فلسافة ، و رفضاوا الادين الحاق ،و اخترعاوا 
ننفسااهم و رقااوامهم رديانااا و مااذاهب حسااب رهااوائهم و فنااونهم و مصااالحهم ،و هااذه 

 العملية ما تزال مستمرة و قائمة إلى  يومنا هذا .
ااةً َواِحااَدةً فَيَعَااَ  َّللّا  و الشاااهد علااى مااا ذكرناااه هااو قولاات تعااالى : }َكاااَن ال     نهاااس  ر مه

م  اْلِكتَااَب يِااْلَحّقِ ِلايَْحك َم يَاْيَن النهااِس فِيَماا اْختَلَف او نِذِريَن َورَنَزَل َمعَه  ِريَن َوم  يَّشِ اْ النهيِيِّيَن م 
م  اْليَيِّ  ْم فََهاَدى َّللّا  فِيِت َوَما اْختَلََف فِيِت إاِله الهاِذيَن ر وت اوه  ِمان يَْعاِد َماا َجاا تْه  ُ  يَْتيااً يَْيانَه  نَاا

ْساتَِ يٍم  الهِذيَن آَمن واْ ِلَما اْختَلَف واْ فِيِت ِمَن اْلَحّقِ يِإِْذنِِت َوَّللّا  يَْهِد  َمن يََشاا   إلاى  ِصاَراٍط مُّ
ان ، و} إِن يَتهيِع اوَن إاِله الفهانه َوَماا تَْهاَوى اننفاس َولَ َاْد َجاا ه  -213سورة الي ارة:-{ م ّمِ

يِِّهم  اْله َدى { َُ رَْهاَوا ه م يَْعاَد الهاِذ  َجاا َك ِماَن  -23ساورة الانجم:-ره ، و  } َولَائِِن اتهيَْعا
، و }ق ْل يَاا رَْهاَل اْلِكتَااِب  -120سورة الي رة:-اْلِعْلِم َمالََك ِمَن َّللّاِ ِمن َوِلّيٍ َوالَ نَِصيٍر {

َحّقِ َوالَ تَتهيِع واْ رَْهَوا  قَْوٍم قَاْد َضالُّواْ ِمان قَْيال  َورََضالُّواْ َكنِياراً الَ تَْتل واْ فِي ِدينِك ْم َغْيَر الْ 
. و هذا الذ  قارره ال ارآن يشاهد لات  -77سورة المائدة: -َوَضلُّواْ َعن َسَوا  السهيِيِل {

                                                
. رشيد الدين  158،  157، ص :  1987اين الفوطي : الحواد  الجامعة و التجارب النافعة  ، ييروُ ، دار الفكر الحدي  ،  993

ج  . اين كنير : اليداية و النهاية ،  280،  279،  257،  256ص:  1ج  2فضل هللا الهمذاني : جامع التواري  : تاري  المتول ، مل 

 . 166ص:  14. و اين تيمية : مجموا الفتاوى ، ج  201ص:  13
 .  156حسن حنفي : حوار انجيال ، ص:  994

This file was downloaded from QuranicThought.com



 593 

التي ر ليسُ ناوب  -التاري  و الواقع من جهة ، كما رن انهوا  و المصالو و الفنون
هي اليادئة ياالنحراف و الحرب ضد الدين الحق من جهة نانية . و  -و الفلسفة الع ل

حارية تلك انهاوا  و الفناون و  عليت فإنت يجب على الدين الحق و الفكر الصحيو م 
تسترة يالع ل و الفلسفة من جهة نالنة .       المصالو الم 

و ممنليهاا يادؤوا الفلساافة و و كماا رنات ت وجاد فااي التااري  شاواهد ت نياُ رن رديانااا      
رهلها يالحرب و االضطهاد كما حد  يين الكنيسة و مخالفيها من الفالسفة و العلما  
في رورويا الوسيطة . فإنات توجاد شاواهد رخارى  كنيارة ت نياُ رن فلسافاُ و ممنليهاا 
يدؤوا الدين و رهلات ياالحرب و التضاييق و االضاطهاد . ناذكر منهاا رريعاة شاواهد : 

إناات عناادما ت رجمااُ الفلسافة اليونانيااة إلااى  اللتااة العريياة تضاامنُ جانيااا كيياارا رولهاا 
مخالفااا لإلسااالم صااراحة ، ك ولهااا يتعاادد ارلهااة ، و قاادم العااالم و رزليتاات ، و إنكااار 

 -. فهي يهذا انفكار الياطلاة 995المعاد انخرو  الشرعي ، و إنكار الصفاُ اإللهية
م و رهلت في ع ار دارهام ،و يادرتهم ياالحرب ، تكون قد غزُ اإلسال -و غيرها كنير

و رعلنتها عليهم حرايا ضروسا تريد قلعهم من رصولهم . فماذا تنتفر منهم ؟ ! . إنت 
رصيو من الواجب عليهم شرعا و ع ال التصد  لتلك الفلسفة التازية الياطلة ، إلن اذ 

 و شركياتها .الدين و الع ل و العلم من رياطيلها و خرافاتها ، و ضالالتها 
    
تفلسااف ، إناات       و الشاااهد الناااني يتمناال فيمااا قااام ياات الخليفااة المااأمون المعتزلااي الم 

خالفة لدين اإلسالم عندما توسع في ترجمة  ردخل على انمة رفكارا و مذاهب كنيرة م 
العلوم ال ديمة إلى  اللتة العريية يطري ة غير صحيحة من جهة ، و رنت  فرض على 

ل ول يخلق ال رآن ي وة السالطان مان جهاة رخارى  . فهاو الاذ  رعلان الحارب انمة ا
ما ليس من الدين ، و ال من  -ي وة السلطان -على اإلسالم و رهلت عندما فرض عليهم

 الع ل ،و ال من العلم.
و الشاهد النال  مفاده هو رن الفيلسوف النصير الطوسي وزير الطاغياة هوالكاو     

قاتلهم للمسالمين و تادمير حضاارتهم ، و ضايّق علاى علماا   خان شارك المتاول فاي
الشريعة و رحرق كتيهم ،و رفع من شأن فلسفة اليونان و رهلها ،و رام ال ضا  علاى 

. فهاذا الفيلساوف و فلسافتت هماا اللاذان  996دين اإلسالم و إحالل محلت فلسفة اليونان
 رعلنا الحرب على اإلسالم و رهلت .

اده هو رنت عندما سيطرُ الفلسفة الماركسية على م اليد الحكم و الشاهد الرايع مف   
فاي روسايا و ياااقي دول المعساكر الشاايوعي ، فارض قادتهاا فلساافتهم اإللحادياة ي ااوة 
الحديد و النار على رعاياهم ،و حاريوا انديان يال هوادة ،و قتلوا من رتياعها رعدادا 

التااي ياادرُ انديااان و رهلهااا  . فهااذه الفلساافة الملحاادة المجرمااة هااي 997كيياارة جاادا
 يالحرب الضروس . 

 

                                                
 و ما يعدها .  113و ما يعدها ، و  39للوقوف على ذلك رنفر كتاينا : ن د فكر الفيلسوف اين رشد الحفيد ، ص:  995
إغانة اللهفان  من مصائد الشيطان ، المكتية الن افية ، ييروُ ، دُ ، . و اين قيم الجوزية :  166ص:  14اين تيمية : نفست ، ج  996

 .  196ص:  2ج 
هذه انخيار و المعطياُ ال تحتاج إلى  تونيق ننها من المتواتراُ  المعاصرة . و للتوسع في ذلك يمكن اإلطالا على كناب  997

 اإلسالم في وجت الزحف انحمر ، للشي  محمد التزالي . 
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يتضو منت رن ما رناره يعض ردعيا  الع النية مان  -الخامس -و ختاما لهذا الفصل   
رياطيل و َشيهاُ تتعلق يالمذاهب و الطوائف اإلسالمية ، و يعلم الكالم و الفلسفة، لم 

و تدليسااُ ال دليال  يصو منها شي  . و ما هي إال رياطيل و مفتريااُ ،و متالطااُ
 صحيو عليها من الشرا و ال من الع ل و ال من التاري  . 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السادس
                     

 
 بين الدين و العلمانية ،و خصائص فكر أدعياء العقالنية 

 
 
    
 

 أوال: أباطيل حول العالقة بين الدين و العلمانية.             
 رياطيل تتعلق يتعريف العلمانية وغيرها. -1                    
 رياطيل علمانية حول الحاكمية و الشمولية.  -2                    
 شيهاُ رياطيل لعلمنة اإلسالم .  -3                    
 هل العلمانية هي الحل ؟ . -4                    

 ثانيا: خصائص فكر أدعياء العقالنية .             
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................ 
 
 
 

 
 بين الدين و العلمانية ،و خصائص فكر أدعياء العقالنية 

 
موضااوعين هااامين: انول يتعلااق  -السااادس و انخياار -نتناااول فااي هااذا الفصاال   

يأياطيااال و شااايهاُ حاااول العالقاااة ياااين العلمانياااة و الااادين . و النااااني يتعلاااق ياااأهم 
عامااة ،و الااذين رددنااا علاايهم خاصااة ، فهاام نماااذج خصااائص فكاار ردعيااا  الع النيااة 

نمنااالهم فااي ركناار رفكااارهم . فمااا تفاصاايل ذلااك ؟ ، و مااا وجاات الصااواب فيمااا رناااره 
 هؤال  من رياطيل و شيهاُ حول الدين و العلمانية ؟ .

 أوال: أوال: أباطيل حول العالقة بين الدين و العلمانية: 
فترياُ كنيرة تتعلاق يالعلمانياة تعريفاا ، و  رنار يعض ردعيا  الع النية ش يهاُ    و م 

مذهيا ، و تطيي ا من جهة ، و عالقتها يالدين عامة ،و دين اإلسالم خاصة مان جهاة 
 رخرى . و سنذكرها و نناقشها من خالل المطالب انريعة ارتية:

 رياطيل تتعلق يتعريف العلمانية وغيرها:  -1
شااتق ماان العَْلاام ، يمعنااى العَااالَم ، رو نشااأ مصااطلو العلمانيااة فااي رورويااا      ،و هااو م 

   الادنيا ، و الشاي  العَْلماااني هاو خاالف الااديني. و هاو ياإلنجليزيااة و الفرنساية: 

secularism وsecularite    . و يعني الدنيوية ، رو المذهب الدنيو  ،و العَالَمية ،
شاات ة ماان ا لِعْلاام و التااي تعنااي فااي اللتااة و هااو يختلااف عاان: الِعْلَمانيااة ، رو الِعْلميااة الم 

. و العَْلمانية كانُ ت منل في انصل حركة اجتماعية تهادف  scientismاإلنجليزية: 
إلااى  صاارف الناااس و تااوجيههم إلااى  عاادم االهتمااام يااارخرة،و االهتمااام يهااذه الاادنيا 
وحدها ف ط . نم تيلّور مفهومها و رصيو يعني فصل الدين رو إيعاده عن الدولة، على 

 .  998رن ت وم الدولة على ر سس دنيوية ال دينية
فواضو من ذلك رن العَْلمانياة ت اوم رساساا علاى الدنيوياة ، يمعناى إيعااد الادين مان    

الحيااااة العملياااة فاااي مختلاااف جوانيهاااا ،و إحاااالل الالدينياااة محلااات ،و هاااي المعروفاااة 
علم فاي رصالها اللتاو  يالعَْلمانية . و تيين ريضا رن مصطلو العَْلمانية ال عالقة لت ياال

و في نشأتها. و الفاارق واضاو جادا فاي اللتااُ انورويياة ياين الِعلام و العَْلمانياة ،و 
يمعنى آخر يين العلم و الدنيوية . لكان معناى العَْلمانياة فاي اللتاة العريياة فيات التيااس 

عنياين . فهاذا يينت و يين معنى الِعلم و الِعلمية ،و الِعْلمانية ، مع الفارق الكيير يين الم

                                                
، الزهرا  لإلعالم  1. و زكريا فايد : العلمانية ، ط 1997ياريس ،  2عريي ، ط  -روان السايق : الكنز : قاموس فرنسيرنفر: ج 998

، دار الشروق ، ال اهرة ، ص: 1988،  3. و محمد قطب: مذاهب فكرية معاصرة ، ط 12،  11، ص:  1988العريي ، ال اهرة ، 

 . .  12و سفر الحوالي : العلمانية ، ص:  445
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االلتياس ي فسد المعنى و ي ضلل الناس ، لذا يجاب تتييار م صاطلو العَْلمانياة يمصاطلو 
صحيو معنى و لتة ، من ذلك: الدنيوية ، رو الالدينية ، رو الالرخروية ، رو مصطلو 

 آخر من هذا ال ييل . 
ة اليشار ،و علما إن العلمانية كميدر و ع يدة و ديانة ررضية ليسُ جديدة فاي حياا    

ليسُ هي نتاجا روروييا، و إنما هي ع رفُ يذلك ينا  علاى مصاطلحها الارائل حالياا 
ياساام العَْلمانيااة. و إال فااإن النزعااة العلمانيااة كفكاار و ممارسااة و اتجاااه فهاار قااديما 
يأشكال مختلفة عندما رفاض اإلنساان  شارا هللا تعاالى  ،و قتال اننيياا   ، و وضاع 

 ليعيش يها في هذه الدنيا .          لنفست فلسفاُ و ن فم 
تالطااتهم و      و مع وضوح ما رشرنا إليات فاإن يعاض ردعياا  الع النياة ال ينساون م 

تحريفاتهم ، لي ليّسوا على الناس رفكارهم لتاياُ في رنفسهم. منهم نصر حامد ريو زيد 
للع يدة ،و إنما إنت زعم رن العَْلمانية ليسُ معادية للدين ،و ليسُ يالضرورة م ضادة 

هي ت عاد  التأويل الكنسي الحرفي للع ائد و تناهض ساعي الكنيساة فارض تأويلهاا و 
هيمنتها و سيطرتها . كما رن العَْلمانية ت ناهض الشمولية الفكرياة و اإلطالقياة الع لياة 
ناهضة لحق امتالك الح ي ة الم طل ة، دفاعا عن النسايية  للكنيسة من جهة ، كما رنها م 

 .  999لتاريخية و التعدديةو ا
و رقول: إن زعمت هذا غير صحيو في معفمت ،و فيت تتليط و تدليس ،و تحريف    

لمعنى العَْلمانية. ننت روال قد سيق رن يينا و اتضو رنها مذهب دنيو  ي يعد الادين مان 
توجياات الاادنيا،و ياادعو إلااى  إهمااال ارخاارة و عاادم االهتمااام يهااا ، فوجودهااا رو عاادم 

ا سيان . لذا وجدنا العلمانية تحتو  يداخلها مذاهب مادية ملحادة كالماركساية وجوده
 . 
لحاد ينكار الادين      فالعلمانية لها وجهان يمنالن موقفها من الدين: انول هاو وجات م 

لحدة كالشيوعية  كلية ،و ي عاديت و ي حاريت يال هوادة ، و هذا حال المذاهب التريية الم 
مُ في مناطق كنيرة و كييرة مان العاالم فرضاُ علاى النااس منال ،و هي عندما حك

اإللحاد يال وة ،و اضطهدُ انديان و رهلها يوحشية،و رعمالها هذه متروفة متاواترة 
ال تحتاج إلى  تونياق . ورماا وجههاا النااني فهاو وجات ي يعاد الادين مان رن ي وجات حيااة 

د و الن افة ، لكنت مع ذلاك ال الناس و سلوكياتهم في السياسة و االجتماا ، و االقتصا
ينكر وجود الدين كع يدة داخلية في قلب صاحيها شريطة رن ال تتحول إلى  سلوك و 
رفكار ت تيّار وتوّجات حيااة انفاراد و الجماعااُ و الادول . و ياذلك يتياين رن العلمانياة 
ت حرب على الدين إما رن تنكره كلية ،و إما رن ت عطلت و تمنعات مان يتادخل فاي توجيا

 المجتمع في كل جوانب الحياة.
   
و يما رما رن دين اإلسالم دين كامل شامل جاا  للادنيا و ارخارة معاا ،علاى رسااس    

نااقض لهاا ،و هاي ريضاا ال  من العيودية التامة هلل تعالى  ، فهو يارفض العلمانياة و م 
معان ، فاال ت يلت و تعمل على إيعاده . فكل منهما ي عاد  ارخر ، فهما ن يضان ال يجت

م ام لها في وجود اإلسالم،و ال م ام لت في وجودها و هيمنتهاا علاى المجتماع . فكال 
منهما ي ريد حكم الدنيا، إال رن اإلسالم يحكمها يارخرة ،و العلمانية تحكمها يال آخارة 

                                                
 .  82حامد ريو زيد : التفكير في زمن التكفير ، ص:  999
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، فهاي ديانااة ررضااية يااال إلات و ال آخاارة ،و إنمااا الاادنيا هاي اإللاات و ارخاارة ، و هااي 
خاالف لادين اإلساالم مخالفاة تاماة ، و يرفضات جملاة و الميدر و ا لنهاية . و هذا كلت م 
 تفصيال .

و نانيا إن الرجل متالط عندما ريط العلمانية يالكنيسة و رجالهاا ، و هاذا تحرياف    
للح ي ة نن العلمانية يمعناها العملي ليسُ وليدة العصار انوروياي الحادي  ،و إنماا 

ض اإلنسان  الوحي اإللهي و عّوضت يأهوائت و شهواتت هي فهرُ قديما منذ رن رف
و مصااالحت الدنيويااة . ورمااا فهورهااا يمصااطلحها الحاادي  فااي رورويااا كاارد فعاال 
لممارساُ الكنيسة ، فهو مفهر من مفاهر العلمانية،و مرحلة من مراحلها ،و لايس 

ة ررضاية تعريفا نهائيا مرتيطا يالكنيسة دوما . فهي ماذهب دنياو  ياال آخارة، و ديانا
تي اااى تحمااال نفاااس المعناااى ، فاااي ر  زماااان و مكاااان و ليساااُ مرتيطاااة يالكنيساااة و 

 تصرفاتها كما زعم حامد ريو زيد.   
تااالط ريضااا عناادما ذكاار رن الكنيسااة ادعااُ لنفسااها الشاامولية الفكريااة ،و       و هاو م 

تادا لنفساها اإلطالقية  الشمولية الع لية ، و امتالكها للح ي ة م ايل العلمانياة التاي لام 
ذلااك . و هااذا زعاام غياار صااحيو يالنسااية للعلمانيااة ، نن الكنيسااة إذا كانااُ قااد قالااُ 
يذلك في زمن هيمنتها على رورويا في العصر الوسيط ، فإن  العلمانية هي ريضا قاد 
ردعُ لنفسها منل ذلك رو ركنر . ننهاا قاد طرحاُ نفساها ياديال عان اندياان فكارا و 

فسها دينا دنيويا جديدا لإلنسان من جهة رخرى  . و هي سلوكا من جهة ،و طرحُ ن
وإن لم تسم نفسها دينا ، فهي يفكرها و مشروعها و واقعها تمنال ديناا ررضايا دنيوياا 
ال إلت فيت و ال آخرة . و هاي كاذلك ساوا  اعترفاُ يات رو لام تعتارف يات، ننهاا ديان 

الكون ، و لها منهجها  شمولي تسلطي م تعصب لها نفرتها إلى  اإلنسان  و الحياة و
 في السياسة و االقتصاد ،و الن افة و االجتماا . 

رنها يذلك دين دنياو  شامولي مهايمن علاى كال جواناب الحيااة ، ي اؤد  يالضارورة   
إلى  إيعاد الدين كفاعل و موجت للمجتمع ،و ت زيمت و حصاره فاي زاوياة ضاي ة فاي 

وجيهات للمجتماع مان جهاة . و منعات نفوس معتن يت ،و ال نكاد نعنر لت على رنار فاي ت
من رن يخرج من زاويتت ال ايع فيها ،و تحويلت إلى  ترس علماني صتير ضمن ارلة 
العلمانية الضخمة المهيمنة على المجتمع ليصيو يعمل لصالحها ال لصالحت من جهة 
رخاارى  . و إذا مااا حاااول الخااروج ممااا هااو فياات، قمعتاات العلمانيااة و فرضااُ علياات 

شموليتها الدنيوية الالرخروياة ،و الواقاع العلمااني الاذ  نعيشات شااهد علاى  هيمنتها و
صحة ما قلناه. فهي في الح ي ة ال تدعو إلى  النسيية ،و ال إلى  التاريخية ،و ال إلاى  
التعددية ، و إنما تفاهرُ ياذلك لتمناع الادين مان رن ي اول ياإلطالقياة و الشامولية و 

اناا فاي المجتماع . لكنهاا مان جهاة رخارى  ردعاُ ذلاك الالتاريخية، و تجد لنفساها مك
 لنفسها و طرحُ مذهيها يديال شموليا مهيمنا ال تاريخيا . 

علما يأن ادعا  الشمولية و ال اول ياامتالك الح ي اة المطل اة لايس عيياا و ال ن صاا    
، يال هاو كماال و شامولية.و إنماا العياب هاو  -اإلساالم -في حاق الادين اإللهاي الحاق

انديان الياطلة و المذاهب الفاسدة للشامولية و اإلطالقياة ،و اماتالك الح ي اة . إدعا  
فهذا هو الياطل ، فهي يما رنها رديان و مذاهب ياطلة و منحرفة فليس فيها من الحاق 
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إال ال ليل ،و ياطلها ركنر من صوايها. و عليت فهي ال تملك الشمولية الصاحيحة و ال 
 الح ي ة الم طل ة . 

 يتيااب عنااا رن العلمانيااة الحدينااة هااي امتااداد للعلمانياااُ ال ديمااة ،و شااكل ماان و ال   
رشكالها ، لكنها ركنر انحرافا و قوة و تنفيرا ، نن العلمانياُ الساي ة كاناُ ت ماارس 
العلمانية ياسم الدين ، إما ياستتالل الدين الحق لصالحها ،و إما ياختالق رديان جديدة 

لعلمانياة الحديناة لام تفعال ذلاك ،و إنماا رقصاُ اندياان مان تكون في خادمتها . لكان ا
توجيت المجتمع ،و طرحُ نفسها دينا دنيو  يديال عن انديان . فهي دين دنيو  يال 
إلت و ال آخرة ، قائم على خدمة مصالو اإلنسان  و رهوائات و فنونات فاي هاذه الحيااة 

ة ريعادُ اإلنساان  مان رن يكاون الدنيا ، فهي الميدر و المعاد . و ياذلك تكاون العلمانيا
 عيدا لخال ت ،و حّولتت عيدا لها و نهوائت و مصالحت الدنيوية . 

و ر شااير هنااا إلااى  رن العَْلمانيااة ارتكيااُ فااي حااق اإلنسااان  جااريمتين خطياارتين    
كييرتين: انولى إنها فصلُ الدنيا عن ارخرة ،و جعلُ الدنيا هي الميدر و المعاد ،و 

من حياة اإلنسان  ،و رنستت مصيره الذ  ينتفره يعد الماوُ . ماع رن ريعدُ ارخرة 
العالقة ضرورية يين الدنيا و ارخرة ، ننات ال آخارة ياال دنياا ، نن الادنيا هاي التاي 
يت رر فيها مصير اإلنسان  في ارخرة ؛ و من جهة رخرى  فإنات ال دنياا ياال آخارة ، 

جدُ الدنيا . و ا لجريمة النانية هي رن العَْلمانية رفضُ شارا نن  لوال ارخرة ما و 
هللا و عّطلتت ،و طرحُ نفسها يديال عنت كديانة ررضية ياال إلات و ال آخارة ، رقامتهاا 
علاااى انهاااوا  و المصاااالو ،و الشاااكوك و الشااايهاُ ،و المتالطااااُ و التدليسااااُ . 

عن خال ت و  فالعلمانية هي في النهاية ضد مصلحة اإلنسان  يالضرورة ، ننها ت يعده
يين يوم ال يامة .      سران الم   شريعتت ،و يكون مصيره الخ 

 
و مع وضوح ذلك فإن حامد ريا زيد زعم ريضا رن العلمانية ليسُ في جوهرها ))    

يطلاون مان رنهاا  سوى التأويل الح ي ي و الفهم العلمي للدين ،و ليس ماا ي ارّوج لات الم 
 . 1000جتمع و الحياة ((اإللحاد الذ  يفصل يين الدين و الم

و زعماات هااذا غياار صااحيو ، و فياات تتلاايط و تاادليس و تحريااف ، نناات ال ي مكاان رن  
يطال و النااقض  تكون العلمانية هي الفهم الصحيو للادين الحاق ،و إنماا هاي الفهام الم 
فسد و الم حرف لت ريضا . ننات يماا رن ديان اإلساالم ديان و دولاة ،  للدين الحق و الم 

دنيا و آخرة ، و يما رن العلمانية دين يشر  ال آخرة فيت و ال إلت  سيف و مصحف ،
، و لهااا تشااريعاتها العلمانيااة فااي كاال مجاااالُ الحياااة ، فهمااا يالضاارورة متناقضااان 
متصادمان ال يجتمعان. فكال منهاا ناورة علاى ارخار ،و ال يمكان رن تكاون العلمانياة 

 الرجل.فهما ح ي يا و ال علميا للدين الحق على حد زعم 
لحدة مان جاانيين: انول إنهاا ررضاية     و رما يالنسية لعالقة العلمانية ياإللحاد فهي م 

لإللحاااد و لكاال التياااراُ الماديااة ، التااي هااي يالضاارورة علمانيااة . و هااذا يعنااي رن 
العلمانية هي انرضية انساساية و الواساعة لكال االتجاهااُ الالدينياة علاى اخاتالف 

انيااة تتكااون ماان اتجاااهين رساساايين، همااا: اتجاااه علماااني إلحاااد  توجهاتهااا . و العلم
نكر للخالق و الادين يالضارورة ، كاالتجااه الشايوعي الماركساي ، و اتجااه علمااني  م 
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مؤمن يالخالق كميدر ع لي نفر  ،و م عطل لشرعت و رافض لت في الواقع ، كما هو 
 م إلى  دين هللا تعالى  .حال الدول الم عاصرة . فاالتجاهان يجمعهما رفض االحتكا

و رماا الجاناب النااني لإللحاااد فاي العلمانياة فيتمنال فااي المعناى ارخار لإللحاااد ،و     
الذ  يتمنل في تحريف النصوص الشرعية و التالعب يها . و هذا النوا من اإللحاد 

واْ الهااِذيَن ي ْلِحاااد وَن فِااي  رَْساااَمآئِِت رشااار إلياات ال ااارآن الكااريم فاااي قولاات سااايحانت: } َوذَر 
، و }إِنه الهِذيَن ي ْلِحد وَن فِي آيَاتِنَاا  -180سورة انعراف:-َسي ْجَزْوَن َما َكان واْ يَْعَمل وَن {

ن يَأْتِي آِمناً يَْوَم اْلِ يَاَمِة اْعَمل اوا َماا ِشائْت   ْم اَل يَْخفَْوَن َعلَْينَا رَفََمن ي ْل َى فِي النهاِر َخْيٌر رَم مه
ا الهِذيَن في ق ل ويِِهْم َزْيٌغ فَيَتهيِع اوَن  -40سورة فصلُ:-تَْعَمل وَن يَِصيٌر {رنت  يَِما  ،و } فَأَمه

وَن فِ  اِسخ  ي اْلِعْلاِم َما تََشايَتَ ِمْنت  اْيتِتَا  اْلِفتْنَِة َواْيتِتَا  تَأِْويِلِت َوَما يَْعلَم  تَأِْويلَت  إاِله َّللّا  َوالره
ْن ِعنِد َريِّنَا َوَما يَذهكهر  إاِله ر ْول واْ انْليَااِب {يَ  ول وَن آَمنها يِ  . -7ساورة آل عماران:-ِت ك لٌّ ّمِ

و هذا النوا من اإللحاد هو التأويل التحريفي الذ  مارست العلماانيون كنيارا قاديما و 
حدينا ،و قد ذكرنا طرفا منت فيما ت دم من كتاينا هذا ،و سيأتي ذكر طرف آخار فيماا 

 من هذا الفصل ، إن شا  هللا تعالى  .  يأتي 
و يذلك يتضو رن ما زعمت حامد ريو زيد غير صحيو ، نن  العلمانية دين دنياو    

لحد من جانيين ، و ينتهي في النهاية إلى  رفض الدين و تعطيلت ، إما ياسم اإللحاد  م 
نكر هلل و لدينت ، رو ياسم اإللحاد المؤمن ياهلل الم عطل لدينت  و الم حرف لت . الم 

. و 1001و ذكر ريضا رن مان مياادئ العلمانياة رنات ال سالطان علاى الع ال إال الع ال   
الح ي ة هي رن انمر خالف قولت هذا، نن العلمانياة ال ت اوم علاى الع ال ،و ال علاى 
الع النية ، و إنما ت وم رساسا على انهوا  و الفنون ،و الشاهواُ و الش ايهاُ . نن 

ق ن  إنسان رن يحتكره ،و ليس خاصاا يماذهب دون آخار ،و ال يطائفاة الع ل ال يح
دون رخرى  ،و ليس ميدر و ال ماذهيا ع لياا . و إنماا هاو وسايلة النااس عاماة و رهال 
العلم خاصة ،و عليت فإنت يحق لكل إنسان ي ول عن نفست يأنت من رهل الع ل ،و ليس 

 هذا خاصا يالعلمانية و ال يأهلها . 
لماااذا هااي ليسااُ ع النيااة ؟ ، فااألن الع النيااة تعنااي االحتكااام إلااى  الع اال و رمااا     

الصريو و انخذ يأحكامت . و هذا ال يصدق على العلمانياة ، ننهاا اساتخدمُ الع ال 
وسيلة ،و لم تحتكم إليت و لم تلتزم يأحكامت في مواقفها من الدين و الدنيا و ارخرة . 

انماار مااا ريعاادُ الناااس عاان خااال هم ،و مااا  ياادليل رنهااا لااو كانااُ ع النيااة فااي ذلااك
صرفتهم عن ارخرة ، و ال عّطلاُ شاريعة هللا تعاالى  ، و ال رلّهاُ نفساها و جعلاُ 
اتحكم  اإلنسان  عيدا لها و نهوائت و شهواتت. و يما رن انمر كذلك فإن  السالطان الم 

و إنمااا هااو فااي العلمانيااة لاايس هااو ساالطان الشاارا ، و ال الع اال ، و ال الع النيااة ، 
 سلطان انهوا  و الفنون ،و الشهواُ و الش يهاُ . 

و ر شير هنا إلى  رن م ولة: الع ل رسيق من الشرا ،و رن الواقع رسيق منات ريضاا     
، لكاان الااذ  يهمنااا منهااا هااو رنهااا  1002. هااي م ولااة ساايق رن توسااعنا فااي الاارد عليهااا

د علمانياة يشاكل كلاي رو جزئاي . م ولة لها خلفية علمانية ت ؤد  في النهاية إلى  إيجا
و تفسير ذلك هو رن ال اول يأساي ية الع ال و الواقاع علاى الاوحي ، يعناي رن اإلنساان  
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هو انصل ،و لت االختيار في رن ي يل الدين رو يرفضت ،و لت رن يختار منت ماا يرياد 
خالف للع ل رو الواقاع رو لهماا م عاا ، ،و لت رن ي عطلت و يرفضت كلية ، يدعوى رنت  م 

 -يع لات و واقعات-رو رنت  رصيو ال يصلو لنا في زماننا هذا. و يذلك يصايو اإلنساان  
شارعا لنفسات ،و عايادا نفكااره و رهوائات. و  ت دما علاى خال ات و دينات ،و  م  علمانيا م 
لهااذا وجاادنا العلمااانيين المعاصاارين يتينااون ماانهل ال ااائلين يت ااديم الع اال علااى الااوحي 

ة المسلمين، و ينناون علايهم ريضاا. فهاؤال  المعتزلاة و الفالسافة كالمعتزلة و الفالسف
 هم المنفرون انوائل للعلمانية في تاريخنا اإلسالمي.

 أباطيل علمانية حول الحاكمية و الشمولية:  -2
نورد هنا طائفة من انياطيل و الشيهاُ العلمانية ، تتعلق يالحاكمية و الشامولية      

يهااا يعااض ردعيااا  الع النيااة . نااذكرها ماان خااالل المواقااف فااي دياان اإلسااالم ، قااال 
الفكريااة ارتيااة: رولهااا هااو رن حساان حنفااي ذكاار رناات لمااا ردخاال العلمااانيون العاارب 
العلمانياة إلاى  ياالد المسالمين حاد  خطااآن: انول هاو ن ال تلاك العلمانياة إلاى  يااالد 

ساااالمية المسااالمين. و النااااني هاااو رد فعااال خااااطئ تمنااال فاااي مطالياااة الحركااااُ اإل
يالحاكمية . و مجموا الخطأين ال يكون صوايا . فشاّكل ذلاك لناا تحاديا هاو )) كياف 
جتمعاتنا من حرياة و ت ادم ؟ ،  يمكن تح يق رهداف الفريق العلماني، ما تصيوا إليت م 

 . 1003في الوقُ نفست كيف نستطيع رن نح ق مطالب الفريق الناني((
  
، و فيت تتليط و تحرياف . ننات روال  الشاك و رقول: إن قولت هذا فيت حق و ياطل   

إلى  يالد المسلمين ليس هو خطأ ف ط ،و إنماا  -الدنيوية الالدينية -رن إدخال العلمانية
هو جريمة كيرى في حق دين اإلساالم و رهلات، و قاد تمنال ذلاك فاي إدخاال اننفماة 

كاان موجاودا فاي  التريية إلى  يالد المسلمين. علما ياأن جانياا مان العلمانياة الجزئياة
المجتمعاااُ اإلسااالمية نفسااها ،و لهااا جااذور قديمااة . و قااد ساايق رن يينااا رن العلمانيااة 
ليسُ جديدة على اإلنسان ، و إنما هي فهرُ مع يداية انحراف اإلنسان  عن شرا 
هللا تعالى  ، فكلما زاد االنحراف اتسع مجال العلمانية على حسااب الشارا ، و كلماا 

 شرا انحصر مجال العلمانية . زاد االلتزام يال
فاي جاانيين  -التاي فهارُ قاديما ياين المسالمين-و قد تجلاُ مفااهر تلاك العلمانياة   

هامين: انول هو ال ول يأسي ية الع ل على الشرا على رياد  المعتزلاة و الفالسافة ، 
التااي هااي خطااوة رولااى توصاال إلااى  العلمانيااة  1004فهااؤال  نّفااروا للعلمانيااة الفكريااة

ية و السلوكية . و الجانب الناني يتمنل في االنحراف  السياسي الخطير الذ  الوجدان
حاد  علاى ياد يناي رمياة و يناي العيااس و مان ساار علاى نهجهام ، هاؤال  هام الاذين 
عّطلوا ميدر الشورى الشرعي الذ  نص صراحة على رن انمة هي التي تختاار مان 

م الشور  إلى  حكم وراناي و يحكمها يحرية و رضا و اختيار. فتحويل هؤال  الحك
ملك عضوض هو الذ  حارم انماة مان ح هاا السياساي فاي اختياار مان يحكمهاا مان 
جهة ،و عّطل جانيا هاما و رساسيا من دين اإلسالم من جهة رخرى  . و يذلك رصيو 
الحاكم و رسرتت و حاشيتت يفعلون ما يريدون،و يعيشون في علمانية ح ي ية ، مملو ة 
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لمخالفاُ الشرعية ، يال رقياب مان الادين و ال مان انماة ،و ال حادود يالمنكراُ و ا
ت  ام عليهم . و رصيو كل من هب ودب مان رجاال انسارة الحكماة ي مكان رن يصايو 
خليفة رو سلطانا ،و ما على انمة إال رن تيارك انطالقا من شعار: ماُ الملاك يحياى 

مي مارارا و تكارارا ، يال كاان الملك . و هذا الذ  ذكرناه حد  فاي تاريخناا اإلساال
 قاعدة ال استننا ، و هو من المتواتراُ التي ال تحتاج إلى  تونيق . 

فكان ذلك هو السايب الاذ  مناع مان تكارار حكام الخالفاة الراشادة عيار تاريخناا      
الطويل، فيعدما وردها انمويون و العياسيون و مان جاا  يعادهم ،و وجادوا مان رفتاى 

فيت من جهة ، و دعوا الناس إلى  طاعتهم و الرضا يهم من جهة لهم يشرعية ما هم 
رخرى  . ردى كل ذلك إلى  استمرار تلك العلمانية السياساية الجزئياة التاي سانها يناو 

كاناُ تتادنر يالادين و تتفااهر يات و تحكام  -ماع انحرافهاا و خطورتهاا -رمية ، و هي
انيون إلااى  يااالد المساالمين كانااُ ياساامت . و رمااا العلمانيااة الحدينااة التااي ردخلهااا العلماا

تطرفااة خصااما لاادودا للاادين ، ياساام الررساامالية ، و االشااتراكية ،و  علمانيااة سااافرة م 
الديم راطياااة. و فاااي الحاااالتين فاااإن العلمانياااة يشااا يها كاناااُ دخيلاااة عااان اإلساااالم و 
المساالمين ، سااوا  التااي ر دخلااُ إلاايهم قااديما رو حاادينا ، فكالهمااا كااان شاارا و وياااال 

 م،و إن اختلفُ درجاُ ذلك .عليه
و رمااا م طاليااة الحركاااُ و الاادعواُ اإلصااالحية اإلسااالمية الحدينااة يالحاكميااة ،     

فااذلك لاايس خطااأ، و إنمااا هااو رماار مطلااوب شاارعا و ع ااال. و هااي قااد تااأخرُ فااي 
المطالية ياستعادة الحاكمية الشرعية الكاملة يعدما اغتاال انموياون و رمناالهم جانيهاا 

فهااي قااد كانااُ راضااية رو ساااكتة علااى ذلااك االنحااراف  ، فلمااا غزتنااا  رنساسااي .
العلمانيااة الحدينااة رحااس هااؤال  رن اإلسااالم و المساالمين كلهاام فااي خطاار داهاام فهيااوا 
لمواجهتها. و عملهم هذا ليس خطأ و ال عييا و ال انحرافا كما زعم حسن حنفاي ، و 

 إنما هو واجب شرعا وع ل و واقعا . 
للحرية و الت ادم يالعلمانياة و رهلهاا ، فهاو رياط غيار صاحيو ،و فيات و رما ريطت     

تتليط و تالعب . نن الحاكمية الشرعية الح ي ية لو ط ي اُ يطري اة صاحيحة شااملة 
لكل دين اإلسالم ، فإنها ستح ق للمسلمين كل ما ي ريدونت من حرياة و عادل ،و ت ادم 

المااد  الادنيو  الشاامل ال يتح اق إال و رفاهية ، و سعادة الدارين . علما يأن الت دم 
إذا تح  ُ شروطت العملية في الواقع ،و رهمها رريعة ، هي : الوحدة ياين الراعاي و 
الرعية ، و  العلم ، و العمل ،و العدل . و ر  شعب يأخذ يذلك فإنت سي ح ق النهوض 

ساي ح ق الماد  الدنيو  ، يتض النفر عن دينات و مذهيات ، و ن اتات و تاريخات ، إنات 
ذلك حتى و إن كان يعيد الحمير و ال رود . و ر  شعب ال يلتزم يتلاك الشاروط فإنات 
لاان يح ااق النهااوض الاادنيو  حتااى و لااو رفااع شااعار اإلسااالم ، رو الديم راطيااة ، رو 

 الع النية ، رو العلمانية ، رو الررسمالية ، رو االشتراكية .
من رن رورويا تطورُ ننها رخاذُ و عليت فإنت ال يصو ما زعمت حامد ريو زيد     

. و هااذا تضااليل و تتلاايط نن رورويااا الترييااة 1005يالعلمانيااة و طي تهااا فااي يالدهااا
ت دمُ دنيويا ننها رخذُ يانسياب و الشروط الصحيحة للنهضة التي ذكرناها ساي ا 

 فإنهاا ساتت دم -سوا  كانُ علمانية رو دينية ، رو تعياد الحميار-. و ر  دولة تأخذ يها 
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دنيويا . و الشاهد على ذلك ريضا هو رن شرق رورويا طي ُ العلمانية الماركسية فلم 
تح ق نهضتها الدنيوية ،و ما ح  تت لم يرفع يررسها ،و ال ح ق لها الت دم الذ  كانُ 
تريده . نم تركُ علمانيتها الماركسية ،و رخذُ يالعلمانية الررسمالية ، لكنها ما تزال 

 مادية ،و هي ت شيت كنيرا من دول العالم النال  .لم تح ق نهضتها ال
و الشاهد على ذلك ريضا هو رن كل دول العالم ارن تأخذ يالعلمانية على اخاتالف    

رشكالها و تياين دراجاتها ، لكن رصلها انساسي واحد . و مع ذلاك فاإن  هاذه الادول 
تخلاف فاي كال ت دم دنيوياا ،و معفمهاا م  جواناب الحيااة ت ريياا .  العلمانية قليل منها م 

فلماذا هذا التياين الكيير ؟! ، فلو كانُ العلمانياة هاي التاي ت طاّور الادول لمجارد رنهاا 
علمانية الستلزم ذلك تطور كل دول العالم ،و يما رن انمر ليس كذلك ، دّل هذا على 

يتعلاق رن النهوض الدنيو  ال يتعلق يالعلمانية ،و ال يتيرها من االتجاهااُ ، و إنماا 
يشروط النهضة التي سيق رن ذكرناها، فمن رخذ يها فإنات سايت دم دنيوياا ، و إن كاان 
ي ؤمن يالخرافاُ ،و يسجد لألصنام ،و ي  دس الحمير و ال رود . و كالمنا هاذا يشاهد 

 و الع ل  ،و التاري  و الواقع . 1006على صحتت الشرا
ذ يأساياب الت ادم الادنيو  علاى لكنني ر شير هنا إلى  رمر هام جادا ، هاو رن انخا     

رساس من دين اإلسالم  يختلف اختالفا جوهريا عن انخذ يتلك انسياب على رساس 
من العلمانية ، رو ر  ديان رو ماذهب آخار . فماع رن كاال مان الطاري ين ي ح اق الت ادم 
الدنيو  لمن رخذ يهما على رساس من شاروط النهضاة ، فاإن انخاذ يهاا علاى رسااس 

ة اإلسالمية يالطري ة الصحيحة ، سي ح ق لنا السعادة الكاملاة فاي الادنيا و من الحاكمي
ارخرة . لكن انخذ يانديان و المذاهب انخرى  ال ت ح ق لإلنسان  سعادة الدارين ، 
ننها رديان و مذاهب ياطلة غير م يولة عند هللا تعالى  . و هي و إن ح  ُ النهوض 

النهضاة ، و ح  اُ لات ساعادتت المادياة ، فإنهاا ال الدنيو  لمن رخذ يهاا وفاق شاروط 
ت ح ق لت ساعدتت الروحية الصاحيحة الكاملاة فاي الادنيا ،و لان تح اق لات الساعادة فاي 
ارخرة ،و سيكون مصيره إلى  جهنم و يئس المصير. و هناك يخسر كال شاي  ، و 

 لن ينفعت تطوره الماد  الذ  ح  ت في دنياه . 
اده هاااو رن حساان حنفاااي زعاام رن الحاكمياااة و الخالفاااة و و الموقااف النااااني مفاا     

انلوهية جا ُ إلى  اليشرية من خارج النطاق انرضي و المحيط اإلنسااني  ، مماا 
 . 1007ي وقع في النيوقراطية و التسلطية إلغفال مصالو الناس

و رقول: إن زعمت هذا ياطل جملة و تفصيال ،و فيت تتليط و تحريف و تدليس ،و    
لة علمانية تضليلية لتحريف الشرا و الطعن فيت ياسم الحاكمياة . ننات روال هو محاو

إن الحاكميااة اإلسااالمية الصااحيحة مصاادرها الشاارا وحااده ،و هااي الاادين نفساات يكاال 
مكوناتت. و عليت فإن الحاكمياة ناور و هداياة ، و حيال هللا المتاين ، ل ولات سايحانت: } 

ْسااتَِ يماً فَاا َق يِك ااْم َعاان َساايِيِلِت ذَِلك ااْم َورَنه َهااـذَا ِصااَراِطي م  ااي َل فَتَفَااره اتهيِع وه  َوالَ تَتهيِع ااواْ السُّ
اك م يِِت لَعَلهك ْم تَته  وَن { ان -153سورة اننعام:-َوصه ،و }يَا رَيَُّها النهاس  قَْد َجا ك م ي ْرَهاٌن ّمِ

يِيناً { يِّك ْم َورَنَزْلنَا إِلَْيك ْم ن وراً مُّ ، و }يَا رَيَُّها الهِذيَن آَمن واْ اْساتَِجيي واْ -174نسا :سورة ال-ره
ول  يَْيَن اْلَماْرِ  َوقَْليِاِت َورنات  إِ  واْ رَنه َّللّاَ يَح  س وِل إِذَا َدَعاك م ِلَما ي ْحيِيك ْم َواْعلَم  ِ َوِللره لَْياِت َّلِلّ

                                                
 نن  هللا تعالى  رخيرنا رن رقواما كنيرين  كانُ لهم دنيا واسعة ، مع رنهم  كانوا كافرين .   1006
 .  296،  295ص:  5حسن حنفي: الدين و النورة ، ج  1007
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وَن { واْ يَِحْيِل َّللّاِ -24سورة اننفال :-ت ْحَشر  ق واْ {، و }َواْعتَِصم  ساورة - َجِميعاً َوالَ تَفَره
ُ  اْلِجنه َواإلنس  إاِله ِليَْعي د وِن { -103آل عمران: . -56سورة الذارياُ:-، و}َوَما َخلَْ 

فالحاكمية ليساُ مان ايتاداا اإلساالميين وال المسالمين ، و إنماا هاي مان صاميم ديان 
هوائت، و غيره من يني آدم اإلسالم ،و قد جا ُ لتحرير اإلنسان  من عيادة نفست و ر

، لتجعلت عيدا هلل تعاالى  وحاده فاي كال حياتات . و ال يصاو وصاف شاريعة هللا يأنهاا 
نيوقراطية و تسلطية ، فهذا افترا  على الشرا و عدم تأدب معت ،و طعن في الشرا  
 مصدره الهوى ال الع ل ، ننت ال يصو شرعا و ال ع ال وصف شريعة هللا يذلك .     

نانيا رنت ال يصو الطعن في الحاكمية اإللهية يدعوى رنها جاا ُ إلاى  اإلنساان   و    
من خارجت ، فهاذا انت ااد ياطال ،و ال يصاو رن يصادر عان ياحا  موضاوعي ، نن 
العالم يأكملات هلل تعاالى  ،و اإلنساان  مخلاوق مان مخلوقاتات يتصارف فيات و معات يماا 

و الخااارج نن انرض جااز  ماان هااذا يشااا ،و كيفمااا يشااا  . و ال دخاال هنااا للااداخل 
الكااون، و تتااأنر يعواملاات الداخليااة و الخارجيااة معااا . و شااريعة اإلسااالم جااا ُ إلااى  
اإلنسان  من عند هللا ، كما يأتيت نور الشامس مان خارجات ياأمر هللا ريضاا. و شاريعة 
ناده هللا تعالى  تتفق تماما ماع فطارة اإلنساان  التاي فطاره هللا عليهاا ، فكالهماا مان ع

ِ الهتِاي فََطاَر النهااَس َعلَْيَهاا اَل  يِن َحنِيفااً فِْطاَرةَ َّللاه سيحانت. قال تعاالى :} فَاأَقِْم َوْجَهاَك ِللاّدِ
وَن { ين  اْل َيِّم  َولَِكنه رَْكنََر النهاِس اَل يَْعلَم  ِ ذَِلَك الّدِ ،و}  -30سورة الاروم:-تَْيِديَل ِلَخْلِق َّللاه

ُ  يِاَريِّك ْم َوإِْذ رََخذَ َريُّكَ  ْم َورَْشاَهَده ْم َعلَاى رَنف ِساِهْم رَلَْسا يهاتَه   ِمن يَنِي آَدَم ِمن ف ه اوِرِهْم ذ ّرِ
سااااورة -قَااااال واْ يَلَااااى َشااااِهْدنَا رَن تَ  ول ااااواْ يَااااْوَم اْلِ يَاَمااااِة إِنهااااا ك نهااااا َعااااْن َهااااذَا َغااااافِِليَن {

 . -172انعراف:
سييت انحراف اإلنساان  عان الصاراط المسات يم  و رما حكاية التسلطية فإن التسلط    

،و هي قد تحد  ياسم ر  دين و ر  مذهب ، ف د ت ع ياسم اإلسالم و الحاكمية ، كما 
قد ت ع ياسم العلمانية و االشتراكية ،و الررسمالية و الديم راطية . و عليات فاال يصاو 

تسلطية. و هاذا الرجال ما قالت الرجل عندما اتهم الحاكمية الشرعية يالنيوقراطية و ال
يلاااغ يااات تعصااايت لعلمانيتااات إلاااى  رنااات وصاااف شاااريعة هللا ياااذلك مااان جهاااة ،و إلاااى  
االعتراض على هللا تعالى  عندما رنازل علاى عيااده شاريعتت مان الساما  ليعيادوه يات 
من جهة رخرى  . و هذا اعتراض ال يصو شرعا و ال ع ال ، ننت  ليس من الشرا 

تياع لهاواه ال و ال من الع ل رن يعترض ا لمخلوق على خال ت ،و من يفعل ذلك فهاو م 
لع لت . علما يأن دين هللا تعالى  لم يأُ للتسلط على اإلنسان ،و إنماا جاا  لي حارره و 

 ي سعده في الدنيا و ارخرة . 
و الموقاااف النالااا  مفااااده رن حاماااد رياااا زياااد اساااتنكر علاااى الخطااااب اإلساااالمي     

لايس  -ر  الحاكمياة-دعوتت إليهاا. نام زعام رن مفهومهااالمعاصر تمسكت يالحاكمية و 
 .1008مفهوما شرعيا ،و إنما هي مما ايتدعت يعض المسلمين

و رقول: إن قولت هذا زعم ياطل جملة و تفصيال ، نن الحاكمية ليسُ لتزا وال      
مفهوما مع دا ،و إنما هي مفهوم شرعي واضاو جلاي ، يعناي االحتكاام إلاى  شاريعة 

ها و في كل جوانب الحياة قليا و قاليا . و المطالية يها هاي واجياة علاى كال هللا يكامل
مساالم شاارعا و ع ااال ، و ماان ال ي طالااب يهااا فهااو متناااقض مااع نفساات ، رو رناات جاهاال 

                                                
 .  85و ما يعدها ،   70لخطاب الديني ، ص: نصر حامد ريو زيد : ن د ا 1008
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يشريعة هللا ، رو رنات ماريض صااحب هاوى ، رو رنات  لايس مسالما علاى الح ي اة . و 
ياة شارا هللا ،و إنماا يجاب اإلنكاار عليت فإنت ال يصو اإلنكار على من ي طالاب يحاكم

على من ال ي طالب يها ،و على من ي نكر علاى مان ي طالاب يهاا. و مان يعتارض علاى 
الحاكمية الشرعية هاو فاي الح ي اة ال يعتارض علاى المطااليين يهاا ،و إنماا يعتارض 

 على هللا تعالى  و شريعتت . 
شارا و يديهياتات، و ال و مع رن الحاكمياة و المطالياة يهاا هماا مان ضارورياُ ال    

ساأذكر نالناة شاواهد شارعية تزياد  -ماع ذلاك-يحتاجان إلى  ن اش و استدالل ، فإنني
في إيطال زعم الرجال،و تنار  الموضاوا ريضاا: رولهاا مفااده هاو رن هللا تعاالى  لام 

ُ  اْلِجانه َواإلناس  إاِله ِليَْعي اد ونِ  ساورة - {يخل نا إال لعيادتت سيحانت ، ل ولت: } َوَماا َخلَْ ا
ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن {-56الذارياُ: سورة -، و }ق ْل إِنه َصالَتِي َون س ِكي َوَمْحيَاَ  َوَمَماتِي َّلِلّ
.و هااذا يساتلزم منااا االلتازام يشااريعة هللا فاي كاال رحوالناا ،و رن تكااون  -162اننعاام:

ا لت غاية واحادة حياتنا كلها هلل تعالى  وفق شريعتت . نن وجودنا في هذه الحياة الدني
 هي عيادة هللا تعالى  و االلتزام يشرعت في كل رحوالنا.

و الشاااهد الناااني هااو رن هللا تعااالى  رناازل علااى ينااي آدم ديناات و فرضاات علاايهم ،و   
روجااب علاايهم االحتكااام إلياات فااي كاال رحااوالهم، و حااذّرهم ماان متيااة االنحااراف عاان 

يفارض علاى المسالمين انخاذ شرعت و تعطيلات و جعلات ورا  فهاورهم. و هاذا كلات 
ْسااتَِ يماً  يالحاكميااة الشاارعية فااي كاال رحااوالهم . قااال تعااالى : } َورَنه َهااـذَا ِصااَراِطي م 

اك م يِِت لَعَلهك اْم تَته  اوَن { َق يِك ْم َعن َسيِيِلِت ذَِلك ْم َوصه ساورة -فَاتهيِع وه  َوالَ تَتهيِع واْ السُّي َل فَتَفَره
اد وَده  ي ْدِخْلات  نَااراً َخاِلاداً فِيَهاا َولَات  ، و} -153اننعام: َوَمن يَْعِص َّللّاَ َوَرس ولَت  َويَتَعَده ح 

ِهيٌن { اَن اْنَْماِر فَاتهيِْعَهاا َواَل -14سورة النسا :-َعذَاٌب مُّ ، و }ن مه َجعَْلنَاَك َعلَى َشاِريعٍَة ّمِ
ااوَن { ،و }فَااالَ َوَريِّااَك الَ ي ْؤِمن ااوَن َحتهااَى  -18الجانيااة:سااورة -تَتهيِااْع رَْهااَوا  الهااِذيَن اَل يَْعلَم 

واْ تَْساِليماً  َُ َوي َسالِّم  اا قََضاْي مه ْم ن مه الَ يَِجد واْ فِي رَنف ِسِهْم َحَرجاً ّمِ وَك فِيَما َشَجَر يَْينَه  م  ي َحّكِ
 .  -65سورة النسا :-{
رن مصاير اإلنساان  النهاائي  هو رن هللا تعالى  قد رخيرنا -انخير -و الشاهد النال   

في هذه الدنيا ينتهي إما إلى  الخلود في النار و يئس المصير ،و إما إلى  الخلود فاي 
الجنة و نعم المصير . و هذا المصير النهاائي يتوقاف علاى ماا يختااره اإلنساان  مان 

س اييل اتجاه في حياتت الدنيا ، فأمامات ساييالن: ساييل الهداياة و اإليماان و النجااة ، رو 
الضالل و التواية،  و انهوا  و الشياطين . و ال يساتطيع اإلنساان  تجناب المصاير 
المشؤوم الذ  ينتفره، إال إذا رختار السييل انول، و هذا يتطلب منت االلتزام يشارا 

 هللا و حاكميتت في كل رحوالت .
ت و رما م صطلو الحاكمية فهو مصطلو شارعي موجاود فاي الشارا و ماأخوذ منا    

لففااا و معناااى، ك ولاات تعاااالى : }َورَِن اْحك ااام يَْياانَه م يَِماااا رَنااَزَل َّللّا  َوالَ تَتهيِاااْع رَْهاااَوا ه ْم 
،و} فاَلَ َوَريَِّك  -49سورة المائدة:-َواْحذَْره ْم رَن يَْفتِن وَك َعن يَْعِض َما رَنَزَل َّللّا  إِلَْيَك {

وَك فِيَما  م  َُ الَ ي ْؤِمن وَن َحتهَى ي َحّكِ اا قََضاْي مه ْم ن مه الَ يَِجد واْ فِي رَنف ِسِهْم َحَرجااً ّمِ َشَجَر يَْينَه 
واْ تَْسااِليماً { ، و } َوَماان لهاْم يَْحك اام يَِمااا رَنااَزَل َّللّا  فَأ ْولَااـئَِك ه اام  -65سااورة النسااا :-َوي َسالِّم 

وَن { ِ يَ -44سورة المائدة:-اْلَكافِر  ْكم  إاِله َّلِلّ   صُّ اْلَحقه َوه اَو َخْيار  اْلفَاِصاِليَن ،و } إِِن اْلح 
 . -57سورة اننعام:-{
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و مع وضوح مفهوم الحاكمية ،و رنت من ضرورياُ الشرا، فاإن حاماد رياا زياد     
حاااول نفيااات و تعطيلاات ياساااتخدام التأويااال التحريفااي . فااازعم رن ارياااُ التاااي تاااأمر 

ْم ن امه الَ يالطاعة ك ولت تعالى : } فاَلَ َوَريَِّك الَ ي ْؤمِ  اوَك فِيَماا َشاَجَر يَْيانَه  م  ن وَن َحتهَى ي َحّكِ
واْ تَْساِليماً { َُ َوي َسالِّم  اا قََضاْي مه ،و }إِنهَماا  -65ساورة النساا :-يَِجد واْ فِي رَنف ِسِهْم َحَرجاً ّمِ

ِ َوَرس اوِلِت ِلايَْحك َم يَْيانَه   ْؤِمنِيَن إِذَا د ع وا إلى  َّللاه ْم رَن يَ  ول اوا َساِمْعنَا َورََطْعنَاا َكاَن قَْوَل اْلم 
وَن { ْفِلح  ْؤِمنَاٍة إِذَا قََضاى  -51سورة النور:-َور ْولَئَِك ه م  اْلم  اْؤِمٍن َواَل م  ،و }َوَماا َكااَن ِلم 

َ َوَرس اولَت  فَ َا م  اْلِخيََرة  ِمْن رَْمِرِهْم َوَمان يَْعاِص َّللاه ْد َضاله َّللاه  َوَرس ول ت  رَْمراً رَن يَك وَن لَه 
يِيناً { . فزعم رنها آيااُ تتعلاق يوجاود الرساول و هاو  -36سورة انحزاب:-َضاَلالً مُّ

منل السلطة الدنية و الزمانية في المجتمع ،و هاو الاذ  كاان يفصال ياين  حي ، فهو م 
الناس. ففي هاذه اريااُ هاو الَحَكام المياشار يوصافت قاضايا و حاكماا و هاذه )) حالاة 

سالم ن صاوص رصالية و نانوياةليسُ كائنة ارن،  تحتااج  1009نن ما هو يين ياد  الم 
تعلاق يوجاود الرساول حكماا و  للفهم يإعمال الع ل و االجتهاد (( . فاذلك االنصاياا م 
قاضيا في شؤون الدين و الع يدة ،و فيما سوى ذلاك ف اد خالفات يعاض الصاحياية فاي 

ركنر من مناسية رننا ردرى نفست  -صلى هللا عليت و سلم -شؤون الدنيا التي قرر النيي
. نم زعم رن رنت لو صّو انت اد خ صومت لت في موقفات مان االنصاياا و  1010يشؤونها

الطاعة للشرا ، لكان من الواجب على المسلمين االنصياا الدائم فاي )) حالاة تاأيير 
النخل، و منزل الحرب الذ  اقترحت الرسول يدال من حفر الخندق . وعادم انصاياا 

اب لألوامار ال رآنياة ينفاي نفياا كاامال صاواب االستشاهاد يتلاك اريااُ عمر ين الخط
 . 1011لتكريس مفاهيم العيودية و االنصياا و الطاعة و عدم المخالفة ((

و رقول: إن زعمت هذا ياطل جملة و تفصيال ،و فيت تحريف و تتليط ، و تادليس     
-ال إن طاعة النييو تالعب يالشرا ،و هو موقف علماني تحريفي م صود . ننت رو

واجيااة شاارعا و ع ااال فااي حياتاات و يعااد مماتاات ،و هااي ماان  -علياات الصااالة و السااالم
ضاارورياُ الشاارا و يديهياتاات ريضااا. لهااذا وجاادنا هللا تعااالى  علّااق نجاااة اإلنسااان  
يطاعة هللا و رسولت ،و جعل هالكت في عدم طاعتهما، ك ولت سيحانت  : } َوَمن ي ِطْع 

َ َوَرس ولَ  َ َوَرس ولَت  -71سورة انحزاب:-ت  فَ َْد فَاَز فَْوزاً َعِفيماً {َّللاه ، و} َوَمن يَْعِص َّللاه
يِيناً { . و يما رن اإلسالم هو دين هللا الخااتم  -36سورة انحزاب: -فَ َْد َضله َضاَلالً مُّ

نااا ،و رسااولت خاااتم اننييااا  ،و هللا تعااالى  ال ي ياال دينااا إال اإلسااالم ،و قااد روجااب علي
طاعة رسولت ،و هو يشر غير خالاد و رنات سايموُ ، و رن رساالة اإلساالم ستساتمر 
يعده ، فإن كل هذا يستلزم يالضرورة رن طاعة الرسول ستستمر يعد وفاتت إلى  يوم 
رتيطة يحياتات . و هاذا يساتلزم ريضاا رن السانة النيوياة  ال يامة ،و رنها ليسُ فرفية م 

و سااي طيق ماان يخلفاات ماان حكااام المساالمين و الصااحيحة سااتي ى موجااودة محفوفااة ،
 قضاتهم جانيا من سنتت المرتيطة يت كحاكم و قاٍض ال كرسول .

و م ايل ذلك ال ي وجد في الشارا ماا يادل علاى زعام الرجال، فاال ي وجاد فيات ناص    
ي اااول: إن الخضاااوا للشااارا مااارتيط يالرساااول فاااي حياتااات ف اااط ، نااام يرتفاااع انمااار 

لاازمين يااذلك . هااذا انماار غياار يالخضااوا يعااد وفاتاات، ناام يصاا يو المساالمون غياار م 

                                                
 سيق رن ناقشناه في ت سيمت للنصوص إلى  رصلية و نانوية ،و يينا يطالن   ذلك في الفصل انول .  1009
 سنعود إلى  هذا الحدي  ال ح ا يحول هللا تعالى  .  1010
 نصر حامد ريو زيد : التفكير في زمن التكفير ، ص:  1011
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موجود في الشرا م طل اا،و خالفات هاو الناياُ قطعاا ،و قاد يينااه رعااله .و عليات فاإن 
زعم الرجل ال يصو و لن يست يم إال إذا جا  يمنل ذلك انمر ،و يما رنت لن يففر يت 

تالطاتت   .  ، فإن زعمت ياطل و لن يصو ،و لن تنفعت تحريفاتت و م 
ُْ ِمان     اٌد إاِله َرس اوٌل قَاْد َخلَا َحمه و من الشواهد على ذلك ريضا قولات تعاالى : }َوَماا م 

اره  َُ رَْو ق تَِل ان َلَْيت ْم َعلَى رَْع َايِك ْم َوَمن يَن َِلْب َعلَاَى َعِ يَْياِت فَلَان يَض  ا س ل  رَفإن  مه  قَْيِلِت الرُّ
اا . فاريااة تتضامن انماار  -144ساورة آل عماران:-اِكِريَن {َّللّاَ شايئا َوَسايَْجِز  َّللّا  الشه

عليت الصالة و -ياستمرار طاعة الشرا و النياُ على الدين حتى يعد وفاة رسول هللا
 .  -السالم

يلتااوا عنااي ولااو آيااة، وحاادنوا عاان ينااي  : )) -علياات الصااالة و السااالم-و منهااا قولاات
. وقاال فاي 1012 عده من الناار ((إسرائيل وال حرج، فمن كذب علي متعمداً فليتيور م
اار هللا اماار اً 1013خطياة حجااة الااوداا: )) رال لييلااغ الشااهد التائااب (( . وقااال: )) نضه

به حامل ف ت غير ف يت، ورب حامل  ف ت  سمع منا حديناً فيلتت إلى  َمن لَْم يسمعت، فر 
 . و هاذه انحاديا  تضامنُ رمارا ياالتيليغ عنات و الحا 1014إلى  َمن هو رف ت منت ((

عليت ،و االلتزام يسنتت الصحيحة ،و التحذير من الكذب عليت ، و هذه روامر شرعية 
عامة تتضمن كل ذلك في حياتت و يعد مماتت ، فهي م طل ة وليسُ م  يدة ،و ال يصو 

 تخصيصها و ال ت ييدها .
علايكم يسانتي و سانة الخلفاا  : ))... -صالى هللا عليات و سالم –و منهاا قاول النياي    

. فالحادي  واضاو صاريو  1015دين المهديين يعد  ، عضوا عليها يالنواجذ ((الراش
يأن رسول هللا رمرنا يإتياا سنتت و نهل الخلفا  الراشدين من يعده و لايس فاي حياتات 

 يالنسية لسنتت. 
و منها ريضا رن الشرا قد رننى على الصحاية و زكاهم ،و اعترف لهم ياإليماان و   

للساي ين منهم يدخول الجنة،و رمرنا يإتياا نهجهم كما في  العمل الصالو ،و شهد لهم
اتيعااوا ساانتت و  -علياات الصااالة و السااالم-الحاادي  السااايق ، فهاام عناادما تااوفي النيااي

استمروا في انخذ يها ،و لام يفهار فايهم مان زعام رن سانتت توقاف انخاذ يهاا يموتات 
على رن يرسل جيش على حد زعم هذا الرجل . و الشاهد على ذلك رن ريا يكر رصر 

رسامة ، نن الرسول هو الذ  كان قد عزم على إرسالت قيل وفاتات . و كاذلك رفاض 
 ننات  كاان قاد سامعت رنات  قاال : -عليت الصالة و الساالم -رن ي  سم ميرا  رسول هللا

رضي هللا  -. و قد اهتم الخليفتان ريو يكر و عمر 1016))ال نور  ما تركنا صدقة ((
. و يماااا رن الشااارا شاااهد  1017يوياااة تطيي اااا و حرصاااا و صااايانةيالسااانة الن -عنهماااا

للصحاية ياإليمان و العمل الصالو ،و رمرنا يإتيااا مانهجهم ،و هام قاد رخاذوا يالسانة 
النيويااة ،و حرصااوا عليهااا ،و طي وهااا فااي حياااتهم ، فهااذا دلياال قاااطع دامااغ علااى رن 

د مماتت ،و هذا خالف طاعة النيي و االلتزام يسنتت هما رمران واجيان في حياتت و يع
 ما زعمت الرجل.  

                                                
 .  269ص:  1، ج  1408ع الصتير ، المكتب اإلسالمي، ييروُ ، انلياني: صحيو الجام 1012
 .  24ص:  1اليخار : الصحيو ، ج  1013
 .  94ص:  2انلياني: المرجع السايق ، ج  1014
 .  234ص:  6انلياني : الصحيحة ، ج  1015
 صحيو ، و قد سيق توني ت .  1016
 ا .و ما يعده 64عمر سليمان انش ر : تاري  الف ت اإلسالمي ، ص:  1017
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و نانيااا رناات  واضااو ماان زعاام الرجاال رناات قااال ياات لاايس علااى رساااس ماان الشاارا    
الصحيو ،و ال من الع ل الصريو ،و ال من التاري  الصحيو ،و إنما قالت انطالقا من 
 نفرية التاريخية التي ي ول يهاا العلماانيون فاي ماوقفهم مان اإلساالم . و قاد سايق رن
ناقشناهم فيها فيما يتعلق يدين اإلسالم ،و يينا عدم انطياقها عليت ،و فال نعيده هنا . و 
واضو من زعمت رنت  يريد وضع حد و نهاية لدين اإلسالم و تعطيلت زمنياا و عملياا 
. على رساس رن الشرا متوقاف علاى طاعاة الرساول ،و و جاناب كييار مان الشارا 

رتيط يالسنة النيوية ،و يماا ر حساب زعام  -ن طاعاة الرساول واجياة فاي حياتات ف اطم 
فهذا يعني رن اإلساالم ساينتهي يعاد وفاتات مياشارة ،و يتعطال تطيي ات آلياا ،و  -الرجل

يتجاوزه الزمن و ال يصيو صالحا لكل زمان و مكان. و يهذا يتخلص حامد ريو زيد 
إنات حاّرف من دين اإلسالم ، لتحل محلات علمانيتات التاي ي اؤمن يهاا . فيائس ماا صانع 

الشرا و التاري  ليصل إلى  هدفت العلمااني علاى حسااب الح ي اة و الموضاوعية ،و 
 قد يينا يطالن  زعمت،و سيزيده يطالنا ما يأتي .

تالطتنا عندما زعم رن السنة النيوية تحتاج إلاى  إعماال      و نالنا إن الرجل حاول م 
نت  سيحد  خالف عند فهمنا لها ،و الفكر و االجتهاد لفهمها و انخذ يها ، لي وهمنا يأ

من نم يضيع الفهم الصحيو لها ،و ال يمكننا انخذ و االلتزام يها . و هذا زعم ياطال 
سيق رن ناقشناه و ريطلناه ،و ييناا المانهل الصاحيو فاي فهام النصاوص الشارعية مان 
حكمااة سااهلة الفهاام ، ال  جهااة ،و رن الساانة النيويااة فيهااا رحكااام كنياارة جاادا واضااحة م 
تحتااج إلاى  تأويال فاساد ،و ال إلاى  رخاذ و رد و عاراك مان جهاة رخارى  . كمااا رن 
االحتكام إلى  المنهل الشرعي الصحيو في فهم الشرا كفيل يفهم السنة فهما صحيحا 
حّرفااون للنصااوص  ، يعياادا عاان التااأويالُ التحريفيااة التااي ي ااول يهااا المؤّولااون الم 

 الشرعية .
زعم رن طاعة النيي تتعلق يت كحاكم و قاٍض في شاؤون و من متالطاتت ريضا رنت    

الدين و الع يدة ،و ماا ساوى ذلاك ف اد خالفات يعاض الصاحاية فاي شاؤون الادنيا علاى 
عليات الصاالة  -رساس حدي  رننا ردرى يأمور دنيانا . و هذا زعم ياطل ، نن  النياي

و لام يكان ذلاك  كان حاكما و قاضيا و مرييا و معلما في كل شؤون الحيااة -و السالم
خاصا يشؤون الدين ف ط كما زعم الرجل . نن  من ياديهياُ ديان اإلساالم رنات ديان 
كامل شامل للدنيا و ارخرة ، و للدين و الدولة ،و قد شارا لكال مفااهر الحيااة دون 

علياات -اسااتننا  ،و الشاااهد علااى ذلااك مضاامون الكتاااب و الساانة ،و ساايرة حيااان النيااي
 نا مجال تفصيل ذلك . ليس ه -الصالة و السالم

و ليس صحيحا رن يعض الصحاية خالفوا النيي في شؤون الحياة ، فهذا لم يحد     
، و إنما ريما كانُ ليعضهم اجتهاداُ حسب فروفهم و رحوالهم ، يتض النفر هل 
واف وا فيها السنة رم خالفوها ؟ ، فهذا اجتهاد مياح يأمر من الشرا ، فمن رصااب لات 

خطأ فلت رجر واحد . و ليس الم صود منت ٌمخالفة السانة كماا رراد رن رجران، و من ر
 ي وهمنا يت حامد ريو زيد . 

و عندما كان رسول هللا ي شاور الصحاية في يعض ال ضايا كحفر الخندق لام يكان    
م صوده رنت ي علمهم عدم االنصياا لت فاي شاؤون الحيااة ، فهاذا زعام ياطال . و إنماا 

لمهم الشورى عملياا مان جهاة ،و ي طياق معهام الشارا و ي شاّرا لهام كان ي رييهم و ي ع
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ريضا من جهة رخرى . فكان ي شاورهم تطيي ا ل ولت تعالى :}َوَشاِوْره ْم فِي انَْمِر فَاإِذَا 

ِليَن { تَااَوّكِ ااْل َعلَااى َّللّاِ إِنه َّللّاَ ي ِحاابُّ اْلم  َُ فَتََوكه . و يأخااذ -159سااورة آل عمااران:-َعَزْماا

 الصحيو من آرائهم لكي ي شرا لهم يالسنة الت ريرية .  يالرر  
و رمااا يالنسااية لمااا فعلاات عماار اياان الحطاااب مااع المؤلفااة قلااويهم ، رو عناادما وقااف    

تطييق حد السرقة عام الرمادة . فهو ليس رفضاا للشارا ،و ال رفضاا لالنصاياا لات 
جااوز حادوده و كما زعم الرجل ، فحاشا لت رن يصادر منات ذلاك، . هاذا الرجال قاد ت

اتهم عمر ين الخطاب يأنت  تعمد مخالفة الشرا و  عدم االنصياا لت . و إنما الح ي ة 
كاان خليفاة مجتهادا ، اجتهاد فاي تطيياق الشارا مان رجال  -رضاي هللا عنات -هي رنت 

الادين و مصاالحة المسالمين . و لاام يرفااع حكام المؤلفااة قلااويهم و ال عّطلات ،و هااو مااا 
ذلك إلاى  ياوم ال ياماة ،و إذا ماا فهارُ المؤلفاة قلاويهم فاي يزال ساريا ،و سايفل كا

 زماننا هذا فعلى انمة رن تعطيهم ح هم . 
و رمااا الموقااف الرايااع فمفاااده رن حامااد ريااا زيااد يعاادما رنكاار الحاكميااة ،و زعاام رن    

الخطاااب اإلسااالمي المعاصاار هااو الااذ  اختل هااا، رراد رن يطعاان فيهااا يمااا ال يصااو 
 .  1018يأنها ذاُ متزى إيديولوجي سياسي -ر  الحاكمية-االطعن يت ، فوصفه

و رقااول: إن الحاكميااة هااي مياادر إسااالمي رصاايل ،و ماان ضاارورياُ الشاارا و     
يديهياتاات رغاام رنااف حامااد ريااي زيااد الم صاار علااى الياطاال و التحريااف ،  انتصااارا 

ي ذلاك و للحاكمية العلمانية ضد الحاكمية اإلسالمية اإللهية .و قاد سايق رن ناقشاناه فا
يينااا يطااالن زعماات فااي إنكاااره للحاكميااة الشاارعية . و علياات فااال يصااو الاازعم يااأن 
الخطاب الاديني المعاصار هاو الاذ  اخترعهاا و تناادى يهاا. فهاذا تحرياف للشارا و 
تعمد . و الرجل فعل ذلك قصدا ليصل إلى  إنكار ميادر الحاكمياة  التاري  ،و افترا  م 

 مية العلمانية الذ  ي ؤمن يت . الشرعية ، ليحل محلت ميدر الحاك
علماً يأن اتصاف ر  فكر رو اتجااه يالمذهيياة التاي ساماها الرجال ياإليديولوجياة ال   

ي عد عييا و ال ن صا ، ننت ال ي وجد فكر ليسُ لت خلفيااُ و منطل ااُ ينطلاق منهاا و 
رو  يعماال علااى خاادمتها و االنتصااار لهااا . و سااوا  سااميناها : فكريااة ، رو مذهييااة ،

إيديولوجية ، رو مصلحية ، رو نفعية ، فالنتيجة واحدة ، هي رنت ال ي وجد فكر رو ميدر 
إال ولت خلفياُ ينطلق منها ،و رهداف ينتصر لها و يعمل على تح ي ها . و عليات فاال 
يصو الطعن فيها و التشهير يها لمجرد فهور تأنير تلك الخلفياُ و التاياُ في فكر 

ننت رمر طييعي و عاد  و ضرور  ، و ال يصاو الطعان يات . صاحيها و مواقفت . 
فهي الزمة لكل فكار ، منهاا ينطلاق ،و إليهاا يحاتكم ،و لهاا ينتصار . و الرجال نفسات 
فعل ذلك و رفهار مان التعصاب اإلياديولوجي المم اوُ لعلمانيتات شايئا كنيارا ، حتاى 

ا إليديولوجيتات روصلت إلى  التعمد في تحريف الشرا و إنكاار ضارورياتت ، انتصاار
العلمانية الياطلة . و حتى حسن حنفي انت د حامد ريا زيد في يعض رعمالت الفكرياة ، 

. و الح ي ااة هااي رن كااال ماان رعمااال الاارجلين  1019يأنهااا تحماال دالالُ إيديولوجيااة
الفكريااة غارقااة فااي اإليديولوجيااة المتعصااية للياطاال ،و كتاينااا هااذا مملااو  يالشااواهد 

 الدالة على ذلك .

                                                
 .  215نصر حامد ريو زيد : ن د الخطاب الديني ، ص:  1018
 .  448حسن حنفي: حوار انجيال ، ص:  1019
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و ر شير هنا إلى  رنت  من حق ر  إنسان رن ينشر فكاره و دينات و مذهيات ،و ي ادافع    

عنت .و ليس ذلك عييا و ال ن صا ،و إنما يجاب عليات رن ي اوم ياذلك علاى رسااس مان 
الحق و العدل و الموضوعية من جهة ،و االحتكام في مواقفت إلاى  الاوحي الصاحيو 

من جهة رخرى  . و ال ينتصر نفكاره و مواقفت ،و الع ل الصريو ،و العلم الصحيو 
يالياطل و التحريف ،و االفترا  و التدليس على حساب الح ي ة . فهذا هاو االنتصاار 

الماذموم ال اتال المادمر الاذ  يجاب علاى كال إنساان االيتعااد  -اإليديولوجي -المذهيي
 عنت .   

و مفااده هاو رن حاماد رياا و الموقف الخامس يتعلاق يميادر الشامولية فاي اإلساالم ،    
زيد زعم رن مفهوم شمولية النصوص ليس مفهوماا شارعيا ،و إنماا هاو مان اختاراا 

 . 1020يعض رهل العلم خالل العصر اإلسالمي
و ردا عليت رقول: إن زعمت هذا ياطل جملة و تفصيال ، و فيات تتلايط و تحرياف     

اإلساالم . ننات روال للشرا ،و إنكار لما هو معروف من الشرا يالضرورة من ديان 
إن محتوى ال رآن و السنة الصحيحة شاهد قاطع دامغ على رنات  مضامون شامولي ، 
يشاامل كاال مجاااالُ الحياااة ماان سياسااة و اقتصاااد ،و اجتماااا و رخااالق ،و ع ائااد و 
مفاااهيم ، و يشاامل ريضااا علااى الطييعياااُ و المنط ياااُ،  و مناااهل اليحاا  و طاارق 

ب الف اات اإلساالمي ماان عيااداُ و معااامالُ يجاادها االساتدالل .و ماان ينفار فااي رياوا
كنيرة و متنوعة تمس مختلف جوانب الحياة ، و تنطلق كلها من النصوص الشرعية 
 . و كل ذلك دليل قاطع على رن الشمولية هي من ح ائق دين اإلسالم و يديهياتت .  

منُ يعاادما تضاا -و الشاااهد الناااني مفاااده هااو رن النصااوص الشاارعية هااي نفسااها     
نصُ صراحة على وجود ميدر الشمولية و رنت من خصائصها  -الشمولية يتشريعاتها

ُ  لَك ام  اإِلْساالََم  ُ  َعلَْيك ْم نِْعَمتِي َوَرِضي ُ  لَك ْم ِدينَك ْم َورَتَْمْم . ك ولت تعالى :} اْليَْوَم رَْكَمْل

ياد ،و ال ،و هذا إكماال عاام مطلاق شاامل غيار م خصاص و ال م   -3سورة المائدة:-{

ْلنَاا َعلَْياَك اْلِكتَااَب تِْييَانااً لِّك اّلِ  يصو تخصيصت و ال ت ييده. و منها قولات تعاالى : } َونَزه

ْسااِلِميَن { ،و }ن اامه َجعَْلنَاااَك َعلَااى  -89سااورة النحاال:-َشااْيٍ  َوه ااًدى َوَرْحَمااةً َوي ْشااَرى ِلْلم 

َن اْنَْمِر فَاتهيِْعَها َواَل تَته  وَن {َشِريعٍَة ّمِ ،و }اَل -18سورة الجانياة:-يِْع رَْهَوا  الهِذيَن اَل يَْعلَم 

ْن َحِكيٍم َحِميٍد { و  -42سورة فصلُ:-يَأْتِيِت اْليَاِطل  ِمن يَْيِن يََدْيِت َواَل ِمْن َخْلِفِت تَنِزيٌل ّمِ
. ال ول يعدم شمولية الشريعة و اكتمالها هو من الياطل الذ  نفاه هللا تعالى  عن دينت 

عليت الصالة و السالم )) قاد تاركتكم علاى الييضاا  ليلهاا –و منها ريضا حدي  النيي 
 . 1021كنهارها ال يزيغ عنها يعد  إال هالك ((

و الشاهد النال  مفاده هو رن ختم هللا تعالى  للنيوة يال رآن الكريم و السنة النيوية     
و رنت  قادر على مواكية  يعني رن دين اإلسالم صالو لكل زمان و مكان يالضرورة .

كاال التطااوراُ اليشاارية ،و االسااتجاية لكاال حاجياااُ اإلنسااان  فااي مختلااف مجاااالُ 
الحياة . و رنت قادر على إقامة اليرهان ال اطع الدامغ على رنت  دين هللا تعالى . و كل 
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ال يتااأتى إال إذا كااان اإلسااالم دينااا شااموليا كااامال يجمااع يااين الاادنيا و  -و غيااره -ذلااك
تطلياُ اإلنسان  في كل زمان و مكان. ار  خرة ،و الدين و الدولة ،و يستجيب لكل م 
مفاده هو رنت يماا رن هللا تعاالى  رخيرناا رنات ركمال دينات و  -الرايع-و الشاهد انخير   

رضيت لنا ،و رتمم يت علينا نعمت ، فهذا يعني يالضرورة رنت  دين م تصاف يالشامولية 
يعناااي رنااات نااااقص و لااايس كاااامال ،و ال يساااتطيع مواكياااة ، نن عااادم اتصاااافت ياااذلك 

 التطوراُ الدنيوية . و هذا ال يصو ننت  يتناقض مع خلوده و اكتمالت . 
   
و نانيا إن الرجل احتل يحدي  تأيير النخل لي ؤيد زعمت ينفاي شامولية ديان اإلساالم   

)) رناتم -و الساالم عليات الصاالة-للدين و الدنيا معا . فزعم رن الحادي  قاال فيات النياي
 .  1022رعلم يأمور دنياكم (( فنّص فيت على رننا ردرى يشؤون دنيانا

    
ورقول: إن احتجاجت يالحدي  ال يصو ، ننت رخرجت من إطاره الاذ  قيال فيات ،و    

حّرفت و جعّده، و نفخات و وجهات توجيهاا علمانياا خاالف يات ساياق الحادي  و رصاول 
ندلة ارتية : رولها هاو رن الحادي  يجاب رن ي فهام فاي اإلسالم . و الشاهد على ذلك ا

سياقت ،و في مكانت من دين اإلسالم ، يمعنى رن الحدي  يمنل جزئية صتيرة من كل 
كيير من جهة . و رن الحدي  لم ينص على رننا رعلم ياأمور دنيناا كلهاا ،و إنماا ناص 

تعتمد على الخيارة و على نوا معين من تلك انمور يتعلق يطري ة تأيير النخل التي 
التجريااة ماان جهااة رخاارى  . ياادليل رن اإلسااالم شااّرا لكاال مجاااالُ الحياااة المتعل ااة 
يشؤون ديننا و دنيانا معا ، فحّرم الريا ،و الخمر ، و التش ،و الزناا ،و السارقة ، و 
التطفيف في الميزان . و رمر  يالشورى و العدل ، و التعاون على الير و الت وى ،و 

عليت الصالة و السالم  -كنير . كما رنت  من النايُ شرعا و تاريخا رن النييغير ذلك 
فاي توجيهات لكال شاؤون الادين و الادنيا معاا فاي السالم و  -يعد ذلك الحدي -استمر –

الحرب،و لم ينسحب من توجيهت و إشرافت لذلك . فذلك الحدي  يجب رن يوضع في 
هااو لاايس ن ضااا لهااا ،و إنمااا هااو جااز  إطااار شاامولية اإلسااالم للاادين و الاادنيا معااا ، ف

منها،و من تشريعاتها . و عليت فال يصو ما زعمت الرجل من رن الحدي  ناص علاى 
 رننا ردرى يشؤون دنينا كلها . 

عليات  -و الدليل الناني مفاده هاو رن ذلاك الحادي  يمنال دلايال دامتاا علاى رن النياي   
ُ الحياة دون استننا  من جهة كان يوجت و يتدخل في كل مجاال –الصالة و السالم 

. فلما حدنُ واقعة تأيير النخل كانُ فرصة لتدخل الشرا و تشريعت لما ناّص عليات 
الحدي  من جهة نانية . فالحادنة هي نوا من رناواا التشاريع ،و ليساُ انساحايا مان 
الشاارا فااي توجياات جانااب ماان جوانااب الحياااة العمليااة . فهااو قااد فااتو للع اال اإلنساااني  

نيوية شرعية للحركة و اإليداا ،و لم يفتو لت مساحة علمانياة لالنفاالُ مان مساحة د
الشرا و االن الب عليت ،و إحالل العلمانية محلت كما ي ريد رن ي وهمنا يت هذا الرجل. 
فهذه المساحة اإليداعية هي مشروعة ياأمر مان الشارا روال ،و يجاب فيهاا علاى مان 

لشرعية انخرى  نانيا . كإت ان العمل ،و عدم يعمل فيها رن يكون محكوما يانوامر ا
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التش و التيذير ،و عدم التعامل يالريا ،و غير ذلك من انوامر و المنهياُ الشرعية 
 . 
هو رن ذلك الحادي  لايس ن ضاا لشامولية اإلساالم ،و إنماا هاو  -انخير -و النال     

و تفصايل ذلاك هاو رن يمنل جانيا و مفهرا من مفاهر شموليتت للدين و الدنيا معاا . 
شمولية اإلسالم رنواا و درجاُ ،و ليساُ نمطاا واحاد . فهاو قاد ناص صاراحة رنات 
دياان شااامل كاماال ماان جهااة ، ناام فصاال شااموليتت حسااب مفاااهر الحياااة اإلنسااانية و 
طييعتها من جهة رخرى  . منها مفاهر فّصل فاي رحكامهاا كالصاالة ، و الزكااة ، و 

متعل ااة يانساارة . و منهااا مفاااهر روجااز رحكامهااا المياارا  ،و انحااوال الشخصااية ال
فحدد لها خطوطا كيرى ننها هاي تتطلاب ذلاك ، كتشاريعت للنفاام السياساي ، فانّص 
فياات علااى العاادل ،و انخااوة ،و التعاااون ، و الشااورى ، و تاارك التفاصاايل الجزئيااة 

لشرا المتتيرة لالجتهاد حسب تتيراُ الزمان و المكان . و منها مفاهر رطلق فيها ا
لإلنسان حرية الحركة و التصرف ينا  على التجرية و الممارساة ، كاانمور الت نياة 
و العملية المتعل ة يالفالحة و الصناعة و التجارة . لكنهاا مان جهاة رخارى  محكوماة 
يالضااوايط و انواماار الشاارعية . و منهااا مفاااهر حاا  فيهااا الشاارا اإلنسااان  علااى 

علااى السااير فااي انرض و السااعي الكتشاااف النفاار فااي كاال مفاااهر الكااون ،و حناات 
قوانينها و كنوزها ،و تسخيرها لخدمة اإلنسان  . لكن علاى اإلنساان  رن يتعامال ماع 

 تلك المفاهر الشمولية على رساس من الشرا و حاكميتت.
و يااذلك يتيااين جليااا رن الرجاال لاايس موضااوعيا ،و ال رراد رن يفهاام الحاادي  فهمااا   

جعّااده و رخرجاات ماان سااياقت التاااريخي و إطاااره الشاارعي صااحيحا . و إنمااا حّرفاات و 
لتاياُ في نفست . منها رنت فعل ذلك لينكر جانيا من الشامولية الشارعية ،و يفاتو ياياا 

 تتسلل منت علمانيتت لعلمنة جانيا من دين اإلسالم . 
و نالنا إن زعمت يأن يعاض العلماا  كالشاافعي هام الاذين قاالوا يالشامولية ،و هاي     
مان الشارا . هاو زعام ياطال نمارين رساسايين: انول هاو رنات سايق رن رنيتناا  ليسُ

ياندلة الشرعية و الع لية رن الشمولية هي من دين اإلسالم يالضرورة . و الناني هو 
رن ما نسيت الرجل إلى  رن يعض رهل العلم هم الذين قالوا ياذلك ، هاو دليال ضاده و 

ذين قالوا يالشمولية لم ي ولوا: إنهم  ايتادعوها ليس في صالحت . نن هؤال  العلما  ال
من عند رنفسهم ، و إنما قالوا: إنهم  رخذوها من الشرا . و هذا دليل دامغ آخر على 
رن ميدر الشمولية هو ميدر شرعي ،و كان معروفاا قاديما ،و لايس مان اختاراعهم كماا 

 زعم الرجل . 
 -: منها إن الصحايي ريا ذر التفار و الشواهد ارتية ت يطل زعمت ،و ت نيُ خالفت    

،و مااا  -صاالى هللا علياات و ساالم-كااان ي ااول: )) ل ااد ت اوفي رسااول هللا -رضاي هللا عناات
.و قااال عيااد هللا ياان  1023طااائر ي  لّااب جناحياات فااي السااما  ، إال ذكاار لنااا مناات علمااا((

. و  1024:)) ر نزل فاي هاذا ال ارآن كال علام ،و كال شاي (( -رضي هللا عنت -مسعود
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. و قاااال  1025: )) حساااينا كتااااب هللا (( -رضاااي هللا عنااات -مااار يااان الخطاااابقاااال ع
 .1026اليخار : )) ال رعلم شيئا نحتاج إليت إال و هو في كتاب هللا و السنة ((

و منها ريضا رن الشي  ت ي الدين ين تيمية صنف كتايا عنوانات: شامول النصاوص    
كتايات رعاالم الماوقعين  ، و جعل اين قيم الجوزياة رحاد مياحا  1027لألحكام في الف ت

حيطة يأحكام جميع الحواد (( . و قال الحافف اين كنير:  1028يعنوان )) النصوص م 
)) إن ال رآن اشتمل على كل علم نافع من خير ما سيق، وعلم ما سيأتي، وحكام كال 

 .  1029حالل وحرام، وما الناس إليت محتاجون  في رمر دنياهم و دينهم، ومعاشهم ((
شاطيي على رن هللا تعالى  رنزل الشريعة على رساولت ،و فيهاا تيياان و قد نّص ال    

كل شي  يحتاج إليت الخلق في تكاليفهم و تعيداتهم . و قال ريضا : ))ال رآن فيت ييان 
كل شي  على ذلك الترتيب المت ادم،  فالعاالم يات علاى التح ياق عاالم يجملاة الشاريعة 

حزم ي ول فيت : )) كل رياواب الف ات لايس  وال يعوزه منها شي (( . نم ن ل قوال الين
منهااا ياااب إال ولاات رصاال فااى الكتاااب والساانة نعلماات والحمااد هلل ، حاااش ال ااراض فمااا 
وجدنا لت رصال فيهما رليتة (( . نم ع ّب عليت ي ولت : )) ورنُ تعلم رن ال راض ناوا 

ليت الصالة من رنواا اإلجارة ، ورصل اإلجارة في ال رآن نايُ ، وييّن ذلك إقراره ع
 . 1030و السالم وعمل الصحاية يت ((

و مااا رمااا يالنسااية للشااافعي فااإن حامااد ريااا زيااد زعاام رن الشااافعي هااو الااذ  ماانو      
للنصااوص شااموليتها و رضاافاها علااى الاادين، يتوساايعت لفاعليااة النصااوص و مجااال 

. و هذا زعم ياطل ننت سيق رن ييناا رن الشامولية مان ح اائق الشارا و  1031تأنيرها
ورياتت ،و رنهااا كانااُ معروفاة يااين الصااحاية ،و قاال يهااا كنياار مان العلمااا  يعااد ضار

الشاافعي لاايس تاأنرا ياات ،و إنماا رخااذوها مان النصااوص الشارعية . و حتااى الشااافعي 
عندما رشار إليها فأنت رخذها من الشرا و لم يخترعهاا مان عناده، يادليل رنات قاال: )) 

صلى هللا عليت وسلم فليس تنزل يأحاد نازلاة ف د جعل هللا الحق في كتايت نم سنة نييت 
،و قال ريضا: )) فليساُ تنازل فاي رحاد  1032إال والكتاب يدل عليها نصا رو جملة ((

من رهل دين هللا نازلة إال وفي كتاب هللا الدليل على سييل الهدى فيها قاال هللا تياارك 
ياأن ريهام إلاى   وتعالى : } كتاب رنزلناه إليك لتخرج الناس مان الفلمااُ إلاى  الناور

، و قال: } ورنزلنا إليك الاذكر لتياين للنااس -1سورة إيراهيم:-صراط العزيز الحميد{

و قااال : } ونزلنااا عليااك الكتاااب  -44سااورة النحاال:-مااا ناازل إلاايهم ولعلهاام يتفكاارون{

. و حتاى  1033-89ساورة النحال:-تييانا لكل شي  وهدى ورحمة ويشرى للمسالمين{
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ن الشاافعي يأنات  قاال: )) ماا مان نازلاة إال و لهاا فاي الرجل نفست ن ال معناى ذلاك عا
 . 1034كتاب هللا حكم ((

م صر على التحريف و  -مع ذلك -فواضو من ذلك يطالن ما زعمت الرجل ، لكنت   
التتليط ينفيت لشمولية الشرا ،و زعمت رن الشافعي هو رول من اخترعها و قال يها . 

يررا ينفي يت ميدر ال حاكمية و الشمولية في دين اإلساالم . و يارد إنت فعل ذلك ليجد م 
يت على اإلسالميين المطاليين يتطيي هما في الواقع . و ليجاد لنفسات مجااال يادعوا فيات 
 لحاكميتت العلمانية التي ي ؤمن يها و يتعصب لها يالياطل، و ينتصر لها يالتحريف .  

حاكمياة الشارا ،  و ر شير هنا إلى  رن هذا الرجال كماا رنات حاّرف النصاوص لنفاي  
ْلنَااا َعلَْيااَك  فإناات حّرفهااا ريضااا لنفااي شااموليتت. فماان ذلااك رناات ذكاار قولاات تعااالى : } َونَزه

ْسِلِميَن { ، فعّ ب  -89سورة النحل:-اْلِكتَاَب تِْييَاناً لِّك ّلِ َشْيٍ  َوه ًدى َوَرْحَمةً َوي ْشَرى ِلْلم 
شااي ( ال تفيااد العمااوم و رن عيااارة ) كاال  علياات ي ولاات: إناات يجااب فهماات علااى رساااس

الشاامول ،و إنمااا هااي كمااا ي ااول علمااا  رصااول الف اات ماان ياااب العااام الااذ  ي ااراد ياات 
الخاص. نم اتهم من ي اول خاالف ذلاك ياأن فهمات لهاا هاو فهام حرفاي لآلياة . و هاذا 
هال يدعوى: رسلمة العلوم و المعارف . و لو صو هذا  الذ  ي ولت يعض الفتية و الج 

يتذل لتصورنا رن اليشر لم يفعلوا شيئا على وجت اإلطالق ، من قيل الفهم الحرفي الم  
رن معنى ) كل شاي  ( يخاتص يالع يادة ،و  -دون دليل –نزول ال رآن ... . نم زعم 

 .     1035ال يمتد إلى  الطييعة و االجتماا التي حصيلتها الخيرة اليشرية
تادليس علاى ال ارا  ،و  و رقول: إن قولت هذا ال يصو ،و فيت تتلايط و تحرياف، و   

افترا  و اساتهزا  يايعض رهال العلام مان دون حاق . إنات وّجات ارياة خاالف وجهتهاا 
الصاحيحة ،و رّولهاا تاأويال تحريفيااا ،و رخرجهاا مان سااياقها الصاحيو ،و فّرغهاا ماان 
ياايّن ال يأتياات  فصاال م  حكام م  مضامونها الح ي ااي . نناات روال إن ال ارآن الكااريم كتاااب م 

رن كال كلماة فيات هاي فاي مكانهاا الصاحيو  -يالضارورة–و و هذا يعني الياطل ريدا ،
يدقة و إعجاز . و ليس انمر كما زعم الرجل يأن ارية هي من ياب العام الذ  ي راد 
يات الخاااص ماان دون رن يااذكر ر  دلياال صااحيو لتأييااد زعماات . و علياات فااإن  التييااان 

حرفاي صاحيو لهاا . لكان هاذا  المذكور في تلك ارية هو تييان ح ي ي قاائم علاى فهام
هو ريضا علاى رناواا و درجااُ  -كما كانُ الشمولية على رشكال و درجاُ -التييان

، و ليس هو كما فهمت الرجل ، و رراد رن ي وهمنا يت . فهو تييان منت التييان الم فصل 
،و منت الم جمل ، و منت المتوسط ،و منت التييان اإلرشاد  ، و منت االستفساار  ، و 
منت االجتهاد   و غير ذلك من رواا و درجاُ التيياناُ . ف ولت تعالى  ) تييانا لكال 
شااي ( ، هااو معنااى صااحيو و لاايس مجااازا ،و ال هااو ماان نااوا العااام الااذ  ي ااراد ياات 

 الخاص .
و نانيا إنت سيق رن يينا رن الشامولية هاي ح ي اة شارعية ، و مان ضارورياُ ديان    

اهد قااطع داماغ علاى رنات شاامل لمختلاف جواناب اإلسالم . و رن مضمون الشارا شا
الحياة ،و لعلوم الطييعة و اإلنسان  على اختالف رنواعها و درجاتها يين التفصايل و 
اإلجمال ،و التوجيت و اإلرشاد ، و الدعوة إلى  االجتهاد و سؤال رهل العلم ،و الح  
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خرى  روجزها ، على اليح  و الطلب و اإليداا . فالشرا تضمن علوما فّصلها ،و ر
و رخرى  توسط فيها ،و رخرى  ذكر خطوطها الكيرى ، و رخرى  حننا على طليهاا 
و دراستها و اكتشافها . مان ذلاك رن ال ارآن الكاريم تضامن رخياارا تاريخياة كنيارة ، 
لكنت مع ذلك رمرنا يدراسة التاري  و تاديره ،و االساتفادة منات و اكتشااف ساننت علاى 

واْ فِاي انَْرِض فاانفروا  ررض الواقع ، ك ولت تع ُْ ِمن قَْيِلك ْم س نٌَن فَِساير  الى :} قَْد َخلَ

َكاذهيِيَن { . و تضامن ريضاا ح اائق حاول -137ساورة آل عماران:-َكْيَف َكاَن َعاقِيَاة  اْلم 

رمرناا  -مع ذلاك-نشأة الكون و مروره يمراحل حسب انيام الستة التي مر يها . لكنت
علااى كيفيااة يااد  خلااق العااالم ، فااي قولاات ساايحانت: } ق ااْل يالسااير فااي انرض للوقااوف 

َ َعلَاى  وا فِي اْنَْرِض فانفروا  َكْيَف يََدرَ اْلَخْلَق ن مه َّللاه  ي نِشائ  النهْشاأَةَ اْرِخاَرةَ إِنه َّللاه ِسير 

. و تضامن ريضاا معطيااُ و إشااراُ علمياة -20سورة العنكياوُ:-ك ّلِ َشْيٍ  قَِديٌر {

ق يمختلااف علااوم الطييعااة ، لكناات مااع ذلااك رمرنااا يالسااير فااي انرض ،و كنياارة تتعلاا
النفر في السما  ،و ارتياد الفضا  إن استطعنا إلى  ذلاك ، و حنناا علاى اساتتالل و 
ُِ َوَماا  ا فِي السهاَماَوا َر لَك م مه استخراج كنوز الكون و نرواتت ، ل ولت تعالى : } و ََسخه

نْ  وَن {فِي اْنَْرِض َجِميعاً ّمِ ٍُ له َْوٍم يَتَفَكهر  ، و } يَا -13سورة الجانية:-ت  إِنه فِي ذَِلَك َريَا

ُِ َواْنَْرِض فاإن ف اذ وا  َمْعَشَر اْلِجّنِ َواإلنس إِِن اْستََطْعت ْم رَن تَنف ذ وا ِمْن رَْقَطااِر السهاَماَوا

 . -33-سورة الرحمن-اَل تَنف ذ وَن إاِله يِس ْلَطاٍن {
لنا إن العلما  الذين سيق ذكرهم  قالوا يشمولية الشرا لكل جواناب الحيااة و و نا    

انحكام ،و لم ي ولوا يالشمولية الم حرفة التي قال يها الرجل . و رقوالهم شاهدة علاى 
يطالن قولت عندما زعم رن تلك ارية هي من ياب العام الذ  ي راد يت الخااص . فهاذا 

العلم ، و قد سيق رن ذكرنا رقوالهم في ذلك فال ن عيده زعم ياطل ،و افترا  على رهل 
 هنا . 
ااراد ياات      و رمااا زعماات يااأن تلااك العيااارة )) تييانااا لكاال شااي  ((هااي ماان العمااوم الم 

الخ صوص ،و رنها تتعلق يالع يادة . فهاو زعام ياطال ريضاا . نن تلاك ارياة عاماة و 
حا ولة لتخصيصها رو ت ييدها فهي ليسُ م خصصة ،و م طل ة و ليسُ م  يدة . و رية م 

سي ا، ننها هي نفسها شاهدة علاى يطاالن   زعمات مان جهاة  محاولة ياطلة و فاشلة م 
،و نناات توجااد نصااوص رخاارى  نصااُ علااى حاكميااة الشاارا و شااموليتت ماان جهااة 
رخرى  . فالرجل لم يذكر دليال صحيحا على زعمت ،و كل ما فعلت رنت رس ط رريت و 

،و هذا منهل ياطل ، ليس من العلم ، و ال من الشرا ، و ال من  هواه على تلك ارية
 الع ل في شي  .

و رما المنال الذ  ذكره حول معرفة اليشر ياالعلوم ،و زعمات ياأن فهام تلاك ارياة     
لم يكونوا يعلمون من العلوم شايئا  -ر  اليشر–على رنها شاملة لكل العلوم يعني رنهم 

ال يصو ، ذكره الرجل للتتليط و المزايدة ،و الاتهكم و  قيل نزول ال رآن . فهو منال
،و ال علما  اإلسالم قالوا يذلك . فال رآن الذ   -قرآن و سنة -التسفيت .ننت ال الشرا

نّص على رن هللا تعالى  جعال كتايات تيياناا لكال شاي  ، هاو نفسات الاذ  رمرناا يطلاب 
ان  من جهة . و رخيرنا رن هللا العلم و اكتشاف سنن الطييعة و تسخيرها لخدمة اإلنس

تعاالى  رنازل علاى انمام السااي ة كتيااا إلهياة كاناُ ناورا و هداياة ،و تضاّمنُ علومااا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 615 

نافعة من جهاة نانياة . و رخيرناا ريضاا يأنات قاماُ حضااراُ كنيارة عمارُ انرض 
طويال ، و يلتاُ شاأنا كييارا فاي ال اوة و الايطش. و كال هاذا يساتلزم رنات كاناُ لتاك 

علوم و اكتشافاُ و انجازاُ ، كما هو حال الحضارة الفرعونية . لكان الحضاراُ 
الرجل تعمد تحريف معنى الشمولية الشرعية ، حتى روصلت تحريفت إلى  الزعم يأن 
تلك ارية جعلُ اإلنسان  لم يكن يعرف شيئا قيال نزولهاا !! . و هاذا زعام ياطال لام 

ريو زيد تعصايا لعلمانيتات ،و طعناا فاي ي لت الشرا ،و ال رهل العلم ،و إنما قالت حامد 
 الشرا و رهل العلم المخالفين لت .

و قد روصلت تعصيت لياطلت إلاى  االساتهزا  و الاتهكم ينخياة مان كياار رهال العلام     
الساااعين إلااى  رساالمة العلااوم ، فوصاافهم يااأنهم  صاايية جهااال !!. و هااذا كااالم ياطاال 

،و تخّوفات و رفضات مماا ي اوم يات هاؤال  مردود عليت ، روصلت إليت تعصيت لعلمانيتت 
نسلمة العلوم . ننت عمل يهدم جانيا كييرا من مشروعت العلماني التحريفي المسموم 
. إنت رجل رعماه تعصيت للعلمانية حتاى جعلات ال يحتمال ماا ي اوم يات هاؤال  ، فطعان 
ن فاايهم ،وقااّزم عملهاام و ساافّهت. و هااذا ساالوك لاايس ماان رخااالق العلمااا  ،و ال هااو ماا

 الموضوعية في شي .
ُ  و النموذج الناني مفاده هو رن حامد ريا زيد زعم رن قولات تعاالى :     } اْليَاْوَم رَْكَمْلا

ُ  لَك اام  اإِلْسااالََم ِديناااً { ُ  َعلَااْيك ْم نِْعَمتِااي َوَرِضااي ،  -3سااورة المائاادة:-لَك ااْم ِدياانَك ْم َورَتَْمْماا
لدنيا ، التي كرر ركنر من مناسية رنناا تتمحور داللتت كلها حول الدين و ليسُ حول ا

 .  1036ردرى يشؤونها
و قولت هذا ياطل مردود عليت، نن ارية واضحة في رنها تشمل ديان اإلساالم كلات    

من جهة ،و المعنى نفست نصُ عليت آياُ رخرى  ركدُ فيت على حاكمية اإلسالم و 
ونت شاااهد علااى رناات  شااموليتت ذكرناهااا ساااي ا ماان جهااة نانيااة ،و نن اإلسااالم يمضاام

شّرا للدنيا و ارخرة ,و ال آخرة يال دنيا ،و رنت دين و دولة ،و سيف و مصحف من 
جهة نالنة . و ليس هنا مجال تفصيل ذلك ،و قد سيق رن ذكرناا جانياا منات. فاإلساالم 

 دين كامل شامل للدين و الدنيا معا . 
رعلم يأمور دنياكم ( ، مع رنت   كما رن هذا الرجل ال يمل من تكرار حدي  ) رنتم      

حدي  ضده ،و قد سيق رن ناقشناه في ذلك و يينا يطالن زعمت. نن  هذا الحدي  ال 
عالقااة لاات يالعلمانيااة التااي ي ااؤمن يهااا الرجاال ، و إنمااا هااو حاادي  شااّرا لجانااب ماان 
جوانب الحياة ، فتو يت مساحة دنيوية شرعية محكومة يانحكام الشرعية انخرى  ، 

 جز  من حاكمية اإلسالم و شموليتت .  فهو
مفاده رن حامد ريا زيد زعم رن االختالف المذكور في   -النال  -و النموذج انخير    

ُ   قولت تعالى : ْلا ِ ذَِلك م  َّللاه  َريِّي َعلَْياِت تََوكه ت  إلى  َّللاه ْكم  } و ََما اْختَلَْفت ْم فِيِت ِمن َشْيٍ  فَح 

، هو اختالف مردود إلى  حكم هللا يوم ال ياماة. و  -10سورة الشورى:-{ َوإِلَْيِت ر نِيب  

الشاااهد علااى ذلااك سااياق اريااة الااذ  وردُ فياات فااي اريتااين الساااي تين لهااا فااي نفااس 
 .  1037السورة
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و رقااول: إن قولاات هااذا زعاام ياطاال ، و فهاام غياار صااحيو ، و نمااوج للتحريااف     
تعمد الاذ  ي مارسات هاذا الرجال فاي تفساير ه لل ارآن خدماة لعلمانيتات و مصاالحت و الم 

رهوائت . إنت ال يفهم ال رآن على رساس منهجت الشرعي في التفسير ،و إنما يفهمت من 
انطالقااا ماان علماينتاات و تأويلاات التحريفااي للشاارا ،و هااذا انحااراف منهجااي كيياار و 
خطياار فااي فهاام الشاارا ال ي وصاال إلااى  الفهاام الصااحيو ،و إنمااا ي وقااع رصااحايت فااي 

التااي  -أويالُ التحريفيااة و االنحرافاااُ المنهجيااة . لااذا وجاادناه تساالط علااى اريااةالتاا
تساالطا تحريفياا رخرجهاا ياات مان معناهاا الصااريو ،و مان ساياقها الااذ   -اعتماد عليهاا

وردُ فيت ، و من مكانتها يالنسية لكل النصوص الشرعية: ال رآنية و الحدينية . فلم 
الساانة النيويااة الصااحيحة ،و ال يمااا رجمااع علياات يفساار ال اارآن يااال رآن ،و ال فّسااره ي

 الصحاية ،و ال يالفهم الصحيو  الصريو الذ  ي ول يت الع ل الصريو .
و رما ارية التي احتل يها فهي ينفسها و يسياقها الذ  وردُ فيت نصاُ علاى العاودة 

عليات  م طل ا و لم ت يدها ييوم ال ياماة كماا زعام الرجال . و -عند االختالف–إلى  هللا 
فهي تتضمن انمرين ، فإذا كان انمار يتعلاق ياأمور دنيوياة مطلوياة حااال عادنا إليات 
فيها عن طريق رسولت و كتايت ،و إن كاان يتعلاق ياأمور رخروياة مؤجلاة و لايس لناا 
فيها حكم شرعي تطيي ي عملي ، ت رك حكمهاا إلاى  هللا ياوم ال ياماة . فهاذا هاو الاذ  

} َوَكذَِلَك رَْوَحْينَا إِلَْيَك  ذ  وردُ فيت ،و هو قولت تعالى :نصُ عليت ارية و سياقها ال
مه اْل  َرى َوَمْن َحْولََها َوت نِذَر يَْوَم اْلَجْمعِ اَل َرْيَب فِيِت فَِريٌق فِي اْلَجنه 

ِة ق ْرآناً َعَريِيّاً لِّت نِذَر ر 
ااِعيِر} ااْم 7َوفَِريااٌق فِااي السه ااةً َواِحااَدةً َولَِكاان ي ااْدِخل  َماان يََشااا   فِااي { َولَااْو َشااا  َّللاه  لََجعَلَه  ر مه

ن َوِلّيٍ َواَل نَِصيٍر} وَن َما لَه م ّمِ { رَِم اتهَخذ وا ِمن د ونِِت رَْوِليَاا  فَااَّلله  ه اَو 8َرْحَمتِِت َوالفهاِلم 
لَْفات ْم فِياِت ِمان َشاْيٍ  { َوَماا اْختَ 9اْلَوِليُّ َوه َو ي ْحيِاي الَماْوتَى َوه اَو َعلَاى ك اّلِ َشاْيٍ  قَاِديٌر}
{ ُ  َوإِلَْيِت ر نِيب  ْل ِ ذَِلك م  َّللاه  َريِّي َعلَْيِت تََوكه ت  إلى  َّللاه ْكم  ُِ َواْنَْرِض 10فَح  { فَاِطر  السهَماَوا

ك ْم فِيِت لَاْيَس َكِمنِْلاتِ  ْن رَنف ِسك ْم رَْزَواجاً َوِمَن اننعام رَْزَواجاً يَْذَرؤ  َشاْيٌ  َوه اَو  َجعََل لَك م ّمِ
{ ْزَق ِلَمن يََشا   َويَْ ِدر  رنت  11السهِميع  اليَِصير  ُِ َواْنَْرِض يَْيس ط  الّرِ { لَت  َم َاِليد  السهَماَوا
 .  -12 /7سورة الشورى:-يِك ّلِ َشْيٍ  َعِليٌم{

و مما ي يطل زعمت ريضا هو رن هللا تعالى  ررسل رسولت و رنزل عليات كتايات لكاي    
ذ يشريعتت في هذه الدنيا روال ، و إال رية فائدة من إرسال اننييا   و إنزال الكتب نأخ

،و تشريع الشرائع إذا لم نكن ماأمورين ياالحتكاام إلاى  هللا فاي الحيااة الادنيا،و ياالرد 
إليت و إلى  رسولت ؟! . و ِلَما رمرنا يطاعتت و حذّرنا من متية عصيان هللا و رسولت 

الحدود و رمرنا يتطيي ها ؟! ،و لماذا رمرنا يالرد إلى  هللا و رسولت  ؟! ،و لماذا فرض
س اوَل َور ْوِلاي في الدنيا ؟ ! . قال تعالى :  }يَا رَيَُّها الهِذيَن آَمن اواْ رَِطيع اواْ َّللّاَ َورَِطيع اواْ الره

دُّوه  إلاى  َّللّاِ َوالره  س اوِل إِن ك نات ْم ت ْؤِمن اوَن يِااَّلّلِ انَْمِر ِمنك ْم فإن  تَنَااَزْعت ْم فِاي َشاْيٍ  فَار 
،و  }ن امه َجعَْلنَااَك َعلَااى  -59ساورة النسااا :-َواْليَاْوِم ارِخاِر ذَِلاَك َخْيااٌر َورَْحَسان  تَاأِْويالً {

وَن { َن اْنَْمِر فَاتهيِْعَها َواَل تَتهيِْع رَْهَوا  الهِذيَن اَل يَْعلَم   .  -18سورة الجانية:-َشِريعٍَة ّمِ
و ر شير هنا رن الرجل لم يكتف يمحاولة نفاي حاكمياة الشارا و شاموليتت ،و إنماا     

رناااار حولهماااا ريضاااا ش ااايهاُ و رياطيااال علاااى طري تااات التأويلياااة التحريفياااة ، خدماااة 
لحاكميتاات العلمانيااة . فماان ذلااك رناات زعاام رن الحاكميااة الشاارعية ت ااؤد  إلااى  تكيياال 

ت )) قايال ن  نفاام اجتمااعي سياساي يساتنزف اإلنسان  يكل رنماط ال يود التي تجعل
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قااواه ، و ي ضااي علااى إنسااانيتت(( .و رنهااا تنفااي اإلنسااان  و تجمااد حيويااة الواقااع فااي 
رنساق جامدة . و ت ؤد  إلى  إهدار الع ل ،و مصادرة الفكر على المستوى العلمي و 

سية رجعية و الن افي ؛ مما ينتل عن ذلك )) تكريس رشد اننفمة االجتماعية و السيا
تخلفا . يل ين لب على دعاتت رنفسهم إذا ر تيو لت رن يتيناه يعض الساسة االنتهاازيين ، 

 .  1038كما هو واقع انمر في كنير من رنفمة الحكم في العالم العريي اإلسالمي((
و رقول: إن قولت هذا زعم ياطل جملة و تفصايال ، ال ينطياق ريادا علاى الحاكمياة     

حة ،و فيت تتليط و تحريف ريضاا . ننات روال إن الحاكمياة الشارعية الشرعية الصحي
الصحيحة هي التي ت حرر اإلنسان  من رهوائت و شهواتت ، ومن كل ال يود الخارجية 
التي تعوقت في دنياه ،و تجعلت حرا طلي ا ال يخاف إال هللا تعالى ، قال سيحانت :} فَاالَ 

اْؤِمنِيَن {-3ئدة:سورة الما-تَْخَشْوه ْم َواْخَشْوِن { -،و } فاَلَ تََخاف وه ْم َوَخااف وِن إِن ك نات م مُّ

:} )ال طاعاة لمخلاوق  -عليت الصاالة و الساالم-. و قال النيي-175سورة آل عمران:

. فالحاكمية الصحيحة الصادقة هاي ناورة علاى كال رناواا  1039في معصية الخالق (
كيلة لإلنسان. إنها تحرره كلية إال الفلم و االنحراف  ،و ال يود و انغالل الزائفة ال م 

من ضوايط الشرا و الحق و العدل، و هي ضرورية للتحرر ننت إن لم ينضيط يها 
التي تزياده قاوة و  -ر  الضوايط الشرعية -فإنت سينضيط يتيرها يالضرورة . و هي

ت شجاعة ،و صوايا و تمسكا يالحق من جهة . و تجمع لت قِواه كلها، و توّحد لت رهداف
الجزئية و غاياتت الكلية من جهة نانية . و ت سعده سعادة كاملة في الدنيا و ارخرة من 
جهة نالنة . و رما اإلنسان الرافض لحاكمية الشرا فهاو عياد نهوائات و شاياطينت ،و 
لمصالحت و لتيره من اليشر , و مهما ح ق من دنيا فإنات لان ياذوق الساعادة الح ي ياة 

 ل شي  يوم ال يامة ،و سيكون مصيره جهنم و يئس المهاد . في الدنيا ،و سيخسر ك
و عليت فإن الحاكمياة الشارعية الصاحيحة ال تهادر الع ال ،و ال تصاادر الفكار ،      

وإنما ت حرره و ت ويت ،و تضعت في الطريق المست يم على رساس من الشرا الصحيو 
من ر ساس ي ينياة نايتاة ،و الع ل الصريو ،و العلم الصحيو من جهة. و تجعلت ينطلق 

 تعطيت ال وة و الفاعلية و اإليداا في مختلف مجاالُ الحياة من جهة رخرى  .
و نانيا ليس صحيحا يأن الحاكمية ت ؤد  إلى  تكريس رشد النفم السياسية رجعية     

و تخلفااا و انحرافااا . فهااذا تتلاايط و تحريااف ، نناات ال توجااد فااي العااالم دولااة ت طيااق 
رعية الصحيحة ،و إنما الح ي ة هي رن كل دولت ت طيق العلمانية يأشاكال الحاكمية الش

ختلفة حسب فروفها و مصالحها ، حتى رن يعضاها قاد يتادنر ياإلساالم  و دراجاُ م 
.و مع ذلك فإن معفم دول العالم مملو ة يالفساد و الفلم و االنحراف . و إذا وجدُ 

يب هنا ليس عيب الحاكمية الشرعية دول رفعُ شعار الحاكمية فلما و تحريفا ،فالع
،وإنما العيب عيب الذين رفعوا شعار الحاكمية . و هذا ي مكن رن يحد  مع ر  نفام 
في العالم سوا  كان عادال رو فالماا ، صاحيحا رو يااطال . نن االنتهاازيين ي وجادون 
و  في كل زمان و مكان ،و ي مكنهم تسخير ر  نفام لصالحهم ، و هذا قد حد  قديما

حدينا ،و ما يزال واقعا إلى  يومنا هذا . و عليت فإن الفلام و التخلاف ال عالقاة لهماا 
يشعار الحاكمياة ،و ال يشاعار العلمانياة ،و إنماا ساييت انساساي هاو فسااد اإلنساان  ، 
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الذ  قد يرفع شعار اإلسالم ، رو العلمانياة رنناا  ممارسات لاذلك . و هاذا يعناي رن ماا 
 حاكمية غير صحيو .رناره الرجل حول ال

و رما فيما يخاص الشامولية الشارعية فاإن حاماد رياا زياد زعام رن مفهاوم شامولية     
النصوص لكل الوقائع ي لتي من اإلسالم المناطق الدنيوية التي تركها للع ل و الخيرة 
و التجرية. و هي في التحليل النهائي ت كيّل اإلنسان  يإلتاا  رفعالات و إهادار خيرتات،و 

 . 1040ي التي قال يها الشافعي حسب زعم الرجلهذه ه
و رقول: إن قولت هذا زعم ياطل، و ال يصدق على الشمولية الشرعية التاي ناّص     

عليهااا دياان اإلسااالم و علماااؤه . لكاان الرجاال م صاار علااى موقفاات الاارافض للشاامولية 
الشاارعية يااال دلياال صااحيو ماان الشاارا و ال ماان الع اال ،و إنمااا ررس مالاات التعلااق 

شيهاُ و التحريفاُ ،و النفر إليها من خالل حاكميتت العلمانية . مع رن الشامولية يال
الشاارعية ال تلتااي الع اال و ال ت كيلاات ،و ال ت عطلاات و ال ت هملاات ،و إنمااا هااي تضااع لاات 
رساسا شرعيا متينا ي ينياا يتعلاق يالع ائاد و التشاريع ، و انخاالق و المفااهيم الكونياة 

نسان  ،و يذلك ت مّكنت من االنطالقة الصحيحة ال وية من جهة حول هللا و الكون و اإل
. و تمنعت من االنحراف و الس وط ،و تجنيت من رن يكون فريسة لألهوا  و الشكوك 
و الشهواُ و ال شيهاُ من جهة نانية . نم هي تحنت على اليح  و السيّر في انرض 

رصاب فلت رجران ،و إن رخطأ  ،و االجتهاد و النفر في كل ما يراه و ي حيط يت ، فإن
فلت رجر واحد . و الشواهد الشرعية على ما ذكرناه كنيرة جدا و معروفة يالضرورة 
ُِ َوَماا فِاي اْنَْرِض  ا فِي السهاَماَوا َر لَك م مه من دين اإلسالم ، منها قولت تعالى : } َوَسخه

ٍُ له َْوٍم يَتَفَ  ْنت  إِنه فِي ذَِلَك َريَا وَن {َجِميعاً ّمِ وَن  -13ساورة الجانياة:-كهار  ،و} رَفَااَل يَتَاَديهر 

ُِ -24ساورة محماد:-ال رآن رَْم َعلَى ق ل وٍب رَْقفَال َها { اا فِاي السهاَماَوا َر لَك ام مه ،و } و ََساخه

وَن { ٍُ له َاْوٍم يَتَفَكهار  ْنت  إِنه فِي ذَِلَك َريَا ،  -13ة:ساورة الجانيا-َوَما فِي اْنَْرِض َجِميعاً ّمِ
ُِ َواْنَْرِض  و } يَا َمْعَشاَر اْلِجاّنِ َواإلناس  إِِن اْساتََطْعت ْم رَن تَنف اذ وا ِماْن رَْقَطااِر السهاَماَوا

وا فِااي اْنَْرِض  -33-سااورة الاارحمن-فااإن ف ااذ وا اَل تَنف ااذ وَن إاِله يِس ااْلَطاٍن { ، }ق ااْل ِسااير 

َ َعلَاى ك اّلِ َشاْيٍ  قَاِديٌر { فانفروا  َكْيَف يََدرَ اْلَخْلَق ن مه َّللاه   -ي نِشائ  النهْشاأَةَ اْرِخاَرةَ إِنه َّللاه

. و يااذلك تكااون الشاامولية الشاارعية قااد فتحااُ لإلنسااان رفاقااا و -20سااورة العنكيااوُ:

مجااالُ واساعة لإليااداا و االكتشااف ،و تفجيار طاقاتاات و قدراتات ، يطري اة شاارعية 
يطاالن  مازاعم حاماد رياي زياد التاي  صحيو من جهة و هي ردلة قاطعة دامتاة علاى

 رلص ها يالشمولية الشرعية و حاكميتها من جهة رخرى  . 
و واضو من ذلك ريضا رن الرجل م صر على موقفت من الشمولية الشارعية ننات     

ردرك رنت ال علمانية في فل ال اول يحاكمياة اإلساالم و شاموليتت . فهاو رافاض لهاذه 
تمنلاة الشمولية ،و وجد نفست رمام  حاكميتين شموليتين : الحاكمية الشمولية اإللهية الم 

في دين اإلسالم ، و الحاكمية الشمولية اليشرية المتمنلة في العلمانية . فاختار الديانة 
 انرضية على الديانة اإللهية ، فأخطأ االختيار ،و يئس ما رختار !! . 

 شبهات وأباطيل لعلمنة اإلسالم: -2
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ا و واقعا و ع ال ، رن اإلساالم و العلمانياة ن يضاان ال يجتمعاان ، من النايُ شرع   
و هذا رمر يعرفت ردعيا  الع النية و غيارهم مان رهال الفكار . لكان ماع وضاوح ذلاك 
فااإن كنياارا ماانهم يسااعون إلااى  علمنااة اإلسااالم محاولااة ماانهم إلفساااده و تطويعاات ،و 

إلى  علمانيتهم و نشرها يين ت زيمت و السيطرة عليت و على رهلت من جهة ،و الدعوة 
المسلمين لتحل محل دينهم يأشكال و درجااُ مختلفاة مان جهاة رخارى . فاساتخدموا 

شيهاُ و رياطيال لعلمناة اإلساالم ، ناذكر يعضاها  -من خاللها-طرقا و وسائل رناروا
 من خالل المواقف ارتية :

عنهاا النااس  رولها هو رن حسن حنفي زعم رنات )) ال توجاد ساعادة معروفاة ييحا    
يالفعاال إال فااي هااذه الحياااة الاادنيا و لاايس خارجهااا . و ال ي وجااد فااوز ييتياات الناااس و 
يسعون إليت إال في هذا العالم ((. و ليس فاي عاوالم رخارى  سااي ة علاى حيااتهم كماا 

 .  1041هو الحال عند الصوفية ، رو الح ا على مماتهم كما هو الحال عند المتكلمين
: إن زعماات هااذا يتضاامن تشااكيكا فااي المعاااد انخاارو  يطري ااة و ردا علياات رقااول    

علمانيااة تتليطيااة تدليسااية . و يمااا رناات  ساايق و رن ذكرنااا رن هااذا الرجاال نفااى المعاااد 
انخرو ،و انتصار لل اول يأزلياة العاالم ، فاإن  قولات هاذا هاو امتاداد لموقفات الساايق 

ن غييي ح ي ي مان رركانات يطري ة تحريفية تتليطية يريد منها تجريد اإلسالم من رك
انساسية اإليمانية . فشكك فيت و نسيت إلى  علم الكالم و رهلت ،و كأن هاذا الياوم هاو 
من اختاراعهم و لايس هاو ركناا مان رركاان اإليماان فاي اإلساالم ؟! . إنات  فعال ذلاك 
نتهاه ، لي جارد  يطري ة علمانية جعلُ الدنيا هي رمل اإلنسان  و مصيره ،و ميدره و م 

دين من جانيت التييي الح ي ي و يجعلت ديناً دنيويا ال يختلاف عان الدياناة العلمانياة . ال
فعل ذلك ننت يعلم رنناا إذا  شاككنا فاي ياوم ال ياماة رو نفينااه نكاون قاد هادمنا اإلساالم 

 يالضرورة ، ننت ال إسالم دون معاد رخرو  . 
     
المسالمين ،و علاى كال مان ي اؤمن و هذا الرجل لم يكتف يذلك ،و إنما افترى على    

المعاد انخارو ، و ذلاك رنات عنادما تكلّام عان نفسات و رمنالات فاي ماوقفهم مان المعااد 
انخرو  و سعادتت ، لم يجعلت خاصا يت و يأمنالت ،و إنما عممت ، و زعم رن النااس 

تعمد ال توجد سعادة معروفة ييحنون عنها يالفعل إال في الحياة الدنيا . و هذا افترا  م  
على كل المؤمنين يالمعاد انخرو  مان مختلاف اندياان . فالمسالمون مانال معروفاة 
لديهم السعادة انخروية ،و ي ؤمنون يهاا ،و يعملاون يجاد و إخاالص للفاوز يهاا ،و ال 
يشااكون فيهااا ، نن هللا تعااالى  هااو الااذ  رخياارهم يهااا ،و  كالماات حااق ،و ال ي خلااف 

لحسن حنفي تعمايم قولات ،و ماا عليات إال رن ي عيار عان  المعاد ريدا . و عليت فال يصو
رريت هو ،و ال ي عممت على كال النااس زورا و يهتاناا. علماا ياأن الساعادة انخروياة ، 
كما رنها نايتة يالشرا و هي من رركانت  ، فإنها ريضا م مكنة ع ال ،و مطلوية رخالقيا 

ستحيلة علميا .  ،و ليسُ م 
     
مفاااده هااو رناات ساايق رن ذكرنااا فااي الفصاالين انول و الناااني رن  و الموقااف الناااني    

قالوا يت ديم الع ل على الشرا. و هاذا الميادر خطيار  -قديما و حدينا-ردعيا  الع النية 
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جدا ، ننت  ي ؤد  إلاى  إيعااد اإلساالم مان توجيات انفكاار و المشااعر و الاتحكم فيهاا 
يت السلوك و الواقع نانيا . نن  واقعناا روال ، نم يترتب عن ذلك إيعاده ريضا من توج

و سلوكياتنا هي في انساس انعكاسا نفكارنا و عواطفنا . و يذلك يتراجع اإلسالم و 
يتعطل كلية ت رييا مان توجيات رفكارناا و مشااعرنا و رعمالناا ،و تحال محلات العلمانياة 

ضي ة ،و  كنفام شامل موجت للفكر و السلوك ،و يصيو اإلسالم محصورا في زاوية
 ترسا صتيرا تايعا لآللة العلمانية : ت ديره إشرافا و تحكما، و هيمنة و توجيها .

مفاده هاو رن حسان حنفاي دعاا إلاى   -من مفاهر علمنة اإلسالم-و الموقف النال     
 .  1042عن قائلت ،و هو هللا تعالى  -ر  دين اإلسالم-فصل الوحي اإلسالمي 

 
لااة شاارعا و ع ااال ،و هااي تاادعو إلااى  الضااحك و و رقااول: إن دعوتاات هااذه ياط    

االستتراب من هذا الرجل الذ  يعمل جاهدا علاى هادم اإلساالم يمختلاف الطارق ،و 
فاي الادنيا و ال  -منفعة ح ي ية-يكل ما يستطيع من رجل ديانتت انرضية التي لن تنفعت

هاو هناا  ارخرة . و هو ساي ا كان قد حاول فصل يوم ال يامة عان ديان اإلساالم ، نام
ياادعو إلااى  فصاالت عاان هللا تعااالى ،و هااذا كااالم ماان ال يعااي مااا ي ااول ، رو هااو كااالم 
صاااحب هااوى متعصااب للياطاال . إن دعوتاات هااذا لاان يسااتجيب إليهااا مساالم صااادق 
اإليمااان ، و ال يمكاان تطيي هااا علااى اإلسااالم و ال علااى المساالمين ، نناات إذا  فصاالنا 

ساالم ريادا . و دعوتات هاذه ت حاّول اإلساالم إلاى  اإلسالم عن هللا تعالى  فإنت لان يي اى إ
دين دنيو  علماني يال إلت و ال آخرة ،وال وحي و ال نيوة ،و ال عالقة يين الخالق و 
المخلوق . فعجيا من هذا الرجل كيف سمو لنفست يأن قاال يهاذا الكاالم الياطال الاذ  

 كشف عن ح ي ة صاحيت في موقفت من دين اإلسالم ؟؟!! .
موقااف الرايااع مفاااده هااو رن حساان حنفااي زعاام رن الااوحي هااو )) مجموعااة و ال    

مواقف إنسانية نموذجية تتكرر في كل زمان و مكان ، تصاف اإلنساان  فاي العاالم . 
 . 1043فالعالم هو الوطن انوحد لإلنسان  ((

و رقول: إن قولت هذا زعم ياطل في معفمت ،و الرجل قد كرر هنا إنكاره للمعااد     
و فّسر الوحي تفسيرا تحريفياا مادياا دنيوياا علمانياا. و هاذا زعام ياطال ، انخرو  ،

نن الوحي اإللهي هو كالم هللا تعالى ،  مواضايعت متنوعاة ،و لايس مواقاف إنساانية 
نموذجية كما زعم الرجل . فالوحي اإللهي مواضيعت منها ما يتعلق ياهلل و صفاتت ،و 

و النار ،و منها ماا يتعلاق يتااري  الطييعاة و  يالمالئكة و الجن و الشياطين ،و يالجنة
اإلنسااان  ،و يالشااريعة و آياااُ ارفاااق و اننفااس، و يااالعلوم الشاارعية و اإلنسااانية و 

 الطييعية .
و رما زعمت يأن الوطن انوحد لإلنسان هو هذا العالم ، فإنت ياطال شارعا ،و ال      

إلاااى  دلياال ، نن  المعااااد  يصااو ع ااال و ال علماااا . فأمااا شااارعا فيطالناات ال يحتاااج
انخرو  و ما يتعلق يت من جنة و نار ، هو مان رركاان اإليماان و ضارورياُ ديان 
اإلسالم . و رما ع ال فال يصو ما قالت الرجل ، ننت ال ي وجد دليل ع لي ينفي إمكانية 
وجود عوالم رخرى  غير عالمنا هذا من جهة ، كما رن إمكانية وجود عالم رو عاوالم 
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ى  ممكن جدا ، يحكم رن عالمنا هذا يخص حياتنا الدنيوية ،و العالم ارخر يتعلق رخر
يمصيرنا يعد مماتنا من جهة رخرى  . فنحن عندما نموُ ليس لدينا دليل ع لاي و ال 
واقعي ينيُ لنا عادم وجاود تلاك العاوالم رو وجادودها ،و مان نام ال يصاو نفيهاا و ال 

ا ين ض زعم الرجل عندما قرر رنت ال عالم لإلنسان إنياتها، و يي ى انمر ممكنا،و هذ
 إال عالمنا هذا .

و رمااا علميااا فوجااود عااوالم رخاارى  رماار وارد جاادا ، فااي حياتنااا و يعااد مماتنااا .      
فكنيار ماان علمااا  الطييعااة تحاادنوا عاان إمكانياة وجااود عااوالم رخاارى  فااي هااذا العااالم 

داية ،و رنت ستكون لت نهاية ، هذا دليل العفيم الواسع . كما رن قول العلم يأن للعالم ي
قو  على رن للكون غاياة ي ؤديهاا، و رن المعااد انخارو  م مكان جادا . و هاذا ي يطال 
خالفا للشارا ، و ال دليال صاحيو لات عليات  ريضا ما زعمت الرجل ، الذ  قرر رمرا م 

 من الع ل و ال من العلم .   
يااد ذكاار رناات ي وجااد سااؤال ماارتيط )) و الموقااف الخااامس مفاااده هااو رن حامااد ريااا ز   

يإيديولوجيااة اإلسااالم السياسااي الراهنااة: إذا كااان اإلسااالم دينااا و دنيااا ،و إذا كانااُ 
العلمانية هي الدنيوية ، فلماذا رفض العلمانياة و معاداتهاا . فاي هاذا الساؤال ينكشاف 

لام مان المستور: يجيب يعضهم إن اإلساالم ال يحتااج للعلمانياة ، ننات ال ي عاارض العِ 
جهة ،و ال يهمال الادنيا مان جهاة رخارى  . و هاذا ال ي فسار ذلاك العادا  الشاديد الاذ  

 . 1044يصل إلى  حد التحريم ((
و رقول: إن سيب العدا  واضو و معروف و يديهي ،وال يصو التساؤل عنات يحناا   

عن الجواب . و من يطرحت فهو إما جاها يالموضوا ،و إما رنت ال يعي ما ي اول ،و 
رنت صاحب هوى طرحت لتاية فاي نفسات . و ال شاك رن الرجال يعارف الجاواب،  إما

نن العلماااني يعاارف لماااذا هااو ي عاااد  الاادين ،و لماااذا الاادين ي عادياات ،و نفااس انماار 
ينطيق على اإلساالمي ، فكال منهماا يعارف الجاواب الصاحيو ، ياأن الخاالف يينهماا 

ضاار رحاادهما يجااب رن يتيااب و رساساي، و العالقااة يينهمااا هااي عالقااة تناااقض، إذا ح
 ينسحب ارخر ، فهي ليسُ عالقة تكامل ، و ال تطايق ، و ال تعاون . 

ننت روال إن اإلسالم دين إلهي يجمع يين الدنيا و ارخرة ،و يين الادين و الدولاة ،    
و ياين السايف و المصاحف . و العلمانياة هاي دياناة ررضاية تضامنُ تشاريعا يشااريا 

ال آخارة . و غاياة اإلساالم فاي الادنيا تعيياد العيااد لارب العيااد وفاق دنيويا ياال إلات و 
شريعتت . و غاية العلمانية تعييد العياد نهاوائهم و شاهواتهم ،و نسايادهم و كيارائهم 
،وفق الشريعة العلمانية . و مصير اإلنسان  في اإلساالم يت ارر ياوم ال ياماة إماا إلاى  

ره في العلمانية فينتهي في هذه الادنيا ، فاال معااد الجنة ،و إما إلى  النار، و رما مصي
فيهااا ،و ال جنااة و ال نااار. لكنهااا لاان تنجياات ماان المصااير المشااؤوم الااذ  ينتفااره يعااد 
مماتت ، إنها غررُ يت ،و رنستت نفست و خال ت ،و هذه ركير جريمة ترتكيها العلمانية 

،و هذا هو الذ  يفسر في حق اإلنسان  . فواضو من ذلك رنت  يستحيل الجمع يينهما 
تجذر يسيب التناقض ال ائم يينهما .  سيب العدا  ال ائم يينهما ، إنت  عدا  م 

و نانيا إن الرجل عندما تسا ل عن سيب عدا  اإلسالم السياسي للعلمانية ، نساي     
رو تناسى نالنة رمور رساسية و هامة ريضا: رولها هو رن العدا  يينهما ليس سطحيا و 
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،و إنما هو عدا  رصلي و عميق يسيب التناقض الموجود يينهماا . و انمار  ال جزئيا
الناني هو رن العلمانية هي اليادئة يالعدا  و المتمردة علاى الادين الحاق ،و هاذا سايق 
رن يينااه عنادما رشارنا إلاى  رن الادين اإللهاي الحاق هاو رسايق مان العلام و مان الفكاار 

ل رغفل عدا  و تعصب العلمانيين على الدين و الفلسفي . و انمر النال  هو رن الرج
رهلت ،و رشار ف ط إلى  عدا  اإلسالميين للعلمانياة . و الح ي اة هاي رن وجاود العادا  
ماان الجااانيين طييعااي و عاااد  و ضاارور  يساايب التناااقض ال ااائم يااين الااديانتين . و 

تشددا في العادا  لحا كمياة اإلساالم الرجل ذاتت نسي نفست يأنت  ضرب مناال علمانيا م 
و شموليتت ،و في التعصب لعلمانيتت، فارفض حاكمياة ديان اإلساالم ،و تيناى حاكمياة 

 دين العلمانية !! . 
و رماا الموقاف السااادس فمفااده رن حساان حنفاي زعام رن )) العلمانيااة لفاف غريااي     

خالص ي عير عن مسألة غريية خالصة ،و هو رفض سلطة رجاال الادين ،و اإلساالم 
ي منذ اليداية، ننت ليس فيت رجال دين. علمانية معطاة من الاداخل يوضاع دين علمان

. و زعم نصر حامد ريو زيد  1045إلهي ،و ليسُ مكتسية من الخارج يجهد إنساني((
. و زعام محماد رركااون رن فاي اإلسااالم  1046رن اإلساالم هاو الاادين العلمااني يامتياااز

 .  1047علمانية ال ت ضاد الدين
نيارة للتنياان  و رقول:إن رقوالهم     هذه ياطلة جملة و تفصيال ، و هاي م ضاحكة و م 

ريضاا ،و هاي افتاارا  علاى اإلسااالم و العلمانياة معااا . و هاي ماازاعم منطل هاا الهااوى 
الذ  يعماي و يصام ، حتاى رنات جعلهام ي نكارون الح اائق المعروفاة مان ديان اإلساالم 

لعلمانياااة يالضااارورة، و جعلهااام مااان جهاااة رخااارى  ينكااارون  المعاااروف مااان ديااان ا
يالضرورة ريضا .و التي هي ال ت يل الادين عاماة و اإلساالم خاصاة ،و ال ت يال منات 
إال ما تريده هي منت ، ليكون ترسا علمانيا تايعا رلتها خاضعا لها توجيها و هيمناة . 
و عليت فإن هؤال  إما رنهم  ال يعون ماا ي ولاون ، و إماا هام رصاحاب رهاوا  تعمادوا 

 في رنفسهم .  ال ول يذلك لتاياُ
رتيطة يالكنيسة  -كمذهب دنيو  ، رو كدين ررضي-و ليس صحيحا رن العلمانية     م 

و تصرفاُ رجالها ، فهذا جانب تاريخي كان من عوامال فهورهاا ي اوة ،و لام يكان 
هو سيب فهورها ،و ال رساس فكرها . فهي كفكر علماني دنيو  رافاض لآلخارة و 

رانية،و ال يأ  دين آخر ، فهي قاد فهارُ قاديما مناذ للدين الحق ال عالقة لها يالنص
رن رفااض اإلنسااان  الااوحي اإللهااي ،و إن كانااُ قااد تاادنرُ يأديااان زائفااة ، رو حتااى 
يالدين الحق على ريد  الذين ي تاجرون يانديان ،و هذا رمر سيق رن ييناه . لكنها فاي 

ديان يجماع  العصر الحدي  فهرُ كدين ررضي يال إلت و ال آخرة ، و رافاض لكال
 يين اإللت و ارخرة ،و يين الدنيا و ارخرة. 

و ينااا  علااى ذلااك فااإن اإلسااالم ال يمكاان رن يكااون علمانيااا ،و ال العلمانيااة تكااون    
خالف لآلخار يمصادره ،و غايتات ،و شاريعتت ،و هاذا رمار  إسالمية ، نن كال منهما م 

                                                
 .  113،  112ص:  7حسن حنفي: الدين و النورة في مصر ، ج  1045
 .  83حامد ريو زيد : التفكير في زمن التكفير ، ص:  1046
و المركز الن افي العريي ،  مركز اإلتحاد ال ومي ،  3محمد رركون: تاريخية الفكر العريي اإلسالمي ، ترجمة صالو هاشم ، ط  1047

، دار  2. و اإلسالم ، رورويا ، الترب ، ترجمة هاشم صالو ، ط  294،  267،  214، ص:  1998، ييروُ ، الدار الييضا  ،
 .  103،  102،  101، ص:   2001الساقي ، ييروُ 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 623 

ريفااُ و تدليسااُ هاؤال  سيق رن ييناه فال نعيده هنا . و يذلك تس ط متالطااُ و تح
العلمانيين الذين يصرون على مزاعمهم لتحريف دين اإلساالم ،و ليصايو فاي خدماة 
رهوائهم و مصالحهم ،و ليجعلوه ترسا تايعا لعلمانيتهم . و لاو احتارم هاؤال  اإلساالم 
و علمانيتهم ،و التزموا يالموضوعية العلمية ، ما قاالوا يمنال تلاك المازاعم الياطلاة ، 

 روقعتهم في التحريف و التتليط و االفترا  . التي 
  
علياات الصااالة و  -و الموقااف السااايع مفاااده هااو رن حامااد ريااا زيااد زعاام رن النيااي   

عندما هاجر إلى  المدينة توّحدُ فيت السلطتان الزمنياة و الروحياة . يمعناى  -السالم
يحُ ممارساااُ السياسااية و الدينيااة ، فأخااذُ التعاااليم الدينيااة منحااى دنيويااا ،و رصاا

الرسول قائد دولة. نم تسا ل: )) هل هذا التحول في ينية الادين ذاتات ، رم هاو تحاّول 
تااريخي ؟ ،و ماااذا لااو لام يلااق النيااي تأيياد رهاال المدينااة و مسااندتهم ؟ . لكاان السااؤال 
انخطر: هل هل هذا التوحد التاريخي الذ  حد  فاي المديناة ياين السالطتين خااص 

توحد ريد  دائم يجب الحفاف عليت ؟ . من الواضو رن الخالف  يشخص النيي، رم رنت
يين اننصار و رهل مكة حول مسألة الحكم رنصب على هذه الن طة. و مان الواضاو 
رنت كان نمة اتجاهان: اتجاه للفصل تزعمت رهل المديناة ،و اتجااه للادمل تزعمات رهال 

نفرياة العصايية عناد ايان مكة . و تتلب اتجاه الدمل ،و هاذه غلياة تاريخياة ت فسارها 
 . 1048خلدون، يمعنى رنها غلية اجتماعية سياسية ، ال إقرار لميدر ديني ((

و رقااول: إن قولاات هااذا زعاام ياطاال جملااة و تفصاايال ، و فياات تتلاايط و تحريااف و    
حكم م فصل شامل لكل مجاالُ الحيااة  افترا  . ننت روال إن دين اإلسالم دين كامل م 

ية رصيلة سوا  ش ّرعُ في يداياة الادعوة ، رو فاي وساطها ، رو ،و رحكامت ذاتية رصل
فااي نهايتهااا . منهااا تشااريعت السياسااي ، فهااو نفااام ال يختلااف عاان الاانفم اإلسااالمية 
انخاارى ، و ال ينفصاال عهنااا مصاادراً ،و ال غايااةً ،و ال تشااريعاً . لااذا ال ي وجااد فااي 

منية و رخرى  روحية ، اإلسالم سلطة رخروية و رخرى  سلطة دنيوية ،و ال سلطة ز
فتٍر و م حرف للشرا . فدين اإلسالم شرا واحد شّرا  فمن ي ول يذلك فهو م يطل و م 
للدين و الدنيا معاا ، فاال توجاد فيات دنياا ياال آخارة ،و ال آخارة ياال دنياا ، و ال يصاو 

 التفريق يينهما يالطري ة العلمانية . 
لام تتوحاد فيات السالطة  -الصالة و السالمعليت -و نانيا إنت ال يصو ال ول يأن النيي   

من  -السياسية و الدينية من جهة ،و ال يصو قول ذلك في ح ت عليت الصالة و السالم
جهة رخرى  . نن ذلك ياطل نمرين: انول هو رن ال يوجد في دين اإلسالم التفريق 

دة علااى رن يااين الساالطتين السياسااية و الدينيااة . و الناااني هااو رن الساايرة النيويااة شاااه
النيي كان منذ يداية الدعوة كان هاو النياي و ال ائاد، و الحااكم و المرياي،  و الموجات 
للجماعة المسلمة في كل مجاالُ الحياة ، فكانُ كال السالطاُ يياده ي مارساها حساب 
فروفت في المرحلة المكياة . مان ذلاك ممارساتت للسالطتين السياساية و انمنياة ، ف اد 

جااادالُ و  اتصاااالُ مااع زعمااا  قااريش و غيرهااا . و رماار جماعااة ماان كانااُ لاات م 
المسلمين يالهجرة إلى  الحيشة مرتين ،و قال لهام : إن يهاا ملكاا ال يفلام عناده رحاد، 
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و رماار رصااحايت  .1049وهااى ررض صاادق، حتااى يجعاال هللا لكاام فرجااا ممااا رنااتم فياات
ر فااي ياالهجرة إلااى  المدينااة ، و قيلهاا كانااُ لاات اتصااالُ ساارية مااع زعماا  اننصااا

حكماة . هاذه كلهاا رعماال ذاُ صايتة  ييعتي الع ياة . و كال ذلاك تاّم يطري اة سارية م 
سياسية و رمنية  و كانُ غاية في انهمية و الخطاورة يالنساية للمسالمين و رعادائهم. 

إلى  المدينة توسعُ مجاالُ سلطاتت  -عليت الصالة و السالم–نم عندما هاجر النيي 
لحيااة حساب فاروف اإلساالم و المسالمين الجديادة . فلام و توجيهاتت في كل ميادين ا

يحد  ر  جديد لم يكن لت رصل في الدين كما زعم الرجل . فكل ما حد  هو توسيع 
،و هاي كلهااا رعماال و تشاريعاُ إلهيااة  -صاالى هللا عليات و سالم-مجااالُ عمال النياي

 .رصيلة في اإلسالم : تشريعاً و ممارسة ، و ليسُ من العلمانية في شي  
و نالنا إن اتساا دائرة التشريعاُ و تنّوعها في المرحلاة المدنياة هاو رمار طيعاي     

للتايااة و ضاارور  لإلسااالم و المساالمين . نن المرحلااة المكيااة لاام تكاان تساامو لاات 
يممارسة يذلك . فتأخره هاو رمار عااد  و مطلاوب ،و ال يعناي ذلاك رنات  لايس رمارا 

افترا  و تتليط ، نن  مرحلة الادعوة كاناُ  رصيال من الدين كما زعم الرجل . فهذا
تتطلاب ذلااك ،و نن المرحليااة ال تعنااي عاادم انصاالة و الذاتيااة . و إنمااا هااي مرحلااة 
عمرية ضرورية و رصيلة ال يد منها ، منالها مرحلة الشيخوخة عند اإلنسان  منال ، 

، رو ليسُ  فهي آخر مراحل حياة اإلنسان  ، فهل تأخرها هذا يعني رنها غير طييعية
مرحلة رصلية في اإلنسان  ؟ . و نفس انمار ينطياق علاى الحيوانااُ و النياتااُ فاي 
مختلف مراحل نموها . فتأخر مرحلة من مراحل النمو ال يعني رنها ليسُ طييعية و 
ال رصلية ،و إنما هي مرحلة طييعية مرحلياة حساب نموهاا العمار  . و نفاس انمار 

التي فهرُ فاي العهاد المادني ، فهاي كلهاا تشاريعاُ ينطيق على تشريعاُ اإلسالم 
 إلهية إسالمية ال تختلف عن التشريعاُ المكية: مصدرا ،و ال تشريعا ،و ال غاية . 

و رما عن تساؤلت: ماذا كان سيحد  لو لم يجد الرسول التأييد من رهل المدينة ؟      
يااا خاتمااا للعااالمين ، ، فهااو تسااا ل ال يصااو ، نن هللا تعااالى  الااذ  ررساال محماادا ني

ررسلت لي نصره و ي ؤيده ،و من نام فسينصاره يالضارورة ياننصاار رو يتيارهم . قاال 
يِن  سيحانت و تعالى : } ه َو الهِذ  رَْرَسَل َرس ولَت  يِاْله اَدى َوِدياِن اْلَحاّقِ ِلي ْفِهاَره  َعلَاى الاّدِ

ِ َشِهيداً {  . -28سورة الفتو:-ك لِِّت َوَكفَى يِاَّلله
و رايعا إن ما حد  يين اننصاار و المهااجرين ياوم السا يفة ، فاانمر لام يحاد      

كما صّوره الرجل الذ  ماارس التحرياف و التتلايط فيماا قاال يات. نن  الصاحاية لام 
يختلفوا في: هل الخالفة تتم يالشورى يين المسالمين ،رو هاي ورانياة تاتم يالوصاية و 

رو من الادنيا ؟ ، فهاذا لام يحاد  ،و إنماا اختلفاوا  التعيين ؟ ، و هل الخالفة من الدين
في من يتولى الخالفة منهم . فهذا هو الذ  وقع و ليس كما زعم الرجل يأن الخالف 
كان حول السلطتين السياسية و الروحية .و حادنة الس يفة شاهدة علاى رن ماا زعمات 

ا رن ساايب الرجاال لاام يحااد  ،و قااد ساايق رن ذكرنااا ذلااك فااي الفصاال الرايااع . و ييناا
لام ياوص نحاد يالخالفاة مان يعاده ،و  -عليت الصالة و الساالم-اختالفهم هو رن النيي

هذا رمر م صود منت ، ننت  تطييق عملي لميدر الشورى الذ  نّص عليت الشارا . و 
ماان جهااة رخاارى  فااإن ريااا يكاار كااان ممااا قالاات لألنصااار رن ذّكاارهم يالحاادي  النيااو  
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((،و هذا الحدي  هاو دليال شارعي راعاى الفاروف الصحيو )) انئمة من قريش...
، فاأعطى ل اريش  -عليات الصاالة و الساالم-التي كان عليت المسالمون يعاد وفااة النياي

 رولوية فرفية مشروطة ، كما سيق رن ييناه و ون ناه . 
و ي الحااف علااى الرجاال رناات  لاام ي ؤيااد زعماات ياادليل شاارعي و ال تاااريخي ، لكناات     

: من الواضو ، لتتليط ال ارئ و التأنير عليت، و إيهامت يأن ما  استخدم مرتين عيارة
قالت نايُ صحيو تاريخيا و ال يحتاج إلى  تونيق ،و هذا عمل ال يصاو ،و لايس مان 

 الموضوعية في شي  . و قد استخدمت الرجل لتاياُ في نفست .    
ر  يجعاال و رمااا الموقااف النااامن فمفاااده رن حامااد ريااا زيااد زعاام رن مشااروعت الفكاا  

 .  1050العلمانية مطليا لحماية اإلسالم نفست
و زعماات هااذا ياطاال جملااة و تفصاايال ، و فياات تتلاايط و تحريااف ،و افتاارا  علااى      

اإلسالم و العلمانية معا ،و هو زعم فااهر الايطالن . ننات  سايق رن ييناا رن العالقاة 
أحدهما و تطيي ت في يينهما هي عالقة تناقض ،و ال يمكن الجمع يينهما ، نن انخذ ي
و هي ديانة ررضاية  –الواقع هو تعطيل لآلخر يالضرورة . فإذا ما حكمُ العلمانية 

فإنهاا ساتعطل اإلساالم و تحال محلاات ،و تجعلات ترساا علمانياا صاتيرا تايعااا  -شامولية
رلتها العلمانية المهيمنة على المجتمع،و ت نكل يت متى ررادُ . و يذلك فهي تكون قاد 

اعتاادُ علياات ،و حّرفتاات ، و سااجنتت و حكمااُ علياات يالسااجن المؤيااد مااع عطلتاات ،و 
انعمااال الشاااقة . فااأين الحمايااة المزعومااة؟ ،و هاال هااذه حمايااة ؟!. و هاال ترضااى 

 العلمانية لنفسها ذلك ؟ ! . 
مفاده هو رن طائفة مان العلماانيين حّرفاوا اإلساالم ،و  -التاسع -و الموقف انخير    

ا فيت ،و انتصاروا لعلماانيتهم ياسام اإلساالم عنادما قاال يعضاهم اعتدوا عليت ،و طعنو
 .  1051ياليسار اإلسالمي ،و قال آخرون ياليمين اإلسالمي رو الديني

و رقول: إن ذلك كلت كذب ، نن اليساار و اليماين هماا وجهاان لعملاة واحادة هاي     
ى هاادم العلمانيااة . و كاال ماان ياازعم رن فااي اإلسااالم يسااار و يمااين ، فهااو يعماال علاا

اإلسالم و علمنتت . علما يأن اإلسالم دين إلهي شامل كامل ال يسار فيات و ال يماين ، 
 و يرفض ر  محاولة لت سيمت و إلحاقت يدين رو مذهب آخر. 

و من يزعم رن اإلسالم يسار  رو يميني ، فهو إما رنت جاهل يدين اإلسالم . و إماا   
تاارض صاااحب هااوى يتعمااد التحريااف لتاياااُ  فااي نفساات . و إمااا رناات  ضااعيف رنات م 

 اإليمان ياإلسالم ، و مهزوم فكريا و نفسيا رمام الفكر التريي .
 هل العلمانية هي الحل ؟ :-4

ياازعم ردعيااا  الع النيااة رن العلمانيااة هااي الحاال لمشاااكل اإلنسااان  ،و هااي التااي      
ح اق تحرره مان االضاطهاد و ت خرجات مان التخلاف. و رماا اإلساالم فزعماوا رنات ال ي

لإلنسان حريتات و ال ت دمات ،و إنماا ي رجعات إلاى  الخلاف . هاذه الشايهاُ و انياطيال 
 سنذكرها فيما يأتي من خالل مواقف فكرية قال يها يعض ردعيا  الع النية . 
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رولها مفاده هاو رن حاماد رياا زياد زعام رن العلمانياة هاي الحماياة الح ي ياة لحرياة     
رية اإليداا . و هي الحماية الح ة للمجتمع المدني،و ال الدين و الع يدة و الفكر ،و ح

 . 1052قيام لت يدونها ((
و رقول: روال إن ما قالت الرجل هو مجرد زعم ،و الزعم ليس دليال  ،و ال يعجز     

  ُ عنت رحد . و قولت هذا يمكن رن ي ولت ر  دين ،و ر  مذهب ، في ول منال: إذا حكم
إني سااأ ح ق للناااس انماان و الرخااا ،و رضاامن لهاام المجتمااع يع ائااد  و تشااريعاتي فاا

حرية الع يدة و الفكر . شريطة رن تكون كل م اليد الحكم ييد  ، نتمكن مان تطيياق 
مشروعي على ررض الواقع تطيي ا صحيحا كامال شامال . و هذا نفست الذ  تزعمات 

 العلمانية و تطالب يت . 
ناس خالف ما ت ول يت العلمانية و ت يشر علما يأنت ال ي وجد دين رو مذهب ي ول لل    

ُ  سااأقتلكم ،و رنهااب رمااوالكم و ناارواتكم ، و ر ضاايع  ياات . كااأن ي ااول للناااس: إذا حكماا
مصااالحكم،و رنتهااك رعراضااكم !! . و علياات فااإن العلمانيااة ليسااُ حااال وحياادا و ال 
 ضروريا ، و إنما هي طرف في النزاا ، و حل م  ترح من يين الحلول الم  ترحة ،و
ما ت ولت و تتفاهر يات ، لايس خاصاا يهاا ، فكال ديان رو ماذهب يمكنات رن ي اول منال 

 ذلك رو ركنر و رحسن منت . لذا فال دااٍ لمنل هذه المزايداُ . 
 
تااالط و ال ينسااى مزاعماات و متالطاتاات ، نن الديانااة العلمانيااة     و نانيااا إن الرجاال م 

ناقضاة و منافياة لات ،و ال ي مكنهاا رن ليسُ حامية للدين ،وال داعية لات ،و إنماا هاي م
تحكاام فااي الواقااع إال إذا عطلتاات و حًرفتاات ،و هيمنااُ علياات وعلمنتاات و جعلتاات ترسااا 
علمانيا تايعا لها ،و هذا رمر سيق ييانت فال نعيده هنا. و هي ال تضمن للدين و رتياعت 

إلاى  ديانهم  حرية الفكر و اإليداا  ياالمعنى الح ي اي ، ننهام إذا ماا تحركاوا و دعاوا
يالحاكميااة و الشاامولية ، تصاادُ لهاام و قمعااتهم ياساام ال ااانون ،و اتهمااتهم يمختلااف 
االتهاماااُ . فالعلمانيااة ليسااُ حاميااة للاادين و ال للمجتمااع ،و إنمااا هااي فااي انساااس 
حامية لنفسها و رهلها،و م ضطهدة و قامعة لمن ي خالفها و ي هددها . و هذا ليس خاصا 

ر  دين ور  مذهب لحماياة نفسات و مجتمعات و دولتات . و عليات  يها ،و إنما يستخدمت
فااإن العلمانيااة ال تعتاارف يالاادين ع ياادة و منهاجااا شااامال للحياااة كمااا هااو حااال دياان 
اإلسالم ،و إنما تعترف يت كما تريده هي و على م اسها . و يهاذا فهاي ترفضات و ال 

جيهها ،و مان نام فهاي ال تحميت ،و إنما تريد دينا على م اسها و تحُ سيطرتها و تو
تحرر الفكر و ال اإليداا ،و إنما تفرض نموذجها العلمااني علاى اندياان و الماذاهب 

 المخالفة لها .
و نالنا إن زعم الرجل يأن العلمانية هي الحماية الح ة للمجتماع المادني ،و ال قياام    

ساسااا ليسااُ لاات دونهااا ، هااو ماان متالطاتاات و مزايداتاات . نن الااذ  يحمااي المجتمااع ر
العلمانية و ال غيرها من انديان و المذاهب ،و إنماا هاو مادى تاوفر شاروط اليناا  و 
النهاوض الاداخلي فااي ر  مجتماع ،و قااد سايق رن ذكرناهااا . فاإذا مااا تاوفرُ فااي ر  
مجتمع فإنت سيحمي نفست و يح ق نهضتت الدنيوياة ، حتاى و إن كاان يعياد الحميار و 

رتيطا ي العلمانية . و الشاهد على هاو رن كال دول العاالم ت طياق ال رود ،و ليس ذلك م 
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العلمانية على اختالف رشكالها و درجاتها،و مع ذلك فإن معفمها ي عاني مان التخلاف 
و االضااطراياُ ،و االن ساااماُ و المشاااكل الداخليااة. و حتااى الاادول العلمانيااة التااي 

لان تكاون لهام هاي  ح  ُ لشعويها انمن و الرخا  المااد  ، فإنهاا مان جهاة رخارى 
الحل الصحيو الذ  يضمن لهم السعادة الح ي ة و الكاملة في الادنيا و ارخارة ،و لان 

 يضمن هذا إال الدين اإللهي الحق ،و هو اإلسالم .
و الموقااف الناااني مفاااده هااو رن حامااد ريااا زيااد زعاام ريضااا رناات فااي فاال العلمانيااة    

و المطاردة،  و المصادرة . نم  ازدهرُ انديان و تحرر رصحايها من االضطهاد ،
رشار إلى  رن يعض الدول العلمانية قد تخون ذلك ، كما حاد  فاي شارق روروياا ،و 
هيمنااااة . لكاااان الميااااادئ العامااااة تفاااال صااااائية و  فااااي يعااااض الاااادول الررساااامالية الم 

 .  1053مشروعة
و ردا عليت رقول: إن قولت هذا غير صحيو في معفمت ،و فيت تتليط و تحرياف.     
ت روال ليس صحيحا رن انديان ازدهارُ فاي فال العلمانياة ، ننات مان المعاروف نن

تاريخيا رن العلمانية لم تحكام إال يعادما رزاحاُ اندياان و ماذاهيها التاي كاناُ ساائدة 
في رورويا و غيرها . ف  معُ انديان و ر يعدتها و لم تزدهر في فل العلمانية ،و هذا 

اورب حد  في ر ورويا و في العالم ا إلساالمي ، ف اد ع طلاُ الشاريعة و ر يعادُ ،و ح 
رجالها و حلُ محلها العلمانية نفاما شموليا في فل االساتعمار و يعاده . رلايس هاذا 

 قمع و تعطيل لألديان ،و م طاردة لها و نصحايها ؟؟ . 
و نانياا إن الااذ  حااد  لألدياان و رهلهااا فااي الاادول الشايوعية فااي مختلااف جهاااُ     

يكن خيانة من العلمانية اليسارية لنفسها و للعلمانية ككل كما زعم الرجل ،و العالم لم 
إنمااا هااو ماان رساسااياُ و صااميم العلمانيااة الشاايوعية التااي هااي الوجاات الملحااد للديانااة 
العلمانية . ننت من النايُ و المعروف رن العلمانية الشيوعية ت وم على إنكاار وجاود 

 1054و نفمها إلحالل النفام الشيوعي الشمولي محلهاهللا و محارية انديان يع ائدها 
. فعدم اضطهاد انديان و إيعادها في العلمانية الشيوعية هو الذ  ي عد خيانة للعلمانية 
الشيوعية و ليس العكس., و هذا العدا  لألديان ليس خاصا يالشيوعية كما حااول رن 

ا . ننت ال قيام لها إال يإيعااد ي وهمنا حامد ريو زيد ،و إنما هو من صميم العلمانية كله
الدين و محاريتت من رن يكون دينا و دنياا ،و ديناا و دولاة ،و دنياا و آخارة ،و عنادما 
تتتلب عليت ت معت و تسجنت سجنا مؤيدا مع انحكام الشاقة لت و نتياعت مان جهاة ،و 

ل ارن تجعلت ترساا علمانياا تايعاا لهاا مان جهاة رخارى  . ،و الواقاع الاذ  عشاناه فاي ا
 العشرين و نشاهده حاليا شاهد على صدق ما قلناه .

تااالط ريضااا ، نناات  نسااي رو تناسااى رن الاادول الترييااة التااي      و نالنااا إن الرجاال م 
فهارُ فيهااا العلمانياة الحدينااة و رخاذُ يهااا و طي تهاا فااي يلادانها ، هااي نفساها التااي 

مة و مآسيت المحزية  . الحدي  يكل مفاهره المفل -يل االستدمار -دشنُ االستعمار
فهااي فااي الوقااُ الااذ  رفعااُ فيااع شااعار العلمانيااة و ح ااوق اإلنسااان  ، و الحريااة و 
العدالااة و المساااواة شاانُ علااى العااالم الضااعيف حملااة اسااتدمارية احتالليااة واسااعة ، 
فاساتولُ عليات و اقتسامتت فيماا يينهاا،و فعلاُ فيات انفاعيال: قاتال و تشاريدا ، نهياا و 

                                                
 .  82يو زيد : نفس المرجع ، ص: نصر حامد ر 1053
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ذ  فعلتت فرنسا في الجزائر و فيتنام . و حتى فيما يينها فعلاُ فاي نفساها انتهاكا، كال
انفاعيل كما حد  في حروب ال رن التاساع عشار ،و الحاريين العاالميتين انولاى و 

 النانية في ال رن العشرين . 
نم رنت عندما تحررُ الشعوب الضعيفة ، فإن الدول العلمانية االستدمارية الكيرى    

نها ريديها و ال تركتها لحالها . و إنما روقعتها في احاتالل جدياد ،و جعلتهاا لم ترفع ع
تدور في فلكها و في خدمتها يوساائل و رشاكال مختلفاة : ن افياا و اقتصااديا ، سياسايا 
،و عسااكريا , و قااد تتاادخل عسااكريا الحااتالل يعضااها ماان جديااد إذا اقتضااى انماار ، 

العااراق يمساااعدة حلفائهااا . فالرجاال سااكُ  كاااحتالل الوالياااُ المتحاادة نفتانسااتان و
عمااا تفعلاات تلااك الاادول ،و هااي زعيمااة العلمانيااة و داعيتهااا ، فااأين حكايااة التحاارر و 

 االزدهار المزعومين ؟! .  
و رايعاا إن العلمانيااة فااي الح ي ااة ال ت حاارر اإلنسااان  ،و إنمااا ت يعااده عاان خال اات و     

و مصااالحت و وساوساات ماان جهااة ،و  شااريعتت ،و تجعلاات عياادا نهوائاات و شااهواتت ،
تساالطت علااى الضااعفا  ماان ينااي جنساات ماان جهااة رخاارى . ياادليل رن الاادول العلمانيااة 
الكياارى كمااا رنهااا داعيااة للفساااد و االنحااراف انخالقااي فااي العااالم ، فإنهااا راعيااة 
لالستعمار يكل رشكالت الفاهرة و الخفية . كإنشائها لدولاة اليهاود ،و رعايتهاا لهاا ،و 

الالمشروط لها علاى حسااب الشاعب الفلساطيني المفلاوم مان جهاة ،و عملهاا  دعمها
المسااتمر علااى إضااعاف الاادول العرييااة و الهيمنااة عليهااا لتكااون منفااذة لسياساااتها و 
خادمة لمصالحها من جهة رخرى  . فأين حكاية التحارر و االزدهاار التاي تتناى يهاا 

 الرجل ؟ ! . 
راييشااي زعاام رن عجااز الاادول العرييااة عاان و الموقااف النالاا  فمفاااده رن جااورج ط  

النهوض سييت توقف سيرورتها نحو العلمانية التي يدرتها رو تراجعُ عنها . لذا فاإن 
استئناف هذه السيرورة نحو العلمانية الشااملة ، رمار يااُ ضاروريا مصايريا . و إال 

 .  1055فهي مهددة ياالنكفا  نحو قرون وسطية جديدة على يد انصولية
ل: إن قولت هاذا ال يصاو ،و فيات تتلايط و تحرياف ، ننات روال  إن النهاوض و رقو   

الدنيو  ال يتعلاق يالضارورة يالعلمانياة و ال يتيرهاا مان اندياان و الماذاهب ،و هاذا 
رمر سيق رن ييناه ،و رنيتنا رن النهوض الدنيو  يتح ق إذا توفرُ شروطت انساسية 

ا رو علمانيااا ، رو خليطااا ماان ذلااك ، ياال إناات  انريعااة ، سااوا  كااان النفااام الحاااكم دينياا
 سيتح ق حتى و إن كان نفاما خرافيا ي وم على عيادة ال رود و الحمير و الخنازير . 

و نانيا إن كل دول العالم علمانية ، و منها الدول العريية على اخاتالف رشاكال و     
تّم في فل العلمانية دراجاُ علمانياتها . و عليت فإن التخلف الحاصل في هذه الدول 

الم طي ة فيها ياسم اليمن ، رو اليسار، رو ال ومية ، و االشتراكية ، رو الديم راطية، رو 
تالط و مدلس رراد رن ي وهمناا ياأن تخلاف الادول العريياة ساييت عادم  الدين. فالرجل م 
ا تطيي ها للعلمانية ،و هذا زعم ياطل. علما ياأن تخلفهاا يعاود رساساا إلاى  عادم رخاذه
يأسااياب و شااروط النهضااة انساسااية عااي مسااتوى السياسااة و المجتمااع ،و العلاام و 

 العمل .و كالمنا هذا يشهد على صحتت التاري  و الواقع الذ  نعيشت . 
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و عليت فإن دعوة الرجل الدول العريية إلى  مزياد مان العلمانياة هاي دعاوة ياطلاة    
ا من تخلفها. لسيب واضو هو جوفا  ،و لن ت حسن من روضاعها شيئا ،و لن تخرجه

رن العلمانية ليسُ جديادة عنهاا، فهاي م طي اة مناذ زمان طويال مان جهاة ،و ننهاا لام 
تأخذ يانسياب الضرورية للنهوض الدنيو  من جهة رخرى  . و مان يأخاذ يهاا فإنات 
سايح ق نهوضات الادنيو  ساوا  كاان علمانياا ، رو قومياا ، رو إساالميا ، رو وننيااا ،رو 

لحدا . يهوديا ،   رو نصرانيا ،و رو هندوسيا ، رو م 
و نالنا إن الرجل جعل العلمانية جهادا دنيويا ،و هاذا مفهار مان مفااهر تعصايت     

لها من جهة ،و دليل على رن العلمانية هي دين ررضي لت جهاد دنياو  ال ر خارو  ، 
لعلمانية كالدين اإللهي الذ  هو جهاد دنيو  رخرو  من جهة رخرى  . و عليت فإن  ا

تعصية لدينها ،و ال يصو قصر ذلك على الدين و رهلت.   هي ريضا رصولية متطرفة م 
و من متالطاتت رنت حذّر الدول العريية من العودة إلى  ال رون الوسطى على يد      

انصولية ،و يعني يها العودة إلى  اإلسالم . و هذا تتلايط نن المسالمين عرفاوا رياام 
ي العصر اإلسالمي من جهة ،و نن ما تعانيت الدول العريية مان قوتهم و نهوضهم ف

تخلف و تيعية في كل المستوياُ ليس سييت دين اإلسالم ، لسيب واضو معروف هو 
رناات  لاايس اإلسااالم هااو الااذ  ي سااير هااذه الاادول فااي رساسااياتها ، فااال تحااتكم إلياات فااي 

و ال فااي السياسااة و الشااورى الشاارعية الصااحيحة ،و ال فااي االقتصاااد و االجتماااا ،
العالقاُ الدولية . و إنما هي تحتكم في كل ذلك إلى  نفمها العلمانية ،وال يمنل فيهاا 

 اإلسالم إال جانيا صتيرا و ترسا علمانيا تايعا لها .
فالرجال لكااي ال تعااود الادول العرييااة إلااى  اإلسااالم و تأخاذ ياات ي ااوة و صاادق ،و     

ن سايب تخلفهاا هاو رخاذها ياإلساالم و تراجعهاا يطري ة صحيحة ي رياد رن ي وهمهاا ياأ
تعماد  ،نن  هاذه الادول ال تأخاذ  عن تطييق العلمانية . و هذا زعم ياطل و تضاليل م 
يحاكمية اإلسالم و شموليتت ،و إنما تأخذ يالحاكمية العلمانية و شموليتها من جهاة ،و 

،و ال ياساام لاام تأخااذ يأسااياب النهااوض انساسااية يطري ااة صااحيحة ياساام العلمانيااة 
 اإلسالم ،و ال ياسم ال ومية من جهة رخرى  .

علمااا يااأن الرجاال عناادما رشااار إلااى  العصااور الوسااطى كااان ي صااد التحااذير ماان     
العودة إلى  اإلسالم ال النصرانية، ننت كان يتكلم عان الادول العريياة ال التريياة . و 

لكال زماان و مكاان،و  هذه تحذير ياطل و ال يصو ، نن اإلسالم ديان و دنياا صاالو
في عصور حكمت كان للمسلمين شأن كيير: قوة و انتشارا ، عادال و نهوضاا ، علماا 

 و صالحا ، عزة و تسامحا .
مفااده هاو رن جاورج طاراييش زعام رن العلمانياة فااي  -الراياع -و الموقاف انخيار   

لاك إلاى  جانيها ال انوني جا ُ يإعالن  ح وق اإلنساان  فاي الناورة الفرنساية فاأدى ذ
ل المركزية من هللا إلى  اإلنسان  ،و انت ل ميدر السيادة و حق التشريع من هللا و  تحوه
خلفائاات علااى انرض إلااى  انمااة و ممنليهااا فااي المجلااس النيااايي . فأصاايو التشااريع 
يسااتند إلااى  مرجعيااة يشاارية خالصااة حسااب الحاجاااُ و ال اايم التااي ي حااددها اليشاار 

 . 1056وننية نص رولي ((ننفسهم من دون )) ت يد ي
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و رقول:إن قولت هذا غير صحيو في معفمت ،و فيت تتليط و تحريف و غارور.      
ننت روال إن العلمانية ليسُ جديدة في حياة اإلنسان  ،و ال هي وليدة العصر الحدي  
، ف د سيق رن يينا رنت فهرُ قديما عندما رفض اإلنسان  الوحي اإللهي و عارضات 

لحت . لكنت مع ذلك فل ي مارس علمانيتت ياسم انديان الاذ  حرفات ،و يأهوائت و مصا
استخدمت لخدمة شهواتت و مصالحت . لكن العلمانية فهرُ على ح ي تها في العصار 
الحدي  عندما تتليُ على الدين ، فأفهرُ دينها خلفا لألديان التاي كاناُ تتادنر يهاا 

ها الدنيوياة، و نفمهااا الشاامولية ،و رقامتات علااى رساااس رهوائهاا و شااهواتها و مصااالح
 المهيمنة على كل جوانب الحياة .

و تماارد  -اإلسااالم-و ال يصااو رن ي ماادح اإلنسااان  إذا رفااض الاادين اإللهااي الحااق     
يين ،و سلوك مشين ال ي ره شرا صحيو ،و ال ع ال صاريو .  عليت ، فهذا ضالل م 

كان ياسم الادين ، رو  لكن من حق الع ل الصريو رن يرفض الياطل و الضالل سوا 
العلمانية ، رو الفلسفة ، رو ح وق اإلنسان  . و من ح ت ريضا رن يرفض الدين الياطل 
إذا لم يجد الدين اإللهي الحق ، فإذا وجده وجاب عليات شارعا و ع اال اإليماان يات، و 
تياع لهاواه ، عاياد  الدعوة إليت ،و االلتزام يات . فاإذا لام يفعال ذلاك فهاو ضاال م ضال م 

 فست و شهواتت ،و رهوائت و مصالحت ،و ال يصو رن ي مدح على ذلك ريدا. لن
و نانيا إن العيرة ليسُ في وجود نواب لألمة في اليرلماان مان عادم وجاودهم ،      

زيفا ،و طري ا للتالعب يمصالو انمة و الضحك عليها .  ف د يكون انمر كلت شكليا م 
م ياسم الادين يادعوى رنهام الممنلاون هلل و فكما ضحك العلمانيون ال دما  على شعويه

لديناات فااي انرض ، فحكمااوهم يااذلك و سااخّروهم لمصااالحهم . فكااذلك هاام اليااوم قااد 
يضااحكون علااى شااعويهم و يسااتتلون مناصاايهم لخدمااة مصااالحهم ،و التشااريع لمااا 
ي خالف شعويهم يدعوى رنهم هم الممنلون لألمة في اليرلمان . و هذا رمر ليس مجرد 

ُ و توقعاُ ، يل هو رمر ح ي اي واقاع فاي معفام دول مان العاالم ، و ساائل احتماال
 اإلعالم مملو ة يأخيار هؤال  . 

و نالنا إن زعم الرجل يأن ما قامُ يات العلمانياة فاي مجاال التشاريع تاّم مان دون     
ت يد يوننية ر  نص رولي. هو زعم ياطل و تتليط و غارور ، نن العيارة ليساُ فاي 

لاي ،و ال النانياة ، و ال النالناة ، و ال فاي ال ليلاة و ال فاي الكنياارة . و النصاوص انو
إنمااا العياارة فااي الصااواب و االساات امة علااى مااا ي ولاات الشاارا الصااحيو ،و الع اال 

كاناااُ لهاااا  -قاااديما و حااادينا –الصاااريو ،و العلااام الصاااحيو . علماااا ياااأن العلمانياااة 
هااا ،و هااذا يشااهادة التاااري  و نصوصاها الوننيااة الم دسااة التااي تااؤمن يهااا و ترجااع إلي

الحاضر. فالشعوب العلمانية ال ديمة كالفراعنة ، و اليونان ، و الرومان ، كاناُ لهام 
 نصوصهم المرجعية الم دسة التي يرجعون إليها ، ياسم الدين رو الفلسفة . 

و نفااس انماار ينطيااق علااى العلمانيااة الحدينااة ، فهااي ريضااا لهااا رصااولها الوننيااة      
و النانية ... التي ت دسها و تتعصب لها و تحاتكم إليهاا . و الرجال نفسات ذكار  انولى

ذلك عندما رشار إلى  رن العلمانية الحدينة رخذُ جانيها ال اانوني مان إعاالن  ح اوق 
اإلنسان  في النورة الفرنسية. فهذا اإلعالن هو من النصوص الوننية انولى الم دسة 

هااو الاانص الااونني انول الم  اادس لااديها فنصوصااها لاادى العلمانيااة الحدينااة ،و لاايس 
 كنيرة قديما و حدينا.
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و الرجاال نسااي رو تناسااى رن للعلمانيااة الشاايوعية رصااولها ونصوصااها الوننيااة      
انولاى ،و النانياة ريضاا . ف اد وضاع نصوصاها انولاى مااركس و رنجلاز فاي ال اارن 

ننياة رخارى  فاي ال ارن التاسع عشر ، نم رضاف إليها رتياعها و شاراحها نصوصاا و
العشرين عندما كّونوا المعسكر الشيوعي . و الرجل نفست هو من رعلم الناس يذلك ، 
ننااات  تااارجم كنيااارا مااان التااارا  الشااايوعي إلاااى  اللتاااة العريياااة فاااي السااايعينياُ و 
النمانينياااُ ،و قااد نشاارتت لاات دور النشاار اليسااارية ، كاادار الطليعااة و الحدانااة . فهااذا 

لحااد يمناال نصوصااا رولااى ٌم دسااة عنااد التاارا  هااو تاار ا  علماااني وننااي يسااار  م 
 رصحايها. و يذلك تس ط مزايداُ الرجل و متالطاتت و تحريفاتت .

 
رن العلمانياة هاي ديان ررضاي يشار  ال إلات  -من هذا الميحا  -و في الختام يتيين   

 فياات و ال آخاارة . فهاارُ قااديما منااذ رن رفااض اإلنسااان  الااوحي اإللهااي ،و عّوضاات
يع ائد و شرائع رقامها على رهوائت و فنونت ،و شهواتت و مصالحت . و هي ماا تازال 
تجلية في العلمانية الحدينة الساائدة فاي العاالم المعاصار مان  مستمرة إلى  يومنا هذا م 
جهة ،و هي ذاُ رشكال و درجاُ ، حتى رنها قاد ال تفهار يشاكلها الالديناي الساافر 

نية ،و إنما قد تفهر ريضا ياسم الدين و تتدنر يت مان جهاة كالعلمانية اليسارية و اليمي
 رخرى . 

لحد رو الرافض للدين هاي ملاة واحادة ،و       و اتضو ريضا رن العلمانية يوجهها الم 
خصم عنيد للدين عامة و اإلسالم خاصة . لذا وجدناها حريصة علاى إنكاار حاكمياة 

تزعم رنها حامية للادين، ننهاا فاي  اإلسالم و شموليتت . و هي ت تالط و ت حرف عندما
سيرة المجتمع .   الح ي ة ت عطلت و تعاديت، و تجعلت ترسا علمانيا في آلتها الم 

و تيين ريضاا رن النهاوض الادنيو  ن  رماة ال يتعلاق يالضارورة يالعلمانياة و ال     
تي يأ  دين رو مذهب آخر . و إنما يتعلق رساسا يانخذ يشروط النهوض انساسية ال
يتلااك  -إذا رخااذ يهااا ر  شااعب سااي ح ق نهضااتت الدنيويااة . و هااي و إن ح  ااُ لاات ذلااك

فإنها لن ت ح ق لت سعادتت الكاملة في الدنيا و ال في ارخرة،و ستكون سيب  -الشروط
 هالكت يوم ي وم الناس لرب العالمين .   
 ثانيا: خصائص فكر أدعياء العقالنية :

و رصااد رهاام خصااائص فكاار ردعيااا  الع النيااة  ن خصااص هااذا الميحاا  السااتنتاج    
الذين رددنا عليهم و على رمنالهم . فهو ميح  تجميعي م ركز الساتخراج و اساتنتاج 
خصااائص فكاار هااؤال  ،و هااي قااد تصاادق علاايهم كلهاام ، رو علااى ركناارهم ، رو علااى 

 يعضهم ف ط . و سنذكرها من دون التزام يتوني ها ننت سيق رن ون ناها.
   
ذلك روال إنت فكر يعمل علاى هادم اإلساالم و الطعان فيات ،و إنكاار ح ائ ات و فمن     

نوايتت . و ذلك ياستخدام التحريف و التتليط ،و االفترا  و التدليس ،و التأويل الفاسد 
في التعامل مع النصوص الشرعية ، في خرجها من سياقها الصاحيو ، و ي حملهاا مااال 

، لتطويعهااا و اسااتخدامها لتحريااف اإلسااالم و  تحتماال ، و ي اادخل فيهااا مااا لاايس منهااا
خدمااة العلمانيااة . ففكاار هااؤال  هااو فكاار ياارفض دياان هللا تعااالى  ،و ي حارياات يكاال مااا 
يستطيع ، ليصرف الناس عن عيادة خال هم ،و ي حولهم إلى  عيادة رنفسهم و رهاوائهم 
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ه عان الساعادة و مصالحهم ياسم العلمانية . و يذلك فهو فكر معاٍد لإلنسان ننت  يصد
الح ي ية في الدنيا و ارخرة معا ،و ينتهي يت إلى  الخلود في جهنم و يئس المصير،و 

 هذه ركير جريمة و مأساة يرتكيها فكر هؤال  في حق اإلنسان  .
و نانيا إنت فكر يرفع شاعار الع ال و الع النياة تضاليال و تتليطاا . نن الع ال لايس    

ولهم و يساتخدمونها فاي مختلاف مجااالُ حيااتهم . و خاصا يهم ، فكل الناس لهم ع 
ليسُ  -في معفمها –ليس لهم من الع النية إال ال ليل في مواقفهم من اإلسالم ، فهي 

من الع النية في شي  ،و إنما هي رهوا  و فناون ،و شاطحاُ و شاكوك ،و رياطيال 
مارهم رنهام  مان و مفترياُ ، رليسوها لياس الع النية لتاياُ فاي رنفساهم . و ح ي اة ر

خصوم الشرا الصحيو و الع ل الصريو . فال هم من الراسخين في الادين ،وال فاي 
الع النيااة ،و ال فااي العلاام ،و إنمااا هاام ماان ردعيااا  الع النيااة ررس مااالهم الشااكوك و 

 الشيهاُ ،و انهوا  و الفنون ،و انياطيل و الخرافاُ.
لماي صاارم فاي يحونات و مواقفات و نالنا رنات فكار يتفااهر يأنات  صااحب مانهل ع    

الفكرية ، لكن ح ي ة رمره خاالف ذلاك تماماا عنادما يتعامال ماع ديان اإلساالم و رهلات 
.فهو ي مارس االنت ا  و التتليط ، و التهويل و الميالتااُ ،و االفتارا  و التحرياف ،و 
التأويل الفاسد ،و ضرب النصوص يعضها يايعض . فهاذا هاو مانهل ذلاك الفكار فاي 

مااع اإلسااالم . إناات فكاار رقاماات رصااحايت رساسااا علااى رهااوائهم و شااهواتهم و  تعاملاات
مصالحهم لتاياُ فاي رنفساهم ،و لام ي  يماوه علاى الشارا الصاحيو ،و ال علاى الع ال 
الصريو ،و ال على العلم الصحيو . حتى رن يعضهم كان يتعمد إنكار ح ائق اإلسالم 

و هذا قد  مارسات مارارا حسان  و يديهياتت صراحة ،و يفرض عليها رهوا ه فرضا .
حنفي ،و هشام جعيط ،و نصر حامد ريو زيد ،و قد ذكرنا على ذلك رمنلة كنيرة جادا 
. و ياااذلك فهااام قاااد جناااوا علاااى رنفساااهم ،وعلاااى الشااارا و الع ااال و العلااام ،و علاااى 

 الموضوعية و انمانة العلمية في اليح  العلمي.
 
يصايا كاامال فاي التعامال ماع الروايااُ و رايعا إنات فكار ال يملاك منهجاا ن اديا تمح   

الحدينية و التاريخية. و إنما هو فكار ي ماارس ذلاك ياالعتمااد رساساا علاى التخماين و 
الحدس ،و الفنون و انهوا  انطالقا من خلفياتت المذهيية العلمانية ، التي من خاللها 

ريخيين فااي يتعاماال مااع تلااك الرواياااُ . و هااذا لاايس ماان الن ااد و ال ماان التح يااق التااا
يجااب رن يجمااع يااين ن ااد انسااانيد و  -ليكااون علميااا –شااي  . نن ماانهل ن ااد الخياار 

المتااون معااا . و هااذا ال يمتلكاات فكاار ردعيااا  الع النيااة ، ياال إناات  فكاار يتعمااد تحريااف 
ياين صاحيو انخياار مان سا يمها ،و إنماا  -فاي التالاب-الح ائق التاريخية ،و ال ي مياز
و مصالحت . حتى رن حسن حنفي ذكر صراحة رن صحة يتعامل معها حسب رهوائت 

انخيااار ماان عاادمها ال تهماات . و كااان هشااام جعاايط يختلااق الرواياااُ حسااب هااواه و 
 ي عارض يها ح ائق الشرا و التاري !! .

و خامسااا إناات فكاار لاات إنتاااج فكاار  هزياال ، و ملااي  يالمفترياااُ و انياطياال ،و    
عريضة و التعالماُ و الشاطحاُ . و ي ماارس المتالطاُ و التحريفاُ،و الدعاوى ال

التحريف المتعمد عن سيق إصرار و ترصد في تعاملت مع النصوص الشرعية . لذا 
جااا  إنتاجاات الفكاار  هاازيال كنياار االجتاارار و الحشااو و الن ااول ،و كنياار انخطااا  و 
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ال ذلاك الميالتاُ و الت زيماُ ،و قليل التح يق و الن اد و اإلياداا و اإليجايياة . و منا
ُ   –رجازا   5رن حسن حنفي صنف كتايت: من الع يدة إلى  الناورة فاي  التاي تحصال

فمأله يالحشو و الن ل مان كتاب علام الكاالم حساب موضاوعاتت ، إلاى  درجاة  -عليها
اإلطناب الم مل ، مع كنرة التكرار . فلو جردناه من ذلك لم يياق مان فكار الرجال إال 

 ى انكنر.ال ليل ال يزيد عن جز  و نصف عل
ُ  عليها-رجزا  9و صنف ريضا كتايت: من الن ل إلى  اإليداا في   مأله  -التي تحصل

يالحشو و الن ول الكنيرة جدا من كتب الترا  ، و رلحق يت تعلي اُ ميعنرة و م كررة 
كاارر –هناا و هناااك . فلاو جردناااه ماان ذلاك ،و جمعنااا فكاار الرجال  مااا زاد  -دون الم 

 انكنر. الكتاب عن جزرين على 
نطل ا و وسيلة للطعن في      و سادسا إنت فكر يتخذ من االهتمام يالترا  اإلسالمي م 

الاادين و إنااارة الشااكوك و الشاايهاُ حولاات ،و اخااتالق انياطياال و المفترياااُ حااول 
اإلسالم و تاريخت من جهة . و يستخدمت لالنتصار للفرق و االتجاهاُ المنحرفة عن 

من جهة نانياة . و يساتخدمت ريضاا لتأيياد فكاره العلمااني و  الشرا و الرفع من شأنها
تيرير وجوده يين المسلمين من جهة نالناة . فهاو فكار اهاتم يتارا  المسالمين لتايااُ 
سات يلهم علاى حسااب ديان اإلساالم و  مذهيية في نفوس رهلات ، خدماة لحاضارهم و م 

 رهلت .
الشارا الصاحيو ،و ال علاى  و سايعا إنت فكار كنيار التنااقض، ننات ال ي اوم علاى    

الع ل الصريو ،و ال على العلم الصحيو في معفام مواقفات مان اإلساالم و تاريخات و 
تعمد ،و التأويل الفاسد ،و التتليط الم صود ، لاذا  رهلت. و إنما ي وم على التحريف الم 
كن رُ تناقضاتت و تحريفاتت. حتى رن يعض ممنليت يدعي رنت  مسالم نام ينكار ح اائق 

ين و نوايتاات ، فينفااي يااوم ال يامااة ،و ي ااول يأزليااة العااالم ،و ينكاار عااالم التيااب ،و الااد
يعمل جاهادا علاى تحرياف الشارا و الطعان فيات . و يعضاهم ي اول: رناا مسالم و هاو 
يعمل على هدمت ،و إنكاار حاكميتات و شاموليتت انتصاارا للعلمانياة . و يعضاهم يرفاع 

فااهر يالن اد و التح ياق فاي تعاملات ماع شعار الع ل و هو يعمال ضاده . و يعضاهم يت
الرواياُ التاريخية ،و هو من ريعد الناس عن ذلك ،و غارق في اختالق الرواياُ ، 
و التمسك يالخرافاُ . فال وم ليسوا مح  يين و ال ع النيين ،و إنما هم رهل رهاوا  و 

 فنون . 
للاادين عامااة و  و نامنااا إناات فكاار علماااني يحماال مشااروعا علمانيااة شااموليا كيااديل    

تنفذ عمليا في الواقع يحكم رن دول العالم تتيناه ، إال  اإلسالم خاصة . و مع رنت فكر م 
فهااو يعماال جاهاادا لمحاريااة اإلسااالم و حصاااره و إقصااائت يكاال مااا  -مااع ذلااك –رناات  

 يستطيع . 
و تاسعا إنت فكر م صر على فرض مفهاوم التاريخياة علاى ديان اإلساالم ياال وة و     
يف ،و التتليط و التدليس. و مع رنها ال تنطيق عليت ،و هو يرفضها و ال ي يلها التحر

، فإن ذلك الفكر م صار علاى موقفات محاولاة منات لان ض ميادر صاالحية اإلساالم لكال 
زمااان و مكااان . نناات يعلاام رناات ال م ااام لاات يااين المساالمين إال إذا ن ااض مياادر حاكميااة 

ان و مكااان . و قااد طيااق هااؤال  مفهااوم اإلسااالم و شااموليتت، و صااالحيتت لكاال زماا
التاريخية على اإلسالم يأسما  مختلفة ، فطي ت حسان حنفاي ياسام رساياب النازول ،و 
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مارست حامد ريو زيد ياسم الي عد التاريخي ،و طي ت محمد عايد الجاير  ياسم معهاود  
العرب ،و استعملت كل محمد رركون و هشام جعايط ياسامت الصاريو المعاروف يات : 

 تاريخية .ال
     
إنت فكر م تعصب لمذهييتات يالياطال و التحرياف مان  -الخاصية انخيرة -و عاشرا   

جهة ،و ينكر على مخالفيت انتصارهم ندياانهم  و ماذاهيهم ،و ياتهمهم يالتعصاب لهاا 
،و يصف مواقفهم هذه يأنها مواقف} ريديولوجية{ كذم لهم من جهة رخرى  . و ينسى 

ت فكاار غااارق فااي مذهييتاات }اإليديولوجيااة{ المتعصااية للياطاال ،و رو يتناسااى نفساات يأناا
تعمد.  الممارسة للتحريف الم 

 
ي ساتنتل منات رن ماا رنااره يعاض ردعياا   -السادس و انخير -و ختاما لهذا الفصل    

الع النية من رياطيل تتعلق يالعلمانية و الدين ، ما هاو إال ش ايهاُ و مفتريااُ ال صاد 
العلمانيااة ،و تعطياال اإلسااالم يإنكااار حاكميتاات و شااموليتت للاادين و  منهااا الاادعوة إلااى 

الدنيا معا من جهة ،و السعي لتدجينت و ترويضت و علمنتت ليصيو تايعاا لهاا و ترساا 
 في آلتها من جهة رخرى . 

   
في مواقفت من الادين  -الذين رددنا عليهم  -و تيين ريضا رن فكر ردعيا  الع النية     

الع ل و العلم لم يكن فيها فكرا شارعيا، و ال موضاوعيا ،وال علمياا ،و  و الترا  ،و
حرفااا  ال ع النيااا  فااي كاال المواقااف الفكريااة التااي انت اادناه فيهااا . و إنمااا كااان فكاارا م 

تعصيا ، هزيال م تالعيا. عاندا م  تالطا ، م   م 
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 الخاتمة
 

ر يحننا هذا ح ائق كنيرة ،و توصل إلى  نتائل خطيرة و هاماة ريضاا تتعلاق رفه     
،و ماا تحملات مان رياطيال و شايهاُ ، و  -الذين رددناا علايهم -يفكر ردعيا  الع النية 

متالطاااُ و تحريفاااُ . منهااا مااا يتعلااق يااالوحي و الع اال ،و الااوحي و الواقااع ، و 
ول الدين و الف ت ،و الحادي  و التااري  الوحي و الفكر العلمي ،و منها ما يتعلق يأص
 ،و علم الكالم و الفلسفة ،و الدين و العلمانية .

     
فتيين رن م ولة الع ل رسيق من الشرا غيار صاحيحة مان الناحياة الميدئياة الع لياة    

،و ال يصو  تطيي ها و ممارستها مع الادين الحاق . ننات لايس مان الشارا ،و ال مان 
لم رن يت دم المخلوق على الخاالق ،و ال الجاهال علاى العاالم ،و ال الع ل ،و ال من الع

انعمى على اليصير . و هذا ي نيُ قطعا رن ال ائلين يتلك الم ولة ليساوا شارعيين ،و 
ال ع النيين ،و ال علميين ،و إنما هم رهال رهاوا  و فناون ،و متالطااُ و تحريفااُ 

 لتاياُ في رنفسهم . 
  من الفكر العلمي الصحيو ،و العلم الطييعاي الحادي  و اتضو رن نصيب هؤال     

كان قليال و هازيال . فجاا  إنتااجهم العلماي رديياا س فساطائيا هازيال مملاو ا يانخطاا  
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كاررا نياطيال و ًشايهاُ تتعلاق يالادين و العلام  الشرعية و التاريخية و العلمية ، و م 
حادة و العلماانيون قاد رناروهاا ،و الدين و التيب ،و الادين و نشاأة الكاون ، كاان المال

قديما . مع رنها ياطلة و قد تجاوزها الزمن يدليل الشرا الصحيو ،و الع ل الصاريو 
،و العلم الصحيو . لكن هؤال  اندعيا  ما يزالون يرددون تلك انياطيل و الشيهاُ 

 تتليطا وعنادا ، و تعصيا للياطل الذ  ي ولون يت.
   
اندعيا  كانوا ضعفا  جدا في تعاملهم مع منهل ن د الخير و تيين ريضا رن هؤال     

، و في موقفهم من الرواياُ الحدينية و التاريخية . فليس لديهم مانهل ن اد  صاحيو 
،و معفم مروياتهم يال تح يق ، و ال تميياز فيهاا ياين صاحيحها مان سا يمها . فكاانوا 

ماع ياا ت ارى ؟! . لاذلك كحاطب ليل في جمعت للحطب لايال ، فمااذا ننتفار منات رن يج
تعل ة يالسيرة و التاري  ،و علام الكاالم و الفلسافة كنيارة  كانُ رخطاؤهم التاريخية الم 
جدا ، ذكرنا طائفة منها في الفصلين الرايع و الخامس ،و هي كافية إلنياُ صحة ما 
 قلناه حول منهجهم الن د  و طري ة تعاملهم مع المروياُ الحدينية و التاريخية معا. 

 
و ال نطيل هنا يتذكير ال ارئ يأهم النتائل و الح ائق التي كشف عنها يحننا هذا ،     

فهي عديدة و متنوعة لكنرة رياطيل هؤال  اندعيا  التي شملُ مواضيع كنيرة تتعلق 
يالدين و الع ل ،و العلم و الترا  ،و الفلسفة و علم الكالم . فمن رراد الوقوف عليهاا 

 عها من مياح   كتاينا هذا و فصولت . فليرجع إلى  مواض
 

           
 تم الكتاب و هلل الحمد روال و رخيرا .

 ر، د / خالد كيير عالل 
 2010 /1431رييع سنة  -الجزائر
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 السعودية .

دييااة ، اياان تيميااة : در  تعااارض الع اال و الن اال، تااو رشاااد سااالم، دار الكنااوز ان-8
 الرياض .  

 اين تيمية: الصارم المسلول على شاتم الرسول، ط& ، دار اين حزم، ييروُ   9-
اين تيمية : دقائق التفسير ، ح  ت محمد السايد الجليناد ، مؤسساة علاوم ال ارآن ، -10

 .1404دمشق ، 

 .1412، دار الجيل ، ييروُ ،  1اين حجر : اإلصاية في معرفة الصحاية ، ط-11

 . 1404ن حزم : اإلحكام في رصول انحكام ، دار الحدي  ، ال اهرة ، اي-12
 . 1993،دار الكتب لعلمية ،ييروُ ، 1اين خلدون : الم دمة ط-13
 . 1994اين كنير : تفسير ال رآن العفيم ، دار الفيحا  ، دمشق ، -14
 .1401اين كنير : تفسير ال رآن العفيم ، ييروُ ، دار الفكر ، -15

 كنير : اليداية ، ييروُ ، مكتية المعارف ، دُ . اين -16

 اين رشد : رسالة النفس  . -17 

 اين رشد : تلخيص ما يعد الطييعة .  -18

 اين رشد : رسائل اين رشد الطيية .-19

 اين قيم الجوزية : رعالم الموقعين  . -20
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ن افية ، ييروُ اين قيم الجوزية : إغانة اللهفإن من مصائد الشيطان ، المكتية ال -21

 .  196ص:  2، دُ ، ج 

،  تح يااق : د. علااي ياان محمااد  2ط  اياان قاايم الجوزيااة : الصااواعق المرساالة ، -22

  1998 - 1418الرياض ، –الدخيل هللا ،  دار العاصمة 

اياان الفااوطي : الحااواد  الجامعاااة و التجااارب النافعااة  ، ييااروُ ، دار الفكااار -23

 الحدي  .
 سيرة اين هشام ، مكتية النهضة الجزائرية ، الجزائر .اين هشام : مختصر -24

 1972اين مفلو : ارداب الشرعية و المنو المرعية،ييروُ ، دار العلم للجميع، -25

. 
 ، دار صادر ييروُ.  1ا ين منفور : لسان العرب ، ط-26

، عااالم الكتااب ، ييااروُ،  1ريااو الم ضاافر االساافراييني: التيصااير فااي الاادين ، ط -27

1983 . 

 ريو انعلى المودود  : الريا ، دار الفكر ، ييروُ .-28

 ريو المعالي الجويني : اليرهان في رصول الف ت .-29

سند الحميد  ، دار الكتب العلمية ، ييروُ -30  ريو يكر الحميد  : م 

ررسطو : كتاب طيائع الحيوان الير  و اليحر  ، الم الة الرايعة عشر ، ح  تات -31

 .1985لم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ال اهرة ، عزة محمد سا

ررسطو : كتاب الميتافيزي ا ، ملحق يكتاب مادخل إلاى  الميتافيزي اا ، إلماام عياد -32

 .  2005، نهضة مصر ،  1الفتاح إمام ، ط 

 احمد ديداُ : هل الكتاب الم دس كالم هللا ، دار الهد  ، الجزائر . -33

ساند ، ح اق رحادينات شاعيب انرنااؤوط ، ال ااهرة ، مؤسساة رحمد ين حنيل : ال-34 م 

 قرطية .
 ،  2006رحمد فخر  : مصر الفرعونية ، مكتية اننجلو، ال اهرة ، -35

اساماعيل ياشاا اليتاداد : هدياة العااارفين و آناار المصانفين ، دار إحياا  التاارا  -36

 العريي، ييروُ  .
 الرياض .  انلياني : الصحيحة ،مكتية المعارف ، -37
 . 1985، المكتب اإلسالمي، ييروُ، 2انلياني : إروا  التليل ،ط -38

 . 1408انلياني: صحيو الجامع الصتير ، المكتب اإلسالمي، ييروُ ، -39

 .   1993انلياني: فالل الجنة ، المكتب اإلسالمي، ييروُ، -40

 . 2005صر ، نهضة م 1مام عيد الفتاح إمام : مدخل الميتافيزي يا طإ-41

 اليخار  : الصحيو ، دار الشهاب ، الجزائر    .-42

 1994الييه ي : السنن الكيرى ، مكة، دار الياز، -43
جااورج طراييشااي : العلمانيااة كجهاديااة دنيويااة ، ال ساام انول، موقااع روان علااى -45

 .  01/11/2008شيكة اننترنُ، يوم : 
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الناااني ماان الم الااة ، علااى موقااع  ال ساام –جااورج طااراييش : العلمانيااة كجهاديااة -46

   / 1/16/2008روان في شيكة اننترنُ ، يوم 

، المؤسسااة العريياة   للدراساااُ 1حسان حنفاي: موسااوعة الحضاارة العريياة، ط-47

 . 1986والنشر ييروُ 

 .   2000=    =   : من الن ل إلى  اإليداا ،دار قيا  ،ال اهرة -48
 . 1989، مكتية مديولي، ال اهرة ، مصر=    =  : الدين و النورة في -49 

=     = : اليمااين و اليسااار فااي الفكاار الااديني ،دار الن افااة الجدياادة ، ال اااهرة -50 
،1996   . 
 . 1988، دار التنوير ، ييروُ ،  1=    = : من الع يدة إلى  النورة ، ط  -51 

                                    .       1981=   =   :  قضايا معاصرة: في فكرنا المعاصر ، -52

، المؤسساة الجامعياة للدراساااُ و  4=   =   : فاي الفكار الترياي المعاصار،ط-53 

 . 11. ص:  1990النشر ، ييروُ ، 
. ص:  1991=    =  : م دماة فاي علام االساتعراب ،الادار الفنياة ، ال اااهرة ، -54 

101  . 

 11998، دار قيا  ، =    = : حوار انجيال  ، ال اهرة  -55 

،  1حساان حنفااي ، ومحمااد عايااد الجاااير  : حااوار المشاارق و المتاارب ، ط -56 
 . 1990المؤسسة العريية للدراساُ و النشر ، ييروُ ،

علياات -خالااد كيياار عااالل : رياطياال وخرافاااُ حااول ال اارآن الكااريم والنيااي محمااد-57

 .2009، دار طليطلة ، الجزائر ،  1، ط  -الصالة والسالم

، دار كنااوز الحكمااة،  1= =  =   : ن ااد فكاار الفيلسااوف اياان رشااد الحفيااد ، ط-58

 .   2009الجزائر ، 

ن دار اإلماام  1=  =   = : : رخطا  المؤرخ اين خلدون في كتايت الم دماة ، ط-59

 مالك ، الجزائر .
  =  =  = : الداروينية في ميزان اإلسالم و العلم ، دار اليالغ  ، الجزائر  .-60 

=   =  =:انخطاا  التاريخيااة و المنهجياة فااي مؤلفاااُ محماد رركااون و محمااد -61 

 .  2009، دار قرطية ، الجزائر ،  1ط عايد الجاير ،
، دار كنوز الحكمة ، الجزائر  1=  =   = : يحو  حول الخالفة و الفتنة ، ط -62

 ،2009  . 

 الخطيب اليتداد  : تاري  يتداد  .-63 

 .1415الرياض، دار الراية، 2لسنة ،ح  ت عطية الزهراني،طالخالل : ا-64 

 11966’ الدارقطني: السنن ، ح  ت هاشم يماني، ييروُ، دار المعرف-65

 . 1992ييروُ، دار الجيل ،   1الذهيي : الخلفا  الراشدون ،ط-66

الااذهيي : مختصاار العلااو للعلااي التفااار اختصااره انلياااني ، المكتااب اإلسااالمي ، -67

 هـ.1412ييروُ 

  1975رؤوف شليي: رضوا  على المسيحية ، المكتية العصرية ، ييروُ ،  -68

 رشيد الدين فضل هللا الهمذاني : جامع التواري  : تاري  المتول .-69 
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 .1988، الزهرا  لإلعالم العريي ، ال اهرة ،  1زكريا فايد : العلمانية ، ط -70
 .   زينب عفيفي : فلسفة اين رشد الطييعية -71

رويارُ افاروس وجاورج ستانسايو : العلام فاي منفاوره الجدياد ، ترجماة كمااال -72

 . 1981جاليلي .عالم المعرفة ، الكويُ 

سام تريمان : من الذرة إلى  الكوارك ، ترجمة رحمد فؤاد ياشا ، عالم المعرفاة  -73

 .   2006، سنة  327، الكويُ ، رقم 

 . 1995ييروُ ، سيد سايق : ف ت السنة، دار الجيل ،-74

 الشهرستاني : الملل و النحل .-75

 سيد ال مني: م االُ سيد ال مني على موقع : محاور ، شيكة اننترنيُ.-76

 .1991، دار الفكر الجزائر1سعيد رمضان اليوطي : ف ت السيرة ، ط -77

 .  1952مصر، مطيعة السعادة،  1السيوطي : تاري  الخلفا  ، ط -78

، دار العلم للماليين ،  25: مياح  في علوم ال رآن ، طصيحي الصالو  -79

 . 2002ييروُ ، 

 . الطير  : تاري  الطير  ، دار الكتب العلمية ، ييروُ-80

 .  1990عمر سليمان انش ر :تاري  الف ت اإلسالمي ، قصر الكتاب ، اليليدة -81

  -الجزائر-بعمر سليمان انش ر : خصائص الشريعة اإلسالمية ، قصر الكتا-82  

،  2عمر سليمان انش ر : المدخل إلى  دراسة المدارس و المذاهب الف هية ، ط -83
 . 1998دار النفائس ، انردن ، 

عيااد الاادائم الكحياال : موساااوعة اإلعجاااز العلمااي فاااي ال اارآن الكااريم ، و هاااي -84

 موجودة في موقع المؤلف على شيكة اننترنُ. 
اإللهية في انمم و الجماعاُ و انفاراد فاي الشاريعة عيد الكريم زيدان : السنن -85

 اإلسالمية ، للدكتور عيد الكريم زيدان .
، دار 2عيااد الوهاااب طويلااة : الكتااب الم دسااة فااي مياازان التونيااق العلمااي ، ط -86

 . 2002السالم ، ال اهرة  

 . 1980، دار الشروق ، 2عيد الحميد سماحة : في رعماق الفضا  ، ط-87

 .1985يد المعطي محمد : م دماُ في الفلسفة ، دار النهضة العريية ،على ع-88

، دار   2، ط   2، 1عيااد الكااريم خلياال : الاانص الم ؤسااس و مجتمعاات ، ال ساام : -89

 . 2002مصر المحروسة ، ال اهرة ، 

 ، دار الكتب العلمية ، ييروُ .  2عيد الرزاق  الصنعاني : الم صنف ، ط -90 

 1406، الدمام، دار اين ال يم ، 1مد : السنة ،طعيد هللا ين رح-91

 ،  1990عيد الجيار : شرح انصول الخمسة ، موفم للنشر ، الجزائر ، -92

 عيد ال اهر اليتداد  : الفرق يين الفرق ، المكتية العصرية ، ييروُ .-93 

عيد الجيار المعتزلي : شرح انصول الخمسة ، م دمة المح ق ، موفم للنشر ، -94 

 .  1990الجزائر ، 
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الرياض  2عيد اإللت انحمد  : المسائل و الرسائل المروية عن اإلمام احمد ،ط-95

 . 167ص: 1، دار طيية،ج

 عمر فروخ: عي رية العرب في العلم و الفلسفة ، المكتية العصرية ، ييروُ.-96

  علي اليزدو  الحنفي : رصول اليزدو  ، مطيعة جاويد يرس ، كراتشي ، د ُ-97

. 
، دار دمشاق ، دمشااق ،  1علاي حسان موساى و آخارون: تااري  علام الفلاك ، ط-98

1984 . 

 .1996التزالي : المستصفى من علم انصول ،دار الكتب العلمية ييروُ ، -99
 التزالي : المن ذ من الضالل ، المكتية الن افية ، ييروُ .-100

 الفخر الراز  : الحصول في علم الصول   . -101
لفخر الراز  : اعت اداُ فرق المسلمين و المشاركين ، دار الكتاب العلمياة ، ا-102 

 . 1402ييروُ ، 

الكاوار  الكونياة و رنرهاا فاي مساار الكاون ، ترجمات   -فرنك كلوز : النهاياة -103

  1994،  . 111مصطفى فهمي ، عالم المعرفة الكويُ ،رقم : 

 .1978ة ، الكويُ ، فؤاد زكريا : التفكير العلمي ، عالم المعرف-104

  1328الكليني: الكافي من انصول ، دار الكتب اإلسالمية ، طهران ، -105
، منشااوراُ جامعااة   6ليلااى الصااياغ : فااي منهجيااة اليحاا  التاااريخي ، ط  -106

  1999دمشق ، 

لييااب عيااد التنااي: دراساااُ فااي تاااري  العلااوم عنااد العاارب ، الهيئااة المصاارية -107

 .  2008هرة ، العامة للكتاب، ال ا
لطفي عيد الوهاب يحيى : العرب قيل اإلسالم ، دار النهضة العريية ، ييروُ -108

 ،1979 . 
 ، 1996، دار الفكر ، ييروُ ،  1محمد الزقاني: مناهل العرفإن  ، ط-109
، المركااز الن ااافي العريااي 2محماد عايااد الجاااير  : الع اال انخالقاي العريااي ط-110

،2001   . 
، ييُ الحكمة ، ال اهرة ،  1مير عطا : الفراعنة لصوص حضارة ، طمحمد س-111

1996 . 

 .1963مكتية وهية ال اهرة  /1محمد عجاج الخطيب : السنة قيل التدوين ،ط-112
محمد التزالي : اإلسالم في وجت الزحف انحمر، المكتية العصرية، يياروُ    -113

.  
 اب ، الجزائر .محمد التزالي : ف ت السيرة ، دار الشه -114

 محمد ريو زهرة : الدياناُ ال ديمة ،ومحاضراُ في النصرانية -115

  . 1998، دار الشروق ، ال اهرة ،  3محمد قطب : مذاهب فكرية معاصرة ط-116
 ، دار اإلرشاد ، ييروُ 2محمد الرضا الم ففر : ع ائد اإلمامية ،  ط -117

رية  للزيدية ، قدم لت محمد المهد  محمد الخضير : نفرة اإلمامية االنني عش-118

 .  2006، مكتية الرضوان ، مصر ، 
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محمااد الزفاازاف : التعريااف يااال رآن و الحاادي  ، مكتيااة الفااالح ، الكوياااُ ، -119

1984 . 

 محمود الطحان : تيسير مصطلو الحدي  ، دار رحاب ، الجزائر. -120

 .محمود الطحان : رصول التخريل  و دراسة انسانيد   -121

 محمد العنيمين : انصول من علم انصول ، الدار السلفية ، الجزائر   . -122

  ، دُ .  دار الجيل ييروُ ،و  دار انفاق الجديدة , ييروُ :مسلم : الصحيو -123
منصااور حسااب النيااي : اإلشاااراُ ال رآنيااة للساارعة العفمااى و النساايية ، دار -124

 ا كتايت. و رنفر ريض  2002المعارف ال اهرة ، 

 .  2002الزمان يين العلم و ال رآن ، دار المعارف ، ال اهرة ،   -125 

موريس يوكا  : دراسة الكتب الم دسة على ضو  المعارف الحدي  الحدينة ، -126

 .  1977دار المعارف ، لينان ، 

، المركااز الن ااافي  3نصاار حامااد ريااو زيااد : االتجاااه الع لااي فااي التفسااير ، ط  -127

 .  1996، المترب، العريي 

   . 1983، دار التنوير ، ييروُ ،  1نصر ريو زيد : فلسفة التأويل، ط -128
، مكتياة ماديولي، ال ااهرة 2نصر حامد ريو زيد : التفكيار فاي زمان التكفيار ،ط-129

،1995 .  
، مكتيااة مااديولي ، ال اااهرة ،  2، ط  نصاار حامااد ريااو زيااد : اإلمااام الشااافعي-130

1996 . 

،سااينا للنشاار ، ال اااهرة ،  2حامااد ريااو زيااد :ن ااد الخطاااب الااديني ، ط  نصاار-131 

1994  . 

 .   2005، دار الطليعة ، ييروُ ،  5هشام جعيط : الفتنة، ط -132

، دار الطليعة ، ييروُ  1هشام جعيط : تاريخية الدعوة المحمدية في مكة ، ط-133
 ،2007 . 

 .  2007الطليعة، ييروُ، ، دار 3هشام جعيط : الوحي و ال رآن ،ط -134

 .1407الهينمي : مجمع الزوائد ، ال اهرة، دار الريان للترا  ،  -135

،المختاار اإلساالمي ، ال ااهرة 4وحيد الدين خان : الدين فاي مواجهاة العلام ،ط-136

،1978 . 

،   7وحيااد الاادين خااان : اإلسااالم يتحاادى ، ترجمااة ففاار اإلسااالم خااان ، ط -137
 .  1977، ال اهرة ، المختار اإلسالمي 

 يوسف كرم : تاري  الفلسفة الحدينة ، دار ال لم ، ييروُ ، دُ . -138
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 محتويات الكتاب                          
 

 المقدمة: 
 الفصل األول: أباطيل حول الوحي و العقل و سلطة كل منهما .

 روال: تحديد مفهوم الع النية على ضو  الوحي و الع ل.             
 نانيا: رياطيل تتعلق يالوحي و الع ل .             
 نالنا: رياطيل تتعلق يطييعة العالقة يين الوحي و الع ل .             
 رايعا: رياطيل تتعلق يسلطة الوحي و سلطة الع ل .             

 يل حول الوحي و الواقع و الفكر العلمي .الفصل الثاني: أباط
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 روال: رياطيل تتعلق يالوحي و الواقع .              
 نانيا: رياطيل تتعلق يالوحي و الفكر العلمي .             
 نالنا: رياطيل تتعلق ياإلعجاز ال رآني و تفسيره العلمي .             
 دد الحق و تتيره .رايعا: رياطيل تتعلق يدعوى تع             

 . الفصل الثالث: أباطيل حول أصول الدين و أصول الفقه
 أباطيل حول أصول الدين  : -أ       

 روال : رياطيل تتعلق يالتأويل .               
 نانيا : رياطيل تتعلق ياإليمان .              
 نالنا : رياطيل تتعلق يالصفاُ اإللهية  .              

 رايعا : رياطيل تتعلق يالجير و االختيار ، و الشر و الخير .              
 خامسا : رياطيل تتعلق ي ضية التكفير .              
 سادسا : رياطيل تتعلق يخلق العالم و رزليتت ،و يالمعاد انخرو               
 .  -لسالمعليت الصالة و ا -سايعا : رياطيل تتعلق يمكانة النيي              
 نامنا : رياطيل تتعلق يالتسوية يين انديان .                

 أباطيل حول أصول الفقه : -ب      
 الموقف انول : مكانة ال رآن و السنة عند حامد ريي زيد .               
 الموقف الناني : الزعم يأن السنة ليسُ هي المصدر الناني للتشريع               

 الموقف النال  : الزعم يأن السنة النيوية ليسُ وحيا .              
 الموقف الرايع : الزعم يأن السنة ال تست ل يالتشريع .               
 الموقف الخامس : ح ي ة عمل اإلمام الشافعي في السنة النيوية .              
 النيوية .الموقف السادس : زعم لهشام جعيط حول السنة               
 الموقف السايع : حول موقف اإلمام ريي حنيفة من اإلجماا .              

 الفصل الرابع أباطيل حول السيرة و الحديث،و التاريخ و حركة الترجمة
 روال : رياطيل تتعلق يالسيرة النيوية  .              
 نانيا : رياطيل تتعلق يالحدي  النيو   .              

 نالنا : رياطيل تتعلق يالتاري  :              
 رياطيل حول قصص ال رآن الكريم  .-ر                    
 رياطيل تتعلق يمواقف للصحاية و حواد  رخرى  .  -ب                   
 رياطيل تتعلق يالرواياُ الحدينية و التاريخية و منهل تح ي ها-ج                  
 يعا : رياطيل تتعلق يترجمة الترا  ال ديم إلى  اللتة العريية .را              

 الفصل الخامس: أباطيل تتعلق بالمذاهب و الطوائف،و علم الكالم و الفلسفة .
 روال: رياطيل تتعلق يالمذاهب و الطوائف اإلسالمية .               
 نانيا: رياطيل تتعلق يعلم الكالم .                

 نالنا: رياطيل تتعلق يالفلسفة .                
 الفصل السادس:  بين الدين و العلمانية ،و خصائص فكر أدعياء العقالنية 

 أوال: أباطيل حول العالقة بين الدين و العلمانية.              
 رياطيل تتعلق يتعريف العلمانية وغيرها. -1                    
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 يل علمانية حول الحاكمية و الشمولية. رياط -2                    
 شيهاُ رياطيل لعلمنة اإلسالم .  -3                    
 هل العلمانية هي الحل ؟ . -4                    

 ثانيا: خصائص فكر أدعياء العقالنية .              
 الخاتمة :

 أهم المصادر و المراجع:
 محتويات الكتاب:
 : مصنفات للمؤلف

 صفحاُ من تاري  رهل السنة و الجماعة في يتداد . -1
 الداروينية في ميزان اإلسالم و العلم .-2
 دراسة وفق منهل علم الجرح و التعديل –قضية التحكيم في موقعة صفين  -3
 -دراسة وفق منهل علم الجرح و التعديل –النورة على سيدنا عنمان ين عفان  -4
 ري  اإلسالمي و تدوينت .مدرسة الكذايين في رواية التا-5
 دراسة وفق منهل رهل الجرح و التعديل –الصحاية المعتزلون للفتنة الكيرى  -6
 انزمة الع يدية يين انشاعرة و رهل الحدي  . -7
 رخطا  المؤرخ عيد الرحمن اين خلدون في كتايت الم دمة -8
 و محمد رركون انخطا  التاريخية و المنهجية في مؤلفاُ محمد عايد الجاير  -9

                    -عليت الصالة و السالم-رياطيل و خرافاُ حول ال رآن الكريم و النيي محمد-10
 -دراسة ن دية لدحض رياطيل الجاير  ،و خرافاُ هشام جعيط-

 –على ضو  الشرا و الع ل و العلم –ن د فكر الفيلسوف اين رشد الحفيد -11
 -خالل العصر اإلسالمي -اإلسالميالتعصب المذهيي في التاري  -12
 . -وفق منهل علم الجرح و التعديل-يحو  حول الخالفة و الفتنة الكيرى-13
 م اومة رهل السنة للفلسفة اليونانية .   -14
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