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 نظرات شرعیة 
 في 

 فكر منحرف 
 

 ]ولتستـبین سبیــل المجرمـین[
 
 
 

 إعداد 
 سلیمان بن صالح الخراشي

 
 
 

 المجموعة الخامســة 
 

عب666666666666د ال666666666666رحمن  -1
 الشـرقاوي

 محمــد أركـــون -2 

 ھشام جعیـــــط -4  سعاد الصبــــاح -3
 تركي الحمـــــد -6  فدوى طوقــــان -5

 
 اوي)نظرة شرعیة في فكر (عبد الرحمن الشرق

قال األستاذ محمد خیر رمضان یوسف في كتابھ (تتمة األعالم 
) معرف666اً بالش666رقاوي: "ش666اعر، روائ666ي، 279-1/277للزركل666ي) (

 كاتب مسرحي، مفكر.
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ھـ وأتم دراستھ 1339ولد في قریة الدالتون في دلتا مصر عام 
للحقوق في جامعة فؤاد األول. وتولى بعد قیام ث66ورة یولی66و ع66دداً م66ن 

 ب والمراكز القیادیة في مجاالت الثقافة والنشر. المناص
ھ666ـ م666ن 1374وتعتب666ر روایت666ھ "األرض" الت666ي ص666درت ع666ام 

أشھر الروایات العربی66ة الت66ي ص66ورت ش66قاء الف66الح المص66ري وحب66ھ 
 لألرض وقد ترجمت إلى لغات كثیرة. 

وھ66و كش66اعر وكات66ب مس66رحي ع66الج ف66ي قص66ائده ومس66رحیاتھ 
عی66ة معاص66رة، ول66و أن بعض66ھا اتخ66ذ الشعریة قض66ایا سیاس66یة واجتما

 الشكل التاریخي، وكذلك مسرحیاتھ المستمدة من التراث اإلسالمي. 
وھو وإن ك66ان تخصص66ھ ف66ي الق66انون فإن66ھ ك66ان عاش66قاً ل66ألدب، 

 . )1(ویبدو أنھ لقي مقاومة من أسرتھ التجاھھ ھذا االتجاه
قل66ت: أذك66ر أن روایات66ھ والس66یر الت66ي ك66ان یكتبھ66ا ع66ن األئم66ة 

تثیر ض66جة وع66دم رض66ى ب66ین علم66اء المس66لمین، النحی66ازه إل66ى  كانت
 األفكار الیساریة (االشتراكیة). 

ویقول رجاء النقاش في حدیث عنھ: "الش66رقاوي ك66ان ص66احب 
فكر یساري، یدعو إلى التغییر ویؤمن بھ. وكان في الوقت نفس66ھ م66ن 
أصحاب األسلوب الواقعي في معالجة المشكالت الدقیقة، ولذلك قرر 

یخ66وض محاول66ة، أو مغ66امرة كب66رى للتوفی66ق ب66ین الفك66ر الیس66اري  أن
 …والسلطة

كان من أعالم المدرسة األول66ى ف66ي تاریخن66ا الثق66افي والفك66ري، 
وھي المدرسة التي تعمل وتحرص على "التفاھم مع السلطة" وخل66ق 
الجذور معھا، حتى ال یتع66رض فك66ره للقم66ع المس66تمر ال66ذي ی66ؤدي ب66ھ 

 قدرة على اإلنتاج واإلنجاز. في النھایة إلى عدم ال
عل66ى أن66ھ ل66م یس66تطع أن ینج66و بنفس66ھ م66ن ك66ل العواص66ف، رغ66م 

 جھوده الكبیرة التي بذلھا للتوفیق بین الفكر الیساري والسلطة. 
فھ66و ل66م یص66طدم فق66ط بمش66كلة "الس66لطة" الت66ي حلھ66ا بطریقت66ھ، 
وھي التحالف والمھادنة، فقد اصطدم أیض66اً بمش66كلة أخ66رى خطی66رة، 

ة التوفیق بین الفكر الیساري والتراث العرب66ي واإلس66المي، ھي مشكل

                                         
 ھـ)1408(شوال  2ع  9عالم الكتب مج   )1(
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وق66د جاءت66ھ ھ66ذه الفك66رة من66ذ وق66ت مبك66ر ف66ي أواخ66ر الخمس66ینات، وال 
ش66ك ف66ي أن66ھ ك66ان ی66درك أھمی66ة ھ66ذه الفك66رة بعم66ق موھبت66ھ وخص66وبة 
شاعریتھ التي كانت تمتد بجذورھا إلى الشعر العربي القدیم، بما فی66ھ 

 رة وقدرة على الوصف واالستطراد.. من خطابة وقوة موسیقیة ظاھ
كان یدرك بھذه المواھب كلھا أن الفكر الیساري إذا انعزل عن 
الت66راث فس66وف یبق66ى فك66راً جاف66اً غریب66اً ض66عیف الت66أثیر، ول66م یك66ن 
الش66رقاوي یطی66ق لفن66ھ وفك66ره أن یك66ون قطع66ة ب66اردة معروض66ة ف66ي 

الحی66اة، متحف یتفرج علیھا الزائرون والسائحون، كان محباً لحرارة 
عاشقاً لرؤیة النتائج الفعلیة للكلمة والفكرة واض66حة جلی66ة أم66ام عینی66ھ 
في حیاة الناس، وما كان شيء م66ن ذل66ك یمك66ن أن تحق66ق إال بال66دخول 
الق666وي ف666ي ع666الم الت666راث، وأھ666م م666ا ف666ي ھ666ذا الت666راث ھ666و الت666اریخ 
اإلسالمي والفكر اإلسالمي، وھنا دخل بأفك66اره الجدی66دة إل66ى الت66اریخ 

مي والفك66ر اإلس66المي، وق66دم ف66ي الس66نوات األخی66رة م66ن حیات66ھ اإلسال
أعماالً بارزة في ھ66ذا المج66ال ب66دأت بكتاب66ھ "محم66د رس66ول الحری66ة"، 
وتوقف666ت عن666د آخ666ر أعمال666ھ "الص666دیق أب666و بك666ر". واس666تطاع بھ666ذه 

أن یصل إلى جماھیر واسعة جداً من القراء، وأن یدخل … األعمال 
 سلمین. بفكره إلى معظم بیوت العرب والم

ولك6666ن محاولت6666ھ "التوفیقی6666ة" ب6666ین فك6666ره الیس6666اري والت6666راث 
اإلس66المي ج66رت علی66ھ الكثی66ر م66ن المع66ارك العنیف66ة الت66ي م66ات وف66ي 

 ولم یستطع أبداً أن یجد لھا حالً نھائیاً حاسماً..… نفسھ شيء منھا
لقد ثار علیھ الكثیرون .. ولم یتقبلوا منھجھ في دراس66ة اإلس66الم 

 وتراثھ. 
مظاھر ھذه المع66ارك العنیف66ة أن مس66رحیتھ "الحس66ین وكان من 

ث66ائراً وش66ھیداً"، وھ66ي م66ن ج66زأین، ل66م ت66ر الن66ور حت66ى (اآلن) رغ66م 
ظھورھ6666ا من6666ذ ح6666والي عش6666رین عام6666اً، وذل6666ك بس6666بب اعت6666راض 
المحافظین عل66ى المس66رحیة ورفض66ھم لم66نھج الش66رقاوي ف66ي تص66ویر 

 التاریخ اإلسالمي والتعبیر عنھ. 
مع666ارك أن كتاب666ھ "محم666د رس666ول وك666ان م666ن مظ666اھر ھ666ذه ال

الحریة" ما زال مص66ادراً ف66ي ع66دد كبی66ر م66ن بل66دان الع66المین العرب66ي 
 واإلسالمي. 
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وكان من مظھر ھذه المعركة العنیفة، ما دب بین66ھ وب66ین الش66یخ 
عب66د الحل66یم محم66ود ف66ي الس66بعینات م66ن خ66الف ب66الغ العن66ف والح66دة.. 

الغزال66ي م66ن  وك66ان م66ن ذل66ك أیض66اً م66ا دب بین66ھ وب66ین الش66یخ محم66د
خ66الف ص66اخب عن66دما ك66ان الش66رقاوي یكت66ب دراس66تھ الواس66عة ع66ن 

 "علي إمام المتقین". 
وھكذا فقد أراد الشرقاوي أن یحق66ق منھج66ھ ف66ي "التوفی66ق" ب66ین 
أفك666اره الیس666اریة وب666ین الت666راث اإلس666المي فخ666اض معرك666ة بالغ666ة 
الشراسة، ولم یخ66رج منھ66ا بغی66ر ج66راح ترك66ت آثارھ66ا واض66حة عل66ى 

 . )1(لمھ"نفسھ وق
وف666ي آخ666ر ح666وار مع666ھ ف666ي مجل666ة "المص666ور"، أج666راه مع666ھ 
المحاور مصطفى عب66د الغن66ي، وض66منھ كتاب66ھ "الش66رقاوي متم66رداً"، 
وبعد أن قرأه الشرقاوي مكتوباً، قال لھ إنھ یفض66ل نش66ر الح66دیث بع66د 
وفاتھ. والذي فھمتھ من الحوار أنھ كان66ت ل66ھ می66ول ش66یوعیة، وأفك66ار 

منھج الیساري. ولكنھ ك66ان ینف66ي انتم66اءه ألي اشتراكیة، مجسدة في ال
حزب. ومع ذلك عندما سئل: أین تضع نفسك في خارطة التص66نیفات 

 إلى غیر ذلك؟ … المألوفة: یمین، یسار، تقدمي، ماركسي، وسط
ق66ال: أن66ا ض66د مث66ل ھ66ذه التص66نیفات، وأن66ا م66وقفي یتح66دد ف66ي 

لواض66ح انحیازي للح66ق والحری66ة والش66عب، ویتح66دد أكث66ر باالنحی66از ا
 والصریح إلى ھذا المعسكر األخیر.. الشعب. 

وإذا أردت التوق66ف عن66د التفكی66ر ال66ذي یتخ66ذ س66مة دینی66ة ف66إنني 
أقول: إن الفكر الحقیقي یجب أن یكون دائماً لتحقیق الھدف األس66مى، 
 وھذا الھدف األسمى ال یخرج بأیة حال عن تك66وین (مجتم66ع فاض66ل)

)2( . 
لرحیل66ھ تق66رر إنش66اء مدرس66ة  وف66ي االحتف66ال بال66ذكرى الخامس66ة

وبی66ت ثقاف66ة باس66مة ف66ي قریت66ھ، وتنظ66یم مس66ابقة ف66ي القص66ة والروای66ة 

                                         
 . 38 – 37ھـ ص 28/3/1408 – 3293المصور ع   )1(
 . 60المصدر السابق، العدد نفسھ، ص   )2(
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والشعر والمقال باس66مھ، كم66ا أطل66ق اس66مھ عل66ى أح66د الش66وارع الھام66ة 
 . )1(بمدینة شبین الكوم تخلیداً لذكره

 ومن أعمالھ المتنوعة: 
ام66ة الق66اھرة: الھیئ66ة المص66ریة الع -اب66ن تیمی66ة: الفقی66ھ المع66ذب-

ص. (مؤلف666ات عب666د ال666رحمن الش666رقاوي؛ 257ھ666ـ، 1408للكت666اب، 
12 .( 

 ص. 429ھـ 1404األرض. القاھرة: مكتبة غریب، -
. الق666اھرة: الھیئ666ة المص666ریة العام666ة 3أئم666ة الفق666ھ التس666عة. ط-

 ) 14،15مج. (مؤلفات عبد الرحمن الشرقاوي؛ 2ھـ، 1407للكتاب، 
 ):4الدراسات التاریخیة؛ -
 
 

زی666د ب666ن عل666ي زی666ن العاب666دین، اإلم666ام جعف666ر  : اإلم666ام1م666ج 
الصادق، أبو حنیفة النعم66ان، مال66ك ب66ن أن66س، اللی66ث ب66ن س66عد، اإلم66ام 

 الشافعي. 
 : اإلمام أحمد بن حنبل. 2مج 
 : اإلمام ابن حزم.3مج 
 : العز بن عبد السالم. 4مج 

منظ666راً. الق666اھرة: الھیئ666ة  13الحس666ین ث666ائراً: مس666رحیة ف666ي -
 كتاب. المصریة العامة لل

مناظر. القاھرة: الھیئ66ة  6الحسین شھیداً: مسرحیة شعریة في -
 المصریة العامة للكتاب. 

 خامس الخلفاء: عمر بن عبد العزیز القاھرة: مكتبة غریب. -
 الشوارع الخلفیة. القاھرة: دار الشعب. -
 الصدیق: أول الخلفاء. القاھرة: مكتبة غریب. -
 اھرة: دار المعارف. صالح الدین: النسر األحمر. الق-

                                         
ھـ). وانظر مقال: "عبد ال66رحمن الش66رقاوي ی66زور الس66یرة 8/6/1413( 38713األھرام ع   )1(

.ول66ھ ترجم66ة 37-36ص ھ66ـ) 21/11/1408( 873والت66اریخ"/ أن66ور الجن66دي. المجتم66ع ع 
، وجی66ل 231وقائم66ة بأعمال66ھ ف66ي : ببلیوجرافی66ا الروای66ة ف66ي إقل66یم غ66رب ووس66ط ال66دلتا ص 

 . 203العمالقة والقمم الشوامخ في ضوء اإلسالم ص 
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عراب66ي: زع66یم الفالح66ین: مس66رحیة ش66عریة. الق66اھرة: مرك66ز -
 ص. 231ھـ، 1406األھرام للترجمة والنشر، 

الفاروق عمر بن الخط66اب. الق66اھرة: مرك66ز األھ66رام للترجم66ة -
 ص. 302ھـ، 1407والنشر، 

الفت666ى مھ666ران: مس666رحیة ش666عریة. الق666اھرة: ال666دار القومی666ة، -
 ھـ 1385
 القاھرة: عالم الكتب .  الفالح .-
 قلوب خالیة. القاھرة: الدار القومیة. -
 مأساة جمیلة. -
. الق666اھرة:  8محم666د رس666ول الحری666ة. الق666اھرة دار الش666عب. ط-

 الھیئة المصریة العامة للكتاب. 
. -وفق66ھ هللا–وطن66ي عك66ا". انتھ66ى ك66الم األس66تاذ محم66د خی66ر -

 (بتصرف یسیر). 
مس66لك الش66رقاوي ف66ي روایات66ھ  قل66ت: لق66د تنب66ھ العلم66اء لخط66ورة

وكتب66ھ، ومحاولت66ھ إس66قاط فك66ره الیس66اري عل66ى األح66داث اإلس66المیة، 
 فحذروا منھا. 

وم66ن ذل66ك: م66ا ذك66ره األس66تاذ أن66ور الجن66دي ف66ي كتاب66ھ (جی66ل 
).، حی66ث 252-223العمالقة والقمم الشوامخ في ضوء اإلسالم)(ص 

النظ66ر أن  قال متحدثاً ع66ن الھجم66ة عل66ى اإلس66الم: "ولك66ن ال66ذي یلف66ت
تتوالى األحداث ھكذا في مھاجمة اإلسالم؛ فیكتب ل66ویس ع66وض ف66ي 
(المص66ور) ع66ن مص66ر العلمانی66ة وع66ن مص66ر الفرعونی66ة فیخ66وض 
أوحاالً شدید السواد والقتامة وال یستطیع أن یصل إلى شيء، ثم نج66د 
تلك الص66فحات الت66ي وس66مت باس66م (اإلم66ام عل66ي) ف66ي جری66دة األھ66رام 

حمن الش66رقاوي وكی66ف ج66دد خص66ومتھ القدیم66ة والت66ي كتبھ66ا عب66د ال66ر
لإلس66الم تح66ت أس66لوب ب66راق م66ن االنتم66اء لإلس66الم، وغف66ل ع66ن أن 
تاریخھ ال یزال معروفاً ومذكوراً، وأن كتابھ (محمد رسول الحری66ة) 
وتقریر اإلمام أبو زھره ما یزال بین أیدي الناس، واألمانة التاریخیة 

م أب66و زھ66ره أول م66ن حص66ل والمس66ئولیة التاریخی66ة ف66إن تقری66ر األم66ا
 . 1975علیھ األستاذ محمد نعیم ونشرتھ االعتصام 
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فإذا تجاوزه قلیالً فروایة (الحسین شھیداً) ق66د ُدمغ66ت أیض66اً م66ن 
جماعة من العلماء، م66ن بی66نھم ال66دكتور الطی66ب النج66ار ب66الظلم الش66دید 
للمجتمع اإلس66المي، عل66ى ال66ذي افت66رى ب66ھ ط66ھ حس66ین، عل66ى العص66ر 

رة ف66ي كتاب66ھ (ح66دیث األربع66اء) ح66ین وص66فھ بأن66ھ عص66ر الثاني للھج66
ش666ك ومج666ون وفی666ھ جماع666ة الت666ابعین واألع666الم مث666ال أب666و حنیف666ة 
والشافعي وأحمد بن حنبل والحسن البصري، وھو ما ذھب إلی66ھ عب66د 
الرحمن الش66رقاوي ف66ي روای66ة (الحس66ین ش66ھیداً) ال66ذي كش66ف ع66ن أن 

إلسالمي بعد وف66اة كاتب الروایة كان حریصاً على تصویر المجتمع ا
الرس66ول ص66لى هللا علی66ھ وس66لم بنص66ف ق66رن فق66ط ف66ي ص66ورة بش66عة، 
وكأن ھذا المجتمع قد تدالى وتھاوى وص66ار مجتم66ع عرب66دة وفج66ور، 
ومجتمع شقاق ونفاق، ومجتمع جبن وضعف، ومجتمع خیان66ة ونك66ث 
للعھود! مع أن المجتم66ع ك66ان ال ی66زال ح66افالً بع66دد كبی66ر م66ن ص66حابة 

 علی66ھ وس66لم وفی66ھ ع66دد ض66خم م66ن الت66ابعین لھ66م رس66ول هللا ص66لى هللا
بإحسان، وقد وسم علماء األزھر المسرحیة بأنھا تش66ھر بجماع66ة م66ن 
أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھ66م ق66دوة لن66ا، وق66د ت66رددت 
ف666ي المس666رحیة عب666ارات االتھ666ام ب666الكفر والخ666روج ع666ن اإلس666الم 

كم666ا ص666ورت وعب666ارات اللع666ن والتع666ریض والتش666نیع بالحرم666ان، 
المسرحیة العصر األموي تصویراً یجافي الحقیقة في بعض النواحي 
فوصفتھ بأنھ عھد اإلقطاع واألطماع وجردت األمویین من ك66ل خی66ر 
وق66دمت القص66ة شخص66یات ل66م یعیش66وا ف66ي مرحلتھ66ا التاریخی66ة أمث66ال 

ھجری66ة ف66ي خالف66ة عثم66ان  25وحش66ي ب66ن ح66رب ال66ذي م66ات س66نة 
ن القس66وة ف66ي الحك66م عل66ى معاوی66ة م66ع رضي هللا عنھ، وھناك ن66وع م66

أن66ھ ص66حابي وم66ن كت66اب الرس66ول ص66لى هللا علی66ھ وس66لم فق66د ذك66رت 
المسرحیة أنھ عطل أصالً من القرآن وزی66ف قاع66دة الش66ورى وأھ66در 
أحك66ام الس66نة، وت66ردد ف66ي المس66رحیة أكث66ر م66ن م66رة التع66ریض بنظ66ام 
الج66واري حی66ث تناول66ت ألش66خاص عب66ارات االتھ66ام ب66اللھو والتمت66ع 
بالجواري عل66ى س66بیل التع66رض وال66تھكم كم66ا تن66اثرت ف66ي المس66رحیة 
عبارات مأخوذة من جو غیر إسالمي كقولھ (ما جئت أللق66ي س66الحاً، 

 ألمأل كل بیت بالمحبة، جئت أللقي موعظة الخ. 
 كتابات الشرقاوي: 
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فإذا أضفنا ھذا التقریر إلى تقریر الشیخ أبو زھ66ره ح66ول كت66اب 
ن أن تتكون لنا صورة ذات ھ66دف واض66ح (محمد رسول الحریة) أمك

من كتابات عبد ال66رحمن الش66رقاوي ال66ذي ق66دم ص66الح ال66دین األی66وبي 
ف66ي قص66ة (النس66ر األحم66ر) ف66ي قال66ب غی66ر ك66ریم ومج66اف لحق66ائق 
التاریخ، فھو یجعل منھا دعوة مباشرة وصریحة لالستسالم والص66لح 

الدین مع الغرب وطلب السالم الخادع الكاذب، وما كان ھكذا صالح 
یوماً في حیاتھ ولكنھا محاولة الستغالل النصوص التاریخیة ألھ66واء 
العصر، ولقد ع66اش ص66الح ال66دین حت66ى آخ66ر ی66وم م66ن حیات66ھ مجاھ66داً 
مؤمن66اً یرف66ع رای66ة الجھ66اد ف66ي س66بیل هللا، وھك66ذا تت66رابط أعم66ال عب66د 
الرحمن الشرقاوي على طریق واحد وھدف واحد وھو یتابع مخطط 

ة الرس66ول ص66لى هللا علی66ھ وس66لم، وك66ان كتاب66ھ طھ حسین ح66ول بش66ری
(محم66د رس66ول الحری66ة) حلق66ة رابع66ة لكت66اب (عل66ى ھ66امش الس66یرة) 
كذلك فقد كان كتاب66ھ ع66ن (عل66ي) ھ66و الحلق66ة الثالث66ة م66ن كت66اب (الفتن66ة 
الكبرى) إنھا نفس األفكار والطریقة والغایة التي رسمھا االستش66راق 

ھ الباطنی66ة والوثنی66ة اعتم66اداً إلع66ادة كتاب66ة الت66اریخ اإلس66المي بمفاھیم66
عل666ى مص666در غی666ر مص666ادر أھ666ل الس666نة والجماع666ة، والتوس666ع ف666ي 
األساطیر والخیال القصصي واالعتماد على كت66اب األغ66اني ومتابع66ة 
خصوم الشیخین أب66ي بك66ر وعم66ر، ك66ل ھ66ذا ال یق66دم عم66الً تاریخی66اً أو 

 أدبیاً لھ قیمة ذاتیة. 
تی66ارات التغری66ب ف66ي  إن درجة الوعي اإلسالمي الیوم ف66ي فھ66م

تحری66ف الت66اریخ اإلس66المي وتفریغ66ھ م66ن طوابع66ھ الحقیقی66ة بوص66فھ 
مصدراً من مصادر الیقظة اإلسالمیة قد أصبحت عالیة، ودلی66ل ذل66ك 
ما كتب في الرد عل66ى ل66ویس ع66وض وم66ا وص66ل الص66حف م66ن ردود 
على توفیق الحكیم وعبد الرحمن الشرقاوي، نعتقد أن ھ66ذه األق66الم ال 

تكس66ب ثق66ة ق66ارئ واح66د م66ن ال66ذین عرف66وا خلفی66ات ھ66ذه  تس66تطیع أن
التیارات، ولیعلم ھؤالء جمیعاً أن خطط التخریب والغزو الثق66افي ق66د 
كشفت تماماً مھما حاولوا تغییر جلودھم ومھما خلط66وا أوراقھ66م، أم66ا 
الصحف فإن مسئولیتھا التاریخی66ة كبی66رة وف66ي إخف66اء كلم66ة الح66ق ف66ي 

ة، وم66ا كان66ت ھك66ذا ت66دار المس66اجالت ال66رد عل66ى الباط66ل خیان66ة لألم66
الفكریة في الماضي حیث یسمح لكل صاحب رأي أن یدلي بأیة حتى 
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تتبل666ور النت666ائج وینكش666ف ال666رأي الص666حیح للجم666اھیر الت666ي تحت666رم 
صحفھا وتثق بھ66ا، أم66ا أن تحج66ب اآلراء كلھ66ا ویتبن66ى ال66رأي الواح66د 
ر المص66ر عل66ى جھ66ة نظ66ره فھ66ا م66ا ال یتف66ق م66ع أدن66ى أص66ول الح66وا

 الصحفي. 
إنھا محاولة لتحطیم الص66حوة والقض66اء عل66ى األص66الة ولط66رح 
مزی66د م66ن الش66بھات والش66كوك والس66موم عل66ى الطری66ق ال66ذي عب66ده 
المص66لحون .. لیس66لك علی66ھ المس66لمون إل66ى إقام66ة المجتم66ع اإلس66المي 

 الذي رسمھ القرآن الكریم . 
 كتاب (محمد رسول الحریة)
أبو زھ66رة رك66زت عل66ى الس66موم  إن المناقشة التي قام بھا الشیخ

 الناقعة في الكتاب، قال: 
"ل66م یس66لم الكات66ب م66ن الخط66أ، أو ب66األحرى ك66ان ل66ھ اتج66اه غی66ر 
إسالمي من البدایة، فھو م66ا درس محم66داً ص66لى هللا علی66ھ وس66لم عل66ى 
أنھ رس66ول ی66وحى إلی66ھ، ب66ل عل66ى أن66ھ رج66ل عظ66یم ل66ھ آراء اجتماعی66ة 

اً أن66ھ قص66اص أدی66ب یص66وغ فسرھا الكاتب على ھوى ما یرید، م66دعی
 التاریخ في قالب قصصي فني. 

وق66د تك66ون ھ66ذه الكتاب66ة مفی66دة لق66وم یص66غرون م66ن ش66أن محم66د 
صلى هللا علیھ وسلم، ویھون66ون م66ن أم66ره فت66ـزیل عن66ھ م66ا یتوھم66ون، 
وتب66ین أن ل66ھ ش66أناً ومقام66اً ف66ي تفكی66ره ومنح66اه، وإذا ل66م تك66ن الكتاب66ة 

صویر حس66ن ف66ي الجمل66ة لغی66ر صادقة من كل الوجوه فھي في ذاتھا ت
المسلمین، وفي ھذا الحال فقط، لك66ن یفس66دھا طم66س الحق66ائق الكب66رى 

 أو تجاھلھا. 
 مقام النبي الرسول صلى هللا علیھ وسلم: 

أم66ا نش66ر ھ66ذه الكتاب66ة ب66ین المس66لمین ال66ذین یعرف66ون مق66ام النب66ي 
نب66ي صلى هللا علیھ سلم، عند هللا، ومقام الرسالة اإللھیة التي حملھ66ا ال

صلى هللا علیھ وسلم، والتي ھي مصدر علمھ، فإنھ ال فائ66دة فیھ66ا م66ن 
جھ66ة، وھ66ي ت66وھین للعقی66دة اإلس66المیة م66ن جھ66ة ثانی66ة، ث66م ھ66ي غی66ر 

 صادقة من جھة ثالثة. 
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وإذا برر نشرھا بین غیر المسلمین لتقریب نفوسھم م66ن مب66ادئ 
تن66ة محمد صلى هللا علیھ وسلم، فنشرھا بین الم66ؤمنین باع66ث عل66ى الف

 ومنفر للقلوب ومضعف لإلیمان. 
وإن أول م666ا یلمح666ھ الق666ارئ م666ن الكت666اب بع666د اس666تیعابھ جمل666ة 

 وتفصیالً: 
أن الكاتب یقطع النبي صلى هللا علیھ وسلم عن الوحي، فكل ما 
كان من النبي صلى هللا علیھ وس66لم: م66ن مب66ادئ وجھ66اد ف66ي س66بیل هللا 

یھ بمقتض66ى بش66ریتھ ال إنما ھي عنده، ال بوحي من هللا تعالى، وھي ف
 بمقتضى رسالتھ. 

م66ع إرداف66ھ بعن66وان آخ66ر –ولع66ل العن66وان ال66ذي اخت66اره للكت66اب 
أراد أن یش66یر ب66ھ إل66ى بش66ریة النب66ي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم  -ص66غیر

مبتوتھ عن الوحي، وھ66ذا العن66وان: قول66ھ تع66الى معلم66اً نبی66ھ ص66لى هللا 
لجملة القرآنی66ة ل66یعلن علیھ وسلم "إنما أنا بشر مثلكم" فقد اختار ھذه ا

أن ما وصل إلیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم من مبادئ جاھ66د ألجلھ66ا، 
 إنما ھو صادر من بشریة كاملة ال عن نبوة. 

ولكي یتم لھ االستشھاد، اقتط66ع الجمل66ة اقتطاع66اً عم66ا قبلھ66ا وم66ا 
بعدھا، فإن ھذه الجملة وردت في نصین من نصوص الق66رآن الك66ریم 

(قل إنما أنRRا بشRRر ورة الكھف وھو قول هللا تعالى: أولھما: في آخر س
مRRثلكم یRRوحى إلRRي أنمRRا إلھكRRم إلRRھ واحRRد فمRRن كRRان یرجRRو لقRRاء ربRRھ 

 ).فلیعمل عمالً صالحاً وال یشرك بعبادة ربھ أحداً 
(قل إنما أنRRا بشRRر وثانیھما: في سورة فصلت وھو قولھ تعالى: 
یRRھ واسRRتغفروه مثلكم یRRوحى إلRRّي أنمRRا إلھكRRم إلRRھ واحRRد فاسRRتقیموا إل

 ). وویل للمشركین
ونرى النص الذي اختاره شعاراً لكتابة مقطوع66اً عم66ا قبل66ھ وم66ا 
بع66ده، فم66ا قبل66ھ ھ66و قول66ھ تع66الى مخاطب66اً النب66ي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم 
بقول66ھ "ق66ل" وھ66و یص66رح بخط66اب هللا تع66الى للنب66ي ص66لى هللا علی66ھ 

ول66م ی66أت ب66ھ  وسلم، وما بعده ھو قولھ تع66الى "ی66وحى إل66ّي"، ق66د أبع66ده
ألنھ ال یتفق مع غرضھ الذي یھدف إلی66ھ ألن66ھ یری66د نف66ي ال66وحي ع66ن 

 الحیاة المحمدیة. 
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وإن الق66ارئ لیس66یر قل66یالً ف66ي الكت66اب، حت66ى یج66د الكات66ب ینف66ي 
الخطاب السماوي للرسول صلى هللا علیھ وسلم، فال یذكر أن جبریل 

أول  خاط66ب النب66ي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم ف66ي العی66ان، فھ66و یق66ول ف66ي
 نـزول الوحي بالقرآن ما نصھ. 

ولكن في تلك اللیلة من رمضان، أغفى قلیالً ثم ن66ام، ف66رأى م66ن 
یعرض علیھ كتاباً ویطلب منھ أن یقرأ، فقال ما أنا بقارئ، ولكنھ ألح 

(اقRRرأ باسRRم ربRRك الRRذي خلRRق، علیھ أن یقرأ، فسألھ ماذا أقرأ فقال لھ: 
، الRRذي علRRم بRRالقلم، علRRم خلق اإلنسان مRRن علRRق، اقRRرأ وربRRك األكRRرم

: وعن66دما اس66تیقظ م66ن نوم66ھ یحف66ظ م66ا س66معھ م66ن اإلنسان ما لم یعلم)
النوم ویستوضح حلمھ فیما بینھ وبین نفسھ، فإذا ب66ھ وھ66و ب66ین الیقظ66ة 
والنوم كأنھ یسمع صوتاً بعیداً یقول لھ: أنت رس66ول هللا وأن66ا جبری66ل؟ 

 ). 68،69(من
لم ف66ي الن66وم، یخ66الف م66ا وإن تصویر الوحي في ھذا المقام بالح

أجمع علیھ المسلمون من أن جبریل علیھ الس66الم ك66ان یخاط66ب النب66ي 
 صلى هللا علیھ وسلم بالعیان ال في المنام. 

ون66ـزول س66ورة القل66م، ك66ان  -اق66رأ–نعم قبل ذلك الخطاب بقول66ھ 
إرھاص الوحي یجئ إلی66ھ فیم66ا یج66ئ ف66ي رؤی66ا منامی66ھ حت66ى إن66ھ ك66ان 

حو مثل فلق الصبح، كما ص66رح البخ66اري، یرى الرؤیا تجئ في الص
ولكن لم تكن تعتبر خطاباً من السماء، حتى نـزول ال66وحي ومخاطب66ة 
جبریل األمین ال66ذي ت66ردد ذك66ره ف66ي الق66رآن عل66ى أن66ھ رس66ول هللا إل66ى 

 الذین یصطفیھم من األنبیاء لتبلیغ الرسالة اإللھیة ألھل األرض. 
علی666ھ وس666لم،  وإن666ھ إذ یقط666ع الرس666الة ع666ن الرس666ول ص666لى هللا

ویقطع الوحي عنھ، ویتجھ إلى القرآن فیذكر عبارات66ھ أحیان66اً منس66وبة 
إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم، على أنھا م66ن تفكی66ره، وم66ن قول66ھ، ال 
أنھا قرآن موحى بھ وقائلھ ھو هللا سبحانھ وتعالى، وأن ذل66ك لمبث66وث 

 في الكتاب بكثرة ولنضرب على ذلك بعض األمثلة. 
 شیرتھ األقربین:)إنذار ع1(

ما نصھ (رأى محم66د أن یجم66ع أس66رتھ م66ن  80ذكر في صفحة 
بني عبد الملطب إلى اإلیمان بما جاء بھ فلیس أحب إلیھ من عشیرتھ 
األقربین) وتراه یذكر ذلك على أنھ رأي إرت66آه ویغف66ل األم66ر القرآن66ي 
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(وأنذر عشیرتك األقربین، واخفض جناحRRك الثابت وھو قولھ تعالى: 
، فتراه في ھذا الكالم ال66ذي قال66ھ ینس66ب ك66ل عك من المؤمنین)لمن اتب

 ما یكون بوحي قرآني إلى أنھ رأي رآه النبي صلى هللا علیھ وسلم. 
 )تبت یدا أبي لھب: 2(

وف66ي ھ66ذا المق66ام اعت66رض أب66و لھ66ب ع66م النب66ي ص66لى هللا علی66ھ 
وسلم، فیذكر الكاتب في ذلك ما نصھ: "فاسمع یا أبا لھب اسمع إذن، 

تبRRت الرعد، تباً لك أنت، تب66ا ل66ك س66ائر یوم66ك وس66ائر حیات66ك ( سمعت
) فتراه ف66ي ھ66ذا ینس66ب إل66ى النب66ي ص66لى 83(ص  یدا أبي لھب وتب)

(تبت یدا أبي لھب وتب ما أغنى عنھ مالھ هللا علیھ وسلم قولھ تعالى 
ومRRا كسRRب، سیصRRلى نRRاراً ذات لھRRب وامرأتRRھ حمالRRة الحطRRب فRRي 

 . جیدھا حبل من مسد)
أن66ھ ینس66ب ھ66ذه الس66ورة إل66ى النب66ي ص66لى هللا علی66ھ  وبھ66ذا ن66رى

) م66ن 87وسلم، ال إلى هللا سبحانھ وتعالى. ومث66ل ذل66ك ج66اء ف66ي (ص 
الكتاب، ففیھا ما نصھ: تباً لھا (أي المرأة أبي لھب) كما تبت یدا أبي 

 لھب وتبت یدا أبي لھب وتب وامرأتھ حمالة الحطب.
 )القتال في الشھر الحرام: 3(

ر المشركین ألمر النبي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم بأن66ھ یذكر استنكا
(إنھ66ا لكبی66رة أن یقت66ل  183قاتل في األشھر الحرم فیقول ف66ي ص66فحة 

عبد هللا (أي ابن جح66ش) أح66داً ف66ي الش66ھر الح66رام، ولك66ن الفتن66ة أكب66ر 
 من القتل وصد الناس عن البیت العتیق وإخراج أھلھ منھ أكبر). 

لنب66ي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم عل66ى یذكر ھذا الك66الم منس66وباً إل66ى ا
یسRRألونك أنھ من عنده، مع أنھ في الق66رآن الك66ریم وهللا تع66الى یق66ول: (

عن الشھر الحرام قتال فیRRھ قRRل قتRRال فیRRھ كبیRRر وصRRد عRRن سRRبیل هللا 
وكفر بھ والمسجد الحRRرام وإخRRراج أھلRRھ منRRھ أكبRRر عنRRد هللا والفتنRRة 

 ). أكبر من القتل
 )أسرى بدر: 4(

صلى هللا علیھ وسلم بعد غزوة ب66در أص66حابھ ف66ي استشار النبي 
ش66أن األس66رى، فأش66ار عم66ر بق66تلھم وأش66ار أب66و بك66ر ب66العفو، وتوس66ط 
النبي صلى هللا علیھ وسلم فاخت66ار أن یفت66دوا م66ن أھلھ66م، وق66د ب66ین هللا 
سبحانھ لنبیھ الحكم في أخذه أس66رى، والمعرك66ة دائم66ة مس66تمرة، ألن66ھ 
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ن القت66ال، وق66د ن66زل ف66ي ذل66ك قول66ھ ال أسرى إال بعد أن یعجز العدو ع
مRRا كRRان لنبRRي أن یكRRون لRRھ أسRRرى حتRRى یRRثخن فRRي األرض، تع66الى: (

تریدون عرض الدنیا وهللا یرید اآلخرة وهللا عزیز حكیم، لوال كتRRاب 
 . من هللا سبق لمسكم فیما أخذتم فیھ عذاب عظیم)

ھن66اك ف66ي القض66یة عم66ل م66ن النب66ي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم ول66وم 
هللا، لكن الكاتب یقول إن النبي صلى هللا علی66ھ وس66لم بع66د وتوجیھ من 

تأمل وتدبر قرر خطأ الفداء، وھ66ذا ن66ص كالم66ھ فق66د أطل66ق كثی66راً م66ن 
غیر القلیل، فانقطع یفك66ر وخ66رج عل66ى  -أي لم یبق–األسرى ولم یعد 

أصحابھ یقول: إنھ أخطأ ھو وأبو بكر حین لم یسمعا لنص66یحة عم66ر، 
ش أس66راھا لتس66تعین بھ66م عل66ى حرب66ھ م66رة فم66ا ك66ان ل66ھ أن یت66رك لق66ری

. (مRRا كRRان لنبRRي أن یكRRون لRRھ أسRRرى حتRRى یRRثخن فRRي األرض)أخرى 
 ). 203/204(ص 

وبھ66ذا یتب66ین أن66ھ ی66رى أن ھ66ذا ل66یس وحی66اً، ولكن66ھ م66ن ت66أمالت 
 النبي صلى هللا علیھ وسلم، وأن القرآن من عند محمد ال من عند هللا. 

 علیھ وسلم: )إبطال التبني من النبي صلى هللا 5(
ینسب إبطال التبني إلى النبي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم، وال ینس66بھ 
إل66ى هللا، م66ع أن التبن66ي ح66رم ب66أمر هللا، فق66د ق66ال هللا تع66الى ف66ي س66ورة 

ومRRا جعRRل أدعیRRاءكم أبنRRاءكم ذلكRRم قRRولكم بRRأفواھكم وهللا األح66زاب (
یقول الحق وھو یھدي السبیل، ادعوھم آلبائھم ھRRو أقسRRط عRRن هللا، 

ن لم تعلموا آبRRاءھم فRRإخوانكم فRRي الRRدین ومRRوالیكم، ولRRیس علRRیكم فإ
جنRRاح فیمRRا أخطRRأتم بRRھ ولكRRن مRRا تعمRRدت قلRRوبكم وكRRان هللا غفRRوراً 

 . رحیماً)
مRRا كRRان محمRRد أبRRا أحRRد مRRن ویقول سبحانھ ف66ي نف66س الس66ورة: (
لكن المؤلف یذكر قصة زید  رجالكم ولكن رسول هللا وخاتم النبیین)

زین66ب بن66ت جح66ش، وش66كواه منھ66ا، وق66ول النب66ي بن حارثة مع زوجھ 
ص66لى هللا علی66ھ وس66لم ل66ھ: أمس66ك علی66ك زوج66ك، ویب66ین أن ال66زوجین 
أصبحا ال یطیقان االستمرار، ویذكر إشاعة أن النب66ي ص66لى هللا علی66ھ 
وسلم طمع في جمالھا، وم66ا ك66ان للنب66ي أن یت66زوج زوج66ة متبن66اة ألن66ھ 

 ابنھ، ثم یقول: 
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ھ وسلم خ66رج یق66ول أن المتبن66ي ل66یس ولكن محمداً صلى هللا علی
كاالبن تماماً فالولد ش66يء آخ66ر، وأن66ھ إنم66ا ت66زوج زین66ب لك66ي ی66دركوا 
ھذا، وكیال یكون على المؤمنین حرج في أزواج أدعیائھم، فال حاجة 

 ). 216لھ بجمال زینب، ولدیھ عائشة وحفصة (ص 
فھو في ھذا یدعي أن التحریم للتبني من محم66د ص66لى هللا علی66ھ 

ویدعي أن محمداً تزوج زینب من تلقاء نفسھ، مع أنھ فعل ذلك  وسلم
وإذ تقول للذي أنعم بأمر من هللا تعالى في قولھ من سورة األحزاب (

هللا علیRRھ وأنعمRRت علیRRھ أمسRRك علیRRك زوجRRك واتRRق هللا وتخفRRي فRRي 
نفسك ما هللا مبدیھ وتخشى الناس وهللا أحRRق أن تخشRRاه فلمRRا قضRRى 

ھRRا لكRRیال یكRRون علRRى المRRؤمنین حRRرج فRRي زیRRد منھRRا وطRRراً زوجناك
 . أزواج أدعیائھم إذا قضوا منھن وطراً وكان أمر هللا مفعوالً)

فتراه ینسب التح66ریم إل66ى النب66ي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم، وینس66ب 
ال66زواج ل66رأى إرت66آه الرس66ول علی66ھ الص66الة والس66الم م66ع أن66ھ ثاب66ت 

ي ص66لى هللا علی66ھ بالقرآن، ولكنھ ینسب ما جاء بالقرآن دائماً إلى النب66
 وسلم. 

وإنا لنحمد لھ أنھ ل66م یس66ر وراء المستش66رقین ف66ي إدع66ائھم أخ66ذاً 
بما ج66اء ف66ي روای66ة ض66عیفة ع66ن بع66ض الت66ابعین، أن النب66ي ص66لى هللا 
 علیھ وسلم فتن بجمال زینب وكان الطالق لذلك فلھ منا التقدیر لھذا. 

م66ن  العبر فیھا على أنھا -بعد أن قص أخبار موقعة أحد–ذكر -
ق66ول محم66د ص66لى هللا علی66ھ وس66لم، م66ع أنھ66ا م66ن ق66ول هللا تع66الى، فھ66و 

عل66ى الن66اس یح66دثھم ع66ن  -یقول: (وأقبل محم66د ص66لى هللا علی66ھ وس66لم
محنة أحد ویستخلص العبرة م66ن أخط66ائھم عس66ى أن تض66یئ التجرب66ة 

 القاسیة طریق المستقبل). 
ن وإن العبرة في أحد كان66ت بق66ول هللا تع66الى ف66ي آی66ات كثی66رة م66

ولقRRد صRRدقكم هللا وعRRده إذ س66ورة آل عم66ران ف66ي مث66ل قول66ھ تع66الى: (
تحسونھم بإذنھ حتRRى إذا فشRRلتم وتنRRازعتم فRRي األمRRر، وعصRRیتم مRRن 
بعد ما أراكم ما تحبون منكم من یرید الدنیا ومنكم مRRن یریRRد اآلخRRرة 
ثRRRم صRRRرفكم عRRRنھم لیبتلRRRیكم ولقRRRد عفRRRا عRRRنكم وهللا ذو فضRRRل علRRRى 

 تلوون علRRى أحRRد والرسRRول یRRدعوكم فRRي المؤمنین، إذ تصعدون وال
أخراكم فأثابكم غماً بغم لكیال تحزنRRوا علRRى مRRا فRRاتكم وال مRRا أصRRابكم 
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ولكن66ھ دائم66اً ینس66ب م66ا ج66اء ف66ي الق66رآن إل66ى  وهللا خبیر بمRRا تعملRRون)
النبي صلى هللا علیھ وسلم، مم66ا ی66دل عل66ى أن66ھ ی66رى الق66رآن م66ن ق66ول 

ي الص66حیح م66ن الس66نن أن النب66ي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم، ول66م ی66ذكر ف66
النب66ي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم ب66ین العب66ر ف66ي أح66د بغی66ر ت66الوة الق66رآن 

 علیھم. 
ك66ذلك ی66ذكر الكات66ب أن تقس66یم أم66وال بن66ي النض66یر ك66ان بق66ول 
النبي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم ویق66ول ف66ي ذل66ك، ق66ال لھ66م (..إن إخ66وانكم 
المھ666اجرین ل666یس لھ666م م666ال ف666إن ش666ئتم قس666مت أم666وال بن666ي النض666یر 

أم66والكم بی66نكم جمیع66اً وإن ش66ئتم أمس66كتم أم66والكم وقس66مت ھ66ذه ف66یھم و
 خاصة). 

والح66ق أن66ھ ال یوج66د ذل66ك التخیی66ر وأن ال66نص القرآن66ي ف66ي ذل66ك 
ص666ریح یب666ین ھ666ذا، ف666ا£ س666بحانھ وتع666الى یق666ول ف666ي س666ورة الحش666ر 
(للفقRRراء المھRRاجرین الRRذین أخرجRRوا مRRن دیRRارھم وأمRRوالھم یبتغRRون 

 ً وینصRRRRرون هللا ورسRRRRولھ أولئRRRRك ھRRRRم  فضRRRRالً مRRRRن هللا ورضRRRRوانا
الصادقون، والذین تبؤوا الدار واإلیمان من قبلھم یحبون من ھاجر 
إلRRیھم وال یجRRدون فRRي صRRدورھم حاجRRة ممRRا أوتRRوا ویRRؤثرون علRRى 
أنفسRRھم ولRRو كRRان بھRRم خصاصRRة ومRRن یRRوق شRRح نفسRRھ فأولئRRك ھRRم 

 . المفلحون)
ي النب66ي ولكنھ كمنھاجھ ینسب ما جاء ف66ي الق66رآن دائم66اً إل66ى رأ

صلى هللا علیھ وسلم! وزاد ھنا حالة التخییر التي ال نعلم لھا مص66دراً 
 ). 200تاریخیاً (

وھكذا نجده یذكر كثیراً من معاني القرآن، وینسبھا للنبي صلى 
قRRل یRRا أیھRRا الكRRافرون ال هللا علیھ وسلم فھو یذكر سورة (الكافرون) (

هللا علی66ھ وس66لم  ، عل66ى أنھ66ا م66ن ك66الم النب66ي ص66لى…أعبد ما تعبدون
 ). 108(ص

وینس66ب تح66ریم الخم66ر عل66ى أن66ھ للنب66ي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم، 
ویشیر إلى تدرج التحریم في القرآن الكریم، ویترك اآلی66ات المختلف66ة 

 الدالة على ذلك. 
ویذكر قصص القرآن على أنھا نتیج66ة تج66ارب النب66ي ص66لى هللا 

زوجات66ھ ال66ثالث:  علیھ وسلم ویقول في ذلك.. (وقسم محمد لیالیھ ب66ین
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سودة وعائش66ة وحفص66ة، ولكن66ھ م66ع ذل66ك ك66ان یجمعھ66ن عن66د ص66احبة 
النوبة في الصباح لیعظھن وفي المساء لیسمر معھن، ویقص عل66یھن 

 ما رآه في رحالتھ، وكثیراً من الحكایات واألمثال). 
وما كان قصص النبي صلى هللا علیھ وسلم إال من القرآن، وما 

لع66رب، ب66ل إن66ھ ل66م یخ66رج م66ن الحج66از إال كانت لھ رحالت في ب66الد ا
م66رتین إح66داھما وھ66و ف66ي الثانی66ة عش66رة والثانی66ة وھ66و ف66ي الخامس66ة 
والعشرین؛ األولى مع عم66ھ والثانی66ة ف66ي تج66ارة بم66ال خدیج66ة رض66ي 

 هللا عنھا. 
 أخطر ما یقدم الكتاب: التشكیك في (القرآن): 

ى أن66ھ ھذه أمثلة سقناھا وإنھا لكثیرة ف66ي الكت66اب، وھ66ي ت66دل عل66
أن القرآن م66ن ك66الم محم66د ص66لى هللا علی66ھ وس66لم،  -أي الكاتب–یرى 

وف66ي الحقیق66ة إن66ھ ل66م ی66ذكر ق66ط أن هللا س66بحانھ وتع66الى من66ـزل الق66رآن 
وباعث محمد ص66لى هللا علی66ھ وس66لم بالرس66الة، ب66ل إن ذك66ر هللا تع66الى 

 . (نسوا هللا فأنساھم أنفسھم)یندر في الكتاب بل ال نجد لھ ذكراً قط 
م یذكر القرآن إال نادراً، بل إنك تقرأ الصفحات الكثیرة الت66ي ول

تبل66غ م66ائتین أو أكث66ر ف66ال تج66د ذك66راً لكلم66ة الق66رآن الك66ریم، ب66ل لكلم66ة 
القرآن قط، وإذا ذكر آیة ذكر أنھا ھمھمة نف66س النب66ي ص66لى هللا علی66ھ 

 وسلم، ولنضرب لذلك مثالً:
الن66اس  لق66د ذك66ر أن النب66ي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم، أذن ل66بعض

بالعودة من حیث خرجوا، وكان ذلك ف66ي بع66ض الغ66زوات، ث66م یق66ول: 
فأذن لمن یرید أن یعود إلى بیتھ أن یعود، فھذا خیر م66ن أن یبق66ى ف66ي 
الص66فوف لیش66یع االنھ66زام، ویثب66ت ف66ي الص66فوف م66ن یج66د ف66ي نفس66ھ 
القدرة على مواجھة الخطر، والرغبة الص66ادقة ف66ي االستش66ھاد دفاع66اً 

عفRRا هللا عنRRك لRRم مھم لنفسھ وھو یتق66دم الص66فوف: (عما یؤمن بھ، وھ
ولكنھ عاد فرأى الخیر في تخلیص ص66فوفھ م66ن العناص66ر  أذنت لھم)

وإذ قالRRت طائفRRة مRRنھم یRRا أھRRل یثRRرب ال الخائرة ثم أخذ یتل66و عل66یھم: (
مقRRام لكRRم فRRارجعوا، ویسRRتأذن فریRRق مRRنھم النبRRي یقولRRون إن بیوتنRRا 

قRRل لRRن یRRنفعكم الفRRرار … فراراً عورة وما ھي بعورة إن یریدون إال 
 ). 288(ص  إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً ال تمتعون إال قلیالً)
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وأكب66ر عالم66ات التش66كیك ف66ي آی66ات هللا، أن66ھ ی66ذكر الھمھم66ة ث66م 
یقرنھا بآیة على أنھا من ھمھمتھ ثم یتلو آی66ة أخ66رى غی66ر ناس66بھا إل66ى 

 أیضاً.  هللا تعالى وال ألحد فھي بمنطقة من ھمھمة النبي
ثم یشیر إلى نوع من التشكیك ألن اآلیتین یبدو بینھم66ا تع66ارض 
مع أن اآلیتین مختلفتان من حیث موض66ع قولھم66ا، فآی66ة س66ورة التوب66ة 

 كانت في غزوة تبوك.  (عفا هللا عنك لم أذنت لھم)
وإذ قالت طائفة منھم یا أھل وقولھ تعالى من سورة األحزاب (

وھو ال یذكر كلمة الق66رآن عل66ى أن66ھ ) كانت في غزوة األحزاب یثرب
 منسوب £ في مقام یومئ بالتشكیك في صدقھ. 

(بالنس66بة للمرت66دین ال66ذین قتل66وا بع66ض  354واقرأ قولھ في ص 
الم66ؤمنین غ66دراً ال66ذین ق66ال ف66یھم النب66ي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم، یقتل66ون 
ولو تعلقوا بأستار الكعبة، وكان منھم رجل عھد إلیھ محمد ص66لى هللا 

یھ وسلم، بكتابة الق66رآن، ولك66ن الرج66ل ك66ان یغی66ر ف66ي الق66رآن عل66ى عل
ھواه، یملیھ محمد صلى هللا علیھ وسلم، (وھو السمیع العل66یم) فیكت66ب 
وھو (الخبیر الحكیم) ثم یذھب إلى المنافقین في المدین66ة، ویتن66در بم66ا 
یصنع، ظل یصنع ھ66ذا، حت66ى اكتش66ف محم66د أم66ره فھ66رب إل66ى مك66ة، 

لى هللا علیھ وس66لم، وب66القرآن ویؤك66د للن66اس أن66ھ ویظل یھزأ بمحمد ص
 حرف كثیراً من آیاتھ ولم یكشفھا محمد صلى هللا علیھ وسلم بعد). 

(أما الرجل الذي حرف في الق66رآن  356واقرأ قولھ في صفحة 
الكریم فیعلن توبتھ ویحرق النسخة المحرف66ة أم66ام الجمی66ع)، وإن ھ66ذا 

رآن فیھ تحری66ف وتب66دیل، ب66دلیل البیان التاریخي یوھم بل یشیر أن الق
 أن أحد كتاب الوحي قال ذلك. 

 تلفیق األخبار:
والخبر على ھذا الوجھ غیر صحیح، ذلك أن الرجل كان یكتب 
الوحي أحیاناً ولیس دائماً، وما كان للنبي صلى هللا علیھ وس66لم كات66ب 
واحد، ب66ل ك66ان یكت66ب ال66وحي م66ن یك66ون بحض66رتھ عن66د ن66ـزولھ مم66ن 

ة، وعن66دما یمل66ي علی66ھ النب66ي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم م66ا یحسنون الكتاب66
أوحي إلیھ، یقرأه ویحفظھ من یكون بحضرتھ من الص66حابة فم66ا ك66ان 
الرجل مالزماً لھ، وما كان االعتماد على ما یكتب بل على م66ا یحف66ظ 

 النبي صلى هللا علیھ وسلم وحفاظ الصحابة. 
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وم666ا تكون666ت ف666ي عص666ر النب666ي ص666لى هللا علی666ھ س666لم نس666خة 
جموع66ة جمع66اً نھائی66اً، ولك66ن ك66ان محفوظ66اً ف66ي ص66دور كثی66رین م66ن م

الص66حابة ك66أبي ب66ن كع66ب وزی66د ب66ن ثاب66ت، وعل66ي ب66ن أب66ي طال66ب 
وغی66رھم كثی66ر رض66ي هللا ع66نھم، ف66ال یق66ال: إن ھن66اك نس66خة كان66ت 
محرفة وحرقت، وما جاء ذل66ك ف66ي س66یاق ت66اریخي ق66ط وم66ا قال66ھ أح66د 

 قط من علماء اإلسالم. 
ة الت66ي وق66ع فیھ66ا ذل66ك الرج66ل، م66ا كان66ت نتیج66ة وأخیراً فإن الرد

طرد النبي صلى هللا علی66ھ وس66لم ل66ھ، ب66ل إن66ھ ارت66د م66ن تلق66اء نفس66ھ ث66م 
أخذ یشیع ھذه األكاذیب، فما كانت حقیقة ولكنھا إدعاء منھ ھو كاذب 

 فیھ. 
ف66النبي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم، یحف66ظ م66ا ین66ـزل علی66ھ، وغی66ره 

مر ذل66ك التحری66ف دقیق66ة واح66دة یحفظ، وما ك66ان م66ن المعق66ول أن یس66ت
وإنھ عند جمع القرآن في مصحف، أي تكوین نسخة كامل66ة من66ھ، ف66ي 
عھ66د الش66یخین أب66ي بك66ر وعم66ر، وك66ان یُبح66ث ع66ن المكت66وب غی66ر 
المجموع، إذ كانت الكتابة في قطع متناثرة عند الصحابة وف66ي بی66وت 
ون66ھ النبي صلى هللا علیھ وسلم، فیب66ین أن المكت66وب كم66ا حفظ66وا، فیثبت

 في المصحف . 
 توھین لتواتر القرآن: 

إن ف66ي الس66یاق ال66ذي ذك66ره الكات66ب توھین66ا لت66واتر الق66رآن، ال 
 یصح أن ینشر بین المؤمنین فضالً عن أنھ في أصلھ كاذب في ذاتھ. 
ثم إنھ لیوھن من شأن النصوص سواء أكانت قرآناً أم أحادیث، 

أو الرأي عل66ى أنھ66ا  عندما یقرر أن الحكم في اإلسالم بالقرآن والسنة
 متساویة والمسلم مخیر بینھا إال أنھا مرتبة. 

(وف66ي رأي ك66ل م66نھم ترس66خ نص66یحة  275ویقول في ذلك ص 
محمد صلى هللا علیھ وسلم فاحكم بالقرآن أو الس66نة أو اجتھ66د برأی66ك، 

 واألمر شورى بینكم ال تختلفوا وال تعلوا في األرض مفسدین) 
 

 بي صلى هللا علیھ وسلم : موقف الكتاب ومؤلفھ من الن
ھ66ذا موق66ف الكت66اب م66ن الق66رآن ذكرن66اه م66ع ض66رب األمثل66ة م66ن 

 الكتاب، ال نكتب عنھ ما لم یكتب بل إننا نستمد البینات من كتابتھ. 
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فلنتج66ھ بع66د ذل66ك إل66ى موقف66ھ م66ن النب66ي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم 
ل66ى المبعوث من عند هللا تعالى، فإن الكالم الذي كتبھ عنھ غیر قائم ع

 أسس صادقة، بل على ما ینافي كل الحقائق التاریخیة تماماً. 
 أوالً: إدعاء خروج النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى الیمن: 

ادعى المؤلف أن النب66ي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم س66افر إل66ى ال66یمن 
 ما نصھ:  42مع عمھ الزبیر بن عبد المطلب فقد جاء في ص 

أخی666راً ف666ي ھ666ذه  (وھ666ا ھ666و ذا محم666د یض666طر إل666ى أن یش666تغل
القواف66ل، لیع66یش مم66ا ك66ان یمل66ك بال66دینارین أو ال66دینار، ویخ66رج إل66ى 

 الیمن مع عمھ الزبـیر في رحلة الشتاء). 
وھذا القول لم ی66ذكر ف66ي الص66حاح ت66اریخ النب66ي ص66لى هللا علی66ھ 
وس66لم، وق66د ی66ذكره المستش66رقون م66ن غی66ر س66ند ت66اریخي، ب66ل بف66رض 

ھین ش66أن ال66دعوة اإلس66المیة، یفرض66ونھ لی66تم لھ66م م66ا یبتغ66ون م66ن ت66و
بإدع66اء أن محم66د ص66لى هللا علی66ھ وس66لم ك66ان رحال66ة وأن م66ا ج66اء ب66ھ 

 نتیجة تجاربھ ال بوحي من ربھ. 
ثانیاً: یسترسل في إدع66اء أن محم66داً ص66لى هللا علی66ھ وس66لم ك66ان 

 رحالة معنیاً بما عند الرومان والفرس. 
ھ66ي (ل66م تك66ن الجزی66رة العربی66ة وح66دھا  62فھ66و یق66ول ف66ي ص 

التي تعنیھ، فقد ط66اف بالش66مال والجن66وب، وع66رف كثی66راً مم66ا یح66دث 
ف66ي ب66الد الف66رس وال66روم، وفك66ر ف66ي ھ66ذا كل66ھ، فف66ي ك66ل مك66ان یھ66دد 
اإلنسان، ویسیطر الغیظ أحیاناً حتى لتمتد ید المرأة الحنون إل66ى قل66ب 

 خصمھا بعد أن یقتل، فتأكل منھ القلب وتلعق الدم. 
الد ال666روم یص666نعون بالرج666ال وم666ا زال الم666الك الكب666ار ف666ي ب666

والنساء ما یصنعھ المرابون الكبار في مكة، والرؤساء والدھاقین في 
بالد الفرس، وھنا وھناك یقضى على اإلنس66ان م66ا یقض66ى باس66م ق66وى 
الخف66اء الت66ي ال تق66اوم وال ت66رد، وھ66ي ق66وى ال تش66بع م66ن دم الض66عفاء 

 وتقتات بالھوان). 
ھ من إدعاء أن النبي صلى هللا وال یھمنا من ھذا الكالم إال ما فی

علیھ وسلم، ق66د ج66اب ال66بالد العربی66ة ش66ماالً وجنوب66اً، وأن66ھ ك66ان معنی66اً 
بمعرفة ما عن66د الروم66ان والف66رس، م66ع أن ذل66ك كل66ھ ال یوج66د م66ا ی66دل 
علیھ في التاریخ اإلسالمي والمصادر الص66حیحة، ب66ل ال یوج66د ش66يء 



 20 

ش66رقین لحاج66ة من ھذا في أي مصدر عربي قدیم، ولكن66ھ خی66ال المست
 في نفوسھم. 

ثالث66اً: وی66ذكر أن النب66ي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم تعل66م الكتاب66ة م66ن 
(فتن66اول محم66د  313مالحظت66ھ الح66روف، وھ66ذا ن66ص قول66ھ ف66ي ص 

الصحیفة من علي ومحا ما كتبھ علي، وكتب ھو دیباجتھ66ا، كم66ا أراد 
مندوب قریش، كانت ھذه أول مرة یكتب فیھا بع66د أن تع66ود مالحظ66ة 

ف م66ن ط66ول م66ا أمل66ى عل66ى كتب66ة الق66رآن).. وھ66ذا تحری66ف الح66رو
للروایات، فإن الثابت أن علیاً لما امتن66ع ع66ن ح66ذف كلم66ة الرس66ول أو 
محوھا مد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یده ومحاھ66ا بنفس66ھ بع66د أن 
استفس66ر م66ن عل66ي ع66ن موض66عھا، وأت66م عل66ي بقی66ة الكت66اب ول66م یكت66ب 

 یئاً. محمد صلى هللا علیھ وسلم بیده ش
رابع66اً: إن ھن66اك ن66ـزعة نص66رانیة نج66دھا ف66ي مواض66یع كثی66رة، 
نذكر منھا أن النب66ي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم ین66ادى بیاول66دي، وال ی66ذكر 

ما نصھ: (غریب أنت في ھذا التیھ  49من المنادي، فقد جاء في ص 
الذي یتنفس باللعنة واألكذوب66ة والمنك66ر، ش66ارد ح66زین ال تنف66ك تتأم66ل 

 األرض ووجوه الرجال والنساء واألطفال.في السماوات و
ما تكاد تض66حك مس66تمتعاً بحیات66ك الجدی66دة المطمئن66ة م66ع الم66رأة 

 الجمیلة التقیة الحكیمة التي اختارتك للحیاة). 
وال تدري من الذي ینادیھ ذل66ك الن66داء وق66د تك66رر ذل66ك ف66ي ع66دة 

 ما نصھ:  134مواضع فقد جاء في ص 
كالمبش66رین األوائ66ل) فم66ن (طرید أنت یا ولدي، مسكین مع66ذب 

ینادي ھذا النداء، إن الذي یمكننا أن نفسر بھ ذلك ھ66و أن ھ66ذه ن66ـزعة 
نصرانیة، كما یجري على ألس66نة النص66ارى (أبان66ا ال66ذي ف66ي الس66ماء) 
وأنھ یصح أن یكون ذلك صوت هللا ینادیھ في زعم الكات66ب، ولك66ن ال 

هللا أحRRد، هللا قRRل ھRRو أح66د ف66ي ال66دنیا یص66ح أن یك66ون ول66داً £ تع66الى: (
 الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفواً أحد). 

ھ66ذا موق66ف الكت66اب م66ن الق66رآن والنب66ي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم، 
باإلضافة إلى الخیال الروائي ال66ذي یفتق66ر إل66ى الص66دق الت66اریخي ف66ي 
بعض الروای66ات ع66ن حم66زة وغی66ره، والكت66اب ف66ي الجمل66ة یس66یئ إل66ى 

 الناس في دینھم". 
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ھ66ذا التقری66ر ال66ذي كتب66ھ الش66یخ محم66د أب66و زھ66رة ع66ام حاش66یة: 
وقد حصل علیھ منھ قب66ل وفات66ھ األس66تاذ محم66د نع66یم الص66حفي  1962

م. 1975اإلسالمي وقد احتفظ بھ حت66ى أتیح66ت ل66ھ فرص66ة نش66ره ع66ام 
 وھذا الذي قام بتلخیصھ على ھذا النحو المنشور اآلن. 

 
 

 (مسرحیة الحسین شھیداً)
حق66ائق المع66ارك اإلس66المیة وتش66ھر األص66ابع الحم66راء تش66وه 

بالص66حابة األج66الء (أحم66د الشرباص66ي، محم66د الطی66ب النج66ار، زك66ي 
ع6666ن ھ6666ذه الدراس6666ة  1975م6666ایو –البنھ6666اوي) نش6666رت االعتص6666ام 

 للمسرحیة تحت عنوان: (مسرحیة الحسین شھیداً).
المس66رحیة تظھ66ر شخص66یة الحس66ین وشخص66یة الس66یدة زین66ب  -1

ی66ت الرس66ول األعظ66م وق66د رض66وان هللا علیھم66ا وھم66ا م66ن آل ب
تك666ررت الفت666وى م666ن العلم666اء المس666ئولین بمن666ع إظھ666ار ھ666ذه 

 الشخصیات الطاھرة. 
تردد ف66ي المس66رحیة التش66ھیر بجماع66ة م66ن أص66حاب رس66ول هللا  -2

ص66لى هللا علی66ھ وس66لم وھ66م ق66دوة لن66ا وق66د ن66وه الرس66ول بمكان66ة 
أص66حابھ ف66ي أكث66ر م66ن ح66دیث ش66ریف وم66ن واجبن66ا أن نب66رز 

لیھ66ا ونھ66تم بھ66ا وأال نطی66ل الوق66وف أم66ام م66ا مفاخرھم ونركز ع
 نسب إلیھم من خالف أو أخطاء. 

ت66رددت ف66ي المس66رحیة عب66ارات االتھ66ام ب66الكفر والخ66روج ع66ن  -3
اإلس66الم وعب66ارات اللعن66ة والتع66ریض الش66نیع بالحرم66ان، وھ66ذا 
كل666ھ ب666ین مجموع666ة تنتس666ب إل666ى اإلس666الم وج666اءت فیھ666ا ألف666اظ 

ت، ی66ا اب66ن الفاعل66ة، ی66ا اب66ن خارجة مث66ل (أبن66اء األمھ66ات الزانی66ا
 البرصاء، الدعي ابن الدعي). 

صورت المسرحیة العصر األموي تصویراً یجافي الحقیقة ف66ي  -4
بعض النواحي فوصفھ بأن66ھ عھ66د اإلقط66اع واألطم66اع وج66ردت 
األمویین من كل خیر ونحن ال ننكر أن ھذا العصر فیھ عی66وب 

كثی66رة ومآخ66ذ ولك66ن ھ66ذا العص66ر ش66ھد أیض66اً فتوح66ات إس66المیة 
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وكان فیھ جھاد ونضال، فكیف نجرده من كل حسنة ونبالغ ف66ي 
 تصویر فساده كل ھذه المبالغة ؟! 

المس66رحیة تع66رض شخص66یة الص66حابي (وحش66ي ب66ن ح66رب)  -5
عرض66اً مخالف66اً للس66یرة والت66اریخ فھ66ي تع66رض ھ66ذه الشخص66یة 
المس66لمة التائب66ة ف66ي ص66ورة س66كیر مخم66ور، ق66د ش66رب (خم66ر 

س66ول هللا ص66لى هللا علی66ھ وس66لم األرض) مع أن66ھ م66ن ص66حابة ر
وروى عن666ھ الح666دیث، وق666د ج666اءت أحادی666ث مروی666ة عن666ھ ف666ي 

 صحیح اإلمام البخاري. 
وتصور المسرحیة مقابلتھ للرسول عن66د إس66المھ تص66ویراً غی66ر 
كریم وغیر سلیم ال تتفق مع التاریخ وال یناسب المعروف ع66ن 
 مك666ارم األخ666الق الت666ي تحل666ى بھ666ا س666ید اإلنس666انیة ورحم666ة هللا

للعالمین: رسول هللا صلوات هللا وسالمھ علیھ فالرسول قد قبل 
إسالم وحشي وق66ال ل66ھ (ی66ا وحش66ي اخ66رج فجاھ66د ف66ي س66بیل هللا 

 كما كنت تقاتل لتصد عن سبیل هللا). 
والعج666ب ك666ل العج666ب أن یوج666د "وحش666ي ب666ن ح666رب" ب666ین  -6

شخص66یات ھ66ذه المس66رحیة ألن أح66داثھا ت66دور ف66ي س66نة س66تین 
ق666د م666ات س666نة خم666س وعش666رین  للھج666رة ووحش666ي ب666ن ح666رب

للھج66رة ف66ي خالف66ة عثم66ان رض66ي هللا عن66ھ!! فوحش66ي إذن ل66م 
ی666درك ش666یئاً م666ن أح666داث ھ666ذه المس666رحیة فكی666ف یض666اف إل666ى 

 أشخاصھا ؟!
ھناك نوع من القسوة في الحك66م عل66ى معاوی66ة م66ع أن66ھ ص66حابي  -7

ومن كتاب الرسول صلى هللا علیھ وسلم فقد ذك66رت المس66رحیة 
رآن وزیف قاعدة الشورى وأھدر أحكام أنھ عطل أصالً من الق

 السنة إلى غیر ذلك من التھم الشدیدة. 
ج66اء عل66ى لس66ان الحس66ین رض66ي هللا عن66ھ وأرض66اه أن66ھ ذھ66ب  -8

حینم66ا اش66تدت المحن66ة إل66ى قب66ر الرس66ول علی66ھ الص66الة والس66الم 
وق66ال یخاط66ب النب66ي: ج66دي، أن66ا ال أع66رف م66ا أص66نع ف66أعني 

یلتمس م66ن هللا تب66ارك  "والحسین خیر من یعرف أن العون إنما
وتع66الى، وج66د الحس66ین ھ66و نفس66ھ القائ66ل: إذا اس66تعنت فاس66تعن 

 با£. فضالً عن أن الواقعة ال نصیب لھا من الصحة. 
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ذك66رت المس66رحیة أن (یزی66د) ق66د ف66رح بمقت66ل الحس66ین رض66وان  -9
هللا علی66ھ وھ66ذا یخ66الف الواق66ع؛ ألن الت66اریخ ی66ذكر أن یزی66د ق66د 

أنھ بكى حین رأى رأس66ھ، ولس66نا توجس شراً من قتل الحسین و
ندري لمصلحة من یظھر یزید وھ66و ح66اكم المس66لمین عل66ى أق66ل 
تق66دیر ف66ي مظھ66ر حقی66ر مثی66ر ل66و ك66ان أم66راً واقع66اً لم66ا ك66ان م66ن 

 الحكمة إبرازه. 
فقد قدمتھ المسرحیة عقب مقتل الحس66ین شخص66اً یب66دو مخم66وراً 
والج666واري یمتط666ین ظھ666ره وینخس666نھ فیس666یر بھ666ن كالحم666ار، 

اریخ یذكر فیم66ا ی66ذكر أن یزی66د ك66ان متھم66اً ب66االنحراف ع66ن والت
اآلداب الدینیة قب66ل المبایع66ة ل66ھ فلم66ا ت66ولى الحك66م انص66رف ع66ن 
ھذا االنحراف أو على األقل لم یجاھر بمثل م66ا ك66ان یج66اھر ب66ھ 

 . )1(من قبل
أن المسرحیة مع األسف كأنھا تحرص عل66ى تص66ویر المجتم66ع  -10

الصالة والسالم بنص66ف ق66رن اإلسالمي بعد وفاة الرسول علیھ 
فقط في صورة بش66عة وك66أن ھ66ذا المجتم66ع ق66د ت66داعى وتھ66اوى، 
وصار مجتم66ع عرب66دة وفج66ور ومجتم66ع ش66قاق ونف66اق ومجتم66ع 
ج66بن وض66عف، ومجتم66ع خیان66ة نك66ث للعھ66ود، م66ع أن المجتم66ع 
ك66ان ال ی66زال فی66ھ ع66دد كبی66ر م66ن ص66حابة رس66ول هللا ص66لى هللا 

 عین لھم بإحسان.علیھ وسلم وفیھ عدد ضخم من التاب
تردد ف66ي المس66رحیة أكث66ر م66ن م66رة التع66ریض بنظ66ام الج66واري  -11

حی66ث تن66اول األش66خاص عب66ارات االتھ66ام والتمت66ع ب66الجواري، 
عل66ى س66بیل التع66ریض وال66تھكم مث66ل ھ66ذه العب66ارات (م66ا تجی66د 
س66وى مص66احبة الج66واري)، (تمت66ع بجواری66ك األبك66ار الخ66رد)، 

 (سوق اإلماء). 
م666ن ج666و غی666ر إس666المي مث666ل ھ666ذه تن666اثرت عب666ارات م666أخوذة  -12

العبارات (ماجئ66ت أللق66ي س66یفاً) (جئ66ت أللق66ى موعظ66ة) (ألم66أل 
 كل بیت بالمحبة، جموع الفقراء) (یا مطفئ نور الحضارة). 

                                         
 -رحم666ھ هللا–یحس666ن بالق666ارئ الرج666وع إل666ى مجم666وع الفت666اوى لش666یخ اإلس666الم اب666ن تیمی666ة    )1(

زید بن معاویة وأثبت كذب كثیر مما یُنقل عنھ . ) حیث قال كلمة الفصل في ی4/381-488(
 (س)
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اختیر لون السواد لطائفة من الممثلین والمم66ثالت وھ66ذا الس66واد  -13
، فھ66ل م66ن المص66لحة إث66ارة مث66ل )1(شعار ط66ائفي م66ذھبي خ66اص

كذا ب66دأ م66ن ق66ام ب66دور الحس66ین ف66ي ثی66اب تش66عر ھذه الطائفیة، و
بأنھ66ا إیح66اء بشخص66یة غی66ر إس66المیة وإن كان66ت شخص66یة لھ66ا 

 مكانھا في نظر المسلم. 
وكان ھناك في نص المسرحیة نواح ون66دب وتعدی66د، وق66د ط66ال 

 ھذا وامتد فما مدى اتفاق ذلك مع تعالیم الدین ؟! 
ي هللا كذلك جاء على لسان األش66خاص م66ن أتب66اع الحس66ین رض66

عن666ھ م666ا یفی666د أن قت666ال المعارض666ین للحس666ین خی666ر م666ن قت666ال 
 المشركین فھل یحكم على عقائد الناس بمثل ھذه السھولة ؟!

 
 مآخذ على كتابات الشرقاوي: (حول اإلمام علي)

أوالً: إن مص66ادر الكتاب66ة ع66ن اإلم66ام عل66ي وم66نھج البح66ث ف66ي 
ریخ س66یرة الص66حابة تختل66ف ع66ن المص66ادر وم66نھج البح66ث ف66ي الت66ا

العام، وھو لم یلتزم بھ66ذا الم66نھج ب66ل عم66د لكت66ب الت66اریخ وغی66ر كت66ب 
التاریخ فاستقى منھا مادتھ وأخباره، فرجع إلى كتاب (األغاني) وھو 
مرج66ع لم66ؤرخي األدب ف66ي العص66ر العباس66ي یجم66ع أخب66ار الش66عراء 
واألدب666اء والمغن666ین والمغنی666ات ومج666الس الش666راب والط666رب، ف666إذا 

ص66حابي أو ت66ابعي فیج66ب الوق66وف أمامھ66ا وج66دت فی66ھ معلوم66ة ع66ن 
طویالً، للبح66ث عم66ا إذا كان66ت ق66د وردت ف66ي مص66در ت66اریخي أص66یل 
مما تتكفل بھ أصول البحث العلمي، ومصطلح علم الح66دیث وأص66ول 
الروایة في معرفة حال ال66رواة وص66حة الم66تن وطری66ق التحم66ل ولك66ن 

وم66ن  الشرقاوي سرى ب66ین المص66ادر القدیم66ة لق66دمھا ول66م یف66رق بینھ66ا
 ھنا وقع اللبس. 

ومن مصادر الشرقاوي (الطب66ري) والطب66ري ال یش66ك أح66د ف66ي 
ص666دقھ ولكن666ھ اعت666رف ف666ي كتاب666ھ أن الكت666اب ال یخل666و م666ن الوق666ائع 
المكذوبة واألخبار المنحولة، فلما ھوجم الشرقاوي في ھذا داف66ع ع66ن 

                                         
 (س).  -قبحھم هللا–أي أنھ شعار الرافضة    )1(
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مصدره وأھمل ھذا التحذیر الخطیر ال66ذي س66جلھ الطب66ري ف66ي ص66در 
 كتابھ. 

ف66إن المص66ادر الت66ي رج66ع إلیھ66ا الش66رقاوي ل66م تك66ن كلھ66ا  وھكذا
 كفئا للموضوع فوقع في ورطة لم تستجب لنصح الناصحین فیھا.

ثانی66اً : تن66اول أشخاص66اً لھ66م ب66الء وغن66اء وس66بق إل66ى اإلس66الم 
والجھاد في سبیل هللا ووصفھم بما ال یلیق بأمثالھم، فھم تالمیذ محمد 

ین ھ66اجروا ف66ي هللا بع66د م66ا فتن66وا ص66لى هللا علی66ھ وس66لم والش66وامخ ال66ذ
وھاجروا وصبروا وقد قدم لنا اإلمام عل66ي ف66ي عمای66ة فتن66ة وإعص66ار 
محنة، وقدیماً قرر الفقھاء والعلماء والسلف الصالحون مم66ن أدرك66وا 
الفتنة وجاءوا بعدھا اإلمساك عن الخوض فیھ66ا، ف66إن الص66حابة كلھ66م 

ھاد، والمخط66ئ فی66ھ عدول بتعدیل هللا لھم ولكل منھم وجھة نظر واجت
 لھ أجر والمصیب لھ أجران. 

لم یتناول الكاتب دور الیھود ف66ي ھ66ذه الفتن66ة الت66ي آث66ر الخ66وض 
فیھا وما فعلھ عبد هللا بن سبأ وأش66یاعھ والمخ66دوعون ب66ھ فھ66م أس66بابھا 
وما أش66بھ اللیل66ة بالبارح66ة، ول66م ی66نھج نھ66ج المح66دثین وأھ66ل األث66ر م66ن 

الروای66ة والج66رح والتع66دیل ال66ذي نق66دة األخب66ار عل66ى مقتض66ى ق66وانین 
می66ز هللا ب66ھ أم66ة محم66د ص66لى هللا علی66ھ وس66لم وراح یس66وق األخب66ار 
ومنھ66ا الملفق66ة كأنھ66ا حق66ائق مس66لمة، ویبن66ي علیھ66ا اتھام66ات ویص66در 
أحكاماً قاسیة وھي أخبار واھیة ال تحل روایتھا فضالً ع66ن اعتمادھ66ا 

ي ثنایاھا دلی66ل في تقریر حكم أو توجیھ لوم، خاصة إذا كانت تحمل ف
بطالنھا ولم یش66ر إل66ى مرج66ع واح66د م66ن مراجع66ھ الت66ي اعتم66د علیھ66ا، 
فإن كثیراً من أئمة الم66ؤرخین ق66د ینقل66ون الش66ائعات واألخب66ار الت66ي ال 
تص66دق ولك66ن بأس66انیدھا اعتم66اداً عل66ى أن الن66اس س66یبحثون األس66انید 

 فیقبلونھا أو یرفضونھا.
اعیل فض66ل عل66ى بن66ي ثالثاً: إلحاح66ھ ف66ي قول66ھ: (ل66یس لبن66ي إس66م

إسحاق وال لبني إسحاق فضل على بني إسماعیل) والحق أنن66ي ألم66ح 
منھا كیداً خفیاً من عمل الیھود وإفكاً افت66روه، بع66د أن ع66زلھم هللا ع66ن 
قی666ادة البش666ر وجعلھ666ا ف666ي الع666رب م666ن بن666ي إس666ماعیل، ف666الیھود م666ن 
ا یریدون إن یتساووا مع العرب والمس66لمین ویس66تغلوا المب66دأ ویق66ررو

أنھ66م یرتق66ون إل66ى مس66توى المس66لمین عل66ى م66ا بھ66م م66ن بغ66ي وكف66ر 



 26 

وقساوة قلب وعلى أخ66ذھم الرب66ا وق66د نھ66وا عن66ھ وأكلھ66م أم66وال الن66اس 
بالباطل وقولھم (لیس علینا في األمیین سبیل) ونحن نقول: (بل لبن66ي 
إسماعیل الیوم فضل على بن66ي إس66حاق) وللع66رب فض66ل عل66ى الیھ66ود 

یھم وع66داوتھم أنھ66م عل66ى م66دى الت66اریخ وراء بعد ما أثب66ت الیھ66ود ببغ66
كل فتنة وسبب كل محنة وأنھم كالمشركین ال یرقب66ون ف66ي م66ؤمن إالً 

 وال ذمة. 
رابعاً: غ66رق عب66د ال66رحمن الش66رقاوي ف66ي أباطی66ل ال66رواة وف66ي 
الروایات الضالة فأجرى على لس66ان (اإلم66ام عل66ي) عب66ارات م66ا ك66ان 

كاذب66ة كمث66ل م66ا نس66ب إلی66ھ  أن تجري على لسانھ وتق66ول علی66ھ أخب66اراً 
 من أنھ قال أنھ كان أولى من أبي بكر وعمر بالخالفة. 

خامساً: انزلق عب66د ال66رحمن الش66رقاوي ف66ي أع66راض الص66حابة 
وان66دفع بھ66دف ونی66ة مبیت66ة ول66یس م66ن ب66اب الخط66أ أو ع66دم اإلحاط66ة 
بالمصادر، وكان الواجب أن ینشر م66ا یق66وم عل66ى احت66رامھم ومعرف66ة 

لنب66ي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم إل66ى ھ66ذا ح66ین ق66ال: ق66درھم وق66د أش66ار ا
ویق6666ول (ال تس6666بوا  )1( (أص6666حابي ك6666النجوم ب6666أیھم اقت6666دیتم اھت6666دیتم)

 أصحابي، من سب أصحابي فقد سبني). 
 
 
 

وقد بدأ القصد من س66یاق الس66رد وھ66و النی66ل م66ن اآلخ66رین وم66ن 
وھ66ي نقط66ة مھم66ة ك66ان الب66د م66ن إثارتھ66ا،  -أي عل66ي–س66ابقتھ بال66ذات 
رات الكات66ب تس66تھدف التنق66یص مم66ن قبل66ھ م66ن الخلف66اء وكان66ت عب66ا

 رضي هللا عنھم أجمعین. 
وقد قصد الكاتب إلى إثارة خالف في ھذه اآلونة بین ط66ائفتین -

أو أكثر من المذاھب اإلسالمیة وإیجاد بلبلة وتباغض ب66ین تل66ك األم66م 
والمذاھب ومن ھنا دخ66ل ف66ي الخط66ر الكبی66ر ال66ذي ج66اء عن66ھ التح66ذیر 

 ثار: (الفتنة قائمة لعن هللا من أیقظھا). في بعض اآل

                                         
 ). (س). 1/78( -رحمھ هللا–حدیث ضعیف. انظر السلسلة الضعیفة لأللباني    )1(
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األخط66اء كثی66رة وك66أني بالرج66ل یرم66ي إل66ى ش66يء وراء ھ66ذه -
المغالطات غیر العلم فابتعد عن الحقائق، وماذا یقصد بأوصافھ الت66ي 
أتى بھا خیالھ عن لیلة زواج ذي النوریین عثمان رضي هللا عنھ م66ن 

رحمن، ومن أی66ن ل66ھ ھ66ذا نائلة، وھو الذي كانت تستحي منھ مالئكة ال
الوصف البعید كل البعد عن العلم وعن التاریخ وأقرب ما یكون إل66ى 
روای66ات الج66نس؟ أم كتابات66ھ ع66ن أم الم66ؤمنین عائش66ة وع66ن الص66حابة 
طلحة والزبیر وغیرھم عندما وصفھم بغیر أوصاف المؤمنین؟ وھ66م 

 المؤمنون حقاً.
رس666ول  س666ابعاً: ب666دأ الش666رقاوي خطت666ھ ب666أن أل666ف كتاب666ھ محم666د

الحری66ة عل66ى أس66اس أن اإلس66الم مظھ66ر للص66راع ب66ین الطبق66ات وأن 
األص66نام ت66م ص66بھا ح66ول  الكعب66ة ألس66باب مادی66ة وت66م ھ66دمھا ك66ذلك 
ألسباب اقتص66ادیة، ومض66ى ف66ي طریق66ھ یفس66ر الوق66ائع بمع66اییر الفك66ر 
الیس66اري ویق66رأ كت66ب الت66اریخ غی66ر ممی66ز ب66ین حقیق66ة وش66ائعة، وب66ین 

مكانة الرج66ال ال66ذین یتح66دث ع66نھم؛ صحیح وموضوع وغیر مدرك ل
فجاءت كتاباتھ بعیدة كل البعد عن المنط66ق العلم66ي، كم66ا ج66اءت بعی66د 
األثر في اإلساءة إل66ى اإلس66الم والص66حابة وإل66ى اآلم66ال المرج66وة ف66ي 
الص66حوة اإلس66المیة وجم66ع الش66مل وق66د ردد الش66بھات وال66تقط النق66اط 

ة المنس66وبة إل66ى المش66كوك فیھ66ا الت66ي تعین66ھ عل66ى باطل66ھ ومنھ66ا الخطب66
عل66ي بأن66ھ أول66ى بالخالف66ة م66ن أب66ي بك66ر وعم66ر وھ66ي خطب66ة تعن66ي أن 
الخلف66اء الثالث66ة ك66انوا مغتص66بین حق66اً ل66یس لھ66م وأنھ66م ط66الب دنی66ا 
وعش66اق ریاس66ة، وأن جمھ66ور الص66حابة ج66بن ع66ن مظ66اھرة ص66احب 
الحق المقرر، وھذا النسق یرمي إلى فتح الب66اب للطع66ن ف66ي الس66ابقین 

 اجرین واألنصار. األولین من المھ
ودعواه أن بني النض66یر أس66لموا باط66ل، فم66ا أس66لم بن66و النض66یر -

یوماً، وأنھم حاولوا قتل النبي علیھ الصالة والسالم عندما ك66ان بی66نھم 
 في بعض الشئون 

وھن66اك قض66یة وھ66ب لھ66ا الش66رقاري فك66ره ونش66اطھ ویری66د أن 
یكنـز بعد  یجر اإلسالم إلیھا جراً دون ھوادة، ھل للمسلم أن یدخر أو

أن یؤدي الحق المقرر علی66ھ ف66ي مال66ھ، أم یج66ب أال یمس66ك عن66ده ش66یئاً 
ف66وق حاجت66ھ، وھ66و یؤك66د أن66ھ ال یج66وز اس66تبقاء ش66يء لص66احبھ ف66وق 
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نفقتھ العادیة، إن ھذا ھو میل إلى نظریة كارل م66اركس (لك66ل حس66ب 
حاجتھ) ولكنھ یصور الرأي الذي ارتآه على أنھ م66ن الكت66اب والس66نة، 

أن یجعل علي بن أبي طالب ض66د رأس الم66ال مھم66ا أدى  وھو یحاول
ما علیھ من حقوق وھ66و یح66اول أن یجع66ل عثم66ان كأح66د الباش66وات أو 
الل666وردات ال666ذین یش666بعون ش666ھواتھم ویرھب666ون المجتم666ع بفض666ول 
أم66والھم، وم66ن المق66رر أن كتاب66ات عب66د ال66رحمن الش66رقاوي ال تحك66ي 

إلس666الم وتاریخ666ھ تاریخ666اً إس666المیاً، فھ666و یس666اري یری666د أن یجع666ل ا
مصبوغین باللون األحمر والتفكی66ر الم66ادي، ویس66وق الح66وادث س66وقاً 

 لخدمة ھذا الغرض. 
فھ66ل ص66حیح أن الص66راع ب66ین التوحی66د والوثنی66ة ك66ان ص66راعاً 
طبقیاً كما یق66ول األغنی66اء ی66دافعون ع66ن وج66ودھم والفق66راء ع66ن حقھ66م 

ھ66ذه؟ في الحی66اة الكریم66ة وع66ن أحالمھ66م ف66ي ع66الم أفض66ل؟ أي أح66الم 
وھل صحیح أن موس66م الح66ج ك66ان "یس66تثمر ھ66ؤالء األغنی66اء أم66والھم 
ف66ي البی66ع والش66راء والرب66ا فیربح66ون ویربح66ون، وھ66ذه األص66نام ھ66ي 
التي تمنحھم كل س66لطاتھم عل66ى األج66راء والمع66دومین والعبی66د وأبن66اء 
السبیل، وواجھ محم66د ھ66ذا كل66ھ ب66أن األص66نام ض66الل مب66ین فھ66و یلع66ن 

ھك66ذا … ب والفض66ة وال ینفقونھ66ا ف66ي س66بیل هللال66ذین یكن66ـزون ال66ذھ
یقول الش66رقاوي ف66ي تص66ویر الرس66الة اإلس66المیة: ص66راع ب66ین الغن66ى 

 والفقر ال وجود لھ إال في دماغ المؤلف. 
وآی66ة ع66دم اكتن66از ال66ذھب والفض66ة ن66ـزلت بع66د اثنت66ین وعش66رین 
س66نة م66ن ب66دء الرس66الة وال ص66لة لھ66ا بعب66ادة األص66نام أو الح66رب الت66ي 

 إلسالم على الوثنیة من أول یوم. شنھا ا
حتى الھجرة إلى المدینة جعل لھا الش66رقاوي أس66باباً اقتص66ادیة، 
فإن المرابین في المدینة كان ضغطھم أقل، والھوان الذي یتعرض لھ 
الم66دنیون ك66ان أخ66ف، تأم66ل قول66ھ: ھن66ا مجتم66ع آخ66ر أكث66ر تق66دماً م66ن 

لتع66الیم محم66د،  مجتمع مكة، ھنا عالقات اجتماعیة أخرى أكثر قابلی66ة
فالمرابي الیھودي لم یكن قادراً على استعباد المدین العربي إذا عجز 
عن الوفاء كما كان یحدث في مكة، ولم یكن لھ الح66ق ف66ي أخ66ذ ام66رأة 
المدین أو ابنتھ إلكراھھما على البغاء كما كانت تفعل قریش، وأجی66ر 
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رس66ون األرض في المدینة أعلى درجة من عبید مك66ة ال66ذین ك66انوا یح
 القوافل والمصارف الخ.

لیس في ھذا الكالم كلھ ذرة من صدق والقول بأن العرب كانوا 
یس66ترقون الم66دین المعس66ر، ویس66توفون دی66ونھم م66ن اس66ترقاق امرأت66ھ 
وابنتھ وإرغامھما عل66ى الزن66ى، ك66الم مك66ذوب، م66ا ك66ان ش66ائعاً ال ف66ي 
مك666ة وال ف666ي المدین666ة وبالت666الي ف666ال ص666لة للھج666رة بھ666ذه األوض666اع 

 المختلفة. 
إن ھذا الكالم لیس تشویھ تاریخ، بل ھو تزویر ت66اریخ، أو كم66ا 
یقال ف66ي مص66ر (س66مك، ل66بن، تم66ر ھن66دي) ول66یس ف66ي الق66رآن وال ف66ي 
السنة المطھرة وال في السیر المؤلفة ع66ن ص66احب الرس66الة م66ا یت66رك 
مثل ھذا االنطباع الغریب ع66ن الج66و ال66ذي ب66دأت من66ھ (تع66الیم محم66د) 

رحمن الشرقاوي اإلسالم ونبیھ وم66ا ن66زل علی66ھ م66ن كما یصف عبد ال
 وحي وما تمحض عنھ من حضارة.

 
 

 أخطاء عبد الرحمن الشرقاوي
 في كتابھ السیرة والتاریخ

ف666ي ك666ل كتابات666ھ اإلس666المیة یظھ666ر الغ666رض المبی666ت الم666دفون 
 واضحاً: 

كتابات66ھ ع66ن  -مس66رحیة الحس66ین ث66ائراً –(محم66د رس66ول الحری66ة 
ل666وعي اإلس666المي اآلن ف666ي فھ666م تی666ارات اإلم666ام عل666ي) إن درج666ة ا

التغری66ب ق66د أص66بحت عالی66ة وم66ا نعتق66د أنھ66ا یمك66ن أن تخ66دع، وھ66ذه 
األسماء معروفة الھویة ولذلك فھ66ي ال تس66تطیع أن تكس66ب ثق66ة ق66ارئ 
واحد من المؤمنین بالیقظة اإلسالمیة، ولعل ھذا ھو ما یزعج ھ66ؤالء 

كش66فت تمام66اً وم66ن ورائھ66م، إن خط66ط التغری66ب والغ66زو الثق66افي ق66د 
فمھم66ا ح66اولوا تغیی66ر جل66ودھم ومھم66ا خلط66وا أوراقھ66م ومھم66ا نش66رت 
لھم الصحف الكب66رى ومھم66ا حال66ت ب66ین مفتری66اتھم وب66ین تص66حیحھا، 

 فلییأس ھؤالء تماماً وسیرتد الكید إلى نحور أھلھ. 
إنھا محاولة لتحطیم الص66حوة وللقض66اء عل66ى األص66الة ولط66رح 

م عل66ى الطری66ق ال66ذي أص66بح مزی66د م66ن الش66بھات والش66كوك والس66مو
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ص666الحاً لیس666لك علی666ھ المس666لمون إل666ى إقام666ة المجتم666ع الرب666اني، إنھ666ا 
مح66اوالت یائس66ة إلفس66اد الفك66ر ولت66ـزییف الت66اریخ ولھ66دم الق66یم تح66ت 
أس666ماء إس666المیة، وم666ن خ666الل ص666حف محت666واه للتغری666ب والغ666زو 

 الفكري.
ف666ي روایت666ھ الحس666ین ش666ھیداً ك666ان حریص666اً عل666ى أن یص666ور 

إلس66المي بع66د أن اخت66ار الرس66ول الرفی66ق األعل66ى بنص66ف المجتم66ع ا
قرن في صورة بشعة، وكأن ھذا المجتمع قد تداعى وتھ66اوى وص66ار 
مجتمع عربدة وفجور، ومجتمع شقاق ونفاق ومجتم66ع ج66بن وض66عف 
خیانة ونكث للعود، مع أن المجتمع كان ال یزال یدخر بعدد كثیر من 

ھ عدد ضخم م66ن الت66ابعین صحابة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وفی
لھم بإحسان (وھ66ذه متابع66ة لخط66ة ط66ھ حس66ین) الت66ي ج66رى علیھ66ا ف66ي 

 الھجوم على الصحابة وأتباعھم. 
أما في دراس66ة ع66ن اإلم66ام عل66ي فق66د اعتم66د عل66ى مراج66ع معنی66ة 
أغلبھ66ا مش66كوك ف66ي ص66حتھا وف66ي مق66دمتھا األغ66اني، وف66ي ھ66ذا ت66ابع 

ھ امت66داد حقیق66ي وتجدی66د أھواء الدكتور طھ وخطتھ حتى لیخیل إلي أن
استشراقي تغریـبي ألفكار طھ حسین المس66مومة الت66ي بثھ66ا ف66ي كتاب66ھ 
الفتن66ة الكب66رى وعل66ي بن66وه ف66ي األربعین66ات یج66ددھا الش66رقاوي ف66ي 

 الثمانینات. 
فق666د ج666رى وراء القص666ص الب666راق، واعتم666د عل666ى المص666ادر 
المضلة وسایر خصوم الباطنیة للشیخین أب66ي بك66ر وعم66ر وح66اول أن 

 لحق اإلساءة بالسیدة عائشة على ھوى بعض الفرق. ی
ویمكن أن نقول بوضوح إن عبد الرحمن الشرقاوي القص66اص 
ال66ذي یغلب66ھ الخی66ال والبری66ق والروای66ة المثی66رة ال یص66لح مؤرخ66اً وال 
یمكن أن یقبل منھ كل ما كتب على أنھ تاریخ، وھو یمضي ف66ي س66لك 

، وم66ن العجی66ب أن واحد مع جورجي زی66دان أوالً وط66ھ حس66ین أخی66راً 
 أحداً ممن نقدوه لم یشر إلى متابعتھ لخطا طھ حسین في ھذا المجال. 
وفي الوقت الذي یأتي كتاب غربی66ون یش66یدون بعظم66ة اإلس66الم 
ورسولھ ورجالھ ینح66رف كت66اب ع66رب لھ66م أس66ماء إس66المیة ع66ن ھ66ذا 

 الخط ویخوضون إلى ما تحت ركبھم في األعراض والقبائح. 
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ھ الش66یخ الش66عراوي م66ن أن األھ66رام أص66بحت ولق66د تأك66د م66ا قال66
وكراً ألعداء اإلسالم وأن موقف األھ66رام م66ن إغ66الق الص66حیفة عل66ى 
كتابھا دون أن تسمح بوجھة النظر األخرى ھو من اآلثام التي سوف 
تحاسب علیھا األھرام عندما یكتب تاریخ الصحافة، وما كان66ت ھك66ذا 

س66مح لك66ل ط66رف أن تج66ري المع66ارك األدبی66ة ف66ي الق66دیم حی66ث ك66ان ی
یعرض آراءه، وھاھي األھرام تستخدم من قبل توفیق الحكیم وزك66ي 

 نجیب محمود، والشرقاوي لخدمة أعداء اإلسالم. 
ولقد صدق الشیخ محم66د الغزال66ي ح66ین وص66ف الش66رقاوي بأن66ھ 
یجم66ع القمام66ات م66ن كت66ب الت66اریخ ویص66دق أیض66اً م66ا وص66ف بأنھ66ا 

ولض66رب الص66حوة الت66ي  مؤامرة لضرب اإلسالم لحس66اب المس66یحیة،
 وبوكاي.  )1(أدخلت في اإلسالم أعالماً كباراً أمثال جارودي

ولعل أسوأ صفحات الشرقاوي ھو أسلوبھ في الح66وار وإدخال66ھ 
اإلق66ذاع والس66خریة فھ66و كات66ب یمك66ن أن یوض66ع ف66ي ص66ف الش66عراء 
الق66دامى ال66ذین تخصص66وا ف66ي الھج66اء المق66ذع ال66ذي یرفض66ھ اإلس66الم 

م66ا بال66ك وص66احب الح66ق ف66ي ال66رد ال یَُمك66ن م66ن أن أس66لوباً للح66وار، ف
یق66ول كلمت66ھ ف66ي نف66س المك66ان، أي ظل66م ھ66ذا ؟!". انتھ66ى النق66ل ع66ن 

 ، بتصرف یسیر.-رحمھ هللا–األستاذ أنور الجندي 
وقRRال األسRRتاذ إسRRماعیل الكیالنRRي فRRي كتابRRھ (لمRRاذا یزیفRRون 

): "والش666رقاوي ھ666ذا كات666ب ت666دثر ب666دثار 119-117(ص التRRRاریخ)
یة الماركسیة، فلما وجد أن بضاعتھ مزج66اة، وكتب66ھ كاس66دة لج66أ التقدم

إلى الت66اریخ اإلس66المي لیق66رأ حوادث66ھ م66ن خ66الل "المادی66ة التاریخی66ة" 
یدغدغ عواطف العامة ویستثیر أحق66اد الق66رون.. وھ66و ص66احب قص66ة 
"األرض" الت666ي یھ666اجم اإلس666الم فیھ666ا م666ن خ666الل مھاجمت666ھ الش666یخ 

 یث یقول عنھ:الشناوي "رجل الدین" بتعبیره ح
"لو كان یملك قیراطاً واحداً على األقل آلم66ن أن الحكوم66ة ھ66ي 
التي تحرم الفالحین من الم66اء، ولتأك66د أن الحكوم66ة وح66دھا ھ66ي الت66ي 

                                         
ثم تبین أن جارودي ھ66ذا ل66م یس66لم! إنم66ا ھ66و ب66اٍق عل66ى عقیدت66ھ النص66رانیة، ولكن66ھ ض66م إلیھ66ا   )1(

یمان بالیھودیة وباإلس66الم! م66دعیًا أن66ھ (ابراھیم66ي) الم66ذھب ال یف66رق ب66ین األدی66ان الثالث66ة! اإل
وغی66ره. انظ66ر كت66اب:"فكر -رحم66ھ هللا–وق66د رد علی66ھ العلم66اء ف66ي حینھ66ا؛ كالش66یح اب66ن ب66از

 جارودي بین المادیة واإلسالم" لألستاذ عادل التل.(س).
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تصنع المصائب" "لم یكن الشیخ الشناوي یملك في كل أرض القری66ة 
إال المقبرة" "إن الذین یملكون أرضاً ف66ي القری66ة یض66عون أی66دیھم ف66ي 

 یده في الماء". -المومس–، أما سیدنا فھو كخضرة النار
وف666ي مس666رحیتھ "جمیل666ة" بمناس666بة انتص666ار ث666ورة الجزائ666ر 
المس66لمة عل66ى الص66لیبیة الفرنس66یة، یؤك66د أن مأس66اة الجزائ66ر مأس66اة 
جزائریة، لیست عربیة وال مسلمة، وأن ھ66دف المق66اتلین الجزائ66ریین 

ا العروب666ة "الحری666ة واإلخ666اء واألم666ن والح666ب وحی666اة أفض666ل" أم666
واإلسالم والعودة إلى محمد صلى هللا علیھ وسلم فلیست ھي أھ66دافھم 

 بزعمھ، أما لحنھم الحبیب عند االستقالل: 
 مـبروك یا محمــد علیك      الجزائــر رجعــت إلیك 

 فھذا ال یستحق أن یذكر عند ھذا التقدمي! 
كم66ا یؤك66د عل66ى دور "س66یمون" الع66اھرة الفرنس66یة ف66ي ج66یش 

ی666ر الجزائ666ري، ویجع666ل "جمیل666ة" الجزائری666ة المس666لمة تنط666ق التحر
بتقالید "فرنس66ة" النبیل66ة، وبكرام66ة "فرنس66ة" الت66ي ی66زري بھ66ا تع66ذیب 
الجالدین لھا، ویشید بمواقف فرنسیین یساریین تجاه ث66ورة الجزائ66ر، 
والمعروف لكل ذي عینین أن الیسار الفرنسي لم یدافع عن الجزائر، 

ر، ول666م ی666دافع ع666ن "جمیل666ة" العربی666ة ب666ل غ666رق ف666ي ع666ار اإلس666تعما
المس6666لمة إال الع6666رب المس6666لمون أبط6666ال ج6666یش التحری6666ر ال6666وطني 

وفي الوقت الذي یؤكد فیھ على نصرانیة "جان" وأنھ66ا … الجزائري
تدفع66ھ للس66لوك الطی66ب المتع66اون م66ع الث66وار الجزائ66ریین ل66م یش66ر أی66ة 

الجزائ66ر، إشارة إلى الدور الذي أداه اإلسالم في الحفاظ على عروب66ة 
وف66ي أن66ھ ھ66و ال66ذي قھ66ر فرنس66ا، ب66ل عل66ى العك66س م66ن ذل66ك فالص66الة 
واإلسالم ال یذكره إال الخونة عمالء االستعمار "فالجاس66وس ھ66ارون 
یق66ول: ل66م ال تق66وم لك66ي تص66لي، ھ66ل س66ھوت ع66ن الص66الة؟" ووردت 
عب66ارة "هللا أكب66ر" م66رتین عل66ى لس66ان الجاس66وس، وم66رة عل66ى لس66ان 

رنسة"، وم66ّرات عل66ى لس66ان "ھن66د" بع66د أن المحامي الخائن عمیل "ف
وال ینس66ى أن ین66تقص المس66لمین، فیق66ول ف66ي روایت66ھ … فق66دت عقلھ66ا

ھذه على لسان "ھند" : "من یوم أن ذب66ح الحس66ین وأھل66ھ ف66ي ك66ربالء 
لم تأت غاشیة كتلك" وكأن66ھ یری66د أن یعت66ذر ع66ن المج66ازر الفرنس66یة، 

 ً ھ66ذا ف66ي … وأن المس66لمین ارتكب66وا أفظ66ع منھ66ا ض66د بعض66ھم بعض66ا
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الوق66ت ال66ذي یعل66ن فی66ھ "عم66ار أوزیج66ان" ال66وزیر الجزائ66ري بع66د 
االس66تقالل أن "رف66ض األیدیولوجی66ة اإلس66المیة ف66ي ب66الد مس66تعمرة، 
یضطھد دین أكثریة سكانھا الساحقة، عالمة تج66دد أخ66رق، تن66ادي ب66ھ 
فئ66ة منفص66لة ع66ن الش66عب، غریب66ة الحی66اة والفك66ر، امتص66تھا أو ش66لتھا 

 عمر" وھذا الوصف ینطبق على الشرقاوي".أیدیولوجیة المست
ً –وق666ال الكیالن666ي  متح666دثاً ع666ن الدراس666ات التاریخی666ة  -أیض666ا

القاصرة، أن منھا كتاب "علي إم66ام المتق66ین، وكأن66ھ یری66د لتل66ك الفتن66ة 
التي ذرت قرنھا ب66ین المس66لمین، وبع66د أن أفض66ى الجمی66ع إل66ى ربھ66م، 

أشخاص66ھا م66ن وطوی66ت ص66فحاتھا نھائی66اً، أن تع66ود م66ن جدی66د ببع66ث 
قبورھم، وجعلھا مادة یصول فیھا ویجول لتقطیع كل راب66ط یمك66ن أن 
یش666د المس666لم إل666ى أخی666ھ، ی666وقظ أحق666اد الق666رون، ویس666تدر عواط666ف 
المقھورین، ویثیر ریح الكراھیة نحو الجیل القدوة، وما ف66ي ذل66ك م66ن 
تحقی66ق ألھ66داف أع66داء األم66ة، وكأن66ھ یری66د أن یق66ول للن66اس: ھ66ذا ھ66و 

سلوكھ وتصرفاتھ!! معتمداً في ذلك كل66ھ عل66ى مفتری66ات سلفكم، وھذا 
وأكاذی66ب أش66اعھا أص66حاب األھ66واء مم66ن أس66لموا قی66ادھم الب66ن س66بأ 
الیھودي؛ تابعھم فیھا ولم یكلف نفسھ عناء نق66دھا وتمحیص66ھا، فض66الً 
عن أنھ لم یذكر أي مصدر ألی66ة روای66ة اح66تج بھ66ا، وھ66و ی66تھجم عل66ى 

 لم .. وكان من جملة مفتریاتھ: صحابة رسول هللا صلى هللا علیھ وس
–جمع علي (….أبو بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنھم بغاة  -1

كب66ار المھ66اجرین واألنص66ار  -رضي هللا عنھ على زعم الكات66ب
وق66ال لھ66م: وی66م هللا م66ا  -ف66ي المدین66ة المن66ورة -وفتیان بني ھاش66م

 زلت مبغیاً علّي منذ قضى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم). 
ضي هللا عنھ ألعوبة بید بطانة الس66وء، ومخ66ادع غ66اش عثمان ر -2

وكن66ت كلم66ا نص66حتھ ی66ا عل66ي ت66اب إل66ى هللا وأزم66ع ع66زل (… 
لك66م دافع66ت … بطانة الس66وء، فتجیئ66ھ تل66ك البطان66ة فتغی66ر رأی66ھ 

 عنھ، وھو یعدك ویستغشك). 
عثم66ان رض66ي هللا عن66ھ أقط66ع بن66ي أمی66ة كثی66رین م66ن الص66حابة  -3

م66ال المس66لمین، وأعط66اھم رضي هللا ع66نھم إقطاع66ات م66ن بی66ت 
أمواالً كثیرة م66ن بی66ت المس66لمین ال یس66تحقونھا (أال وإن ك66ل م66ا 

 أقطعھ عثمان من مال هللا مردود إلى بیت مال المسلمین). 
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مأس66اة عثم66ان رض66ي هللا عن66ھ ج66اءت نتیج66ة الجم66ع ب66ین ورع  -4
مأس66اتھ ونھایت66ھ الفاجع66ة  -عثمان–اإلمامة وأبھة الملكیة (صنع 

إماماً لنفس66ھ وملك66اً عل66ى اآلخ66رین، أخ66ذ نفس66ھ  بنفسھ منذ أصبح
ب666ورع اإلمام666ة والخالف666ة والس666نة الش666ریفة، وأخ666ذ المس666لمین 

وھ66و ال66ذي نف66ى أب66ا ذر إل66ى الرب66ذة …بسیاسة الملك العض66وض
 ألنھ جھر بتحریم الكنـز، وأمر بالمعروف ونھى عنا المنكر! 

 -رض66ي هللا عن66ھ–عم66ر رض66ي هللا عن66ھ (ض66رب أب66ا ھری66رة  -5
أموالھ، واتھمھ ف66ي ص66دقھ، ومنع66ھ م66ن روای66ة الح66دیث وقاسمھ 

الش66ریف، وأب66دى عجب66ھ كی66ف ی66روي أب66و ھری66رة ع66ن الرس66ول 
ص66لى هللا علی66ھ وس66لم أض66عاف م66ا روى عن66ھ أب66و بك66ر وعم66ر 
نفسھ وعل66ي، وم66ا ك66ان أح66د ألص66ق برس66ول هللا ص66لى هللا علی66ھ 

 …). وسلم وال أكثر صحبة من ھؤالء الثالثة
ابة م66نھم: عائش66ة رض66ي هللا عنھ66ا أم التش66كیك بنف66ر م66ن الص66ح -6

المؤمنین، وطلحة والزبیر رضي هللا عنھما المبش66ران بالجن66ة، 
ویصفھم بالنفر ال66ذین (انتفخ66ت أج66وافھم، وطمح66ت أبص66ارھم، 
وأحب كل امرئ م66نھم لنفس66ھ.. ھ66ؤالء الراغب66ون ف66ي أن تك66ون 
الوالی66ة عل66ى الن66اس س66طوة مل66ك عض66وض..) واتھمھ66م ب66أنھم 

 على قتل عثمان رضي هللا عنھم جمیعاً.  كانوا المحرضین
بنو أمیة أھل كید وس66وء (ال تعلم66ون أیھ66ا الن66اس كی66د بن66ي أمی66ة  -7

ومك66رھم الس66یئ، وهللا ال یزال66ون حت66ى ال ی66دعوا £ محرم66اً إال 
 …)استحلوه، وال عقداً إال أحلوه

صراع الطبق66ات وتفس66یر الت66اریخ اإلس66المي تفس66یراً مادی66اً تبع66اً  -8
لطلحة والزبیر أن یعیدوا ھ66ذا الم66ال إل66ى بی66ت لماركس (أیمكن 

المال، أم أن المصالح التي تربطھما بكبار بن66ي أمی66ة، كمعاوی66ة 
وعص66بتھ، ھ66ي اآلن أق66وى مم66ا عس66ى أن یربطھم66ا باإلم66ام.. 

ألن …) س66یلحق طلح66ة والزبی66ر بمعاوی66ة وعص66بتھ ب66ال م66راء
علیاً رضي هللا عنھ (سیحرمھم من كل مت66اع وم66ن ك66ل م66آربھم 

یاتھم الجدیدة الرغیدة، وسینصر علیھم المس66اكین، ویظ66ل في ح
 …) حتى یفقدوا أبھة الملك وزخرف الغنى وسطوة الجاه
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وھ66و ف66ي جمی66ع مفتریات66ھ ھ66ذه ل66م یع66ز أی66ة روای66ة اعتم66دھا إل66ى 
مص666درھا، ول666م ی666ذكر أي مص666در م666ن المص666ادر الت666ي رج666ع إلیھ666ا 

ك66الم عل66ى واستقى منھا ما سّود من صفحات، وتعمد ھكذا أن یلق66ي ال
عواھنھ حتى ال یُْفتَضح ھدفھ، وتنكشف غایتھ، وأكبر الظن أنھ تستر 
علیھا ولم یذكرھا لكونھا جاءت وصدرت عن أھ66ل األھ66واء والف66تن" 

 ). 122 – 117انتھى كالم األستاذ الكیالني (ص 
ویقRRول المستشRRار سRRالم البھنسRRاوي فRRي رده علRRى الشRRرقاوي 

: "ل666و ك666ان افة العربیRRRة) فRRRي كتRRRاب (تھافRRRت العلمانیRRRة فRRRي الصRRRح
الش66رقاوي كاتب66اً إس66المیاً یخ66دم اإلس66الم ف66ي كتب66ھ، فل66یعلن توبت66ھ ع66ن 
كتابھ (محمد رسول الحریة) ، فالرسول صلى هللا علیھ وسلم في ھذا 
الكت6666اب ل6666یس رس6666ول هللا ب6666ل رس6666ول الحری6666ة! كم6666اركس عن6666د 

 ). 173(ص … " الشیوعیین
 
 
 
 
 
 

 أركون)نظرة شرعیة في فكر (الدكتور محمد 
قال األستاذ عبد السالم بس66یوني ف66ي كتاب66ھ (العقالنی66ة: ھدای66ة أم 

، أت666م دراس666تھ 1928غوای666ة؟) ع666ن أرك666ون "جزائ666ري م666ن موالی666د 
ح66ول  1969وحص66ل عل66ى ال66دكتوراه م66ن الس66ربون  1955بب66اریس 

اإلنس66یة العربی66ة ف66ي الق66رن الراب66ع الھج66ري، وحاض66ر بالعدی66د م66ن 
 الجامعات الفرنسیة والعربیة. 

معظم مؤلفاتھ بالفرنس66یة، وھ66و علم66اني ی66دعو إل66ى التعام66ل م66ع 
بالمقاییس الغربی66ة وباالس66تفادة  -والقرآن والسنة بالذات–اإلسالم      

من المعطیات الت66ي خلفھ66ا م66اركس ونیتش66ھ وغیرھم66ا، ویعتب66ر ال66دین 
الذي ینتھجھ الناس مجموعة م66ن المعطی66ات البطریركی66ة الت66ي خلفھ66ا 

 لیھا صبغة القداسة. الفقھاء وأسبغوا ع
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ومن آرائ66ھ أیض66اً أن مفھ66وم ال66دین ل66م یبل66ور بل66ورة كافی66ة للقی66ام 
بقف666زه نظری666ة ال نت666ردد معھ666ا أن نج666زم ب666أن األدی666ان م666ا ھ666ي إال 

 ). 1985-6أیدیولوجیات (مجلة الوحدة: العدد 
وأن المحتوی66ات العلمانی66ة التقدیری66ة للفك66ر اإلس66المي التقلی66دي 

ما دمن66ا نری66د البق66اء متش66بثین بإس66الم ال یع66دو  ستبقى في غیر متناولنا
أن یكون دیناً یأمر ویس66جن الع66الم أجم66ع، وی66رى االتج66اه إل66ى إقص66اء 
جمیع الخطب األیدیولوجیة والتبرید الش66رعي لمختل66ف إرادات الق66وة 
التي یشكل االصطدام بھا تاریخن66ا الماض66ي والحاض66ر(!!) ال66ذي ھ66و 

كمن66ا إل66ى الی66وم (المجتم66ع مج66رد ت66اریخ أس66طوري (!!) ال ی66زال یح
بع666ض نص666وص الق666رآن المتعلق666ة  -راداً –) وین666اقش 1978-الع666المي

 بالمرأة معتبراً إیاھا شكالً من أشكال التخسیس والزرایة. 
جزءاً من حواٍر أجرتھ معھ مجل66ة "لونوفی66ل  -لإلیضاح–وننقل 

، یعك666س 1986فبرای666ر  Nouvel Observateurأبس666رفاتور" الفرنس666یة 
ریقتھ في التفكیر الذي یعتمد القفز والمغالطات واستغفال جزءاً من ط

الق66ارئ م66ن خ66الل مص66طلحات "خواجاتی66ة" یح66اول أن یخض66ع لھ66ا 
 الفكر اإلسالمي فیقول: 

المجلة : باسم القرآن تقطع أیاد، ترجم نساء، یفرض الحج66اب، 
 تقام حروب مقدسة. 

خیان66ة أركون: ھذه األفعال تقام باسم الق66رآن ولكنھ66ا ف66ي الواق66ع 
 لھ: 

Ces acts sont commis au nom du Coran, mais ils en sont la trahison 
وإن الس66لطات السیاس66یة (!!) تفس66ر ال66نص القرآن66ي بمفھومھ66ا 

 الخاص. أما النص نفسھ فھو مغطى، محرف أو منسّي. 
م66ثالً ف66ي تع66دد الزوج66ات، م66اذا یق66ول الق66رآن، یمكن66ك أن ت66نكح 

عاً من النساء.. نعم، لكن: ماذا تق66ول بقی66ة اآلی66ة؟ اثنتین أو ثالثاً أو أرب
على شرط أن تعدل بینھن، العدل ھن66ا ال یعن66ي أن یك66ون ل66دیھن نف66س 
المتاع، لكن كذلك نفس الحنان والح66ب بالض66بط، وتق66ول الس66ورة: إذا 
ل66م تس66تطع أن تك66ون ع66ادالً فل66ك واح66دة فق66ط، لك66ن م66ن المس66تحیل أن 

ءة المتأنی66ة للق66رآن ال یمك66ن أن ت66ؤدي یكون اإلنسان عادالً، ف66إذا الق66را
 إال إلى منع تعدد الزوجات (!!). 
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نفس الشيء یمكن أن یقال بخص66وص قض66ایا أخ66رى. رمض66ان 
م66ثالً: ف66ي ی66وم م66ن األی66ام دع66ا ال66رئیس بورقیب66ة أص66دقاءه إل66ى تن66اول 
الطعام في رمضان، كل الناس صدموا وقتھا، لكن قال لھم: إن النبي 

األك666ل والش666راب ف666ي رمض666ان. نع666م ھ666ذا نفس666ھ دع666ا ص666حابتھ إل666ى 
االستثناء كان وقت حرب، ولكن نحن كذلك في ح66رب ض66د التخل66ف. 
فكما ترین: القرآن تتوجب إعادة قراءتھ.. والتفكیر فیھ بشيء مختلف 

 (!!) 
 المجلة: لكن ھناك أشیاء النص فیھ واضح. 

) في مث66ل (للذكر مثل حظ األنثیینأركون: بالعقل القرآن یقول: 
الحال66ة الحس66ابیة ال یمك66ن فع66ل أي ش66يء إال إع66ادة ط66رح مس66ألة  ھ66ذه

التفسیر القرآني. ال یمكننا أن نستمر في قبول أال یك66ون للم66رأة قس66مة 
 عادلة (!!)

 فعندما یستحیل تكیف النص مع العالم الحالي. 
عندما یكون عالنیةً منبثقاً ع66ن وض66ع اجتم66اعي ال یتناس66ب ف66ي 

 شيء مع عالمنا الحاضر. 
 غي العمل على تغییره. ینب

إن التفسیر یبقى دائماً جائزاً بشرط أن یعاد في مس66ألة التن66ـزیل 
 على ضوء التاریخانیة. 

ككل ما یمت إلى الجنس وإلى وضع المرأة ف66ي –الحجاب مثالً 
 ینتمي لقانون عربي سابق على اإلسالم.  -اإلسالم

عطاھ66ا اإلسالم صادق على تقالید قدیمة متعلقة بأسس قبلی66ة، وأ
 بعداً مقدساً (!!) 

ویتعلق األمر الیوم بإعادة التفكیر في ھذه المف66اھیم عل66ى ض66وء 
 التاریخ. 

ولألسف فإن ھذا العمل في بدایت66ھ ف66ي اإلس66الم.. بحك66م س66یطرة 
-األیدیولوجیا (انظر دراسة محم66د ب66ریش ع66ن أرك66ون، مجل66ة الھ66دى

ن )وم66ن آراء أرك66ون رفض66ھ لإلس66الم نظ66ام حك66م ألن66ھ ل66م یك198566
ك666ذلك ال تاریخی666اً وال عقائ666دیاً!!)  ا.ھ666ـ ك666الم األس666تاذ عب666د الس666الم 

) (وانظ66ر كتاب66ھ اآلخ66ر: الیس66ار اإلس66المي 128-126بس66یوني (ص 
 وما بعدھا)  38خنجر في ظھر اإلسالم، ص 
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: )1(: "الدكتور محم66د أرك66ونوقال الدكتور مفرح القوسي عنھ
كتاب66اً وس66نة –إلس66الم أح66د كب66ار العلم66انیین ال66داعین إل66ى التعام66ل م66ع ا

بالمقاییس بالغربیة، تجنى كثیراً ف66ي كتابات66ھ واللق66اءات  -بوجھ خاص
ی66تھم  -م66ثالً –العدی66دة الت66ي أُجری66ت مع66ھ عل66ى الس66لف وم66نھجھم. فھ66و 

الم66نھج الس66لفي بأن66ھ م66نھج أس66طوري ال ت66اریخي مغ66رق ف66ي التجری66د 
دی66ة): والمثالی66ة، فن66راه یق66ول تح66ت عن66وان (الرؤی66ة اإلس66المیة التقلی

"إل666یكم كی666ف یلخ666ص المفك666ر الحنبل666ي اب666ن تیمی666ة ھ666ذه الرؤی666ة كم666ا 
ص66حابة –فرض66ت نفس66ھا انطالق66اً م66ن الق66رن التاس66ع: (فھ66ذه الطبق66ة 

كان لھا قوة الحفظ والفھم والفقھ في ال66دین والبص66ر والتأوی66ل،  -النبي
ففج666رت م666ن النص666وص أنھ666ار العل666وم، واس666تنبطت منھ666ا كنوزھ666ا، 

ً ورزقت فیھا فھماً خاص66 ، فھ66ذا الفھ66م ھ66و بمن66ـزلة الك66أل والعش66ب …ا
ال66ذي أنبتت66ھ األرض الطیب66ة، وھ66و ال66ذي تمی66زت ب66ھ ھ66ذه الطبق66ة ع66ن 
الطبق66ة الثانی66ة، وھ66ي الت66ي حفظ66ت النص66وص، فك66ان ھمھ66ا حفظھ66ا 
وض6666بطھا، فوردھ6666ا الن6666اس وتلقوھ6666ا ب6666القبول، واس6666تنبطوا منھ6666ا 

اش66رة: ، ویعل66ق أرك66ون عل66ى ذل66ك بقول66ھ مب)2( واس66تخرجوا كنوزھ66ا)
ال66ذي  -الص66حابي–"یتضح أكثر ما یتضح كیف یحذف تمجی66د الجی66ل 

ش66اھد ال66وحي، یح66ذف المنظ66ور الت66اریخي م66ن الناحی66ة العملی66ة، فك66ل 
الحقیقة التي یمكن معرفتھ66ا، وك66ل التع66الیم الس66نیة ف66ي اإلس66الم، وك66ل 
نم66اذج الس66لوك ال66دیني المحت66ذاة، ونم66اذج العم66ل اإلنس66اني والتنظ66یم 

ماعي، كل ذلك یتركز ویتحدد غایة التحدید في عص66ر السیاسي االجت
التأسیس؛ في النصوص، الینابیع، النماذج (القرآن، األحادیث النبویة 
المس66ماة س66نة)، وھ66ي مفھوم66ة فھم66اً مثالی66اً وتحظ66ى بتفس66یر الص66حابة 
البارع، ثم إنھا قد ُجمعت ونُقلت بأمانة دقیقة من قبل التابعین وأجیال 

الحق66ین. وھ66ذه السلس66لة المتص66لة م66ن الش66اھدین الفقھ66اء ال66ورعین ال

                                         
م، 1955ھا بدأ دراستھ، ثم أتمھا بباریس ع66ام م بالجزائر، وب1928مفكر جزائري ولد عام   )1(

م، حول (اإلنسیة العربیة في الق66رن 1969حصل على الدكتوراه من جامعة (السربون) سنة 
الرابع الھجري)، نشأ نشأة استشراقیة ألق66ت بظاللھ66ا عل66ى نش66اطھ وإنتاج66ھ الفك66ري، حاض66ر 

اذاً بجامع666ة (الس666ربون) ف666ي العدی666د م666ن الجامع666ات الفرنس666یة والعربی666ة، ویعم666ل حالی666اً أس666ت
بب66اریس، م66ن مؤلفات66ھ: (الفك66ر العرب66ي) و(الفك66ر اإلس66المي نق66د واجتھ66اد) و(تاریخی66ة الفك66ر 

 العربي اإلسالمي) و(من االجتھاد إلى نقد العقل اإلسالمي). 
 . 79نقض المنطق ص   )2(
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ال666ذین ال یط666الھم ل666وم؛ تجع666ل م666ن الج666ائز أن یك666ون ھن666اك مفھوم666اً 
إس66المیاً ص66حیحاً معروف66اً من66ذ أص66ولھ، ومس66تمراً بواس66طة الم66ؤمنین 
ض666د االنحراف666ات وااللت666واءات والتش666وھات الت666ي أقحمتھ666ا الف666رق 

ذكر دائم66اً أن محم66داً المبتدعة عبر العصور. وباالستناد إلى ح66دیث ی66ُ
نفسھ قد أعلن أن أمتھ ستُقسم إلى ثالث وس66بعین فرق66ة كلھ66ا ف66ي الن66ار 
إال فرقة واح66دة ناجی66ة؛ ألنھ66ا ھ66ي الت66ي اتبع66ت س66نتھ بح66ذافیرھا، أي: 

 كل تعالیمھ وكل ممارساتھ، وھذه
 

الجماع666ة م666ن الم666ؤمنین الحقیقی666ین تس666مى (أھ666ل الس666نة والجماع666ة). 
حركات األیدیولوجیة الكب66رى نھض66ت ع66دة ومثلما یحدث في جمیع ال

جماعات في وجھ المسلمین السنیین؛ احتجاجاً على دع66واھم االنف66راد 
باإلس66الم الحقیق66ي والعم66ل عل66ى اس66تمراره، وم66ن الج66دیر بال66ذكر أن 
نش66یر إل66ى أن ك66ل فرق66ة تعل66ن ع66ن نفس66ھا أنھ66ا وح66دھا الت66ي تس66تأثر 

تأس66یس، وذل66ك بوض66ع بالسنة، ولكنھا كلھا تقیم الصلة ذاتھا بعص66ر ال
 المصادرات التالیة موضع التنفیذ: 

أن الوحي القرآني یشتمل على ك66ل م66ا ینبغ66ي عل66ى اإلنس66ان أن  -أ
یعرفھ ح66ول مص66یره الخ66اص وح66ول اآلخ66رة والت66اریخ والع66الم 

 وهللا. 
لقد أبان محمد بقولھ وعمل66ھ المعن66ى ال66دقیق لل66وحي، وأن حیات66ھ  -ب

ال66ذي یترت66ب عل66ى ك66ل تؤلف على ھذا النحو األنموذج الكامل، 
 مؤمن أن یسعى لمحاكاتھ. 

أن حیاة محمد وتعلیمھ یمكن أن یُعرفا عن طریق الروایة الت66ي  -ج
ال ینالھا الشك، مما قام بھ الص66حابة والت66ابعون والفقھ66اء. ومم66ا 
یالح66ظ أن الخ66الف یتن66اول دروب الروای66ة والوض66ع األخالق66ي 

تقنیتھا (سلس66لة  الدیني للرواة، ولكنھ ال یمس نماذج الروایة وال
اإلس66ناد). وإن الف66رق كاف66ة تس66تعمل إذن النش66اط ال66ذي یض66في 
األسطوریة على الماضي، وتمارس عمل اإلسقاط ذاتھ لمفاھیم 
شتى، وأوضاع تاریخی66ة متغی66رة عل66ى الئح66ة ال66دالالت المثالی66ة 

 التي أقیمت في ذلك الوقت. 



 40 

خي أن قیم66ة الس66لوك اإلنس66اني، وبوج66ھ أع66م قیم66ة النم66و الت66اری -د
(سنة وفاة النب66ي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم)  632للشعوب بعد سنة 

النماذج،  -الینابیع -إنما تتبع بدقة وظیفة ترسخھا في النصوص
وفي األشكال الرمزیة المثالیة (النبي، الصحابة، األئمة)، وك66ل 
ابتعاد عن ھذه النماذج ال یُع66اش وال یُط66رح إال بوص66فھ ض66الالً 

 . )1(وانحطاطاً یصیب األمة" 
ویق66ول مؤك66داً تھم66ة (ال66ال تاریخی66ة) ف66ي الم66نھج الس66لفي: "إن 
الطریقة التي أجاب بھا اإلصالحیون السلفیون ع66ن الواق66ع الت66اریخي 
كانت تتضمن نظرة أسطوریة تج66اه أص66ول اإلس66الم أكث66ر م66ن كونھ66ا 
نظ66رة تاریخی66ة، وذل66ك ألن اإلص66الحیین زعم66وا أن اإلس66الم األول66ي 

الق666رن التاس666ع عش666ر، وأن یواج666ھ تغلغ666ل بإمكان666ھ أن یح666ل مش666اكل 
الحداث666ة االقتص666ادیة والسیاس666یة الت666ي س666بقتھا ف666ي أوروب666ا ث666ورات 
وتجارب دیمقراطیة وبرلمانی66ة، وأیض66اً تغلغ66ل الحداث66ة الفكری66ة الت66ي 
سبقتھا في أوروبا أیضاً وفي القرن نفسھ حركات علمیة ضخمة. ھذا 

تھ66ا أراد المس66لمون كان عبارة ع66ن وق66ائع تاریخی66ة إیجابی66ة، ولمواجھ
، ویق66ول: )2(أن یق66دموا إجاب66ات م66ن ن66وع أس66طوري ول66یس تاریخی66اً"

"أعتبر الموق66ف الس66لفي موقف66اً میتولوجی66اً، وذل66ك لكون66ھ یری66د الع66ودة 
، ویقول أیضاً: "إن صورة اإلس66الم )3(إلى ماٍض موصوف بالمثالیة"

وھ666ي الص666ورة الت666ي تناقلتھ666ا الحرك666ات –ف666ي قرن666ھ األول للھج666رة 
، ویقول ك66ذلك: )4(لیست صورة تاریخیة وإنما أسطوریة" -سالمیةاإل

"إن المسلمین ظلوا متعلقین بتصور ھو أق66رب إل66ى األس66طوریة فیم66ا 
یتصل ببواكیر اإلسالم، وإن األس66طورة ھ66ي أح66د ط66رق التعبی66ر ع66ن 

 . )5(الحقائق اإلسالمیة لدى الجماعات اإلسالمیة"

                                         
–ت م، دار عوی66دات، بی66رو1985بتص66رف یس66یر، ط الثالث66ة  49 – 47الفك66ر العرب66ي ص   )1(

، ط الثانی66ة 98-97ب66اریس. وراج66ع كتابی66ھ (م66ن االجتھ66اد إل66ى نق66د العق66ل اإلس66المي) ص 
 لبنان وھما بترجمة: ھاشم صالح.  -م، دار الساقي، بیروت1993

حوار البدایات مع محمد أركون، وھو حوار أجراه مع66ھ محم66د رفراف66ي، منش66ور ف66ي مجل66ة   )2(
 . 87م، ص 1989ي سبتمبر (أیلول) (الفكر العربي المعاصر) في عددھا الصادر ف

 . 88المرجع السابق ص   )3(
 . 90المرجع السابق ص   )4(
 . 46انظر: الفكر العربي ص   )5(
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ل الفك66ر والت66اریخ ول66ذا نج66ده ی66دعو إل66ى إع66ادة ق66راءة وتش66كی
اإلسالمي مما یتعلق بالحوادث واألشخاص خالل الق66رنین الھج66ریین 

 . )1(األولین
ولم66ا ُس66ئل: ھ66ل یوج66د إس66الم واح66د ص66حیح مص66یر أص66حابھ 

 الجنة، وأن بقیة الفرق األخرى في النار؟ . 
أج666اب : "ھ666ذا التص666ور رس666ختھ األدبی666ات البدعی666ة (أي كت666ب 

النحل)، ومعظ66م الجھ66د ال66ذي أق66وم ب66ھ الفرق اإلسالمیة وكتب الملل و
اآلن یتمث6666ل ف6666ي تج6666اوز ھ6666ذه األدبی6666ات والخ6666روج م6666ن موقعھ6666ا 
اإلیدیولوجي الذي یخل66ع عل66ى نفس66ھ غط66اء الش66رعیة التیولوجی66ة (أي 
الالھوتی66ة اإلس66المیة) دون أي ح66ق أو برھ66ان.. إن الق66ول أن ھن66اك 

حت66ى حقیقة إس66المیة مثالی66ة وجوھری66ة مس66تمرة عل66ى م66دار الت66اریخ و
… الی666وم ل666یس إال وھم666اً أس666طوریاً ال عالق666ة ل666ھ بالحقیق666ة والواق666ع

وسوف تنـزاح الغشاوات ع66ن عی66ون الن66اس وتس66قط األوھ66ام الكب66رى 
الشائعة التي تمأل وعي المسلمین بخصوص تاریخھم، فھم یتوھم66ون 
أن اإلس66الم الس66ني ك66ان موج66وداً من66ذ البدای66ة وعل66ى مس66توى لحظ66ة 

ً القرآن والخطاب القرآن66ي وأن66ا …، ولك66ن ذل66ك ل66یس إال وھم66اً وس66رابا
كمؤرخ نقدي یفتح عینیھ جیداً لن أصدق ھذا الزعم، ألني لو ص66دقتھ 

 . )2(لما كنُت مؤرخاً أو باحثاً، وألصبحت عقائدیاً متحیزاً"
وینظ66ر أرك66ون إل66ى "ال66وحي" و"الحق66ائق اإلس66المیة الغیبی66ة" 

ش66اعر االحت66رام و"األص66ول التش66ریعیة" نظ66رة بُْعدی66ّة؛ منفلت66ة م66ن م
والتقدیر التي یحملھ66ا المس66لم بداھ66ة لك66ل م66ا یم66س دین66ھ ومعتق66ده. م66ن 

قول66ھ : "إن الفك66ر اإلس66المي ال یمكن66ھ أن  -عل66ى س66بیل المث66ال–ذل66ك 
یتھ666رب ط666ویالً، إن فع666ل اإلیم666ان "األرثوذوكس666ي" األص666یل ال666ذي 
یصلح دوماً؛ یق66وم عل66ى التأكی66د ب66أن ال66دین یرتك66ز عل66ى ال66وحي ال66ذي 

هللا عل66ى الن66اس بواس66طة األنبی66اء، وبالت66الي ف66إن ال66دین ف66وق  أنزل66ھ
المجتمع، ولكن الواقع العلمي الح66دیث ین66ـزع إل66ى ف66رض الفك66رة ب66أن 

                                         
 وما بعدھا.  45راجع : المرجع السابق ص   )1(
 بتصرف یسیر.  247– 246نقد واجتھاد ص –الفكر اإلسالمي   )2(
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ال66دین كل66ھ ف66ي المجتم66ع وم66ن المجتم66ع. هللا بذات66ھ بحاج66ة إل66ى ش66ھادة 
 . )1(اإلنسان لھ"

 )2( ومن ذلك: اعتقاده بأنھ لكي نفھم ما سماه (الح66ادث القرآن66ي)
م66ن تحقی66ق  -ف66ي نظ66ره–ث66اره عل66ى الفك66ر العرب66ي اإلس66المي الب66د وآ

ل66یس "س66وى  -كم66ا یق66ول–"التاریخ االنتقادي للقرآن الكریم"، والذي 
إع66ادة بن66اء المجم66وع الص66حیح لجمی66ع النص66وص الت66ي نزل66ت عل66ى 

 . )3(محمد باسم التنـزیل والوحي"
ومن ذلك أیضاً: ادع66اؤه أن الح66دیث النب66وي ل66م یص66بح مص66دراً 

انیاً للتشریع بعد الق66رآن إال بع66د وض66ع اإلم66ام الش66افعي أص66ول الفق66ھ ث
 . )4(وّدون أسسھ في القرن الثاني الھجري

وم66ن ذل66ك أیض66اً: قول66ھ ع66ن تحدی66د اإلم66ام الش66افعي ف66ي كتاب66ھ 
(الرس6666الة) لمص6666ادر التش6666ریع اإلس6666المي بأنھ6666ا: الكت6666اب والس6666نة 

لحیل66ة الكب66رى الت66ي واإلجماع والقیاس؛ قولھ عن ھذا التحدید بأن66ھ: "ا
 . )5(أتاحت شیوع ذلك الوھم الكبیر بأن الشریعة ذات أصل إلھي"

وم66ن ذل66ك ك66ذلك : قول66ھ ع66ن قاع66دة اإلجم66اع ف66ي أص66ول الفق66ھ 
اإلس6666المي بأنھ6666ا: بمثاب6666ة وج6666ھ آخ6666ر للقھ6666ر الفك6666ري ف6666ي الت6666راث 

 .  )6(اإلسالمي
 

وال س66یما اإلم66امین أحم66د ب66ن –ویصم أركون الحنابلة الس66لفیین 
ً  -بل واب66ن تیمی66ةحن ، )7(بالتزم66ت واس66تعمال العق66ل اس66تعماالً أس66طوریا

وباإللحاف عل66ى وج66وب اإلق66رار بأرك66ان اإلیم66ان دون التس66اؤل ع66ن 
. ویدعي أن اإلمام الشافعي في كتابھ (الرسالة) "ق66د أس66ھم )8(براھینھا

                                         
م، دار التن66ویر للطباع66ة والنش66ر، 1983ول66ى ، ط األ122 – 121اإلسالم األمس والغد ص   )1(

 . 153لبنان، ترجمة: علي المقلد. وراجع: الفكر العربي ص -بیروت
 أي الظاھرة القرانیة.   )2(
 . 30الفكر العربي ص   )3(
، ط األول66ى 75، وتاریخی66ة الفك66ر اإلس66المي ص 76انظ66ر ك66الً م66ن : الفك66ر العرب66ي ص   )4(

 بیروت، ترجمة: ھاشم صالح. – م، مركز اإلنماء القومي1986
 . 297تاریخیة الفكر العربي اإلسالمي ص   )5(
 .  78 – 77انظر: من االجتھاد إلى نقد العقل اإلسالمي ص   )6(
 . 153، 131، 128، 90انظر: الفكر العربي في الصفحات:   )7(
 . 104انظر: المرجع السابق ص   )8(
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في سجن العقل اإلسالمي داخل أسوار منھجیة معینة؛ سوف تمارس 
، ویقول عن اإلم66ام )1(ستراتیجیة إللغاء التاریخیة"دورھا على ھیئة ا

الطب66ري: "الطب66ري عن66دما ك66ان یق66ول: یق66ول هللا، ث66م یُعط66ي تفس66یره 
وكأنھ مطابق تمام66اً لق66ول هللا أو لمقص66د هللا، فإن66ھ ل66م یك66ن یع66رف أن66ھ 

 . )2(یتالعب من غیر وعي منھ باألنظمة التیولوجیة"
والمفس66رین، ویكی66ل  ویش66ن أرك66ون ھجوم66اً عنیف66اً عل66ى الفقھ66اء

لھ666م العدی666د م666ن الس666باب والش666تائم مم666ا ال یتف666ق بح666ال م666ع الط666ابع 
الت666اریخي العلم666ي الموض666وعي ال666ذي ی666ّدعي تقمص666ھ ف666ي أبحاث666ھ 
وكتاباتھ، ومن ذلك على سبیل المث66ال قول66ھ: "الش66يء ال66ذي ینبغ66ي أن 
یحظ66ى باھتمامن66ا ھن66ا وینبغ66ي التركی66ز علی66ھ ھ66و ذل66ك ال66زعم المف66رط 

لمت66بجح ال66ذي یّدعی66ھ الفقھ66اء ب66أنھم ق66ادرون عل66ى التّم66اس والغ66رور ا
، وقادرون على الفھم المطابق لمقاصده العلی66ا ث66م )3(المباشر بكالم هللا

واص66ماً إی66اھم –، وقول66ھ )4(توض66یحھا وبلورتھ66ا ف66ي الق66انون ال66دیني"
: "س66وف ن66رى فیم66ا بع66د أن انتھازی66ة المش66رعین -بصفة (االنتھازیة)

 جالء عندما یتنطعون لتعیین اآلیات تصبح أكثر وضوحاً و
 

. ویدعي أن الفقھاء كانوا یعتمدون في ص66در )5(الناسخة والمنسوخة"
اإلس66الم عل66ى آرائھ66م الشخص66یة ف66ي تقری66رھم األحك66ام الفقھی66ة فیم66ا 
یتعل666ق باألح666داث والوق666ائع المس666تجدة، ث666م یُض666فوا (یُس666بغوا) علیھ666ا 

ت القرآنی66ة، فیق66ول: "إن . ویتھمھم بالتالعب باآلی66ا)6(الصفة الشرعیة
المش66رعین م66ن البش66ر (أي الفقھ66اء) ق66د س66محوا ألنفس66ھم بالتالع66ب 
باآلیات القرآنیة من أجل تشكیل علم للتوریث یتناسب مع اإلكراھات 

                                         
 . 74تاریخیة الفكر العربي اإلسالمي ص   )1(
 . 219نقد واجتھد ص  –الفكر اإلسالمي   )2(
یعني فھم كالم هللا، وھذا مدخل أساسي من مداخلھ لعزل القرآن عن الواقع اإلس66المي، ألن66ھ   )3(

طالما ظل القرآن "طلسماً" ال یمكن ادعاء فھمھ ألحد، فلیس لھ قیم66ة علمی66ة ف66ي الحی66اة عل66ى 
 أیة صورة. 

 . 16 – 15قل اإلسالمي ص من االجتھاد إلى نقد الع  )4(
 . 38المرجع السابق ص   )5(
 . 107، 76، 58، 57راجع: الفكر العربي في الصفحات :   )6(
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والقیود االجتماعیة االقتصادیة الخاصة بالمجتمعات التي اشتغل فیھا 
 . )1(الفقھاء األوائل"

م66نھجھم ب66ـ (األرثوذكس66یة)  ویُصرُّ في معظم كتبھ على وص66ف
الجمود واالنغالق الفكري؛ وفرض تفس66یرھم  -في نظره–الذي یعني 

لنص666وص الكت666اب والس666نة بالقس666ر والق666وة وع666ده التفس666یر الوحی666د 
الصحیح المستقیم، وما عداه ھرطقة وضالالً. ویدعي أنھم یمارسون 
رقاب66ة أیدیولوجی66ة ص66ارمة عل66ى ك66ل الفئ66ات االجتماعی66ة وعل66ى ك66ل 

ویات الثقافة في البالد اإلسالمیة، مما حد كثیراً من حریة البحث مست
 . )2(والتعبیر، وأدى بالتالي إلى تأخر الفكر اإلسالمي

المستش666رقین، ویط666ري من666اھجھم ف666ي  -ف666ي المقاب666ل–ویمت666دح 
دراسة اإلسالم، ویدعي أن االستش66راق اآلن "ھ66و وح66ده ال66ذي ی66ؤدي 

إلس66المیة والفك66ر العرب66ي، كم66ا إلى تقدم الدراسات في مجال الثقاف66ة ا
 . )3(كان علیھ الحال أیام غولدزیھر وجوزیف شاخت"

كما یمتدح علي عبد الرازق على ما أورده ف66ي كتاب66ھ (اإلس66الم 
وأصول الحكم)، ویدعي أنھ لم یكن للخالفة اإلس66المیة أس66اس دین66ي، 

، وی66دعو إل66ى )4(وأنھ66ا ص66نعت لنفس66ھا وجھ66اً دینی66اً بواس66طة الفقھ66اء
العلمانیة وممارستھا في البالد اإلسالمیة، بحجة أنھا أصبحت  تطبیق

، وینك66ر عل66ى الس66لفیین )5(ضرورة ملحة لھذه البالد في وقتن66ا ال66راھن
قولھم أن "اإلس66الم دی66ن ودول66ة"، واص66فاً م66نھجھم بأن66ھ م66نھج وث66وقي 

یف66رض موقف66اً م66ن دون تحلیل66ھ فكری66اً  -ف66ي نظ66ره–(دوغمائي)، ألن66ھ 
–". انتھ66ى ك66الم ال66دكتور مف66رح القوس66ي )6(ریخیةوتبریره بدراسة تا

 . -وفقھ هللا

                                         
 . 67من االجتھاد إلى نقد العقل اإلسالمي ص   )1(
 . 27انظر: المرجع السابق ص   )2(
 . 30المرجع السابق ص   )3(
 . 89انظر: حوار البدایات مع محمد أركون ص   )4(
–وما بعدھا، والفك66ر اإلس66المي  275راجع كالً من : تاریخیة الفكر العربي اإلسالمي ص   )5(

 وما بعدھا.  273نقد واجتھاد ص 
 . 89انظر: حوار البدایات مع محمد أركون ص   )6(
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وقRRال األسRRتاذ محمRRد بRRن حامRRد األحمRRري فRRي مقRRال بعنRRوان ( 
 35محمد أركون ومعالم من أفكاره ) نشره في مجلRRة البیRRان ( عRRدد 

 ( : 
"تطورت في عصرنا ھذا وسائل الدعایة لكل ش66يء بمق66دار ل66م 

ا الكمالی66ات ووس66ائل الراح66ة ق66د یسبق لھ مثیل، ھذه الدعایة في قض66ای
تك66ون معقول66ة إل66ى ح66د م66ا، لك66ن الغری66ب م66ن أص66ناف ھ66ذه الدعای66ة، 
الدعایة الفكریة لعامة الكتاب والش66عراء وال66روائیین إل66ى درج66ة ت66دفع 
إل666ى الس666أم وع666دم الثق666ة ب666أي ش666يء یش666تھر م666ن كت666اب أو كات666ب أو 

ي غایة صحیفة، فیجعلك ھذا ال تثق بالشھرة ألي عمل، إذ قد یكون ف
الرداءة والفساد لكن جی66وش اإلع66الم والت66رویج تحاص66رك حت66ى تفق66د 
بص66یرتك. وق66د حاص66رتنا الدعای66ة ف66ي زمانن66ا ورفع66ت ف66ي وجوھن66ا 
مجموعة من الكتاب والمفكرین واألدباء، وألصقتھم في وجوه ثقافتن66ا 
كرھ66ا، وألزمتن66ا بھ66م وحاص66رتنا كت66بھم ف66ي ك66ل زاوی66ة، ول66یس ھ66ذا 

ب، بل لقد شكت إح66دى المستش66رقات وقال66ت : الحصار فقط بین العر
إن أدون66یس ل66م یق66ل ش66یئاً ولك66ن الل66وبي األدونیس66ي ھ66و ال66ذي أعط66اه 
األھمی66ةً! ھ66ذا الج66یش ال66دعائي م66ن وراء كت66اب ص66غار أو مغ66الطین 

 كبار ھو الذي أعطاھم أھمیة كبرى في عالم الكتاب العربي.
الدعای66ة قال أحد القراء: لقد رأی66ت كت66ب أرك66ون ولف66ت انتب66اھي 

الكبیرة لھا، ف66ذھبت م66ع الق66وم واش66تریت منھ66ا وق66رأت األول والث66اني 
فم66ا أحسس66ت بفائ66دة وال س66اعدني الفھ66م، وقل66ت: كات66ب متع66ب، ولك66ن 
زادت الدعای666ة للرج666ل فقل666ت ف666ي نفس666ي: ال666نقص ف666ي ق666درتي عل666ى 
الدراسة والفھم، وس66كت وخش66یت أن أق66ول ألح66د: ال أفھم66ھ، حت66ى إذا 

ى قارئ وكاتب قدیر وتن66اول كت66اب "تاریخی66ة كان ذات یوم جلست إل
الفك66ر العرب66ي اإلس66المي" وق66ال: لق66د حاول66ت أن أفھ66م ھ66ذا الكات66ب 
أركون فما استطعت، فكأنما أفرج عني من س66جن وقل66ت: رحم66ك هللا 
أی66ن أن66ت فق66د كن66ت أبح66ث ع66ن ق66ارئ ل66ھ یعطین66ي فی66ھ رأی66اً، ال ال66ذین 

 أكثروا من الدعایة لھ دون درایة.
بن666ا المبالغ666ة ف666ي ھ666ذا إلی666ك نموذج666اً للدعای666ة  وحت666ى ال تض666ر

األركونی66ة: عل66ق ھاش66م ص66الح مت66رجم أرك66ون إل66ى العربی66ة ف66ي آخ66ر 
كت66اب "الفك66ر اإلس66المي نق66د واجتھ66اد" یق66ول ھاش66م: بع66د أن ترك66ت 
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محم66د أرك66ون رح66ت أفك66ر ف66ي حج66م المعرك66ة الت66ي یخوض66ھا بك66ل 
ح66دودھا ق66د مالبس66اتھا وتفاعالتھ66ا، وھ66الني األم66ر فكلم66ا توھم66ت أن 

أصبحت واضحة محصورة، كلما اكتشفت أنھا متشابكة معق66دة، ش66بھ 
النھائیة. ھناك شيء واحد مؤكد على أي حال: ھو أن محم66د أرك66ون 
یخوض المعركة على جبھتین: جبھة الداخل، وجبھة الخ66ارج، جبھ66ة 

 أصولیي المسلمین، وجبھة أصولیي المستشرقین: 
فعل666ى أي جانبی666ك   وس666وى ال666روم خل666ف ظھ666رك روم         
 ؟)1(تمیل

ھذا مثل مما یفعل ھذا المترجم، وقد یفاجئك م66راراً بالم66دح ف66ي 
أو ف66ي لقاءات66ھ م66ع  )2(وس66ط الكت66اب أو ف66ي المقدم66ة أو ف66ي الھ66امش

أركون التي تمث66ل ج66زءاً كبی66راً م66ن أعمال66ھ، فھ66ذه طریق66ة ف66ي الكتاب66ة 
فص66ل أو جدیدة إذ یجري المترجم حواراً حول أفكار أركون بعد ك66ل 

في آخر الكتاب كما في "الفك66ر اإلس66المي ق66راءة علمی66ة"، أو "الفك66ر 
 اإلسالمي نقد واجتھاد".

أثناء قراءة أعمال أرك66ون ق66د تص66ادفھ ینق66د مدرس66ة عقائدی66ة أو 
فقھیة، ویحاول أن یقول إنھا خرافة، وأسطورة دغمائیة كما یحل66و ل66ھ 

م66ا ش66یعي أو أن یكرر، وتقول: لعلھ ینص66ر المدرس66ة األخ66رى، فھ66و إ
خ66ارجي، ث66م یخ66رج علی66ك ف66ي ص66فحة أخ66رى وھ66و یع66رض بع66دم 

، ث66م ف66ي مك66ان آخ66ر الیتف66ق م66ع )3(معقولیة فكرة اإلمام66ة ل66دى الش66یعة
علم666اً أن الس666ني عن666ده ھ666م  )4(اإلس666الم الس666ني المتزم666ت ف666ي نظ666ره

األشاعرة، وأما أحمد وابن تیمیة فیدعوھما حنابلة متزمتین. وتح66اول 
اً عل66ى مایری66د ف66إذا ھ66و متن66اقض ال ی66ؤمن بش66يء جاھداً أن تق66ف تمام66

وال ی66رى أن لھ66ذا العل66م أو الت66راث اإلس66المي أي مكان66ة إال ف66ي ع66ین 

                                         
، "حق66اً إن أرك66ون أش66د عل66ى اإلس66الم ھجوم66اً م66ن 335الفك66ر اإلس66المي فك66ر واجتھ66اد ص   )1(

 تي بیان ذلك". مفكري الروم وسیأ
 ومواقع عدیدة في "الفكر اإلسالمي قراءة علمیة".  245انظر الكتاب السابق ص   )2(
 . 10، ص 1988ربیع عام – 54أركون، مقابلة مع أدونیس، مجلة "مواقف"، عدد رقم   )3(
، 9والفكر اإلسالمي نقد واجتھ66اد ص 128أركون، الفكر العربي، ترجمة عادل العوا، ص   )4(

كتاب "الفكر العربي" أول كتبھ المترجمة إلى العربی66ة وفی66ھ تلخ66یص غ66امض لج66ل م66ا  ولعل
ق66ال بع66د ف66ي الكت66ب األخ66رى وفی66ھ إش66ارة بكثی66ر م66ن ال66تحفظ إل66ى آرائ66ھ ف66ي الق66رآن والس66نة 

 والشیعة والحداثة والتجدید. 
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ك66نص –الم66دارس النقدی66ة الغربی66ة، فم66ا أقرت66ھ فھ66و الح66ق والمحت66رم 
وما ال تق66ره –للدراسة لیس أكثر من نص بشري قابل لألخذ والعطاء 

عیة والنفس66یة المعاص66رة فإن66ھ ال المكتشفات األسلوبیة اللغویة االجتما
 یرى إقراره واالھتمام بھ لقدمھ وتخلفھ عن العصر.

ولعل كت66اب "الفك66ر العرب66ي" أول كتب66ھ المترجم66ة إل66ى العربی66ة 
وفی66ھ تلخ66یص غ66امض لج66ل م66ا ق66ال ف66ي الكت66ب األخ66رى، وأش66ار فی66ھ 
بكثی66ر م66ن ال66تحفظ إل66ى آرائ66ھ ف66ي الق66رآن والس66نة والش66یعة والحداث66ة 

 والتجدید.
عند أركون أھداف واضحة لمن یستقرئ أعمال66ھ ویص66بر عل66ى 
التزویر والمراوغة واللعب بالكلمات ف66ي غی66ر معانیھ66ا حت66ى یحص66ل 
عل66ى ھدف66ھ الكبی66ر م66ن ك66ل مش66روعھ وس66یأتي بی66ان الھ66دف بع66د ذك66ر 

 وسائلھ إلیھ.
 

 الوسائل :
أول وس666ائلھ نق666د الكت666اب اإلس666المیین ال666ذین لیس666ت لھ666م ص666لة 

في الفكر، والذین ل66یس لھ66م إلم66ام بعل66وم اللس66انیات بالمدارس الغربیة 
بع666د –فیم666ا ی666رى –واالجتم666اع وال666نفس والنظری666ات الت666ي خرج666ت 

الخمس66ینات م66ن ھ66ذا الق66رن الم66یالدي، وبالت66الي یط66البھم بالمش66اركة 
والدراس66ة لمس66تجدات النظری66ات اإلنس66انیة الغربی66ة، ث66م ھ66و یس66تخدم 

لس66لطة، وی66رى تاریخی66ة نظریات میشیل فوكوه في مسائل المعرفة وا
المعرف66ة وبكونھ66ا قابل66ة للتغیی66ر والتط66ویر والش66مول، وأھ66م جوان66ب 
المعرف666ة الت666ي یتح666دث عنھ666ا المعرف666ة الدینی666ة بك666ل أبعادھ666ا، وی666رى 
اعتبار المعرف66ة اإلس66المیة نموذج66اً أس66طوریاً ی66زعج المس66لمین ویھ66ز 

ن م66ن بن66اء مف66اھیم جدی66دة مس66تمدة م66–كم66ا ی66رى –إیمانھم، ولكن البد 
االحتیاجات الجدیدة كما فعل الس66لف، وی66رى أن ھن66اك من66اطق عدی66دة 

رضي –في الفكر اإلسالمي ال تمس وال یفكر فیھا مثل مسألة عثمان 
وقض66ایا جم66ع الق66رآن، والتس66لیم بص66حة أحادی66ث البخ66اري -هللا عن66ھ

والموافقة على األصول التي بناھا الشافعي، وی66رى أن66ھ یض66ع أساس66اً 
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، وھو یرى أن الوعي اإلسالمي قد انشق )1(جدیدة لالجتھاد وعقالنیة
فیما بین السنة والشیعة، والوسیلة عنده لیست ب66التوفیق ب66ین الج66انبین 
وال االنتق66اء منھم66ا إنم66ا الوس66یلة نق66د الط66رفین وھ66و یعتن66ق "النقدی66ة 
الجذریة" للطرفین وإسقاط كل الحج66ج الت66ي بأی66دي الجمی66ع، وبالت66الي 

م666زور وال666نص الش666یعي ن666ص العدال666ة ف666إن ال666نص الس666ني مغل666وط و
والعصمة مغلوط ومزور وأسطوري، والمطلوب أن یتحرر ك66ل م66ن 

 .)2(الفریقین من نصھ فیتوحدان
 
 
 

 األھداف :
من أھم ما یھدف لھ أرك66ون ف66ي كتابات66ھ المك66ررة والممل66ة ن66زع 

 ً ق66ابالً  )3(الثق66ة م66ن الق66رآن الك66ریم وقداس66تھ واعتب66اره نص66اً اس66طوریا
ذ والرد. وھو یغالط كثیراً في معن66ى كلم66ة "أس66طورة" للدراسة واألخ

ویقول : إنھ یعاني من صعوبة ھذه الكلمة عل66ى أس66ماع الع66رب ال66ذین 
یربط66ون ب66ین ھ66ذه الكلم66ة وب66ین األكذوب66ة أو الخراف66ة، لك66ن م66ا ھ66ي 
الكلمة التي یستخدمھا أركون في تعبیره ع66ن الق66رآن باللغ66ة الفرنس66یة 

 التي یكتب كل كتبھ بھا.
وكلتا الكلمتین  MYTHوباإلنجلیزیة   MYTHE  استخدم كلمة إنھ 

تعن666ي الخراف666ة أو الحكای666ة والكلمت666ان جاءت666ا م666ن الكلم666ة اإلغریقی666ة 
MUTHIOS  وھ66ي تعن66ي ف66ي جمی66ع اللغ66ات األوربی66ة حكای66ة خرافی66ة

ق666وى –بص666ورة رمزی666ة –ش666عبیة تتح666دث ع666ن كائن666ات تجس666د       
 .)4(الطبیعة والوضع اإلنساني

فإنھا أوالً ل66م تص66لنا بس66ند –بزعمھ –م بھذه األسطورة ثم إذا سل
ل66م یكت66ب كل66ھ ف66ي حی66اة –كم66ا یق66ول –مقط66وع الص66حة، ألن الق66رآن 

                                         
 . 90-89عیسى بالطة، توجھات وقضایا في الفكر العربي المعاصر، ص   )1(
 . 190السید، اإلسالم المعاصر، ص  رضوان  )2(
 وما بعدھا.  202محمد أركون، الفكر اإلسالمي قراءة علمیة، ص   )3(
محمد العربي الخطابي، مقال بعنوان "األسطورة األصلیة في رأي أستاذ ج66امعي"، جری66دة   )4(

 . 26/2/1990الشرق األوسط 
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ب66ل كت66ب بع66ض اآلی66ات ث66م اس66تكمل –صلى هللا علیھ وس66لم –الرسول 
وھذه م66ن المغالط66ات الت66ي یس66وقھا  )1(العمل في كتابة القرآن فیما بعد

ن قض66یة الجم66ع وقض66یة الكتاب66ة، أركون بكل سھولة ویخلط فیھا م66ابی
وب66زعم أن الظ66روف السیاس66یة ھ66ي الت66ي جعل66ت المس66لمین یح66افظون 

 .)2(فقط على قرآن واحد ویتركون ماعداه
وم66ن أج66ل أن یمھ66د لم66ا یری66د م66ن إنك66ار الق66رآن س66نداً ف66ي أول 
األم66ر ی66دخل بع66د ذل66ك إل66ى نص66وص الق66رآن فیش66كك ف66ي القص66ص 

المحس66وس ھ66و ال66ذي یح66اكم إلی66ھ  واألخبار ویرى أن التاریخ الواقعي
! ولنق66رأ ل66ھ ھ66ذا الق66رآن، فاألخب66ار واآلث66ار التاریخی66ة ھ66ي الموثوق66ة

 النص الذي یجد القارئ في كتبھ كثیراً مثلھ یقول:
"ینبغ666ي القی666ام بنق666د ت666اریخي لتحدی666د أن666واع الخل666ط والح666ذف 
واإلض66افة والمغالط66ات التاریخی66ة الت66ي أح66دثتھا الروای66ات القرآنی66ة 

  )3(لقیاس إلى معطیات التاریخ الواقعي المحسوس"با
وی66رى أن الق66رآن عم66ل أدب66ي ل66م ی66درس كم66ا یج66ب إال م66ن قب66ل 
ندرة أھمھم عنده "محمد أحمد خل66ف هللا" عن66دما كت66ب ع66ن القص66ص 
الفني في القرآن وقال إن القصة القرآنیة مفتعل66ة، ویتحس66ر عل66ى ع66دم 

ل66م تمك66ن "خل66ف هللا" استمرار "خل66ف هللا" وی66ذكر أن األس66باب الت66ي 
في عملھ أن66ھ راع66ى الموق66ف اإلس66المي اإلیم66اني أوالً، وثانی66اً ل66نقص 
المعلومات. إذن فقد آل األمر إلى أركون الذي س66یھاجم الق66رآن، ألن66ھ 
ال یراع666ي الموق666ف اإلس666المي اإلیم666اني ألن666ھ مطل666ع عل666ى األبح666اث 
ك66وه الجاریة. ومع زعمھ أنھ یع66رف األبح66اث الجاری66ة الت66ي كتبھ66ا فو

والحاخ66ام دری66دا، فإن66ھ یظھ66ر للق66ارئ بش66كل یجعل66ھ ال یث66ق ف66ي ق66درة 
أركون وال أنھ فھم ما زعم فھم66ھ م66ن قض66ایا المعرف66ة ونق66د الالھ66وت 

، ویعاني في عرضھ لألقوال من عدم )4(ونظریات البنیویة وما بعدھا
التوثی66ق أو الق66ول الص66حیح لم66ا ینق66ل، إذ یقل66ب ك66ل قض66یة قرآنی66ة أو 

یاق لعلم حتى یفسد المعنى ویلویھ إلى ما یری66د كم66ا م66ر تفسیریة أو س

                                         
 . 86-85محمد أركون الفكر، اإلسالمي نقد واجتھاد، ص   )1(
 . 86المصدر السابق، ص   )2(
 . 203أركون، الفكر اإلسالمي قراءة علمیة، ص   )3(
 . 118-117، ص 9انظر مجلة الحوار، عدد   )4(
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معنا في مس66ألة كتاب66ة الق66رآن، ومث66ال آخ66ر یع66رف ال66وحي بقول66ھ: إن66ھ 
 .)1(یدعي بالتنزیل أي الھبوط من فوق إلى تحت"

 
 
 

 معاني القرآن: 
لو تجاوزنا قضیة ش66كھ ف66ي الق66رآن ورده للس66نة م66ن ب66اب فم66اذا 

كم66ا األناجی66ل –ھ یق66ول: "إن الق66رآن یفسر بھ القرآن وكیف یفھمھ؟ إن66
ل666یس إال مج666ازات عالی666ة ت666تكلم ع666ن الوض666ع البش666ري، إن ھ666ذه –

المج66ازات ال یمك66ن أن تك66ون قانون66اً واض66حاً، أم66ا ال66وھم الكبی66ر فھ66و 
بإمكانی666ة تحوی666ل ھ666ذه التع666ابیر –اعتق666اد المالی666ین –اعتق666اد الن666اس 

ل66ى ك66ل المجازیة إل66ى ق66انون ش66غال وفع66ال ومب66ادئ مح66دودة تطب66ق ع
 .)2(الحاالت وفي كل الظروف"

 ویقول في موضع آخر:
"إن المعطی66666ات الخارق66666ة للطبیع66666ة والحكای66666ات األس66666طوریة 
القرآنی66ة س66وف تتلق66ى بص66فتھا تع66ابیر أدبی66ة، أي تع66ابیر مح66ورة ع66ن 
مط666امح ورؤى وعواط666ف حقیقی666ة یمك666ن فق666ط للتحلی666ل الت666اریخي 

 )3(ھما"أن یعیھا ویكشف–السیولوجي والبسیكولوجي اللغوي 
ویفص66ل أرك66ون ب66ین الق66رآن والش66ریعة، ف66القرآن عن66ده خط66اب 
مج66ازي یغ66ذي التأم66ل والخی66ال والفك66ر والعم66ل ویغ66ذي الرغب66ة ف66ي 
التص66عید والتج66اوز، والمجتمع66ات البش66ریة ال تس66تطیع الع66یش طیل66ة 

ولكن ھناك البشر المحسوسون العائشون  )4(حیاتھا على لغة المجاز"
ن666اك أم666ورھم الحیاتی666ة المختلف666ة الت666ي ف666ي مجتم666ع وھ–كم666ا یق666ول –

ث66م  )5(تتطل66ب نوع66اً م66ن التنظ66یم والض66بط وھك66ذا ت66م إنج66از الش66ریعة
یعقب بأن ھناك مجاالً أسطوریاً مجازیاً وھ66و مج66ال الق66رآن، ومج66ال 

                                         
 . 79الفكر اإلسالمي نقد واجتھاد، ص   )1(
 . 299تاریخیة الفكر اإلسالمي، ص   )2(
 . 191الفكر اإلسالمي قراءة علمیة، ص   )3(
 . 299اإلسالمي، ص تاریخیة الفكر  )4(
 . 299المصدر السابق، ص   )5(
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آخ66ر واقع66ي للن66اس ھ66و مج66ال الش66ریعة ویق66ول: "إن66ھ  وھ66م كبی66ر أن 
ھ66ي الق66وانین  یتوق66ع الن66اس عالق66ة م66ا ب66ین الق66رآن والش66ریعة الت66ي

الشرعیة وأن المناخ المیثي (األسطوري) الذي س66یطر عل66ى األجی66ال 
السابقة ھو ال66ذي أت66اح تش66یید ذل66ك ال66وھم الكبی66ر، أي إمكانی66ة الم66رور 
من إرادة هللا المعبر عنھا ف66ي الكتاب66ات المقدس66ة إل66ى الق66وانین الفقھی66ة 
ع66اً (الش66ریعة) وحجت66ھ ف66ي ذل66ك م66ا یل66ي : ف66ي الواق66ع أن ھن66اك أنوا

مختلفة من الكالم (من الخطاب) وھناك فرق ب66ین خط66اب ش66عري أو 
دین66ي، وخط66اب ق66انوني فقھ66ي أو فلس66في، وال یمك66ن لن66ا أن نم66ر م66ن 

أال  )1(الخطابین األولین إلى الخطابات األخرى إال بتعسف واعتب66اط"
 ترى أنك یا أركون قد استطعت أن تمرق من الخطابین ؟!

 مكانة السنة عنده: 
مج66االً لمتابع66ة ھ66ذه األق66وال وال66رد علیھ66ا، فیكف66ي ھن66ا  لیس ھ66ذا

التعریف بمعالم فكره بم66ا فیھ66ا جرأت66ھ عل66ى الش66ك ف66ي ثب66وت وص66ول 
الق666رآن إلین666ا، وجرأت666ھ عل666ى نف666ي الح666دیث وال666زعم ب666أن الظ666روف 
السیاسیة وأوضاع المجتمعات التي انتشر فیھا اإلس66الم احتاج66ت إل66ى 

ص66لى هللا  -ة بعد موت الرسولأحادیث وقال: "إن السنة كتبت متأخر
بزمن طویل وھذا ول66د خالف66ات ل66م یتجاوزھ66ا المس66لمون –علیھ وسلم 

حت666ى الی666وم ب666ین الطوائ666ف ال666ثالث الس666نیة والش666یعیة والخارجی666ة، 
وص66راع ھ66ذه الف66رق ال66ثالث جعلھ66م یحتك66رون الح66دیث ویس66یطرون 

. وھ666و ی666رى أن )2(علی666ھ لم666ا للح666دیث م666ن عالق666ة بالس666لطة القائم666ة"
ث ھو جزء م66ن الت66راث جعلھ66م یحتك66رون الح66دیث ویس66یطرون الحدی

علیھ لما للحدیث من عالقة بالسلطة القائم66ة". وھ66و ی66رى أن الح66دیث 
ھو جزء من التراث الذي یجب أن یخضع للدراسة النقدی66ة الص66ارمة 

، ثم یقول:"وب66الطبع ف66إن )3(لكل الوثائق والمواد الموروثة كما یسمیھا
ق66د –ن66وع الش66عوب الت66ي اعتنق66ت اإلس66الم مسیرة التاریخ األرضي وت

خلق666ت ح666االت وأوض666اعاً جدی666دة ومس666تحدثة ل666م تك666ن متوقع666ة أو 
منصوصاً علیھا في القرآن وال في الحدیث، ولكي یتم دمجھا وتمثلھا 

                                         
 . 299المصدر السابق، ص   )1(
 . 103أركون، الفكر اإلسالمي نقد واجتھاد، ص   )2(
 . 108أركون، الفكر اإلسالمي نقد واجتھاد ، ص   )3(
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ف666ي الت666راث فإن666ھ ل666زم عل666ى المعنی666ین ب666األمر أن یص666دقوا علیھ666ا 
لمحاج66ة ویقدسوھا إما بواس66طة ح66دیث للنب66ي، وإم66ا بواس66طة تقنی66ات ا

 .)1(والقیاس"
–تلك ھي مكان66ة الش66ریعة عن66ده وھ66ذه مكان66ة أحادی66ث الرس66ول 

إذ ال ی66رى أي تش66ریع ج66اء ب66ھ الق66رآن، وأن –ص66لى هللا علی66ھ وس66لم 
القرآن خطاب أدبي عاطفي ال عالقة لھ بالحی66اة، والش66ریعة ض66رورة 
اجتماعیة أملتھا ظروف المجتمع وحاجة الناس، وھي ف66ي مجموعھ66ا 

ابلت ف66ي الطری66ق ثقاف66ة مجتم66ع آخ66ر أو اس66تجد ش66يء ف66إن تراث إذا ق
ھ66ذا الجدی66د ی66دمج ف66ي ھ66ذا الت66راث بواس66طة ح66دیث أو قی66اس، وھ66و 
یناقض نفسھ تماماً، إذ لو لم تكن الشریعة من غی66ر ھ66ذین المص66درین 

لفع66ل م66ا كذب66ھ –كم66ا یس66میھم –كأس66اس لم66ا س66عى المعنی66ون ب66األمر 
االنحراف والكفر الذي یمأل علیھم. وھذا مثال واحد كبیر من الغث و

بھ كتبھ، كلھ یناقض بعضھ بعضاً، وكف66اه زوراً أو ج66رأة عل66ى كت66اب 
هللا قول666ھ: "ول666یس ف666ي وس666ع الب666احثین أن یكتف666وا الی666وم ف666ي الواق666ع 
بالتكرار الورع للحقائق الموحى بھا ف66ي الجزی66رة العربی66ة ف66ي الق66رن 

ن تعریف66ھ السادس والتي طرحت منذئذ عل66ى أنھ66ا ب66آن واح66د مم66ا یمك66
یعن66ي نفس66ھ –" وھ66و ی66رى أن الب66احثین )2(واس66تخدامھ وأنھ66ا متعالی66ة

(إذ حت66ى كب66ار الكف66ار م66ن المستش66رقین ل66م یحمل66وا عل66ى –ومن تابعھ 
الق66رآن والس66نة واألم66ة كالحمل66ة الت66ي یقودھ66ا أرك66ون ول66م یس66تطیعوا 

ال یس66عھم تطبی66ق الق66رآن  -الق66ول بك66ل ھ66ذه االفت66راءات ف66ي آن واح66د)
في الجزیرة في ذلك الزمن القدیم، وھو ال یرى نفس66ھ وھ66و ألنھ نزل 

یق66دس ویستس66لم لبقای66ا ق66وانین الروم66ان، ب66ل ویحاس66ب اإلس66الم عل66ى 
أفك66ار فوك66وه ھ66ل تتط66ابق معھ66ا أم ال، ویق66ول ف66ي نف66س الوق66ت ب66أن 
الق666رآن حق666ائق، وق666د س666بق أن ق666ال إن666ھ مج666ازات عالی666ة وق666د أجم666ع 

وز نفی66ھ ویك66ون نافی66ھ ص66ادقاً القائلون بالمجاز على أن ك66ل مج66از یج66
، علم66اً ب66أن المج66از باألس66لوب ال66ذي یری66ده أرك66ون )3(ف66ي نف66س األم66ر

أبعد بكثیر من  المجاز الذي حدث فیھ الخ66الف ب66ین المس66لمین وال66ذي 
                                         

 ترجمة عادل العوا.  174أركون، الفكر العربي، ص   )1(
 .8الشنقیطي، منع جواز المجاز، ص   )2(
 .  51الشنقیطي، منع جواز المجاز ، ص   )3(
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قال فیھ الشنقیطي إن وروده في القرآن غیر صحیح وال دلیل یوج66ب 
أن نق66ول فی66ھ الرجوع إلیھ من نقل وال عقل، ونحن ننزه الق66رآن عل66ى 

 .)1(مجاز بل نقول كلھ حقائق
ونق66ل الش66نقیطي ع66ن ع66دد م66ن العلم66اء ع66دم ج66واز المج66از ف66ي 

ممن یرى ھ66ذا، –أي الشنقیطي –اللغة أصالً فضالً عن القرآن، وھو 
وأرك66ون ال ی66رى أن آی66ات األحك66ام ھ66ي المج66از، وال آی66ات الص66فات 

رى ك66ل الق66رآن كما قال بعض السابقین المخالفین ألھل السنة، لكنھ ی66
مج66ازات عالی66ة، وم66رة یق66ول متعالی66ة أي تك66ون بعی66دة ع66ن المجتم66ع 

 سیاسة واقتصاداً واجتماعاً، إنما تھذیب روحي ال عالقة لھ بالدنیا.
ولیس ھذا مكان الحدیث عن المجاز وال الخالف فیھ. لكن ج66اء 
بمناسبة خلط أركون وتناقض66ھ، إذ یق66ول: الق66رآن حق66ائق نزل66ت ق66دیماً 

ع ویقول مجازات عالیة. إن أركون یھدم كل شيء وال یقیم66ك ثم یرج
على سنن وال یثق بأحد وال بعلم أح66د، فھ66و یس66خر م66ن ك66ل م66ن س66بقھ 
حتى یسخر من الطبري ومن طریقت66ھ ف66ي التفس66یر. وم66ادام ق66د اجت66رأ 
على كتاب هللا وسنة رسولھ كل ھذه الج66رأة فم66اذا یتوق66ع الق66ارئ ع66ن 

س66تنكرھا كقض66ایا الث66واب والعق66اب غیرھ66ا. وھن66اك جوان66ب عدی66دة ی
. ویرى في آیات القرآن التي تحدثت عن الجن66ة )2(والبعث بعد الموت

 وثوابھا سیاقات شعریة، وأیضاً یرى رمزیة العذاب.
 
 

 خالصة :
یرى أركون أن القرآن والكتب السابقة تعاني م66ن س66یاق واح66د، 

اح66د، ویضع القرآن مع األناجیل في مستوى م66ن الثب66وت والدراس66ة و
ال66ذي –ویرى أھمیة النقد والتجدید. وعملھ ھذا النق66دي الس66لبي الن66افي 

ال یمك66ن بح66ال أن یك66ون م66ذھباً –یمس66خ ك66ل الحق66ائق وك66ل المع66اني 
فكری66اً ب66دیالً، بحی66ث یح66ل مح66ل ش66يء م66ن الف66رق أو الجماع66ات الت66ي 
وجدت على الس66احة اإلس66المیة ول66یس بأس66لوب یمك66ن قبول66ھ م66ن قب66ل 

                                         
للتوسع یراجع الفصل األخیر من كتابھ "اإلس66الم أص66الة وممارس66ة" ترجم66ة د.خلی66ل أحم66د،   )1(

 وأیضاً مواضع متعددة من "الفكر اإلسالمي قراءة علمیة". 
 . 190رضوان السید، اإلسالم المعاصر، ص   )2(
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الت66ي یق66دمھا  )1(ذلك أنھ یلغي الجمیع وی66رى العدمی66ة السنة أو الشیعة،
ھي البدیل أو التجدید، فالشك والجحود بكل شيء لن یكون أبداً ب66دیالً 

م66ع –لإلیمان، إذ ھ66ذا الع66دم ال یك66ون دین66اً وال یبن66ي خلق66اً، وھ66و ی66رى 
ض66رورة النظ66ام ف66ي حی66اة الن66اس وی66رى أھمی66ة الق66وانین وھ66ذه –ھ66ذا 

الض66رورة االجتماعی66ة، لك66ن أي مجتم66ع وأی66ة الق66وانین عن66ده تنش66ئھا 
قوانین؟ أما المجتمع فال یرى أركون أن یكون لإلس66الم س66لطة علی66ھ؛ 
لذا فلیس لإلسالم أن یسن أي قانون في ذلك المجتمع إذ لیس لإلسالم 
ف66ي نظ66ره أي ق66انون وال عالق66ة ب66الوجود، وھ66و ق66د ب66ذل وعص66ر ك66ل 

ص666ادر أوالً ث666م ل666و س666مومھ وآف666ات الملح666دین ف666ي الغ666رب لینك666ر الم
افترض إثباتھا فل66یس لھ66ا حق66ائق وال مع66اني تم66س الن66اس، ث66م إذا فھ66م 
منھ66ا مع66اني فتل66ك المع66اني ج66اءت للحاج66ة والض66رورة؛ ألن66ھ ل66م یك66ن 
ھناك قوانین في المجتمع. وقد عل66ق أح66دھم عل66ى نم66ط تفكی66ر أرك66ون 
وأسلوب تعاملھ مع النصوص فقال: إن تجدیدیة أركون ھ66ي تجدیدی66ة 

ة وال نحسب أن مس66لماً ع66اقالً یھ66تم لق66راءة أرك66ون النافی66ة وھ66ذا عدمی
ملخص لبحث مطول یتناول كتب ومق66االت أرك66ون، وم66ع أن أعمال66ھ 

إن ال66ذي ی66تحكم ف66ي س66لوك وأفك66ار  -وی66ا لألس66ف!–غیر معقولة لك66ن 
العالم اإلس66الم الی66وم ھ66و (الالمعق66ول) لھ66ذا یحت66اج إل66ى بی66ان)) انتھ66ى 

 .-وفقھ هللا–كالم األستاذ األحمري 
وقال الدكتور أحمد إبراھیم خضر في مقال لھ بعنRRوان: (أبعRRاد 
التخریب العلماني: محمRRد أركRRون أنموذجRRاً) نشRRره فRRي مجلRRة البیRRان 

 ):123(عدد
"باألمس طلب خالد ب66ن عب66د هللا القس66ري، أمی66ر الع66راق الجع66د 
بن درھم حتى ظفر بھ، فخطب بالناس في یوم األضحى، وكان آخ66ر 

ف66ي خطبت66ھ: أیھ66ا الن66اس ض66حوا، تقب66ّل هللا ض66حایاكم، ف66إني  م66ا قال66ھ
مضح بالجعد بن درھم، فإنھ زعم أن هللا ل66م یكل66م موس66ى تكلیم66اً، ول66م 
یتخذ إبراھیم خلیالً، تع66الى هللا عم66ا یق66ول الجع66د عل66واً كبی66راً ث66م ن66زل 

                                         
 . 190صر، ص رضوان السید ، اإلسالم المعا  )1(
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فذبحھ في أصل المنب66ر، فك66ان ض66حیة، ث66م طفئ66ت تل66ك البدع66ة فكان66ت 
  )1(بھاكأنھا حصاة ُرمي 

والی66وم.. المرع66ى اإلس66المي غ66داً باب66ھ مفتوح66اً لك66ل (عرج66اء) 
  )2(و(عوراء) ال یجزئ لحمھا في األضحیة

إنھم أھل التخریب العقدي، یحاربون اإلسالم م66ن داخل66ھ بإث66ارة 
ش66كوك المس66لمین بم66ا یؤمن66ون ب66ھ، یھ66دفون عب66ر زعزع66ة الت66رابط 

أنفس66ھم ب66أنھم  یص66فون )3(العق66دي تفكی66ك المجتم66ع اإلس66المي برمت66ھ
وال تخ66رج مق66والتھم  )4(علماء مجتھ66دون متفرغ66ون لتط66ویر المعرف66ة
یمی66زون أنفس66ھم ع66ن  )5( عند كونھا لوناً من أل66وان (الرقاع66ة الثقافی66ة)

المس66لمین اآلخ66رین (المقل66دین)، أم66ا ھ66م ف66إنھم ب66احثون تح66رروا مم66ا 
أطلق66وا علی66ھ (المع66ارف الخاطئ66ة) الت66ي تع66ارف علیھ66ا ك66ل المس66لمین 
عن اإلس66الم، ی66دعون إل66ى العقالنی66ة ویط66البون باتس66اع العق66ل وحری66ة 
البحث حتى في القضایا الدینیة الحساس66ة الت66ي ت66رتبط بم66ا ھ66و مق66دس 
وال یمس (كالوحي والقرآن والسنة)، یشجعون اإلبداع الفك66ري ال66ذي 
یصل عندھم إلى حد القول بأن االعتقاد بأن الشریعة ذات أصل إلھي 

ومع كل ھذا االنح66راف والض66الل یط66البون اآلخ66رین  )6( (وھم كبیر)
بالتسامح معھم واإلقب66ال عل66ى من66اظرتھم، وع66دم الخل66ط ب66ین الع66رض 
العلمي للقضایا ومواقف العوام، والتقید بما یفرضھ البرھ66ان العقل66ي، 
یتھمون ما یس66مى (بالخط66اب اإلس66المي) ب66أن خط66اب مل66ئ بالنق66ائض 

                                         
الجعد بن درھم مبتدع ضال قال بخلق القرآن وكان م66ؤدب م66راون ب66ن محم66د قتل66ھ خال66د ب66ن   )1(

ھ66ـ ی66وم النح66ر، انظ66ر اب66ن ق66یم الجوزی66ة الص66واعق المرس66لة عل66ى 118عبد هللا القسري س66نة 
ھ66ـ 1412دار العاص66مة الری66اض  3الجھمیة والمعطلة تحقیق د.علي ب66ن محم66د ال66دخیل هللا ج

 . 1071حتى 
س66لیمان ب66ن ص66الح الخراش66ي، محم66د عم66ارة ف66ي می66زان أھ66ل الس66نة والجماع66ة دار الج66واب   )2(

 . 9م ص 1993-ھـ1413الریاض 
أمین أب66و ع66ز ال66دین (نق66الً ع66ن محم66د وقی66ع هللا أحم66د) ال66دین والعلمن66ة ف66ي طروح66ات محم66د   )3(

 . 29م ص 1993، مایو 5أركون، اآلداب عدد 
 . 7الفكر اإلسالمي المعاصر، ترجمھ ھاشم صالح، دار الساقي ص  محمد أركون، أین ھو  )4(
(الرقاع66ة الثقافی66ة) تعبی66ر اس66تخدمھ ال66دكتور عب66د الص66بور ش66اھین ف66ي كتاب66ھ قص66ة أب66و زی66د   )5(

 . 13وانحسار العلمانیة في جامعة القاھرة، الدار الذھبیة، القاھرة ص 
 . 24أمین أبو عز الدین مرجع سابق ص   )6(
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أمثالھم) ما لم یفكروا فیھ،وما ل66م والرذائل والثالب، یحّمل المفكرین (
  )1(یّدعوه، وما لم ینطقوا بھ
 ماذا یریدون بالضبط؟ 

ھمھ66م األول القض66اء عل66ى اإلیم66ان العق66دي ومح66وه م66ن األف66ق 
البش66ري: حت66ى ال یبق66ى ھن66اك إال األف66ق االجتم66اعي، یری66دون من66ا أن 
ن66دخل تجرب66ة الغ66رب التاریخی66ة الت66ي خاض66ھا من66ذ أكث66ر م66ن ق66رنین 

 من األفق الدیني القروسطي (نسبة إلى القرون الوسطى) .  فتخلص
ال یجھل666ون اإلس666الم وإنم666ا یص666رون عل666ى تحلیل666ھ ف666ي ض666وء 
النصرانیة الكنسیة والقرون الوسطى التي ارتبطت في أذھان الغرب 
بالتصور المظلم والمرعب عن الدین، أفقھ66م المعرف66ي ال یخ66رج ع66ن 

، یتزلف66ون للغ66ربیین حت66ى ح66دود الفك66ر الغرب66ي والثقاف66ة األوروبی66ة
القس666س م666نھم عل666ى حس666اب دی666نھم، ولھ666ذا یض666یقون ذرع666اً بمطالب666ة 
اإلس666المیین بخصوص666یة إس666المیة وأص666الة عقلی666ة وعلمی666ة مطلق666ة 
جعلتھم في غنى عما أبدعتھ انحرافات الفكر الغربي والبحث العلم66ي 
خارج دائرة المعارف اإلسالمیة المتأصلة في القرآن والمنطلقة منھ، 

احوا یتصورون أن اإلسالمیین كآب66اء الكنیس66ة یقتل66ون ف66ي اإلنس66ان فر
حس المبادرة والحركة وی66دعون إل66ى االس66تكانة واالستس66الم ورف66ض 

 .  )2(االنخراط في العالم
أھRRRRل السRRRRنة والجماعRRRRة فRRRRي نظRRRRر أھRRRRل التخریRRRRب العقRRRRدي 

 (أورثوذكسیون)
ألنھ666م یجمع666ون عل666ى عقی666دة إس666المیة ص666حیحة ومس666تقیمة، 

ع66اییر التفرق66ة بینھ66ا وب66ین الب66دع واالعتق66ادات الطارئ66ة ویب66رزون م
المنحرفة عن اإلسالم (واألورثوذكسیة) أص66الً مص66طلح غرب66ي نقل66ھ 
أھل التخریب إلى العربیة وال یربطون66ھ بالم66ذھب األورثوذكس66ي ف66ي 
النصرانیة، ألنھ مصطلح سابق عل66ى ظھ66ور ھ66ذا الم66ذھب، ال ی66روق 

طری666ق المس666تقیم أو الطری666ق لھ666م المعن666ى الحرف666ي للكلم666ة (وھ666و ال
الص66حیح) إنم66ا یأخ66ذون معناھ66ا االص66طالحي وھ66و (الن66واة العقائدی66ة 

                                         
 3مد أركون مرجع سابق ص مح  )1(
 . 8، ص 66، 30المرجع السابق ص   )2(
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الص66لبة والمغلق66ة عل66ى ذاتھ66ا ل66دین م66ا، أو إلیدیولوجی66ة م66ا ، أو اتج66اه 
سیاس66ي م66ا، والت66ي ت66رفض ك66ل م66ا یق66ع خارجھ66ا باعتب66ار أن66ھ ض66الل 

 وھرطقة ) . 
ھ6666وم یق6666ول أھ6666ل التخری6666ب إنھ6666م ل6666م یس6666تطیعوا ترجم6666ة مف

(األورثوذكس66یة) بك66ل أبع66اده األیدیولوجی66ة بالس66نة؛ ألن أھ66ل الس66نة 
والجماع66ة ق66د احتك66روا المفھ66وم لص66الحھم وع66دلوا ب66ھ ع66ن معن66اه ف66ي 

، ول66م یع66ط أھ66ل التخری66ب العق66دي دل66یالً واح66داً مقنع66اً یب66ین  )1(الق66رآن
 صحة تأویالتھم الفاسدة الخارجة أصالً عن حدود القرآن والسنة. 

یتھم أھل التخریب العقدي بالكفر، سارعوا إلى وضع وحتى ال 
مفھوم جدید لإلیم66ان والكف66ر فھم66وا م66ن اإلم66ام الغزال66ي أن الكف66ر ھ66و 
تكذیب الرسول صلى هللا علیھ وسلم في شيء مما جاء ب66ھ، واإلیم66ان 
ھ66و تص66دیقھ ف66ي جمی66ع م66ا ج66اء ب66ھ، ف66الیھودي والنص66راني ك66افران 

س66لم والبراھم66ي ك66افر بالطریق66ة لتك66ذیبھما الرس66ول ص66لى هللا علی66ھ و
 األولى ألنھ أنكر مع رسولنا سائر المرسلین. 

ھذا الذي یتبنى مفھوم الغزالي عن الكفر ویطبقھ على (العلم66اء 
المجتھدین) أمثالھم رج66ل مقل66د بل66غ درج66ة م66ن العم66ي والتعص66ب ف66ي 
أحكام666ھ؛ ألن اإلیم666ان والكف666ر ف666ي فلس666فة أھ666ل التخری666ب العق666دي 

النفس66انیة واللغوی66ة ع66ن تك66وین البنی66ة الشخص66یة  مرتبط66ان ب66البحوث
والجماعیة التي ینشأ فیھا كل ف66رد. ول66م یكت66ف أھ66ل التخری66ب العق66دي 
بذلك بل ألقوا مسائل الحالل والحرام والمقدس والقصص ال66دیني ف66ي 

الت66ي تعط66ي لھ66ا  )2( أحضان العلوم الحدیثة (علوم اإلنسان والمجتمع)
عن ارتباطاتھا العقدیة. ومن المس66لّم ب66ھ تفسیراً خاصاً یخرج بھا كلیة 

في العلوم االجتماعی66ة أن نظریاتھ66ا التقلیدی66ة ت66رى أن األفك66ار الدینی66ة 
زیف ووھم، أما نظریاتھا الحدیثة فتتجنب مسألة حقیق66ة ال66دین، لكنھ66ا 
تغذي ھذه التحل66یالت الت66ي تحق66ر م66ن أي رؤی66ة جدی66ة لألفك66ار الدینی66ة 

  )3(قیةوتنظر إلیھا على أنھا غیر حقی

                                         
 . 19، 16المرجع السابق ص   )1(
 . 5،7،6المرجع السابق ص   )2(
انظر: األساس اإللحادي للنظریات المعاصرة في علم االجتماع في كتابنا: علم66اء االجتم66اع   )3(

 193-177، ص 1993–ھـ 1413وموقفھم من اإلسالم، المنتدى اإلسالمي، لندن، 
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 موقفھم من خاصیة ثبات األصول: 

واجھت أھل التخریب العقدي مش66كلة النظ66رة العقلی66ة المس66تمرة 
والمتكررة التي ترى وج66ود إس66الم ص66حیح یتط66ابق م66ع مفھ66وم ال66دین 
الحق لمكافحة البدع والرد على أھل األھواء والنح66ل، وإبط66ال المل66ل 

ین ع66ن الص66راط الضالة المض66لة، وإبع66اد أو إخض66اع جمی66ع المنح66رف
المستقیم والحق المبین فقالوا إن اإلجم66اع ب66أن ھن66اك إس66الماً جوھری66اً 

ھو كاألقنوم اإللھ66ي ی66ؤثر  )1( ال یقبل التغیر وال یخضع (للتاریخانیة)
في األذھان والمجتمعات وال یتأثر بھا لیس إال تحجراً عقلی66اً وتطرف66اً 

رة التقلیدی666ة وتعص666باً وإرھاب666اً، ودع666وا إل666ى الع666دول ع666ن ھ666ذه النظ666
واإلق66رار بض66رورة التعددی66ة العقائدی66ة، ویس66ّوغون دع66واھم الض66الة 
والمضلة بأن النصوص القرآنیة قد ألھمت وال تزال تلھ66م (ت66أویالت) 

 .  )2(بتغیر الزمان والمكان
ی666ؤمن أھ666ل الس666نة والجماع666ة ب666أن التأوی666ل ال666ذي دل666ت علی666ھ 

یح، والتأوی66ل النصوص وجاءت بھ السنة ویطابقھا ھو التأویل الص66ح
ال66ذي یخ66الف م66ا دل66ت علی66ھ النص66وص وم66ا ج66اءت ب66ھ ھ66و التأوی66ل 
الفاسد، وكل تأویل وافق ما جاء بھ الرسول صلى هللا علیھ وسلم فھو 
المقبول وما خالفھ فھو الم66ردود، لك66ن أھ66ل التخری66ب العق66دي بع66د أن 
طرحوا بعیداً ربط الكفر بتكذیب الرسول ص66لى هللا علی66ھ وس66لم ردوا 

وس66عوا إل66ى إع66ادة  )3( برمتھ66ا إل66ى دائ66رة (البح66ث الت66اریخي) الس66نة
قراءة النص66وص الدینی66ة تل66ك الت66ي أس66موھا بالنص66وص التأسیس66یة أو 
النص األول (القرآن) والنصوص الثانیة (السنة وغیرھ66ا) ف66ي ض66وء 

 العلوم الحدیثة. 
والتأویل عند أھل التخریب العق66دي ال یخ66رج عم66ا یقول66ھ ع66نھم 

ن أنھ (استخراج معاني النصوص وصرفھا عن حقائقھا (ابن القیم) م

                                         
التاریخانیة مصطلح طبقة أھل التخریب العقدي عل66ى اإلس66الم ویعن66ون ب66ھ فھ66م اإلس66الم ف66ي   )1(

حدود الحقبة الزمنیة التي ظھر فیھا وفي ضوء البیئة االجتماعیة والثقافیة التي عم66ل عبرھ66ا 
 قة. مع التأكید على نسبیة وعدم اتساع قواعده ومفاھیمھ لتطبق على حقب زمنیة الح

 . 17-4محمد أركون مرجع سابق ص   )2(
 انظر التاریخانیة .   )3(
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ب66أنواع المج66ازات وغرائ66ب اللغ66ات ومس66تنكر الت66أویالت، ف66أدى بھ66م 
ھذا الظن الفاسد إل66ى نب66ذ الكت66اب والس66نة وأق66وال الص66حابة والت66ابعین 
وراء ظھ66ورھم، فجمع66وا ب66ین الجھ66ل بطریق66ة الس66لف والك66ذب عل66یھم 

لخل666ف. (والتأوی666ل) إذا وب666ین الجھ666ل والض666الل بتص666ویب طریق666ة ا
تض66من تك66ذیب الرس66ول ص66لى هللا علی66ھ وس66لم فحس66بھ ذل66ك بطالن66اً) 

 .  )1(وتأویالت أھل التخریب العقدي من ھذا الطراز
 

 القطعیة المعرفیة ماذا تعني؟ 
خ666رج علین666ا أھ666ل التخری666ب العق666دي بمص666طلح جدی666د أس666موه 

د، وإنم66ا (القطعیة المعرفیة) ومن المعروف عنھم أنھم ال یأتون بجدی66
یس66تخرجون أفك66ارھم بع66د أن ی66دخلوا جح66ر ك66ل ض66ب دخل66ھ ق66بلھم 
 المفكرون الغربیون ثم یلوكون ھذه األفكار ویطبقونھا على اإلسالم. 
ومصطلح (القطعی66ة المعرفی66ة) طرح66ھ أص66الً المفك66ر اإلیط66الي 
(فیك666و) وكت666ب فی666ھ األمریك666ي (توم666اس ك666ون) وع666الم الرض666یات 

ل ھ66ؤالء مس66ألة القطعی66ة ف66ي ت66اریخ الفرنس66ي (رینی66ھ ت66وم) تن66اول ك66
العل66وم وكیفی66ة تفس66یرھا مت66ى تح66دث القطعی66ة ف66ي فك66ر م66ا؟ م66ا ھ66ي 
الشروط الموضوعیة التي ینبغي توافرھا لكي تحصل القطعیة؟ أي : 
لكي یتوقف الناس فجأة عن التفكیر بالطریقة التي ك66انوا یفك66رون بھ66ا 

وب أھ66ل التخری66ب سابقاً منذ مئات السنین وألن الحق66د والغ66ل یم66أل قل66
العق66دي عل66ى اإلس66الم طبق66وا ھ66ذا المفھ66وم عل66ى اإلس66الم، ف66دعوا إل66ى 
التوقف عن التفكیر في اإلسالم بالطریقة التي یؤمن بھ66ا الن66اس حالی66اً 

 والتفكیر فیھ بطریقتھم التدمیریة. 
وی66دعونا أھ66ل التخری66ب العق66دي إل66ى أن ن66درك معن66ى القطعی66ة 

ن666ا التقلیدی666ة ع666ن اإلس666الم الت666ي المعرفی666ة، أي أن نتخل666ى ع666ن معارف
یص66فونھا بأنھ66ا مع66ارف (خاطئ66ة أس66طوریة ذات مع66اني خیالی66ة) وأن 
نفكر بالطریق66ة الت66ي فك66ر بھ66ا األوروبی66ون من66ذ الق66رن الس66ادس عش66ر 
فنغیر مثلھم نظرة العقل إلى المعرفة وط66رق إدراك66ھ للواق66ع وتعبی66ره 

 عن تأویالتھ لھذا الواقع. 
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 فة؟ ھل نحن بحاجة إلى الفلس

وعب666ر إص666رارھم المس666تمیت عل666ى تخری666ب عقی666دة اإلس666الم 
یزرعون األلغام الواحد تلو اآلخر فتجدھم یدعون إلى االنفصال ب66ین 
الحكمة والش66ریعة ویفس66رون الحكم66ة بأنھ66ا (الفك66ر العلم66ي) ویس66مون 

م66ع أن الحكم66ة تعن66ي العل66م والفق66ھ  )1( الش66ریعة (بالظ66اھرة الدینی66ة)
هللا والفھ66م والبص66ر والعق66ل، كم66ا ج66اء ذل66ك  والمعرفة بالقرآن وخشیة

عن ابن عباس ومجاھد وابن مسعود وزید بن أس66لم وذل66ك ف66ي تفس66یر 
یRRؤتي الحكمRRة مRRن یشRRاء ومRRن یRRؤت الحكمRRة فقRRد أوتRRي قولھ تع66الى (

] وقول66ھ تع66الى 269[البق66رة:  خیراً كثیراً وما یRRذكر إال أولRRو األلبRRاب)
وت66ارة أخ66رى ینظ66رون  )2( ]12[لقم66ان:  ولقRRد آتینRRا لقمRRان الحكمRRة)(

إلى الحق على أنھ خاضع (للتاریخانیة) بمعن66ى أن وج66وده ومظ66اھره 
تتغیر بتغی66ر نظ66رة العق66ل إلی66ھ كم66ا یتغی66ر العق66ل ب66دوره بتغی66ر النت66ائج 
ووج66وه الح66ق الت66ي یس66تبینھا ویتعقلھ66ا، كم66ا یتبن66ون وظیف66ة الفلس66فة 
ت لتس6666ویغ الموج6666ودات واألحك6666ام إل6666ى العق6666ل ف6666ي ك6666ل الممارس6666ا

والمعالجات بم66ا ف66ي ذل66ك إث66ارة مس66ائل وقض66ایا ومواق66ف معرفی66ة م66ا 
ك66ان التفكی66ر فیھ66ا ممكن66اً ب66ل ك66ان مس66تحیالً، ول66ذلك تج66دھم یرجع66ون 
انتش66ار الم66ّد اإلس66المي إل66ى غی66اب الفلس66فة إال ف66ي غیب66ة ن66ور ال66وحي 
اإللھي، أو في حالة خفوتھ أو في حالة جھل الن66اس بحقیقتھ66ا وجھلھ66م 

ي عل66ى وجھ66ھ الص66حیح، وتمل66ك الفلس66فة الق66درة عل66ى ب66المنھج النب66و
التلبیس بما تملكھ من أدوات فھي تتزین بزي العقل حیناً وبزي العل66م 
حین66اً آخ66ر، وتم66أل الف66راغ المخی66ف ال66ذي تترك66ھ غیب66ة الھدای66ة اإللھی66ة 

 . )3(عن العقول
وبینم666ا اش666تھر أھ666ل التخری666ب العق666دي ف666ي مص666ر وس666وریا 

خط66اب ال66دیني) و(نق66د الفك66ر ال66دیني)، باس66تخدام مص66طلحات (نق66د ال
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استخدم نظراؤھم المستوطنون في دول الغرب مصطلح: (نق66د العق66ل 
 اإلسالمي). 

 
 

یَُعّرف أھل التخریب العقدي (العقل اإلسالمي) بأن66ھ ھ66ذا العق66ل 
المتقید بالوحي أو المعطى المنـزل ویقر بأولوی66ة المعط66ى ألن66ھ إلھ66ي 

لوحي أي فھم وتفھ66یم م66ا ورد فی66ھ وأن دور العقل ینحصر في خدمة ا
من أحكام وتعالیم وإرشاد، ثم االستنتاج واالستنباط منھ، فالعق66ل ت66ابع 
ولیس بمتبوع اللھم إال بالقدر ال66ذي یس66مح ب66ھ اجتھ66اده المص66یب بفھ66م 

 وتفھیم الوحي. 
ال یقر أھل التخریب العقدي بذلك ویصبون كل انتق66اداتھم عل66ى 

وعل66ى رض66اه ب66أن یبق66ى دائم66اً ف66ي  عالق66ة العق66ل ب66المعطى المن66ـزل
الدرجة الثانیة أي في حدود الخادم دون أن یجرؤ أبداً على مبادرة أو 
سؤال أو تأویل ال یسمح بھ الوحي المحیط بكل شيء، بینم66ا العق66ل ال 

 .  )1(یدرك شیئاً إدراكاً صحیحاً إال إذا اعتمد على الوحي المبین
احبھ وم66ن أعظ66م إن66ھ م66ا عص66ي هللا بش66يء إال أفس66ده عل66ى ص66

معصیة العقل إعراضھ كتاب هللا وروحیھ فأي فساد أعظ66م م66ن فس66اد 
ھذا العقل؟ إن علم األنبیاء وم66ا ج66اؤوا ب66ھ ع66ن هللا ال یمك66ن أن ی66درك 
بالعقل وال یكتسب وإنما ھو وح66ي أوح66اه هللا إل66یھم بواس66طة المل66ك أو 

متف66ق كالم یكلم بھ رسولھ منھ إلیھ بغیر واسطة كما كلم موسى وھذا 
علی66ھ ب66ین جمی66ع أھ66ل المل66ل المق66رین ب66النبوة المص66دقین الرس66ل وال 
یخ66الفھم ف66ي ذل66ك إال جھل66ة الفالس66فة وس66فلتھم، ولك66ن أھ66ل التخری66ب 
العقدي یریدون أن یعكسوا شرعة هللا وحكمت66ھ ف66إن هللا س66بحانھ جع66ل 
ال66وحي إمام66اً والعق66ل مؤتم66اً ب66ھ وجعل66ھ حاكم66اً والعق66ل محكوم66اً علی66ھ 

العقل مرسالً إلیھ ومیزاناً والعقل موزوناً بھ وقائداً والعق66ل ورسوالً و
منق66اداً ل66ھ، فص66احب ال66وحي مبع66وث وص66احب العق66ل مبع66وث إلی66ھ 
واآلتي بالشرع مخصوص بوحي من هللا وصاحب العقل مخصوص 
ببحث عن رأي أو فكرة. الرسول یقول : معي كتاب هللا وھم یقول66ون 
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ور خالق العقل بھ أھ66دي وأھت66دي : معنا العقل. الرسول یقول: معي ن
ویقول قال هللا ك66ذا ق66ال جبری66ل ع66ن هللا ك66ذا وھ66م یقول66ون ق66ال فیك66و.. 

 قال بیبر بوردیو.. قال جاك دریدا.. قال فرانسوا إیوالد.. الخ . 
 

 بین العقل والوحي: 
إن قض66ایا العق66ل تش66تمل عل66ى العل66م والظ66ن وال66وھم، وقض66ایا 

ة عن عقل قاصر ع66اجز عرض66ة الوحي كلھا حق، فأي قضایا مأخوذ
للخط66أ م66ن قض66ایا م66أخوذة ع66ن خ66الق العق66ول وواھبھ66ا ھ66ي كالم66ھ 

(العقل ھو المصدر والعامل في كل ما یعب66ر ع66ن اإلنس66ان  )1(وصفاتھ
ویبلغھ بلغة من اللغات وھو المسئول عن عملیة تركی66ب المع66اني ف66ي 
 ھم إنتاج جمیع المنظومات) ھكذا یقول أھل التخریب العقدي في دفاع

ع66ن (فتن66ة خل66ق الق66رآن) وق66د وص66ل بھ66م الت66بجح إل66ى الق66ول بأن66ھ (ل66و 
اس66تمرت المن66اظرات ب66ین العق66ل القائ66ل بخل66ق الق66رآن والعق66ل الخ66ادم 
الخاضع للقرآن غیر المخلوق لكان الوضع المعرفي للعقل اإلسالمي 
الیوم على غیر ما ھو علیھ بمعنى أن الفسحة العقلیة ما كانت لتصبح 

أي  )2( ة تسودھا األرثوذكسیة العقائدیة المعروفة الی66وم)ضیقة محدود
انتصار أھل السنة والجماعة الذین یقولون أن القرآن ك66الم هللا تع66الى 
منھ بدأ فنـزل غیر مخلوق ألفاظھ ومعانیھ عن كالم هللا سمعھ جبریل 
من هللا والنب66ي س66معھ م66ن جبری66ل والص66حابة س66معوه م66ن النب66ي وھ66و 

لمص666احف المحف666وظ بالص666دور المتل666و باأللس666نة الق666رآن المكت666وب با
الق66رآن عن66د أھ66ل الس66نة والجماع66ة ك66الم هللا تع66الى بالحقیق66ة ول66یس 
بمخلوق ككالم البریة ومن سمعھ وزعم أنھ ككالم البشر فقد كفر وقد 

 (سأصRRلیھ سRRقر)ذم66ھ هللا تع66الى وعاب66ھ أو أوع66ده عذاب66ھ حی66ث ق66ال 
 ن ھRRRذا إال قRRRول البشRRRر)(إ ] الت666ي أوع666دھا هللا م666ن ق666ال26[الم666دثر 
 . )3( ]25[المدثر: 
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 البؤس الفكري لدى بعض المفكرین العرب: 
وق666د اعت666رف أھ666ل التخری666ب العق666دي ب666أن التوج666ھ اإلس666المي 
الصحیح قد كشف أزمة المجتمع في العمق وكش66ف ف66ي الوق66ت نفس66ھ 
عن البؤس الفكري لمعظم المثقفین الع66رب وم66راھقتھم الفكری66ة، كم66ا 

ع666ن التخل666ف المنھج666ي والمعرف666ي للفك666ر العرب666ي أن666ھ كش666ف ك666ذلك 
المعاصر فالواقع في واد وھ66م ف66ي واٍد آخ66ر، فبؤس66ھم الفك66ري ع66اجز 
ع666ن ط666رح أي مش666كلة بش666كل ص666حیح ب666ل ع666اجز حت666ى ع666ن رؤی666ة 

 المشكلة ذاتھا. 
أقر أھل التخری66ب العق66دي ب66أن زم66یلھم (المثق66ف العرب66ي) یق66ف 

ف خجالً بنفسھ أمام الغني أمام نظیره الغربي (كالفالح الفقیر الذي یق
الموسر) ویقولون في ذلك (یق66ف مثقفن66ا العرب66ي أم66ام نظی66ره الغرب66ي 
وھ66و یك66اد ی66تھم نفس66ھ ویعت66ذر ع66ن ش66كلھ غی66ر الالئ66ق ولغت66ھ غی66ر 
الحض666اریة ودین666ھ المتخل666ف ویستحس666ن المثق666ف الغرب666ي من666ھ ھ666ذا 
الموقف ویساعده على الغوص فیھ أكثر فأكثر حت66ى یك66اد یلع66ن نفس66ھ 

  )1( خرج من جلده لكي یصبح حضاریاً أو حداثیاً مقبوالً)أو ی
لق66د أحس66ن أھ66ل التخری66ب العق66دي وأج66ادوا ف66ي وص66ف ح66ال 
المثقفین العرب الذین ھم أیضاً من دعاة ھذا التخریب، لكن حال أھل 
التخریب العقدي أمام المثقفین لیس بأفضل من ح66ال المثقف66ین الع66رب 

ین أمامھم من الخط66اب اإلس66المي الذین یھاجمونھم، ھاھم یقفون خجل
ال6666ذي یتح6666دث ع6666ن التوحی6666د والص6666الة والص6666یام والزك6666اة والح6666ج 
والحجاب والجھاد، إنھ66م یقدس66ون لغ66ة الغ66رب ویكتب66ون بھ66ا ویرونھ66ا 
مؤیدة للنقد الفلسفي والتاریخي والعلم66ي وأن لھ66ا أرض66یة خص66بة م66ن 

نق66د، أم66ا الجھاز المفھومي الداعي إلى المزید من الدقة والتعمق في ال
لغتھم (اللغة العربیة) فال تتحمل اقتران النقد بالعقل اإلسالمي، ھ66اھم 
یعت66ذرون ع66ن ش66كلھم غی66ر الالئ66ق ولغ66تھم غی66ر الحض66اریة ودی66نھم 
المتخل66ف فیح66ذرون اإلس66المیین م66ن أن خط66ابھم المت66ردد عل66ى ألس66نة 
الخ66واص والع66وام یمج66ھ جمی66ع الن66اس ف66ي الغ66رب وأن66ھ ال یت66یح إال 

ال66رفض واالس66تبعاد وس66وء التف66اھم، ویح66ذرون أیض66اً ب66أن المزید من 
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عل66ى الخط66اب اإلس66المي أن یغی66ر م66ن طریقت66ھ الت66ي تثی66ر ردود فع66ل 
وتحریض للغرب على اإلصرار في الھیمنة واس66تراتیجیة اإلخض66اع 
والتس666ییر التحكم666ي للع666الم (اإلس666المي) المتخل666ف ث666م ی666دافعون ع666ن 

ق66یم مدنیت66ھ وال66دفاع ع66ن الغرب ویقولون "ب66أن للغ66رب ح66ق الحمای66ة ل
 . )1(أمانتھ أمام قوى العنف والتجاھل وعدم التسامح"

یرید أھل التخریب العقدي خطاباً إسالمیاً یتح66دث للغ66رب بلغ66ة 
والدیمقراطیة ومفھومي الفرد والم66واطن والتعاق66د  )2(ما وراء الحداثة

والتفاعل ب66ین دول66ة الق66انون والمجتم66ع وأن یراع66ي الجان66ب الحق66وقي 
فلسفي للتجربة الدیموقراطیة وإال فھو خط66اب متخل66ف یس66تحق أن وال

وفق66ھ –یمجھ الغربیون ویرفضوه" انتھى كالم ال66دكتور أحم66د خض66ر 
 . -هللا

وقRRال األسRRتاذ نعمRRان السRRامرائي تحRRت عنRRوان (محمRRد أركRRون 
 ): ینكر الصحوة اإلسالمیة

"محم66د أرك66ون ینك66ر الص66حوة ویراھ66ا ش66عاراً سیاس66یاً یتخف66ى 
والدین خلفھ، ویرسم للص66حوة ص66ورة، ف66إذا ل66م تتحق66ق فل66یس  اإلسالم

ھن66اك ص66حوة، وباعتب66اره "علم66اني" حت66ى العظ66م أو م66خ العظ66م، ل66ذا 
فاإلسالم عنده شيء، والسیاسة والحكم شيء آخ66ر. ب66ل ھ66و ی66دعي أن 
الق66رآن فی66ھ علمانی66ة والت66راث اإلس66المي ك66ذلك. وم66ع ذل66ك لنق66رأ م66ا 
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في الوقت الذي یدعونا فیھ أھل التخریب العقدي بالتعامل م66ع الغ66رب بعق66ل م66ا بع66د الحداث66ة   )2(

ف66إن ھن66اك م66ن المثقف66ین الع66رب م66ن یؤج66ل دخ66ول مجتمعاتن66ا اإلس66المیة ھ66ذه المرحل66ة عل66ى 
د الحداثة نقد غرب66ي یس66وي حس66ابات غربی66ة وال یق66دم لن66ا مش66روعیة تاریخی66ة أساس أن ما بع

ألن مجتمعاتنا في نظ66رھم مجتمع66ات م66ا قب66ل الحداث66ة، وعل66ى ك66ل ف66إن م66ا بع66د الحداث66ة اتج66اه 
ثقافي غربي یسدل الس66تار عل66ى الحداث66ة كمش66ھد ع66ابر ف66ي الع66رض المس66رحي الممت66د للتق66دم 

ت أغراضھا وأن قیمتھا المعرفی66ة بھت66ت أو ربم66ا ص66ارت الثقافي ویرى أن الحداثة قد استنفد
أصباغاً على لوحة لم یعد لھا مالم66ح أو ھوی66ة، وم66ا بع66د الحداث66ة مفھ66وم ینك66ر ثنائی66ة الحداث66ة 
التقلیدیة وال یقدم بالضرورة على القطیعة مع الماضي أو المیراث الثقافي وال یقب66ل النم66وذج 

ھ66و الص66ورة النموذجی66ة للع66الم المتخل66ف، انظ66ر: االرتق66ائي ال66ذي یجع66ل المجتم66ع األوروب66ي 
-24م ص 1993إبری66ل  413محمد السعید: ما بع66د الحداث66ة ومص66یر التن66ویر، العرب66ي ع66دد 

وھذا ال یعني أن أھل التخریب العقدي قد عدلوا بھذا المفھوم موقفھم من اإلسالم ویكفینا  28
ما ھو معروف عن66ھ ونظ66روا إلی66ھ لبیان ذلك أن نشیر إلى أنھم أعطوا للوحي مفھوماً یخالف 

على أنھ جملة م66ن اإلكراھ66ات والقی66ود وتك66رار الش66عائر والطق66وس والقی66ام والقع66ود وف66رض 
 ). 75القوالب النھائیة الجامدة . (انظر: محمد أركون) مرجع سابق ص 
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إلس66المیة األص66لیة مجھول66ة، ول66م وما دامت العلوم ا(…… )1( یقول:
تدرس على الطریقة التاریخیة، واإلنسانیة، واألنتربولوجیة الحدیث66ة، 
فال یمكننا أن نقول إن اإلسالم "تجدد". طبعاً نرى مالیین م66ن الن66اس 
یعیشون بالقیم اإلسالمیة، یعیشون باإلیمان، لكن ھذا ال یدل على أننا 

لیة لل66دین بص66فة عام66ة، ولل66دین ق66د تمكن66ا م66ن المع66اني الحقیقی66ة األص66
 اإلسالمي بصفة خاصة). 

الذین تحدثوا عن الص66حوة ال حظ66وا جان66ب "االلت66زام" فم66ن ل66م 
یكن ملتزماً باإلسالم راح "یلتزم" ومن كان ال یعنى وال یھتم، ص66ار 
یعن66ى، ویس66أل، ویق66رأ، ویھ66تم. وكم66ا ق66ال ال66بعض : إن طلب66ة الط66ب 

كرتا، صاروا أكثر تدیناً والتزاماً، والھندسة من الدار البیضاء إلى جا
وھ66ذا ال عالق66ة ل66ھ بم66ا یری66ده (أرك66ون) م66ن الدراس66ة عل66ى الطریق66ة 

 …التاریخیة
فكل م66ا یطم66ح الرج66ل ف66ي نش66ره ھ66و العلمانی66ة، وق66راءة الق66رآن 
قراءة جدیدة غیر مقیدة بقواعد اللغة (وقد ناقشت كل ذلك في كت66ابي: 

ج66و أن ال یُخ66دع الق66ارئ بم66ا الفكر االستش66راقي والفك66ر العرب66ي) وأر
 یقولھ ھذا الرجل "ویغمغم" فیھ. 

والرجل بص66فتھ "متغ66رب" أكث66ر م66ن الغ66ربیین، ال یری66د مطلق66اً 
أن یعت66رف بفش66ل الطروح66ات الغربی66ة بش66قیھا اللبرال66ي والماركس66ي، 
ولذلك یظل یبحث عن أسباب أخرى للصحوة التي ینكرھ66ا، م66ن ذل66ك 

طالع66ة ع66ددھا كبی66ر ج66داً، وال ب66د لھ66ا : (فاألجی66ال ال)2(كث66رة المتعلم66ین
من أن تطالب بحقوقھا في التعل66یم المدرس66ي وف66ي العم66ل وف66ي الحی66اة 
المادیة التي یعیشھا الناس ف66ي مجتمعاتن66ا العص66ریة، ھ66ذه المطالب66ة ال 
ب666د أن تعب666ر ع666ن نفس666ھا م666ن طری666ق العم666ل السیاس666ي ولك666ن النظ666ام 

مال الخط666اب السیاس666ي ف666ي المجتمع666ات اإلس666المیة ال یس666مح باس666تع
السیاس666ي المح666ض، ألن ھ666ذه المجتمع666ات وھ666ذه ال666دول اإلس666المیة 
الحدیث666ة تق666وم عل666ى نظ666ام الح666زب الواح666د، وأنبت666ت عل666ى زعام666ة 

 …). واحدة
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ھن66اك دول مث66ل مص66ر، ت66ونس، تركی66ا، إندونیس66یا، الس66ودان، 
باكستان، بنغالدش، وغیرھا، تسمح بتعدد األح66زاب، وبعض66ھا س66مح 

ة النشاط الرسمي، وم66ع ذل66ك، ف66أمر الش66باب للحزب الشیوعي بمزاول
ف66ي ھ66ذه ال66بالد ال یختل66ف ع66ن س66واھا، حت66ى اض66طر بعض66ھا لمن66ع 

… ومصادرة النشاط اإلسالمي، فلو كانت القضیة "سیاسیة ص66رفة"
 لتوجھ الشباب إلى تلك األحزاب ومارس من خاللھا العمل السیاسي. 
ب وحت66ى ف66ي دول66ة "الح66زب الطلیع66ي األوح66د" بإمك66ان الش66با

ممارس66ة العم66ل السیاس66ي م66ن خالل66ھ، إذا ك66ان المطل66وب ھ66و العم66ل 
السیاسي ال غیر.. وسیكون في أمان ورغ66د ع66یش، وأم66ل ف66ي تحقی66ق 

 المطالب. لكن ذلك لم یحدث!..
إن نظرة أركون "العلمانیة" ھي الت66ي ت66وحي ل66ھ بھ66ذا التفس66یر، 

ی66ة ول66ذلك ن66رى أن الظ66اھرة الدین(…  )1( ل66ذا ال أتف66ق مع66ھ ف66ي قول66ھ:
ألن ھ666ؤالء  -وھ666ذا اعت666راف ص666ریح–   )2(طغ666ت عل666ى مجتمعاتن666ا

الش666باب أجب666روا عل666ى اس666تعمال الواس666طة الدینی666ة، المعج666م ال666دیني، 
للتعبی66ر ع66ن حاج66اتھم السیاس66یة. والحقیق66ة أنن66ا نس66تمع إل66ى خط66اب 
سیاس66ي، بعب66ارات دینی66ة، وھ66ذه الظ66اھرة مھم66ة ج66داً خصوص66اً ف66ي 

نج66دھا ف66ي المجتمع66ات الغربی66ة، حی66ث مجتمعاتنا اإلس66المیة، ألنن66ا ال 
یسمح تعدد األحزاب بالتعبیر السیاسي المباشر، من دون الحاجة إلى 
استعمال واسطة الدین للنضال، أو للتعبیر عن حاج66ات الم66واطن ف66ي 
مجتمع666ھ، ول666ذلك ن666رى ف666ي تل666ك المجتمع666ات انفص666االً ب666ین ال666دین 

 والسیاسة). 
مس66تقرة ف66ي الغ66رب،  ھذا االنفصال ھو "العلمانی66ة" الت66ي بات66ت

والت66ي وج66دت ف66ي األج66واء المس66یحیة، حی66ث جف66ت ین66ابیع المس66یحیة 
وتصلبت كما یقول الناقد البریط66اني "ك66ولن ولس66ن" والت66ي تخل66و م66ن 
التش666ریع، والت666ي مارس666ت الكنیس666ة ف666ي عص666ور خل666ت ألوان666اً م666ن 
اإلرھ66اب، ال مثی66ل ل66ھ، وك66ل ھ66ذا وغی66ره ال وج66ود ل66ھ ف66ي اإلس66الم، 

ك66ون "بالعلمانی66ة"، وإعجاب66ھ ب66الغرب، یجعل66ھ ال ولك66ن "ھ66وس" أر
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یرى في الصحوة اإلسالمیة إال واجھة سیاسیة، یرفضھا م66ن منطلق66ھ 
العلماني الضیق. بینم66ا ی66درك أس66اتذتھ المستش66رقون أن اإلس66الم دی66ن 
ش666امل یھ666تم بالدول666ة كم666ا یھ666تم بالص666الة، وال تفری666ق ب666ین ال666دنیوي 

ر اآلخRRرة وال تRRنس نصRRیبك مRRن (وابتغ فیما آتاك هللا الRRداواألخروي 
 . الدنیا)

فالعلمانیة إیمان ببعض الكتاب، وكفر بأكثره، وھ66ي بعی66دة ع66ن 
 اإلسالم، وقد نبتت في غیر أرضھ، وبین قوم لیسوا بمسلمین. 

قض66یة أخ66رى وھ66ي أن من66دوب المجل66ة علم66اني، ول66ذلك فھ66و 
 یوجھ الحدیث كذلك. 

حاح: أن یُفسح لھ قضیة ثالثة یشكو منھا أركون ویطالب بھا بإل
مج66ال التوجی66ھ. والرج66ل یُس66تقبل ع66ادة اس66تقبال الف66اتحین، ویوص66ف 
"ب66المفكر العرب66ي الكبی66ر وص66احب النظری66ات" وتوض66ع ف66ي خدمت66ھ 
اإلذاع6666ات وغیرھ6666ا، وم6666ع ذل6666ك فھ6666و یش6666كو، ویش6666كو، ویطال6666ب 
الحكومات، أن تشجع عل66ى "الفك66ر النق66دي"، وھ66ذا الفك66ر یق66ول: ب66أن 

 ً في القرن الرابع عش66ر للم66یالد، وأن الُس66نّة ج66رى  القرآن كتب إمالئیا
علیھ66ا الح66ذف واالختی66ار، وأن اإلم66ام الش66افعي ھ66و ال66ذي جع66ل منھ66ا 
مرجعاً، وأن التفسیر الصوفي اإلشاري وعلم الجفر الشیعي یش66كالن 

 … حقیقة مكتومة مموھة، وھما أفضل من التفسیر السني الحرفي!!
یرید ص66احبھا نش66رھا الی66وم، ھذا الفكر، أو "المراھقة الفكریة" 

وھو یتص66ور نفس66ھ "قائ66د عمی66ان" !. ال ی66ا أس66تاذ الس66وربون، م66ا ك66ل 
بضاعة "نافقة" في السوربون، وفي مؤتمرات المستشرقین المظلم66ة 
العفن66ة، یمك66ن أو یج66ب أن تنش66ر ف66ي أوس66اط المس66لمین، ول66و منحت66ك 
ق66د السوربون ألف شھادة وألف لقب و"لّمعتك" بك66ل دھ66ون الع66الم. ول

 … حاول قبلك الدكتور طھ حسین فلم ینجح، فال تتعب نفسك! 
ونس66بة إل66ى الق66وة (…  )1( ھن66اك كذب66ة یروجھ66ا الكات66ب ق66ائالً:

العظیمة التي تعمل عل66ى المس66توى ال66دولي إلض66عاف الق66وى المج66ددة 
عن66دنا، وتش66جیع الق66وى الت66ي تؤی66د المواق66ف الرجعی66ة، وعن66دما أق66ول 
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ی66د الرجعی66ة العقالنی66ة، ألن ھن66اك الرجعی66ة، أقص66د عل66ى وج66ھ التحد
 …)رجعیة ثقافیة عقالنیة

 
 أركون شیخ الرجعیین: 

جل66وس أرك66ون عل66ى ع66رش الس66وربون، جعل66ھ یعتق66د أن ذل66ك 
وح66ده یكف66ي لنف66ي ص66فة الرجعی66ة عن66ھ. والرجعی66ة: ص66فة ف66ي العق66ل، 
ولوث في القلب، ومنھج في الفكر. وجلوس اإلنسان ف66ي الس66وربون، 

دخل لھ في ذلك. كم66ا أن م66دح "ال66بعض" ال یعن66ي أو الربع الخالي ال 
 أن الممدوح بعیداً عن الرجعیة أو "الرجعة" الشیعیة. 

 
فلنج66رب ق66راءة ھ66ذه النص66وص لش66یخ الرجعی66ة األركونی66ة ث66م 

 نحكم بعد ذلك: 
(إن حرك66ة  )1( یقول شیخ السوربون وھ66و یتح66دث ع66ن الش66یعة: -1

ة" تحق66ق المطالب66ة بالش66رعیة، الت66ي سینش66أ عنھ66ا "ح66زب الش66یع
كذلك داللة محتملة في الق66رآن، والتجرب66ة النبوی66ة. إن "اإلم66ام" 
ش66أنھ ش66أن النب66ي، یحظ66ى بتأیی66د هللا، لمتابع66ة مھم66ة ش66اقة، ھ66ي 
مھمة التجسد اإللھي في اإلنسان، تجس66د الروح66ي ف66ي الزمن66ي، 
والمق66دس ف66ي الع66ادي، ولك66ن ھ66ذه النظری66ة س66تزداد وض66وحاً 

 …). بالتدریج
اإلفك66ار "الحلولی66ة" م66ن الرجعی66ة فم66ا الرجعی66ة فإذا لم تكن ھذه 

 إذن؟؟. 
نتیجة تالقح الفكر الشیعي باإلشراق التصوفي، سنحص66ل عل66ى  -2

(اإلمامی66ة أو اإلثن66ا  )2( فك66ر تق66دمي ف66ي نظ66ر أس66تاذ الس66وربون:
عشریة، تجعل سلسلة األئمة المعصومین من ساللة النبي تق66ف 

–ھ66ؤالء األئم66ة  عند اثني عشر، بدءاً من "علي" .. وإن تعالیم
تؤل66ف الس66نة الحی66ة، الت66ي  -وق66د أھملھ66ا أھ66ل الس66نة المس66لمون

وباالتص66ال … جمعھ66ا ونظمھ66ا "الكلین66ي واب66ن بابوی66ھ" خاص66ة

                                         
 . 62الفكر العربي محمد أركون ص    )1(
 . 108المرجع السابق ص    )2(



 69 

بالفلس666فة اإلش666راقیة، س666یزدھر الفك666ر اإلم666امي بع666د النھض666ة 
 …).  الصوفیة في إیران

ھناك أخبار تُسند إلى جعفر الصادق رضي هللا عن66ھ، ب66أن لدی66ھ  -3
مھ "عل66م الجف66ر" م66ودع ف66ي ك66یس م66ن جل66د فی66ھ، عل66م عل66م اس66

. وال یش66ك عاق66ل ف66ي )1(األنبیاء واألوصیاء وعلم بن66ي إس66رائیل
(م66ن العس66یر علین66ا  )2( كذب الخبر، ومع ذلك لنقرأ ھ66ذا ال66نص:

 إعادة بناء العالم العلمي لشخص مثل "جعفر 
 

 )3(، وفی66ھ ی66ُرى الت66راث اإلس66المي765الص66ادق" المت66وفى س66نة 
واحد، وأنھ رائد رمزي "علم الجفر" أو المعرفة األخروی66ة بآٍن 

فإن الثاب66ت …. الخاصة باألنبیاء، ثم ھي خاصة بورثة "علي" 
أن فكراً علمیاً جدیداً، قد نشأ في المدینة من حول "جعف66ر" وق66د 
طبقت تقنیات تحقیق روحي، متصلة بالرمزیة السیمیائیة، عل66ى 

 ا ھـ. …) تفسیر القرآن
لقارئ "علم الجف66ر" ال ب66د أن یق66رأ خب66ره ف66ي كت66ب وحتى یفھم ا

 الشیعة أوالً، ثم لیحكم بعد ذلك من ھو الرجعي؟ . 
فق66د نق66ل "الكلین66ي" وھ66و عن66د أرك66ون ف66ي مس66توى البخ66اري 
ومسلم. نقل أن رجالً من الشیعة سأل جعفر الص66ادق رض66ي هللا عن66ھ 

م66ا  (إن عن66دنا "الجف66ر"، وم66ا ی66دریھم )4(ع66ن ھ66ذا العل66م فك66ان جواب66ھ
، فی66ھ عل66م النبی66ین والوص66یین، وعل66م العلم66اء )5(الجفر؟ وع66اء م66ن أدم

ال66ذي مض66وا م66ن بن66ي إس66رائیل. وإن عن66دنا مص66حف فاطم66ة علیھ66ا 
الس66الم، وم66ا ی66دریھم م66ا مص66حف فاطم66ة؟ فی66ھ مث66ل ق66رآنكم ث66الث 

 مرات، وهللا ما فیھ من قرانكم حرف واحد). 
ھ66ي عل66وم بن66ي  وإذا فھمن66ا عل66م األنبی66اء وعل66م األوص66یاء، فم66ا

 إسرائیل؟؟. 
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والرس66ول علی66ھ الس66الم وج66د یوم66اً ص66حیفة م66ن الت66وراة ف66ي ی66د 
عم66ر ب66ن الخط66اب، فغض66ب واحم66ر وجھ66ھ، وق66ال: "ل66و ك66ان أخ66ي 
موسى حیاً لم66ا وس66عھ إال أن یتبعن66ي" . فم66اذا ف66ي جل66د "الدیناص66ور" 

 …الذي یعجب بھ شیخ السوربون؟؟!!
"الص66ادق"؟ وم66ا ھ66ي  وما ھو العلم الذي نشأ ف66ي المدین66ة ح66ول

السیمیاء التي یعشقھا أستاذ السوربون؟ لماذا ال یُطلعنا علیھا، فن66ـزدد 
 علماً أو جھالً؟؟. 

 
وأخی66راً ك66ان ھن66اك جاس66وس إس66رائیلي، ف66ي بل66د عرب66ي اس66مھ 
"كوھین"، اس66تلم اإلذاع66ة، وكان66ت ھوایت66ھ المفض66لة ش66تم "الرجعی66ة" 

ارس ھوایت66ھ س66نوات صباح مساء، كما كان یؤمن بالفكر النقدي، وم66
ثم س66قط، ول66ھ أخ ف66ي مص66ر ك66ان یفع66ل الش66يء نفس66ھ، اس66مھ (لیف66ي)، 
واسمھ العربي (وحی66د الس66عداوي) ك66ان یش66رف عل66ى ب66رامج إذاعی66ة، 

 وكان یسب الرجعیة بال انقطاع !
 

 أركون والعلمانیة : 
حینما یكون المتحاوران علمانیین یعج66ب اإلنس66ان كی66ف تح66ّور 

 )1( أوالً للمندوب العلماني وھو یسأل أرك66ون: وتمّوه الحقائق. لنستمع
(م66ن منطل66ق تفس66یرك لموض66وع الص66حوة اإلس66المیة ھن66اك اس66تنتاج 
رئیس66ي مف66اده: أن األجی66ال والق66وى الناھض66ة تح66اول اس66تغالل ال66دین 
كغط666اء لحركتھ666ا السیاس666یة، أال ت666رى ف666ي ذل666ك تحم666یالً لل666دین ف666وق 

 طاقتھ، وتجاوزاً لرسالتھ؟ . 
ھ66ذا ت66ـزییف لل66دین وابتع66اد ع66ن المقص66ود  ج66واب أرك66ون: إن

األس66مى من66ھ، ألن المقص66ود األس66مى م66ن ال66دین معرف66ة هللا، والدیان66ة 
تكون مناجاة العبد لربھ، وھذه المناجاة تكون: في الصالة، في الحج، 

أداف66ع ع66ن التفری66ق … تكون في الصیام، تكون في الفروض الخمس66ة
س66توى الحی66اة السیاس66یة وم -كم66ا ذك66رت–ب66ین مس66توى الحی66اة الدینی66ة 

واالجتماعیة واالقتصادیة، أو ما یمك66ن أن نس66میھ االتج66اه أو الوض66ع 

                                         
 . 9-8كل العرب ص    )1(
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العلماني الدنیوي، یجب أن نفص66ل ب66ین ھ66ذین المس66تویین. ھن66اك تی66ار 
قوي یقول إن اإلسالم: دین، ودولة، ودنیا. وعندي أن ھ66ذا خل66ط ب66ین 

– ھن66اك… مس66تویات مختلف66ة م66ن المع66اني، والق66یم، وم66ن الوظ66ائف
خل66ط ب66ین ال66دین وال66دنیا والدول66ة، م66ع أن الفك66ر المعاص66ر  -لألس66ف

والنق666د العلم666ي المعاص666ر ی666دالن عل666ى أن تل666ك االتجاھ666ات أو تل666ك 
 …). األوضاع بین الدین والدولة یجب أن تُمیز

ھذه ھي العلمانیة، والرجل یجاھر ویفاخر بھا، ثم یعود لیصف 
مھ، وال66ذي ال یف66وت نفس66ھ بأن66ھ الم66دافع ع66ن اإلس66الم والمتح66دث باس66

م66ؤتمر ف66ي مش66رق األرض أو مغربھ66ا إال ویحض66ره، ث66م یل66وك مث66ل 
ھذا الكالم، ویدعي بأن القرآن یحوي العلمانی66ة ویش66تمل علیھ66ا، لكن66ھ 

 ال یقول مطلقاً في أي آیة من كتاب هللا وجدھا؟؟ !!. 
وف66ي الخت66ام ی66رفض الرج66ل أن یق66ر ب66أن تغی66راً ح66دث ف66ي ح66ال 

س أن یقنع666وه ب666ذلك، ألن666ھ ال یتمن666ى ذل666ك وال المس666لمین، وعل666ى الن666ا
وفقھ –یریده، وھو عاجز عن التعلیل)) ا.ھـ كالم الدكتور السامرائي 

-49م66ن كت66اب: (الص66حوة اإلس66المیة ف66ي عی66ون مختلف66ة، ص  -هللا
56 .( 

: ومن أراد الزی66ادة ع66ن فك66ر (محم66د أرك66ون) فلیرج66ع إل66ى قلت
ریّش ع66ن فك66ره ونش66رھا الدراسة القیمة الت66ي عملھ66ا األس66تاذ محم66د ب66

 على حلقات في مجلة (الھدى) المغربیة: 
، جم666ادى 13الحلق666ة األول666ى: م666دخل الدراس666ة ف666ي الع666دد  -

 ). 33-28(ص  1986ھـ ینایر فبرایر 1406األولى، 
، رمضان 14الحلقة الثانیة: من ھو محمد أركون، في العدد  -

 . 43-23، ص 1986یولیو  -ھـ ، ماي1406ذو العقدة، 
، ربیع الثاني ، 15الثالثة: لماذا محمد أركون ؟ العدد الحلقة  -

 . 64-42م، ص 1986ھـ، 1407
الحلقة الرابعة: ماذا یرید محمد أرك66ون؟ أو (علمن66ة اإلس66الم  -

، 16/17/18عل66ى عتب66ة المش66روع). الع66دد  -الج66زء األول–
 -1987ھ66ـ ، أكت66وبر 1408رج66ب ،  -ربی66ع األول–ص66فر 
 . 36-20م، ص 1988
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 ً إلى كت66اب (ح66وار م66ع عل66ي ح66رب، نص66ر حام66د  ولیرجع أیضا
 أبو زید، محمد أركون) لألستاذ عمر عبد هللا كامل. 

وإل66ى كت66اب (الفك66ر العرب66ي والفك66ر االستش66راقي ب66ین د. محم66د 
 أركون ود. أدوارد سعید) للدكتور نعمان السامرائي. 

ً –ولیرجع  إل66ى مق66ال بعن66وان "محم66د أرك66ون ومش66روعھ  -أیضا
 . 179محمد بوراس، منشور في مجلة البیان، العدد  النقدي" لألستاذ

وإلى مقال "تناقضات مشروع محمد أركون الفكري" لل66دكتور 
-14م، ص 2001عاصم حمدان. مجلة "أھالً وسھالً"، عدد أكت66وبر 

16 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظرة شرعیة في أدب الدكتورة سعاد الصباح 
 

  شاطاتھتعریف بالدكتورة سعاد الصباح وبمؤلفاتھا ون
ھ66ي الش66اعرة ال66دكتورة س66عاد بن66ت عب66د هللا المب66ارك الص66باح م66ن  -

 األسرة الحاكمة بالكویت. 
 م في مدینة البصرة بالعراق. 1942ولدت عام  -
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متزوجة من الشیخ عبد هللا المبارك الصباح، الذي توفي بعد غزو  -
 العراق للكویت. 

حص666لت عل666ى بك666الوریوس االقتص666اد م666ن جامع666ة الق666اھرة ع666ام  -
 م. 1972

حصلت على ال66دكتوراه ف66ي التنمی66ة والتخط66یط م66ن جامع66ة س66اري  -
 م. 1981ببریطانیا عام 

 عضوة في عدة مجالس ومراكز منھا :  -
عض66و مجل66س أمن66اء اللجن66ة التنفیذی66ة ف66ي منت66دى الفك66ر العرب66ي  -

 (عمان). 
مؤسسة وعضو في مجلس أمناء اللجنة التنفیذیة للمنظم66ة العربی66ة  -

 رة). لحقوق اإلنسان، (القاھ
 عضو اللجنة التنفیذیة للمنظمة العالمیة للنساء المسلمات!  -
 عضو االتحاد العالمي القتصادیات الطاقة.  -
 عضو مؤازر لمركز دراسات الوحدة العربیة (بیروت).  -
 عضو اللجنة التنفیذیة لجمعیة (أولیف بادن) الدولیة.  -
 عضو في مركز الدراسات العبریة في جامعة الیرموك.  -
س إدارة مشروع بح66وث الش66رق األوس66ط والمعلوم66ات عضو مجل -

 واشنطن. –
 عضو اللجنة التنفیذیة بالمجلس العربي للطفولة.  -
عض66و المجل66س االستش66اري لمنظم66ة تخط66یط الس66كان ف66ي ال66وطن  -

 لندن.  –العربي التابعة لألمم المتحدة 
حاضرت في العدی66د م66ن الجامع66ات العربی66ة واألجنبی66ة، وش66اركت  -

عربی66ة والعالمی66ة ع66ن مش66كالت ال66وطن العرب66ي ف66ي الم66ؤتمرات ال
 والشرق األوسط. 

متخصص666ة ف666ي اقتص666ادیات التنمی666ة وال666نفط وتخط666یط الم666وارد  -
البش66ریة، ولھ66ا العدی66د م66ن الدراس66ات واألبح66اث والكت66ب ف66ي ھ66ذه 

 المجاالت، منھا : 
التخط66یط والتنمی66ة ف66ي االقتص66اد الك66ویتي ودور الم66رأة (لن66دن  -1

1983 .( 
 ). 1985على االقتصاد الكویتي (لندن الكویت: أضواء  -2
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 ). 1986أوبك بین تجارب الماضي ومالمح المستقبل، (لندن -3
السوق النفطي الجدید، السعودیة تس66ترد زم66ام المب66ادرة (لن66دن،  -4

1986 .( 
الم6666رأة الخلیجی6666ة ومش6666اركتھا ف6666ي الق6666وى العامل6666ة، (لن6666دن،  -5

 م). 1987
  م).1989أزمة الموارد في الوطن العربي (بیروت،  -6
 لھا عدة دواوین شعریة منشورة أھمھا:  -
 ). 1971أمنیة: (القاھرة،  -1
 ). 1982إلیك یا ولدي: (القاھرة،  -2
 ). 1986فتافیت امرأة: (بغداد،  -3
 ). 1994). (بیروت1988في البدء كانت األنثى: (لندن،  -4
 ). 1988حوار الورد والبنادق: (لندن،  -5
 برقیات عاجلة إلى وطني.  -6
 ). 1992قصائد حب: (القاھرة  -7
 ). 1994امرأة بال سواحل: (القاھرة  -8
 ). 2ط 1998خذني إلى حدود الشمس: (القاھرة  -9

 ). 1999القصیدة أنثى واألنثى قصیدة: (الكویت  -10
 وقد صدر لھا كتابان: -
): وھو عبارة 1992ھل تسمحون لي أن أحب وطني (القاھرة  -1

 عن مقاالت عن أزمة الخلیج. 
 . )1( )3ط 1999(الكویت حقوق اإلنسان في العالم المعاصر  -2
نظ66راً لوجاھ66ة ال66دكتورة وثرائھ66ا فإنھ66ا تمل66ك داراً للنش66ر باس66مھا  -

(دار س666عاد الص666باح) أقامتھ666ا ف666ي قص666رھا الق666دیم بج666اردن س666تي 

                                         
وھ66و كت66اب یع66رض بن66ود وث66ائق اإلنس66ان ف66ي الع66الم، م66ع إحس66ان للظ66ن بھ66ا! وق66د وقع66ت   )1(

اإلس66الم  ال66دكتورة ف66ي زل66ة عن66د عرض66ھا (لحق66وق اإلنس66ان ف66ي اإلس66الم) عن66دما زعم66ت أن
) !! وھذا 19یساوي بین الناس جمیعاً: (دونما تفریق بینھم على أساس االنتماء الدیني) (ص

ال مج66ال لعرض66ھا  –جھل بشریعة هللا التي مایزت ب66ین المس66لمین والكف66ار ف66ي أحك66ام كثی66رة 
اآلن، وھي مما ال تخفى على مسلم، قال تعالى (أم نجعل المتقین كالفجار) فدین اإلس66الم ھ66و 

 (دین العدل) الذي یضع كل إنسان في مكانھ، ال (دین المساواة)، كما تزعم الدكتورة. 
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بالقاھرة، وھي تنش66ر خاللھ66ا دواوینھ66ا ومؤلفاتھ66ا، إض66افة إل66ى م66ا 
 . )1(تستحسنھ من مؤلفات اآلخرین مما یوافق میولھا!

 
 النساء في شعر الدكتور سعاد الصالح :  ظاھرة تھییج

من یقرأ دواوین الدكتور ال شك سیالحظ تلك النغم66ة المتك66ررة 
التي تظھر بوض66وح ف66ي مق66دمات وقص66ائد تل66ك ال66دواوین ع66ن قض66یة 
المرأة واض66طھادھا وظلمھ66ا ف66ي عالمن66ا العرب66ي، حی66ث ال یُس66مح لھ66ا 

ن، وأن بب66ث مكنون66ات نفس66ھا، وأحاسیس66ھا وعواطفھ66ا أم66ام اآلخ66ری
الشاعرة ألجل ھذا تود التم66رد عل66ى ھ66ذا الكب66ت م66ن خ66الل التص66ریح 
بحبھا ونشرھا لقصائد الغ66زل بم66ن تحب66ھ، بعی66داً ع66ن تس66لط (القبیل66ة)! 

 التي ال ترتضي مثل ھذا إال من (الذكور)! 
وق66د وقع66ت ال66دكتورة ف66ي الكثی66ر م66ن (التھوی66ل) ال66ذي ال یواف66ق 

ي عباراتھ66ا (الثوری66ة) تل66ك إل66ى الواقع، إضافة إلى أنھا قد تجاوزت ف
 ما ال یجوز لھا الوقوع فیھ. 

 ولنستمع إلى شيء من أقوالھا تبین ما قلتھ: 
تقول الدكتور في مقدمة دیوانھا (فتافی66ت ام66رأة) ف66ي قص66یدة -1

 بعنوان (فیتو.. على نون النسوة)! 
(یقول66ون: إن الكتاب66ة إث66م عظ66یم ف66ال تكتب66ي. وإن الص66الة أم66ام 

 . )2( م فال تقربي)الحروف.. حرا
إلى أن تق66ول: (وھ66ا أن66ذا.. ق66د كتب66ُت كثی66راً، وأض66رمت ف66ي ك66ل 
، وال اس66تاء من66ي النب66ي)  نجم حریقاً كبیراً، فم66ا غض66ب هللا یوم66اً عل66يَّ

)3( . 
وف666ي ھ666ذا النق666ل م666ن ال666دكتورة تج666اوزات كثی666رة وانحراف666ات 

 خطیرة: 

                                         
)، وكت66اب "ال66دكتورة س66عاد 118ص  206اس66تفدت الترجم66ة م66ن: مجل66ة الفیص66ل (الع66دد   )1(

الص66باح" لل66دكتور مك66ي محم66د س66رحان، وكت66اب "ق66راءات ف66ي نق66د الیس66ار العرب66ي" لحس66ین 
)، و"أدباء وأدیبات م66ن الخل66یج 2/436و"معجم البابطین" ( معلوم، ودیوانھا "قصائد حب"،
 ). 246العربي" لعبد هللا الشباط (ص 

 ). 16فتافیت امرأة (  )2(
 ). 16فتافیت امرأة (  )3(
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النس66بة : أنھ66ا اتھم66ت اآلخ66رین ب66أنھم یقول66ون ب66أن الكتاب66ة بأوالً 
للمرأة (إثٌم عظیم)، وفي ھذا افتراء علیھم، حیث لم یق66ل بھ66ذا الق66ول، 
وھو من66ع النس66اء م66ن الكتاب66ة س66وى أف66راد م66ن البش66ر ظن66وا أن الم66رأة 
حین تتعلم الكتابة سینفتح أمامھا ب66اب عظ66یم م66ن أب66واب الفتن66ة، حی66ث 
س66تقرأ وتكت66ب م66ا ال یج66وز قراءت66ھ وكتابت66ھ، فلھ66ذا ق66رروا منعھ66ا م66ن 

كتابة، واختاروا عدم جوازه لھا، مخالفین بذلك سنة النبي ص66لى هللا ال
 علیھ وسلم. 

وق66د اش66تھر ف66ي الب66اب كت66اب الش66یخ نعم66ان اآللوس66ي المس66مى 
 !)1( (اإلصابة في منع النساء من الكتابة)

ولكن ھذا الرأي الشاذ مخالف لسنة النبي صلى هللا علی66ھ وس66لم 
هللا علیھ وس66لم للش66فاء بن66ت عب66د  أمر بتعلیم المرأة؛ وذلك بقولھ صلى

: "علمیھ666ا )2(الت666ي كان666ت ترق666ي م666ن النمل666ة -رض666ي هللا عنھ666ا–هللا 
 حفصة، كما علمتیھا الكتابة". 

معلق66اً عل66ى ھ66ذا الح66دیث: (ف66ي  -رحم66ھ هللا–قال الشیخ األلباني 
 ھذا الحدیث فوائد كثیرة، أھمھا اثنتان: 

 : …األولى
لكتابة. ومن أبواب البخ66اري : مشروعیة تعلیم المرأة اواألخرى

): (ب6666اب الكتاب6666ة إل6666ى النس6666اء 1118ف6666ي (األدب المف6666رد) (رق6666م 
وج66وابھن). ث66م روى بس66نده الص66حیح ع66ن موس66ى ب66ن عب66د هللا ق66ال: 

وأن66ا ف66ي حجرھ66ا، –(ح66دثتنا عائش66ة بن66ت طلح66ة قال66ت: قل66ت لعائش66ة 
وكان الن66اس یأتونھ66ا م66ن ك66ل مص66ر، فك66ان الش66یوخ ینت66ابوني لمك66اني 

ك666ان الش666باب یت666أخوني فیھ666دون إل666ي، ویكتب666ون إل666ّي م666ن منھ666ا، و
یا خالة ھذا كتاب ف66الن وھدیت66ھ. فتق66ول ل66ي  -األمصار، فأقول لعائشة

عائشة: أي بنیّة! فأجیبیھ وأثیبیھ، فإن لم یك66ن عن66دك ث66واب أعطیت66ك، 
 قالت: فتعطیني). 

قل666ت: وموس666ى ھ666ذا ھ666و اب666ن عب666د هللا ب666ن إس666حاق ب666ن طلح666ة 
ة من التابعین، وعنھ ثقت66ان، ذك66ره اب66ن أب66ي القرشي، روى عن جماع

                                         
 ). 1/383مخطوط في مكتبة األوقاف ببغداد (انظر فھرس مخطوطاتھا   )1(
 ھي قروح تخرج في الجنب.   )2(
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) وم666ن قبل666ھ البخ666اري ف666ي 4/1/150ح666اتم ف666ي (الج666رح والتع666دیل (
) ولم یذكرا فیھ جرحاً وال تعدیالً، وقد ذكره 4/287(التاریخ الكبیر (

ابن حبان في (الثقات)، وقال الحافظ في (التقری66ب): (مقب66ول). یعن66ي 
  عند المتابعة، وإال فھو لین الحدیث.

وق66ال المج66د اب66ن تیمی66ة ف66ي (منتق66ى األخب66ار) عق66ب الح66دیث: 
 (وھو دلیل على جواز تعلیم النساء الكتابة). 

 
 

وتبع666ھ عل666ى ذل666ك الش666یخ عب666د ال666رحمن ب666ن محم666ود البعلبك666ي 
)، ث666م الش666وكاني ف666ي (ش666رحھ) 107/1الحنبل666ي ف666ي (المطل666ع) (ق

ھن )، وق66ال: (وأم66ا ح66دیث "ال تعلم66وھن الكتاب66ة، وال تس66كنو8/177(
الغ66رف، وعلم66وھن س66ورة الن66ور" ف66النھي ع66ن تعل66یم الكتاب66ة ف66ي ھ66ذا 

 الحدیث محمول على من یخشى من تعلیمھا الفساد). 
قل666ت (القائ666ل األلب666اني رحم666ھ هللا): وھ666ذا الك666الم م666ردود م666ن 

 وجھین: 
: أن الجم66ع ال66ذي ذك66ره یُش66عر أن ح66دیث النھ66ي ص66حیح، األول

الحدیث الصحیح. ول66یس ك66ذلك،  وإال لما تكلف التوفیق بینھ وبین ھذا
فإن حدیث النھي موضوع كما قال الذھبي. وطرقھ كلھا واھی66ة ج66داً، 

)، ف66إذا ك66ان 2017وبیان ذلك في (سلسلة األحادی66ث الض66عیفة) رق66م (
ك66ذلك ف66ال حاج66ة للجم66ع الم66ذكور، ونح66و ص66نیع الش66وكاني ھ66ذا ق66ول 
الس66خاوي ف66ي ھ66ذا الح66دیث الص66حیح (إن66ھ أص66ح م66ن ح66دیث النھ66ي)! 

 فإنھ یوھم أن حدیث النھي صحیح أیضاً. 
: ل66و ك66ان الم66راد م66ن ح66دیث النھ66ي م66ن یخش66ى علیھ66ا واآلخRRر

الفساد من التعل66یم ل66م یك66ن ھن66اك فائ66دة م66ن تخص66یص النس66اء ب66النھي، 
ألن الخشیة ال تختص بھن، فكم من رجل كانت الكتاب66ة علی66ھ ض66رراً 

اب66ة؟! ب66ل وع66ن في دینھ وخلقھ، أفینھى أیض66اً الرج66ال أن یتعلم66وا الكت
 تعلم القراءة أیضاً ألنھا مثل الكتابة من حیث الخشیة! 

الحق أن الكتابة والقراءة نعمة من نعم هللا تب66ارك وتع66الى عل66ى 
(اقرأ باسم ربك الذي خلق، البشر كما یشیر إلى ذلك قولھ عز وجل: 

وھ66ي  خلق اإلنسان من علق، اقرأ وربRRك األكRRرم، الRRذي علRRم بRRالقلم)



 78 

الت66ي ام66تن هللا بھ66ا عل66یھم، وأراد م66نھم اس66تعمالھا ف66ي  كس66ائر ال66نعم
طاعتھ، فإذا وج66د ف66یھم م66ن یس66تعملھا ف66ي غی66ر مرض66اتھ، فل66یس ذل66ك 
بال66ذي یخرجھ66ا ع66ن كونھ66ا نعم66ة م66ن نعم66ة، كنعم66ة البص66ر والس66مع 
والكالم والكالم وغیرھ66ا، فك66ذلك الكتاب66ة والق66راءة، ف66ال ینبغ66ي لآلب66اء 

ریطة العنایة بت66ربیتھن عل66ى األخ66الق أن یحرموا بناتھم من تعلمھا ش
اإلسالمیة، كم66ا ھ66و الواج66ب عل66یھم بالنس66بة ألوالدھ66م ال66ذكور أیض66اً، 

 فال فرق في ھذا بین الذكور واإلناث. 
واألصل في ذل66ك أن ك66ل م66ا یج66ب لل66ذكور وج66ب لإلن66اث، وم66ا 
یجوز لھم جاز لھن وال فرق، كما یشیر إلى ذلك قولھ صلى هللا علی66ھ 

النس666اء ش666قائق الرج666ال"، رواه ال666دارمي وغی666ره، ف666ال وس666لم: "إنم666ا 
یج66وز التفری66ق إال ب66نص ی66دل علی66ھ، وھ66و مفق66ود فیم66ا نح66ن فی66ھ، ب66ل 
النص على خالفھ، وعلى وفق األصل، وھو ھ66ذا الح66دیث الص66حیح، 

 فتشبث بھ وال ترض بھ بدیالً، وال تصغ إلى من قال: 
 والعمالة والخطابة . …. ما للنساء وللكتابة 

 أن یبتن على جنابة ! …. نا ولھن منـاھذا ل
ف66إن فی66ھ ھض66ماً لح66ق النس66اء وتحقی66راً لھ66ن، وھ66ن كم66ا عرف66ت 
شقائق الرجال. نس66أل هللا تع66الى أن یرزقن66ا اإلنص66اف واالعت66دال ف66ي 

 .-رحمھ هللا–. انتھى كالم األلباني )1( األمور كلھا)
: قولھ66ا بأنھ66ا ق66د كتب66ت ثانیRRاً: مRRن المالحظRRات علRRى الRRدكتورة

ثی66راً (فم66ا غض66ب هللا علیھ66ا، وال اس66تاء منھ66ا النب66ي ص66لى هللا علی66ھ ك
 وسلم). 

وھ66ذا ت66أٍل عل66ى هللا وعل66ى رس66ولھ ص66لى هللا علی66ھ وس66لم، فم66ا 
 أدراھا بأن هللا لم یغضب علیھا؟! 

(لRRن تمسRRنا النRRار فالدكتورة قد شابھت بقولھا ھذا قول من قال: 
قRRل أتخRRذتم عنRRد هللا عھRRداً ( ) ف66رد هللا عل66یھم بقول66ھ:إال أیامRRاً معRRدودةً 

 ). فلن یخلف هللا عھده أم تقولون على هللا ما ال تعلمون
 على هللا ما ال تعلمین ؟!  -یا دكتورة–أفتقولین 

                                         
)، وللش66یخ محم66د ش66مس الح66ق العظ66یم 297-1/295یحة، لأللب66اني (سلسلة األحادیث الص66ح  )1(

 آبادي رسالة مطبوعة بعنوان (عقود الجمان في جواز تعلیم الكتابة للنسوان). 
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إن كن666ت ظنن666ت أن هللا ل666م یغض666ب علی666ك بس666بب ت666والي نعم666ھ 
ظن من لم یعرف س66نن هللا  -وهللا–الدنیویة علیك من ماٍل وجاه، فھذا 

 قد یُنعم على أعدائ66ھ ال66نعم المت66واترة اس66تدراجاً من66ھ في خلقھ، ألن هللا
أیحسRRبون أنمRRا نمRRدھم بRRھ مRRن مRRاٍل وبنRRین، لھ66م، كم66ا ق66ال س66بحانھ: (

(كRRال إن )، وق66ال تع66الى: نسRRارع لھRRم فRRي الخیRRرات بRRل ال یشRRعرون
 . اإلنسان لیطغى، أن رءاه استغنى)

إال (فRRال یRRأمن مكRRر هللا فالحذر الح66ذر ی66ا دكت66ورة م66ن مك66ر هللا، 
). وال تغتري بما أنت فیھ م66ن نع66م دنیوی66ة، وتنس66بي القوم الخاسرون

ذلك إلى رضا هللا عنك، وأنت ترتكبین التجاوزات في أشعارك. فإن66ھ 
ال ارتب66اط ب66ین االثن66ین، كم66ا س66بق. ب66ل عل66ى الم66رء أن یق66یس أعمال66ھ 
بكتاب هللا وسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، فإن وافقتھ66ا فلیحم66د هللا 

 فضلھ، وإن خالفتھا فلیراجع نفسھ، ولینتھ عن ذنوبھ. على 
(أن66ا الخلیجی66ة الھارب66ةُ م66ن كت66اب أل66ف لیل66ھ تقRRول الRRدكتورة: -2

 . )1( )ووصایا القبیلھ وُسلطة الموتى
: أم666ا كت666اب (أل666ف لیل666ة ولیل666ة) فھ666و كت666اب ف666ي األدب قلRRRت

أو أص66حابھ عل66ى خ66الف ف66ي –والقص66ص الش66عبي، ق66د ألف66ھ ص66احبھ 
مالیك، وفیھ الكثیر من الكذب واالفتراءات عل66ى خلف66اء زمن الم -ذلك

، خ66الف م66ا فی66ھ م66ن المواق66ف -ال س66یما ھ66ارون الرش66ید -المس66لمین
 . )2(والعبارات البذیئة، واإلغراق في قصص الجن والسحرة

ولكن یھمنا منھ ما تُلمح إلیھ الدكتورة، وھو موقف66ھ م66ن الم66رأة، 
ى الرجل لیس66تمتع بھ66ا حیث صورھا في صورة الجاریة التي تزف إل

 ثم یقتلھا، وذلك في 
 
 

القصة الرئیسة لھذا الكتاب، وھي قصة الملك شھریار الذي یقتل كل 
 جاریة تُزُف إلیھ بعد ما یستمتع بھا، ما لم تنفذ شرطھ. 

                                         
 ). 51دیوان فتافیت امرأة (  )1(
 ). 62-2/57انظر (كتب حذر منھا العلماء) لمشھور حسن سلمان (  )2(



 80 

ق666د اتخ666ذت م666ن ش666ھریار رم666زاً لك666ل  -ھ666داھا هللا–فال666دكتورة 
هللا ال66ذي  الرجال في عصرھا، وھذا مخالف للواقع، ومخ66الف لش66رع

یعامل الم66رأة أك66رم معامل66ة، ویح66رص عل66ى أن تن66ال حقوقھ66ا كامل66ة، 
 . )1(ألنھا شقیقة الرجال كما أخبر بذلك صلى هللا علیھ وسلم

فح66دیث ال66دكتورة ق66د یص66دق عل66ى بع66ض الش66واذ م66ن الرج66ال 
الذین اتخذوا من المرأة مجرد لعبة وجاریة یقضون منھا وط66رھم ث66م 

فظ النواة، ولكنھ ال یصدق على عامة الرج66ال، یُلقون بھا ویلفظونھا ل
  -عز وجل–ال سیما الذي یعاملون المرأة كما أمرھم هللا 

أما قولھا: (وص66ایا القبیل66ة وس66لطة الم66وتى) فل66م تب66ین م66ا تقص66د 
منھا؛ ألن المسلم علیھ أن یتبع كالم هللا وكالم رسولھ ص66لى هللا علی66ھ 

ع (وص66ایا القبیل66ة) أو (س66لطة وسلم في جمیع أقوالھ وأفعالھ، ال أن یتب
 الموتى)! 

فلی66ت ال66دكتورة بین66ت مرادھ66ا لك66ي ال ت66ذھب بالق66ارئ الظن66ون، 
 فیظن السوء بالدكتورة. 

: (أن666ا الخنج666ر البح666رُي األزرق ال666ذي ل666ن تقRRRول الRRRدكتورة-3
 !)2(…)یستریح حتى یقتل الخرافة

ونحن مثل الدكتورة لن نس66تریح حت66ى نقت66ل الخراف66ة! فالخراف66ة 
ھ666ي أن یَُعب666َّد البش666ر لغی666ر خ666القھم، فیعظم666ون ألج666ل ذل666ك  عن666دنا

األحجار، واألصنام، أو المخلوقات، ویصرفون لھم شیئاً من األقوال 
  -عز وجل–أو األفعال التي ال تجوز إال £ 

ھ66ذه ھ66ي الخراف66ة الت66ي أُنزل66ت الكت66ب وأُرس66لت الرس66ل لقتلھ66ا 
 نور التوحید.  وتحریر الناس من أسرھا، وإخراجھم من ظلماتھا إلى

 فھل خرافة الدكتورة كخرافتنا ؟! 
 أم أن لھا مفھوماً آخر عندھا ؟! 

 المعنى في بطن (الشاعرة)! 

                                         
)، 25796ا النس66اء ش66قائق الرج66ال". أخرج66ھ أحم66د (ف66ي قول66ھ ص66لى هللا علی66ھ وس66لم "إنم66  )1(

 ). 2333) وصححھ األلباني في صحیح الجامع (236)، وأبو داود (113والترمذي (
 ). 55دیوان فتافیت امرأة (  )2(
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(أیھ66ا الس66یُد.. إن66ي ام66رأة نفطی66ة تطل66ع ك66الخنجر م66ن  وتقول:-4
 )1( تحت الرمال تتحدى كتب التنج66یم، والس66حر..وإرھاب الممالی66ك..)

 . 
نح66ارب كت66ب التنج66یم : نح66ن مث66ل ال66دكتورة نتح66دى ب66ل قلRRت

والسحر، ألنھا من الشعوذة والخرافة الت66ي ج66اء اإلس66الم بھ66دمھا، ب66ل 
 . )2(كفَّر منتحلیھا

ولكن: ھل تعني الدكتورة ما نعینھ من ھ66ذه ال66دالالت ؟! أم أنھ66ا 
تعني أمراً آخر؟! العلم في (بطن الش66اعرة) كم66ا س66بق، ألنھ66ا اتخ66ذت 

أقوالھ66ا الت66ي ال ت66ود الب66وح  المذھب الرمزي منھاجاً لھا ف66ي كثی66ر م66ن
 بھا. 

: (أخ66رج م66ن بط66ن الخراف66ة وأس66نان ش66یخ القبیل66ة.. وتقRRول-5
وفناجین القھوة العربیة، وأخلع الحذاء الصیني الضیق. م66ن عقل66ي .. 

 . )3( ومن قدمي..وأذھب معك إلى آخر الحریة..)
 
 

: ق66د س66بق تردی66د ال66دكتورة لمث66ل ھ66ذه األلف66اظ (الخراف66ة) قلRRت
ولكنھ66ا ال تب66ین م66ا تقص66د بھ66ا، والمس66لم ی66رفض أن یك66ون (القبیل66ة) 

أسیراً (للخرافة) أو (شیخ القبیلة)، بل ھو أسیر التعالیم اإلس66الم؛ ألن 
 هللا قد أمره بذلك، وھو إنما یفعل ھذا ابتغاء رضوان هللا. 

أما إن كانت الدكتورة تقصد (بالخراف66ة) و(ش66یخ القبیل66ة) تع66الیم 
م66ا أوح66ى ب66ھ ش66یطانھا حی66ث أوقعھ66ا ف66ي الش66ریعة اإلس66المیة فب66ئس 

 المھلكة، كما سبق. 
 ونحن ال نُلزم الدكتورة بما لم یصدر منھا (تصریحاً). 

 . )4( (ھذي بالد ال ترید امرأةً تمشي أمام القافلة..)وتقول : -6

                                         
 ) . 37دیوان فتافیت امرأة (  )1(
خ انظ66ر حك66م ھ66ذه األعم66ال ف66ي: كت66اب (تیس66یر العزی66ز الحمی66د ش66رح كت66اب التوحی66د) للش66ی  )2(

وم666ا بع666دھا)، ورس666الة: (التنج666یم  333. (ص-رحم666ھ هللا–س666لیمان ب666ن عب666د هللا آل الش666یخ 
 والمنجمون وحكمھم في اإلسالم) لعبد المجید المشعبي. 

 ). 105دیوان قصائد حب (  )3(
 ). 7دیوان خذني إلى حدود الشمس (  )4(
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: ال م66انع أن تمش66ي الم66رأة أم66ام القافل66ة م66ا دام66ت ملتزم66ة قلRRت
ة بأم66ام القافل66ة أن تك66ون بالحج66اب الش66رعي! أم66ا إن عن66ت ال66دكتور

رئیسة أو متصدرة ألھ66ل القافل66ة، فق66د ق66ال ص66لى هللا علی66ھ وس66لم "ل66ن 
(ومRRا كRRان لمRRؤمن وال مؤمنRRٍة إذا . )1(یفل66ح ق66وم ول66وا أم66رھم ام66رأة"

 . قضى هللا ورسولھ أمراً أن یكون لھم الخیرة من أمرھم)
مث666ل جمی666ع نس666اء -(ق666د ك666ان بوس666عي،  وتقRRRول الRRRدكتورة:-7
 ازلة المرأة. مغ -األرض

 قد كان بوسعي، 
 أن أحتسي القھوة في دفئ فراشي.

 وأمارس ثرثرتي في الھاتف.
 دون شعور باألیام.. وبالساعات.

 قد كان بوسعي أن أتجمل.. 
 

 أن أتكحل.
 أن أتدلل. 
 أن أتحمص تحت الشمس.  

 وأرقص فوق الموج. 
 ككل الحوریات . 
 قد كان بوسعي

 وت، أن أتشكل بالفیروز، وبالیاق
 وأن أتثنى كالملكات. 

 قد كان بوسعي أن ال أفعل شیئاً 
 أن ال أقرأ شیئاً. 
 ً  أن ال أكتب شیئا

 أن أتفرغ لألضواء .. ولألزیاء.. وللرحالت.. 
 قد كان بوسعي 

 أن أرفض
 أن ال اغضب 

                                         
 أخرجھ البخاري.   )1(
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 أن ال أصرخ في وجھ المأساة 
 قد كان بوسعي، 

 أن أبتلع القمع 
 توأن أتأقلم مثل جمیع المسجونا

 قد كان بوسعي 
 أن أتجنب أسئلة التاریخ
 وأھرب من تعذیب الذات

 قد كان بوسعي 
 أن أتجنب آھة كل المحزونین 

 وصرخة كل المسحوقین 
 وثورة آالف األموات 

 لكني خنت قوانین األنثى 
  )1( واخترت مواجھة الكلمات..)

: وھذا الكالم من الدكتورة ال یحتاج إل66ى تعلی66ق، وق66د س66بق قلت
مم666ا یص666ب ف666ي موض666وع تھی666یج النس666اء المس666لمات بالكلم666ات  مثل666ھ

 العاطفیة التي تضر وال تنفع. 
 وتقول الشاعرة عن حبیبھا (الرجعي)! -8

(ی666ا ھوالك666و األول.. ی666ا ھوالك666و الث666اني. ی666ا ھوالك666و التاس666ع 
 والتسعین. 

 لن ت66دخلني بی66ت الطاع66ة، فأن66ا ام66رأة .. تنف66ر م66ن أفع66ال األم66ر)

)2( . 
9- ً  : وتقول أیضا

(لیست الدیمقراطیة أن یقول الرجل رأی66ھ ف66ي السیاس66ة دون أن 
یعترضھ أحد الدیمقراطیة أن تقول المرأة رأیھ66ا ف66ي الح66ب.. دون أن 

 )3( یقتلھا أحد !!)
ً –وتقRRول -10 : (ك66ل ش66يء م66ن حولن66ا یتس66اقط.. الف66رح.. -أیضRRا

 والطفولة.. 
                                         

 ). 23-15دیوان في البدء كانت األنثى (  )1(
 ). 23الدیوان السابق (  )2(
 ). 53الدیوان السابق (  )3(
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 ودفاتر الشعر، 
 وشجر األحالم. 

 كل شيء یضیق. 
 البحر. حتى مساحة 

 ومساحة الحریة 
 حتى الشمس في ھذا العصر الظالمي

 أخذوھا من بیتھا .. 
 ً  وحكموا علیھا بالسجن خمسة عشر عاما

 بتھمة توزیع رسائلھا الضوئیة 
 على نوافذ المواطنین.. 

 حتى ضوء القمر 
 ألصقوا صوره على كل جدران المدینة 

 وطلبوا إلقاء القبض علیھ 
 حیا.. أو میتا .. 

 سنابل القمح  حتى
 وضعوھا في اإلقامة الجبریة 

 ومنعوا العصافیر من زیارتھا 
 حتى كالمنا في المقھى .. أو على الھاتف .. 

 مسجل على أشرطة 
 ومحفوظ في أرشیف المباحث العامة .. 

 إنھم یحاولون أن یغتالوا القصائد 
 ویحرقوا غابات الحب الخضراء 

 ویستأصلوا رجولة الرجال 
 نساء وأنوثة ال
 ولكننا .. 

 سنتحداھم بكل طاقاتنا عن الحب 
 ألن الحب وحده .. 

 ھو الذي سیطرد جحافل البرابرة 
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 . )1( ویوقف ھجمة عصور اإلنحطاط.. )
ف66ي مقدم66ة دیوانھ66ا (خ66ذني إل66ى ح66دود وتمRRارس الRRدكتورة -11

الشمس) مھمة تھییج النساء المس66لمات ودع66وتھن بالكلم66ات العاطفی66ة 
عل66ى أوض66اعھن لك66ي یتابعنھ66ا عل66ى م66ا ھ66ي فی66ھ م66ن الرنان66ة للتم66رد 

تحرر مما تراه من قیود (الرجعیة) الت66ي تكبلھ66ا ب66األوامر والن66واھي، 
ب666أن الحج666اب  -وھ666ي قلیل666ة التص666ریح!–وق666د ص666رحت ال666دكتورة 

الشرعي یعد م66ن ھ66ذه القی66ود الت66ي كبل66ت الم66رأة ف66ي زم66ان مض66ى !!        
من66ھ بموج66ة التحری66ر الت66ي  إلى أن استطاعت ال66تخلص -والعیاذ با£–

 ھبت على معظم بالد اإلسالم في القرن الماضي. 
وھذا مما تباركھ الدكتورة وتطالب بالمزید منھ! تقول الدكتورة 
المتحررة من الحجاب: (ھذه قصائد حب ال حدود لھ66ا.. إنھ66ا محاول66ة 
لھ66دم ك66ل الحیط66ان الحجری66ة الت66ي تفص66ل ب66ین األنث66ى وأنوثتھ66ا.. ب66ین 

 ین حقھا الطبیعي في أن تتنفس.. وتتكلم.. وتعیش. المرأة وب
وإذا ك6666ان ح6666ق الم6666رأة ف6666ي الك6666الم الع6666ادي حق6666اً مرفوض6666اً، 
ومكروھ666اً، ومس666تھجنا ف666ي المجتمع666ات المتض666خمة ال666ذكورة.. ف666إن 
الكالم عن الحب في تلك المجتمعات یعتبر فض66یحة كب66رى، وجریم66ة 

 موصوفة. 
طویل66ة مرتبط66اً  فالصوت األنثوي، كان خالل مراح66ل تاریخی66ة

بفكرة العار، والعرض، والشرف الرفیع، حت66ى وص66ل األم66ر ب66بعض 
الغالة والمتزمتین إل66ى اعتب66ار ص66وت الم66رأة ع66ورة ال یج66وز كش66فھا 

 للسامعین. 
ولق66د قاتل66ت الم66رأة ط66ویالً الس66تعادة ص66وتھا المحج66وز علی66ھ، 
والخروج من مرحلة الخرس الطویلة، حتى تمكنت من إعادة تش66غیل 

ھ6666ا بع6666دما غطاھ6666ا الص6666دأ.. نتیج6666ة لع6666دم الت6666دریب، وقل6666ة حنجرت
 االستعمال. 

إن الحج66ر عل66ى ص66وت الم66رأة.. ووض66عھ (تح66ت الحراس66ة).. 
جعل المجتمع العربي ینطق بصوت واح66د.. ھ66و ص66وت الرج66ل بك66ل 

 خشونتھ، وملوحتھ، ونبرتھ المدنیة. 

                                         
 ). 142-139الدیوان السابق (  )1(
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وھكذا لم تعرف موسیقانا (نصف الصوت) أو (رب66ع الص66وت) 
نیة الت66ي عزفھ66ا ك66ورس الرج66ال وح66دھم، (س66مفونیة وظل66ت الس66مفو

 ناقصة). 
ف66ي ب66دایات ھ66ذا الق66رن، ب66دأت الم66رأة ت66تخلص ش66یئاً فش66یئاً م66ن 

 الحجاب المفروض على وجھھا..
ولكن الحجاب المف66روض عل66ى (ص66وتھا).. ل66م یتزح66زح س66وى 
س66نتمترات قلیل66ة.. وظل66ت الم66رأة رغ66م انفت66اح أب66واب العل66م والمعرف66ة 

ع أفقھ666ا الثق666افي، تعب666ر عم666ا ی666دور بعالمھ666ا ال666داخلي أمامھ666ا، واتس666ا
 بنصف لغة .. ونصف صوت.. ونصف حریة. 

ف66المجتمع العرب66ي ال ی66زال، رغ66م التح66والت الت66ي ط66رأت عل66ى 
بنیتھ، یعتبر الصوت النسائي مؤامرة عل66ى دول66ة الرج66ال وس66لطتھم.. 
ویعتب666ر الم666رأة (الفص666یحة) ظ666اھرة ش666اذة أو مرض666یة.. الب666د م666ن 

 بالعقاقیر والمضادات الحیویة.  معالجتھا
وھكذا ظل فم المرأة مختوماً بالشمع األحم66ر، وغی66ر ص66الح إال 

 الرتشاف الماء، ومضغ الطعام. 
 ومثل ھذا االمتیاز تتمتع بھ جمیع الحیوانات بشكل غریزي 

إن لعبة الحب ھي لعبة یقوم بھا اثن66ان: رج66ل.. وام66رأة.. فلم66اذا 
.. دون أن یعط66ي الفرص66ة للم66رأة یلع66ب الرج66ل وح66ده ب66أوراق الح66ب

 لتشارك في اللعبة.. وتجرب حظھا ؟..
لماذا یحق للرجل، حین تجتاحھ عاصفة الحب أن یقول للم66رأة: 
(أحبك).. وال یحق لھا، إذا بللتھ66ا أمط66ار الح66ب.. أن ت66رد علی66ھ بلغ66ة، 

 ربما تكون أكثر حرارة وأعذب جرسا، وأشد صدقاً ؟؟ 
ی66ة غی66ر ممكن66ة.. فلم66اذا ال نحق66ق وإذا كان66ت المس66اواة البیلوج

المس666اواة (العاطفی666ة) عل666ى األق666ل، باعتب666ار الح666ب عاطف666ة إنس666انیة 
 یشترك الذكر واألنثى.. وال تحتمل الفصل العنصري أو الجنسي ؟ 

ف6666ي ھ6666ذه المجموع6666ة الش6666عریة، أردت أن أحق6666ق نوع6666ا م6666ن 
(االش66تراكیة العاطفی66ة) بعی66داً ع66ن أي فك66ر إقط66اعي.. أو قبل66ي.. أو 

تكاري.. وأن اس66ترد حق66ي الطبیع66ي ك66أنثى ف66ي نق66ل مش66اعري إل66ى اح
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م66ن أحب66ھ.. ت66دون أي ش66عور ب66النقص، أو باالض66طھاد، أو ب66الخروج 
 ..)1(على قواعد األخالق العامة

فالحب الكبیر، لم یك66ن ف66ي ی66وم م66ن األی66ام مناقض66اً للق66یم العلی66ا، 
 واألخالق العامة. 

التكسر.. وحق  إنھ حق مشروع ال یختلف عن حق األمواج في
 الرعود في التفجر.. وحق العصافیر في الغناء والزقزقة.. 

فلم66اذا ال یس66مح ل66ي أن أك66ون موج66ة.. أو رع66داً أو عص66فورة 
 تغني على نافذة حبیبھا.. دون أن تقتلھا بوارید الصیادین؟ 

لقد تغزل الرجل بالمرأة منذ بدء التاریخ.. ولم یترك لھا ھامش66اً 
 مح لھا بأن تتغزل بھ.. صغیراً من الحریة یس

أي أن المب66ادة العاطفی66ة كان66ت دائم66اً ف66ي ی66د الرج66ل.. باإلض66افة 
 إلى امتیازاتھ القانونیة، والسیاسیة، واالقتصادیة، والثقافیة . 

ص66حیح أن بع66ض النس66اء ف66ي تاریخن66ا الش66عري ق66د كس66رن ھ66ذا 
االحتكار، كما فعل66ت الش66اعرة األندلس66یة والدة بن66ت المس66تكفي، ح66ین 

ن666ت أنھ666ا تع666یش حال666ة عش666ق، وكش666فت أوراقھ666ا الغرامی666ة بك666ل أعل
 شجاعة. 

 
 

إال أن الغزل النسائي بشكل ع66ام، ظ66ل غ66زالً خج66والً، ومت66ردداً 
 وخائفاً من لعنة المجتمع.. وخناجر القبیلة. 

فالمجتمع العربي، رغ66م ك66ل مظ66اھر الحداث66ة واالنفت66اح الثق66افي 
) على الم66رأة العاش66قة، والحضاري على العالم، ال یزال یضع (الفیتو

ویعتبرھا امرأة ناشزة یشكل كالمھا ع66ن الح66ب، خادش66اً للحی66اء الع66ام 
 وخطراً على األمن القومي. 

 والسؤال الذي أود أن أطرحھ ھنا ھو: 
ما ھي عالقة األمن القومي بقلب الم66رأة، وأش66واقھا وأحالمھ66ا، 

 وأحاسیسھا األنثویة الطبیعیة والمشروعة؟ 
 :ثم أود أن أسأل

                                         
 ھذا ال یكفي یا دكتورة ! بل نریدك أن ال تخرجي عن شریعة هللا!   )1(
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لم666اذا ال یك666ون الرج666ل العاش666ق خط666راً عل666ى األم666ن الق666ومي 
 وقصائد الحب التي یكتبھا تھدیداً للسالم واألمن االجتماعي؟
، فلم66اذا )1(وإذا كنا نؤمن بالدیمقراطیة أساساً ألنظمتنا السیاس66یة

 ال نطبق الدیمقراطیة على عالقتنا العاطفیة أیضاً؟
الرجل العاشق.. والم66رأة ولماذا نطبق مبدأ التمییز الجنسي بین 

 العاشقة؟؟
وبع666د، فھ666ذه قص666ائد ح666ب، أح666اول بھ666ا أن أق666یم (دیمقراطی666ة 
عاطفی66ة) یتس66اوى فیھ66ا الرج66ل والم66رأة ف66ي حری66ة الب66وح، بحی66ث ال 
یحتك66ر الرج66ل وح66ده بالغ66ة الخط66اب األیروتیك66ي، وال تبق66ى الم66رأة 

 مجرد مستمعة السطوانة الحب التي یعزفھا الرجل لیالً ونھاراً.
إن لدى المرأة كالماً عاطفی66اً مخزن66اً من66ذ آالف الس66نین تری66د أن 

 …تقولھ
فاس66666محوا لھ66666ا أن تفج66666ر ینابیعھ66666ا الداخلی66666ة، وتطل66666ق آالف 

 العصافیر المحبوسة في صدرھا.
اس66محوا لھ66ا أن تن66ـزع األقف66ال ع66ن فمھ66ا، وتق66ول للرج66ل ال66ذي 

 تحبھ: (أحبك).. دون أن تذبح كالدجاجة على قارعة الطریق.
محوا لھ66ا، ول66و لم66رة واح66دة ف66ي الت66اریخ أن تع66رف معن66ى اس66

 .)2(المساواة في الحب وتستنشق رائحة الحریة"
 

 المصطلحات (النصرانیة) في دواوین الشاعرة : 
م66ن یط66الع دواوی66ن الش66اعرة یج66د أنھ66ا ق66د أكث66رت م66ن اس66تخدام 
الرم666وز والمص666طلحات المتعلق666ة بالنص666ارى، كألف666اظ: (الص666لیب) 

الناقوس) و(األجراس) ونحو ذلك، وھذا مما یس66تغرب و(الكنیسة) و(
م66ن ش66اعرة مس66لمة أن تق66ع فی66ھ وترض66ى لنفس66ھا أن تتش66بھ بھ66ؤالء 
الكفرة في مصطلحات دینھم وعب66اداتھم، وھ66و أم66ر منك66ر ومح66رم ق66د 

عندما یرتضي ش66یئاً م66ن  -والعیاذ با£–یھوي بفاعلھ في ھاویة الكفر 
كقض66یة  -فتھا الص66ریحة لإلس66الممع مخال–تلكم العبادات، أو یعتقدھا 

                                         
 ! أما الدیمقراطیة فھي نظام جاھلي یقوم على تألیھ البشر. بل نؤمن باإلسالم  )1(
 ). 14-7دیوان قصائد حب (  )2(
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م66ثالً، وق66د ق66ال ص66لى  -علی66ھ الس66الم–صلب المسیح عیسى بن م66ریم 
 . )2( )1(هللا علیھ وسلم: "من تشبھ بقوم فھو منھم"

فالنصارى لما زاغوا عن شریعتھم وحرفوھا، اخترعوا بع66ض 
 المظاھر الوثنیة التي أقحمت في دیانتھم وحملوا الناس علیھا. 

حری66ف النص66ارى لعقی66دتھم: أنھ66م یعتق66دون أن (وم66ن مظ66اھر ت
المسیح علیھ السالم قتل مصلوباً، لتخل66یص البش66ر م66ن الخطیئ66ة الت66ي 
ارتكبھا أبوھم آدم علیھ السالم بأكلھ من الش66جرة الت66ي نھ66اه هللا عنھ66ا، 
وزعموا أن ھذه الخطیئة انتقل66ت م66ن آدم إل66ى بنی66ھ م66ن بع66ده، فأص66بح 

دین من رحمة هللا تع66الى ! ولك66ن هللا البشر كلھم مغضوباً علیھم ومبع
تعالى في المقابل، وبمقتضى رحمتھ، دبر للبشر طریقاً للخالص م66ن 
ھذه الخطیئة، فتجسد في ابنھ المسیح، فنـزل وقُت66ل وُص66لب ف66داء ع66ن 

 . )3( البشر! وتكفیراً لخطیئتھم)
وم6666ن ھ6666ا ھن6666ا انتش6666رت ب6666ین النص6666ارى ألف6666اظ: (الخطیئ6666ة) 

(الف66داء) و(یس66وع المخل66ص) وغیرھ66ا م66ن و(التكفی66ر) و(الص66لب) و
 األلفاظ المتعلقة بھذه العقیدة المحرفة. 

ولك666ن: إن ك666ان ألبن666اء النص666ارى ع666ذر ف666ي التعل666ق بألف666اظھم 
ومص66طلحاتھم فم66ا ع66ذر ال66دكتورة (المس66لمة) ف66ي تش66بھھا بھ66م، حت66ى 

 ؟!  -كما سیأتي–وقعت فیما یعارض كتاب ربھا معارضة صریحة 
أن الذي أوقع الش66اعرة ف66ي ھ66ذا المض66یق  -وهللا أعلم–في ظني 

العفن ھو متابعتھا ألساطین الحداثة في البالد العربی66ة، ال66ذین تت66ابعوا 
على ھذا األمر، ال سیما وكثیر من متقدمي الحداث66ة ھ66م مم66ن ی66دینون 
بالدیانة النصرانیة، كجبران خلیل جبران، ومیخائیل نعیمة، ویوسف 

یم جب66را، وغ66الي ش66كري، وخلی66ل الخال، وأنسي الحاج، وجبرا إبراھ
 حاوي، وتوفیق صائغ، وغیرھم. 

                                         
) 1/236أخرج66ھ أب66و داود وج66ود إس66ناده ش66یخ اإلس66الم ف66ي (اقتض66اء الص66راط المس66تقیم) (  )1(

 ). 1269وصححھ األلباني في اإلرواء (
لبیان تفاصیل أحكام التشبھ بالكفار: انظر: رسالة (من تش66بھ بق66وم فھ66و م66نھم) للش66یخ ناص66ر   )2(

 . -حفظھ هللا–العقل 
 ). 2/483ن التشبھ بالكفار) للدكتور عثمان دوكوري (رسالة (التدابیر الواقیة م  )3(



 90 

وال شك بأن ھؤالء الحداثیین النصارى ق66د نش66روا مص66طلحات 
، فج666اء أغم666ار المس666لمین )1(دی666انتھم (المحرف666ة) ف666ي ثنای666ا أش666عارھم

كالدكتورة فتلقفوھا ع66نھم دون تمح66یص، ظ66انین بس66ذاجة وجھ66ل أنھ66ا 
 من شروط الحداثة! 

یل المث66ال: ق66ول الش66اعر توفی66ق زی66اد: (عل66ى ومن ذلك على س66ب
 )2( الصلبان منسیة بالدي زھرة الدنیا وعود الند)

 وقول البیاتي: (وكأن یسوع معكم یعود إلى الجلیل بال ص66لیب)

)3( . 
وق66ول الس66یاب: (غنی66ت تربت66ك الحبیب66ة وحملتھ66ا، فأن66ا المس66یح 

 . )4( یجر في المنفى صلیبھ)
بأنني أص66بحت قریب66اً وأن  وقول صالح عبد الصبور: (شعرت

 . )5( رسالتي ھي أن أقدسكم)
 واألمثلة على ھذا كثیرة. 

 
 المصطلحات (النصرانیة) في شعر الدكتورة: 

فمن ذلك قولھا: (یا زمان القبح.. من أین یجیئ المب66دعون؟ ف66ي 
 . )6(بالدي، وعلى أي صلیب من دموع یولدون؟)

 . ولعنتي..: (أصبح شاي الساعة الخامسة نعمتي .وقولھا
 بسمتي .. ودمعتي.. 

 واحتي .. وورطتي.. 
 أصبح الصلیب الذي أنزف علیھ 

 . )7( والكرباج الذي یلسعني على ظھري)
 وقولھا : 

                                         
بع66ض الب66احثین ی66رى أن ھ66ؤالء أخ66ذوا ذل66ك ع66ن ش66عراء الحداث66ة الغ66ربیین، ك66ألیوت، ال66ذي   )1(

 أولعوا بالنقل عنھ. 
 ). 21دیوانھ (ص  )2(
 ). 1/213دیوانھ (  )3(
 ). 123دیوانھ (ص  )4(
 ). 178دیوانھ (ص  )5(
 ). 165ة (دیوان فتافیت امرأ  )6(
 ). 118المصدر السابق (  )7(
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 (فإن جرحوني 
 فأجمل ما في الوجود غزال جریح 

 وإن صلبوني. فشكراً لھم 
 . )1( لقد جعلوني بصف المسیح)

ماكن66ا نخش66اه، وھ66و  : وفي ھذا المقطع وقعت ال66دكتورة ف66يقلت
متابعة النصارى في عقیدتھم الباطلة التي ردھ66ا هللا ف66ي كتاب66ھ، وھ66ي 

وھ66و م66ا رده هللا عل66یھم وك66ذبھم  -علی66ھ الس66الم–قولھم بصلب المسیح 
وما قتلوه وما صلبوه ولكن ُشRRبھ لھRRم وإن الRRذین فیھ، بقولھ تعالى: (

الظRRن ومRRا  اختلفوا فیRRھ لفRRي شRRٍك منRRھ مRRا لھRRم بRRھ مRRن علRRٍم إال اتبRRاع
 . )2( قتلوه یقینا، بل رفعھ هللا إلیھ وكان هللا عزیزاً حكیماً)

 وقولھا : 
 (أنا قصیدتك المكتوبة بحبر األنوثة 

 أنا عصفورتك 
 أنا جزیرتك 
 أنا كنیستك 

 . )3( فاسمع أجراس حنیني)
 وقولھا : 

 "حبیبي"  –(أسمیك .. حتى أغیظ النساء 
  –وحتى أغیظ عقول الصفیح 

 ي" "حبیب
 أعرف أن القبیلة تطلب رأسي وأن الذكور سیفتخرون بذبحي 

 . )4( وأن النساء سترقص تحت صلیـبـي..)
 

 وقولھا : 
 (أصرخ: أحبك 

                                         
 ). 20المصدر السابق (  )1(
، ولی66ت ال66دكتورة ھ66داھا هللا تراج66ع تفس66یر اب66ن كثی66ر لآلی66ة الس66ابقة ل66تعلم 158-175النس66اء   )2(

 التي تسربت إلیھا من (النصارى).  -علیھ السالم–عقیدة المسلمین في قضیة صلب عیسى 
 ). 59المصدر السابق (  )3(
 ). 28دیوان في البدء كانت األنثى (  )4(
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 فتخرج المدینة برجالھا ونسائھا .. 
 وشیوخھا وأطفالھا .. 

 الستقبالك . 
 وتنطلق الحمائم 

 وتعزف موسیقى الجیش 
 وتمتلئ راحات األوالد 

 وى .. بأكیاس الحل
 وتضیئ المآذن 

 وتقرع أجراس الكنائس. 
 معلنة تتویجك 

 )1( ملكاً على قلبي)
 ومن ذلك قولھا : 

 (أصبح شاي الساعة الخامسة 
 ناقوساً یضرب في ضلوعي 

 وعبادة یومیة أثابر علیھا 
 ویوم ال یبقى من العبادات سوى أنت .. 

 .  )2( وال یبقى من المعابد سوى صدرك ..)
ھ66و م66ن ش66عارات النص66ارى الظ66اھرة،  -كم66ا نعل66م–والن66اقوس 

 حیث یدقونھ تنبیھا للناس لیحضروا إلى الكنیسة. 
ف66ي  -رض66ي هللا عن66ھ–ویؤكد ھذا ما جاء ف66ي ح66دیث اب66ن عم66ر 

الصحیحین في حدیث بدء األذان ق66ال: "ك66ان المس66لمون حینم66ا ق66دموا 
 ً ف66ي  المدینة یجتمعون فیتحینون الصالة لیس ینادى لھا، فتكلم66وا یوم66ا

ذل66ك، فق66ال بعض66ھم: اتخ66ذوا ناقوس66اً مث66ل ن66اقوس النص66ارى، وق66ال 
: أوال -رضي هللا عن66ھ–بعضھم: بل بوقاً مثل قرن الیھود، فقال عمر 

تبعثون رجالً ینادي بالصالة؟ فقال صلى هللا علیھ وس66لم: ق66م ی66ا ب66الل 
 . )3(فناد بالصالة"

                                         
 ). 118دیوان في البدء كانت األنثى (  )1(
 ). 117دیوان فتافیت امرأة (  )2(
 ). 788)، ومسلم (597أخرجھ البخاري (  )3(
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: وق66د وقع66ت ال66دكتورة ف66ي ھ66ذا المقط66ع ف66ي زل66ة عظیم66ة قلRRت
انحراف فاحش ح66ین زعم66ت أنھ66ا تعب66د حبیبھ66ا! وأن ص66دره أص66بح و

 كالمعبد الذي لم یبق سواه! 
والعبادة كما نعلم ال ینبغي أن تكون إال هللا وح66ده ال ش66ریك ل66ھ. 
ولك66ن ال66دكتورة كم66ا س66لف كثی66راً تت66ابع ف66ي ھ66ذا ش66یاطین الحداث66ة ف66ي 

ر هللا ف66ي بالدن66ا، ال66ذین ابت66ذلوا مص66طلح (العب66ادة) كثی66راً، فعب66دوا غی66
 قصائدھم. 

ق66ول ن66زار قب66اني ال66ذي ت66أثرت ب66ھ الش66اعرة  -م66ثالً –فم66ن ذل66ك 
 :  )1( كثیراً!

  )2(إننـي أعبـد عینیـك فال    تنبئـي بھــذا الخبــر
 وقولھ عن نفسھ : 

 ! )3(مارست كل عبـادة وعبـادة    فوجــدت أفضلھا عبادة ذاتي
 ومن ذلك قولھا : 

 ار قدیسیھم (األوربیون أحرار في اختی
 وأنا حرة في اختیار قدیسي. 

 ھم یمارسون عبادتھم على طریقتھم 
 وأنا أمارس عبادتي على طریقتي 

 ھم مقتنعون بكرامات أولیائھم 
 وأنا مقتنعة بكراماتك.. 

  )4(ھذا یوم قدیسي الحب .. فالنتاین

                                         
) 133) و(ع66دد 126حاولت الشاعرة نفي ھذا التأثر بنـزار، كما ف66ي المجل66ة العربی66ة (ع66دد   )1(

): (إن نزار مدرس66ة، ونص66ف الش66عراء الع66رب نزاری66ون)! 137د (ثم عادت لتقول في (العد
) بقولھ: (إن الق66راءة 143وقد رد علیھا ھذا التذبذب في الرأي األستاذ أیمن میدان في (العدد 

النقدی66ة الواعی66ة لش66عرھا ت66رفض ھ66ذه النظ66رة التوافقی66ة، وتق66رر أن الش66اعرة الكویتی66ة س66عاد 
 زار قباني الشعري)!الصباح لیست إال عازف كمان في تخت ن

قلت: وھذا ما یوضح سبب كثرة الحدیث عن العالقة بین الرجل والم66رأة ف66ي دواوینھ66ا! وإن  
 كانت على استحیاء لم یفعلھ نزار. 

 ). 1/266األعمال الشعریة لھ (  )2(
 ). 1/423المصدر السابق (  )3(
. انظر لمعرفة تاریخ -ھم هللاھدا–وھو ما یُسمى (عید الحب)، وقد افتتن بھ بعض المسلمین   )4(

ھ66ـ) 1421ھذا العید وحكمھ في اإلسالم نش66رة ص66ادرة ع66ن دار اب66ن خزیم66ة بالری66اض (ع66ام 
 . -وفقھ هللا–عن ھذا العید من تألیف األخ الفاضل الشیخ إبراھیم بن محمد الحقیل 
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 وسأذھب إلى معبدك أنت 
 ألقدم نذوري..

 . )1( وأحرق بخوري..)
 وقولھا : 

 (وتشھد روحي مصلوبة.. وذاتي مھیأة للفناء 
 . )2( فللحب عشت، وللحب مت، وللحب ھان علّي الفداء)

 قولھا : 
 (وإذا القلب كعصفور جریح في الضلوع 

 صلبت آمالھ الحیرى على مرأى الجموع . 
 . )3( فبدا من یأسھ یحمل آالم یسوع)

تھ66ا كم66ا وقولھا على لسان حبیبھا واصفاً ریق ثغرھ66ا! أو نافور
 تقول!: 

 (لو رنا الورد إلى أنفاسھا الحرى تبخر 
 . )4( أو دنا الراھب منھا .. نسي الَّدیر لیسكر)

 
 : )5(انحرافات متنوعة 

 
 من ذلك قول الدكتورة : -1

 (لماذا كلما ذھبت إلى (خان الخلیلي) 
 أشتري لك كل التعاویذ الفرعونیة 

 وكل الحجابات الشعبیة.. 
 التي ترد عنك 

 زمھریر الشتاء 
  )6(وصقیع األعین الزرقاء؟..)

                                         
 ). 138دیوان قصائد حب (  )1(
 ) . 74دیوان أمنیة (  )2(
 ). 114المصدر السابق (  )3(
 ). 80المصدر السابق (  )4(
أما دیوانھا (أمنیة) فقد أجاد الكاتب حمد القاضي في بیان ما فیھ من انحرافات كثیرة، وذلك   )5(

 ھـ) فلیراجع. 1414في مقالھ عن الشاعرة في المجلة العربیة (عدد شھر صفر 
 ). 62دیوان قصائد حب (  )6(
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قلت: ال یرد زمھریر الشتاء وال صقیع األعین الزرقاء! س66وى 
 (وإن یمسسك هللا بضٍر فRRال كاشRRف لRRھ إال ھRRو)هللا جل جاللھ القائل: 

)1( . 
أم66ا (التعاوی66ذ الفرعونی66ة) و(الحاجاب66ات الش66عبیة) فھ66ي أفع66ال 

اآلخرة لیبتز بھا أموال الجھلة م66ن شركیة ابتدعھا من آثر الدنیا على 
الذین ال یفرقون بین األسباب الشرعیة لدفع الش66ر، ك66تالوة الق66رآن أو 

 الرقیة، وبین األسباب الشركیة؛ كھذه التعاویذ والتمائم. 
 

 )2(وق66د ق66ال ص66لى هللا علی66ھ وس66لم: "إن الرق66ى والتم66ائم والتَِول66ة
 . )3(شرك"

 ومن ذلك: قولھا عن حبیبھا : -2
أحلى ما قرأت كل أوراقي التي أحملھ66ا  -یا موالي–عالیمك و(ت

 . )4( في سفري)
قلت: بل كتاب هللا عز وجل، ثم ذكره، ھو أحلى وأل66ذ م66ا یق66رأه 

(ورتRRل القRRرآن المس66لم، وق66د أم66ر هللا المس66لمین ب66تالوة كتاب66ھ بقول66ھ: 
 . )5( ترتیال)

ى (الRRذین یRRذكرون هللا قیامRRاً وقعRRوداً وعلRRوأثن66ى س66بحانھ عل66ى 
، وأم666ر ب666ذكره ف666ي أش666د الس666اعات كرب666ا، وھ666ي س666اعة )6( )جنRRRوبھم

(یRRRا أیھRRRا الRRRذین آمنRRRوا إذا لقیRRRتم فئRRRة فRRRاثبتوا الح666رب فق666ال تع666الى: 
 . )7( واذكروا هللا كثیراً)

 ومن ذلك: قولھا : -3
 (یا حبیبي : 

 ً  إنني دائخة عشقا

                                         
 . 17سورة األنعام، اآلیة:   )1(
: (التول66ة ش66يء یص66نعونھ -ف66ي آخ66ره–راوي الح66دیث  -رض66ي هللا عن66ھ–ل اب66ن مس66عود ق66ا  )2(

 یزعمون أنھ یحبب المرأة إلى زوجھا والزوج إلى امرأتھ). 
 ). 3457صحیح الترغیب والترھیب لأللباني (  )3(
 ). 39دیوان فتافیت امرأة (  )4(
 . 4سورة المزمل، اآلیة:   )5(
 . 191سورة آل عمران، اآلیة:   )6(
 . 45سورة األنفال، اآلیة:   )7(
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 . )1( فلملمني بحق األنبیاء)
(بح66ق األنبی66اء) الحل66ف، : إن كان66ت ال66دكتورة تعن66ي بقولھ66ا قلت

فھ66و ال یج66وز، ألن66ھ حل66ف بغی66ر هللا تع66الى، وق66د ق66ال ص66لى هللا علی66ھ 
 .)2(وسلم: "من حلف بغیر هللا فقد أشرك"

 . )3(وقال: "من كان حالفاً فلیحلف با£ أو لیصمت"
عل666یھم –وإن كان666ت ال666دكتورة تقص666د التوس666ل بحقھ666م وج666اھھم 

ً –عند هللا تعالى فھو  -السالم   یجوز. ال -أیضا
(فالتوسل بجاه النبي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم أو بج66اه األنبی66اء، أو 
بحق النبي، أو بجاه فالن، أو بجاه علي، أو بجاه أھ66ل البی66ت ك66ل ھ66ذا 
من البدع، والواجب ترك ذلك لكن لیس بشرك، وإنما ھو من وس66ائل 
الش66رك ف66ال یك66ون ص66احبھ مش66ركاً، ولك66ن أت66ى بدع66ة ت66نقص اإلیم66ان 

م66ان عن66د جمھ66ور أھ66ل العل66م، ألن الوس66ائل ف66ي ال66دعاء وتض66عف اإلی
(و� توقیفیة، فالمسلم یتوسل بأسماء هللا وصفاتھ كما ق66ال هللا تع66الى: 

. ویتوس66ل بالتوحی66د واإلیم66ان كم66ا )4( األسRRماء الحسRRنى فRRادعوه بھRRا)
جاء في الحدیث عنھ صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال: "اللھ66م إن66ي أس66ألك 

هللا ال إلھ إال أنت األحد الذي لم یلد ول66م یول66د ول66م  بأني أشھد أنك أنت
یكن لھ كفواً أحد". فھ66ذا توس66ل بتوحی66د هللا. وھك66ذا التوس66ل باألعم66ال 
الص666الحات كم666ا ف666ي ح666دیث أص666حاب الغ666ار ال666ذین انطبق666ت عل666یھم 
صخرة لما دخل66وا الغ66ار م66ن أج66ل المط66ر أو المبی66ت فانطبق66ت عل66یھم 

فق66ال بعض66ھم ل66بعض: إن66ھ ل66ن  ص66خرة عظیم66ة فل66م یس66تطیعوا دفعھ66ا،
ینجیكم من ھذه الصخرة إال أن تدعوا هللا بصالح أعمالكم، ف66دعوا هللا 
بص666الح أعم666الھم، فتوس666ل أح666دھم بب666ره لوالدی666ھ فانفرج666ت الص666خرة 
بعض الشيء، ثم توسل اآلخر بعفتھ عن الزنا وأن66ھ ك66ان ل66ھ بن66ت ع66م 

ا س66نة وحاج66ة، یحبھا كثیراً فأرادھا لنفسھ فأبت علیھ ثم إنھا ألم66ت بھ66
فج66اءت إلی66ھ تطلب66ھ الع66ون فق66ال: إال أن تمكنین66ي م66ن نفس66ك فوافق66ت 
عل66ى أن یعطیھ66ا مائ66ة وعش66رین دین66اراً م66ن ال66ذھب، فلم66ا جل66س ب66ین 

                                         
 ). 125دیوان فتافیت امرأة (  )1(
 ). 2952أخرجھ الترمذي، وصححھ األلباني في صحیح الترغیب والترھیب (  )2(
 متفق علیھ .   )3(
 . 180سورة األعراف، اآلیة:   )4(
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رجلیھ666ا قال666ت: ات666ق هللا وال تف666ض الخ666اتم إال بحق666ھ، فخ666اف م666ن هللا 
سبحانھ وقام عنھا ولم یأت الفاحشة وترك لھا ال66ذھب وق66ال: اللھ66م إن 

تعل66م أن66ي فعل66ت ذل66ك ابتغ66اء وجھ66ك ف66افرج عن66ا م66ا نح66ن فی66ھ كن66ت 
فانفرج66ت الص66خرة بع66ض الش66يء ولك66ن ال یس66تطیعون الخ66روج. ث66م 
توسل الثالث بأدائھ األمانة وقال: إنھ كانت عنده أمانة ل66بعض العم66ال 
تركھ66ا عن66ده فنماھ66ا وعم66ل فیھ66ا حت66ى ص66ارت م66االً كثی66راً م66ن اإلب66ل 

اء صاحبھا أداھا إلی66ھ كلھ66ا كامل66ة فق66ال: والبقر والغنم والرقیق فلما ج
یا ربي إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجھك فافرج عنا م66ا نح66ن 
فیھ فانفرجت الصخرة وخرجوا) وھذا یدل على أن التوسل باألعمال 

 الصالحات من أسباب اإلجابة. 
أما التوسل بجاه محمد صلى هللا علیھ وس66لم، أو بج66اه ف66الن، أو 

أو بجاه عم66ر، أو بج66اه عل66ي، أو بج66اه أھ66ل البی66ت، أو  بجاه الصدیق،
ما أشبھ ذلك فھذا لیس لھ أصل بل ھو بدعة، وإنم66ا التوس66ل الش66رعي 
أن یتوسل المسلم بأسماء هللا وصفاتھ أو بإیمانھ با£ فیقول: اللھم إن66ي 
أتوسل إلیك بإیماني بلك أو بإیماني بنبیك، أو بمحبتي لك، أو بمحبتي 

صالة والسالم فھذا طیب وھذه وسیلة ش66رعیة طیب66ة، أو لنبیك علیھ ال
یتوسل بالتوحید بأن یقول: اللھم إني أسألك بأني أشھد أنك أنت هللا ال 
إل66ھ إال أن66ت الواح66د األح66د. ك66ل ھ66ذا طی66ب، أو یتوس66ل إل66ى هللا بب66ره 
لوالدی66ھ، أو بمحافظت66ھ عل66ى الص66لوات، أو بعفت66ھ ع66ن الف66واحش، ك66ل 

صالحة، ھذا ھو الذي قرره أھل العلم وأھل ھذه وسائل طیبة بأعمال 
التحقیق من أھل البصیرة، أما التوسل بجاه النب66ي، أو بج66اه ف66الن، أو 
بحق ف66الن فھ66ذا بدع66ة كم66ا تق66دم بی66ان ذل66ك وال66ذي علی66ھ جمھ66ور أھ66ل 

 . )1( العلم أنھ غیر مشروع، وهللا ولي التوفیق)
 ومن ذلك قولھا : -4

 (أعطني سیفا
 ع الشعراء وخذ مني دواوین جمی

 
 أعطني عدال.. 

                                         
 سم بالریاض. ). نشر دار القا131-7/129( -رحمھ هللا–مجموع فتاوى الشیخ ابن باز   )1(
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 وخذ مني تعالیم جمیع األنبیاء. 
 أعطني خبزا.. 

 . )1( فما یشبعني خبز السماء)
 : نعوذ با£ من الضالل ! قلت

فال66دكتورة تطال66ب مح66دثھا ب66أن یعطیھ66ا (الع66دل) ویأخ66ذ منھ66ا 
(تعالیم جمیع األنبیاء)، أي أن الدكتورة حینم66ا تحص66ل عل66ى (الع66دل) 

س66وف تأخ66ذ وتس66تغني  -ول66و ف66ي غی66ر تع66الیم األنبی66اء–الذي تتصوره 
 عن تلك التعالیم كلھا!! ألنھا حصلت على ما ترید، وھو (العدل). 
– )2(وأي ع66دل یك66ون إن ل66م یك66ن م66أخوذاً م66ن تع66الیم األنبی66اء

التي أوحى بھا إلیھم خ66الق البش66ر ال66ذي یعل66م م66ا یك66ون  -علیھم السالم
 بھ صالحھم!!

لنا رسلنا بالبینات وأنزلنRRا معھRRم الكتRRاب (لقد أرسقال سبحانھ: 
 . )3( والمیزان لیقوم الناس)

فھ66و س66بحانھ ق66د أرس66ل رس66لھ وأن66زل كتب66ھ لینش66روا الع66دل ب66ین 
في تفسیر ھذه اآلی66ة: (یق66ول تع66الى  -رحمھ هللا–الناس، قال ابن كثیر 

أي ب66المعجزات، والحج66ج الب66اھرات،  (لقRRد أرسRRلنا رسRRلنا بالبینRRات)
وھ666و النق666ل الص666ادق  (وأنزلنRRRا معھRRRم الكتRRRاب)طع666ات وال666دالئل القا
 ، وھو العدل، قالھ مجاھد وقتادة وغیرھما، (والمیزان)

 
 

وھو الحق الذي تشھد بھ العقول الصحیحة المستقیمة المخالفة لآلراء 
 . )4(السقیمة)

(ال یظلRRم وق66د أخب66ر س66بحانھ ب66أن الع66دل یك66ون من66ھ فھ66و تع66الى: 
 . )1(لظلم على نفسھ"، وقد "حرم ا)5(الناس شیئاً)

                                         
 ). 158دیوان فتافیت امرأة (  )1(
أقول (تعالیم األنبی66اء) محاك66اة لعب66ارة ال66دكتورة، وإال فالمس66لم یعل66م أن تع66الیم األنبی66اء عل66یھم   )2(

 السالم إن ھي إال وحي یوحى من هللا عز وجل. 
 . 25سورة الحدید، اآلیة:   )3(
 ). 4/315تفسیر ابن كثیر (  )4(
 . 44س، اآلیة: سورة یون  )5(
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 ومن ذلك قول الدكتورة عن حبیبھا : -5
 (لست أفكر في تعلیمك فن الحب 

 !)2( فأنت نبي الحب)
وفي ھذا ابتذال وامتھ66ان لكلم66ة (النب66ي) الت66ي ال تطل66ق إال عل66ى 

 أنبیاء هللا علیھم السالم. 
ولع66ل ال66دكتورة عن66دما رأت أن الیون66ان ق66د جعل66وا إلھ66ا للح66ب 

 تحاكیھم فتجعل للحب نبیا! أرادت ھي أن 
أو أن66ھ أص66ابھا ش66يء م66ن لوث66ات الح66داثیین ال66ذین ابت66ذلوا لف66ظ 
(النب666ي) ف666ي أش666عارھم، فص666اروا یص666فون ب666ھ م666ن یتمی666ز بالش666عر 

 . )3(عندھم
 
 
 
 

 ومن ذلك قولھا لحبیبھا : -6
 (یا ملك الملوك.. 

 ! )4( یا أكثر من حبیبي)
دنیا واآلخ66رة، ق66ال وملك الملوك ھو هللا عز وجل؛ ألن66ھ مل66ك ال66

 . )5( (ملك یوم الدین)سبحانھ عن نفسھ في سورة الفاتحة: 
اس66م عن66د هللا رج66ل  )6(وق66ال ص66لى هللا علی66ھ وس66لم: "إن أخن66ع

 . )1(یسمى ملك األمالك، ال مالك إال هللا"

                                                                                                                     
كما في قولھ صلى هللا علیھ وسلم حاكیاً عن رب66ھ ع66ز وج66ل: "ی66ا عب66ادي إن66ي حرم66ت الظل66م   )1(

 ). 6524على نفسي وجعلتھ محرماً بینكم" (أخرجھ مسلم 
 ). 37دیوان في البدء كانت األنثى (  )2(
الحداثی66ة بأن66ھ  )69واص66فاً (مجل66ة الش66عر  -وھ66و جم66ال ب66اروت–یقول أحد ھؤالء الح66داثیین   )3(

 ). 222(تحول معھا الشاعر إلى نمط آخر من األنبیاء)! (الحداثة األولى ص 
ویق66ول ك66اھن الحداث66ة أدون66یس ع66ن دیوان66ھ (أغ66اني مھی66ار الدمش66قي): (أخال66ھ نبوی66اً)! (انظ66ر  

 طبع دار الساقي).  33كتاب: رأیھم في اإلسالم ص 
 ). 25دیوان في البدء كانت األنثى (  )4(
ً –ھ666ي ق666راءة ص666حیحة   )5( انظ666ر ص666فة ص666الة النب666ي ص666لى هللا علی666ھ وس666لم لأللب666اني  -أیض666ا

 ). 77(ص
 أخنع أي أوضع .   )6(
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: (ال66ذي -رحم66ھ هللا–ق66ال الش66یخ س66لیمان ب66ن عب66د هللا آل الش66یخ 
 د بلغ الغای66ة ف66ي الكف66ر والك66ذب)تسمى ملك األمالك أو ملك الملوك ق

)2( . 
 ومن ذلك قولھا عن حبیبھا : -7

 (وأنا أصلي كي تظل حبیبي 
 . )3( فاقبل صالتي)

 . )4( وقولھا : (أعش للصالة بین یدیك)
 قلت: بعد أن عبدت الدكتورة حبیبھا ھا ھي تصلي لھ! 

والص6666الة ال تج6666وز إال £، وھ6666ذا ال أظن6666ھ یغی6666ب ع6666ن ذھ6666ن 
لكنھ66ا تج66اوزات الش66عراء ال66ذین ال یلق66ون ب66االً للض66وابط ال66دكتورة، و

الشرعیة في أشعارھم، إنما ھم یھیمون في كل واد وبكل لفظ، متبع66ة 
ب66ذلك أبالس66ة الحداث66ة ال66ذین امتھن66وا لف66ظ (الص66الة) حت66ى تعب66دوا ب66ھ 

 . )5(للمخلوقین
 ومن ذلك قولھا في رثاء ولدھا : -8

 الوتیـن (إن ھذا الحب لــي      أقرب من حبل 
 ولھ فیض حنــانـي     ولھ فرط یـمـنــي 

 . )6(وھـو بعـد هللا ربـي      وھو بعد الدین دیني) 
م666وت  -ع666ز وج666ل–وم666ن ذلك:اعتراض666ھا عل666ى تق666دیر هللا -9

 ولدھا، بقولھا: 
 (یا رب ھذا قدر ظالم 
 !)7( یا لیتنا نملك رد القدر)

یم66ان الت66ي ال وكل مؤمن یعلم أن اإلیم66ان بالق66در م66ن أرك66ان اإل
مRRا أصRRاب مRRن مصRRیبٍة فRRي ی66تم إیم66ان العب66د إال بھ66ا، ق66ال س66بحانھ: (

                                                                                                                     
 أخرجھ البخاري ومسلم .   )1(
 ). 548تیسیر العزیز الحمید (ص   )2(
 ). 12دیوان فتافیت امرأة (  )3(
 ). 110دیوان أمنیة (  )4(
(أرید أن أصلي للكوكب المنشود)! (األعمال الشعریة  من ذلك قول كاھن الحداثة: أدونیس:  )5(

). وقول البیاتي الھالك: (أكلت برتقال66ة الش66مس وف66ي دم66ي توض66أت وص66لیت 1/97ألدونیس 
 ). 2/254إلى الصحراء)! (دیوانھ 

 ). 55دیوان أمنیة (  )6(
 ). 82دیوان أمنیة (  )7(
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األرض وال في أنفسكم إال في كتاب من قبل أن نبرأھRRا إن ذلRRك علRRى 
ما أصاب من مصیبٍة إال بإذن هللا ومن یؤمن با� وقال: ( هللا یسیر)

 ). یھد قلبھ وهللا بكل شيٍء علیم
ن عظم الج66زاء م66ع عظ66م ال66بالء، وقال صلى هللا علیھ وسلم: "إ

وإن هللا تع66الى إذا أح66ب قوم66اً اب66تالھم، فم66ن رض66ي فل66ھ الرض66ا وم66ن 
 . )1(سخط فلھ السخط"

 
 

فك666ان األول666ى بال666دكتورة أن ترض666ى وتس666لم ألق666دار ال666ھ وال 
 . )2(تتسخطھا فیكون جزاؤھا عند هللا السخط

 ومن ذلك: قول الشاعرة مخاطبة (حبیبھا): -10
 (أمثقف؟؟ 

 قول في وأد النساء.. وی
 فأي ثقافة ھذي.. وأي مثقفین؟ 

 أمثقف ؟؟ 
 ویرید أن یبقي حبیبتھ بسرداب السنین؟ 

 أتقدمي في كتابتھ؟ 
 ورجعي بنظراتھ إلى األنثى 

 فإن ضحكت لھ امرأة . 
 !! )3( یخاف عذاب رب العالمین !)

فالشاعرة تری66د م66ن حبیبھ66ا أن یك66ون (تق66دمیا) ف66ي أفعال66ھ، غی66ر 
 ). (رجعي

والتقدمي في نظرھ66ا ھ66و ال66ذي ال یئ66د النس66اء وال یخ66اف ع66ذاب 
 رب العالمین إذا ضحكت لھ امرأة! 

 والرجعي بخالف ھذا 

                                         
 ). 3407صحیح الترغیب والترھیب لأللباني (  )1(
ت ال66دكتورة تراج66ع (ب66اب: م66ن اإلیم66ان ب66ا£ الص66بر عل66ى أق66دار هللا) م66ن كت66اب (تیس66یر لی66  )2(

ل66تعلم  -رحم66ھ هللا–العزیز الحمید شرح كتاب التوحید) للش66یخ س66لیمان ب66ن عب66د هللا آل الش66یخ 
 . -ھداھا هللا–خطورة ما فاھت بھ 

 ). 73دیوان فتافیت امرأة (  )3(
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: أما وأد النس66اء فق66د حرم66ھ اإلس66الم من66ذ أن أش66رقت بن66وره قلت
ب666ل عن666ف وأزرى بم666ن یفعل666ھ، وأن666ھ  -و£ الحم666د–أرض الجزی666رة 

 نعاء ھذه . موقوف یوم القیامة ومساءل عن فعلتھ الش
 

 . )1( وإذا الموءدة ُسئلت)قال تعالى: (
وق66ال س66بحانھ مزری66ا عل66ى أھ66ل الجاھلی66ة ص66نیع أح66دھم عن66دما 

وإذا بُشRRر أحRRدھم بRRاألنثى ظRRل وجھRRھ مسRRوداً وھRRو یبش66ر بالبن66ت: (
كظیم، یتواریئ من القوم من سوء ما بُشر بھ أیمسكھ على ھوٍن أم 

 . )2(یدُسھُ في التراب أال ساء ما یحكمون)
) فالمس66لم الح66ق (سRRاء مRRا یحكمRRونفھذا حكم هللا في وأد البنات 

 بریئ من ھذا (الوأد). 
وأما خوف الرج66ل م66ن ع66ذاب رب الع66المین عن66دما تض66حك ل66ھ 
امرأة أجنبیة ال تحل لھ، فھذا مما یحمد ال مما ی66ذم! ألن ھ66ذا الفع66ل ال 

أن ال یح66ل لھ66ا وال ل66ھ، وهللا ق66د أم66ر النس66اء عن66دما یخ66اطبن الرج66ال 
فال تخضRRعن بRRالقول فیطمRRع الRRذي فRRي یخضعن بالقول، قال سبحانھ (

 فما ظنك بالضحك؟! )3( )قلبھ مرض
: أن خوف ھذا الرجل م66ن ع66ذاب رب الع66المین عن66دما الحاصل

تضحك ل66ھ ام66رأة أجنبی66ة ھ66و مم66ا یش66كر علی66ھ ال مم66ا یق66دح فی66ھ، ول66و 
(التق66دم) سمتھ الدكتورة (رجعیة)! فإن (الرجوع) إلى الحق خیر م66ن 

 إلى الباطل. وهللا الموفق. 
 ومن ذلك قولھا: -11

(ال أحد یعرف شیئاً عن قبر الح66الج فنص66ف القتل66ى ف66ي ت66اریخ 
 . )4(الفكر،بال أسماء)

: (الح66الج) زن66دیق م66ن كب66ار الزنادق66ة ال66ذین م66روا بعالمن66ا قلRRت
، )1(اإلسالمي، وقد قتل على ھذه الزندقة بعد أن كف66ره علم66اء عص66ره

 . )2( ن مقالتھ: (إنھا محض الكفر)وقالوا ع

                                         
 . 8سورة التكویر، اآلیة:   )1(
 . 59، 58سورة النحل، اآلیتان :   )2(
 . 32سورة األحزاب، اآلیة:   )3(
 ). 125دیوان خذني إلى حدود الشمس (  )4(
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م66ن أھ66ل  -بع66د ھ66ذا–فكیف ترض66ى ال66دكتورة لنفس66ھا أن تجعل66ھ 
 الفكر المظلوم؟! 

أم تراھ666ا اغت666رت بص666نیع أح666د كھ666ان الحداث666ة، وھ666و الش666اعر 
! حی66ث امت66دح فیھ66ا )3( ص66الح عب66د الص66بور ف66ي مس66رحیتھ (الح66الج)

ي ص66ف أفك66ار الح66الج الزن66دیق وأن66ھ ك66ان یق66ف مواق66ف نض66الیة ف66
 !)4(الكادحین حتى تعرض للقتل

ھذا ما أظنھ! ألنني اعتقد أن الدكتورة مجرد مت66ابع وم66ردد لم66ا 
ینعق بھ أساطین الحداثة، لعلھا تحظ66ى بش66رف االنض66مام إل66یھم، ول66و 

 على حساب دینھا! ھداھا هللا. 
 ومن ذلك : قولھا : -12

 (مشكلتك الكبرى یا صدیقي 
 ر السلفیة أنك تختزن في ذاكرتك كل األفكا

 وكل الكلمات المأثورة 
 وكل ما ورثتھ عن أجدادك 

 من نزعات التملك .. 
 

 والسیادة .. 
 . )5( والتعددیة النسائیة..)

وفي ھ66ذا المقط66ع أبان66ت ال66دكتورة عم66ا یكن66ھ ص66درھا تج66اه م66ن 
یتخ66ذ الكت66اب والس66نة مرجع66اً ل66ھ ف66ي ك66ل أم66وره، وھ66م (الس66لفیون)، 

ال منھم! ی66ؤمن (بك66ل الكلم66ات الم66أثورة) فلمزت (حبیبھا)! بأنھ ال یز
و(كل ما ورثھ عن أجداده) ولم تبین لنا ما ھي ھذه الكلمات الم66أثورة 
                                                                                                                     

) و(السیر) للذھبي 1/132) و(البدایة والنھایة) (8/112انظر ھذا في ترجمتھ في: (تاریخ بغداد) (  )1(
)14/313 .( 

 ). 14/351(السیر) للذھبي (  )2(
النظر إلى (الحالج) محاوالً بعثھ: ھو المستشرق (ماسنیون) ف66ي حدیث66ھ ع66ن م66ا س66ماه (مأس66اة أول من لفت   )3(

 الحالج)!
) ول66یعلم أن بع66ث الحرك66ات والشخص66یات المنحرف66ة ف66ي تراثن66ا ھ66و م66ن 609-445انظ66ر: دیوان66ھ (  )4(

قال أھداف الحداثیین في بالدنا، لصرف الناس عن الحق وتلویثھم بالزیغ، وتوافقھم مع أولئك ، كما 
نونسبحانھ: ( قوٍم یوق نا اآلیات ل قد بی باطني تشابھت قلوبھم  جال: ال ھذا الم في  برزھم  )، ومن أ

الخبی66ث أدون66یس ال66ذي ح66اول بع66ث المالح66دة والزنادق66ة م66ن أمث66ال اب66ن الراون66دي ومھی66ار ال66دیلمي 
 وحركة الزنج وغیرھا، كما في رسالتھ (الثابت والمتحول). 

 ). 53انت األنثى (دیوان في البدء ك  )5(
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والمیراث الذي ورثھ (السلفي)، إن لم یكن ھ66و ق66ول هللا تع66الى وق66ول 
 رسولھ صلى هللا علیھ وسلم . 

ویش66ھد لھ66ذا انتقادھ66ا وتعریض66ھا بج66واز تع66دد الزوج66ات ال66ذي 
ن ولكن66ھ ل66م یواف66ق ھواھ66ا، وذل66ك بقولھ66ا: (والتعددی66ة ن66زل ب66ھ الق66رآ

النسائیة)، وف66ي ھ66ذا رد لحك66م هللا تع66الى ال66ذي أب66اح ذل66ك للرج66ال ف66ي 
 . )1( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع)قولھ: (

ولكنھ الھوى وسوء الظن بحك66م هللا تع66الى ال66ذي ال زال یعش66ش 
 في ذھن الدكتورة. 

 لھا الشنیع : ومن ذلك قو-13
 (أرید أن أكتب لك.. 

 أو لغیرك .. 
 أو ألي رجل في المطلق 

 ما ال أستطیع قولھ لآلخرین.. 
 فاآلخرون. 

 منذ خمسة عشر قرنا
 !! )2( یتآمرون ضد األنوثة..)

: فم66ن تعن66ي ب66اآلخرین ال66ذین یت66آمرون عل66ى األنوث66ة من66ذ قلRRت
یعة هللا ع66ز خمس66ة عش66ر قرن66اً، إن ل66م تك66ن تعن66ي ب66ذلك اإلس66الم وش66ر

وجل التي أنزلھ66ا ف66ي ذل66ك الزم66ان، لتخ66رج الن66اس م66ن الظلم66ات إل66ى 
 النور، وتنشر الحق والعدل بین الخافقین؟!

أنص66ف الم66رأة وكرمھ66ا، بع66د أن كان66ت  -س66وى اإلس66الم–وم66ن 
مھان6666ة ف6666ي ال6666دیانات الس6666ماویة (المحرف6666ة) أو ال6666دیانات واألفك6666ار 

 األرضیة؟! 
كتورة زورا وبھتان66ا بأنھ66ا ت66آمرت فش66ریعة هللا الت66ي تلمزھ66ا ال66د

ض666د األنوث666ة ھ666ي الت666ي س666اوت ب666ین ال666ذكر واألنث666ى الم666ؤمنین ف666ي 
استحقاق الحیاة الطیبة في الدنیا وفي الفالح والفوز بالجن66ات عن66د هللا 
س66بحانھ، فل66م تف66رق ب66ین أي م66نھم لجنس66ھ، إنم66ا ھ66و اإلیم66ان والعم66ل 

                                         
 . 3سورة النساء، اآلیة:   )1(
 ). 28دیوان قصائد حب (  )2(
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أُنثى وھو مؤمن  (من عمل صالحاً من ذكٍر أوالصالح، قال سبحانھ: 
 فلنحیینھ حیRRاةً طیبRRةً ولنجRRزینھم أجRRرھم بأحسRRن مRRا كRRانوا یعملRRون)

)1( . 
(ومن یعمRRل مRRن الصRRالحات مRRن ذكRRٍر أو وقال سبحانھ وتعالى: 

 . )2( )أُنثى وھو مؤمٌن فأولئك یدخلون الجنة وال یُظلمون نقیراً 
(ومن عمل صالحاً مRRن ذكRRٍر أو أنثRRى وھRRو مRRؤمن وقال تعالى: 

 . )3( یدخلون الجنة یُرزقون فیھا بغیر حساب) فأولئك
(فاستجاب لھRRم ربھRRم أنRRي ال أضRRیع عمRRل عامRRٍل وقال سبحانھ: 

 . )4( )منكم من ذكٍر أو أُنثى بعضكم من بعضٍ 
 
 

فش66ریعة ال66رحمن س66اوت ب66ین الرج66ل والم66رأة إذا تحق66ق م66نھم 
 اإلیمان والعمل الصالح في أمرین مھمین : 

 ي الدنیا . الحیاة الطیبة الھنیئة ف -1
 الفوز بجنات النعیم في اآلخرة.  -2

أما األحكام المتعلقة بجنس الرجل وجنس المرأة في ال66دنیا إنم66ا 
تتفاوت لتفاوت ما بین الجنسین في الَخلق وال دخل لھذا كل66ھ بالفض66ل 

  -كما سبق–عند هللا تعالى 
 فأین االمتھان المزعوم یا دكتورة ؟!! 

نظ66ر المتح66ررات م66ن أمثال66ك وف66ي –أو أن المساواة في نظرك 
ال تكون إال بأن تتمرد المرأة على شریعة ربھا وتشارك الرجل في –

خصائص666ھ المتعلق666ة بجنس666ھ، وتلھ666ث جاری666ة خل666ف زی666ف الغ666رب 
وسرابھ الموھوم، ولو أداھا إلى الحیاة التعیسة في الدنیا وِصلى النار 

 في اآلخرة! 
ھواتھ فھ66ذه مس66اواة قاص66ري النظ66ر، مم66ن ال یس66یره س66وى ش66

 وأھوائھ. 

                                         
 . 97سورة النحل، اآلیة :   )1(
 . 124سورة النساء، اآلیة:   )2(
 . 40سورة غافر، اآلیة:   )3(
 . 195سورة آل عمران، اآلیة:   )4(
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الحاص66ل: أن ال66دكتورة أس66اءت لنفس66ھا بھ66ذا الق66ول، وھ66و ق66ول 
(كفري) إن كان66ت تقص66د ب66ھ أن اإلس66الم ام66تھن الم66رأة، علیھ66ا التوب66ة 
من666ھ واالس666تغفار، قب666ل أن تالق666ي ربھ666ا بظ666ن الس666وء. نس666أل هللا لھ666ا 

 الھدایة. 
: تأیی66دھا للط66اغوت الھال66ك جم66ال عب66د الناص66ر ومRRن ذلRRك -14

رفع من شأن القومیة العربیة على حساب اإلس66الم، وآذى عب66اد الذي 
هللا م66ن ال66دعاة والص66الحین ف66ي تجرب66ة ثوری66ة خاس66رة، ل66م تج66ن منھ66ا 
األمة سوى زیادة االنقسامات والتحزبات والبغضاء ب66ین أف66راد األم66ة 

 ودولھا. 
تقول الدكتورة في قصیدة لھا بعنوان: (من ام66رأة ناص66ریة إل66ى 

) ممج66دة الط66اغوت الھال66ك، ومـن66ـزلة ل66ھ المح66ل جم66ال عب66د الناص66ر
األسمى ف66ي قلبھ66ا وعواطفھ66ا، بلغ66ة تك66اد ترفع66ھ ع66ن مس66توى البش66ر! 

 تقول: 
 (كنا كباراً معھ في كتب الزمان
 كنا خیوالً تشعل اآلفاق عنفوان 

 كان ھو النسر الخرافي الذي یشیلنا 
 على جناحیھ، إلى شواطئ األمان. 

 كان كبیراً كالمسافات، 
 مضیئاً كالمنارات،
 جدیداً كالنبؤات، 

 عمیق الصوت كالكھان.
 وكان في عینیھ برق دائم 

 یشبھ ما تقولھ النیران للنیران 
 كنا شموساً معھ. 

 توزع الضوء على مساحة األكوان. 
 كنا جباالً معھ. من حجر الصوان 
 وكان یحمینا من الركوع والھوان 

 كنا نسمى باسمھ .. 
 ماءنا .. إذا نسینا مرة أس

 كنا ننادیھ جمیعاً، یا أبي 
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 إذا أضعنا مرةً آباءنا .. 
 فھو الذي أطلقنا من رقنا 

 وھو الذي حررنا من خوفنا 
 وھو الذي 

 أیقظ في أعماقنا اإلنسان .. 
 كان ھو األجمل في تاریخنا 

 والنخلة األطول في صحرائنا 
 كان ھو الحلم الذي یورق في أھدابنا 

 یولد مثل البرق في شفاھنا ..  كان ھو الشعر الذي
 كان بنا یطیر.. فوق جغرافیة المكان 

 مستھزئاً من ھذه الحواجز المصطنعة .. 
 من ھذه الممالك المخترعة 

 من ھذه المالبس الضیقة، المضحكة.. 
 المرقعة ..

 من ھذه البیارق الباھتة األلوان . 
 كان على صورتنا .. 

 كنا على صورتھ 
 في نظرتنا كان یرى التاریخ 

 كنا نرى المستقبل الجمیل في نظرتھ.. 
 جبھتنا مرفوعة 

 تستلھم الشموخ من جبھتھ 
 فبضتنا قویة 

 تستلھم القوة من قبضتھ 
 أوالدنا قد رضعوا الحلیب من ثورتھ 

 كان ھو القوة في أعماقنا 
 واللھب األزرق في أحداقنا 

 والریح، واإلعصار، والطوفان. 
 لناكان ھو المھدي في خیا

 وكان في معطفھ یخبئ األمطار 
 وكان إذا ینفخ في مزماره .. 
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 تتبعھ األشجار 
 وكان في جبینھ سنابل وحنطة .. 
 . )1(وفي رنین صوتھ ما یشبھ األذان

 وكان في قدرتھ أن یطلع السنابل 
 ویجمع القبائل 

 ویستثیر نخوة الفرسان 
 ویرجع الملك إلى بیت بني عدنان.. 

 أسفارنا  كان ھو النجمة في
 والجملة الخضراء في تراثنا 
  )2(كان ھو المسیح في اعتقادنا

دنا   )3(فھو الذي َعمَّ
 وھو الذي وحدنا 
 وھو الذي علمنا 

 أن الشعوب تسجن السجان 
 وأنھا حین تجوع، 
 تأكل القضبان .. 

 یا ناصر البعید قد أوجعنا الغیاب
 نمد أیدینا إلیك لما .. 

 .. حاصرنا الصقیع والضباب 
 نبحث عن عینیك في اللیل.. 

 وال نمسك إال الوھم والسراب 
 یا ناصر العظیم .. 

 أین أنت .. أین أنت 
 بعدك ال شعر، وال نثر، وال فكر، وال كتاب 

 بعدك نام السیف في قرابھ 
 واستنسر الذباب .. 
 یا ناصر العظیم.. 
                                         

)1(  !! 
)2(  !! 
 حات النصرانیة. ھذا مثال آخر على استخدام الشاعرة للمصطل  )3(
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 ھل تقرأ في منفاك أخبار الوطن ؟
 فبعضھ مغتصب ..
 ..  وبعضھ مؤجر

 وبعضھ مقطع .. 
 وبعضھ مرقع..

 وبعضھ مطبع .. 
 وبعضھ منغلق .. 
 وبعضھ منفتح .. 
 وبعضھ مسالم.. 

 وبعضھ مستسلم .. 
 وبعضھ لیس لھ سقف .. وال أبواب .. 

 یا ناصر العظیم، 
 ال تسأل عن األعراب 

 فإنھم قد أتقنوا صناعة السباب 
 وواصلوا الحوار بالظفر واألنیاب 

 بھم بالنار والحراب . وحاصروا شعو
 یا ناصر العظیم.. 

 سامحني .. فما لدي ما أقولھ 
 . )1( في زمن الخراب)

15- ً : تمجیدھا الطویل لط66اغوت الع66راق ص66دام ومن ذلك أیضا
حسین الذي تأملت فیھ أن یكون خیر موحد للعرب بعد جمال الھالك، 

 ، ولكنھ666ا)2(متغافل666ة ع666ن كون666ھ ینتم666ي إل666ى (ح666زب البع666ث) الك666افر
 سرعان ما انقلبت علیھ عندما (توحد) مع بالدھا الكویت!! 

تق66ول ال66دكتورة ف66ي مقدم66ة كتابھ66ا (ھ66ل تس66محون ل66ي أن أح66ب 
وطني): (لم یغن أحد لمجد العراق كما غنیت أنا، ولم یسق أح66د می66اه 

 دجلة بدموعھ كما سقیتھا أنا. 

                                         
 ). 12014) ولھا قصیدة أخرى شبیھة بھا في دیوان أمنیة (144-135دیوان فتافیت امرأة (  )1(
لمعرف66ة ش66يء م66ن كفری66ات ھ66ذا الح66زب: انظ66ر: (ح66زب البع66ث) للش66یخ س66عید الغام66دي،   )2(

 و(الموسوعة المیسرة ف66ي األدی66ان والم66ذاھب المعاص66رة) م66ن إع66داد الن66دوة العالمی66ة للش66باب
 ). 1/474اإلسالمي (
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 ولم یرشق أحد جنوده بالورود والریحان، كما رشقتھم أنا. 
اً، لم تتمن ام66رأة عربی66ة أن یك66ون جس66دھا (نخل66ة تش66رب وأخیر

 من شط العرب) إال أنا.. 
لقد كنت دائماً متھمة بأنني عراقیة الھوى، وأن كتاباتي، ش66عراً 

 ونثراً، مبللة بأمطار العراق، ورطوبة أنھاره، ونضارة بساتینھ. 
وكن66ت دائم66اً أف66اخر بھ66ذه التھم66ة الجمیل66ة، ألنن66ي كن66ت أعتب66ر 

الجن66اح العرب66ي الق66ومي ال66ذي یغطین66ا، ویحمین66ا، وی66دافع ع66ن الع66راق 
 مستقبلنا ومستقبل أوالدنا. 

وبكلم666ة أخ666رى، ف666إن التزام666ي ب666الخط العراق666ي، ك666ان التزام666اً 
 بالخط القومي الوحدوي. 

ك66ان الع66راق یمث66ل ل66ي، تل66ك الق66وى الص66اعدة، الواع66دة، الت66ي 
الق6666ومي افتق6666دناھا ف6666ي الس6666بعینات، كم6666ا كن6666ت أرى فی6666ھ الب6666دیل 

واالس66تراتیجي ال66ذي سیص66حح می66زان الق66وى بینن66ا وب66ین إس66رائیل، 
وینھ66ي حال66ة الھ66وان، والتخ66اذل والتش66رذم واالنف66الت الت66ي عص66فت 

 . )1( بدول المنطقة.. إلخ)
 أسأل هللا أن یھدي الشاعرة، وأن یوفقھا للتوبة النصوح. 

وهللا أعل66م، وص66لى هللا وس66لم عل66ى نبین66ا محم66د وآل66ھ وص66حبھ 
 عین أجم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 ). 10-9ھل تسمحون لي أن أحب وطني (  )1(
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 انحرافات المفكر التونسي : ھشام جعیّط 
 

ھ66666و أح66666د المفك66666رین التونس66666یین المعاص66666رین المختص66666ین 
م، یكت6666ب أبحاث6666ھ باللغ6666ة 1935بالدراس6666ات التاریخی6666ة، ول6666د ع6666ام 

 الفرنسیة! 
 

 أھم مؤلفاتھ : 
أوروب666ا واإلس666الم: ص666دام الثقاف666ة أو الحداث666ة، دار الطلیع666ة،  -1

 م. 1995بیروت 
الفتنة: جدلیة الدین والسیاسة في اإلسالم المبك66ر، دار الطلیع66ة،  -2

 م. 1992
، 2الكوف66ة: نش66أة المدین66ة العربی66ة اإلس66المیة، دار الطلیع66ة، ط -3

 م. 1993
الشخصیة العربیة واإلسالمیة والمصیر العربي، دار الطلیع66ة،  -4

 م. 1990، 2ط
 

 انحرافاتھ : 
لص66ریح) وع66زل یعد ھشام جعیط من أنصار الفك66ر العلم66اني (ا

اإلسالم عن شئون الحیاة في بالد المسلمین، ویج66اھر بھ66ذا ف66ي كتب66ھ، 
 : )1(وإلیك شیئاً من أقوالھ

                                         
نقالً عن كتاب "مدارس الفكر العربي اإلسالمي المعاص66ر" لل66دكتور عب66دالرزاق قس66وم، م66ع  ) 1(

 إضافات من عندي. 
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یقول في كتابھ (أوربا واإلسالم): "إن اإلسالم لم یصبح عالمی66اً  -1
 ) 86إال بعد أن امحت خصوصیة السیاسي فیھ"! (ص

ن ویق66ول مطالب66اً الح66د م66ن س66لطة اإلس66الم عل66ى المجتم66ع!: "إ -2
تخلیص المجتمع من سیطرة الدین، أو ب66األحرى م66ن المحت66وى 
المؤسساتي اإلسالمي المرتبط بعصر مض66ى وتحدی66د علمانیت66ھ 
جدی6666دة ف6666ي أس6666لوبھا تل6666ك ھ6666ي المھم6666ة العاجل6666ة الفردی6666ة"، 

 ). 10(الشخصیة العربیة .. ، ص 
ویق66ول مبین66اً أن علمانی66ة تحت66رم اإلس66الم ك66دین ل66ھ تاریخ66ھ!:  -3

البق666اء ك666دین للدول666ة، بمعن666ى أن الدول666ة  "یج666ب عل666ى اإلس666الم
تعترف بھ تاریخیاً وتھبھ حمایتھا وضمانھا؛ ألن الدول66ة أساس66اً 
ھ66ي وع66ي الت66اریخ تج66اه ق66وى النس66یان، فل66یس للدول66ة أن تك66ون 
علمانیة؛ بمعنى أنھا ال تھتم بمص66یر ال66دین، معتب66رة إی66اه مس66ألة 

 ). 118خاصة" (السابق، ص 
المنش66ودة ینبغ66ي أن ت66وفر الحمای66ة وی66رى أن دولت66ھ العلمانی66ة  -4

والض66مانات لم66ن یری66د االرت66داد ع66ن دی66ن اإلس66الم!، یق66ول : 
"ستس66مح الدول66ة بحری66ة الض66میر وتض66منھا داخ66ل المجموع66ة 
اإلسالمیة ذاتھا، وتضمن الخروج م66ن اإلس66الم [بمعن66ى ال66ردة] 

 ). 118(السابق، ص …" من حیث المعتقد خروًجا حًرا
ن ھ66ذا وال یم66انع بس66بب تج66ویزه لل66ردة بل إنھ یذھب إلى أبعد م66 -5

ف66ي دولت66ھ العلمانی66ة المنش66ودة إل66ى أن "م66ن الممك66ن أن یص66بح 
) 118اإلس66الم یوم66اً م66ا أقلی66ة ف66ي مجتمع66ھ" !! (الس66ابق، ص

ویستش666ھد بقول666ھ ص666لى هللا علی666ھ وس666لم: "ب666دأ اإلس666الم غریب666اً 
 وسیعود غریباً كما بدأ.. الحدیث" !!

نقب66ل أن یك66ون اإلس66الم األس ویقول جعیط بصراحة: "نحن ال  -6
الوحید لألخ66الق والمجتم66ع، والمح66رك األساس66ي الفعل66ي للحی66اة 
اإلجتماعیة، فارضاً قواعده الدینیة وما یرتبط بھ66ا م66ن ف66روض 
ف66ي الع66ادات والقض66اء، كم66ا ك66ان األم66ر ف66ي الدول66ة الخاض66عة 

 )103(السابق، ص…"! للحكم اإللھي
لی66666د الیھودی66666ة أغل66666ب التقا… وی66666زعم أن اإلس66666الم : "ورث  -7

النص666رانیة، فیتض666من الق666رآن المالئك666ة، ورؤس666اھم، وإبل666یس 
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وجیش66ھ م66ن الش66یاطین والج66ن، ویظھ66ر أن ھ66ؤالء اقتبس66وا م66ن 
–). أي أن الق666رآن 124الخراف666ات المحلی666ة" ! (الس666ابق، ص

یحتوي عل66ى خراف66ات محلی66ة ل66م یص66دق بھ66ا عق66ل  -والعیاذ با£
 ھذا العلماني. 

نج66د ف66ي الق66رآن تص66وًرا معین66اً للجنس66ین ویقول المًزا القرآن: " -8
 ). 124(السابق، ص …" البشري قد ال یقبلھ العلم

ویص66رح الرج66ل بإلح66اده! ف66ي قول66ھ : "ولك66ن التفكی66ر المتس66لح  -9
یمكنھ التقدم خطوات أخرى، فیتساءل: كی66ف یقب66ل العق66ل الناق66د 
العذاب األبدي فضالً عن كونھ جسدیاً بالنس66بة لغی66ر الم66ؤمنین؟ 

ـزعة اإلنسانیة الكونیة لعص66رنا أن تس66مح ب66ذلك؟ أی66ن وكیف للن
یكم666ن الح666ل للتن666اقض ب666ین الحری666ة ومس666ؤلیة اإلنس666ان الت666ي 
یتضمنھا مفھوم الحساب، وبین ق66درة هللا وظلم66ھ أو یك66اد، الت66ي 
یت666رجم عنھ666ا القض666اء والق666در؟ وھ666ذا اإلل666ھ ذات666ھ الشخص666ي 

شف م66رة والمتعالي، أي لعبة یلعب؟ لماذا كان متخفیاً؟ أوال ینك
تع66الى هللا –) 124واحدة وبوضوح لإلنسان؟" !! (السابق، ص

  -عن قولھ علواً كبیًرا
 

یقول الدكتور عبد الرزاق قسوم معلقاً: "إن م66ن یق66رأ مث66ل ھ66ذه 
األحك66ام ویحل66ل مث66ل ھ66ذه األفك66ار ال یخالج66ھ ش66ك ف66ي أن ص66احبھا 

(م66دارس الفك66ر العرب66ي …" یترجم بھا عن قناع66ات علمانی66ة إلحادی66ة
 ). 232إلسالمي المعاصر، ص ا

ویقول: "یذھب.. ھشام جعیط إلى تبن66ي العلمانی66ة كم66نھج وحی66د 
لتجاوز م66ا یس66میھ بأزم66ة الت66دین وأزم66ة التخل66ف الناتج66ة ع66ن ذل66ك" ! 

 ). 230(المرجع السابق، ص 
بتبني العلمانیة قوالً وعمالً بم66ا ال  -مثالً –قلت: لقد قامت تركیا 
علمانیین الع66رب، وم66ع ھ66ذا ارتكس66ت ف66ي یحلم بھ جعیط وأمثالھ من ال

التخلف الدنیوي والتبعیة الذلیلة للغرب، فضالً ع66ن خس66ارتھا ل66دینھا. 
أفال یكفي أن تكون تجربتھا عبرة للعلمانیین العرب؟! أم أن األم66ر ال 
یعدو أن یكون اتباع66اً للش66ھوات والش66بھات، وبغض66اً لش66رع هللا ودین66ھ 

 الحنیف ؟! 
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: "بم66ا أن ال66دین م66رتبط بالماض66ي، -أخ66زاه هللا–ویق66ول جع66یط  -10
ف66إن عناص66ر كثی66رة یتض66منھا أو یتش66كل منھ66ا ال یقبلھ66ا العق66ل 
إطالقاً، وال الفكر وحتى ذھنیة اإلنسان الحدیث، فقد أبرز العلم 
والفلسفة والنقد التاریخي بدیھیات تھاجم النواة الدینیة ذاتھا، أو 

اإلس66المیة  على األقل كساءھا األسطوري" (الشخصیة العربیة
 )108والمصیر العربي، ص 

طاعناً في رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم !  -فُض فوه–ویقول  -11
بكالم ال یشك مس66لم ف66ي كف66ر قائل66ھ: "إن جریم66ة النب66ي ال تكم66ن 
فق66ط ف66ي اس66تغاللھ لس66ذاجة الجم66اھیر، ولكنھ66ا تكم66ن أیض66اً ف66ي 
دم تجسیده من خالل سیرتھ الذاتیة مثاالً للش66ھوانیة والعن66ف وع66

األخ66الق، ھ66ذه الخص66ائص الت66ي طب66ع بھ66ا ك66ل الش66عوب الت66ي 
اتبعتھ" !! (انظر: مدارس الفكر العرب66ي اإلس66المي المعاص66ر، 

 ). 238ص
قلت: فتأمل بشاعة ھذا القول الذي یُخرج صاحبھ من الملة ب66ال 
شك ویُقتل صاحبھ بال استتابھ؛ لطعنھ ف66ي رس66ول هللا ص66لى هللا علی66ھ 

 مسلول لشیخ اإلسالم). وسلم. (انظر: الصارم ال
أم66ا أمھ66ات الم66ؤمنین رض66ي هللا ع66نھن، وص66حابة رس66ول رب  -12

ً –الع66المین رض66ي هللا ع66نھم فل66م یس66لموا  م66ن طع66ن ھ66ذا  -أیض66ا
 ). 239المفكر العلماني. (انظر المرجع السابق، ص 

وك66ذا طع66ن ف66ي األحك66ام الش66رعیة، وأنھ66ا ال تناس66ب العص66ر؛  -13
ل الف66اجر: "ینبغ66ي ). یق66و240كتع66دد الزوج66ات (الس66ابق، ص 

تركی66ز الجھ66د عل66ى می66دان ق66انون األح66وال الشخص66یة الشاس66ع 
والذي ما زال خاضعاً لطبقة عنیفة وتنصیعات قرآنی66ة، فینبغ66ي 
تخل66یص م66ا یُع66رف بق66انون المی66راث وتش66ریع ال66زواج، وحت66ى 
التش66ریع الجنس66ي م66ن ع66بء الفق66ھ، وإخض66اعھ لمق66والت العق66ل 

) وال أدري م66ا 115ص، …الع66المي" !! (الشخص66یة العربی66ة
ھ66و ھ66ذا (العق66ل الع66المي) ال66ذي یری66د إخض66اع أحك66ام الش66ریعة 

 لھ؟! لعلھ عقل أسیاده الفرنسیین والغربیین. 
أم66ا ع66ن موقف66ھ م66ن ب66الد التوحی66د؛ فإلی66ك م66ا یقول66ھ فیھ66ا : "إن  -14

وأعن666ي بھ666ا بالتخص666یص العربی666ة –البل666دان النفطی666ة الص666رف 
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ي حی66اة المجموع66ة ھ66ي ھامش66یة ف66 -الس66عودیة وإم66ارات الخل66یج
العربیة بحیث إن ما أتیح لھا من ثروات ھائلة تبدو كأنھا انتق66ام 

. ھ66ي بل66دان مت66أخرة وص66مھا عم66ق الت66أثیر ال66دیني، )1(من القدر
وھ66ي قلیل66ة التف66تح عل66ى ن66داء الحداث66ة ألنھ66ا ل66م تع66ش اس66تعماراً 
حقیقیاً، وال تملك وسائل ببشریة وال قاعدة بیئی66ة كافی66ة لتحری66ر 

لمنتجة ولن تظھر ما تقدم66ھ إلف66ادة التنمی66ة العام66ة للع66الم القوى ا
العرب666ي إال ض666من منظ666ور مس666تقبل م666دمج حی666ث تق666وم ب666دور 
المناطق النفطیة. أما حالی66اً فإنھ66ا ف66ي حاج66ة قب66ل ك66ل ش66يء إل66ى 
تك66وین الفنی66ین وتط66ویر التعل66یم والقی66ام ب66دفع ق66وي للزراع66ات 

لمالی666ة الس666قویة عل666ى الص666عید االقتص666ادي بفض666ل وس666ائلھا ا
تحدی66داً. وتجتھ66د ع66دة دول نفطی66ة حقیقی66ة ف66ي مس66اعدة ال66دول 

. لكن المالح66ظ بالخص66وص )1(األخرى التي لم تجاملھا الطبیعة
أن أموالھ666ا مودع666ة ف666ي البن666وك الغربی666ة دون أي نف666ع لھ666ا أو 
ألشقائھا العرب، علماً أن الطبق66ة المحظوظ66ة تتج66ول بش66ھواتھا 

یم والل66ذة فتم66دد ف66ي بق66اء ف66ي الع66الم األجنب66ي، وترت66ع ف66ي النع66
صورة المش66رق المحتق66ر ال66داعر. وعل66ى ھ66ذا فم66ن الض66روري 
توزیع المداخیل من جدید باتجاه التخفیف من الفوارق. وبما أن 
الدولة ھي التي تملك المنة النفطی66ة فالواج66ب أن یق66ع إص66الحھا 
قبل غیرھا. لكن القاعدة العامة أنھ على ھذه األقطار أن تخ66رج 

لوس66یط الق66اتم والفاق66د للث66راء الفك66ري والبش66ري. أم66ا من العھ66د ا
 على الصعید المادي، وبسبب امتالكھا موارد استثنائیة،

  
وألنھ66ا بل66دان قلیل66ة الس66كان، ف66ال یوج66د حق66اً وض66ع یتطل66ب ح66الً  

ع66اجالً. ب66ل یكف66ي لحكوم66ة متبص66رة أن تض66ع ح66داً للتب66ذیرات 
اعي وتنشئ مؤسسات ذات أغراض اجتماعیة (الضمان االجتم66

والض6666مان عل6666ى الم6666رض، ال6666خ)، وتنم6666ي إل6666ى أقص6666ى ح6666د 
التجھی666زات الجماعی666ة، وتح666د م666ن نش666اط المض666اربین ورج666ال 
األعمال، لكي تتحس66ن األم66ور ف66ي العش66ریة القادم66ة. ف66ال حاج66ة 

                                         
)1 ( ! ! 
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إذا القیام بدعوة للثورة الكالمیة وأال یتم ش66يء ف66ي واق66ع الح66ال، 
تقدر علیھا  بل األحسن خالفاً لذلك أن تحقق إصالحات محدودة

الدولة النفطیة الت66ي حبتھ66ا العنای66ة اإللھی66ة، حت66ى یخ66رج المج66ال 
-191، ….الصحراوي العربي من سباتھ" (الشخصیة العربی66ة

192( 
قلت: فھذا العلم66اني یقط66ر حق66ًدا عل66ى ب66الد التوحی66د "المتخلف66ة" 

ول66ھ الحم66د –ف66ي نظ66ره! ویغیظ66ھ ج66ًدا م66ا حباھ66ا هللا ب66ھ م66ن ث66روات 
ً  -والمنة  على قضاء هللا وقدره.  معترضا

: "ل666م تع666ش اس666تعماًرا -متأس666فاً!–والطری666ف ھ666و قول666ھ عنھ666ا 
حقیقی66اً" !! فأص66بح االس66تعمار الك66افر ل66بالد المس66لمین ف66ي نظ66ر ھ66ذا 
العلم666اني مم666ا یُف666رح ب666ھ ویُتأس666ف عل666ى فق666ده! نع666وذ ب666ا£ م666ن ال666ذل 

 والھوان :
 وال یقیم على ذٍل یراد بھ 

 ال األذالن َعْیر الحي والوتد ! إ                        
 -كم666ا یق666ول ال666دكتور عب666د ال666رزاق قس666وم–وخالص666ة الق666ول 

أقRRرب فRRي طروحاتRRھ ھRRذه إلRRى ) : "أن ھش66ام جع66یط.. 246(ص
 .  العلمانیة الملحدة"

  
 
 
 

وقال الدكتور مفرح القوسRRي فRRي رسRRالتھ: " المRRنھج السRRلفي 
): 656-2/654( )1("والموقRRRف المعاصRRRر منRRRھ فRRRي الRRRبالد العربیRRRة

: وھ66و م66ن أب66رز المع66ادین للم66نھج الس66لفي، )2("ال66دكتور ھش66ام جع66یط

                                         
ھ66ـ. وأن66ا 1423طُبعت أثناء إعدادي لھذا البح66ث المختص66ر ع66ن دار الفض66یلة بالری66اض ع66ام  ) 1(

 من أصل الرسالة المحفوظ بمكتبة الملك فھد الوطنیة.  أنقل
نش66أة –باحث ومفكر تونسي معاصر، مختص بالدراس66ات التاریخی66ة، م66ن مؤلفات66ھ: (الكوف66ة   )2(

م، وكت66اب 1986المدین66ة العربی66ة اإلس66المیة) نش66رتھ مؤسس66ة الكوی66ت للتق66دم العلم66ي س66نة 
ھ دار الطلیع666ة ف666ي بی666روت س666نة (الشخص666یة العربی666ة اإلس666المیة والمص666یر العرب666ي) نش666رت

 م. 1990
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ف66ي –والمتحمسین لتطبیق المبادئ العلمانیة في البالد اإلسالمیة، قدم 
كاش66فاً ع66ن حقیق66ة –أفكاراً وطروحات عدیدة، فنراه یقول  -سبیل ذلك

: "نح66ن ن66دعي العلمانی66ة؛ بمعن66ى أنن66ا نعتق66د -انتمائ66ھ الفك66ري العق66دي
ورة الفص66666ل الج66666ذري ب66666ین التش66666ریع ال66666دیني والمؤسس66666ات ض66666ر

داعی66اً إل66ى –، ویق66ول )1(االجتماعی66ة والق66انون واألخالقی66ة الممارس66ة"
: -إقص66اء الش66ریعة اإلس66المیة وإیق66اف العم66ل بھ66ا ف66ي ب66الد المس66لمین

"ینبغ66ي عل66ى البل66دان المتخلف66ة اللح66اق ف66ي می66دان التش66ریع بالبل66دان 
بالتش6666ریع غی6666ر المالئ6666م القاس6666ي المتط6666ورة، وأن یتوق6666ف العم6666ل 

المعروف بإقامة الحدود، والذي تخلى عنھ األمویون منذ ثالثة عش66ر 
، وینبغ66ي أن یُرك66ز الجھ66د عل66ى می66دان ق66انون األح66وال …قرن66اً خل66ت

الشخصیة الشاسع، والذي ما زال خاضعاً لص66بغة عتیق66ة وتنص66یعات 
ال66زواج  قرآنیة، فینبغي تخلیص ما یُع66رف بق66وانین المی66راث وتش66ریع

وحت66ى التش66ریع الجنس66ي م66ن ع66بء الفق66ھ وإخض66اعھ لمق66والت العق66ل 
العالمي.. ویجب قبل كل شيء أن ینتھي العمل في ك66ل مك66ان بط66الق 
الم66رأة حس66ب ش66ھوة الرج66ل، وأن تُض66من لھ66ا المس66اواة ف66ي حق66وق 
اإلرث، وأن یقع الع66دول ع66ن تع66دد الزوج66ات، وی66رتبط بھ66ذه األم66ور 

لمواری666ث، حی666ث یج666ب القض666اء عل666ى ت666دخل العقلن666ة ف666ي تش666ریع ا
العناص6666ر المتعلق6666ة بالقبلی6666ة؛ بص6666فتھا مخلف6666ات للمجتم6666ع العرب6666ي 

 . )2(القدیم"
مب66رراً ال66دعوة إل66ى االنفص66ال ب66ین ال66دین والدول66ة ف66ي –ویق66ول 

: "كان لنـزعة اإلسالم الماضیة إلى التدخل في نس66ق الك66ائن -اإلسالم
مث66الي عمی66ق.  البشري ما یب66رره، وھ66و منط66ق دین66ي ص66ارم وطم66وح

وبما أن ھذا العمل التربوي التوحیدي قد ت66م، وحی66ث أن عل66ى الطبق66ة 
التحتیة الماورائیة الدینی66ة أیض66اً أن تتخل66ى ع66ن احتك66ار الحقیق66ة عل66ى 
األقل، فإن ھذا االنفصال ممكن وضروري في آن واحد. وبذا یحافظ 
م66ا التشریع ال66دیني ف66ي مث66ل ھ66ذا األف66ق عل66ى كام66ل قیمت66ھ اإلمكانی66ة، أ

المجتمع فإنھ سینمو طبق مقاییسھ الخاص66ة ف66ي المرحل66ة الراھن66ة م66ن 
                                         

م، دار الطلیع66ة 1990، ط الثانی66ة 112الشخصیة العربیة اإلس66المیة والمص66یر العرب66ي ص   )1(
 لبنان .  –للطباعة والنشر، بیروت 

 . 115المرجع السابق ص   )2(
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، )1(مصیره، ال عم66الً برؤی66ة مس66بقة آلخ66رة تك66ون ھ66ي الحی66اة الح66ق"
لیس ھذا فحسب بل یرى أنھ "ینبغي أن یشمل ھ66ذا االنفص66ال می66ادین 

فالب66د م66ن الوص66ول إل66ى … أخرى م66ن الحی66اة االجتماعی66ة ك66األخالق
وس66ة م66ن وط66أة األخ66الق الدینی66ة؛ م66ن حی66ث تحری66ر األخ66الق الملم

. ویرى "أن الرسول جمع في شخصھ بین سلطة )2(ضیقھا وتشددھا"
الرسالة وسلطة الدولة، لكن الخالفة الراشدة تط66ورت بع66د موت66ھ إل66ى 

 . )3(ملوكیة عادیة"
ویدعي أن "السلفیة" تحصر مفھوم "العلم" ف66ي العل66م الش66رعي 

عل66م الم66ادي الح66دیث ال66ذي تُدین66ھ فق66ط وتنك66ر م66ا ع66داه؛ وال س66یما ال
غی66ر یقین66ي ویق66ود إل66ى اإللح66اد، كم66ا  -ف66ي نظرھ66ا–وترفض66ھ، ألن66ھ 

ی66دعي أنھ66ا ت66رى اش66تمال الق66رآن عل66ى ك66ل عل66م، وتق66دیم ال66دین إذا م66ا 
الماث66ل اآلن –تعارض مع العلم. فن66راه یق66ول مص66وراً موق66ف الس66لفیة 

م66ا أن م66ن العل66م: "م66ن منطل66ق إس66المي ب -ف66ي الص66حوة اإلس66المیة
 المتعالي وھو 

 
هللا تجلى في التاریخ، وبما أنھ یعلو على العالم المادي الذي ھو زائل 
وفان ولیس بذي قیم66ة ف66ي ذات66ھ، ف66إن العل66م الوحی66د الحقیق66ي ھ66و العل66م 
ب66ا£ وبك66الم هللا وبس66نة نبی66ھ الت66ي تكمل66ھ وتتمم66ھ، وإذا كان66ت ھن66اك 

، وھ66و ال66ذي س66طرھا ق66وانین تس66یر الع66الم الم66ادي ف66ا£ وح66ده یعلمھ66ا
ویطبقھا، وال حاجة للمؤمن بأن یھتم إذن باستكش66افھا؛ إذ الع66الم ل66یس 
إال مج66االً لنش66اط هللا المس66تمر ولنش66اط اإلنس66ان المتعب66د وال66ذي ُخل66ق 
لك66ي یعب66د هللا، ویج66ب التأكی66د عل66ى أن مفھ66وم (العل66م) ك66ان یعن66ي ف66ي 

قدس66ة؛ أي الق66رنین األول والث66اني العل66م بص66فة نقلی66ة بالنص66وص الم
بالقرآن والسنة وأكثر ف66أكثر بالس66نة خاص66ة، وھ66و مفھ66وم یتجاب66ھ م66ع 
مفھوم الفقھ الذي كان یعني جانباً من ممارسة (الرأي)، فعن66دما ی66تكلم 
ابن سعد في (الطبقات) عن فالن واصفاً إیاه بأنھ (غزی66ر العل66م)، فق66د 
م كان قطع66اً یری66د إش66عارنا بأن66ھ غزی66ر المعرف66ة بالح66دیث الص66حیح. ث66

                                         
 . 116 – 115المرجع السابق ص   )1(
 . 116المرجع السابق ص   )2(
 . 119ص المرجع السابق   )3(
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تطور المفھوم إلى أن أصبح یستوعب العلم بكل جوانب الشریعة من 
 . )1(قرآن وحدیث وفقھ، وال یضم غیرھا من فروع المعرفة"

ویق66ول أیض66اً: "إن اإلس66الم األول66ي الص66افي ل66م یش66أ أن یھ66تم ال 
بالحكم66ة وال حت66ى بغیرھ66ا م66ن أص66ناف المعرف66ة، وإن ك66ان حق66اً أن 

مطمحھم الرجوع إلى إس66الم الق66رن أصحاب الصحوة اإلسالمیة إنما 
األول، فم66ن حقھ66م أن یعتب66روا أن ال وج66ود لعل66م إس66المي غی66ر عل66م 

، ویق66ول ك66ذلك: "ف66ي خص66وص العل66م الم66ادي الغرب66ي )2(الش66ریعة"
الصحوة اإلسالمیة تدین66ھ لكون66ھ علم66اً مادی66اً یجس66ر إل66ى اإللح66اد وأن66ھ 

ذا م66ا عل66م غی66ر یقین66ي، وعل66ى ك66ل ح66ال ف66القرآن یح66وي ك66ل عل66م، وإ
 . )3(تغرب العلم والدین فكالم هللا یعلو علیھ"

 نظرة شرعیة في أدب فدوى طوقان 
 

 :  )4(ترجمتھا
 م. 1917ولدت في نابلس في فلسطین، عام  ·
تلقت تعلیمھا االبت66دائي ف66ي ن66ابلس، لكنھ66ا ل66م ت66تم تعلیمھ66ا الث66انوي،  ·

ول66م ت66درس دراس66ة أكادیمی66ة لظ66روف اجتماعی66ة، فتعھ66دھا ش66قیقھا 
 یم بالرعایة والتثقیف الذاتي.إبراھ

م ب666دورات تعل666یم اللغ666ة اإلنجلیزی666ة 1963-1962التحق666ت ع666ام  ·
 واألدب اإلنجلیزي، في أكسفورد بإنجلترا. 

شاركت في عدد م66ن الم66ؤتمرات األدبی66ة، والمھرجان66ات الش66عریة  ·
ف666ي ال666وطن العرب666ي والخ666ارج، مث666ل: م666ؤتمر الس666الم الع666المي، 

                                         
بتص66رف یس66یر، وھ66و بح66ث  287-286بحث (الصحوة اإلسالمیة والثقافة المعاصرة) ص   )1(

قدمھ ھشام جعیط إلى ندوة (الصحوة اإلسالمیة وھم66وم ال66وطن العرب66ي) الت66ي عق66دھا منت66دى 
 م. 1988م، ط األولى 1987الفكر العربي بعمان باألردن عام 

 بتصرف یسیر.  287المرجع السابق ص   )2(
 . 287المرجع السابق ص   )3(
). و" 851-848مس666تفادة باختص666ار م666ن : "أع666الم األدب العرب666ي المعاص666ر" لكامب666ل (   )4(

). وكتاب "فدوى 722-2/717موسوعة أعالم المبدعین العرب" للدكتور خلیل أحمد خلیل (
نقد وما بعدھا). وكتاب "فدوى طوقان:  43طوقان: شاعرة أم بركان" لھیام الدردنجي (ص 

 ). 117-115الذات، قراءة السیرة" لریم العیساوي (ص 
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اب اإلف6666ریقیین اآلس6666یویین، الس6666وید، م6666ؤتمر الكت6666–س6666توكھولم 
 لبنان. -بیروت

عضو مجلس أمناء جامعة النجاح في نابلس، وھ66ي الت66ي وض66عت  ·
 نشیدھا الرسمي. 

 
 آثارھا الشعریة: 

الق666اھرة  –دی666وان "وح666دي م666ع األی666ام" دار النش666ر للج666امعیین  -1
 م. 1952

 م . 1957بیروت  –دار اآلداب –دیوان "وجدتھا"  -2
 م . 1960بیروت –آلداب دار ا–دیوان "أعطنا حبًّا"  -3
 م. 1967بیروت –دار اآلداب –دیوان "أمام الباب المغلق"  -4
 م. 1969بیروت  -دار اآلداب–دیوان "اللیل والفرسان"  -5
 م. 1973بیروت –دار اآلداب –دیوان "على قمة الدنیا وحیًدا"  -6
عّم6666ان  –دار الش6666روق –دی6666وان "تم6666وز والش6666يء اآلخ6666ر"  -7

 م. 1989
رھا إل66ى اللغ66ات األخ66رى، كاإلنجلیزی66ة، ترجم66ت منتخب66ات م66ن ش66ع-

والفارس66یة، فق66د ت66رجم لھ66ا ال66دكتور "إب66راھیم داود" إل66ى اإلنجلیزی66ة 
، منش66ورات جامع66ة Selected Poems of Fadwa Tuqanتح66ت عن66وان: 

م، وت666رجم "عل666ي رض666ا ن666وري" بع666ض 1994الیرم666وك األردنی666ة، 
 (طھ666ران–قص666ائدھا إل666ى الفارس666یة ف666ي كتاب666ھ "حماس666ة فلس666طین" 

ھ666ـ)، وت666رجم ال666دكتور "غ666الم حس666ین یوس666في"، وال666دكتور 1349
"یوسف بّكار" قصیدة "وجدتھا" إلى الفارسیة ف66ي كت66اب "مزی66ده أي 

–أثر شعر عربي معاصر"، (مختارات من الشعر العربي الح66دیث) 
 م. 1991طھران  -منشورات سبرك

 
 آثارھا العلمیة والنثریة: 

لعص666ریة ف666ي یاف666ا ع666ام أخ666ي إب666راھیم (نش666رتھ أوالً بالمكتب666ة ا -1
م، ث666م أعی666د نش666ره كتص666دیر ل666دیوان إب666راھیم بطبعات666ھ 1946

 المختلفة) . 
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–رحلة جبلیة.. رحل66ة ص66عبة: س66یرة ذاتی66ة (نش66ر دار األس66وار  -2
م)، وت66رجم 1985م، ونشرتھ دار الشروق، عّم66ان 1985عكا، 

 إلى اإلنجلیزیة. 
 م. 1993عّمان،  -دار الشروق–الرحلة األصعب: سیرة ذاتیة  -3
 

 انحرافاتھا : 
تع66د ف66دوى طوق66ان واح66دة م66ن رؤوس المتح66ررات ف66ي ب66الد 
الشام؛ حیث سخرت قلمھا في سبیل الثورة على أحكام الشریعة الت66ي 
تس66میھا مخادع66ة "بالع66ادات والتقالی66د" كش66أن أمثالھ66ا م66ن المتم66ردین 

 والمتمردات . 
فأبرز ما یطالعھ القارئ في حیاتھا ھو تململھا م66ن ح66ال الم66رأة 
المسلمة، وتذمرھا من األحكام الشرعیة المتعلقة بھا، مع الخلط بینھ66ا 
وبین العادات الجائرة التي ما أنزل هللا بھا من سلطان، حی66ث س66لطت 

 على الجمیع نقدھا وثورتھا. 
ولیتھا اكتفت بنق66د الع66ادات المخالف66ة لش66ریعة اإلس66الم مم66ا ك66ان 

وأج66ادت، ولكنھ66ا  یعج بھ العالم العربي زمن ش66بابھا، لكان66ت أحس66نت
لتشبعھا بروح التمرد ثارت على الص66الح والط66الح، وأقحم66ت ش66رائع 

 اإلسالم بتقالید وعادات أھل ذاك الزمان. 
وح66ال ف66دوى طوق66ان ل66یس ببعی66د ع66ن ح66ال أقرانھ66ا م66ن الكت66اب 
واألدباء الذین حین تفتحت أذھانھم بالعلم والثقافة وج66دوا َم66ْن ح66ولھم 

حی66ث ك66ان التص66وف ض66اربًا أطناب66ھ ف66ي  غارقًا في الخرافة والجھ66ل؛
دیار اإلسالم، صاًدا للنبھاء والمثقف66ین ع66ن ال66دین الح66ق، بم66ا یمارس66ھ 
أتباعھ من شعوذات ودجل واستغالل لعامة الناس، فانصرفوا بسببھم 
عن كل ما یمت لل66دین بص66لة، واستعاض66وا ع66ن ذل66ك بتبن66یھم لألفك66ار 

 القومیة والثوریة التحرریة. 
ھذا اعتذاًرا لھم؛ ألن المسلم مطالب باتباع الكتاب وأنا ال أقول 

 والسنة أینما كان، ال یصرفھ عن ذلك جھل من حولھ وابتداعھم. 
الحاصل: أن فدوى طوقان كانت من ھ66ذه الفئ66ة الت66ي انص66رفت 
عن الدین لما رأت سلوك وجھل من یدعي التدین من أف66راد أس66رتھا؛ 

 كجدتھا الصوفیة! . 
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أقوالھا الت66ي ذكرتھ66ا ف66ي س66یرتھا الذاتی66ة ولنستمع إلى شيء من 
"رحلة جبلیة.. رحلة صعبة" تشھد بم66ا ذكرت66ھ م66ن ت66ذمرھا م66ن ح66ال 

 .  -كما تزعم–المرأة، وبغضھا لمن تسبب في كبتھا 
 
 
 

 أقوالھا عن أسرتھا وحیاتھا األولى : 
تقول عن أمھا: "لیس لي مكان في ذاكرتھا .. ھنا كن66ت أش66عر -

 ). 21ني لم أكن أستطیع توضیحھ" (صبشعور غیر مریح، ولكن
وتقول عنھا مدعیة أنھا تع66یش حال66ة م66ن الش66قاء: "ح66ین كب66رت 
عرفت مص66در ذل66ك الش66قاء الخف66ي؛ إن66ھ الحص66ار والقھ66ر االجتم66اعي 

 ).25المفروض على المرأة" (ص 
وتق66ول ع66ن ج66دتھا: "كان66ت عن66دھا مق66اییس الح66الل والح66رام، 

د كانت تص66رخ ف66ي وجھ66ي إذا الالئق وغیر الالئق، عجیبة غریبة. لق
رأتني مرتدیة ثوباً قصیًرا: ھیا.. شمري عن فخذیك أكثر.. س66تدخلین 

 جھنم أنت وأمك التي خاطت لك ھذه المالبس المشینة! 
وك66ان ھ66ذا یش66وش ص66فاء طف66ولتي وبس66اطتھا. كم66ا ك66ان یبلب66ل 
عقل66ي الص66غیر.. أم66ن أج66ل ث66وب قص66یر ی66دخلني هللا جھ66نم م66ع أم66ي؟ 

 ).37ا قاسیاً رھیبًا ال یرحم" !! (ص وأتخیل هللا ربً 
وتق66ول ع66ن أبیھ66ا: "ل66م أك66ن أحم66ل ألب66ي عاطف66ة قوی66ة، ب66ل ظ66ل 

 ) 135الخ" (ص …شعوري تجاھھ أقرب ما یكون إلى الحیادیة 
وتق66ول ع66ن أخیھ66ا لم66ا رآھ66ا تغ66ازل !: "أص66در حكم66ھ القاض66ي 
ا باإلقامة الجبریة في البیت حتى یوم مماتي، كما ھددني بالقت66ل إذا أن66

 ) .55تخطیت عتبة المنـزل" (ص
وتق666ول ع666ن أبیھ666ا ال666ذي اكتش666فھا وھ666ي ت666دخن!: "العاص666فة 
الغاضبة التي أثارھا في وجھي ساعة دخل الغرفة ذات یوم ووجدني 

 ).129متلبسة بجرم تدخین السجائر" (ص 
أم66ا ت66ذمرھا م66ن حالھ66ا فتق66ول: "ف66ي الفت66رة م66ا ب66ین الثالثین66ات 

ب66الخروج م66ن المن66ـزل إال بص66حبة  واألربعین66ات ل66م یك66ن یُس66مح ل66ي
ل66م یك66ن  -أم66ي م66ثالً أو عمت66ي وأخ66واتي وبن66ات عم66ي–بع66ض أھل66ي 
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ھناك من متنفس غیر الزیارات. ول66م یك66ن ھ66ذا الج66و یس66تھویني عل66ى 
 ).114اإلطالق" (ص 

"لق66د كن66ت معزول66ة عزل66ة تام66ة ع66ن الحی66اة الخارجی66ة" (ص 
132.( 

ي) م66ذالً مھین66ًا، "كان والواقع المعاش ف66ي ذل66ك (القمق66م الحریم66
 ).129حیث تعیش اإلناث وجودھا الھزیل القاتم" (ص 

"ف66ي ھ66ذا البی66ت وب66ین جدران66ھ العالی66ة الت66ي تحج66ب ك66ل الع66الم 
الخ666ارجي ع666ن جماع666ة (الح666ریم) الم666ؤودة فی666ھ انس666حقت طف666ولتي 

 ). 40وصباي وجزء غیر قلیل من شبابي" (ص 
ى نفس66ي، "ھذا العالم الذي كنت أعیش فیھ ظل شدید الوطأة عل66

 ).95حتى لقد سیطر علي الشعور بالعبودیة والقسر" (ص 
"إن الم66رأة القروی66ة كان66ت تمل66ك حری66ة الحرك66ة بش66كل أفض66ل 

 )133(ص…"! وأكثر فعالیة؛ بفضل سفورھا
"ظ666ل الع666زف والغن666اء بالنس666بة ل666ي تعبی666ًرا ومخرًج666ا رمزی666ًا 

–كن66ت أج66د ف66ي الموس66یقى والغن66اء … لحاج66اتي العاطفی66ة المكبوت66ة
تنفیًس666ا للت666وتر ال666ذي  -ء ف666ي االس666تماع إلیھ666ا أو ف666ي ممارس666تھاس666وا

 ).38أعانیھ" (ص 
"ظلت الموسیقى حتى الیوم تش66عرني بالص66فاء الروح66ي" (ص 

67.( 
)، وفیھ66ا 81"عكف66ت عل66ى الع66زف عل66ى الع66ود والغن66اء" (ص 
 أیضاً أنھا كانت تعزف العود بتشجیع من أخیھا إبراھیم! 

 
 حیاتھا بعد التحرر: 

ن حیاتھ66ا ف66ي الق66دس بعی66دة ع66ن أھلھ66ا: "كن66ت فرح66ة تق66ول ع66
إلى جانب … بعالمي الجدید، سعیدة ببعدي عن نظام األسرة الصارم

ھ66ذا كل66ھ كان66ت ھن66اك المكتب66ات الع66امرة، ودور الس66ینما، والحف66الت 
 ). 122الغنائیة العامة.. الخ" (ص 

 ) 122"كان المجتمع المحیط بي مجتمًعا متحرًرا" (ص
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في المختلط الذي أسسھ الدكتور ولی66د قمح66اوي م66ع "النادي الثقا
كنت واحدة من أعضاء الن66ادي" (ص … بعض الشباب الواعي (!) 

143 .( 
 

 مدحھا لإلنجلیز وبالدھم : 
ومما یحزن المسلم أن ھؤالء اإلنجلیز الذین تمدحھم ف66دوى ھ66م 

 من تولى كبر التمكین للیھود في بالدھا !! 
ن الش66عور بالحری66ة والتح66رر تقول فدوى: "لیس ھناك أجم66ل م66

من المنغص66ات المحیط66ة، تل66ك المنغص66ات الت66ي یس66تحیل الفك66اك م66ن 
براثنھ66ا إال بالبع66د الجغراف66ي. لق66د عرف66ت ف66ي إنكلت66را فرح66ة الس66جین 

 بلحظة الخروج إلى الفضاء والنور" 
): "ك6666ان أكث6666ر م6666ا أحببت6666ھ: ذل6666ك الط6666ابع 194وتق6666ول (ص 

ف66ي أثن66اء الح66دیث، وف66ي اإلنكلی66زي المتجس66د ف66ي الص66وت الخف66یض 
الص66666مت المخ66666یم ف66666ي األم66666اكن العام66666ة؛ كالح66666افالت وص66666فوف 

أما الحب فعلى قارعة الطریق، في الحدائق، في السینما، …االنتظار
في كل مكان، والقبل66ة ب66ین الجنس66ین س66ھلة التن66اول.." !! ال66خ م66دیحھا 
لم66ن احتل66وا دیارھ66ا وأھ66انوا أھلھ66ا وإخوانھ66ا، فالحم66د £ عل66ى نعم66ة 

 سالم واالعتزاز بھ. اإل
 

 نظرتھا للدین وشيء من أفكارھا : 
تقول الباحث66ة ھی66ام ال66دردنجي: "ظل66ت ف66دوى تنظ66ر إل66ى ال66دین -

كمجموع6666ة م6666ن الطق6666وس، ول6666م ن6666ر أي أث6666ر لإلیم6666ان ال6666دیني ف6666ي 
  )1(أشعارھا"

وتقول ف66دوى ع66ن نفس66ھا : "لس66ت متدین66ة، وال أھ66تم ب66الطقوس. 
 ). 219نة الروابط" (ص صلتي بأمور الدین وكتبھ لیست متی

"إن ق66وى الش66ر؛ س66واء أكان66ت غیبی66ة أم اجتماعی66ة أم سیاس66یة 
 ). 10تقف دائماً ضد اإلنسان وتعمل على تحطیمھ" (ص 

                                         
 ).  62فدوى طوقان: شاعرة أم بركان؟، (ص  )1(
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"انج66666ذبت بطبیعت66666ي التش66666اؤمیة إل66666ى الشخص66666یات القلق66666ة 
 ).154المتشككة"(ص 

"كان كتاب (العھد القدیم) من الكتب التي أعود إلیھ66ا ب66ین ح66ین 
 ). 155وآخر" (ص

"كان سالمة موسى والعقاد والمازني م66ن الكت66اب ال66ذین فتح66وا 
 ). 153ذھني وعلموني ما لم أعلم.." (ص 

"م66ع س66قوط أنظم66ة الحك66م الرجعی66ة ف66ي مص66ر وس66وریا تنام66ت 
الحرك666ات الش666عبیة ف666ي مص666ر والع666راق، وب666دأ الفك666ر االش666تراكي 
 والماركسي یوغل في ضمیر الشعوب العربیة موجھ66ًا كف66اح اإلنس66ان

العربي ضد السیطرة االس66تعماریة م66ن جھ66ة، وض66د مف66اھیم المجتم66ع 
 ). 142التقلیدي من جھة أخرى" (ص 

"الرجعیة العربیة تزداد قوة یوًما بعد یوم بفضل انبث66اق الث66روة 
والتقدمی66ة العربی66ة (!) ل66م ت66زل طفل66ة تفتق66ر … ف66ي بق66ع م66ن الرم66ال

 ).232لألسلوب والنظام" (ص
ح66س بعب66ث الحی66اة وانع66دام غایتھ66ا" وأخی66ًرا تق66ول ف66دوى : "أ-
 ).217(ص

 ). 213"بدت لي الحیاة اعتباطیة" (ص
 ) . 9"لم أكن یوًما راضیة عن حیاتي أو سعیدة بھا" (ص 

من  135و 57ولھذا فقد حاولت اإلنتحار مرتین ! (انظر: ص 
 سیرتھا). 

 . (ومن لم یجعل هللا لھ نوًرا فما لھ من نور)وصدق هللا القائل 
 
 
 
 
 :  )1(رافات متنوعة في دیوانھاانح

 اعتراضھا على القدر: -1
 ): 32تقول (ص

                                         
 الصادر عن دار العودة ببیروت .    )1(
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 أرحمة هللا بعلیا سمـــاه     تقول أن یكتظ جوف الثرى؟ 
 ویحرم المعوز قوت الـحیاة    في عـیشھ المضطرب األعسر 

 ): 33وتقول (ص
 ألیس في قدرتھ القادرة     أن یمسح البؤس ویمحو الشقاء! 

 لقادرة     أن یغمر األرض بعدل السمـاء! ألیس في قوتھ ا
 ): 56وتقول (ص 

 النور أین النـور ھل قطرة     تسیل منھ في دجى یأسھا 
 من أین واألقدار قد جففت    منابع األضواء من نفسھا 

 ): 261وتقول (ص 
عام قریب، كانت حیاتي قبلھ، شبًحا یدب عل66ى ج66دیب، متعث66را 

 ھیب..بالصخر، باألشواك، بالقدر الر
 تأثرھا بالمصطلحات النصرانیة : -2

وق6666د بین6666ت ف6666ي بح6666ث س6666ابق ت6666أثر أدب6666اء الحداث6666ة ب6666الرموز 
النص66رانیة؛ نظ66ًرا للف66راغ الروح66ي ال66ذي یعیش66ونھ بس66بب انص66رافھم 
ع66ن اإلس66الم وض66عف ت66أثیره ف66ي نفوس66ھم؛ إض66افة إل66ى اتخ66اذھم م66ن 

 أدباء الغرب النصارى قدوة لھم. 
 ): 173تقول فدوى (ص

ــر فوق الصلیب وراحت   تعانق جـرح الحـمى   حمانا المسمَّ
 
 

 ): 359وتقول (ص 
ھن66اك وراء ال66وراء بأعم66اق ذات66ي      ھ66ـنالك یرسـ66ـب ش66يء 

 خفي 
 یظل خفیًا وال شــكل لـھ     یـظل قویًا وال لــــون لھ 

 یوجھ سـیري یخــط دروبي     ویرفع بین یدّي صلیبــــھ 
-499السید المسیح في عیده) (صوتنشئ قصیدة تسمیھا (إلى 

) تتوسل فیھا إل66ى المس66یح علی66ھ الس66الم أن یح66ل قض66یة فلس66طین 501
!! 

 التشاؤم : -3
 ): 131تقول (ص 
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 ماذا أرى؟ ھذاك بوم غریب      منطلق، جھـم المحیا، وقاح 
 یحوم في الروضة حوًما مریب     غدّوه مـتھم .. والـرواح 

 امتھانھا للفظ العبادة: -4
 ): 460ل (صتقو

 فمن أي الكھوف بزغَت 
 یا وجھًا عبدناه .. 

تأثرھ666ا بالقومی666ة وبعرابھ666ا الھال666ك جم666ال (الخاس666ر) ال666ذي -5
-602دبجت في رثائھ قصیدة طویلة سمتھا: "مرثی66ة الف66ارس" (ص 

605 .( 
 

 ألفاظ وقصائد كفریة : 
 ): 589تقول فدوى في إحدى قصائدھا (ص -1

  وتلعلع في طیات السحب الرعدیة
 ضحكات الرب ! 

 ): 361وتقول عن ممدوحھا (ص -2
 اسمك لي 

 یا كلمة ماتني 
 تجاور اسم هللا في قلبي ! 

-391وتكت666ب قص666یدة بعن666وان: "اإلل666ھ ال666ذي م666ات" ! (ص-3
394 .( 

-441وتكت66ب قص66یدة أخ66رى بعن66وان "الب66اب المغل66ق" (ص -4
) تملؤھ666ا باأللف666اظ الش666نیعة الت666ي تخاط666ب بھ666ا هللا ع666ز وج666ل، 450
حیة إلى القارئ بأن66ھ تع66الى ال یس66تجیب لھ66ا، وأن66ھ "مغل66ق أبواب66ھ" مو

أمامھا، فال جدوى من عبادتھ حینئٍذ!! إن لم یكن ف66ي نظرھ66ا خراف66ة! 
 ) . نسوا هللا فنسیھموقد حق فیھا قولھ تعالى (

 فتأمل بعض كلمات قصیدتھا القبیحة لتعلم ما سبق: تقول: 
 یا ملك الدنیا والناس 

 فعالك فّسر لي معنى أ
 كنت حبیبي، ملكي األوحد 

 ال ألزم إالَّ أعتابكَ 
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 ال غیر رحابك لي معبد 
 كنت حبیبي في قلبي 

 أحضن وجھك كل مساء 
 فإذا رفَّ على عینيَّ جناح الصبْح 
 ألفیتك تمأل في قلبي تجویف القلب 

 تغمره بالدھشة، بالفرحْ 
 لكن أنت تغیّرْت 
 لكن أنت تغیّرْت 
 بد فاھتزَّت أعمدة المع

 وانھارت قبب األجراس 
 

 مات الملك 
 ھوى، ھوى عرش الملك 
 ومات في أنقاضھ الملك 

 لیسقط الملك 
 لیسقط الملك (!!)

 إلى أن تقول: 
 ھل تسمُعني یا ربَّ البیت 
 أنا بعد ضیاعي في الفلوات

 بعیداً عنك أعود إلیك 
 لكنَّ رحابك مغلقةٌ 

 في وجھي، غارقة في الصمْت 
 سیة لكنَّ رحابك كا
 بتراب الموت 

  –إن كنت ھنا فافتح لي بابك ال 
 تحجب وجھك عني                  

  –وانظر یتمي وضیاعي بین 
 خرائب عالمي المنھار 

  –وعلى كتفي أحزان األرِض 
 وأھوال القدر الجبار                    
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 ال شيء ھنا 
 عبثاً، ال رجع صدى ال صوت 

  –الوحشة عودي. ال شيء ھنا غیر 
 والصمِت وظّل الموت"                            

وبعد ھذه الجولة في انحرافات ھذه الشاعرة الحداثیة المتحررة 
 أیلیق بإحدى الباحثات المسلمات أن تقول عنھا : 

"لقد أضاءت فدوى دروب الحیاة للناس، وقدمت أنموذًجا كیف 
 !!  )1(یمكن للذات أن تتجاوز العقبات والتحدیات"

لقد أساءت ھذه الباحثة لنفسھا، ولبست على الفتی66ات المس66لمات 
وغ66ررت بھ66ن بت66رویج ھ66ذا النم66وذج المتح66رر بی66نھن، وك66ان لھ66ا ف66ي 
الصالحات وعلى رأس66ھن أمھ66ات الم66ؤمنین غنی66ة. وص66دق هللا تع66الى 

 )؟ (أتستبدلون الذي ھو أدنى بالذي ھو خیر
ین، وأن یصرف ع66نھن أسأل هللا الھدایة والتوفیق لنساء المسلم
 كید األشرار، وأن یسلك بھن سبیل األبرار. 

وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وآلھ وصحبھ وس66لم 
 . 

 
 
 
 
 
 

 نظرة شرعیة في ثالثیة تركي الحمد

                                         
طب66ع: أندی66ة  -ھ66داھا هللا–"فدوى طوقان: نقد الذات، ق66راءة الس66یرة" للباحث66ة ری66م العیس66اوي   )1(

 الفتیات بالشارقة!!
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 الحمد £ وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده : 
عن فك66ر  كنت قد كتبت قبل حوالي ثالث سنوات رسالة مطولة

وأدب ترك66ي الحم66د، ولك66ن ل66م یتیس66ر طبعھ66ا ف66ي حین66ھ، إنم66ا وج66دْت 
على شبكة اإلنترنت بناء على طلٍب م66ن إخ66وة  -و£ الحمد–االنتشار 

كرام رأوا في ذلك حالً مؤقتاً للتصدي النحرافات ھذا الرجل. ثم بعد 
ذلك اقترح البعض أن تُْختصر تلك الدراسة ویُكتف66ى منھ66ا بم66ا ذكرت66ھ 

 "ثالثیتھ" لسببین وجیھین؛ ھما: عن 
أن "ثالثیتھ" ھ66ي س66بب ش66ھرتھ ب66ین الن66اس، ولوالھ66ا لم66ا  -1

 راح وال جاء. 
أن ت66أثیر القص66ص ف66ي الن66اس أش66د م66ن ت66أثیر المق66االت  -2

 الفكریة التي یعسر فھمھا على كثیرین. 
لھ666ذا قم666ت باالقتص666ار ف666ي ھ666ذه الرس666الة عل666ى الح666دیث ع666ن 

طی66رة یُْس66تغرب ص66دروھا م66ن "الثالثی66ة" وم66ا فیھ66ا م66ن مض66امین خ
 رجل یدعي اإلسالم. 

أما فك66ر الرج66ل فف66ي ظن66ي أن66ھ ال یس66تحق مزی66ًدا م66ن االھتم66ام؛ 
لعدم ثباتھ على مب66دأ واح66د، ب66ل ھ66و یتقل66ب تقل66ب اللی66ل والنھ66ار! فبین66ا 
ت66راه بعثی66اً یعل66ي قیم66ة الفك66ر االش66تراكي، إذا ب66ك تج66ده بع66دھا مفك66ًرا 

انقلب كاتباً لیبرالی66اً ! ث66م رابع66ةً كاتب66اً  قومیاً، ثم تفاجأ بھ عن قریب قد
 نفعیًا یدور مع مصلحتھ الخاصة.. وھكذا؛ فھو كما قیل: 

 یوماً یماٍن إذا القیت ذا یمن       وإن لقیت معدیاً فعـدناني!
" ال مذبRRذبینوهللا یق66ول ع66ن أص66حاب ھ66ذا التل66ون والت66ردد: "

 یثبتون على رأي بل یدورون مع أھوائھم. 
 -ھ6666داه هللا–ف6666ي كتاب6666ات ال6666دكتور ترك6666ي الحم6666د والمالح6666ظ 

استكباره عن الح66ق، ومراغمت66ھ ألھل66ھ، ورض66اه ب66أن یتقل66ب ب66ین تل66ك 
المذاھب والمب66ادئ دون أن یك66ون ل66دعوة الكت66اب والس66نة نص66یب م66ن 

 ذلك. 
ومن یتأمل تل66ك الكتاب66ات یج66دھا ت66دور ح66ول ھ66ذه األفك66ار الت66ي 

 تتردد عنده كثیراً: 
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لعاملین لإلسالم في ھذا الزمان، وتسمیتھم : تشنیعھ على اأولھا
"باإلسالمویین"، ومحاولة إقامة الح66اجز بی66نھم وب66ین  -ظلماً وزوًرا–

عامة المسلمین. وتصویرھم بأنھم ال یمثلون اإلسالم الصحیح. وك66ان 
األول66ى ب66ھ أن یعت66رف بفض66لھم وبجھ66ودھم ویش66كرھا لھ66م، ویقب66ل م66ا 

 كتاب والسنة فیَُردُّ علیھم. عندھم من الحق. أما ما خالفوا فیھ ال
: ادعاؤه المتكرر بأن الحق المطلق ال یمتلكھ أحد! وھذا  ثانیھا

من تأثیر "الذبذبة" الت66ي الزم66ت مواقف66ھ. ألن ھ66ذا التنق66ل  -في ظني–
ب66ین أھ66واء البش66ر أورث66ھ ش66كاً فیھ66ا جمیع66اً، بع66د أن خبرھ66ا وع66رف 

ت66ھ لتل66ك األھ66واء المآخذ علیھا. ثم نظر إلى دعوة الكتاب والس66نة نظر
)1(! 

: أن66ھ یخل66ط ب66ین أم66ر "ال66دین" وأم66ر "ال66دنیا"، فم66ن ك66ان ثالثھRRا
متقدًما في أموره "الدنیویة" كان عند الحمد المقدَّم ف66ي جمی66ع األم66ور 
 ! وأصبحت "ثقافتھ" أو "حضارتھ" أولى بأن تحتذى من اآلخرین. 

وھ66ذا الخل66ط جعل66ھ یھ66وي ف66ي درك66ات الض66الل عن66دما فض66ل 
األخ66رى عل66ى دی66ن "اإلس66الم" وإن ك66ان یس66تر ھ66ذا األم66ر  الثقاف66ات

 العظیم بعدم استعمالھ كلمة "اإلسالم" عند المفاضلة ! 
(ومن یبتغ غیRRر اإلسRRالم معارضاً بھذا حكم هللا تعالى في قولھ 

وأن66ھ تع66الى ق66د  دیناً فلن یُقبل منRRھ وھRRو فRRي اآلخRRرة مRRن الخاسRRرین)
حم66د ص66لى هللا علی66ھ وس66لم، ارتضى ھذا الدین لعباده. وخ66تم رس66لھ بم

 وكتبھ بالقرآن فمن ارتضى غیر ذلك فھو ال شك من أكفر الكافرین. 
أما تخلف المسلمین في أمر الدنیا فال شأن لإلسالم بھ، إنما ھ66و 
م66ن عن66د أنفس66ھم عن66دما انص66رفوا ع66ن األخ66ذ بأس66باب العل66م والق66وة 
وغرق66وا ف66ي الخراف66ات والخ66زعبالت؛ حت66ى ف66اتھم ال66دین الص66حیح 

 والدنیا المتقدمة، إال من رحم هللا. 
(كRRالً نمRRد فأمر الدنیا ك66ألٌ مب66اح لجمی66ع البش66ر؛ كم66ا ق66ال تع66الى: 

. فم66ن ھؤالء وھؤالء من عطاء ربك وما كان عطRRاء ربRRك محظRRوراً)

                                         
المطلق ال یمتلكھ أحد" ھي من المق66والت "الكفری66ة" المعاص66رة الت66ي تس66ربت  مقولة "الحق  )1(

إلى عقول بعض المسلمین من مفكري الغرب، وق66د وض66حت ذل66ك ف66ي بح66ث بعن66وان "أفك66ار 
 عصرانیة" أسأل هللا أن ییسر نشره قریباً. 
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بذل أسبابھا حّصلھا بإذن هللا، ولھذا تجد المتق66دمین دنیوی66اً ف66ي عالمن66ا 
 بدین أو ثقافة محددة.  أصحاب أدیان ومشارب شتى ال یختص األمر

ولیعلم الحمد بعد ھذا أن التقدم الدنیوي ال یغني عند هللا شیئاً ما 
ل66م یقت66رن ذل66ك بال66دین الص66حیح، وق66د أھل66ك س66بحانھ كثی66ًرا م66ن األم66م 
السابقة التي أعرضت عن الحق وكفرت بھ مع إخباره عنھا بأنھ66ا ق66د 

ی66ھ ص66لى هللا علی66ھ بلغت شأناً عظیماً في أم66ور ال66دنیا. ق66ال س66بحانھ لنب
وكRRأین مRRن قریRRة ھRRي أشRRد قRRوة مRRن قریتRRك التRRي أخرجتRRك وس66لم : (
 ). أھلكناھم

الخالص66ة: أن م66ن أراد دراس66ة فك66ر الرج66ل ورغ66ب ف66ي ال66رد 
علی66ھ فلعل66ھ ال یغف66ل ع66ن ھ66ذه األم66ور الثالث66ة الت66ي ذكرتھ66ا، وھ66ي م66ا 

 یمثل معالم فكره . 
آل66ھ وص66حبھ وهللا أعل66م ، وص66لى هللا وس66لم عل66ى نبین66ا محم66د و

 (أجمعین) . 
 
 
 
 
 )1(الحمد  بتركي تعریف

  
( ترك66ي الحم66د ) ب66ـ: تركي حمد الترك66ي الحم66د ، المش66ھور  ھو 

م66ن أس66رة قص66یمیة انتقل66ت إل66ى المنطق66ة الش66رقیة ، وس66كنت ال66دمام ، 
 یعمل في شركة (أرامكو )  . والدهوكان 

 م األردن ، الكرك " العقیالت " .3/1952/ 10موالید  منـ 
 اإلبتدائیة والمتوسطة والثانویة في مدینة الدمام . درس ـ
على البكالوریوس في االقتصاد والعلوم السیاسیة من جامعة  حصل ـ

 م . 1975الریاض عام 
                                         

یوم  نقالً   )1( لةـ ، ھ13/8/1419عن المقابلة التي أجرتھا معھ قناة اقرأ الفضائیة في  "فواصل "(  ومج
) وق66د وص66فتھ ھ66ذه المجل66ة ـ ھ66دى هللا الق66ائمین علیھ66ا ـ بأن66ھ " أح66د ال66ذین بن66ور أفك66ارھم  50الع66دد 

" !!! ومن كتب ھذا الكالم حرّي بھ أن  اآلفاقتستضیئ العقول ، وأحد الذین بلمعان جواھرھم تنیر  
ثاالً  السابقعقول ! لعلھ یتراجع عن مدحھ ھذا الكتاب الذي یبین لھ حقیقة ھذا المفكر المنیر لل یقرأ امت

 هللا ورسولھ } حآدلقولھ تعالى : { ال تجد قوماً یؤمنون با£ والیوم اآلخر یوآدون من 
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س66افر إل66ى الوالی66ات المتح66دة لم66دة عش66ر س66نوات كامل66ة ! حص66ل  ثم ـ
السیاسیة من جامعة ( كلورادو ) عام  العلوممنھا على الماجستیر في 

 م .1979
ً ـ ع66ام  ثم ـ م 1985حصل على الدكتوراه في العلوم السیاسیة ـ أیض66ا

 . كالیفورنیا، من جامعة جنوب 
م 1985أستاذاً للعلوم السیاسیة بجامع66ة المل66ك س66عود من66ذ ع66ام  عمل ـ

 م.1995إلى عام 
 )2(طلب التقاعد المبكر لیتفرغ للكتابة. ! ثم ـ

 :  مؤلفاتھ
 م 1986عام المقارنة  الثوریة الحركات -1
 م1992أیدلوجیة في الحالة العربیة عام  دراسات -2
 م 1993العربیة أمام تحدیات التغییر عام  الثقافة -3
 م1995اإلنسان أتحدث  عن -4
 ثالثیة بعنوان (أطیاف األزقة المھجورة )  روایة -5
 .  العدامة  ـ   أ 
 . الشمیسيـ   ب 
 . الكرادیب  ـ  ج 

 عولمة ) .( الثقافة العربیة في عصر ال كتاب -6
  )3(بعنوان ( شرق الوادي )  روایة -7
 السیاسة بین الحالل والحرام، (مجموعة مقاالت).  -8
العدی666د م666ن المش666اركات الص666حفیة عب666ر المق666االت ، كمقاالت666ھ  ل666ھ -

، أو مقاالتھ في جریدة الحیاة ،  األوسطاألسبوعیة في جریدة الشرق 
 . السعودیةر أو مجلة االتصال، وغیرھا من المجالت السعودیة وغی

  

                                         
بة ،  الحمدمجلة "فواصل " تركي  سألت  )2( عة وتفرغھ للكتا من الجام كر  عد المب بھ للتقا سبب طل عن 

عة ، أستطیع أن أنتج فك أننيفقال : "ألني شعرت  خل الجام یت دا لو بق ما  ثر م ریاً خارج الجامعة أك
ید  أقولوأنا  من الق نوع   علىلكم بصراحة شدیدة جداً : إن الجامعات العربیة بشكل عام تحولت إلى 

ید تركي  …الفكر  لذي یر فرغ" !! فما ھو ھذا ( الفكر المقید) ا ما  الت ھذا  ناس !؟  بین ال شره  لھ ون
 ـ. هللاستعرفھ  ـ إن شاء 

وألجل ھذا لم یستطع الدكتور غازي  الغموض،قریباً وھي روایة رمزیة مغرقة في  صدرت)  1(
 القصیبي نفسھ فھمھا! كما صرح بذلك للمجلة العربیة .
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  الحمد تركي ثالثیة
 

تس66مى ( أطی66اف األزق66ة المھج66ورة ) وھ66ي م66ن  الحم66د ك66ي ت66ر ثالثی66ة
 بطل واحد ھو ( ھشام العابر ) . قصةثالث حلقات متسلسلة تحكي 

  )1(: بعنوان ( العدامة ) األولى  الحلقة
  )2(: بعنوان ( الشمیسي )  الثانیة الحلقة
 )3(نوان ( الكرادیب ): بع الثالثة الحلقة

  
 : العدامة ـ 1 

الثالثیة ھو ( ھشام بن إبراھیم الع66ابر ) ش66اب ص66غیر الس66ن  ھذه بطل
في فترة الثمانین66ات الھجری66ة . وأم66ا  الدمامیعیش مع والدیھ في مدینة 

 اصلھم فیعود إلى القصیم! .
الفت66ى الص66غیر مولًع66ا ب66القراءة ومتابع66ة مای66دور حول66ھ م66ن  ھ66ذا وكان
الص66اخبة بالش66عارات ، ف66اعتنق ألج66ل  الفت66رةوأفك66ار ف66ي تل66ك  أحداث

ً ھذا الفك66ر الق66ومي الماركس66ي ال66ذي ك66ان  س66احراً لك66ل متف66تح  متوھج66ا
)  درجات66ھعلى الحیاة ، ال سیما بعد نجاح ھذا الفك66ر ( عل66ى اخ66تالف 

في االستیالء على البالد العربیة، مم66ا زاد م66ن رص66ید معتنقی66ھ ال66ذین 
 لألمة العربیة التي مزقھا االستعمار .  موحد خیررأوا فیھ 

                                         
م ) عن دار الساقي بلبنان . والعدام66ة ح66ي 1998عام (  الصادرةعلى الطبعة الثانیة  وسأعتمد) 1(

 .  الدماممشھور من أحیاء مدینة 
. والشمیس66ي  بلبن66انم  )عن دار الساقي 1997الصادرة عام (  ،على الطبعة األولى  سأعتمدو) 2(

 شارع وحي مشھور في مدینة الریاض . 
م ) عن دار الساقي بلبنان ، والكرادیب 1998الصادرة عام (  ،على الطبعة األولى  وسأعتمد) 3(

 رمز للسجن .
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استطاع أفراد تنظیم  ثم: اعتنق ھشام ھذا الفكر وآمن بھ ،  لھذا 
( ح66زب البع66ث بالس66عودیة !! ) أن یض66موه إل66یھم كعض66و جدی66د ف66ي 

 أعجبوا بھ وبأفكاره .  بعدماالحزب 
) ، ویش66ارك  الس66ریةھشام یحضر اجتماعات الح66زب (  استمر 

 إعداد التقاریر لھم عن األحوال السیاسیة الجاریة .  في نقاشاتھم وفي
) إل66ى ھ66ذا  العل66يأن66ھ اس66تطاع أن یض66م ص66دیقھ ( ع66دنان  كم66ا 

الحزب ، إال أنھ برغم ك66ل ھ66ذا ی66ود ال66تخلص م66ن االرتب66اط بعض66ویة 
 مع البقاء على أفكاره دون أن یشعر بأي تقیید . ،الحزب 

التج66ارة م66ؤمالً  لیةكھشام إلى الریاض لتقدیم أوراقھ إلى  سافر 
أن ی66درس ش66یئاً ع66ن األفك66ار واألنظم66ة السیاس66یة المختلف66ة . فاض66طر 

 ) .في بیت خالھ (المتدین  للسكن
حیاتھم وطریق66ة  أسلوبأوالد خالھ یختلفون عنھ كثیراً في  كان 

عیش66ھم ، حی66ث ك66انوا مقبل66ین عل66ى اللھ66و والتمت66ع بالحی66اة، ول66م تك66ن 
لسیاسیة تستھویھم ال سیما ( عب66دالرحمن الفلسفیة واألحداث ا األفكار

) م66ع ش66ربھ للخم66ر ( أو للمغامرات (النس66ائیة بحبھ) الذي تمیز عنھم 
 ) . الَعَرق 

ال66ذي أغ66راه  عب66دالرحمنأحوال ھشام بس66بب اب66ن خال66ھ  تغیرت 
ً بالتمتع بشبابھ ومعاقرة الخم66ر والنس66اء، فانس66اق ھش66ام مع66ھ   ت66دریجیا

ي ك66ان یراھ66ا ف66ي الس66ابق م66ن عینی66ھ إل66ى أن س66قطت جمی66ع المث66ل الت66
ل66ھ ف66ي ال66دمام . فأقب66ل عل66ى حیات66ھ الجدی66دة ب66نھم  والدی66ھبفضل رعای66ة 

 شدید وبعالقات نسائیة متتالیة . 
األص66لي (  بل66دھمھش66ام ق66د س66افر م66ن قب66ل م66ع أھل66ھ إل66ى  ك66ان 

 جده وجدتھ . لزیارةالقصیم )  
ف ) الذي ع66رَّ  التغیريتعرف ھشام على (عبد المحسن  وھناك 

ھشاماً عل66ى بقی66ة زمالئ66ھ م66ن خ66الل ( كش66تات ) الب66ر . وھ66م ( محم66د 
) و( دعیس الدعیس ) و(سلیم السنور ) و ( صالح الطرثوث  الغبیرة

جمیع66اً م66ن المھووس66ین بجم66ال عب66د  وك66انوا) و( مھن66ا الطعی66ري ) 
 الناصر وبقومیتھ ال سیما ( مھنا الطعیري ) .

الت66ي  االعتق66االتأخب66ار  ھش66ام إل66ى ال66دمام مواص66الً ترق66ب ع66اد 
حدثت ألفراد الح66زب واألح66زاب والتنظیم66ات األخ66رى المعارض66ة ( 
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) ومواص666الً أیض666اً غزل666ھ المتب666ادل م666ع بن666ت   الس666عودیةللحكوم666ة 
 الجیران ( نورة ) .

 الحمد .  تركيانتھت الروایة األولى من ثالثیة  وبھذا 
 ) . الشمیسيبعدھا أحداث الروایة الثانیة (  لتبدأ 
  

 الشمیسي : ـ 2
 ف66ي ھش66ام لح66ال مخصص66ة الشمیس66ي روای66ة أحداث تكون تكاد 

 ھ66و الذي)  الشمیسي(  اسمھا بھ مایوحي وھذا الریاض، مدینة
 . الریاض مدینة في شھیر شارع سما

عن66د خال66ھ ف66ي  الس66كنھشام في كلی66ة التج66ارة وانتق66ل إل66ى  سجل 
اس66طة ( الریاض ، وكثرت مالبستھ للمحرمات من ش66راب ونس66اء بو

 ) ابن خالھ.  الرحمنعبد 
ارت66بط بعالق66ة غی66ر ش66رعیة م66ع ج66ارة خال66ھ ( س66ارة ) أو (  ث66م 

 ) وأصبح یتردد علیھا .  سویر
س66بیل الخی66ر  اخت66ارھش66ام ب66التزام ص66دیقھ ع66دنان ، ال66ذي  تفاج66أ 

مسلكاً لھ وارتبط مع ش66باب ص66الحین أثن66اء قدوم66ھ للدراس66ة الجامعی66ة 
 ض ـ أیضاً ـ.الریافي 

التغیري ) الذي  المحسنھشام للسكن في عزبة مع ( عبد  قلانت 
 الت66يقدم الریاض من القصیم لكي یأخ66ذ ـ أي ھش66ام ـ حریت66ھ الكافی66ة 

 كانت مقیدة نوعاً ما في منـزل خالھ . 
لزی66ارة  ال66دمامامتحان66ات نص66ف الع66ام ف66ذھب ھش66ام إل66ى  انتھ66ت 

ن بعد أن عل66م أھلھ مواصالً عالقتھ العاطفیة مع ( نورة ) بنت الجیرا
 . بزواجھا

ً ـ  رجع  النس66ائیة  مغامرات66ھھشام إلى الریاض مواص66الً ـ أیض66ا
 ! ال سیما مع (سویر ) التي حملت منھ 

مطل66وب م66ن قب66ل  بأن66ھوالده فجأة لزیارة الریاض إلخب66اره  جاء 
 ) .رجال األمن (المباحث 

عن66د أح66د  األم66نأخ66ذ ورد ق66رر الوال66د إخف66اءه ع66ن أع66ین  وبع66د 
ئھ إلى حین استص66دار ج66واز م66زور ل66ھ لك66ي ی66تمكن م66ن الھ66رب زمال
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رج66ال األم66ن ك66انوا ل66ھ  ولك66نطری66ق البح66رین ،  ع66ن) 1(إل66ى بی66روت
 ج66دةبالمرصاد حیث قبضوا علیھ وحققوا معھ ثم قرروا ترحیل66ھ إل66ى 

 ) معھ .لمواصلة التحقیق ( الجاد ! 
الثانی66ة م66ن  الحلق66ةالح66دث انتھ66ت روای66ة الشمیس66ي وھ66ي  بھ66ذا 
 الثالثی66ةالثیة تركي الحمد ، لتبدأ بع66دھا أح66داث الحلق66ة األخی66رة م66ن ث

 وھي روایة ( الكرادیب).
  

 : الكرادیبـ  3
 ف66ي الس66جن ف66ي ھش66ام أحوال لبیان مخصصة الروایة ھذه

 تنظ66یم إل66ى بانتس66ابھ االعت66راف أبى ولكنھ معھ ُحقق أن بعد جدة
 حی66ث ، حین إلى السجن في یلبث أن فقرروا ،)  البعث حزب( 

 فب66دأت)، ع66ارفالش66یوعي (  عل66ى الس66جن خ66الل م66ن تع66رف
 ك66ل ألن ، وج66ذب ش66د م66ع بعض66ھما أفك66ار ح66ول نقاش66ات بینھما
 .األوضاع لتصحیح فكرتھ یؤید منھما واحد

مكان66ھ إل66ى مك66ان  م66نھشام بما یریده السجانون فنقل66وه  اعترف 
ً ـ عل66ى ( ولی66د ) ال66ذي ی66ؤمن  آخ66ر أفض66ل من66ھ. حی66ث تع66رف ـ أیض66ا

كحل ألفراد األمة ، و (عبد هللا ) ال66ذي ینتم66ي إل66ى ( الجبھ66ة  لقومیةبا
جبھ66ة منفص66لة ع66ن ح66زب البع66ث ، ( ولقم66ان )  وھ66يالدیمقراطی66ة ) 

 ! .الذي ینتسب إلى اإلخوان المسلمین 
م66نھم یح66اول أن  وك66لٌ النقاشات بین ھ66ؤالء األربع66ة ،  استمرت 

، وارتض66اه دون  یبین صحة نظرة واختیاره ھذا المس66لك ال66ذي س66لكھ
 . غیره

ع66اد ف66وراً إل66ى  ال66ذيمدة من ال66زمن ت66م االف66راج ع66ن ھش66ام  بعد 
الدمام ، ولكنھ وج66د ك66ل ش66يء حول66ھ ق66د تغی66ر ول66م یع66د یحم66ل ذك66رى 

ال سیما وأبوه قد انتقل إلى بیٍت جدید بدل بی66تھم الق66دیم ال66ذي  الماضي
 األولى .  سنیھعاش فیھ 

دراس66تھ ف66ي  مواص66لةى أخ66ذ ورد ق66رر أھل66ھ أن یع66ود إل66 بع66د 
الریاض ، فعاد إلیھا مندھشاً لمدى تغیرھا عن عھده الق66دیم بھ66ا ، ف66ي 

                                         
  الزمانملجأ للمعارضین ذاك  كانت)  1(
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وف66ي أفرادھ66ا ( وھ66و ینظ66ر بعین66ین فق66دتا بریقھم66ا ، إل66ى أزق66ة  مبانیھا
إال أزقة مھجورة تجوبھ66ا أطی66اف الحی66اة فیھ66ا  تعدكانت مأھولة ، فلم 

األخی66رة  الحلق66ة اثأحدوبھذا انتھت  ،)1(، ولكنھا ال ترید أن تموت ) 
 من ثالثیة تركي الحمد .

 
 :  العابر ھشام:  الثالثیة بطل مالمح 

) ف66ي ھ66ذه الروای66ة  ( ھش66ام الع66ابر ـ أو ترك66ي الحم66د  مالم66ح لنتب66ین
تُك66ون لن66ا ص66ورة متكامل66ة  الثالثی66ةس66أقتطف بع66ض العب66ارات م66ن 
 لشخصیتھ (صفاتھ وطموحاتھ): 

م666ة ش666اب یح666ب الق666راءة : الس666یما ق666ر ھ666وـ666 1 ) اءة الكت666ب ( المحرَّ
 الفلسفیة والماركسیة .

خرج إلى ال66دنیا وھ66و ال یع66رف إال ھوای66ة واح66دة ، ول66ذة واح66دة  لقد( 
 )2(شيء ، وكل شيء تقع علیھ یده )  أيھي القراءة، ویقرأ 

القراءات الفلسفیة والسیاسیة تجذبھ كثی66راً من66ذ أن أھ66داه أح66د  أخذت( 
س66تبداد ومص66ارع اإلس66تعباد " لعب66د أص66دقاء وال66ده كت66اب "طب66ائع اال

بطولھ66ا ف66ي ق66راءة  لی66اليال66رحمن الك66واكبي ، حت66ى أن66ھ ك66ان یقض66ي 
النص66وص الماركس66یة والقومی66ة والوجودی66ة وغیرھ66ا م66ن التی66ارات 

والسیاس666یة مم666ا تق666ع علی666ھ ی666ده ف666ي المكتب666ات المحلی666ة ، أو  الفلس666فیة
 )3(متاح في المكتبات )  غیریحصل علیھ مما ھو 

تام666اً ، ول666وال  إھم666االً مرحل666ة الثانوی666ة أھم666ل الدراس666ة ( ف666ي ال 
خشیتھ من جرح كبریاء وال66ده وقل66ب أم66ھ لم66ا درس إطالق66اً ، وتف66رغ 

 )4(الجدید من القراءة واكتشاف النصوص المحرمة ) لعالمھ
ترض66ي ش66غفھ  المحلی66ة( ل66م تع66د الكت66ب المت66وفرة ف66ي المكتب66ات  

 الدولرحلة مع والدیھ إلى بالعالم الجدید الذي اكتشف ، فكان في كل 
المجاورة ، األردن أو سوریا ولبنان یجلب معھ بعضاً من تلك الكتب 

                                         
 ) 288( ص الكرادیب ) 1(
 ) . 9( ص العدامة)  2(
 ).  9( ص العدامة  )3(
 ) .10( ص العدامة)  4(
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، والت666ي تك666ون زاده المعرف666ي ط666وال الفت666رة  والمحرم666ةالممنوع666ة 
 . )1(الالحقة ) 

غی66ر المتاح66ة  الماركس66یة( كان ینفق كل مصروفھ على الكت66ب  
ریج66س دوبری66ھ ، في بلده ، وخاصة مؤلفات آرنستوتش66ي غیف66ارا ، و

فانون ، باإلض66افة إل66ى مؤلف66ات م66اركس وانجل66ز وبلیخ66انوف  وفرانز
، التي تشكل الزاد الفكري الرئیسي .أما  وستالینولینین وترو تسكي 

مؤلف66ات غیف66ارا الت66ي كان66ت  كانتما كان یھزه من الداخل فعالً ، فقد 
ألعمال إلى ا باإلضافةتدغدغ شیئاً ما داخل ذاتھ . كانت ھذه الكتب ، 

األدبی66ة والروائی66ة العالمی66ة الخال66دة ، تب66اع ب66أرخص األس66عار عل66ى 
الشوراع في عمان ودمش66ق وبی66روت ، وعل66ى عرب66ات أش66بھ  أرصفة

، وبع66د الع66ودة ، ك66ل روای66ات  رحالتھبعربات الخضار . التھم خالل 
الروس66ي  األدبمكسیم غوركي خاصة ، وأھم الروای66ات الخال66دة ف66ي 

نینا " و " البعث " للی66و تولس66توي ، " والجریم66ة عامة . قرأ " آنا كر
" "واألخوة كارامازوف " لفیدور دوستویفسكي ، و"ال66دون  والعقاب

. وق66د أث66ارت فی66ھ روای66ة " األم "  تش66ولوكوفالھ66اديء" لمیخائی66ل 
الغض666ب إل666ى  م666نلغ666وركي أحاس666یس وانفع666االت عنیف666ة متداخل666ة ، 
ى الرق66ة ، مم66ا جعل66ھ الحم66اس إل66ى البك66اء إل66ى العط66ف إل66ى القس66وة إل66

مرات ومرات. بكى عدة مرات مع العم ت66وم ف66ي كوخ66ھ  قراءتھایعید 
الطیبة ، وتع66اطف كثی66راً م66ع  أرضھما، وعاش مع النغ وزوجتھ في 

.  أوھ66ایرام66دام بوف66اري ب66نفس الق66در ال66ذي حن66ق فی66ھ عل66ى س66كارلیت 
وكان یختلس لحظات طویلة یقرأ فیھا ألبرتو مورافی66ا وبل66زاك وامی66ل 

ً ال ، ال زو ف66ي ذات ھ66ذه األعم66ال دائم66اً ، ولك66ن بحث66اً ع66ن مش66ھد  حب66ا
ھناك ویتص66ور ف66ي لحظ66ة حل66م  حمیمةجنسي ھنا ، أو وصف لعالقة 

للحی66اة  األخ66اذیقظة أنھ البطل في كل ھذه العالقات. أما ذلك الوصف 
االجتماعیة في ھذه األعمال ، فلم یكن یھمھ كثی66راً ، إذ ك66ان یعتق66د أن 

ال یعلى علیھ في ھذا المجال كما ق66رأ بع66ض روای66ات  الروسي األدب
خاصة " قص66ة م66دینتین " ، الت66ي اعتبراھ66ا  وأعجبتھتشارلز دیكنز ، 

                                         
 )12)  العدامة (ص1(



 140 

. ك66ان ینف66ق مص66روفھ عل66ى  كتابتھا، مع " األم" أفضل أعمال یمكن 
 .)1(ھذه الكتب ) 

یرید أن یكون مفكراً طلیقاً ، ال یتقید بأي دین أو مذھب س66وى  ھوـ 2
 .(العلم!) 

ال66دین ح66ول  م66درس( یذكر ذات مرة أنھ دخ66ل ف66ي مجادل66ة م66ع  
نظریة النشوء واإلرتق66اء ل66دارون ، ح66ین ش66تم ھ66ذا الم66درس النظری66ة 

ب66الفكر واإللح66اد ، وش66تم ص66احبھا واص66فاً إی66اه بالیھودی66ة  إیاھاواصفاً 
والمس66لمین . ی66ذكر یومھ66ا أن66ھ ق66ال  اإلس66الموالمؤامرة الیھودی66ة عل66ى 

نظریة إنتاج علمي ، والعل66م ھ66و س66ید العص66ر ش66ئنا للمدرس إن ھذه ال
 وأص66لأم أبینا . قد یخطىء دارون وقد یص66یب بش66أن أص66ل اإلنس66ان 

األن66واع ولك66ن التط66ور حقیق66ة تف66رض نفس66ھا ، كم66ا أن دارون ل66یس 
ً یھودیاً ال أباً وال  . یومھ66ا اتخ66ذ من66ھ م66درس ال66دین موقف66اً ع66دائیاً ،  أم66ا

ذل66ك ل66م یك66ن یھم66ھ كثی66راً ب66ل ل66م  ولك66ن واصبح ال ینادیھ إال بالفاسق .
ال66ذي  اإلنط66القیك66ن یھم66ھ عل66ى اإلط66الق، م66ع ذل66ك الحم66اس وذل66ك 

 .)2(وجده في عالمھ الجدید )
سیاس66یاً ف66ي تنظ66یم )  مناض66الً ( أرید أن أكون مفك66راً طلیق66اً ، ال  
)3(. 

الم66زج ب66ین  یحب بلماركسي المذھب ، لیس كالماركسیین ،   ھوـ 3
 ومیة العربیة : الماركسیة والق

، إذ وج66د  المنطلق66ات( أعجبت66ھ كتاب66ات یاس66ین الح66افظ وك66ذلك  
ً فیھا مزیج66اً أخ66اذاً ومثی66راً م66ن الماركس66یة والقومی66ة . وج66د فیھ66ا   ش66یئا

كان یشعر أنھ ینقص الكتابات الماركسیة التي قرأ ، وك66ذلك الكتاب66ات 
" . فق66د س66بق ل66ھ أن ق66رأ " ف66ي س66بیل البع66ث اختالفھ66االقومی66ة عل66ى 

وص66الح البیط66ار ،  ال66رزازلمیش66یل عفل66ق ، وبع66ض كتاب66ات منی66ف 
،  الناص66روالكتابات الناصریة القلیلة مثل فلسفة الثورة ، لجمال عب66د 

وكتابات أن66ور الس66ادات ح66ول ث66ورة یولی66و وعب66د الناص66ر ، وك66ذلك " 
ھیكل التي ینشرھا ف66ي جری66دة األھ66رام ك66ل  حسنینبصراحة " محمد 

                                         
 ) . 13-12(  العدامة)  1(
 ) 15-14(ص  العدامة)  2(
 ) .26( ص العدامة)  3(
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"ص66وت الع66رب " م66ن   إذاع66ةیھ66ا م66ن خ66الل یوم جمع66ة ، ویس66تمع إل
ممنوع66ة م66ن ال66دخول ف66ي بل66ده . كان66ت  األھ66رامالق66اھرة ، فق66د كان66ت 

واألممیة ، وبق66در  االجتماعیةالكتابات الماركسیة تركز على المسألة 
ً م66ا ك66ان   للمس66ألة االجتماعی66ة ومؤمن66اً بھ66ا ، بق66در م66ا ك66ان  متحمس66ا

ر أن66ھ ق66ومي حت66ى النخ66اع ، .إن66ھ یش66ع األممی66ةمت66ردداً بش66أن المس66ألة 
عب66د الناص66ر ،  جم66الوالقومیة تسري ف66ي عروق66ھ . وتھ66زه خطاب66ات 

وتثمل6666ھ الش6666عارات القومی6666ة الت6666ي یطلقھ6666ا البعثی6666ون والناص6666ریون 
العرب . لكن رغم ذلك ، كان یحس أن ھنالك شیئأ ناقص66اً  والقومیون

یعط666وا المس666ألة االجتماعی666ة حقھ666ا م666ن  ل666م، ك666ان یش666عر أن ھ666ؤالء 
العلمی66ة  واإلش66تراكیةھتمام، وخاصة قضایا مث66ل الص66راع الطبق66ي اإل

اعتقد أن الفكر الماركسي ، رغ66م بع66ض  ولذلكوالحتمیة التاریخیة .  
الطری66ق ویعط66ي فلس66فة  ینی66رالتحفظ66ات ، ھ66و ال66ذي م66ن الممك66ن أن 

 تم66زجمتكامل66ة للحی66اة . أعجبت66ھ كتاب66ات الح66افظ والمنطلق66ات ألنھ66ا 
تماعی66ة . جامع66ة م66ا یش66عر بمی66ل إلی66ھ ف66ي فلس66فة المسألة القومیة باإلج

 )1(واحدة )
. أعتق666د أنھ666ا  وال666رزاز( ال تعجبن666ي أفك666ار عفل666ق والبیط666ار  

 بحاج66ةعاطفیة أكثر من اللزوم ، رغ66م إیم66اني بإطارھ66ا الع66ام . نح66ن 
إلى فلسفة متكاملة . وأعتق66د أن الماركس66یة ھ66ي الح66ل رغ66م الن66واقص 

 )2()  إكمالھاالتي من الممكن 
ف66إني أج66د نفس66ي  ،( إذا كان ما ف66ي المنطلق66ات ھ66و فك66ر البع66ث  

 )3(فیھ ، فھو یمزج القومیة بالماركسیة . . . وھذه ھي قناعاتي ) 
وفك66ره  التنظ66یم( أح66س ب66الھلع والنف66ور م66ن ك66ل م66ا یم66ت إل66ى  

 )4(بصلة . وبقیت عالقتھ الحمیمیة بالماركسیة )
ف66ي الت66اریخ ، ب66ل  البط66لیتبنى فكراً ماركسیاً ال یعتقد بدور  ھو 

 الفوقی66ةھ66ي التناقض66ات المادی66ة واالجتماعی66ة التحتی66ة ، وانعكاس66اتھا 
 )1(السیاسیة والثقافیة)

                                         
 ) .62-61(  العدامة)  1(
 ). 63(  العدامة)  2(
 ) . 64( ص العدامة)  3(
 )  224( ص  العدامة)  4(
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. . . ھي الفكر العلمي الشامل القادر على منحن66ا مف66اتیح  الماركسیة( 
، ومن لدی66ھ ھ66ذه المف66اتیح ال خ66وف علی66ھ  والسیاسةالتاریخ والمجتمع 
 )2(وال ھو یحزن  ) 

 )3(أني میال إلى الفكر الماركسي ) الحقیقة( 
 )4() أصولھایتعلم الماركسیة على   سوف( 
 . )5(؟ . . . أنا اشتراكي ) شیوعيقال لك إني   من( 
 . )6(أمیل إلى الماركسیة ، ولكني لست شیوعیاً ) أنا( 
ھشاماً برغم ھذا الحسم (الماركسي) لتوجھھ إال أن66ھ بق66ي  ولكن  

أم66ره تص66ارعھ أفك66ار ش66تى ح66ول ھ66ذا الك66ون ،  ف66ي مت66ردداً متحی66راً 
فأص66بح ین66ادي بتفاھ66ة  یستوعبھوخالقھ ، وأحداثھ ، مما لم یستطع أن 

 وت66وجسھذه الحی66اة وأھلھ66ا ، وعبثی66ة أح66داثھا وأق66دارھا ، م66ع ترق66ب 
 لھجوم الموت (الغادر!) علیھ : 

ویؤكل الخبز  الحشیش(لیست الحیاة إال حفلة ماجنة یُدخن فیھا  
وساً بالنبیذ والعرق الراشح م66ن أجس66اد أدمن66ت الج66نس ، وأدماھ66ا مغم

، ومزق66ت نفس66ھا بوحش66ة أخالقی66ة .نح66اول أن نض66في المث66ال  الھ66وى
، ولك66ن ك66ل ش66ىء ینكش66ف ول66و بع66د  العابثةوالجمال على ھذه الحفلة 

م66ن ق66دیم  عاری66ةحین ، وتقف الحقیقة عاری66ة م66ن جدی66د ، كم66ا ول66دت 
لمجھ66ول یت66ربص م66ن بعی66د ، والعج66ز الع66دم یق66ف بالمرص66اد ، وا… 
 )7()  المجتمعیقید 

ول66یس كمص66یر  ،(الموت قادم ال محال66ة .. إن66ھ مص66یر ملم66وس  
األمة أو الطبقة، مشكوك فیھ بقدر ما ھو مش66كوك ف66ي األم66ة والطبق66ة 

ولم66اذا ھ66ذه اللعب66ة … ذاتھم66ا . فلم66اذا اإلحتی66اط ، ولم66اذا الخ66وف ؟ 
نح66ن إال ممثل66ون ف66ي مس66رحیة ، م66ا  …الس66مجة ، لعب66ة الق66ط والف66أر 

                                                                                                                     
 )   278( ص  العدامة)  1(
 ) 283(  العدامة)  2(
 )  57(ص  العدامة)  3(
 ) 105( ص العدامة) 4(
 ) . 123(ص الشمیسي) 5(
 ) .24(ص الشمیسي) 6(
 ) 186(ص الكرادیب) 7(



 143 

الیلب66ث أن  فإن66ھوسواء طال دور أحدنا في ھذه المسرحیة أم قص66ر ، 
 … ینتھي ، وتنتھي كل المسرحیة في النھایة 

 بعد تردد طفیف .  ثم 
 
، لم66ا اخت66رت االش66تراك  البدای66ة ف66ي )1(كان لي من األم66ر ش66یئاً  ولو ـ

 .)2(في المسرحیة من األساس )
أن66ھ مج66رد عب66ث  أوھو حكمة خافیة الندریھا ، ( ھل ما یجري  

 ؟اعتدنا علیھ فأصبح نظاماً ، أم ھو مزیج منھما ، أم ال ھ66ذا وال ذاك 
أین المعنى في كل ذلك وما ھو النظ66ام ؟ ال أح66د ی66دري ، ول66ن ی66دري 

 .)3(أحد )
أجم66ل م66ا ف66ي الحی66اة  یأخذإنھ … ( یالھذا الموت الجبان الغادر  

… یده ، ویح66ل ض66یفاً ثق66یالً ح66ین النری66ده ویضحك ویھجرنا حین نر
موس66ى ل66م یفق66أ ع66ین عزرائی66ل ح66ین أت66ى لق66بض روح66ھ ، ولكن66ھ  لی66ت

حت66ى ل66و م66ات عزرائی66ل ، ھ66ل  ولك66ن… قص66م ظھ66ره أو دق عنق66ھ 
ال  الم666وتیم666وت الم666وت ؟ ویقل666ع ع666ن أفك666اره ھ666ذه ویقتن666ع بأھمی666ة 

 . )4()ستمرار الحیاة ، ولكنھ یكرھھ ، وال زال یعتقد بجبنھ وغدره 
، ال66ذي  الكائن66ات(علیك الرحمة یاابن آدم . ظنن66ت نفس66ك أك66رم  

طرد من أجلھ عابد األزل من الرحمة والملكوت ، فاكتشفت أنك أتفھ 
وأحقر من بعوضة، یا لك من معت66وه ی66ا اب66ن آدم ، أردت أن  ذبابةمن 

من أنسنك ، ولكن66ك وج66دت نفس66ك ف66ي ع66الم  لكتكون إنساناً كما أراد 
 . )5()  وقحةصرصار تائھ ، وتسحق فیھ كذبابة تداس فیھ ك

یح66ب الق66راءة من66ذ  فھو: ھذه أبرز مالمح (ھشام العابر) :  قلت 
ص666غره ف666ي الكت666ب (المحّرم666ة) الفلس666فیة والماركس666یة ، الت666ي كان666ت 

ـ لضررھا ـ في بالده (الس66عودیة) ولھ66ذا ك66ان یح66رص عل66ى  ممنوعة
 تحصیلھا من عدة منافذ . 

                                         
 ! والصحیح : شيٌء . ھكذا) 1(
 ) .193(ص الكرادیب) 2(
 ) .215(ص الكرادیب) 3(
ً وسیأتي ) . 242( الكرادیب) 4(  تسمیة ملك الموت بعزرائیل . خطا
 ) . 252، ( الكرادیب) 5(
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والفك66ر  الماركس66يفق66د تعل66ق قلب66ھ ب66الفكر  قراءت66ھ ھ66ذه وألج66ل 
القومي الذي كان عالیاً صوتھ شدیداً ھیجانھ في تل66ك الفت66رة ، فح66اول 

یمزج بین (القومیة والماركسیة) متأثراً ب66بعض قی66ادات ومنظ66ري  أن
 (حزب البعث) . 

إل66ى ھ66ذا الح66زب  ـھذا انضم (ھشام) ـ على كرٍه وتمنع  وألجل 
اً طلیق66اً ، ب66دالً م66ن حص66ره ف66ي ص66رامة ، ألن66ھ ی66ود أن یك66ون مفك66ر

 .  التنظیمات
ألنھ لم یعرف لھا  ،نظرتھ إلى الحیاة سوداویة تشاؤمیة  وكانت 

 ل66مھدفاً ، ولم یفقھ حكمة هللا م66ن خلقھ66ا ، وجع66ل الخل66ق یتوارثونھ66ا ، 
یعد یرى منھا سوى أنھا حیاة ال قیمة لھ66ا ، تج66ري أح66داثھا وأق66دارھا 

 .  فیھبعبٍث ال حكمة 
ویتض666ح بع666د ھ666ذا الم666وجز ع666ن ھش666ام الع666ابر (أو ترك666ي الحم666د !) 

 ـ سیكون حول :  تطویلوأفكاره أن الحدیث ـ دون 
 بیان تنقص الحمد في ثالثیتھ :  ـ 6
 £ . ـ     أ
 ومالئكتھ .  ـ   ب
  وكتبھ .       ـ جـ
 ورسلھ .  ـ    د
 ودینھ .  ـ ھـ
 وعباده الصالحین .  ـ    و
 . مباحث أخرى  ـ 7
 
 
 
 
  

 : ثالثیتھ في یتنقص الحمد تركي
 الصالحین وعباده ودینھ ورسلھ وكتبھ ومالئكتھ هللا

   
 : ـ وجل عز ـ � الحمد تنقص
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 كم66ا یعظم66ھ ولم قدره حق ـ وجل عز ـ هللا الحمد تركي یقدر لم 
 یتح66دث وكأن66ھ روایت66ھ ف66ي عن66ھ تح66دث ب66ل ، المؤمن66ون عب66اده یعظمھ
 ـ والس66خریة بالتح66دي ممل66وءة بعب66ارة للن66د الن66د ح66دیث مثل66ھ بش66رٍ  عن

 ال66ذي الرم66زي باألس66لوب أش66دھا أخف66ى ق66د ك66ان وإن ، ـ ب66ا£ والعی66اذ
 ھ66ذه مث66ل ف66ي یخوض66ون عن66دما البش66ر م66ن الص66نف ھ66ذا م66ن عھ66دناه
 .  األمور

 ھ666ذا أھ666ل ع666ن ش666اذة غریب666ة بلھج666ة روایت666ھ ف666ي ج666اء فالحم666د 
 ذل66ك ف66ي تجرأ حیث ـ وتعالى سبحانھ ـ ربھم عن حدیثھم في المجتمع
 .  فاجرة وقحة بصورة

 المس66لمین دی66ار ف66ي الحداث66ة لتی66ار الج66رأة ھ66ذه ف66ي مش66ابھ وھ66و 
 أش66عارھم ف66ي)  الكفری66ة(  الظ66اھرة ھ66ذه ت66رددت م66ن أول كانوا الذین

 ـ وج66ل ع66ز ـ هللا ع66ن الح66دیث ع66ن یتورع66وا ل66م حی66ث ، وأح66ادیثھم
 :  المثال سبیل على ذلك فمن ، بشریة سوقیة بألفاظ

 )  بالدي في الناس(  قصیدتھ في الصبور عبد صالح قول 
  ، اإللھ أیھا یا( 
  موحش قاسٍ  أنت كم
 . )1()  اإللھ أیھا یا
 
 
 
 :  البیاتي) الماركسي( الشاعر وقول 

  الیھود یبیعھ مدینتي في هللا(   
 !! )2() طرید مشّرد مدینتي في هللا

 :  بسیسو معین وقول 
  ب األبوا جمیع وطرقت(  

  عاھرة أخفتني
  قدیس بي ووشى

                                         
 ) . 31ـ30(ص دیوانھ) 1(
 ).  526( ص  دیوانھ) 2(
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  معي هللا كان
  ھناك هللا لكن
 !! )1()  بولیس مركز في..  بشھادتھ یدلي

 :  زیاد توفیق لووق 
 ن األفرا ومداخن(  
 !!)2() المنایا كآلھة..  قائمة 
 :  دریش محمود وقول 

  القدس نرسم(   
  الخضرة داكن خطٍ  فوق یتعرى إلھً 
 !! )3()  تھاجر عصافیر أشباه

 القذرة أشعارھم في تتناثر كثیرة) كفریة( عبارات في..  وھكذا 
)4( 
 المس66لمین دی66ار إلى وفدت قد السیئة الظاھرة ھذه أن ظني وفي 

 أش66عارھم تُرجم66ت ال66ذین ، وكت66ابھم والنص66ارى الیھ66ود ش66عراء عب66ر
ً  مصدراً  وكانت وعباراتھم  .  المسلمین لشعراء رئیسا

 هللا یعظم66ون ال ـ معل66وم ھ66و كم66ا ـ رىوالنص66ا الیھ66ود وأولئ66ك 
 .  وباطلھم لغوھم عن اسمھ ینزھون وال ، تعظیمھ حق

 كت66بھم ف66ي ج66اء بم66ا ت66أثرھم ھ66و ـ هللا عن66د والعل66م ـ ذل66ك وسبب 
 ـ وج66ل ع66ز ـ هللا ع66ن الحدیث عند) التوراة سیما ال( المحّرفة الدینیة
 فاتھوص66 هللا ع66ن!)  المقدس66ة(  الكت66ب تلك66م تتح66دث حی66ث وص66فاتھ
 ف66ي وتع66الى س66بحانھ الم66ولى(   فجعلوا وصفاتھم، الخلق عن كحدیثھا
 . )5()  الندم كثیر الغضب، سریع ، حقود بشر صورة

                                         
 ) . 440( ص  دیوان) 1(
 ) . 184(ص دیوانھ) 2(
 ) .398(ص دیوانھ) 3(
(الحداث66ة : مناقش66ة ھادئ66ة لقض66یة س66اخنة ) لل66دكتور محم66د  كت66ابلفض66ح ش66عراء الحداث66ة  انظر) 4(

 خضر عریف . وكتاب (الحداثة في میزان اإلسالم) للشیخ عوض القرني . 
الق66دیم )) لل66دكتور محم66د الب66ار ،  والعھ66دجاللھ واألنبیاء علیھم الس66الم ف66ي الت66وراة  جل) (( هللا  5(

 ) . 5(ص



 147 

 هللا ع66ن)  الثاني اإلصحاح ، التكوین سفر(  في قولھم ذلك فمن 
 ، عم66ل ال66ذي عمل66ھ م66ن الس66ابع الی66وم ف66ي هللا وف66رغ: (   ـ وجل عز ـ

 ! )1() … عملھ الذي عملھ جمیع من السابع الیوم في فاستراح
 تاھوا عندما الیھود بأن ـ وجل عز ـ هللا عن إخبارھم ذلك ومن 

 س66فر ف66ي ج66اء! ( الخ66روج طری66ق إل66ى فھ66داھم ـ وج66ل ع66ز ـ هللا نزل
.  البری66ة ط66رف في إیثام في ونزلوا ، سكوت من وارتحلوا" الخروج
 الطری66ق في لیھدیھم سحاب عمود في نھاراً  أمامھم یسیر الرب وكان
 . )2()… لھم لیضيء نار عمود في ولیالً  ،
 
 
 ع66ن هللا تع66الى ـ وجھ66ھ ویلط66م یبك66ي هللا أن زعمھ66م ذل66ك وم66ن 

 ـ الس66الم علی66ھ یعق66وب یص66ارع ـ تع66الى ـ وأن66ھ)3( ـ كبی66راً  عل66واً  ذلك
 ـ وأن66ھ!! )5(األحب66ار كبی66رم أم66ا بخطئ66ھ اعت66رف ـ تع66الى ـ وأنھ!! )4(

 !!)6(ىوینس ویحزن یندم ـ تعالى
ـ   هللا لع66نھم ـ الیھود ألصقھا التي السیئة الصفات تلك آخر إلى 

  ـ وتعالى سبحانھ ـ العالمین برب
 :  االفتراءات ھذه ذكر أن بعد البار محمد الدكتور یقول 
 الت66وراة ف66ي وتع66الى س66بحانھ هللا ص66فات أن إل66ى نخل66ص تق66دم ومم66ا( 

 بل..  ومدبرھا األكوان خالق هللا صفات تكون أن یمكن ال ، والتلمود
 .  البشر أراذل صفات من إال تكون أن یمكن ال
 ، والك666ذب والغث666اء االفت666راءات ھ666ذه م666ن كثی666ر م666ن قلی666ل ھ666ذا 

 والعھ66د والت66وارة..  وتع66الى س66بحانھ الم66ولى وص66ف ف66ي والتج66دیف
 الخبیث66ة والس66جایا المنك66رة األوص66اف بھ66ذه ملیئ66ة كلھا والتلمود القدیم

                                         
 ) . 21السابق (ص المصدر) 1(
 ) . 23السابق (ص المصدر) 2(
 ) . 27السابق ( المصدر)  3(
 ) . 30السابق (  رالمصد) 4(
 )30السابق ( المصدر) 5(
 ) .31السابق (  المصدر) 6(
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 یمك66ن فكی66ف ، وأراذلھ66م البش66ر أحط إال بھا وصفی أن یمكن ال التي
 . )1(؟!)وتعالى سبحانھ المولى بھا یوصف أن
ً  أورد أن بعد ـ هللا حفظھ ـ الخلف سعود الدكتور وقال   م66ن ش66یئا

 : األكاذیب تلكم
 ع66ز هللا ف66إن ، التحری66ف عل66ى األدل66ة أوض66ح من األمثلة فھذه(  

 ف66ا£ ب66النقص عریش66 م66ا وك66ل المطلق الكمال بصفات موصوف وجل
 بوص66ف تش66عر ص66فات كت66ابھم الیھ66ود فتض66مین عن66ھ، منزه وجل عز
 دلی66ل ، المطل66ق والكم66ال والربوبیة األلوھیة بمقام تلیق ال بصفات هللا

 ال66ذي الكت66اب یتض66من أن یمك66ن ال إذ والتب66دیل التحری66ف على واضح
 .  وعال جل فیھ یطعن ما هللا عند من نزل

 مت66أخروھم تج66رأ متق66دمیھم قب66ل م66ن االفت66راءات ھ66ذه وبأمث66ال 
 هللا وأن ، وأحب66اؤه هللا أبن66اء أنھ66م واعتق66ادھم ، هللا عل66ى االفتراء على
66نَا ل66َنْ  ق66َالُوا: {ووج66ل ع66ز هللا ق66ولی ھذا وفي، یعذبھم ال إال  الن66َّارُ  تََمسَّ
ھُمْ  َمْعُدوَداتٍ  أَیَّاًما  .)3() )2(} یَْفتَُرونَ  َكانُوا َما ِدینِِھمْ  فِي َوَغرَّ

 الكت66اب أھل وشعراء كتاب أخذھا قد الفاسدة العقیدة فھذه:  قلت 
 دون وأش66عارھم نث66رھم ف66ي یرددونھا فأضحوا)  المحرفة(  كتبھم من
 ق66د!)  المقدس66ة(  كت66بھم ألن ، الع66المین رب م66ن خج66ل أو خ66وف أي

 ـ وجل عز ـ بربھم والطعن االستخفاف ھذا وتردید نقل على جرأتھم
 .  فوسھمن من ھیبتھ وأسقطت

 ف66ي العقیدة تلك فنقلوا )4( العرب)  نصارى(  بعدھم من جاء ثم 
 . ونظمھم كتاباتھم

)  ی66دعون(  ال66ذین وش66عراؤنا كتابن66ا أخ66ذھا الكف66رة ھ66ؤالء وعن 
 ھ66ذا ع66ن یعص66مھم أن دون ألولئ66ك تقلی66دا فیھ66ا فخاض66وا ، اإلس66الم
  ـ وجل عز ـ هللا من رھبة المنكر الخوض

! )  المس66لمین(  الش66عراء لبعض عبارات ونقرأ نسمع فأصبحنا 
 جب66ین لھ66ا وین66دى ، والنص66ارى الیھ66ود عب66ارات كفرھ66ا ف66ي تض66اھي

                                         
 )41) المصدر السابق (1(
 . 24آل عمران ، اآلیة  سورة) 2(
 ) . 93والنصرانیة ( ص الیھودیةفي األدیان :  دراسات) 3(
 وجبرا إبراھیم جبرا ، وإیلیا حاوي وغیرھم . ،الخال ، وجورج شحاده  كیوسف) 4(
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 ف66ي الك66افرین ت66ابعوا ال66ذین إخوان66ھ حال على ویأسى ، الموحد المسلم
ً  ، العالمین برب طعنھم  سنن لتتبعن"  الصنف ھذا في eلقول مصداقا
 ض66ب جح66ر دخل66وا ول66 حت66ى.  بالق66ذة الق66ذة ح66ذو ق66بلكم ك66انوا ال66ذین

 ل66یس أي )1(" ؟ فم66ن"  e ق66ال ؟ والنص66ارى الیھ66ود:  قی66ل"  لدخلتموه
 . ھم إال

 أخب66ر ال66ذي الجح66ر ھ66ذا وش66عرائنا كتابن66ا م66ن ش66رذمة دخل وقد 
 ـ وج66ل ع66ز ـ خ66القھم ف66ي طعن66وا ب66أن علی66ھ زادوا ب66ل eالرس66ول عنھ
  سبق كما ـ البریة شر ھم لمن متابعة

 الش666عر ف666ي االس666طورة(  كتاب666ھ ف666ي داود أن666س ال666دكتور یق666ول 
 ): الحدیث العربي

 واإلنجی66ل الت66وراة وبخاص66ة المقدس66ة الكتب إلى انشعراؤ لجأ(  
 ف66ي یعیش66ون ألنھ66م ربم66ا ، الس66بیل ھ66ذا ف66ي الق66رآن من استفادوا وقلما
 مقدس66اتھا أق66دس إل66ى الفنی66ة النظ66رة ھ66ذه مث66ل تستس66یغ ال إس66المیة أمة

 الش66عر ف66ي فن66ي اس66تلھام مص66در نك66ا المق66دس الكت66اب وألن ، الدینی66ة
 وألن.  ألق66دمینا أس66اطیر الش66عراء ھ66ؤالء اس66تلھم م66ا بمث66ل األورب66ي
ً  ثم66ة  األس66اطیر ومجموع66ات ك66التوراة كت66اب ب66ین ـ ن66رى كم66ا ـ نس66با

 لألھ66واء وتجس66یدھا ، اإلنس66ان لن66وازع تص66ویرھا ق66وة ف66ي المتوارث66ة
 الح66دیث ھ66ذا ع66نھم تتح66دث ال األنبی66اء عن تتحدث حین حتى البشریة
ً  ل66دیھم نج66د ب66ل ، الق66رآن في تجده الذي المتطھر  ، الغرائ66ز م66ن فیض66ا
ً  للشھوات وغلبة  مم66ا ذل66ك وغی66ر ، والخدیعة الحیل إلى ولجوءً  أحیانا
 مم66ا األنبی66اء م66ن وغیرھم66ا س66لیمان وع66ن داود ع66ن الحدیث في نجده
 وس66لوكھا الجارف66ة نوازعھ66ا ف66ي األس66طوریة الشخص66یات م66ن یقربھم
 ) مسلك كل

ً )  الحم66د(  ج66اء ثم:  قلت  ً  الرك66ب ھ66ذا إل66ى منض66ما  ف66ي ومتح66دثا
 فم66ن م66ؤمن ع66ن تص66در ال بش66عھ بعب66ارات وج66ل عز ربھ عن ثالثیتھ
 :  ذلك

                                         
 البخاري ومسلم . جھأخر) 1(
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 فق66د لكن66ھ ، ع66ارف مع یتحدث أن أراد: ( ھشامعلى لسان  قولھ 
 أش66یاء كلھ66ا..  العل66م ، الجبری66ة ، الحتمی66ة ، هللا.  الح66دیث ف66ي الرغب66ة
 .)1()هللا فھو ، ذلك لھ یوفر فمن ، الخروج یرید.  امنھ بقشة یتعلق

 جس66د ف66ي ال66روح اإللھ حشر أن منذ ھنا أنھ یحس: ( عنھ وقولھ 
 .)2() آدم

ً : ( وقولھ  وهللا ، نعی66ھ ال ال66ذي والتاریخ ، یجئ ال الذي المستقبل دائما
 .)3() شيء كل ویبررون ، شيء كل وراء یقفون نراه، ال الذي
 بن666ي م666ن نفس666ھ تص666ور … جمی666ل یقظ666ة لحل666م واستس666لم: ( وقول666ھ
 یوش66ع أن66ھ تص66ور.  األب66د إل66ى أس66یره ك66ان ل66و وود ، س66ام أو إسرائیل
 شیخوخة ال.  ذاتھ الزمن إیقاف على قادر.  ذاتھ سوبرمان أو ، نفسھ
 … ال ول66م … ذات66ھ هللا أنھ تصور.  تحقیق … وال ألم وال موت وال
 وهللا هللا نح66ن )4( ؟ ب66يالعر واب66ن والس66ھروردي الح66الج عن فرقھ ما

 أكث66ر ولك66ن ، ومحم66د والمس66یح موس66ى رس66الة تل66ك كان66ت … نح66ن
 ؟ یفع66ل فم66اذا ، اآلن هللا ذات إن66ھ هللا اب66ن فجعل66وه ، یدركون ال الناس
 … ولك66ن ؟ البش66ر ب66ین السعادة وینشر ، راحھ أكثر الكون یجعل ھل
 دی66وجین أم أرس66طوا أم أفالطون أم سقراط سعادة!  ؟ السعادة ھي ما
 جمل666ة … وأم ، وأم أم ب666وذا أم كونفیش666یوس أم زین666ون أم أبق666ور أم

 عل66ى وقض66ى الس66عادة نش66ر ل66و ث66م.  ذاتھ66ا كالحیاة.  لھا نھایة ال أمَّات
 یمك66ن فكیف ، األلم نقیض أو الشقاء نقیض للسعادة یكون فھل ، األلم
 ف66ي الل66ذة عدیم66ة ل66ھ ب66دت الجن66ة حت66ى ؟ األلم ختفى إذا السعادة إدراك
 ، ذاتھ66ا تس66كر ال الخم66رة.  األل66م عدیم66ة جھ66نم ب66دت كم66ا اللحظ66ة تل66ك

 ، نفس66ھ رائح66ة م66ن یت66أذى ال الب66راز … نفس66ھا تح66رق ال والجم66رة
 وال ، الفل66ة ل66ذة الكتشاف البراز من البد.  ذاتھ بریح یستمتع ال والفل
ً  ونار جنة ھناك كان ولذلك.  البراز قذارة الكتشاف الفلة من بد  ، معا
 تحقی66ق …یس66بحون ق66در ف66ي وك66ل ، وفرع66ون نب66ي ، وش66یطان هللا

                                         
 ) .154( ص الكرادیب) 1(
 ). 213(  الكرادیب) 2(
 ).  130( ص  الكرادیب) 3(
) وھ66و الص66وفي الملح66د المش66ھور ، أم66ا ( اب66ن العرب66ي )  أل( ابن عرب66ي ) ب66دون (  الصواب)  4(

 فھو الفقیھ المالكي صاحب كتاب " العواصم " .
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 ، األل66وان تتوح66د وعن66دما.  األل66وان توحی66د یعن66ي ، وح66دھا الس66عادة
 … مش66كلة.  التج66انس في والعماء ، االختالف في المعنى … تختفي
 وأع66دل وأحل66ى أجم66ل وجعلھا … مشكلة الحالي بشكلھا الحیاة وجود
 ، هللا ذات ك66ان ل66و ؟ لمش66كلةا ھ66ي الحی66اة ذات تك66ون ال ل66م، مش66كلة
 ممثلیھ66ا وص66رف ، الممل66ة المس66رحیة ھذه أللغى.  ذاتھا الحیاة أللغى
 فك66ل ، الوج66ود م66ع حری66ة ال.  المعروف66ة المق66ررة األدوار تل66ك وألغى
 .)1() … العدم في الحریة

ً  … ی66ا£ أن66ت مس66كینٌ !  أعلم هللا: ( وقولھ   م66انقوم نَُحمل66ك دائم66ا
 .)2() أخطاء من بھ
 لإلل66ھ تح66د ھ66و االنتح66ار إن: ( عارف)  الشیوعي(  لسان على قولھو

 .  نفسھ
 :  بسرعة یضحك وھو ثم 
 اخت66رت ق66د أن66ي یعن66ي صدیقي یا االنتحار … إلھ ھناك كان إن ھذا ـ

 أخت66اره م66ا ھو الحق فالنعیم … إرادتيء بمل النعیم ورفضت الجحیم
 أخت66اره ح66ین نع66یمال ھ66و الجح66یم … أن66ا لیس ما لي یختاره ما ال ، أنا
 . أنا لي غیري بختاره حینما الجحیم ھو والنعیم ، أنا
 وق66د ، جلس66تھ ف66ي یعت66دل ث66م ، أخ66رى م66رة ع66ارف ویض66حك 

 ھش66ام إل66ى ینظ66ر ھ66وو وق66ال ، الس66لیمة عین66ھ وبرق66ت ، عین66اه اتسعت
 :  ما نصر بعالمات وجھھ اكتسى وقد
 أن هللا عل66ى الفرص66ة تف66وت االنتح66ار فف66ي.  هللا على نصر االنتحار ـ

 أن وتعل66م تنتح66ر ح66ین بإرادتك النار تدخل فأنت.  مصیرك لك یختار
 فع66ل م66ن أن66ت ب66ل ، الن66ار أدخلك من ھو هللا لیس.  النار ھو مصیرك

…  
 :  یقول وھو ھشام وابتسم 
 یك66ون أال ، انتح66ارك م66ن ب66الرغم الجن66ة أدخل66ك هللا أن افرض ولكن ـ
 ؟ منك بالرغم لك واختار الفرصة علیك فوت قد
 :  یقول وھو بحبور عارف وضحك 

                                         
 ) .138ـ 137( ص الكرادیب) 1(
 ) . 62( ص الكرادیب) 2(
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 قد فأكون الجنة هللا أدخلني وإذا ، فبإرادتي النار دخلت فإذا … كال ـ
 ولكن66ھ ، انتح66رت لو فیما بالنار توعدني لقد … علیھ إرادتي فرضت
 یغیر وجعلتھ ، علیھ إرادتي فرضت لقد.  الوعید برغم الجنة أدخلني
 … انتصارا؟ االنتصار ھذا دأبع.  لھ نداً  أصبحت لقد ، وعیده

  ؟ البدء منذ االختیار علیك قَدَّر ھو یكون ال ولماذا ـ
 .  حینذاك كلھا اللعبة فضحت قد أكون ـ
 :  یردد وھو االسترخاء إلى عارف وعاد 
 . )1() وأنواعھا السلطة أشكال كافة على النھائي النصر ھو االنتحار ـ
  

 ) لغیر هللا : العبادةیصرف (  الحمد
)  العب66ادة(  لف66ظ ام66تھن أن66ھ ـ وج66ل ع66ز ـ لخالق66ھ تنقص66ھ وم66ن 

 وإنما ، لھ شریك ال وحده هللا عبادة وھو ، موضعھا غیر في وجعلھا
 . لبعض بعضھم البشر عبادة في جعلھا

 :   سویّر!)  عشیقتھ(  لسان على قال حیث 
ً  معبوده مع یشرك ال والعبد ، ھشام یا أعبدك أنا(    .  شیئا
 وق66د ، الم66زاح م66ن بش66يء ق66ال أوقص66د غای66ة أو ھ66دف وب66دون 

 :  الداخل من علیھ یسیطر بالزھو أحس
 .  الوحید المعبود ھو.  با£ إال یكون ال الشرك ولكن ـ 
 زادت66ا وق66د ، المبللت66ین بعینیھ66ا إلی66ھ نظ66رت ، متوحش66ة وكنم66رة 

 ً  :  تقول وھي ، اتساعھما على اتساعا
 مقب66ول من66ك ش66يء وك66ل. وتع66ذبني ترحمن66ي … ربي أنت إذا ـ 

 .  ومحمود
 :  بتلقائیة فقال ، فعالً  اإلحتمال یستطع ولم 
 . العظیم هللا أستغفر … العظیم هللا أستغفر ـ 

 بال66ذنب یك66ون ما أشبھ ، یعرفھ ال وشيء الزھو من وشعور ذلك رّدد
 األخ66رى یده فمدَّ  ، یده على قابضة یدھا كانت.  داخلھ في یمتزجان ،

 أحض66انھ في ھي ارتمت فیما ، بلذَّة ویتحسسھ خدھا ىعل یربت وأخذ
 :  تردد وھي ، مسموع بصوت تشمھ وأخذت ، بعنف

                                         
 ) . 79ـ 78( ص  الكرادیب) 1(
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 .)1()  أعبدك … أعشقك … ھشام یا أحبُّك … أحبُّك ـ
  

 : عظیم تنقص
  ـ وجل عز ـ £ تنقصھ ومن 

ً  قولھ  :  منامھ في یحلم وھو ھشام عن متحدثا
 الب66رد وقش66عریرة ، ءالص66حرا في ھدى غیر على یسیر وأخذ( 
 النجوم.  یسیر أنھ رغم ، یسیر ال أنھ یوحي شيء كل.  علیھ تستولي
 ، تنجل66ي أن یری66د ال األبع66اد عدیمة والظالم والصحراء ، النجوم ھي

 أنھ لھأ یھی أم  یسیر أھو یدري فال النھایة، وتالشت ، البدایة واختفت
 رغ66م الغ66امر ب66الفرح وأح66س ، بعید من نور بصیص لھ والح.  یسیر
ً  یزداد النور فیما ، السیر یغذ وأخذ.  یحلم أنھ یعلم أنھ  وتتعدد سطوعا

.  باھ666ت أزرق ل666ون ویتخللھ666ا ، أص666فر و وأحم666ر أخض666ر ، ألون666ھ
 وھ66ي الش66مس أش66رقت فج66أة ث66م ، الن66ور حی66ث إل66ى وص66ل وأخی66راً 
 كان66ت فق66د ، یع66رف التي الشمس ذات تكن لم ھستیري بشكل تضحك
 الحالك الظالم أن إال ، سطوعھا فرغم ، النور مةعدی الحرارة شدیدة
 أن إال ، الش666دیدة الح666رارة م666ن یغل666ي دماغ666ھ وأخ666ذ.  س666ائداً  زال م666ا

ً  ترسل النجوم وأخذت ، برداً  یرتعش كان جسمھ  كل في فضیة سھاما
 یراھ66ا ال صخور على الرنین إلى أقرب بصوت تتكسر حیث ، مكان
 .  ھناك أنھا یعلم ولكنھ ،

 واحة من تأتي منعش ھواء نسمات كانت ، ذلك لك خضم وفي
 كان66ت. بعی66د م66ن رآھ66ا الت66ي األض66واء تل66ك منھا تنبعث الظالل وارفة
 وأخ66ذ.  ال66دخول یس66تطع فل66م ، جوانبھ66ا كل من شائكة بأسالك محاطة
 الدخول وأراد ، إلیھ أتجھ. بعید من الباب لھ تبین حتى ، حولھا یحوم
 ، یدري ال حیث من شخص لھ برز ، تلك اللحظة في أنھ إال ، بعجلة
ً  یحمل  ف66ي ، ث66ور وج66ھ ل66ھ ك66ان فق66د ، غریب66ة ومالم66ح ، طویالً  سوطا
 بمخال66ب أش66بھ ورجلی66ھ یدی66ھ ف66ي مخال66ب ل66ھ ، بش66ریین وجس66م رأس
 اس66توقفھ ، الخنزیر بذیل أشبھ لولبي ذیل یبرز مؤخرتھ وفي ، الكلب
 :  قائالً  یخور وھو الكائن ھذا

                                         
 ) .169( ص الشمیسي) 1(
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  ؟ ناإلنسا أیھا أین إلى ـ
  ؟ كثیر ھذا ھل … والسالم والطعام المأوى أرید ـ
 وال ، واحت66ي الواح66ة … ؟ البس66اطة بھ66ذه ال66دخول أن تعتق66د وھ66ل ـ66

 . شروطي قبول … جداً  بخس وثمنھا.  الثمن یدفع من إال یدخلھا
  ؟ إیاھا أعطاك من … ؟ شروطك … ؟ واحتك ـ
 .  وحدي لي إنھا … إیاھا أعطاني من ھي قوتي ـ
ً  تصنع ال قوةال ـ  .حقا
 .  الحق أساس الحاجة ـ
 : صبر بنفاد قال ثم ، الغریب الكائن ونخر ـ
 ال66دخول فح66اول ، ذل66ك م66ن ش66ك في كنت وإن ، ھنا الحق ھي قوتي ـ

 ً  . عني رغما
 والب66رودة الح66رارة كان66ت فق66د ، االستس66الم م66ن ب66داً  یج66د ول66م 

 :  فقال ، تطاق ال والصحراء والظالم
  ؟ شروطك ھي وما … حسنا ـ
 الل66زج اللعاب وأخذ ، واسعة رضا بسمة عن الكائن وجھ وافتر 

 األرجواني اللون إلى أنفھ تحول فیما ، الضخمة أسنانھ بین من یسیل
 :  یقول وھو
ً  عاقالً  أصبحت اآلن ـ  . وحكیما
 د : استطر ثم 
 ب66ھ آم66رك ما كل في تطیعني أن … غیر ال واحد شرط إال لي لیس ـ
 .  والسالم والثمار والھواء بالماء عتتمت أن ولك ،
 !  باھظ سعر من یالھ ـ
 !  طیبة ثمار من ویالھا ـ
 رفضُت؟ وإن ـ
 .  الطریق وكالب والعطش والجوع الصحراء إال لك لیس ـ
 … الحریة عن أستغني ال ولكني ـ
 :  یقول وھو أخرى مرة الكائن ونخر ـ
 .  كلمة مجرد ؟ الحریة ماھي … الحریة ـ
 .  الكلمة كان البدء في ولكن ـ
 .  والقلق الجوع مع الكلمة نفع وما ـ
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 ؟ العبودیة مع والسكینة الشبع نفع وما ـ
 :  یقول وھو ، الھواء في سوطھ ویھز ینخر الكائن وأخذ 
 ش66رطي تقب66ل أن إم66ا ، خی66اران أمام66ك … ھ66ذا ھرائ66ك م66ن دع66ك ـ66

 .  الصحراء في الضیاع إلى تعود أن أو ، واحتي وتدخل
 داخ66ل إل66ى النظ66رات یخ66تلس وھ66و الخی66ارین ف66ي یفك66ر أخ66ذو 

 الت66ي األل66وان رغ66م ، حول66ھ الص66حراء مث66ل مظلم66ة كان66ت لق66د الواح66ة
 ولكنھ66ا ، بعی66د ھ66و م66ن یراھ66ا الت66ي األض66واء وتل66ك ، بھ66ا تحیط كانت
 أھ66ل أش66باح تت66راءى كان66ت ال66داخل ومن.  أحدھم یصلھا حالما تختفي
 وأع66ین ، منتفخ66ھ وك66روش ، حم66راء وج66وه … الظ66الم رغ66م الواح66ة
 أن ل666ھ وھی666ئ.  الوق666ت ط666وال ی666أكلون وھ666م ، الحی666اة بری666ق فق666دت
 یق66ف ال66ذي الكائن وجھ إلى أقرب شيء إلى تتحول بدأت قد وجوھھم
 .  أمامھ
 … لي قل ولكن ـ
 :  للكائن حدیثھ موجھا ھشام قال 
 تت66راءى الت66ي واألن66وار األل66وان رغ66م الواحة في دامس الظالم لماذا ـ
  ؟ بعید من

 فم66ھ جان66ب م66ن سال لعاب بعض یمتص وھو ، الكائن وضحك 
 :  قال ،
 .  فقط ھنا الطعام ولكن ، مكان كل في الظالم ـ
 ف66ي الفج66ر ب66انبالج ی66وحي األف66ق ف66ي ن66ور بص66یص أرى ولكن66ي ـ66

 !  الواحة في البصیص ذلك أرى وال ، الصحراء
 كینةللس666 مفس666د فھ666و ھن666ا نحب666ھ ال ونح666ن ، للع666ین م666زعج الن666ور ـ666

 .  الظالم وصمت ، اللیل ھدوء من وأجمل ألذ لیس.  والطمأنینھ
 المسخ وجھك أحد رىی ال كي ، النور یكره من أنت إنك تقول ال لم ـ

 . 
 یرید الھواء في السوط ورفع ، بشدة ینخر وأخذ ، الكائن ثار وھناك 
 :  یقول وھو أمامھ من فر الذي ، ھشام جسد على بھ یھوي أن
 م66ن للص66حراء فالب66د … بالش66قاء آب66ھ غی66ر الص66حراء ف66ي سأضرب ـ

 ط66ال مھم66ا واحت66ي واج66د أن66ي ب66د وال ، فج66ر م66ن للی66ل ب66د وال ، نھای66ة
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 أمس66اخ وال ، ظ66الم وال س66یاج ب66ال تك66ون س66وف واحت66ي … الزم66ان
 . حر وأنا أموت فسوف ، ذلك قبل مت وإن … بشر

 ع66ن توقف66ت الش66مس فیم66ا الص66حراء عم66ق إل66ى طریق66ھ وت66ابع 
 ویق66ول بعی66د م66ن یض66حك والك66ائن ، نفس66ھا عل66ى وانكف66أت ، ض66حكھا
 :  كالرعد بصوت

 سوف … واحتي مثل الواحات كل ، ھذه واحتي من أفضل تجد لن ـ
ً  ، التج666وال بك666ل ط666ال مھم666اي إل666 تع666ود  ، والغف666ران الص666فح طالب666ا

 ً  . أنا من ستعرف … وساعتئذ ، عبیدي من عبداً  أقبلك أن مستجدیا
  : بعید من ھشام وصاح 
 الن66ور فیھ66ا یش66رق أن بع66د إال واحت66ك إل66ى أع66ود ل66ن ك66ال … ك66ال ـ66

 .  وجوھھم الناس إلى وتعود السیاج ویخلع
 ، كالرع666د وراءه ت666دوي الك666ائن وقھقھ666ة ، الص666حراء وابتلعت666ھ 

 ی66رى وھ66و یس66یر ولكن66ھ ، وحرقتھ66ا ض66حكھا إل66ى ع66ادت والش66مس
 .)1()بعید من الفجر خیوط

 عل66ى الحم66د ص66اغھ ال66ذي الحل66م اھذ ـ المسلم أخي ـ تأمل:  قلت 
 :  تساءلت كما معي تساءل ثم ، جیداً  ھشام لسان
  ؟ الشائكة باألسالك المحاطة الواحة ھذه ماھي ـ
 دخ66ول عل66ى ھش66ام س66اومھ ال66ذي!)  البش66ع(  الش66خص ھ66ذا ھ66و م66ن ـ66

  ؟ الواحة
 بأس66لوب للق66ارئ إیص66الھا یری66د الت66ي فكرت66ھ الحم66د ص66اغ لق66د 

 بتل66ك لفك66رھم یروج66ون الذین الرمزیة أھل شأن ذلك في شأنھ رمزي
ً  الغامضة العبارات  ف66ي س66یما ال) ب66الكفر(  التص66ریح عاقب66ة م66ن خوفا
 كف66ره ف66ي محف66وظ نجی66ب) ش66یخھ( ھن66ا الحم66د تابع وقد.  التوحید دیار
 وجل عز ـ هللا عن)  حارتنا أوالد(  الشھیرة روایتھ في تحدث عندما
 م66ن قلب66ھ یحمل66ھ بم66ا خ66الل نم66 ق66اء )2(رم66زي بأس66لوب أنبیائ66ھ وعن ـ

                                         
 ) .26ـ 22( ص الكرادیب) 1(
بالجبالوي ، وإلى آدم علیھ السالم بأدھم ، وإلى موس66ى علی66ھ  ـرمز إلى هللا ـ عز وجل  حیث)  2(

 ل66ذيا)  العل66م(  إل66ى ، بقاس66م eعلی66ھ الس66الم برفاع66ة ، وإل66ى محم66د  عیسىالسالم بجبل ، وإلى 
 ف66ي الروائ66ي المض66مون دراس66ة: (  انظ66ر.  بعرف66ة!  ال66دین ع66ن بدیالً  محفوظ نجیب إلیھ یدعو
 .  المھنا هللا لعبد)  حارتنا أوالد



 157 

 عل66یھم ـ أنبیائ66ھ وتجاه ـ وتعالى تبارك ـ العالمین رب تجاه وحقد كفر
  ـ والسالم الصالة

ً  ورائھ من یھرع الحمد فجاء  )  تمری66ر(  ف66ي قدرات66ھ مستعرض66ا
 .  الحلم ھذا مثل في كفریاتھ

 وتع66الى ، وج66ل ع66ز ـ هللا ھ66و ـ الحمد نظر في البشع فالشخص 
 . !!  ـ كبیراً  علواً  مدالح قول عن

 م66ن ومافیھ66ا الجن66ة ھ66ي الش66ائكة باألس66الك المحاط66ة والواح66ة 
 .  واطمئنان سعادة

 فلیلت66زم الجن66ة دخ66ول أراد م66ن ب66أن لن66ا یق66ول أن یری66د فالحم66د 
 ھ66ذه م66ن أن66ف م66ن وأم66ا ، أوام66ره وطاع66ة ـ وج66ل  ع66ز ـ هللا بعبودیة
 ھ66ذه ف66ي یزھ66د أن دب66 ف66ال الحم66د ی66زعم كما!  الحریة واختار العبودیة
 مص66دراً  یجد لعلھ الصحراء أعماق في ویضرب)  الواحة أو(  الجنة
 !  الحریة فقدان ضریبتھ تكون ال للسعادة آخر

 عبادت66ھ ع66ن االس66تنكاف وھ66و الث66اني الطری66ق الحم66د اخت66ار وقد 
 م66ن الصنف ھذا عن الحكیم كتابھ في تعالى قال وقد وتعالى، سبحانھ
 إِلَْی666ھِ  فََسیَْحُش666ُرھُمْ  َویَْس666تَْكبِرْ  ِعبَاَدت666ِھِ  َع666نْ  ْنِكفْ یَْس666تَ  َوَم666نْ : { البش666ر
ا)172(َجِمیًعا 66الَِحاتِ  َوَعِمل66ُوا َءاَمن66ُوا ال66َِّذینَ  فَأَمَّ  أُُج66وَرھُمْ  فَی66َُوفِّیِھمْ  الصَّ

66ا فَْض66لِھِ  ِم66نْ  َویَِزی66ُدھُمْ  بُھُمْ  َواْس66تَْكبَُروا اْس66تَْنَكفُوا ال66َِّذینَ  َوأَمَّ  ابًاَع66ذَ  فَیَُع66ذِّ
ِ  ُدونِ  ِمنْ  لَھُمْ  یَِجُدونَ  َوال أَلِیًما  .)1(}نَِصیًرا َوال َولِیًّا هللاَّ

ً  منھا وفرَّ  هللا عبادة عن استنكف فمن  !  ی66زعم كما الحریة طالبا
ً  هللا دون من یجد لن فإنھ  الزم66ان طال وإن ـ فالمرد ، نصیراً  وال ولیا
 .)2(} تُْحَشُرونَ  إِلَْیھِ : { الذي هللا إلى ـ
 وتع66الى س66بحانھ هللا بعب66ادة ی66رض ل66م م66ن:  للحم66د نق66ول ونح66ن 

 ب66أي العبودی66ة ع66ن یخ66رج ال اإلنس66ان ألن؛ غی66ره س66یعبد ش66ك ال فإن66ھ
 تع66الى قال ولذلك ، والشیطان الھوى عبد الرحمن یعبد لم فمن.  حال
 . )3(} ھََواهُ  إِلَھَھُ  اتََّخذَ  َمنِ  أَفََرأَْیتَ : {

                                         
 . 173-172النساء ، اآلیات :  سورة) 1(
 . 72األنعام ، اآلیة  سورة) 2(
 . 23الجاثیة ، اآلیة  سورة) 3(
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ً  رآه فم66ا ، بھ66واه ی66أتمر م66اإن أي: (  كثی66ر اب66ن ق66ال   ، فعل66ھ حس66نا
ً  رآه وما  .)1(–)  تركھ قبیحا

 لھ66ا المس66تحق هللا)  عبودی66ة(  ع66ن ترف66ع ق66د أن66ھ ادعى وإن فھو 
 .  ھواه إلھھ باتخاذه محلھا غیر في العبودیة تلك جعل قد فإنھ

66ْیطَانَ ا تَْعبُُدوا ال أَنْ  َدمَ آ یَابَنِي إِلَْیُكمْ  أَْعھَدْ  أَلَمْ {تعالى وقال   إِن66َّھُ  لشَّ
 . )2(}ُمبِینٌ  َعُدوٌّ  لَُكمْ 

 تك66ون ـ الش66یطان أي ـ وعبادتھ ، الشیطان عبد هللا یعبد لم فمن
 األص66نام م66ن عبادتھ یزین ما بعبادة أو ،)3( إلھا نفسھ الشیطان باتخاذ

 أن الش666یطان بأتب666اع وص666ل حت666ى ، ال666خ …و والص666ور واألحج666ار
  ـ با£ والعیاذ ـ المرأة فرج یعبدوا

: أن من تكبر عن عبادة هللا أذل66ھ هللا ب66أن ص66یره عب66داً  الحاصل 
 مثلھ . مخلوقلھوًى أو شیطان أو  

رف66ھ بدن66ھ وعرض66ھ  م66نابن القیم ـ رحم66ھ هللا ـ : ( وك66ذلك  قال 
وآثر راحت66ھ عل66ى التع66ب £ وف66ي س66بیلھ ، أتعب66ھ هللا س66بحانھ أض66عاف 

 ھ الناس بالتجارب . في غیر سبیلھ ومرضاتھ ، وھذا أمر یعرف ذلك
م66ن معالج66ة الخل66ق  هللاأبو حازم : " لما یلقى الذي ال یتق66ي  قال 

 أعظم مما یلقى الذي یتقي هللا من معالجة التقوى " 
آلدم فراراً أن  السجودذلك بحال إبلیس . فإنھ امتنع من  واعتبر 

یخض66ع ل66ھ وی66ذل ، وطل66ب إع66زاز نفس66ھ ، فص66یره هللا أذل األذل66ین ، 
ادماً ألھل الفسوق والفجور من ذریتھ ، فلم یرض بالس66جود خ وجعلھ

 وبنوه فساق ذریتھ.  ھولھ ، ورضي أن یخدم 
م66ن البش66ر ، وأن  رسوالً عباد األصنام ، أنفوا أن یتبعوا  وكذلك 

 .  األحجاریعبدوا إلھاً واحداً سبحانھ ، ورضوا أن یعبدوا آلھة من 
ف66ي مرض66اتھ ،  مال66ھ كل من امتنع أن ی66ذل £ ، أو یب66ذل وكذلك 

أو یتعب نفسھ وبدنھ في طاعتھ ، البد أن یذل لمن ال یس66وى ، ویب66ذل 
مالھ ، ویتعب نفسھ وبدنھ في طاعتھ ومرضاتھ ، عقوب66ة ل66ھ ، كم66ا  لھ

                                         
 )  162/ 4ابن كثیر (  تفسیر) 1(
 . 60یس ، اآلیة :  سورة) 2(
 قریباً . أمرھمالشیطان الذین ظھر  كعبدة) 3(
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أن یمشي مع أخیھ خطوات ف66ي حاجت66ھ  امتنعقال بعض السلف " من 
 .)1(أمشاه هللا تعالى أكثر منھا في غیر طاعتھ")

 وحده للعبد :  هللاهللا ـ مبیناً أھمیة عبادة ـ رحمھ  وقال 
یش66رك ب66ھ ش66یئاً ف66ي  ال( اعلم أن حاجة العبد أن یعب66د هللا وح66ده  

محبتھ وال في خوفھ وال في رجائ66ھ ، وال ف66ي التوك66ل علی66ھ ، وال ف66ي 
لھ ، وال في الحلف بھ ، وال في النذر لھ ، وال في الخضوع لھ  العمل

السجود والتقرب؛ أعظم من حاجة الجس66د و والتعظیم، وال في التذلل 
الحاج66ة نظی66ر تق66اس ب66ھ ،  لھ66ذهإلى روحھ والعین إلى نورھا بل لیس 

ال إل66ھ إال  ال66ذيفإن حقیقة العبد روحھ وقلبھ وال صالح لھا إال بإلھھا 
ھ666و ، ف666ال تطم666ئن ف666ي ال666دنیا إال ب666ذكره ، وھ666ي كادح666ة إلی666ھ ك666دحاً 

ص6666الح لھ6666ا إال بمحبتھ6666ا  ، وال ب6666د لھ6666ا م6666ن لقائ6666ھ ، وال فمالقیت6666ھ
لھ66ا ، ول66و حص66ل للعب66د م66ن الل66ذات  وإكرام66ھوعبودیتھ66ا ل66ھ ورض66اه 

ینتق66ل م66ن ن66وع إل66ى  ب66لوالسرور بغیر هللا ما حصل لم یدم ل66ھ ذل66ك ، 
نوع ومن شخص إلى ش66خص إل66ى ش66خص ویت66نعم بھ66ذا ف66ي وق66ت ث66م 

ف66ي وق66ت آخ66ر ، وكثی66راً م66ا یك66ون ذل66ك ال66ذي یت66نعم ب66ھ  ب66دیع66ذب وال 
ق66د یؤذی66ھ اتص66الھ ب66ھ ووج66وده عن66ده  بلھ غیر منعم لھ وال ملذ ویلتذ ب

للجرب  یحصلویضره ذلك . وإنما یحصل لھ بمالبستھ من جنس ما 
م66ن ل66ذة األظف66ار الت66ي تحك66ھ ، فھ66ي ت66دمي الجل66د وتخرق66ھ وتزی66د ف66ي 

ذلك لما لھ في حكھا من اللذة ، وھكذا م66ا یتع66ذب  یؤثرضرره ، وھو 
علیھ ومضرة وأل66م ف66ي الحقیق66ة  عذابھو  بھ القلب من محبة غیر هللا

 األم66رینال تزی66د لذت66ھ عل66ى ل66ذة ح66ك الج66رب ، والعق66ل ی66وازن ب66ین 
ویؤثر أرجحھما وأنفعھما ، وهللا الموفق المعین ، ول66ھ الحج66ة البالغ66ة 

 . )2(السابغة) النعمةكما لھ 
 المعنى :  ھذاشیخ اإلسالم ـ رحمھ هللا ـ مفصالً  وقال 
ویرض66اه : م66ن  هللاس66م ج66امع لك66ل م66ا یحب66ھ  ( " العب66ادة " ھ66ي 

األقوال واألعمال الباطنة والظاھرة ، فالص66الة والزك66اة ، والص66یام ، 

                                         
 ) وقد قال ـ رحمھ هللا ـ في نونیتھ عن مدعي الحریة ! 195ـ 194/ 2اللھفان (  إغاثة) 1(
 خلقوا لھ  الذيمن الرق  فروا  
 برق النفس والشیطان  وبلوا       
 ) . 104ـ 103الھجرتین ( ص طریق) 2(
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، وص66دق الح66دیث ، وأداء األمان66ة ، وب66ر الوال66دین ، وص66لة  والح66ج
، واألمر بالمعروف والنھي ع66ن المنك66ر .  بالعھوداألرحام ، والوفاء 

إل66ى الج66ار والیت66یم والمس66كین  حس66انواإلوالجھاد للكفار والمن66افقین ، 
واب666ن الس666بیل والممل666وك م666ن اآلدمی666ین والبھ666ائم .وال666دعاء وال666ذكر 

 والقراءة ، وأمثال ذلك من العبادة . 
إلی66ھ وإخ66الص  واإلناب66ةح66ب هللا ورس66ولھ ، وخش66یة هللا  وكذلك 

ال666دین ل666ھ والص666بر لحكم666ھ ، والش666كر لنعم666ھ ، والرض666ا بقض666ائھ ، 
ج66اء لرحمت66ھ ، والخ66وف لعذاب66ھ ، وأمث66ال ذل66ك علی66ھ ، والر والتوك66ل

 ھي من العبادة £ .
والمرضیة لھ ، الت66ي  لھأن العبادة £ ھي الغایة المحبوبة  وذلك 

ْن66سَ خل66ق الخل66ق لھ66ا، كم66ا ق66ال تع66الى : {َوَم66ا َخلَْق66ُت اْلِج66نَّ  إِال  َواْإلِ
َ لِیَْعبُُدوِن} وبھا أرسل جمیع الرسل كما قال نوح لقومھ : {اْعبُ  ُدوا هللاَّ

 َما لَُكْم ِمْن إِلٍَھ َغْیُرهُ} .
وقال تعالى :  لقومھمقال ھود وصالح وشعیب وغیرھم  وكذلك 

66ٍة َرُس66والً أَِن  َ َواْجتَنِب66ُوا الط66َّاُغوَت  اُْعب66ُُدوا{َولَق66َْد بََعْثن66َا ف66ِي ُك66لِّ أُمَّ هللاَّ
 ُ 66اللَةُ}َم66ْن َحق66َّْت عَ  َوِم66ْنھُمْ فَِمْنھُْم َم66ْن ھ66ََدى هللاَّ  تع66الى وق66ال )1(لَْی66ِھ الضَّ

 وقال )2(اْلقَُرى} أَْھلِ {َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك إِال ِرَجاالً نُوِحي إِلَْیِھْم ِمْن 
ا ق66ال ف66ي كم66 )3(أمتكم أمة واحدة وأنا ربك66م ف66اتقون} ھذهتعالى {وإن 

ُسُل ُكلُوا ِم66َن الطَّیِّب66َاِت وَ  اآلیة إِن66ِّي  َص66الًِحااْعَمل66ُوا األخرى {یَاأَیُّھَا الرُّ
ً ذلك  وجعل )4(بَِما تَْعَملُوَن َعلِیٌم } لرسولھ إل66ى الم66وت كم66ا ق66ال  الزما

 .  )5({َواْعبُْد َربََّك َحتَّى یَأْتِیََك اْلیَقِیُن}
وص66ف مالئكت66ھ وأنبی66اءه فق66ال تع66الى : {َول66َھُ َم66ْن ف66ِي  وب66ذلك 

66666َمَواِت َواألَْرِض َوَم66666ْن ِعْن66666َدهُ ال یَ  ِعبَاَدت66666ِِھ َوال  َع66666نْ ْس66666تَْكبُِروَن السَّ
{إِنَّ  وق666ال)6(یَْفت666ُُروَن} ال)یَُس666بُِّحوَن اللَّْی666َل َوالنَّھ666َاَر 19یَْستَْحِس666ُروَن(

 َول66666َھُ ِعْن66666َد َرب66666َِّك ال یَْس66666تَْكبُِروَن َع66666ْن ِعبَاَدت66666ِِھ َویَُس66666بُِّحونَھُ  ال66666َِّذینَ 
                                         

 . 36، واآلیة :  النحل سورة) 1(
 109یوسف ، اآلیة :  سورة) 2(
 . 92األنبیاء ، اآلیة :  سورة) 3(
 51المؤمنون : اآلیة  سورة) 4(
 99الحجر ، اآلیة  سورة) 5(
 . 20األنبیاء ، اآلیة  سورة) 6(
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َربُُّك666ُم اْدُع666ونِي  عنھ666ا بقول666ھ : {َوق666َالَ  المس666تكبرین وذم)1(یَْس666ُجُدوَن}
یَْس666تَْكبُِروَن َع666ْن ِعب666َاَدتِي َس666یَْدُخلُوَن َجھ666َنََّم  ال666َِّذینَ أَْس666تَِجْب لَُك666ْم إِنَّ 

ل66ھ فق66ال تع66الى : {َعْین66ًا  بالعبودی66ةص66فوة خلق66ھ  ونع66ت)2(َداِخ66ِریَن}
 ِ ُرونَھَایَْشَرُب بِھَا ِعبَاُد هللاَّ ْحَمِن ال66َِّذیَن {َوِعبَاُد الرَّ  وقال)3(تَْفِجیًرا} یُفَجِّ

{ق66َاَل َربِّ  الش66یطانولم66ا ق66ال  اآلی66ات)4(یَْمُشوَن َعلَى األَْرِض ھَْونًا} 
أَْجَمِع66یَن} ق66ال هللا  َوألُْغ66ِویَنَّھُمْ بَِم66ا أَْغ66َوْیتَنِي ألَُزی66ِّنَنَّ لَھ66ُْم ف66ِي األَْرِض 

بََع6666َك ِم6666َن ُس6666ْلطَاٌن إِال َم6666ِن اتَّ  َعل6666َْیِھمْ تع6666الى {إِنَّ ِعب6666َاِدي ل6666َْیَس ل6666ََك 
 .)5(اْلَغاِویَن}

ْحَمُن َول66ًَدا  اتََّخ66ذَ ف66ي وص66ف المالئك66ة ب66ذلك : {َوق66َالُوا  وق66ال  ال66رَّ
ب666ِاْلقَْوِل َوھ666ُْم ب666ِأَْمِرِه  یَْس666بِقُونَھُ )ال 26ُس666ْبَحانَھُ ب666َْل ِعب666َاٌد ُمْكَرُم666وَن(

:  الىتع66. وق66ال )6(ُمْش66فِقُوَن} َخْش66یَتِھِ یَْعَمل66ُوَن} إل66ى قول66ھ {َوھ66ُْم ِم66ْن 
ْحَمُن َولًَدا( ا)لَقَْد ِجْئ66تُْم َش66ْیئًا 88{َوقَالُوا اتََّخَذ الرَّ 66َمَواُت 89(إِّدً )تََك66اُد السَّ

ا( َوتَِخرُّ یَتَفَطَّْرَن ِمْنھُ َوتَْنَشقُّ اْألَْرُض  ْحَمِن 90اْلِجبَاُل ھَّدً )أَْن َدَعْوا لِل66رَّ
ْحَمِن أَْن یَتَِّخ666 یَْنبَِغ666ي)َوَم666ا 91َول666ًَدا( )إِْن ُك666لُّ َم666ْن ف666ِي 92َذ َول666ًَدا(لِل666رَّ

ْحَمِن َعْب66ًدا( السََّمَواتِ   َوَع66دَّھُمْ )لَق66َْد أَْحَص66اھُْم 93َواألَْرِض إِال َءاتِي الرَّ
ا(  .  )7()َوُكلُّھُْم َءاتِیِھ یَْوَم اْلقِیَاَمِة فَْرًدا} 94َعّدً
 عن المسیح ـ ال66ذي ادعی66ت فی66ھ اإللھی66ة والنب66وة { إِْن ھ66ُوَ  تعالى وقال

ولھذا قال النب66ي  ،)8(َعلَْیِھ َوَجَعْلنَاهُ َمثَال لِبَنِي إِْسَرائِیَل}  أَْنَعْمنَاإِال َعْبٌد 
 e الصحیح : ((ال تطروني كما أط66رت النص66ارى عیس66ى  الحدیث في

 .)9(بن مریم فإنما أنا عبد فقولوا : عبد هللا ورسولھ )
في اإلس66راء : فقال  أحوالھنعتھ هللا " بالعبودیة " في أكمل  وقد 

إِل66َى  ف66َأَْوَحىف66ي اإلیح66اء:{  ق66ال)10({ُسْبَحاَن الَِّذي أَْس66َرى بَِعْب66ِدِه ل66َْیال}
                                         

 206األعراف ، اآلیة  سورة) 1(
 . 60غافر ، اآلیة  سورة) 2(
 6األنسان ، اآلیة  سورة) 3(
 63الفرقان ، اآلیة  سورة) 4(
 . 40، 39الحجر ، اآلیتان ،  سورة) 5(
 . 42الحجر ، اآلیة  سورة) 6(
 95ـ 88مریم ، اآلیات  سورة) 7(
 .  59الزخرف ، اآلیة :  سورة) 8(
 البخاري ومسلم . أخرجھ) 9(
 . 1اإلسراء ، اآلیة ،  سورة) 10(
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ِ  َوأَن66َّھُ :{ ال66دعوة. وق66ال ف66ي )1(َعْبِدِه َما أَْوَحى} 66ا ق66َاَم َعْب66ُد هللاَّ  ی66َْدُعوهُ لَمَّ
ْم ف66ِي َرْی66ٍب :{َوإِْن ُكْن66تُ  التح66دي. وقال ف66ي )2(َكاُدوا یَُكونُوَن َعلَْیِھ لِبًَدا}

ْلنَا َعلَى َعْب66ِدنَا ف66َأْتُوا  ا نَزَّ داخ66ل  كل66ھ. فال66دین )3(ِم66ْن ِمْثل66ِِھ }  بُِس66وَرةٍ ِممَّ
 في العبادة .

 ف66ي eالنب66ي  إل66ىجبری66ل لم66ا ج66اء  أن)4(ثب66ت ف66ي الص66حیح  وق66د 
 هللا إال إل66ھ ال أن تش66ھد أن: "  قال اإلسالم عن وسألھ أعرابي صورة
 رمض66ان وتص66وم الزك66اة وت66ؤتي الصالة وتقیم هللا رسول محمداً  وأن
 أن: "  قال ؟ اإلیمان فما:  قال". سبیالً  إلیھ استطعت إن البیت وتحج
 بالق66در وت66ؤمن الم66وت بعد والبعث ورسلھ وكتبھ ومالئكتھ با£ تؤمن
 ، تراه كأنك هللا تعبد أن: "  قال ؟ اإلحسان فما:  قال" .  وشره خیره
 جبری66ل ھ66ذا"  الح66دیث آخ66ر ف66ي ق66ال ث66م"  اكیر فإنھ تراه تكن لم فإن

 .  الدین من كلھ ھذا فجعل"  دینكم یعلمكم جاءكم
 ف66دان دنت66ھ:  یق66ال.  وال66ذل الخض66وع معن66ى یتضمن"  یندوال"  
 ویطیع666ھ هللا یعب666د:  أي £ وی666دین ، هللا ی666دین ویق666ال ف666ذل ذللت666ھ:  أي

 .  لھ والخضوع وطاعتھ عبادتھ هللا فدین ، لھ ویخشع
ً  ال66ذل معناھ66ا أص66ل"  العب66ادة "و   إذا معب66د طری66ق یق66ال ، أیض66ا

 .  األقدام وطئتھ قد مذلالً  كان
 ، الح66ب ومعن66ى ال66ذل معن66ى تتض66من بھ66ا الم66أمور العب66ادة لك66ن 

 الح66ب مرات66ب آخ66ر ف66إن ، ل66ھ المحبة بغایة £ الذل غایة تتضمن فھي
"  مث666 ، ب666المحبوب القل666ب لتعل666ق"  العالق666ة"  وأول666ھ"  التت666یم"  ھ666و

 ال66الزم الح66ب وھ66و"  الغ66رام"  ث66م ، إلی66ھ القل66ب النص66باب"  الص66بابة
 هللا عب66د:  أي هللا ت66یم:  یق66ال"  التتیم"  وآخرھا"  العشق"  ثم ، للقلب
 .  لمحبوبھ المعبد فالمتیم ،
 أح66ب ول66و ، لھ عابداً  یكون ال لھ بغضھ مع إلنسان خضع ومن 

 ً  ، وص66دیقھ ول66ده یح66ب ق66د اكم66 ، ل66ھ عاب66داً  یك66ن لم لھ یخضع ولم شیئا
 هللا یك66ون أن یج66ب ب66ل ، تع66الى هللا عب66ادة ف66ي أح66دھما یكف66ي ال ولھ66ذا

                                         
 . 10النجم ، اآلیة :  سورة) 1(
 . 19الجن ، اآلیة :  سورة) 2(
 . 23البقرة ، اآلیة :  سورة) 3(
 البخاري ومسلم . أخرجھ) 4(
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 ك66ل م66ن عن66ده أعظ66م هللا یك66ون وأن ، ش66يء ك66ل م66ن العب66د إل66ى أح66ب
 .  هللا إال التام والذل المحبة یستحق ال بل ، شيء

 هللا أم66ر بغی66ر ُعظ66م وم66ا ، فاس66دة فمحبتھ هللا لغیر أُحب ما وكل 
 َوأَْبن66َاُؤُكمْ  َءاب66َاُؤُكمْ  َك66انَ  إِنْ  ق66ُلْ : { تع66الى هللا ق66ال ، باطالً  تعظیمھ كان

 تَْخَش66ْونَ  َوتَِج66اَرةٌ  اْقتََرْفتُُموھ66َا َوأَْمَوالٌ  َوَعِشیَرتُُكمْ  َوأَْزَواُجُكمْ  َوإِْخَوانُُكمْ 
ِ  ِم66نَ  إِل66َْیُكمْ  أََح66بَّ  تَْرَض66ْونَھَا َوَمَس66اِكنُ  َكَس66اَدھَا  ف66ِي َوِجھ66َادٍ  لِھِ َوَرُس66و هللاَّ

ُ  ی66َأْتِيَ  َحت66َّى فَتََربَُّص66وا َس66بِیلِھِ  ُ  ب66ِأَْمِرهِ  هللاَّ } اْلفَاِس66قِینَ  اْلق66َْومَ  یَْھ66ِدي ال َوهللاَّ
 £ الطاع666ة ف666إن كالطاع666ة ، ورس666ولھ £ تك666ون المحب666ة فج666نس ،)1(

 . )2()  ورسولھ
 ، ن66ور فیھا لیس وجنتھ هللا عبودیة بأن الحمد ادعاء وأما:  قلت 

 تلب666یس م666ن فھ666و)  المزعوم666ة(  حریت666ھ ف666ي!  والفج666ر الن666ور وإنم666ا
 عل66ى األش66یاء یبص66ر أص66بح حت66ى قلب66ھ انتك66اس ومن ، علیھ الشیطان
ً  عن66ده الن66ور فغ66دا حقیقتھا خالف  ح66ال وھ66ذا ن66وراً، والظلم66ة ، ظالم66ا
ً  باطلھم یرون الذین الباطل أھل  القدیم66ة العھ66ود منذ باطالً  والحق حقا

 رحم66ھ ـ الق66یم ابن قالھ ما إال المقام ھذا في للحمد أقول أن أملك وال. 
 أش66رق م66ن إال والبغ66ي الجھل ظلمات في كلھم األرض فأھل: (  ـ هللا
 عمرو بن هللا عبد حدیث من وغیره المسند في كما ، النبوة نور علیھ
 م66ن عل66یھم وألق66ى ظلم66ة ف66ي خلق66ھ خل66ق هللا إن: "  ق66ال e النب66ي ع66ن
 فك66ذلك )3("  ضل أخطأه ومن اھتدى النور ذلك من أصابھ فمن نوره
 الن66ور إل66ى الظلم66ات من الناس لیخرجوا رسلھ هللا بعث ولذلك:  أقول
 ف66ي بق66ي یج66بھم ل66م وم66ن ، والن66ور الفض66اء إل66ى خ66رج أج66ابھم فم66ن ،

 الجھ66ل وظلم66ة الطب66ع ظلم66ة وھ66ي ، فیھ66ا خل66ق الت66ي والظلم66ة الضیق
 معاش66ھا ف66ي ب66ھ تس66عد وم66ا وكمالھ66ا نفس66ھ ع66ن الغفل66ة وظلم66ة والھوى
 . ومعادھا

 إلخراج66ھ رس66لھ هللا فبع66ث ، العبد فیھا خلق ، ظلمات كلھا فھذه 
 لل66نفس س66عادة ال ال66ذي والھدى واإلیمان والمعرفة العلم نور إلى منھا

                                         
 .  24التوبة ، اآلیة :  سورة) 1(
 ) . 153ـ 149/ 10( الفتاوي) 2(
) ، وأخرجھ الترمذي في كت66اب اإلیم66ان : (  197ـ  2/176اإلمام أحمد في مسنده : (  أخرجھ) 3(
 ) .18ص
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 ، وس66عادتھ وكمال66ھ حظ66ھ أخط66أه الن66ور ھ66ذا أخط66أه فم66ن.  البتھ بدونھ
 ظلم666ة فمدخل666ھ ، بع666ض ف666وق بعض666ھا ظلم666ات ف666ي یتقل666ب وص666ار
 متخبط وھو ظلمة، وقصده ظلمة وعملھ ظلمة وقولھ ظلمة ومخرجھ

 ألن66ھ مظل66م، وقلب66ھ مظل66م  ووجھ66ھ ، وجھل66ھ وھ66واه طبع66ھ ظلم66ات في
 واألعم666ال األق666وال م666ن والیناس666بھ ، األص666لیة الظلم666ة عل666ى مبق666ى

 النب66وة ن66ور م66ن ش66يء ل66ھ أشرق فلو ، ظلماتھا إال والعقائد واإلرادات
 . الخفاش بصائر على لشمسا إشراق بمنزلة لكان

 بضوئھ النھار غشاھا بصائر                  
 مظلم اللیل من قطع مھا والء                          

 ، وض66عفھا لش66دتھ ویخطفھ66ا ، األبص66ار تل66ك یلم66ع النب66وة ن66ور یك66اد
 . إیاھا ومالءمتھا ، لھا لموافقتھا الظلمات إلى فتھرب

 ن66ور ومخرج66ھ ن66ور ومدخل66ھ ، رن66و وقول66ھ ن66ور علمھ والمؤمن 
 تع66الى هللا ق66ال ، أحوال66ھ جمیع في النور في یتقلب فھو ، نور وقصده

 } : ُ 666َمَواتِ  ن666ُورُ  هللاَّ  ِمْص666بَاحٌ  فِیھ666َا َكِمْش666َكاةٍ  ن666ُوِرهِ  َمث666َلُ  َواألَْرضِ  السَّ
َجاَج66ةُ  ُزَجاَج66ةٍ  ف66ِي اْلِمْص66بَاحُ  يٌّ  َكْوَك66بٌ  َكأَنَّھ66َا الزُّ  َش66َجَرةٍ  ِم66نْ  یُوق66َدُ  ُدرِّ
 ل666َمْ  َول666َوْ  یُِض666يءُ  َزْیتُھ666َا یََك666ادُ  َغْربِی666َّةٍ  َوال َش666ْرقِیَّةٍ  ال َزْیتُون666َةٍ  ُمبَاَرَك666ةٍ 
ُ  یَْھ66ِدي ن66ُورٍ  َعل66َى ن66ُورٌ  ن66َارٌ  تَْمَسْس66ھُ  ُ  َویَْض66ِربُ  یََش66اءُ  َم66نْ  لِن66ُوِرهِ  هللاَّ  هللاَّ
ُ  لِلنَّاسِ  األَْمثَالَ   . )2() )1(} َعلِیمٌ  َشْيءٍ  بُِكلِّ  َوهللاَّ

  
 : روایتھ في هللا بغیر الحلف

 ع66ز ـ بغی66ره ب66الحلف استھان أنھ ـ وجل عز ـ   £ تنقصھ ومن 
 وأن66ھ اإلنس66ان عقی66دة ف66ي قدح66ھ ع66ن متغ66افالً  روایتھ في فذكره ـ وجل
ً امص66د ،)3(األص66غر الش66رك م66ن  فق66د هللا بغی66ر ل66فح م66ن: "e لقول66ھ قا
ً  كان من: "  e وقال)4("  أشرك  .)5(" لیصمت أو با£ فلیحلف حالفا

                                         
 . 35النور ، اآلیة :  سورة) 1(
 ) .593ـ 591الحیارى ( ص ھدایة) 2(
م66ن الش66رك األص66غر .. ، وق66د یك66ون ش66ركاً  هللا: "الحلف بغیر -هللا رحمھ–الشیخ ابن باز  قال)  3(

یستحق التعظیم كما یستحقھ هللا" . ( فت66اوى اب66ن  بھأكبر إذا قام بقلب الحالف أن ھذا المحلوف 
 ـ ط دار الوطن .  727/ 2باز ـ 

 الشیخ ابن باز في فتواه السابقة "بإسناد صحیح" . قالزي . أبو داود والترم أخرجھ) 4(
 البخاري ومسلم .  أخرجھ) 5(



 165 

ً  ال66رحمن عب66د لس66ان على الحمد قال  (  ھش66ام عمت66ھ اب66ن مخاطب66ا
 وأن66ھ ، مرة ألول یشرب لشخص طبیعي شيء بھ یشعر ما أن أخبره
ً  بھ یفعل ولن الشراب یعتاد سوف :  ص66اح ھشام أن إال. ذلك بعد شیئا

 .)1(")…أبوك ورأس مرة وآخر أول" 
 
 !!!  كانم كل في هللا أن یعتقد الحمد 
 عقی66دة درس الذي وھو- أنھ روایتة في الحمد تركي طوام ومن 

 ف66ي موجود هللا أن في األشاعرة عقیدة یعتقد -التوحید بالد في السلف
 أثن666اء عل666ي م666رت الت666ي األم666ورأغ666رب  م666ن وھ666ذا! ! !  مك666ان ك666ل

 ھ66ذه تس66رب كیفی66ة ف66ي كثی66راً  أتفك66ر جعلن66ي مم66ا.  لثالثیت66ھ دراس66تي
 أن66ھ اكتشفت ثم  ، وروایتھ الحمد ذھن إلى بالدنا لىع الغریبة البدعة
 بم66دى تفكی66ر أي دون ، محف66وظ نجی66ب ثالثی66ة م66ن ـ بغب66اء ـ نقلھ66ا قد

 لنجی66ب ببغ66اء مج66رد الحم66د أن عل66ى األدل66ة م66ن وھ66ذا!!!  ص66حتھا
ً  كان ولو ثالثیتھ في یقولھ ما یردد محفوظ  كھ66ذه والعق66ل للنق66ل مخالف66ا
 . المسألة

 
 
 
ً متح الحمد قال   :  ھشام والد عن دثا
 وق66اره إل66ى ع66اد ث66م ، الن66ادرة ض66حكاتھ إح66دى أب66وه وض66حك(  

 هللا إن … ول666دي ی666ا اس666مع:  بح666زم یق666ول وھ666و المعت666ادین وھدوئ666ھ
 م66ع الطی66ب والس66لوك الطیبة النیة في والتقوى ، مكان كل في موجود
 )2()  … ، الناس

 ال66ذيو ، األش66اعرة مت66أخرو بھ66ا ی66دین باطل66ة عقی66دة ھ66ذه:  قل66ت 
 ق66ال كم66ا ، س66ماواتھ ف66وق عرش66ھ عل66ىمس66تٍو  هللا أن األمة سلف علیھ
ْحَمنُ : {  تعالى  ف66ِي َم66نْ  َءأَِمْن66تُمْ : { وقال )3(} اْستََوى اْلَعْرشِ  َعلَى الرَّ

                                         
 ) . 45( ص الشمیسي) 1(
 ) . 136( ص  الشمیسي) 2(
 . 5طھ ، اآلیة :  سورة)  3(
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 ف66َْوقِِھمْ  ِم66نْ  َربَّھ66ُمْ  یََخ66افُونَ :{ وق66ال )1(}األَْرضَ  بُِكمُ  یَْخِسفَ  أَنْ  السََّماءِ 
 ھ66ذا ل66یس كثی66رة ھ66ذا عل66ى واألدل66ة …)2(}  ْؤَمُرونَ ی66ُ َم66ا َویَْفَعل66ُونَ 
 و لل6666ذھبي)  العل6666و(  كت6666اب ف6666ي فانظرھ6666ا.  فیھ6666ا التوس6666ع موض6666ع

 موس666ى لل666دكتور)  خلق666ھ عل666ى هللا عل666و( و ، الأللب666اني)  مختص666ره(
 هللا رحم66ھ ـ التویجري حمود للشیخ)  … هللا علو إثبات(و ، الدویش

( و ، الس66بت هللا عب66د ش66یخلل)  اس66توى الع66رش عل66ى ال66رحمن(  و ، ـ66
 عوض للدكتور)  والتشویھ التنـزیھ بین استوى العرش على الرحمن
 .منصور

 محف66وظ نجی66ب م66ن البدعی66ة العقی66دة ھ66ذه أخ66ذ ق66د الحم66د أن أم66ا 
 عل66ى ـ الحم66د عم66دة ھ66ي الت66ي ـ ثالثیتھ في ذكرھا قد اآلخر ھذا فألن
 . الجواد عبد أحمد لسان

 عب66د أحم66د علی66ھ فرد)  موجود بنار: (  الحمزاوي لھ قال حیث 
 .)3()  مكان كل في -األربع الجھات إلى ومشیراً -! نعم: ( الجواد

  
 !! كاألغالل هللا عبودیة أن یرى الحمد

 وإنم66ا ، بعبودیت66ھ ی66رض ل66م أنھ ، وجل عز £ الحمد تنقص من 
)  حری66ة(  لیس66ت حقیقتھ66ا ف66ي وھ66ي!  ی66دعي كم66ا) الحریة( علیھا آثر
 .  سبق كما الشیطان أو للھوى إما ، آخر نوع من)  دیةعبو(  وإنما

ً  الحم66د یق66ول   تجربت66ھ ذھن66ھ ف66ي وطاف66ت: (  ھش66ام ع66ن متح66دثا
 بعم66ق وص66لى ، لفج66ر ا م66ع المس66جد إل66ى ذھ66ب ح66ین العمیق66ة الدینی66ة
 فق66د رقیة مع الجسدیة تجربتھ بعد ، حیاتھ في مرة ألول ولذیذ غریب
 ، فیھ6666ا روح ال دیةجس6666 حرك6666ات مج6666رد الس6666ابقة ص6666لواتھ كان6666ت

 ح66ین بالض66آلة یشعر أنھ ورغم.  األحیان بعض اجتماعیة ومجامالت
 ف66ا£ ، یجام66ل أن إال یس66تطیع ال أن66ھ إال ، األم66ور ھذه مثل في یجامل
 أح66س لق66د ، والغف66ران الرحم66ة یعرف66ون ال عباده ولكن ، رحیم غفور
 إل66ى اج66ةبح فك66ان ، إحتمالھ یستطع لم بتمزق العنیفة التجربة تلك بعد
 أب.  اآلب66اء كك66ل ل66یس أب … علی66ھ بحملھ یلقي رؤوف  رؤوف أب

                                         
 . 16الملك ، اآلیة :  سورة)  1(
 . 50النحل ، اآلیة :  سورة)  2(
 ) . 448القصرین ( ص بین)  3(
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 ، الع66ذاب بع66د الراح66ة إل66ى بیده ویأخذ ، والخطیئة الخطأ على یسامح
 ش66تان ولك66ن … ال66داخل ف66ي الم66ؤلم ال66وخز وذاك القل66ق بع66د والصفاء

 ك66ل … ع66دنان ح66ال ف66ي العجی66ب اإلنقالب وھذا ، رقیة مع حالھ بین
 والملمات، األزمات في حنون وأم ، قادر رحیم بأ عن یبحث إنسان
 علی66ھ ویلق66ي علی66ھ یبكي قوي عطوف عطوف كتف عن یبحث والكل
ً  یبق66ى أن یرید من ھو القلیل ولكن ، بأحمالھ  ، الكت66ف ذل66ك عل66ى باكی66ا
ً  لذیذ فھو  وج66ود ف66ي فالل66ذة، وتص66یب تخط66ئ أن منھ األلذ ولكن ، حقا

 م66ن تج66د أن وجمی66ل ی66ذلذ ش66يء. وجودھ66ا مج66رد ف66ي ول66یس نقیض66ھا
 إن66ھ … ج66داً  ب66اھظ الس66عر ولك66ن ، الوق66ت ط66وال عن66ك مسؤوالً  یكون
 ولك66ن ، من66ھ ب66الرغم الس66عر ھ66ذا یدفع من وحده الطفل.  ذاتھا الحریة
 حض66ن ف66ي ال66دفء یج66د الك66ل! ؟ الوقت طوال طفالً  یبقى أن یرید من
 حض66نال ذلك في البقاء یریدون من قلةً  ولكن ، األب في والقوة ، األم
 .)1()  ھؤالء من واحد عدنان أن ویبدو … الكتف وعلى

 دلی66ل وھ66و ، ذھن إعمال إلى یحتاج ال واضح ومقصوده:  قلت 
 ال66َِّذینَ  إِنَّ : (  تع66الى ق66ال وق66د ـ س66بق كم66ا ـ رب66ھ عب66ادة ع66ناس66تكباره 
 . )2()  َداِخِرینَ  َجھَنَّمَ  َسیَْدُخلُونَ  ِعبَاَدتِي َعنْ  یَْستَْكبُِرونَ 

  
 : الكرام للمالئكة ھتنقص

 قولھ ذلك فمن؛ المكرمین بالمالئكة واستخفافھ الحمد تنقص أما 
 ً  :  السجن في ھشام عن متحدثا

 على ورائھا من تتبدى التي النجوم وتلك ، النافذة إلى نظر ثم(  
 فینقل66ھ ھن66اك أو ھن66ا من رحمة مالك یأتي أن یتصور وھو ، استحیاء
 المالئك66ة حت66ى ولك66ن.  طلیق66ة ھ66واء نس66مة حی66ث إل66ى جناحی66ھ عل66ى
 ھ66ذا إل66ى ال66دخول تخ66اف نفس66ھا أنھ66ا ویب66دو ، اللحظ66ة ھ66ذه ف66ي اختفت
 !!)3()واالنتظار والسكون الرعب إال ولیس ، المكان

                                         
 ) . 71ـ  70( ص يالشمیس) 1(
 . 60غافر ، اآلیة :  سورة) 2(
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 ، غی66ره أو المك66ان ھ66ذا ف66ي الدخول المالئكة تخاف كیف:  قلت 
 لٍ ق66َوْ  ِم66نْ  یَْلف66ِظُ  َم66ا: ( اإلنس66ان عن تعالى قال.  سرت أینما معك وھي
 .)1()َعتِیدٌ  َرقِیبٌ  لََدْیھِ  إِال

 یَْحفَظُون66َھُ  َخْلف66ِھِ  َوِم66نْ  یََدْی66ھِ  ب66َْینِ  ِم66نْ  ُمَعقِّب66َاتٌ  لَھُ : ( سبحانھ وقال 
ِ  أَْمرِ  ِمنْ   .)2() هللاَّ

 
ھُمْ  نَْس66َمعُ  ال أَن66َّا یَْحَس66بُونَ  أَمْ : ( تع66الى وق66ال   بَل66َى َونَْج66َواھُمْ  ِس66رَّ

 . )3() ْكتُبُونَ یَ  لََدْیِھمْ  َوُرُسلُنَا
◌َ  قد المكرمون فالمالئكة   اإلنس66ان یف66ارق ال بأن66ھ بعضھم ُخصَّ
 اعت66اد أن بع66د ھ66ذا یفق66ھ ال الحم66د ولك66ن ـ سبق كما ـ أحوالھ جمیع في
 ب66الكفرة مت66أثراً ، مق66دس ش66يء ك66ل ع66ن حدیث66ھ عن66د الجرأة على لسانھ
 .  ـ با£ إال قوة وال حول وال ـ الفجرة

  
 :  لقرآنل الحمد تنقص

 غی66ر ف66ي یض66عھا أن66ھ فھ66و ، هللا وبآی66ات ، ب66القرآن س66خریتھ أم66ا 
 . ھازل بأسلوب ، موضعھا

 :  قولھ ذلك فمن 
 ھش66ام یحمل66ھ ال66ذي الكیس نحو الرحمن عبد من التفاتة حانت(  

"  ؟ ھش66ام ی66ا بیمین66ك تل66ك م66ا: "  یضحك وھو فقال ، بقوة علیھ ویشد
 الس66الم علیھ ـ لموسى الىتع قولھ إلى یشیر فھو )4()… ھشام وابتسم

 )5() یَاُموَسى بِیَِمینِكَ  تِْلكَ  َوَما(
ً  یبتس666م وھ666و رأس666ھ ھش666ام وھ666ز: (  وقول666ھ   أخ666ذ فیم666ا ، محیی666ا

فت: " ویقول66ون بی66نھم فیم66ا ویتغ66امزون یتض66احكون اآلخ66رون  ش66رَّ
 .)6(" )  واردھا إال منكم وما" " الكرادیب

                                         
 . 18ق ، اآلیة : سورة) 1(
 .  11الرعد ، اآلیة ،  سورة) 2(
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)  واردھ66ا إال منكم وإن: (  النار عن تعالى قولھ إلى یشیر وھو 
)1( . 
 هللا أراده ال66ذي منزل66ھ غی66ر ف66ي القرآن یُنزل أن یجوز ال:  قلت 
 . )2( السخریة بھذه بھ یُْستدل وأن ، لھ
(  ع666ن واالفت666اء العلمی666ة للبح666وث الدائم666ة اللجن666ة س666ئلت وق666د 

 فأجاب66ت)  ؟ األصدقاء بین ما المزاح في القرآن آیات بعض استعمال
 .)3()  المزاح في القرآن آیات تعمالاس یجوز ال(  بأنھ

   
 : للقرآن بغضھ

ً  الحم66د یق66ول  : (  ع66دنان وص66دیقھ ، ھش66ام ذكری66ات ع66ن متح66دثا
 الك666ریم الق666رآن م666ادتي وكان666ت ، االبت666دائي الراب666ع الص666ف ف666ي كان666ا

 !! )4()  التالمیذ عند المواد وأبغض أصعب والتجوید
66ْرنَا دْ َولَق66َ: ( تع66الى ق66ال فق66د)  أص66عب(  أم66ا:  قل66ت   نَ آاْلق66ُرْ  یَسَّ

ْكرِ   .)5() ُمدَِّكرٍ  ِمنْ  فَھَلْ  لِلذِّ
 ك66ان لم66اذا:  والس66ؤال!  الحم66د یری66د الت66ي فھ66ذه)  أبغض(  وأما 

 كل66ھ الح66ب وك66ان ؟! الم66واد أبغ66ض والن66ور الھ66دى فی66ھ ال66ذي هللا كالم
مة(و والماركسیة الفلسفیة للكتب  ) ؟! المحرَّ

 َوَرْحَم66ةٌ  ِش66فَاءٌ  ھ66ُوَ  َم66ا نِ آاْلق66ُرْ  ِمنَ  لُ َونُنَزِّ : ( یقول إذ هللا وصدق 
 .)6() َخَساًرا إِال الظَّالِِمینَ  یَِزیدُ  َوال لِْلُمْؤِمنِینَ 

 
 : ـ والسالم الصالة علیھم ـ لألنبیاء تنقصھ 
 والض66الل الكف66ر لج66ة واقتحم كثیراً  نفسھ على الحمد أسرف لقد 

ً  ـ والس66الم الص66الة عل66یھم ـ تع66الى هللا ألنبی66اء تع66رض عن66دما  واص66فا

                                         
 . 71مریم ، اآلیة :  سورة) 1(
بعنوان ( تنزیھ األغبیاء عن تس66فیھ األنبی66اء ) و( رف66ع  الموضوعرسالتان حول ھذا  للسیوطي) 2(

ض66رب المث66ل م66ن الق66رآن واالقتب66اس ) انظرھ66ا ف66ي ( الح66اوي ) (  ف66يالبأس وكشف االلتب66اس 
 في من اقتبس من القرآن جاداً ال ھازالً .  وھي) . 1/344) و ( 1/309

 ) .56/ 4اللجنة (  فتاوى) 3(
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ً  منقص666ة بك666ل إی666اھم  الت666ي والنص666ارى الیھ666ود أكاذی666ب وراء جری666ا
 نس66خت فق66د ـ الس66الم عل66یھم ـ ع66نھم حدیث66ھ عن66د ذھن66ھ عل66ى اس66تولت
 الق66رآن غرس66ھ تعظ66یم كلوالمالحدة  والنصارى الیھود لكتب قراءاتھ
 .  والرسل األنبیاء حول صدره في

 .  تیسر بما لیھع التعلیق مع)  ھرائھ(  إلى ولنستمع 
 :  ھشام لسان على الحمد قال 
 م66ن الجن66ة م66ن آدم وخ66رج ، الم66رأة  أجل من ھابیل قابیل قتل(  

 أج66ل م66ن الج66ن سلیمان وسخر ، المرأة أجل من وأذنب ، المرأة أجل
 الطی66ب دنی66اكم م66ن إل66يَّ  ُحب66ب:" )1( الك66ریم رس66ولنا وق66ال ، الم66رأة
 الم66رأة ع66ن كلھ66ا داود زامی66روم"  عیني قرة الصالة وُجعلت والنساء

 الیھ66ود ح66د المس66یح وأبطل ، المرأة أجل من التوراة في لوط وسكر ،
 أج66ل م66ن مصر فرعون من إبراھیم وخاف ، المجدلیة مریم أجل من

 . )2() … عیسو من بدالً  یعقوب مباركة وراء المرأة وكانت ، المرأة
 عل66ى فت66راءات ع66دة الحم66د م66ن ال66نص ھ66ذا تض66من لق66د:  قل66ت 

 متابع66ة ع66ن ـ هللا ھ66داه ـ یت66ورع ل66م حی66ث ـ الس66الم عل66یھم ـ هللا أنبیاء
 عل66یھم ـ البش66ر لخی66ر والنق66ائص ال66تھم تلفی66ق ف66ي والنص66ارى الیھ66ود
 :  أقول ذلك ولتفنید ـ السالم

 فال ، كغیرھم بشر ھم، األنبیاء من یكونا لم فإنھما وھابیل قابیل أما ـ
 ف66ي واح66داً  ق66والً  إال ی66ذكر لم حمدال تركيفإن  ھذا ومع.  بھما لنا شأن

 .  الثاني القول یذكر ولم قصتھما
 ھابی66ل أخ66اه قت66ل قابی66ل بأن یفید الذي األول القول إلىح ألم فھو 

 كان66ت من66ھ تقب66ل فم66ن بقرب66ان هللا إل66ى یتقرب66ا أن فق66ررا الم66رأة بس66بب
 قابی66ل فق66ام ، قابی66ل م66ن یُتقب66ل ول66م ھابی66ل م66ن فتقب66ل نصیبھ من المرأة
 . ھابیل بقتل

 یقوم66ا أن ق66ررا أنھم66ا ھ66و الحم66د ی66ذكره ل66م ال66ذي الث66اني والقول 
 فقدم66ھ مال66ھ أس66وأ إل66ى قابی66ل فعم66د ـ وج66ل ع66ز ـ هللا إلى قربان بتقدیم

                                         
 خطتھ یمینك !  الذيلزوم لھذه المخادعة بعد  ال) 1(
 ) .122( ص الكرادیب) 2(
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 ً  م66ن یتقبل ولم منھ فتقبل ، فقدمھ مالھ أحسن إلى ھابیل وعمد ، قربانا
 .  بقتلھ وقام قابیل فحسده ، قابیل أخاه

 اب66ن ع66ن: (  ـ هللا رحم66ھ ـ الطب66ري رجری66 اب66ن یق66ول ھ66ذا وفي 
 وإنم66ا علی66ھ یتص66دق مس66كین یك66ن ل66م أنھ شأنھما من كان:  قال عباس
 قربن66ا ل66و:  ق66اال إذ قاع66دان آدم ابن66ا فبینم66ا الرج66ل، یقرب66ھ القربان كان

 ً ً  قرب إذا الرجل وكان!  قربانا  إلیھ أرسل وجل عز هللا فرضیھ قربانا
ً  فقرب66ا ، الن66ار خب66ت رض66یھ یك66ن ل66م وإن ، فأكلت66ھ ن66اراً   وك66ان.  قربان66ا

ً ار أح66دھما ً  اآلخ66ر وك66ان عی66ا  خی66ر ق66رب الغ66نم ص66احب وإن ، حراث66ا
 فنزل66ت الن66ار فج66اءت ، زرع66ھ أبغ66ض اآلخ66ر وقرب.  وأسمنھا غنمھ
:  ألخی666ھ ق666ال آدم اب666ن وإن.  ال666زرع وترك666ت الش666اة فأكل666ت ، بینھم666ا
ً  قربت أنك علموا وقد الناس في أتمشي  ؟ عل66يّ  ورد من66ك فتقبل قربانا
!  ألقتلن66ك:  فق66ال من66ي خی66ر وأن66ت وإلی66ك إل66ي الن66اس التنظر وهللا فال
 . )1()المتقین من هللا یتقبل إنما ؟ ماذنبي:  أخوه فقال

 ل66ھ یش66ھد ال66ذي ھ66و الحم66د إلی66ھ یش66ر ل66م الثاني القول فھذا:  قلت 
: (  تع66الى ق66ال حی66ث آدم ابن66ي قص66ة ع66ن تحدث عندما العظیم القرآن

َ  لَْیِھمْ عَ  َواْتلُ  ب66َا إِذْ  ب66ِاْلَحقِّ  َدمَ آ اْبنَيْ  نَبَأ  َول66َمْ  أََح66ِدِھَما ِم66نْ  فَتُقُب66ِّلَ  قُْربَان66ًا قَرَّ
ُ  یَتَقَب66َّلُ  إِنََّم66ا ق66َالَ  ْقتُلَن66َّكَ الَ  قَالَ  اآلَخرِ  ِمنَ  یُتَقَبَّلْ   ل66َئِنْ )27(اْلُمتَّق66ِینَ  ِم66نَ  هللاَّ

َ  أََخ66افُ  إِن66ِّي ْقتُل66َكَ الَ  إِلَْیكَ  یَِديَ  بِبَاِسطٍ  نَاأَ  َما لِتَْقتُلَنِي یََدكَ  إِلَيَّ  بََسْطتَ   هللاَّ
 ِم666نْ  فَتَُك666ونَ  َوإِْثِم666كَ  ب666ِإِْثِمي تَب666ُوءَ  أَنْ  أُِری666دُ  إِن666ِّي)28(اْلَع666الَِمینَ  َربَّ 

َعتْ )29(الظَّالِِمینَ  َجَزاءُ  َوَذلِكَ  النَّارِ  أَْصَحابِ   أَِخی66ھِ  قَْت66لَ  نَْفُس66ھُ  لَھُ  فَطَوَّ
ُ  فَبََعثَ ) 30(اْلَخاِسِرینَ  ِمنَ  فَأَْصبَحَ  فَقَتَلَھُ   اْألَْرضِ  ف66ِي یَْبَح66ثُ  ُغَراب66ًا هللاَّ
 ھ66ََذا ِمْث66لَ  أَُك66ونَ  أَنْ  أََعَجْزتُ  یَاَوْیلَتَا قَالَ  أَِخیھِ  َسْوأَةَ  یَُواِري َكْیفَ  لِیُِریَھُ 

 .)2()  )31(النَّاِدِمینَ  ِمنَ  فَأَْصبَحَ  أَِخي َسْوأَةَ  فَأَُواِريَ  اْلُغَرابِ 
 ابن عن السابق األثر سیاقھ بعد ـ هللا رحمھ ـ كثیر ابن قال ولذا 

 القرب66ان تقری66ب أن یقتض66ي األث66ر فھ66ذا: ( ـ عنھما هللا رضي ـ عباس

                                         
 ) . شاكر 203/ 10الطبري (  تفسیر) 1(
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 مم66ن جماع66ة ع66ن تق66دم كما امرأة في تدارئ عن وال سبب العن كان
 . )1() القرآن ظاھر وھو ، ذكرھم تقدم

ً  ، ھواه مع تماشىی الذي القول إال یسق لم فالحمد   ھ66ذه بأن علما
 عن تنقل ھي وإنما ، e النبي إلى مرفوعھ تصح لم جمیعھا الروایات
 ع66ارض م66ا إال تك66ذیبھم أو تص66دیقھم بع66دم أمرن66ا ال66ذین الكت66اب أھ66ل
 . كرامةـ وال ـ فیھ نكذبھم فإننا شرعنا

 نماإو)  وھابیل قابیل(  تذكر لم الصحیحة والسنة القرآن إن بل 
 ف66ي كم66ا.  تفص66یالت دون فق66ط آدم البن66ي ح66دثت القص66ة ب66أن ذك66رت
 نف66س تُقت66ل ال: "  الص66حیحین ف66ي e قول66ھ ف66ي وكم66ا ، المائ66دة س66ورة
 ً  س66نَّ  م66ن أول ألن66ھ ، دمھ66ا م66ن ِكْف66ل األول آدم اب66ن عل66ى كان إال ظلما
 " . القتل
 أج66ل م66ن الجن66ة م66ن خ66رج قد ـ السالم علیھ ـ آدم بأن الحمد قول أما ـ

 وح66واء آلدم وس66وس ق66د)  الش66یطان(  أن الق66رآن ف66ي فال66ذي الم66رأة
 ً  الش66یطان ب66أن هللا یخب66ر أخرى آیات وفي ، الشجرة من باألكل جمیعا
 .  لحواء ذكر دون بذلك آلدم وسوس قد
 ِمْنھ66َا َوُك66ال اْلَجن66َّةَ  َوَزْوُج66كَ  أَْن66تَ  اْس66ُكنْ  ی66َاآَدمُ  َوقُْلنَا: ( تعالى قال 

666666َجَرةَ  ھ666666َِذهِ  تَْقَرب666666َا َوال ِش666666ْئتَُما َحْی666666ثُ  َرَغ666666ًدا  ِم666666نَ  فَتَُكون666666َا الشَّ
66ْیطَانُ  فَأََزلَّھَُم66ا)35(الظ66َّالِِمینَ  66ا فَأَْخَرَجھَُم66ا َعْنھ66َا الشَّ  َوقُْلن66َا فِی66ھِ  َكان66َا ِممَّ
 إِل66َى َوَمت66َاعٌ  ُمْس66تَقَرٌّ  األَْرضِ  ف66ِي َولَُك66مْ  َع66ُدوٌّ  ل66ِبَْعضٍ  بَْعُض66ُكمْ  اْھبِط66ُوا

 .)2()ِحینٍ 
 تَبَِع66كَ  لََم66نْ  َم66ْدُحوًرا َم66ْذُءوًما ِمْنھ66َا اْخ66ُرجْ  ق66َالَ : ( س66بحانھ وق66ال 

 َوَزْوُج66كَ  أَْن66تَ  اْس66ُكنْ  َدمُ آ َوی66َا)18(أَْجَمِع66ینَ  ِم66ْنُكمْ  َجھ66َنَّمَ  ألَْم66ألَنَّ  ِم66ْنھُمْ 
666َجَرةَ  ھ666َِذهِ  تَْقَرب666َا َوال ِش666ْئتَُما َحْی666ثُ  ِم666نْ  فَُك666ال اْلَجن666َّةَ   ِم666نَ  فَتَُكون666َا الشَّ

 .)3( الظالمین)

                                         
 ) .45/ 2ابن كثیر (  تفسیر) 1(
 .  36، 35البقرة ، اآلیة  سورة) 2(
 . 19-18األعراف ، اآلیة :  سورة) 3(
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 لَھُ  نَِجدْ  َولَمْ  فَنَِسيَ  قَْبلُ  ِمنْ  َدمَ آ إِلَى َعِھْدنَا َولَقَدْ : ( وجل عز وقال 
) أَب66َى إِْبل66ِیسَ  إِال فََس66َجُدوا آلَدمَ  اْس66ُجُدوا لِْلَمالئَِك66ةِ  قُْلن66َا َوإِذْ )115(َعْزًم66ا

)1(. 
ً  لھم66ا وس66وس الش66یطان أن فیھ66ا اآلی66ات فھ66ذه   فَأََزلَّھَُم66ا( جمیع66ا

 آلدم وس66وس أنھ طھ سورة وفي)؛ الشَّْیطَانُ  لَھَُما فََوْسَوسَ ) (ْیطَانُ الشَّ 
66ْیطَانُ  إِلَْی66ھِ  فََوْس66َوسَ ( أوالً   الوسوس66ة ب66أن ق66ال لم66ن تش66ھد فھ66ي) .الشَّ
ً  لھما كانت  وأن الجن66ة ف66ي الخل66د بنی66ل الش66یطان أغراھم66ا حیث جمیعا
 آدم أغ66رت الت66ي ھ66ي ح66واء أن فیھ66ا یذكر ولم.  المالئكة كسائر یكونا
 ولھ66ذا. اإلس66رائیلیة الروای66ات ذل66ك تق66ول كم66ا الش66جرة من األكل على
 ف66ي واألدب66اء الكت66اب دأب: (  ـ هللا رحم66ھ ـ ش66اكر أحم66د الش66یخ ق66ال

 أك66ل حت66ى ح66واء خدعت66ھ الس66الم علی66ھ آدم أن فری66ة عل66ى ھذا عصرنا
 ، الكت66اب أھ66ل م66ن المفت66رین الك66اذبین ق66ول یص66طنعون ، الشجرة من
 .)2()وكذبوا حرفوا بما

 أو ، آدم قب66ل الشجرة من أكلت حواء بأن یقول من ولكن:  قلت 
 ص66حیحھ في البخاري رواه بحدیث یستشھد منھا األكل لھ سھلت أنھا

 انثى تخن لم حواء لوال: "  قال e أنھ وھو ، القصة ھذه على ویحملھ
"  وقولھ: (  الحدیث لھذا شرحھ في حجر ابن الحافظ قال" .  زوجھا
 تزیینھ66ا ف66ي ح66واء م66ن وق66ع م66ا إل66ى إش66ارة فیھ"  زوجھا انثى خنت لم
 قبل66ت أنھ66ا خیانتھ66ا فمعنى ، ذلك في وقع حتى الشجرة من األكل آلدم
 آدم بن66ات أم ھ66ي كان66ت ولم66ا ، آلدم زینت66ھ حت66ى ابل66یس لھ66ا زی66ن م66ا

 زوجھ66ا خیان66ة م66ن تس66لم امرأة تكاد فال العرق ونزع بالوالدة أشبھنھا
 حاش66ا الف66واحش ارتك66اب ھن66ا بالخیان66ة الم66راد ول66یس بالقول أو بالفعل
 ذل66ك وحس66نت الش66جرة أكل من النفس شھوة إلى مالت لما ولكن وكال
 ك66ل فخیان66ة النس66اء م66ن بع66دھا ج66اء  م66ن وأما ، لھ خیانة ذلك عد آلدم
 فجح66دت آدم جح66د"  الح66دیث ھ66ذا م66ن وقری66ب ، بحسبھا منھن واحدة
 م66ن لھ66م یق66ع فیم66ا الرج66ال تس66لیة إل66ى إش66ارة الح66دیث وف66ي"  ذریت66ھ
 یف66رط ف66ال ط66بعھن م66ن ذل66ك وأن ، الكب66رى أمھ66ن م66ن وقع بما نسائھم

                                         
 .  116، 115طھ  سورة) 1(
 ) .136/ 1التفسیر (  عمدة) 2(
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 ، الن66دور سبیل على أو إلیھ قصد غیر من شيء منھا وقع من لوم في
 ب66ل الن66وع ھ66ذا ف66ي االسترس66ال ف66ي بھ66ذا ی66تمكن ال أن لھ66ن وینبغ66ي
 .)1()  المستعان وهللا ، ھواھن ویجاھدن أنفسھن یضبطن

 الشجرة من أكلت حواء وكانت: (  ـ هللا رحمھ ـ كثیر ابن وقال 
 یحم666ل وعلی666ھ ، أعل666م وهللا ، أكلھ666ا عل666ى حدت666ھ الت666ي وھ666ي آدم قب666ل

 .  )2(السابق الحدیث ذكر ثم) … البخاري رواه الذي الحدیث
 الجن66ة م66ن خ66رج آدم ب66أن یق66ال أن یحس66ن ف66ال ھ66ذا وم66ع:  قل66ت 

 بس66بب الجن66ة م66ن خرج ـ السالم علیھ ـ بأنھ یقال نماإو ، المرأة بسبب
 علی66ھ ترت66ب مما الشیطان من بوسوسة ـ وجل عز ـ هللا لنھي مخالفتھ
 ، علی666ھ هللا یت666وب أن قب666ل ھ666ذا وك666ان.  بع666ده م666ن وذریت666ھ اب666تالؤه
 .  األرض وجھ على نبي كأول ویصطفیھ

 فھ66ذا الم66رأة أج66ل م66ن أذن66ب ـ السالم علیھ ـ داود بأن الحمد قول أما ـ
 علی66ھ ـ داود عل66ى افت66روا ال66ذین الیھ66ود ألش66یاخھ متابع66ة افترائ66ھ م66ن

 ق66واده أح66د قت66ل الس66الم علی66ھ بأن66ھ المحرف66ة ت66وراتھم ف66ي ـ الس66الم
 بامرأت66ھ یت66زوج لك66ي الج66یش مقدم66ة ف66ي جعل66ھ حیث الخدعة بواسطة
 كم66ا!!!  عریان66ھ رآھ66ا أن بع66د ـ الس66الم علی66ھ ـ داود بھ66ا أُعج66ب التي
 ) . 11 االصحاح ، الثاني صموئیل سفر(  في جاء

 المس66لمین تفاس66یر إلى الیھود من الشنیعة الكذبة ھذه تسللت وقد 
 .  لھا تمحیص دون منھم أخذوھا التي االسرائیلیات عبر

:  تع66الى قول66ھ  تفس66یر ف66ي المكذوب66ة القص66ة ھ66ذه ت66ذكر حی66ث 
 . )3() َوأَنَابَ  َراِكًعا َوَخرَّ  َربَّھُ  فَاْستَْغفَرَ  فَتَنَّاهُ  أَنََّما َداُودُ  َوظَنَّ (
 قد: (  اآلیة ھذه عند قال عندما ـ هللا رحمھ ـ كثیر ابن أجاد وقد 

 ول66م ، اإلس66رائیلیات م66ن م66أخوذ أكثرھ66ا قص66ة ھن66ا ھا المفسرون ذكر
 القص66ة ض66عف ث66م )4()  اتباع66ھ یج66ب ح66دیث المعصوم عن فیھا یثبت
 ثالح66دی ف66ي الض66عفاء أح66د)  الرقاش66ياً یزی66د(  س66ندھا في بأن السابقة
 .  األئمة عند

                                         
 ) .424/ 6الباري (  فتح) 1(
 ) . 78/ 1والنھایة (  البدایة) 2(
 . 24ص ، اآلیة :  سورة) 3(
 ) . 34/ 4ابن كثیر (  تفسیر) 4(



 175 

 :  ـ هللا رحمھ ـ اإلسالم شیخ قال وقبلھ 
 ق66الوا كم66ا ، م66نھم وغض66ھم األنبی66اء ف66ي الیھود كالم عرف قد(  
 .  )1() قالوا ما داود وفي ، لوااق ما سلیمان في

 اإلخب66اریون س66طره م66ا إل66ى تلتف66ت ال: ( عی66اض القاض66ي وق66ال 
 ول66م المفس66رین بع66ض ونقل66ھ ، وغی66روا ب66دلوا ال66ذین ، الكتاب أھل من
 ح66دیث ف66ي ورد وال ، كتاب66ھ ف66ي ذل66ك م66ن ش66يء على تعالى هللا ینص
 . )2()  ثابت خبر وأوریا داود قصة في ولیس: ( قال)  صحیح

 اإلس6666رائیلیات(  كتاب6666ھ ف6666ي ش6666ھبھ أب6666و محم6666د الش6666یخ وق6666ال 
 ذھ66ب ما إلى ذھبوا والمحققون) : (  التفسیر كتب في والموضوعات

 ، یثب66ت خب66ر وأوریا داود قصة في لیس:  الداودي قال.  القاضي إلیھ
 . )3() مسلم قتل محبة بنبي یظن وال

 یالھ66ا: (  المكذوب66ة القص66ة ھ66ذه ذك66ر أن بعد البار الدكتور وقال 
 علی66ھ داود أن)  المحرف66ة(  الت66وراة ت66زعم حقی66رة بش66عة جریم66ة م66ن
 . )4()برئ منھا الریب وھو ، ارتكبھا السالم

 علی66ھ ـ داود هللا نب66ي تص66ف الت66ي القص66ة هھ66ذ ب66ین شتان:  قلت 
 عن66ھ تعالى هللا قول وبین ، امرأة سبیل في والمخادعة بالقتل ـ السالم

ابٌ  إِن66َّھُ  األَْی66دِ  َذا َداُودَ  َعْب66َدنَا َواْذُك66رْ  یَقُولُونَ  َما َعلَى اْصبِرْ (  إِن66َّا)17(أَوَّ
ْرنَا  َمْحُش66وَرةً  َوالطَّْی66رَ )18(َواِإلْش66َراقِ  بِاْلَعِشيِّ  یَُسبِّْحنَ  َمَعھُ  اْلِجبَالَ  َسخَّ

ابٌ  لَھُ  ُكلٌّ   .  )5()اْلِخطَابِ  َوفَْصلَ  اْلِحْكَمةَ  تَْینَاهُ آوَ  ُمْلَكھُ  َوَشَدْدنَا)19(أَوَّ
 بأن66ھ عن66ھ بقولھ e ذلك وأبان والعمل العلم في بالقوة تعالى وصفھ فقد
ً  یصوم كان"  "  عن66ھ ق66الو. )6(" الق66ى إذا یفر وال ، یومأ ویفطر یوما

 ، ثلث66ھ ویقوم اللیل نصف ینام كان ، داود صالة هللا إلى الصالة أحب
 )7("  سدسھ وینام

                                         
 ) . 149/ 15(  اوىالفت) 1(
 ) 2/158(  الشفا) 2(
 . 268 ص) 3(
 ) .361السالم في التوراة ( ص علیھمجل جاللھ واألنبیاء  هللا) 4(
 20-17ص ، اآلیة :  سورة) 5(
 ) .3419البخاري (  أخرجھ) 6(
 ) . 3420البخاري (  أخرجھ) 7(
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 الت66ي المحرف66ة الت66وراة ص66ف و م66ن الع66الي الوص66ف ھ66ذا ف66أین 
ً  وینقلھ66ا بھ66ا یت66أثر أن الحم66د استساغ  علی66ھ ـ هللا نب66ي لص66ورة تش66ویھا
 ؟! ـ السالم

ر ق66د ـ المالس علیھ ـ سلیمان بأن الحمد قول أما ـ  أج66ل م66ن الج66ن س66خَّ
 یق66رأون ال66ذي المس66لمین ص66غار یعرف66ھ ال66ذي كذب66ھ م66ن فھ66ذا ، الم66رأة
 .  القرآن

 ال66ذي وإنم66ا ، نفس66ھب الج66ن یس66خر ل66م ـ الس66الم علی66ھ ـ فس66لیمان 
 .  ـ وجل عز ـ هللا سخرھا

 ال ُمْلًك66ا ل66ِي َوھ66َبْ  ل66ِي اْغف66ِرْ  َربِّ  ق66َالَ : ( سلیمان عن تعالى قال 
ْرنَا)35(اْلَوھَّابُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  بَْعِدي ِمنْ  ِألََحدٍ  يیَْنبَغِ  یحَ  لَھُ  فََسخَّ  تَْج66ِري ال66رِّ

6666666یَاِطینَ )36(أََص6666666ابَ  َحْی6666666ثُ  ُرَخ6666666اءً  ب6666666ِأَْمِرهِ   بَن6666666َّاءٍ  ُك6666666لَّ  َوالشَّ
نِینَ  َخِرینَ آوَ )37(َوَغوَّاصٍ   ف66َاْمنُنْ  َعطَاُؤن66َا ھ66ََذا)38(األَْص66فَادِ  ف66ِي ُمقَرَّ

 .)1() َمآبٍ  َوُحْسنَ  لَُزْلفَى ِعْنَدنَا لَھُ  َوإِنَّ )39(ِحَسابٍ  َغْیرِ بِ  أَْمِسكْ  أَوْ 
 یلم66ح التي الیمن ملكة)  بلقیس(  مع ـ السالم علیھ ـ قصتھ وأما 

 ل66ھ أرسلوا عندما قومھا ومن منھا غضب سلیمان نأ فھي الحمد إلیھا
 نبأ واإلنس الجن من حولھ من فأمر.  عنھم یكف لعلھ والھدایا المال

 فق66ال ، عظمت66ھ في مثلھ یوجد یكاد ال الذي بلقیس عرش لھ یحضروا
 َوإِن66ِّي َمقَاِم66كَ  ِم66نْ  تَق66ُومَ  أَنْ  قَْب66لَ  ب66ِھِ  تِی66كَ آ أَن66َا اْلِج66نِّ  ِم66نَ  ِعْفری66تٌ  قَالَ : (

 ِعْل66مٌ  ِعْن66َدهُ  ال66َِّذي( فق66ال ، بھ66ذا یقن66ع لم سلیمان ولكن) أَِمینٌ  لَقَِويٌّ  َعلَْیھِ 
 عب66اس اب66ن ع66ن یُروى كما برخیا بن آصف كاتبھ وھو)   اْلِكتَابِ  ِمنَ 
 فال بصرك مد تنظر أن:  أي) طَْرفُكَ  إِلَْیكَ  یَْرتَدَّ  أَنْ  قَْبلَ  بِھِ  تِیكَ آ أَنَا: (
66ا: ( عن66دك والعرش إال تكل ا َرآهُ  فَلَمَّ :  س66لیمان أي) ق66َالَ  ِعْن66َدهُ  ُمْس66تَقِّرً

 یَْش66ُكرُ  فَإِنََّم66ا َش66َكرَ  َوَم66نْ  أَْكف66ُرُ  أَمْ  ْش66ُكرُ ءأَ  لِیَْبل66َُونِي َربِّي فَْضلِ  ِمنْ  ھََذا(
 . )2() َكِریمٌ  َغنِيٌّ  َربِّي فَإِنَّ  َكفَرَ  َوَمنْ  لِنَْفِسھِ 

 ـ الحم66د یزعم كما المرأة ألجل فلیس العرش احضار سبب أما 
 ً  وأن66ھ ، لھ66ا ملك66ھ عظم66ة س66لیمان یظھ66ر أن ألجل وإنما ـ وافتراءً  كذبا

                                         
 .  40-35ص ، اآلیات :  سورة) 1(
 . 40-39النمل ، اآلیتان :  سورة) 2(
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 إلى لھا لدعوتھ فتستجیب والجن اإلنس لھ سخر قد ، هللا عند من نبي
 .  للشمس وقومھا ھي تسجد كانت أن بعد التوحید دین

 ھ66ذا باحض66ار أراد س66لیمان إن: (  ـ هللا رحم66ھ ـ كثی66ر اب66ن قال 
 م66ن ل66ھ س66خر وم66ا المل66ك م66ن ل66ھ هللا وھ66ب م66ا عظم66ة إظھ66ار الس66ریر
 ذل66ك ولیتخ66ذ هبع66د م66ن ألح66د یك66ون وال قبلھ أحد یعطھ لم الذي الجنود
 ی66أتي أن عظ66یم ف66ارق ھ66ذا ألن وقومھ66ا بلق66یس عن66د نبوت66ھ عل66ى حج66ة
 . )1() علیھ یقدموا أن قبل بالدھا من ھو كما بعرشھا

ُحبب إلیھ النس66اء ، فھ66ذا ص66حیح ،  قد  نبینا بأن الحمد قول أما ـ 
وق66د ورد ف66ي ھ66ذا قول66ھ  : (( حب66ب إل66ّي م66ن دنی66اكم النس66اء والطی66ب 

 . )2(الصالة ))وجعلت قرة عیني 
الجھل66ة أن ھ66ذه  م66نمعنى ھذا ما قد یظنھ الحمد أو غیره  ولیس 

خ66اص  ھ66ذاالمحبة ألي امرأة ول66و ل66م تح66ل ل66ھ ـ والعی66اذ ب66ا£ ـ وإنم66ا 
ول66یس ف66ي ھ66ذا أي نق66ص لمرتبت66ھ ـ علی66ھ  ،بزوجاتھ وما ملك66ت یمین66ھ

 رجولتھ .  لكمالالصالة والسالم ـ بل ھو بیان 
الزوجات ف66ال ل66وم فیھ66ا  محبةمھ هللا ـ : ( أما ابن القیم ـ رح قال 

، بل ھي من كمالھ ، وقد امتن سبحانھ على عباده فقال : (َوِم66ْن آیَات66ِِھ 
َوَجَع66َل بَْی66نَُكْم َم66َودَّةً  إِلَْیھ66َاأَْن َخل66ََق لَُك66ْم ِم66ْن أَْنفُِس66ُكْم أَْزَواًج66ا لِتَْس66ُكنُوا 

66ُروَن) مٍ لِق66َوْ َوَرْحَم66ةً إِنَّ ف66ِي َذل66َِك آلی66َاٍت  س66كناً  الم66رأة.فجع66ل )3(یَتَفَكَّ
للرجل یسكن قلبھ إلیھا ، وجع66ل بینھم66ا خ66الص الح66ب ، وھ66و الم66ودة 

) قال : ( وال ریب أن النب66ي ص66لى هللا علی66ھ وس66لم  بالرحمةالمقرونھ 
ُحبب إلیھ النساء ، كما في الصحیح عن أن66س ع66ن النب66ي  : "حب66ب  قد

ت قرة عیني في الصالة"  ق66ال إلي من دنیاكم النساء والطیب ، وجعل
: ( فمحبة النساء من كمال اإلنسان ، قال ابن عباس : خیر ھذه األمة 

) ق66ال : (فعش66ق النس66اء ثالث66ة أقس66ام : قس66م ھ66و قُرب66ة  نس66اءأكثرھ66ا 
، وھ66ذا العش66ق عش66ق ن66افع ،  وجاریت66ھوطاع66ة ، وھ66و عش66ق امرأت66ھ 

للبص66ر  أك66فوفإن66ھ أدع66ى إل66ى المقاص66د الت66ي ش66رع هللا لھ66ا النك66اح ، 

                                         
 ) . 3/376ابن كثیر ( تفسیر) 1(
 ) . 3124األلباني في صحیح الجامع ( وصححھأحمد والنسائي ،  أخرجھ) 2(
 . 21الروم ، اآلیة :  سورة) 3(
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والقلب عن التطلع إلى غیر أھلھ ، ولھذا یُحم66د ھ66ذا العاش66ق عن66د هللا، 
 .)1(الناس ) وعند

ـ كلھ66ا ع66ن  الس66المأم66ا ق66ول الحم66د ب66أن مزامی66ر داود ـ علی66ھ  ـ66 
 ـالمرأة ، فھذا كذب منھ ، یرید بھ التھویل. قال الدكتور محم66د الب66ار 

 :  حفظھ هللا ـ وھو ممن اعتنى بدراسة المزامیر
اس666رائیل  بن666ي( تنس666ب المزامی666ر إل666ى مجموع666ة م666ن أنبی666اء  

منسوبة  73مزموراً ، منھا  150وأدبائھم وشعرائھم ، وتشتمل على 
الس66الم ، واألخ66رى منس66وبة إل66ى موس66ى وس66لیمان ـ  علی66ھإل66ى داود 

وراج66ح وھیم66ان وأتی66ان  ق66ورععلیھم66ا الس66الم ـ وإل66ى آس66اف وبن66ي 
 ویدوتون ) 

الموجودة  المزامیرلم تثبت نسبة أي من ھذه : ( رغم أنھ  قالو 
 الیھوديلداود أو غیره، إال أنھا أصبحت جزًء من الفولكلور الشعبي 

()2( . 
أساس66یة تن66درج  مجموع66ات: ( تُقس66م المزامی66ر إل66ى ث66الث  قالو 

 تحتھا مجموعات أصغر . وھذه المجموعات الثالث ھي : 
 مجموعة التسابیح .  ـ  1
 االستغاثة .  مجموعة صلوات ـ  2
 .  )3(مجموعة التعلیم ) ـ 3
الیھ666ود  دی666ن: یتض666ح م666ن ھ666ذا أن المزامی666ر كلھ666ا ع666ن  قل666ت 

وتس66ابیحھم وص66لواتھم، ولیس66ت كم66ا ی66زعم الحم66د بأنھ66ا ( كلھ66ا ع66ن 
 المرأة ) !!! 

الك66ریم أن هللا  الق66رآننعتقده ـ كمسلمین ـ ھ66و ماج66اء ف66ي  والذي 
 ً تع66الى :  ق66المقدس66اً ھ66و ( الزب66ور )  قد آتى داود ـ علیھ السالم ـ كتاب66ا

 .)4((َوآتَْینَا َداُوَد َزبُوًرا) 
ص66وتاً جم66یالً یت66رنم  هللاأن داود ـ علیھ السالم ـ قد وھبھ  ونعتقد 

 بھ عند تسبیحھ هللا فتردد الجبال والطیر معھ . 
                                         

 ) .  399ـ  395ـ393الشافي ( ص الدواءالكافي لمن سأل عن  الجواب) 1(
 ) . 386السابق (ص المصدر) 2(
 .  ) 392ـ  388السابق (ص المصدر) 3(
 .  55اإلسراء ، اآلیة :  سورة) 4(
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ْرنَا  ق6666ال  َمَع6666ھُ یَُس6666بِّْحَن بِاْلَعِش6666يِّ  اْلِجب6666َالَ تع6666الى : (إِن6666َّا َس6666خَّ
ب66ِي َمَع66ھُ َوالطَّْی66َر) ،)1(اِإلْش66َراِق)وَ    قول66ھوأم66ا  ،)2(وق66ال: (یَاِجب66َاُل أَوِّ

موسى األشعري ـ رضي هللا عنھ ـ : "یا أبا موسى ، لقد أوتیت  ألبي
 . )3(من مزامیر آل داود" مزماراً 

 ل66مداود نفسھ ، ألن66ھ  یریدقال الخطابي : ( قولھ (آل داود )  فقد 
د داود وال م66ن أقارب66ھ ك66ان أعط66ي م66ن حس66ن أوال م66نینق66ل أن أح66داً 

: ( الم66راد بالمزم66ار  حج66رالح66افظ اب66ن  وق66ال) 4(الص66وت م66ا أعط66ي)
الصوت الحسن ، وأصلھ اآللھ ، أطلق اسمھ عل66ى الص66وت للمش66ابھة 

()5( . 
 أجل المرأة ) !!  منأما قول الحمد ( وسكر لوط في التوراة  ـ 
والتع66ریض بھ66م بُخب66ٍث  ، من أقبح تشنیعاتھ على أنبی66اء هللا فھذا 

 س66اقھوسوء طویة ، حیث لم یُعقب على ھذا الكذب بما یبین66ھ ، وإنم66ا 
 متأثًرا بھ متابعةً ألحفاد القردة . 

، حی66ث ق66ال  قص66دهأعاده في موض66ع آخ66ر م66ن روایت66ھ مبین66اً  ثم 
 على لسان ھشام ـ كما سیأتي ـ ( وزنت بنات لوط مع أبیھم )!! 

( المحّرف66ة )  الت66وراةخ66ذه الحم66د م66ن الك66ذب الف66احش ق66د أ وھ66ذا 
ـ أن  38ـ 30: 19حیث جاء فیھا ـ كما في سفر التكوین ، االصحاح 

ل66وط ـ علی66ھ الس66الم ـ قامت66ا بإس66قائھ خم66راً حت66ى س66كر ، ث66م  ابنت66ي
 !!!  منھاضطجعتا معھ ، فحبلتا 

قال هللا ـ تع66الى ـ  قدالكذبة ال یُستغرب صدورھا من قوم  وھذه 
اْس66تَْكبَْرتُْم فَفَِریق66ًا  أَْنفُُس66ُكمُ لََّما َج66اءُكْم َرُس66وٌل بَِم66ا َال تَْھ66َوى عنھم: ((أَفَكُ 

ْبتُْم َوفَِریق66ًا تَْقتُل66ُوَن )) بعض66ھم  وقت66لك66ذب بع66ض الرس66ل  فم66ن )6(َك66ذَّ
 اآلخر ال یستغرب علیھ أن یفتري الكذب علیھم . 

                                         
 .  18ص ، اآلیة : سورة) 1(
 .  10سبأ ، اآلیة :  سورة) 2(
 ) .5048البخاري ( أخرجھ) 3(
 ) . 711/ 8الباري ( فتح) 4(
 ) . 712/ 8الباري (  فتح) 5(
 . 87البقرة ، اآلیة :  سورة) 6(
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ھ66ذه  حزم ـ رحم66ھ هللا ـ بع66د أن ذك66ر ھ66ذه القص66ة المفت66راة: ( ابن قال
والمب66الغین ف66ي االس66تخفاف ب66ا£ تع66الى  الزنادقةفضائح األبد، وتولید 

 )1(وبرسلھ علیھم السالم)
 ابن القیم رحمھ هللا ـ:  وقال 
، أن66ھ  التوراةإلى نص   نسبوهاألنبیاء : ما  في)2(( ومن قدحھم  

لوط لفسادھا ، ونجى لوطاً بابنتی66ھ فق66ط ، ظ66ن ابنت66اه  أمةلما أھلك هللا 
تس666الً . فقال666ت الص666غرى  من666ھألرض ق666د خل666ت مم666ن یس666تبقین أن ا

 كس66بیلللكب66رى : إن أبان66ا ش66یخ ، ول66م یب66ق ف66ي األرض إنس66ان یأتین66ا 
البشر ، فھلمي نسقي أبانا خمراً ونضاجعھ ، لنستبقي من أبینا نسالً ، 

ـ فنسبوا لوطاً النبي علیھ الس66الم إل66ى أن66ھ س66كر حت66ى  بزعمھمففعلتا ـ 
 .)3(… )وھو ال یعرفھما  وأحبلھمام وطئھما لم یعرف ابنتیھ ث

ـ أبط66ل ح66د الیھ66ود  الس66المأما قول الحمد بأن المس66یح ـ علی66ھ  ـ 
رض66ي  ـمن أجل مریم المجدلیة ، فلعلھ یشیر إلى اتھام الیھود لمریم 

هللا عنھا ـ بالزنا من أجل حملھا بعیسى ـ علی66ھ الس66الم ـ دون زوج ، 
رئاً أمھ من ھ66ذه التھم66ة الش66نیعة الت66ي عیسى في المھد مب تكلمومن ثّم 

ـ تع66الى ـ (َوبُِكْف66ِرِھْم َوق66َْولِِھْم َعل66َى َم66ْریََم  بقولھوبخ هللا الیھود ألجلھا 
 بما یتحدث عنھ الحمد ؟! الحادثةدخل ھذه  فما )4()َعِظیًمابُْھتَانًا 

مص66ر م66ن أج66ل  فرع66ونأما قول الحمد ( وخاف إب66راھیم م66ن  ـ 
 eما ما أخرجھ البخاري ف66ي ص66حیحھ ع66ن النب66ي  المرأة ) فیشیر إلى

 ً  إذ وس66ارة ی66وم ذات ھ66و بینما: ((  ـ السالم علیھ ـ إبراھیم عن متحدثا
 من امرأة معھ رجالً  ھنا ھا إن:  لھ فقیل ، الجبابرة من جبار إلى أتى
.  أخت66ي:  قال ؟ ھذه من:  فقال عنھا فسألھ إلیھ فأرسل ، الناس أحسن
 غی666ري م666ؤمن األرض وج666ھ عل666ى ل666یس ارةیاس666:  ق666ال س666ارة ف666أتى
.  تك66ذبیني ف66ال ، أخت66ي أن66ك فأخبرت66ھ عن66ك س66ألني ھ66ذا وإن ، وغیرك
:  فق66ال:  فأُخ66ذ بی66ده یتناولھ66ا ذھ66ب علی66ھ دخل66ت فلم66ا ، إلیھ66ا فأرس66ل
 فأُخ66ذ الثانی66ة تناولھ66ا ثم.  فأطلق هللا فدعت ، أضرك وال لي هللا ادعي

                                         
 ) .  224/ 1( والنحلفي الملل واألھواء  الفصل) 1(
 الیھود علیھم لعنة هللا .  أي )2(
 ) .  343ـ 342/ 2اللھفان ( إغاثة) 3(
 .  156النساء ، اآلیة :  سورة) 4(



 181 

.  ف66أطلق ف66دعت ، أض66رك الو ل66ي هللا ادع66ي:  فق66ال ، أش66د أو مثلھ66ا
 أتیت66وني إنم66ا ، بإنس66ان ت66أتوني ل66م إنك66م:  فق66ال حجبت66ھ بع66ض ف66دعا

 مھ66یم:  بی66ده فأوم66أ ، یصلي قائم وھو فأتتھ. ھاجر فأخدمھا ، بشیطان
 )1())  ھاجر وأخدم ، نحره في ـ الفاجر أو ـ الكافر كید رد:  قالت ؟
 أن وزوج66ھ الب66راھیم هللا عص66مة بی66ان الح66دیث ھ66ذا وفي:  قلت 

 .  عنھما الملك ھذا كید سبحانھ كف حیث ، ظالم ید تمسھما
 ب66دالً  یعق66وب مبارك66ة وراء(  كان66ت الم66رأة ب66أن الحمد قول أما ـ 
 م66ن علین66ا دخلت التي اإلسرائیلیات في جاء ما إلى فیشیر) عیسو من
  ـ السالم علیھ ـ یعقوب قصة في المؤرخون ذكرھا وقد الكتاب أھل

 أھ66ل ذك66ر:(  والنھای66ة البدای66ة ف66ي ـ هللا رحم66ھ ـ كثی66ر اب66ن ق66ال 
 عمره كانأبیھ  حیاة في بتواییل بنت رفقا تزوج لما اسحق أن الكتاب
 غالم66ین فول66دت فحمل66ت لھ66ا هللا ف66دعا ع66اقراً  كانت وأنھا سنة أربعین
 وھ66و الع66یص الع66رب تس66میھ ال66ذي وھ66و عیص66و سموه أولھما توأمین
 وھ66و یعق66وب فس66موه أخیھ بعقب خذآ وھو خرج والثاني ، الروم والد

 .  إسرائیل بنو إلیھ ینتسب الذي إسرائیل
 بك66ره ألن66ھ یعق66وب م66ن أكث66ر العیصو یحب اسحق وكان:  قالوا 

 .  األصغر ألنھ أكثر یعقوب تحب رفقا أمھما وكانت
 ابن666ھ عل666ى اش666تھى بص666ره وض666عف اس666حق كب666ر فلم666ا:  ق666الوا 

ً  العیص  لیب66ارك ل66ھ ویطحنھ داً صی لھ فیصطاد یذھب أن وأمره طعاما
 ذل66ك یبتغ66ي ف66ذھب ص66ید ص66احب الع66یص وك66ان ، ل66ھ وی66دعو علی66ھ
 ویص66نع غنم66ھ خی66ار م66ن ج66دیین ی66ذبح أن یعق66وب ابنھ66ا رفق66ا ف66أمرت
ً  منھم66ا  ، ل66ھ لی66دعو أخی66ھ قب66ل ب66ھ إلی66ھ وی66أتي أب66وه اش66تھاه كم66ا طعام66ا
 جل66د م66ن وعنق66ھ ذراعی66ھ عل66ى وجعل66ت أخی66ھ ثی66اب فألبس66تھ فقام66ت
 ج66اء فلم66ا ، كذلك لیس ویعقوب الجلد أشعر كان العیص ألن الجدیین
 وجع66ل وجھ66ھ إل66ى فض66مھ.  ول66دك:  ق66ال ؟ أن66ت م66ن:  ق66ال وقرب66ھ ب66ھ
 ، ف66العیص والثی66اب الج66س وأم66ا یعق66وب فص66وت الص66وت أما:  یقول
 عل66یھم وكلمت66ھ ق66دراً  إخوت66ھ أكب66ر یك66ون أن ل66ھ دع66ا وف66رغ أك66ل فلم66ا
 .  وولده رزقھ یكثر وأن بعده الشعوب وعلى

                                         
 ) . 3358البخاري ( أخرجھ) 1(
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 فقرب66ھ وال66ده ب66ھ أمره بما العیص أخوه جاء عنده من خرج فلما 
:  فق66ال اش66تھیتھ ال66ذي الطع66ام ھ66ذا:  ق66ال ؟ بن66ي یا ھذا ما: لھ فقال إلیھ
.  وهللا ال:  فق66ال ؟ ل66ك ودع66وتُ  من66ھ وأكل66تُ  الساعة قبل بھ جئتني أما

 . )1()ذلك إلى سبقھ قد أخاه أن وعرف
 ، تك66ذب وال التص66دق ، ت66ابالك أھ66ل أحادی66ث م66ن فھ66ذه:  قل66ت 

 یك66ون أن عل66ى وحرص66ھا البنھ66ا األم محب66ة بی66ان ففیھ66ا ص66حت وإن
 ً  . ھذا في والحرج ، والده عند محظیا

 
     : أخرى تنقصات

 ی66ارب رحم66اك: (  روایت66ھ م66ن آخ66ر موض66ع ف66ي الحم66د وق66ال 
  لماذا … الكون
 وص66ببت س66ام فض66لت ولم66اذا ؟ الحبی66ب ھ66و س66ام أن طالما حام خلقت
 أب66یھم م66ع ل66وط بن66ات وزنت ، نوح سكر إذا ذنبھ ما ؟ حام على عنةالل
 . )2() ؟ وإرادتك كلماتك نھإ یقولون كتاب في ،
ً  الحمد قول فيو   ، أدب سوء)  ؟ حام خلقت لماذا(  ربھ مخاطبا

ً  س66ؤالھ إلی66ھ وج66ھ حی66ث ، س66بحانھ ل66ھ تعظ66یم وع66دم ، ووقاح66ة  تعنت66ا
 ً ا أَلُ یُسْ  َال : ( تعالى قال وقد ، واعراضا  . )3()یُْسأَلُونَ  َوھُمْ  یَْفَعلُ  َعمَّ

 ح66ام على اللعنة وصببت سام فضلت لماذا: (  بقولھ یشیر وھو 
 )4() المحّرف66ة(  الت66وراة ف66ي ورد م66ا إل66ى)  ؟ ن66وح س66كر إذا ذنب66ھ ما ؟

ً  أن م66ن!  هللا بأنبی66اء قدح66ھ ف66ي الحم66د عم66دة ھ66ي الت66ي  علی66ھ ـ نوح66ا
 ابن66ھ فأبص66ره ، خبائ66ھ داخ66ل عرىوت فسكر الخمر من شرب ـ السالم
 س66ام(  فأخ66ذ ،)  ویاف66ث س66ام(  أخوی66ھ وأخب66ر ،)  كنع66ان أب66و(  ح66ام
 أف66اق فلم66ا ، إلیھ66ا ینظ66را أن دون أبیھما عورة وسترا الرداء)  ویافث
ً  لع666ن ب666ذلك وعل666م ن666وح  عب666داً  یك666ون أن ودع666ا ، كنع666ان وابن666ھ حام666ا

 .  هللا من بالبركة لسامٍ  ودعا ألخویھ،

                                         
 ) . 1/194والنھایة ( البدایة) 1(
 ) . 137(ص الكرادیب) 2(
 .  23األنبیاء ، اآلیة :  سورة) 3(
 ) .  211/ 1البن حزم ( … ) ) ، وانظر ( الفَِصل  27ـ  20:  9) ( سفر التكوین ـ اإلصحاح 4(
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 كت66بھم في األنبیاء لصورة وتشویھھم الیھود كذبات ىاحد وھذه 
 بمك66رٍ  ولك66ن ، خج66ل أو ت66ورع دون الحم66د منھ66ا نق66ل الت66ي ، المحرف66ة
 بأس66لوب ـ س66بق كما ـ والرموز المثل سقاط ال منھ ومحاولة ، وخبث
ً  تقیم ال التي وعقلیتھ طبعھ یناسب حقیر  كم66ا ـ مقدس شيء ألي وزنا
 !  ـ یّدعي أن یحاول

 القص66ة ھ66ذه إی66راده بع66د ـ هللا حفظھ ـ الخلف سعود دكتورال قال 
 ، وافت66راء ك66ذب مح66ض وھ66ذا: (  ـ السالم علیھ ـ نوح على المكذوبة

ً  عب66ده وص66ف قد وجل عز هللا فإن : (  بقول66ھ المھ66یمن كتاب66ھ ف66ي نوح66ا
یَّةَ   . )2())1()َشُكوًرا َعْبًدا َكانَ  إِنَّھُ  نُوحٍ  َمعَ  َحَمْلنَا َمنْ  ُذرِّ

 كذب66ھ بین66ت فق66د) أبیھم مع لوطٍ  بنات وزنت(  القبیح قولھ ماوأ ـ 
 الحم66د جعلھ66م ال66ذین م66ن ، الق66ردة أبن66اء ع66ن ُمتلق66ىً  وأن66ھ ـ سبق فیما ـ

 دون ـ الس66الم عل66یھم ـ هللا بأنبی66اء تعریض66ھ في آثارھم واتبع ، قدوتھ
 ـ الس66الم عل66یھم ـ أنبیائ66ھ ع66ن ق66ال ال66ذي ـ وج66ل ع66ز ـ هللا م66ن خوف

ُ  ھََدى الَِّذینَ  أُولَئِكَ (  . )3()اْقتَِدهِ  فَبِھَُداھُمُ  هللاَّ
 من66ذ ھن66ا أن66ھ یحس: ( السجن في ھشام لسان على الحمد وقال ـ 
 ك66ان أن66ھ داخل66ھ ف66ي یح66س إن66ھ.  آدم جس66د ف66ي ال66روح اإلل66ھ حش66ر أن

 الطوفان أمواج یصارع وھو ولنوح ، أخاه یقتل وھو لقابیل معاصراً 
 ، ینخ66ره وال66دود وألی66وب ح66وت،ال بط66ن ف66ي یص66یح وھ66و لی66ونسو ،

ً  یص66یح ھ66و والمس66یح ، الج66ب ف66ي ولیوس66ف  األم66ي والنب66ي ، مص66لوبا
 . )4() یشكو وھو

 م66ع أدب66ھ س66وء م66ن ھ66و)  آدم جسد في الروح اإللھ حشر(  قولھ 
 وك66ان_  الس66الم علی66ھ_  آدم خل66ق عل66ى خف66ي اعت66راضفی66ھ و رب66ھ،
:  الق66رآن أخب66ر اكم66)  آدم ف66ي ال66روح اإلل66ة نف66خ: ( یقول أن بھ األولى

ْیتُھُ  ف66َإَِذا)71(ِط66ینٍ  ِم66نْ  بََش66ًرا َخ66الِقٌ  إِن66ِّي لِْلَمالئَِك66ةِ  َرب66ُّكَ  ق66َالَ  إِذْ (  َس66وَّ
 .)5() َساِجِدینَ  لَھُ  فَقَُعوا ُروِحي ِمنْ  فِیھِ  َونَفَْختُ 

                                         
 .  3اإلسراء ، اآلیة :  سورة) 1(
 ) . 94والنصرانیة (ص الیھودیةفي األدیان :  دراسات) 2(
 .  90األنعام ، اآلیة :  سورة) 3(
 ) . 213(ص الكرادیب) 4(
 . 72، 71ص : اآلیة :  سورة) 5(
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 !!!  ـ السالم علیھ ـ المسیح صلب یعتقد الحمد

 وھ66ي ، الحم66د بھ66ا فاه التي العظمى الطامة أمام یھون ھذا وكل 
ً  یص66یح وھ66و والمس66یح: ( قولھ  ھ66ذا بقول66ھ یخ66الف فھ66و) !!!  مص66لوبا

 ـ الس66الم علی66ھ ـ المس66یح أن من المسلمین واجماع الشریعة نصوص
 ق66ال ، ص66لب ممن غیره على شبھھ وألقى إلیھ هللا رفعھ بل یصلب لم

 .)1() مْ لَھُ  ُشبِّھَ  َولَِكنْ  َصلَبُوهُ  َوَما قَتَلُوهُ  َوَما: (  تعالى
 ـ س66بق كم66ا ـ ھ66و العظیم66ة الزل66ة ھ66ذه إل66ى الحم66د دع66ا وال66ذي 

 ـ الس66الم علی66ھ ـ المسیح أن یزعمون الذین والنصارى للیھود متابعتھ
 أن یفت66رض ال66ذي الق66رآن ف66ي ھذا قولھم علیھم هللا رد وقد ، صلب قد

 اإِن66َّ َوق66َْولِِھمْ : ( الیھ66ود ع66ن تع66الى ق66ال! ب66ھ وآم66ن ق66رأه قد الحمد یكون
ِ  َرُسولَ  َمْریَمَ  اْبنَ  ِعیَسى اْلَمِسیحَ  قَتَْلنَا  َولَِك66نْ  َص66لَبُوهُ  َوَم66ا قَتَل66ُوهُ  َوَما هللاَّ
 فیھ66ا یخالف ال ـ المسیح صلب عدم وھي العقیدة وھذه. )2()  لَھُمْ  ُشبِّھَ 
ً  ، مس66لم أي ً  او ك66ان عامی66ا  ھ66ل أن66ھ ف66ي بعض66ھم خ66الف وإنم66ا ، عالم66ا
 ألن66ھ الص66حیح وھ66و الجمھ66ور علی66ھ كم66ا هبجس66د ـ الس66الم علیھ ـ رفع
ُ  َرفََعھُ  بَلْ : ( تعالى لقولھ موافق  .  )3()  إِلَْیھِ  هللاَّ

 أرواح یق66بض كم66ا روح66ھ ق66بض ث66م ب66النوم توف66اه تع66الى أن66ھ أم 
 ومدرس66تھ عبده محمد أمثال من العقالنیین بعض یختاره كما ، البشر

)4(. 
 المغض66وب س66وى ب66ھ یف66ھ ل66م فھ66ذا ص66لب قد السالم علیھ أنھ أما 

 م66ن بالض66رورة عل66م لم66ا مص66ادم ألن66ھ! )  وأذن66ابھم( والضالین علیھم
  ـ وجل عز ـ £ تكذیب وھو ، اإلسالم دین

 ك66ل تج66اوزه في یتمادى أم؟!  ھذا قولھ خطورة الحمد یعي فھل 
 یَاأَیُّھ66َا: ( ل66ھ نق66ول عن66دھا! )؟  الحری66ة(  دع66اوى تح66ت قطع66ي ھ66و ما

                                         
 . 157النساء ، اآلیة :  سورة) 1(
 .  157النساء ، اآلیة :  رةسو) 2(
 . 158النساء ، اآلیة :  سورة) 3(
 ) .18/ 6: تفسیر المنار (  انظر) 4(
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ُس66ولُ   َمن66َّاآ ق66َالُوا ال66َِّذینَ  ِم66نَ  اْلُكْف66رِ  ف66ِي یَُس66اِرُعونَ  ال66َِّذینَ  كَ یَْحُزْن66 ال الرَّ
 . )1()قُلُوبُھُمْ  تُْؤِمنْ  َولَمْ  بِأَْفَواِھِھمْ 

  
 :  هللا ألنبیاء آخر تنقص

 :  ھشام لسان على الحمد قال 
 إل666ى ننتھ666ي ولكنن666ا ، یج666ري م666ا س666ر نفھ666م أن نح666اول نح666ن( 
ً  الس666ر ویبق666ى ، س666یزیف ص666خرة  س666لیمان طالس666م م666ن ق666اتالً  طلس666ما
 . )2()  … العابثة برخیا بن آصف وزیره وتعویذات ، الحكیم

 ب66ھ لن66ا ش66أن ال یونانی66ة أسطورة فھي سیزیف صخرة أما:  قلت
 .  بھا الصعود یحاول التي بصخرتھ وال
ً  السر ویبقى: (  قولھ أما ـ ) !  الحك66یم سلیمان طالسم من قاتالً  طلسما

 روایت66ھ ف66ي ودلیل66ھ قائ66ده اتخذھم الذین الیھود فیھ تابع منھ افتراء فھو
 ك66ان وإن ، م66ارووا والروای66ة ، رأوا م66ا وال66رأي ، ق66الوا م66ا ف66القول ،

 الت66وراتي(  یھ66م ال ھ66ذا فكل ، ورسلھ هللا ألنبیاء شتیمة أو تنقص فیھا
 أك66رم عل66ى الغ66ل حملھ66ا ف66ي قل66وبھم قلب66ھ ش66ابھ ال66ذي!  الحم66د تركي) 

 .  یھود بھ ھذيت ابم یھذي فأصبح الخلق
 بأن66ھ ـ الس66الم علی66ھ ـ س66لیمان اتھ66ام ف66ي لھ66م متابعت66ھ ذل66ك وم66ن 

ً  تعالى بقولھ الكفر ھذا هللا رد وقد!!!  ساحر  س66لیمان نبی66ھ ع66ن مدافعا
یَاِطینَ  َولَِكنَّ  ُسلَْیَمانُ  َكفَرَ  َوَما: (  .  )3()َكفَُروا الشَّ

 ـ ذك66ر فیم66ا ـ الیھ66ود س66حرة ان: (  ـ هللا رحم66ھ ـ كثیر ابن قال 
 إل66ى ومیكائی66ل جبری66ل لس66ان عل66ى الس66حر أن66زل هللا أن ت66زعم كان66ت
 جبری66ل أن e محم66داً  نبی66ھ واخب66ر ب66ذلك هللا فأك66ذبھم ، داود بن سلیمان
 نحل66وه مم66ا ـ الس66الم علی66ھ ـ س66لیمان وب66رأ ، بسحر ینزال لم ومیكائیل

 .)4()  الشیاطین عمل من السحر أن وأخبرھم ، السحر من

                                         
 . 41المائدة ، اآلیة :  سورة) 1(
 ). 214( ص الكرادیب) 2(
 . 102البقرة ، اآلیة :  سورة) 3(
 ) . 141/ 1ابن كثیر (  تفسیر) 4(
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 أدري ف66ال) !  العابث66ة برخیا بن آصف وزیره وتعویذات( قولھ وأما ـ
 ك66ل ف66ي ی66رى ال أص66بح الحم66د أن أم) !  العابث66ة(  لكلم66ة ال66داعي م66ا
  ؟ العبث إال شيء

 ِم66نَ  ِعْل66مٌ  ِعْن66َدهُ  ال66َِّذي ق66َالَ : ( تع66الى قول66ھ تفس66یر ف66ي ورد والذي 
)1()  طَْرفُكَ  ْیكَ إِلَ  یَْرتَدَّ  أَنْ  قَْبلَ  بِھِ  تِیكَ آ أَنَا اْلِكتَابِ 

 برخی66ا ب66ن آصفأن   
 ذل66ك ول66یس، دع66اءه فاس66تجابب66ھ  هللا دع66ا األعظ66م هللا اسم یعلم وكان

 .  الحمد تركي) العابث( یزعم كما عابثة تعویذات
 
 
 

   
 : اإلسالم شعائر وتنقصھ الحمد سخریة

 أن66ھ ذل66ك فم66ن؛ أمرھ66ا م66ن وتھوینھ ، الدین بشعائر سخریتھ أما 
 !!)2()  اغتسال دون خالھ مع الفجر صلى(  بأنھ ھشام عن أخبر

ً  وقولھ   الفروض یؤدي یكن لم والده حتى: (  الصالة أمر مھونا
 ف66ي یؤدیھ66ا ك66ان ب66ل ، ال66دمام أھ66ل ك66أكثر ، األحی66ان أكث66ر المسجد في
ً  زلـالمن  . )3(.. )  والقصیم الریاض أھل عكس على وذلك ، غالبا

 خالھ یلحق ھل ، یفعل ما ريید ال وحیداً  ھشام وبقي: (  وقولھ 
 عل66ى ع66زم وأخی66راً ..  خال66ھ أبن66اء مث66ل الن66وم یواصل أم ، المسجد إلى

 واس66تلقى ، ال66دار بح66ال أدرى األبن66اء أن ری66ب ف66ال ، الن66وم مواص66لة
.  أجفان66ھ ی66داعبان الس66حر ورطوب66ة الب66ارد النس66یم وأخذ ، فراشھ على

 الص66الة … الن66وم م66ن خی66ر الص66الة: "  ین66ادي الم66ؤذن ك66ان وعن66دما
ً  أغفى قد كان ،"  النوم من خیر  . )4()  تماما

 أص66حابھ ال66دمام فف66ي.  كثی66راً  القص66یم یح66ب ال إن66ھ: (  قول66ھو 
 بح66ر وال أصداء ال القصیم وفي ، والبحر علیھا اعتاد التي واألجواء

                                         
 . 40النمل ، اآلیة :  سورة) 1(
 ) . 44ص  ( الشمیسي) 2(
 ). 136( ص  الشمیسي) 3(
 ) . 93( ص العدامة) 4(
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 ف66ي جماع66ة یؤدیھ66ا أن ب66د ال الت66ي الفج66ر ص66الة ذل66ك ك66ل وف66وق ،
 . )1()الرقاد ینللع یلذ عندما. جده مع المسجد

  
 :  وسلم علیھ هللا صلى النبي أحادیث وتنقصھ سخریتھ

ً  ولید لسان على قولھ ذلك فمن  ً  مخاطبا  :  ھشاما
 أو حادث66ھ ول66یس ، مجس66د كائن وكأنھ الموت عن تتحدث أنت(  

 . حاالً 
 :  یقول وھو باقتضاب ھشام وضحك 
ً  ل66یس أن66ھ أدراك وما ـ  ھ66و عزرائی66ل كالم66ال إن یقول66ون أال..  ؟ كائن66ا

 الم66وت ھ66و األس66ود العظم66ي الھیك66ل ذاك أول66یس ؟ األرواح ق66ابض
 ب66الموت ی66ؤتى القیام66ة ی66وم الحس66اب انتھاء بعد إنھ یقولون أال ؟ بعینھ
  ؟ والنار الجنة بین الحدود على فیذبح خروف شكل على

 :  یضحك وھو ثم
 .  المتوحشة وقصائده بنزار ذكرتني لقد ـ
 :  لستھج في یعتدل وھو ثم 
 ؟ یم66وت أن للم66وت یمك66ن ھ66ل … ولی66د ی66ا یحیرني ما أتدري ولكن ـ

 یمی66ت فمن ، یمیتنا الموت كان وإذا ؟ أصالً  میت ھو من یموت كیف
 ؟ تمی66ت أن للحی66اة یمك66ن فكی66ف ذاتھ66ا الحیاة ھو..  ؟ هللا … ؟ الموت

 .. ً  .)2()  حیرة من لھا یا حقا
 تصح لم ألنھ ، جھلھ من وفھ بعزرائیل الموت ملك تسمیتھ أما:  قلت
 ـ وج66ل ع66ز ـ هللا و ،)3( الص66حیحة األحادیث من أي في التسمیة ھذه
ً  لھ یذكر ولم الموت ملك القرآن في سماه  .  غیره اسما

 .)4() بُِكمْ  ُوكِّلَ  الَِّذي اْلَمْوتِ  َملَكُ  یَتََوفَّاُكمْ  قُلْ : ( تعالى قال 

                                         
 ) . 252( ص  العدامة) 1(
 ) .192( ص الكرادیب) 2(
) : "أم66ا تس66میتھ ـ أي مل66ك الم66وت ـ 156الجن66ائز ـ ص أحك66امالش66یخ األلب66اني ف66ي (  ق66ال)  3(

ً بعزرائیل فمما ال أصل لھ ،  س66رائیلیات !" لما ھ66و المش66ھور عن66د الن66اس ، ولعل66ھ م66ن اإل خالفا
) : "ال یص66ح ف66ي تس66میة مل66ك 238في ( معجم المناھي اللفظیة ـ ص زیدوقال الشیخ بكر أبو 

 ". حدیثالموت بعزرائیل 
 . 11السجدة ، اآلیة :  سورة) 4(
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 ب66الموت ی66ؤتى الحس66اب انتھ66اء بعد إنھ یقولون أال: (  قولھ وأما 
 ، e النب66ي بأحادی66ث س66خریتھ  م66ن فھ66و)  ال66خ… خ66روف ش66كل عل66ى
 قال الذي ،)e )1 محمد ھو القائل وإنما ، یقولون ال أنھم یعلم فإنھ وإال
 ب66الموت یج66اء: "  ومس66لم البخ66اري رواه ال66ذي الص66حیح الح66دیث ف66ي
 ھ66ل! ن66ةالج أھ66ل یا:  فیقال والنار الجنة بین فیوقف ، أملح كبش كأنھ

 ث66م.  الموت ھذا ، نعم:  ویقولون وینظرون فیشرئبون ؟ ھذا تعرفون
 وینظ666رون فیش666رئبون ؟ ھ666ذا تعرف666ون ھ666ل!  الن666ار أھ666ل ی666ا:  یق666ال

 أھ66ل ی66ا:  یقال ثم ، فیذبح بھ فیؤمر:  قال.  الموت ھذا نعم:  ویقولون
 رس66ول قرأ ثم"  موت فال خلود النار أھل ویا ، موت فال خلود الجنة
 ال َوھ66ُمْ  َغْفل66َةٍ  ف66ِي َوھ66ُمْ  األَْم66رُ  قُِض66يَ  إِذْ  اْلَحْسَرةِ  یَْومَ  َوأَْنِذْرھُمْ : ( e هللا

 .)2()  یُْؤِمنُونَ 
 اب66ن العالم66ة عن66ھ أج66اب فق66د ؟ الم66وت یم66وت كیف:  تحیره أما 

ً  بقولھ ـ هللا رحمھ ـ القیم  الك66بش وھ66ذا: (  الس66ابق الح66دیث عل66ى تعلیقا
 ، تمثی66ل وال خی66ال ال حقیق66ة ذلك لفریقینا ومعاینة والذبح واالضجاع

ً  خط666أ الن666اس بع666ض فی666ھ أخط666أ كم666ا  ع666رض الم666وت:  وق666ال قبیح666ا
 . یذبح أن عن فضالً  ، یتجسم ال والعرض

 ك66بش ص66ورة الموت من ینشئ سبحانھ هللا فإن ، یصح ال وھذا 
 وهللا ، ویعاق66ب بھا یثاب معاینة صوراً  األعمال من ینشئ كما ، یذبح
ً  راضاألع666 م666ن ینش666ئ ً  األجس666ام وم666ن أعراض666ا  فاألقس666ام ، أجس666اما
ً  یستلزم وال ، تعالى للرب مقدورة ممكنة األربعة  النقیضین بین جمعا
ً  وال  لمل66ك ال66ذبح إن: ق66ال م66ن تكل66ف إل66ى حاجة وال ، المحال من شیئا

 والتأوی66ل ورس66ولھ هللا عل66ى الفاس66د االس66تدراك م66ن كل66ھ فھ66ذا! الموت
 الرس66ول لم66راد الفھم قلة وسببھ ، نقل الو عقل یوجبھ ال الذي الباطل

e نف66س أن عل66ى ی66دل الح66دیث لف66ظ أن القائ66ل ھ66ذا فظ66ن  ، كالم66ھ م66ن 
 ویص66یر وی66زول یع66دم الع66رض أن آخ66ر غ66الط وظ66ن ، ی66ذبح العرض

                                         
ً  إلیھ یعزو أنھ eجھلھ بحدیث النبي  ومن)  1(  ورده س66نة الس66الم: "  قول66ھ وھ66و ل66ھ أص66ل ال ح66دیثا

 یت66وھم كم66ا e النب66ي ح66دیث م66ن ھ66و ول66یس ، الفقھ66اء)  بع66ض(  والأق66 م66ن وھ66ذا" !!!  واج66ب
 !  الحمد

 . 39مریم ، اآلیة :  سورة) 2(
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 ، ذكرن66اه ال66ذي الق66ول ھ66ذا إل66ى الفریق66ان یھت66د ول66م ، ی66ذبح جسم مكانھ
ً  األعراض من ینشئ سبحانھ هللا وأن  كم66ا ، لھ66ا مادة ھاویجعل أجساما
 كأنھم66ا القیام66ة ی66وم عم66ران وآل البق66رة تج66ي"  e عن66ھ الص66حیح ف66ي

 س666بحانھ هللا ینش666ئھا الت666ي الق666راءة ھ666ي فھ666ذه ، الح666دیث"  غمامت666ان
 . )1()  غمامتین

  
 :  الصالحین هللا لعباد الحمد بغض

 وأنبی66اءه ، ومالئكت66ھ ـ وج66ل ع66ز ـ ھب66ر بغ66ضأ الحم66د أن كم66ا 
ً  فإنھ ، وشرائعھ ، وكتبھ  وس66یبغض ، لحیناالص66 عباده سیبغض حتما
 .  كتابات أو أقوال من عنھم یصدر ما
 :  لھذا یشھد ما وإلیك 
ً  الحمد یقول   :  ھشام عن متحدثا
 م66ن المنق66ذ"  ، ع66دنان إی66اه أعط66اه ال66ذي الكت66اب یقل66ب أخ66ذ(  

 . )2() الكتب من النوع ھذا یحب ال كان للغزالي"  الضالل
 تقرب66ھ الت66ي  اإلس66المیة الكت66ب ب66ھ یعن66ي الكت66ب م66ن النوع وھذا 
 یھ66رع ب66ل ، یحبھ66ا وال ، یطیقھا ال فھو الشر من وتباعده ، الخیر من
 م66ا عن66دھم یج66د ال66ذین والماركس66یین الفالس66فة م66ن أحباب66ھ كت66ب إل66ى
 . تقع أشكالھا على فالطیور طبعھ ویوافق ، ظمأه یروي

 :  مھنا لسان على الحمد ویقول 
 حت66ى أو الع66رب القومیین أو البعثیین عن تتحدث ال أن أرجو(  

)  ومزیف66ون س66ذج ھ66ؤالء ك66ل … المس66لمین االخ66وان م66ن ال66دراویش
)3( . 
ً  ھشام والد لسان على ویقول   :  ابنھ مع متحدثا

                                         
 ) .345ـ 344األرواح ( ص حادي) 1(
 ) . 66( ص الشمیسي) 2(
كثی66رة م66ن إس66راف ف66ي عل66م الك66الم ، وترغی66ب ف66ي  مؤخ66ذاتأن كت66ب الغزال66ي علیھ66ا  ول66یعلم 

ھذا العلماء المحققون ، ( انظر : أبو حامد الغزالي  بین التصوف ، واستشھاد بالضعیف . وقد
الس66لفیة ف66ي مس66یرتھا التاریخی66ة للش66یخ محم66د المغ66راوي )  والعقی66دةلعب66د ال66رحمن دمش66قیة ، 

للكتب اإلسالمیة بین الغ66ث والس66مین، فھ66و یعم66م حكم66ھ ذل66ك دون  بغضھ،والحمد ال یفرق في 
 ( البعض ) . یفھمأي تفریق كما قد 

 ) . 283( ص امةالعد) 3(
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 ن66اس أطق66ع … م66نھم تص66بح ك66ي البعثی66ین إال لقی66ت م66ا ولك66ن(  
 !! )1() واإلخوان الشیوعیین إال منھم أخرط وال …

 :  لقمان)  االخواني(  عن ویقول 
 ال تق66ول ث66م ، وإل66ھ إل66ھ ألف تخدم … یالقمان منافق من لك یا(  
 فھ66ي الحی66اة هللا قات66ل بعینھ النفاق فھي ، الحیاة هللا قاتل … هللا إال إلھ
 قات66ل.  نرید وال نرید ونحن وأسیاداً  ، نرید أن دون عبیداً  تجعلنا التي
 ویم66وت ، ش66ھوة وتس66تعبدنا ، كلم66ة رناوتأس ، لقمة فیھا تذلنا حیاة هللا
 . )2() هللا إال إلھ ال نقول ثم..  الطیبون فیھا

 الش66ھیرة اإلس66المیة الجماع66ات إح66دى اإلخ66وان جماع66ة:  قل66ت 
 ب66الد معظ66م إلى امتدت ثم مصر في نشأت الناس، معظم یعرفھا التي
 بنش66ر اھتم66ام ع66دم م66ن كثی66رة مؤاخ66ذات علیھ66ا جماع66ة وھ66ي.  الع66الم
 التجمیع(  ھمھا وإنما ، النافع الشرعي للعلم تعلیم أو ، السلفیة دةالعقی

 . )3(طریقة بأي الحكم إلى والوصول) 
 ف66ي الحم66د ترك66ي)  البعث66ي) (  الماركس66ي(  نؤی66د ف66ال ھ66ذا ومع 

 جماع66ات وب66ین)  مقص66رة(  إس66المیة جماع66ة ب66ین فش66تان ، بھ66ا طعنھ
 .  والمسلمین لإلسالم عدوة)  كافرة(  ومذاھب

 أم666ا المس666لمین،  اإلخ666وان بجماع666ة واس666تھزائھ نق666ده ع666ن ھ666ذا 
 م66ن أولئ66ك ن66ال م66ا ن66الھم فق66د)  الملت66زمین(  هللا عب66اد م66ن  غی66رھم
)  العل66ي ع66دنان(  ع66ن الحم66د یق66ول.  م66بطن بأس66لوب الذع66ة س66خریة
ً  ، وح66ده المقص66ف إل66ى یأتي عدنان یكن لم: (  ھشام صدیق  م66ا فغالب66ا
 ، تھ66ذیب دون وش66أنھا المتروك66ة للح66ىا ذوي من زمیالن یرافقھ كان

 ویتح66دثون الش66اي یش66ربون ، خمس66ة إل66ى ی66زدادون األحی66ان وبع66ض
 ال أنھ66م ھ66و ھشام استغراب أثار ما أكثر وكان ، یسمع یكاد ال بھمس
 غترتھ بطرف فمھ غطى ، أحدھم من ذلك حدث وإذا ، أبداً  یبتسمون
 .)4()  بشيء حيتو ال التي المالمح تلك إلى یعود ثم ، یعتذر وكأنھ

                                         
 ) . 386ـ 385( ص الشمیسي) 1(
 ) . 184( ص الكرادیب) 2(
المس66لمین ف66ي می66زان اإلس66الم ) لفری66د الثبی66ت ، و وقف66ات م66ع  اإلخ66وانللزیادة : ( دعوة  انظر) 3(

 العجمي و ( حوار ھادئ مع إخواني ) ألحمد الشحي .  لمحمدكتاب للدعاة فقط ) 
 ) .73( ص الشمیسي) 4(
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 إل66ى إیصالھا الحمد أراد التي المتكلفة السخریة ھذه تأمل:  قلت 
ً  س66یكون ش66ك ال فھو ، هللا بدین التزم من كل بأن قارئھ، ذھن  متجھم66ا
 ھ66ؤالء أن ونس66ي!!  ابتس66امتھ م66ن س66یعتذر فإن66ھ ابتسم وإذا ، یبتسم ال

 ھوج66 ف66ي تبس66مك"  ، e النب66ي بح66دیث یعم66ل م66ن أول ھ66م الملت66زمین
 س66نة ألن66ھ التبس66م ھ66ذا في غضاضة یجدون وال )1("  صدقھ لك أخیك
 ل66م أنھ66م األج66ل ، الحق66ائق قل66ب الحم66د تعم66د فلم66اذا ، e محم66د نب66یھم
 یحمل66ھ ال66ذي الحق66د أن66ھ أم ؟) ! بعثي) (  ماركسي(  وجھ في یبتسموا
 ھ66ذه روایت66ھ ف66ي بعض66ھ تفری66غ ف66أراد)  ملت66زم(  ك66ل عل66ى ص66دره ف66ي
 بس66نة س66خریتھ ـ الق66ارئ أخ66ي ـ تأمل ثم ؟ لمبطنا األسلوب ھذا عبر
 وش66أنھا المتروك66ة اللح66ى( الحقی66ر األس66لوب بھ66ذا)  اللحی66ة(  e محم66د
 یج66د یك66اد ال الجمی66ع ألن ، ومبالغ66ة منھ تھویل وھو) !!  تھذیب دون
 ترك66ي یا القلیل وتكثیر الكثیر تقلیل فلماذا ، المتخیل الصنف ھذا مثل

 تش66ف ل66م ألنھ66ا باللحی66ة الس66ابقة لس66خریةا بھ66ذه الحم66د یكت66ف ول66م ؟!
ً  ق66ال عن66دما أخ66رى م66رة فرددھا ، اإلسالم أھل من غیظھ  ع66ن متح66دثا
 :  ھشام

 ، الكث66ھ بلحیت66ھ ع66دنان زم66الء أح66د وج66ھ ع66ن الب66اب ف66تح ث66م(  
ً  الحلیقة ورأسھ  . )2() تماما

 الس66نة ی66رون ب66أنھم الص66الحین اتھ66ام باللحی66ة سخریتھ على فزاد 
ً  رؤسھم یحلقون ھم ھذاول ، الرأس حلق  علیھم كذب وھذا ، لھا اتباعا
 ـ الوھ66اب عب66د ب66ن محم66د الش66یخ دع66وة أع66داء ب66ھ ق66ال قدیم اتھام وھو
 ، رؤس66ھم یحلق66ون ب66أنھم دعوت66ھ وأتب66اع اتھم66وه عن66دما ـ هللا رحم66ھ
 ال66ذین الخ66وارج م66ن فھ66م ولھ66ذا ،!  رأس66ھ بحل66ق ات66بعھم من ویأمرون

 ھ66ذه م66ردداً  الحم66د ج66اء ثم! )3("  تحلیقال سیماھم: " e النبي فیھم قال
 العلم66انیون بھ66ا ش66رق الت66ي ال66دعوة ألع66داء من66ھ متابعة الباطلة التھمة

 .والملحدون
 وعلم66اء عب66دالوھاب ب66ن محم66د الش66یخ ألن ، باطل االتھام وھذا 

 تجع66ل الت66ي e النب66ي أحادی66ث المسألة ھذه في یتبعون وأتباعھا الدعوة
                                         

 ) .572األلباني في الصحیحة (  وصححھ) 354/ 1الترمذي (  ھأخرج) 1(
 ) . 194( ص الشمیسي) 2(
 مسلم  أخرجھ) 3(
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 ابق66اء في بلده عادة المرء فیھا یتبع التي العادات أمور من الشعر أمر
 الش66عر بع66ض حل66ق وھ66و ، الق66زع ع66ن ینھ66ى وإنم66ا.  حلق66ھ أو الش66عر
 . ذلك عن e النبي لنھي بعضھ وترك

 ـ هللا رحمھ ـ عبدالوھاب بن محمد الشیخ بن هللا عبد الشیخ قال 
 ش66عر یحل66ق ل66م م66ن یكف66رون ال66دعوة علم66اء ب66أن  ادعى من على راداً 
 ب66ا£ یؤمن من ھذا یفعل وال ، علینا وافتراء كذب ھذا إن: (!!  رأسھ
 م66ن بالض66رورة علم ما بإنكار إال تكون ال والردة فإن ، اآلخر والیوم
 عند معلومة واألفعال األقوال من والردة الكفر وأنواع ، اإلسالم دین
 ، مس66نون الحل66ق أن نق66ل ول66م بل ، منھا الحلق عدم ولیس ، العلم أھل

ً  یك66ون أن ع66ن فض66الً   ع66ن ردة ترك66ھ یك66ون أن ع66ن فض66الً  ، واجب66ا
 !  اإلسالم

 بع66ض حلق:  وھو ، القزع ھو عنھ بالنھي السنة وردت والذي 
 . )1()فاعلھ ونؤدب ، عنھ نھینا الذي وھذا ، بعضھ وترك الرأس

 
 

 أخرى مباحث
  e النبي قبیلة الحمد تنقص ـ   
  ةالسعودی  العربیة المملكة حكومة على حقده ـ 
 . للرافضة محبتھ ـ 
 . ثالثیتھ في الجنسیة المواقف ـ 
 . الوقحة العبارات ـ 
  

 :  وسلم علیھ هللا صلى النبي قبیلة الحمد تنقص
 روایتھ في الحمد لمز من ـ القبائل أفضل وھي ـ قریش قبیلة تسلم لم 

 :عارف لسان على قال حیث
ً  نزار یجعل ولماذا … صاحبي یا قریش في طز(   م66ثالً  قریش66ا
ً  ولكن القاسم بأبي والنعم … ؟ النبي قبیلة أألنھا.. ؟ أعلى ..  ال قریشا

                                         
 . 5) ط  276ـ 10/275السنیة (  الدرر) 1(
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ً  تاریخنا كل جعلوا لقد  ف66ي ق66ریش غی66ر ھناك یكن ألم.  لقریش تاریخا
 .)1()  ؟ الساحة

 ھ66ي فیھ66ا تطع66ن الت66ي ق66ریش فقبیل66ة!  وأخ66زاك هللا قبحك:  قلت
 منھ66ا ك66ان الت66ي ل66ةالقبی ھ66ي )2(!!)  الفخربھ تدعي الذي( eمحمد قبیلة
 e هللا رس66ول ص66حابة وھ66م ـ السالم علیھم ـ األنبیاء بعد الخلق أفضل
 وعب66د وطلح66ة وس66عد وعل66ي وعثم66ان وعم66ر بك66ر أب66ي أمث66ال م66ن ،

 القبیل66ة وھ66ي ـ عل66یھم هللا رض66وان ـ وغی66رھم … والزبی66ر ال66رحمن
 ، اس6666ماعیل ول6666د م6666ن كنان6666ة اص6666طفى هللا إن: " e فیھ6666ا ق6666ال الت6666ي

ً قریش666 واص666طفى  ، ھاش666م بن666ي ق666ریش م666ن واص666طفى ، كنان666ھ م666ن ا
 .)3("  ھاشم بني من واصطفاني
ً  تاریخن66ا جعل66وا ب66أنھم ادع66اؤك وأم66ا  فكأن66ك ، لق66ریش تاریخ66ا
 بالدول66ة م66روراً  الراش66دین الخلف66اء من66ذ األم66ة أم66ر بت66ولیھم تع66رض
 لھ66م فخ66ر وإنم66ا ف66یھم مغم66زاً  ل66یس وھ66ذا ، بالعباسیین وانتھاء األمویة
 ـ ذل66ك ف66ي بی66نھم تف66اوت عل66ى ـ اإلس66الم ونش66روا ، م66ةاأل ق66ادوا أن

 إال یع66ادیھم ال ، ق66ریش ف66ي األم66ر ھ66ذا إن: "  e الرسول قول متبعین
 .)4("  الدین أقاموا ما ، وجھھ على هللا كبھ

ً  الداني عمرو أبو ماماإل قال  :  السنة أھل أقوال حاكیا
 م66ن رھمغی66 دون عل66یھم مقصورة قریش في اإلمامة نإ قولھم ومن( 

 ھ66ذا ی66زال وال ، ق66ریش م66ن األئمة: "  e لقولھ ، والعجم العرب سائر
 e بع66ده المس66لمین جماعوإل"  اثنان الناس في بقي ما قریش في األمر
ً  ولوا أن على  . )5()  قریشا

 . قبلھ الذي الحدیث في كما الدین أقاموا ما أي 
  

 : السعودیة العربیة المملكة حكومة على الحمد حقد

                                         
 ). 125( ص الكرادیب) 1(
 الخوف لطعن فیھ !!! ولوال) 2(
 ) . 2276مسلم (  أخرجھ) 3(
 ) .3500البخاري (  أخرجھ) 4(
 ) . 134.. ( ص  السنةیة لمذھب أھل الواف الرسالة) 5(
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ً  یعد لم   وم66ا والش66یوعیة الماركس66یة التی66ارات أن أح66د على خافیا
 ، المس66لمة الس66عودیة الدول66ة عل66ى حاق66دة جمیعھ66ا ھ66ي ركبھ66ا في سار
 المتخلف666ة ال666دول أم ـ الش666عارات زم666ن ف666ي ـ یع666دونھا ك666انوا حی666ث

 ك666ل یَُس666خرون فك666انوا. باإلس666الم تحك666م زال666ت ال ألنھ666ا!!  الرجعی666ة
 ول66ذا.  اس66تطاعوا إن حكومتھ66ا تغیی66ر وأ محاربتھ66ا س66بیل في طاقاتھم
 وسخروا ، وبحكامھا بھا والسخریة ، منھا للنیل إعالمھم سخروا فقد

 لعلھ66م!! )  الع66ابر كھش66ام(  فیھ66ا لھ66م عم66الء تجنید لمحاولة كوادرھم
 بع66ض ف66ي فعل66وا كم66ا ، حكومتھ66ا ویس66قطون فیھ66ا ب66انقالب یقوم66ون
 . العربیة الدول

 ، نح66رھم ف66ي كی66دھم رد ـ وج66ل ع66ز ـ هللا لك66ن فعل66وه ھ66ذا ك66ل 
 المل66ك جھ66ود بفض66ل ث66م تع66الى بفض66لھ خاس66رین خ66ائبین وأرجعھ66م
 الش66یوعیین)  ش66راذم(  ح66اربوا ال66ذین وإخوان66ھ ـ هللا رحم66ھ ـ فیص66ل
 واس66تماتوا ، مم66زق شرَّ  ومزقوھم ، وشردوھم ، والقومیین والبعثیین

 ذل66ك اغلف66و وإن الع66ابثین عب66ث م66ن وبالدھ66م دی66نھم حمای66ة س66بیل ف66ي
 ) . والتحضر(  و)  التقدم(  بدعوى

) ـ عن66د  الرجعی66ة(  الدول66ة ھ66ذهب ف66إذا ، دورت66ھ الزم66ان دار ث66م 
 عالمن66ا ف66ي دول66ة أع66ز تص66بح ـ الس66عودیة أعن66ي ـھؤالء المنحرفین ـ 

 ً )  الس66لفیة ال66دعوة( وھ66و الص66حیح الدین بین جمعت حیث ، ودنیا دینا
 .)1()  المتواصل( الدنیوي التطور وبین

 ح66ین فإنھ66ا) ! ـ ف66ي نظ66ر الحم66د ـ  التقدمی66ة(  ال66دول ك66ملت أم66ا 
 وال)  ص66حیح(  بالدی66ن نفس66ھا وج66دت ، الش66عارات س66كرة م66ن أفاق66ت
 والشقاء ، البؤس ودنیاھا ،)2(والخرافة التقلید فدینھا ،)  متقدمة(  دنیا

 النظ66ر یعی66دون للس66عودیة اس66اؤا ال66ذین فبدأ. أحد لكل مشاھد ھو كما. 
 انقش66عت أن بعد معھا الخاطئة مواقفھم عن ویتراجعون ھمحسابات في

 . عنھم والشعارات الغوغاء غشاوة

                                         
ب66ین ( ال66دین وال66دنیا ) وھ66و س66ھل عل66ى م66ن اتق66ى هللا . وأن  الجم66عهللا أن یس66تمر ھ66ذا  ونس66أل) 1(

 ـ ولو كان قلیالً ـ لیستمر تألقنا.  هللانتخلص مما یخالف شرع 
ي دی66نھم ، ال66بالد ال66ذین س66اروا عل66ى طریق66ة الس66لف الص66الح ف66 تل66كبقیة من المخلصین ف66ي  إال) 2(

 هللا ـ  بحمدوھم اآلن في ازدیاد ـ 
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 ال66ذي)  البعث حزب(  سوى األولى طریقتھ على منھم یبق ولم 
 بم66ا النی66ل یح66اول زال وال ، الس66ابقة الفت66رة لتل66ك أس66یراً  یعیش زال ال

 تَبَیَّنَ  َما بَْعدِ  ِمنْ  ِسِھمْ أَْنفُ  ِعْندِ  ِمنْ  َحَسًدا: ( السعودیة الدولة من استطاع
 .  )1() اْلَحقُّ  لَھُمُ 

 م66ن نی66ل م66ن الحم66د ثالثی66ة ف66ي ج66اء لم66ا مقدم66ة أقول66ھ ھ66ذا ك66ل 
 أن66ھ یعل66م ألن66ھ مباشر غیر بأسلوب كیده صاغ حیث السعودیة، الدولة
 !).المواجھة( یستطیع ال
ً  الحم66د یق66ول   ف66ي)  البع66ث ح66زب(  اجتماع66ات أح66د ع66ن متح66دثا

 !  ةالسعودی
 :  إلیھ ینظر أن ودون بھدوء منصور قال فجأة ثم(  
  ؟ … ھشام یا الحكومة في رأیك ما ـ 
 یح66ر ل66م.  فج66أة ألقی66ت قنبل66ة مثل ، یتوقعھ یكن لم مباغت سؤال 

 ً  ع66اود منصور أن غیر.  بالصمت والذ ، باالضطراب أحسّ  ، جوابا
ً  ، قنابلھ إلقاء  یقول وھو باشرةم ھشام عین إلى الثاقبتین عینیھ موجھا

 : 
 فاس66دة حكوم66ة إنھ66ا. . .  عن66ك أجیب أنا. . .  لإلجابة داعي ال ـ 
. .  ل66ھ حق66وق ال الذي الشعب خیرات ونھب ، مصلحتھا إال لھا ھم ال
. . .  إال ل66یس األحوال أفضل على رعایا أو عبید مجرد الشعب إن.  
()2( . 
)  عودیةالس66 الحكوم66ة(  ف66ي یطع66ن أن الحم66د یس66تطیع ال:  قل66ت 

 عل66ى ـ الق66راء إل66ى إیص66الھ بھ66دف ـ طعن66ھ ص66اغ فق66د ولذا ، صراحة
 ) . البعثى( منصور لسان

 ، مص66لحتھا إال لھ66ا ھ66م ال فاس66دة حكومة(  الحمد عند فحكومتنا 
 عبی66د مج66رد الش66عب إن. .   ل66ھ حق66وق ال ال66ذي الشعب خیرات ونھب
 ) ! األحوال أفضل على رعایا أو
(  واس666تالم س666قاطھاص666حتھا، إنم666ا إل666یس منا ف666المطلوب ولھ666ذا 

!  الع66ادل(  الحزب ھذا سیقوم حیث منھا، بدالً  للسلطة)  البعث حزب
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(  إل66ى نظ66رٍ  دون الن66اس ب66ین تس66اوي! )  دیمقراطیة( حكومة بإقامة) 
 !!  بالتساوي بینھم الثروة وتوزیع ،! )  أدیانھم

 !!!  ھذا على شاھد خیر والعراقوسوریا  
 ! )  حدیجان الرفیق(  لسان على یتھروا في الحمد وقال 
 م66اذا ولك66ن ، كثی66راً  األم66ة ع66ن تح66دثنا لق66د. . .  فھ66د رفی66ق ی66ا(  

 )1() ؟ تحرره إلى السبیل كیف ، ھذا قطرنا بشأن
 ورف66ع ، التوحی66د رایة واسقاط)  السعودیة(  تحریر ھو فالھدف 

 .  )2()أََمانِیُّھُمْ  تِْلكَ ! ( منھا بدالً ) البعث( رایة
   
 :  للرافضة الحمد حبةم
(  الش66یعة أن ی66دعي أن66ھ الحم66د ثالثی66ة ف66ي األم66ور أغ66رب م66ن 

ـ ال66ذین ترب66ى ف66ي  ال66روافض ویواف66ق!  الح66ق عل66ى ك66انوا) الرافض66ة
 ـ ع66نھم هللا رض66ي ـ عثمان وعمر بكر أبا أن زعمھم فيأحضانھم ـ 

 كم66ا ـ أن66ھ رغ66م!!  ـ عن66ھ هللا رض66ي ـ عل66ى م66ن الخالف66ة غص66بوا ق66د
 .  التاریخیة المسألة بھذه یھتم ال ـ یقول

 أض66اف ثم ، بعصبیة یضحك وھو منصور قال: (  الحمد یقول 
  ؟ والشیعة السنة مسألة في رأیك ما!  فكرة على: 
 وال ، كثی66راً  المس66ألة تھمن66ي ال الحقیق66ة:  أج66اب ت66ردد وب66دون 

 ولعل66ي مالن66ا.  الماض66ي مخلف66ات م66ن ش66يء أنھا أعتقد أنا ، قلیالً  حتى
 . )3() یكفي ما الھموم من ولدینا ، الیوم أبناء نحن.  ومعاویة انوعثم

 :  قائالً  راشد إلى نظر: (  آخر موضع في ویقول 
  ؟ شیعي أنت ھل. . .  راشد أستاذ یا فكرة على ـ 
ً  وكأن ، راشد وانتفض  ً  ماسا  :  بحدة قائالً  ، أصابھ كھربائیا
  ؟ لماذا ، كال.  كال ـ 
 … المعذرة أرجو.  شيء ال. الشيء ـ 
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 م66رة االعت66ذار وح66اول ، الس66ؤال ھ66ذا مث66ل طرح66ھ عل66ى ون66دم 

 : قائالً  أخرى
 أو الم66ذھب ھ66ذا ب66ین عن66دي ف66رق ال.  خط66أ تفھمن66ي أال أرج66و ـ 

 . )1()  الدینیة المذاھب بكل أھتم ال إني بل.  ذاك
 :  عارف)  الشیوعي(  لسان على ویقول

 مواجھ66ة ف66ي ، طال66ب أبي بن علي مع كانوا.  الحق مع الشیعة كان( 
.  أھل66ھ م66ن الح66ق لن66زع الم66ؤامرة أص66حاب ، وعبی66دة بك66ر وأبي عمر
  الحق أین تعلم وأنت السقیفة بمناقشات علیك
 . حق معك ـ

 :  ھشام قال
 !! )2() التاریخیة الناحیة من حق معك ـ

 فیھ66ا تح66دث وإن ، والش66یعة الس66نة بین الخالف بمسألة یھتم ال فالحمد
 ) ! الرافضة( سیؤید فإنھ
 . )3() !!  حكمة الصمت: (  لھ نقول أن أجمل فما

 یكف66ي ألن66ھ ، الحم66د م66ن المقول66ة ھ66ذه دح66ض ف66ي أط66ل ل66م وأن66ا 
 السنة أھل(  نحونا الحمد یكنھ ما وبیان ، بطالنھا لبیان للناس ذكرھا

 .  شنآن من) 
 
 
 
 

 :  الجنسیة المواقف
 ھ66و الحم66د ترك66ي ی66ةثالث ف66ي األنظ66ار تلف66ت الت66ي األم66ور م66ن 

 بتكرارھ66ا الق66ارئ أن66ف ت66زكم فھي ، فیھا)  الجنسیة( المواقف طغیان
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 حی66زاً  أخذت فقد ولھذا ، الحمد قبل من الواضح وتكلفھا بل ، وتتالیھا
 :  ذلك فمن!  الثالثیة من كبیراً 

 ل66ھ ھ66م ال وكأن66ھ)  ھش66ام(  خال ابن)  الرحمن عبد(  موقف إبراز ـ1
 الم66ومس رأس66ھن وعلى بالمومسات والزنا خمرال شرب إال الدنیا في

 مغامراتھ حول ھشام مع الرحمن عبد أحادیث تكررت حیث). رقیة(
ً  معھن  وھ66ذا ، ھ66و وق66ع كم66ا ش66باكھن ف66ي الوقوع إلى استدراجھ ھادفا
 .  حدث ما
 بالزن66ا العزب66ة ف66ي ھش66ام رفی66ق)  التغی66ري المحس66ن عب66د(  قی66ام ـ266

 حی66ث ةب66للعز مراقبتھ بعد لحدثا لھذا ھشام واكتشاف جاراتھ بإحدى
 أح66د(  وت66دخل ، المحس66ن عب66د عن66د م66ن تخ66رج النس66اء إح66دى رأى

 .  )1() المقابلة المنازل
(  وكأن66ھ المحرم66ات ف66ي وقوع66ھ بع66د الری66اض ف66ي ھش66ام تص66ویر ـ366
 وھ66ي خال66ھ جارات بإحدى أتبعھا ثم ، برقیة زنا قد فھو ، نساء) زیر
ً  ث66م!  سویَّر أو سارة  وھ66ذه!!  ن66ورة:  ال66دمام ف66ي رانھمجی66 ببن66ت مثلث66ا

 م66ن كثی66رة ص66فحات اس66تھلكت ق66د!  الدقیق66ة تفاص66یلھا م66ع المواق66ف
 .الشمیسي روایة

 إعج66اب عالق66ة بأنھ66ا)  موض66ي(  خال66ھ ببنت ھشام عالقة تصویر ـ4
. . . .  الرص66ینة ، العاقل66ة ، المتحجبة موضي بأن نفاجأ ثم جانبھا من
 أن بع66د عمتھ66ا اب66ن م66ع) غریب66ة( بحرك66ة تق66وم المثالی66ة الص66فات ال66خ
 فلنس66تمع ، ال66دمام إل66ى الذھاب قرر أن بعد ، رسویِّ  مع بعالقتھ علمت
ً  یقول وھو الحمد إلى  : موضي عن متحدثا

 إل66ى واتجھ66ت ، غدفتھا بطرف عینیھا تمسح وھي نھضت ثم(  
ً  إلینا تعود أن المھم: "  تقول وھي الباب "  … هللا لیحفظك … سالما
 ، ثانی66ة م66رة ع66ادت أن لبث66ت م66ا ولكنھ66ا.  الخ66روج ف66ي وأس66رعت ،

 :  تقول وھي الباب عن ووقفت
  ؟ حدودي تجاوزت قد أكون وجھي لك كشفت لو ھل … ھشام ـ
 س66واء العزی66زة موض66ي س66تبقین … موض66ي ی66ا ح66دود بینن66ا ل66یس ـ66

بت  …كشفت أو تحجَّ
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 ، وجھھ66ا ع66ن كاش66فة غ66دفتھا موض66ي أزالت ، مفاجئة وبحركة 
 بعین66ین إلیھ ونظرت ، خدَّه على سریعة قبلة وطبعت ، منھ تقدمت ثم

 .  )1() مرتبكة بخطوات وغادرت ، مبتلتین حمراوین
 محافظ66ة وكأنھ66ا الثالثیة في ورتصُ  التي موضي فحتى:  قلت 

 كش66فت حی66ث ، عمتھ66ا اب66ن م66ع الرذیلة مقدمات في تسقط عائلة وابنة
 وال!  بتقبیل66ھ !!) ھ66و ال ھ66ي:  الح66ظ(  ـت تج66رأ ث66م ، وجھھ66ا عن لھ
 !! .  تبعھا أو … ھشام بقي لو سیحدث ماذا نعلم

 ، مق66زز بش66كل الس66ابقة)  لجنس66یة ا(  للمواقف منھ الدقیق الوصف ـ5
 ف66ي)  رقی66ة(  ب66المومس وھش66ام ال66رحمن عب66د لزن66ا وص66فھ ف66ي كم66ا
 !  خریص طریق

 یجامعھ66ا وھ66و س66ویر زوج لعلیان ھشام لرؤیة وصفھ في وكما 
 ! 
 ، النس66ائیة بالعالق66ات تم66رس أص66حاب ب66أنھم شلتھ فرادأل تصویره ـ6

 وعائش66ة وھیلة وبدریة مزنة عن یتحدثون كانوا: ( عنھم تركي یقول
 الح66دیث ی66ود ك66ان … یقول ما یجد ال وھو ومنى، وابتسام وعواطف

ً  ولك66ن …یؤلفھ66ا موض66ي ع66ن وقص66ص ، رقی66ة وع66ن نورة عن  ش66یئا
 الق666انون ب666ادئم ف666ي نفس666ھ ویغ666رق ، یص666مت فك666ان ، یمنع666ھ كان666ت

 … عی66ون أرب66ع أب66و ، الكت66ب بف66أر یس66مى أص66بح حت66ى ، واإلقتص66اد
 وح66بھم الجمی66ع ثق66ة محل كان فقد ، یضایقھ كان الذي الوصف ورغم

 ح66ل ف66ي أو ، م66واد م66ن فھم66ھ علیھم استغلق ما لفھم یقصدونھ كانوا. 
 یجلبون وھم فتیاتھم جمال في یستشیرونھ وكانوا ، العاطفیة مشاكلھم
 .  )2()… الجیوب في صورھن

 ولف66ت: ( یق66ول حی66ث ، ال66دمام ف66ي)  الح66ب(  ش66ارع لنس66اء وصفھ ـ7
 ووض66عت ، بعباءتھ66ا التف66ت وق66د الھوین66ا تس66یر كانت ، إحداھنه نظر

 ً ً  حجابا ً  یس66تر ال وجھھ66ا على رقیقا  ، الوج66ھ جمیل66ة تك66ن ل66م. من66ھ ش66یئا
 ینھم66اب قیف66رِّ  ض66خمین ب66ردفین ، البدان66ة ح66د إل66ى ممتلئة كانت ولكنھا
 وأث66ار.  ال66دائم الت66أرجح م66ن حال66ة ف66ي یجعلھم66ا ، وعمی66ق واض66ح ف66ج
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 وأخ66ذ حرارت66ھ وارتفعت ، ھشام جوارح المترجرجة عجیزتھا منظر
 الم66رأة وأحس66ت ، بعم66ق س66یجارة ی66دخن وھ66و ، بش66بق إلیھ66ا ینظ66ر
 ع66ن ع66دل ولكن66ھ ، ب66إغراء وابتس66مت ب66دورھا إلیھ فنظرت ، بنظراتھ
 غیرت66ھ لك66م.  عج66ل عل66ى طریق66ھ في سارو ، لحظة آخر في مغازلتھا
 ش66ارع إل66ى وج66اء ، حیات66ھ ط66وال ال66دمام ف66ي ع66اش لق66د … الری66اض
 ف66ي یدر ولم ، الیوم حظھ ال ما یالحظ لم ولكنھ ، مرة من أكثر الحب
 .  )1() دار ما خلده

 :  خالھ ابنة لموضي ھشام رؤیة وصف في قولھ ـ8
"  اتبعن666ي … زی666ن … زی666ن: "  م666رددة موض666ي وع666ادت(  

 ل66م … یتبعھ66ا وھو للمجلس المقابل السلم درجات صعود في واخذت
 … أمام66ھ ال66درج تص66عد وھ66ي عجیزتھا استدارة مالحظة إال یستطع
 حال66ة ف66ي كان66ا الل66ذین ردفیھ66ا ع66ن بوجھ66ھ أش66اح ولكن66ھ المنظ66ر أث66اره
 . )2()  ذھنھ تشتیت فحاول ، تصعدھا درجة كل مع شدید اھتزاز

 محاول6666ة م6666ع ، الكثی6666رة)  لجنس6666یةا(  المواق6666ف فھ6666ذه:  قل6666ت 
ً ( وتكلفھا تضخیمھا  :  متالزمین أمرین بأحد للقارئ توحي)  أحیانا

 خ66الل رآه أو عاش66ھ واق66ع ع66ن ی66تكلم الحم66د ترك66ي أن:  األولاألمRRر 
 ع66ن ح66دیث ك66ل ف66ارتبط ومخیلت66ھ ذھن66ھ ف66ي ف66انطبع الماض66یة حیات66ھ

 ال اناإلنس666 ألن)  الجنس666یة( والمغ666امرات األح666داث بتل666ك الماض666ي
ً  ینفصل أن فعل مھما یستطیع  كثی66رة ص66ور تبق66ى ب66ل ماضیھ عن كلیا

 .  ماضیة ذكرى كل عند عینیھ بین تتخایل)  مھمة یراھا( 
 ف66ي دراس66تھ أثن66اء ی66رى یع66د ل66م الحم66د ف66إن األم66ر بھ66ذا قلن66ا فإذا 

 واس66تھلكتفی66ھ،  أث66رت التي)  الجنسیة(  المواقف ھذه سوى الریاض
ً  منھ  ) .!  وجھداً (  وقتا
 المواق66ف ھذه تضخیم خالل من الحمد إلیھ یھدف الذي:  الثاني األمر
 جمی66ع س66قاط ال محاول66ةٌ  ھ66و ـ سبق كما ـ بعضھا وتكلف وإبرازھا، ،

 أو الص66الح ادع66ى مھم66ا اإلنس66ان وأن ، الن66اس یعتق66دھا الت66ي المث66ل
 اض66فاء ح66اول مھم66ا ش66ھواتھ خل66ف یج66ري حی66وان مجرد فإنھ المثالیة

                                         
 ) . 129( ص  الشمیسي) 1(
 ) . 107( ص العدامة) 2(



 201 

 الت66ي المفتعل66ة الھ66االت ھ66ذه وما ، شخصیتھ على عفةوال الشرف ھالة
ً  وراءه یخف66ون وقناع ستار إال بعضھم مع الناس یعیشھا  عدی66دة ألوان66ا
 الھ66دف ھ66ذا فیھ66ا للمحن66ا جی66داً  الثالثی66ة تأملنا فلو ، والسقوط اآلثام من
 . كثیراً  فیھ تجرأ بل، الحمد إلیھ یسعى الذي

 لتالي : ا في ذلك نلمح 
 یع66یش ك66ان أن بع66د بالری66اض عیش66تھ خ66الل اإلث66م في ھشام سقوط ـ1

 .  والدیھمع  الدمام في زائفة مثالیات
 .  ھشام مع الرذیلة في علیان زوجة سویر سقوط ـ2
 .  معھ الرذیلة في الدمام في جیرانھم ابنة نورة سقوط ـ3
 . الرذیلة درجات أول في خالھ ابنة موضي سقوط ـ4
 ، الھ66دف ھ66ذا ع66ن تنب66ئ ثالثیت66ھ ف66ي الحم66د یطلقھ66ا كثی66رة عبارات ـ5

 :  ذلك ومن
 وص66ف أن بع66د ھش66ام خال ابن الرحمن عبد لسان على الحمد قول ـ أ
 أھلھ66ا عن66د تس66كن م66ن ك66ل إن ل66ك ق66ال م66ن: (  النس66اء بإح66دى زن66اه لھ

 . )1()  عذراء
 
ً  قولھ ـ ب  س66قطت الری66اض وف66ي: (  الری66اض ف66ي ھش66ام ح66ال واصفا
 . )2() ذاتھ في أمھ زرعتھا التي المثل باقي
ً  قولھ ـ ج  ش66يء ك66ل: ( الرحمن عبد لسان على الریاض مدینة واصفا

 الخم66ر أن أظ66ن كن66ت: (  ھش66ام ق66ال أن بع66د )3() الری66اض ف66ي ممك66ن
 ). الریاض في موجود غیر
ً  ال66رحمن عب66د لس66ان عل66ى ـ قول66ھ ـ د : (  ھش66ام إل66ى خطاب66ھ موجھ66ا

ً  س66اریك.  قب66ل م66ن تكتش66فھا ل66م كم66ا الریاض تكتشف سأجعلك  ریاض66ا
 . )4()  الریاض غیر
ً  ـ قولھ ـ ھـ  ش66يء وك66ل ، ممن66وع ش66يء ك66ل الری66اض ف66ي: (  ـ أیض66ا
 . )1()مباح
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ً  ـ وقولھ ـ و  … فع66الً  عجیب66ھ دیرة: (  الرحمن عبد لسان على ـ أیضا
 . )2()  یتصور ال بشكل مباح شيء وكل.  وممنوع حرام شيء كل
ً  ھشام لسان على قولھ ـ ز  اب66ن ی66ا الرحم66ة علی66ك: (  ھنفس66 م66ع متحدثا
 األزل عاب66د أجل66ھ م66ن ط66رد ال66ذي ، الكائن66ات أك66رم نفسك ظننت.  آدم
 م66ن وأحق66ر ، ذباب66ة م66ن أتف66ھ أن66ك فاكتش66فت ، والملك66وت الرحم66ة م66ن

 . )3()  بعوضة
 ، الص66ولجان ذو بل66یسإ إال یب66ق ولم ، آدم أبوك مات لقد: (  قولھ ـ ح
 . )4()  یسعون أجلھ ومن ، ساجدون بلیسإل الیوم كلھم

 س66قطة البش66ر جمی66ع ب66أن لن66ا یق66ول أن یری66د الحم66د فترك66ي إذن 
 المخترع66ة واألقنع66ة الزائف66ة بالمثالی66ات نغت66ر ف66ال فاس66دون منحرف66ون
 أو فض66ائل ب66أي نتمس66ك ال أن من66ا یرید فھو ، حقیقتھم وراءھا یخفون
 .  مثالیات

 یقول حینما المحبسین رھین بھا شابھ )5()  معّریة(  فلسفة فھي 
 : 
  بھم معرفتي الخلق في وزھدني             
  ھبـاء العالمــین بأن وعلمــي          

 یتنك66ر مثالی66ات أو فض66یلة ب66أي االغت66رار ع66دم وھ66ي واح66دة ف66الفكرة
 وأبالس66ة ش66یاطین إال نج66د ل66م األم66ر في دققنا إذا ألننا ، وراءھا الناس
 الص66ور ك66ل ن66اأعین م66ن تس66قط أن عن66ھ ین66تج مم66ا ، بش66ر مس66وح ف66ي

 ع66ن مخیلتن66ا ف66ي رس66مناھا الت66ي والعالی66ة والش66ریفة والمثالی66ة الجمیل66ة
 ، بع66دھم الق66رون أفض66ل م66نم أ األنبی66اء من كانواأ سواء البشر أفضل
  ـ!  أبغضھم من وأخزى ـ عنھم هللا رضي ـ الصحابة أي

ً  س66قطت أعینن66ا م66ن المثالی66ة األف66راد ص66ور سقطت فإذا   لھ66ا تبع66ا
 الفیلس66وف ال66دكتور ج66اء حت66ى!!  فاض66لة نظنھ66ا كن66ا يالت66 مجتمع66اتھم
 م66ن ترج66ى فضیلة ال أن لنا ویبین ، الوھم بھذا االغترار من لیحذرنا

                                                                                                                     
 ) . 169( ص العدامة) 1(
 ) .39(  الشمیسي)   2(
 ) .252( ص الكرادیب)  3(
 ) . 253( ص الكرادیب ) 4(
القلب والبصر ! الذي ألح عل66ى ھ66ذه المس66ألة ف66ي أش66عاره  أعمىري إلى أبي العالء المع نسبة)  5(

 التشاؤمیة .
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 من66افقون مخ66ادعون ش66ك ال آدم أبن66اء م66ن دام66وا م66ا فھم) !  آدم بني( 
 .  المزیفة والمثالیة الفضیلة من حجاب خلف حقیقتھم یخفون

 المفض66لة الثالث66ة الق66رون ط66ىخ نترس66م ب66أن تطالبون66ا ال:  إذن 
 الت66ي الص66الح بمظ66اھر تنخ66دعوا وال e هللا رس66ول علیھ66ا أثن66ى الت66ي
 أو ال666دعاة أو العلم666اء م666ن ك666انواأ س666واء لك666م الن666اس بع666ض یب666دیھا

 .  تتخیلونھا ال ومفاسد انحرافات عن تتكشف قد فإنھا ، الصالحین
) الری666اض(  مدین666ة إظھ666ار عل666ى تركی666زه العج666ب یثی666ر ومم666ا 

 م66ن..  أو..  أو ب66انكوكأمث66ال:  والفاحش66ة الفج66ور م66دن م66ن نھ66اوكا
 الت66ي المدین66ة ھ66ذه بأن لنا یقول وكأنھ!  الفساد أھل یعرفھا التي المدن
 جنباتھ66ا بین تضمھ بما فیھا الخیر ومنبع وعاصمتھا بالدنا قاعدة ھي
(  الم66دن م66ن كغیرھ66ا مدین66ة إال ھ66ي إن ص66الحین ونس66اء رج66ال م66ن

 .  ویزدرونھا الناس یعرفھا التي)  الفاسدة
 م66ن ومجتمع66ات أف66راد م66ن البش66ریة الرم66وز الحم66د أس66قط فكم66ا 

 ال ب66أن لیخبرن66ا … المك66ان مثالی66ات باس66قاط ذل66ك س66یتبع فھ66و مخیلتن66ا
،الری666اض بمدین666ة م666ثالً  ل666ذلك ویض666رب.  مطھ666َّر أو مق666دَّس مك666ان

 .  أھلھا وفي فیھا الظن نحسن التي 
 إل66ى الحم66د اض66طر ال66ذي ھ66و ثی66ةالثال س66یاق ب66أن قائ66ل یق66ول ق66د 

ً  ألن ، ذلك  ، الری66اض ف66ي إال المعص66یة حی66اة عل66ى یتع66رف ل66م ھش66اما
 .  الریاض إال یبق فلم ، السجن في جدة وفي ، صغیر الدمام في فھو

ً  ك66ان ل66و الحمد فنعذر ھذا قال: قد:  قلت   عب66ارة أو واح66داً  موقف66ا
 بش66كل علی66ھ وأل66ح ال66ذم ھ66ذا ك66رر قد وھو أما. الریاض فیھا ذم واحدة
 الری66اض لمدین66ة وح66ق ، وراءھ66ا ما األكمھ وراء فإن ومفتعل غریب
 :  لھ تقول أن
ً  كان ولو     تقیتھ ال واحـداً  سھما
  وثالث ثـانٍ  سھمــان ولكنـھ         

ن قد الحمد أن:  الحاصل  الرذیل66ة في والسقوط ، االنحراف جانب ھوَّ
 ش66أن ذل66ك ف66ي ش66أنھ ، ھثالثیت66 شخص66یات أب66رز عل66ى یھ66یمن وجعلھ ،
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ً  ألنھما )1( ـ سبق كما ـ ثالثیتھ في محفوظ نجیب  م66ن یص66دران جمیعا
 أي معتنقوھ66ا یق66یم ال ال66ذي!) الماركس66یة( مص66در ھ66و واح66د مص66در
 حت66ى ، الن66اس نف66وس ف66ي ھ66دمھا إل66ى یس66عون ب66ل ، لألخ66الق وزن

 یق66ول.  بالرذیل66ة والفض66یلة ، ـ بالنك66اح الزن66ا نظ66رھم ف66ي ـ یتس66اوى
 ب666ھ آم666ن ال666ذي الوحی666د الُخل666ُق: (  الحم666د ش666یبة الق666ادر عب666د خالش666ی

 ومحارب66ة ، األخالقی66ة األنظم66ة س66ائر مخالف66ة وج66وب ھو الشیوعیون
 م66ا وبخاص66ة ، اإلنسانیة المجتمعات في المرعیة اآلداب أنواع عموم
 إل66ى الخلق66ي الش66ذوذ ھ66ذا ق66ادھم وق66د اإللھی66ة، لألوامر نتیجة منھا كان
 م66ن ذل66ك ھ66دم أن ورأوا ال66زواج، ن66اموس ب66ةومحار ، األس66رة ھت66ك
 . )2()  نظامھم في والزنا الزواج فتساوي الشیوعیة دعائم أقوى

 إِنَّ : ( ف66یھم ق66ال مم66ن یجعلن66ا ال أن ، والعافی66ة العف66و هللا نس66أل 
 ف66ِي أَل66ِیمٌ  َع66َذابٌ  لَھ66ُمْ  َمن66ُواآ ال66َِّذینَ  ف66ِي اْلفَاِحَش66ةُ  تَِش66یعَ  أَنْ  یُِحب66ُّونَ  ال66َِّذینَ 
ْنیَاا ُ  َواآلِخَرةِ  لدُّ  )3()  تَْعلَُمونَ  ال َوأَْنتُمْ  یَْعلَمُ  َوهللاَّ
 

 :  الوقحة العبارات
 آذانن66ا تتع66ود ل66م)  وقح66ة(  عب66ارات ثالثیت66ھ ف66ي الحم66د اس66تخدم 

 .  بآدبنا تأدب ممن سماعھا على
ً  ـ الشمس وھي ـ هللا مخلوقات عن یتحدث أنھ ذلك فمن   واص66فا

مخل666وق  الش666مس ألن ، الوص666ف بھ666ذا أول666ى وھ666و!  بالوقاح666ة إیاھ666ا
ر  ـ الخ66الق عظم66ة عل66ى وی66دل بانتظ66ام یس66یر الس66ماء ج66و ف66ي مس66خَّ
 عل66ى بھ ویستدل ، خلقھا في یتفكر أن بالحمد األحرى فكان ـ سبحانھ
 .  البذيء الكالم بھذا یتفاحش أن ال ، ربھ عظمة

 : الحمد یقول 
 كان66ت ، ج66ازالح خ66ط على دیراب طلعة یھبطون كانوا عندما(  

 م66رات إل66ى وص66لوا وعن66دما ، اس66تحیاء عل66ى تب66زغ ب66دأت ق66د الش66مس

                                         
محفوظ66اً یتع66ذر ع66ن مومس66اتھ ، ب66أن الظ66روف االقتص66ادیة  أنف66ارق واح66د بینھم66ا ، ھ66و  م66ع)  1(

 ، شأنھ في ذلك شأن الماركسیین األقحاح !  تلوموھنَّ أجبرتھم على ذلك ، فال 
 ) .  3مجلة الجامعة اإلسالمیة بالمدینة السنة الثانیة ( عدد فيبعنوان ( الشیوعیة )  مقال) 2(
 .  19النور ، اآلیة :  سورة) 3(
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 الناری66ة األش66عة تل66ك وإرس66ال وقاحتھ66ا ممارس66ة ف66ي ب66دأت ق66د كان66ت
 !)1()  الرھیبة

 
 
 :  ویقول 
 ال جح66یم إل66ى وتتحول ، وقاحتھا ممارسة في الشمس وأخذت(  

 ! )2()یُطاق
 ف66ي!)  ھش66ام أم أي(  أم66ھ ع66ن تح66دث أن66ھالحم66د  وقاح66ة وم66ن 

 س66خافتھ م66ن وتعج66ب فتأمل66ھ..  عاق66ل ع66ن یص66در ال بح66دیث روایت66ھ
ً  البیالة ربع ھشام وصب: (  یقول حین  الك66وال إلی66ھ أض66اف ثم ، َعَرقا
ً  البیالة ربع تجرع ثم ، فمھ في استطعمھا سریعة رشفة وأخذ ،  تقریبا
 وأخ66ذ ، جوف66ھ إل66ى انتقل66ت بالن66ار حلق66ھ اش66تعل وق66د إال یح66س ول66م ،
 نفس66ھ تمالك ولكنھ ، التقیؤ في والرغبة ، فمھ في بشدة ینساب لعابال
 ، جوف66ھ ف66ي الراح66ة ببعض أحس ثم ، فمھ في اللعاب إفراز وازداد ،

ً  وش66رب.  ال66داخل م66ن رأس66ھ یغ66زو الل66ذة غای66ة ف66ي ودوار  آخ66ر ربع66ا
 دف66ع.  األول66ى بالش66دة الحریق یكن لم ، فمھ في یجري نھراً  أن فأحس
 م66ا أقص66ى الس66جائر: "  ق66ائالً  رف66ض ولكن66ھ ، الرحمن عبد إلى البیالة
 ب66أي یح66س أن دون ، البیال66ة بقی66ة ھش66ام فتجرع"  إلیھ أصل أن یمكن
 الجم66ال غای66ة في كانت لقد.  رقیة إلى ینظر وأخذ ، المرة ھذه حریق
 وأحاسیس66ھ ال66ذنب ذھب.  الجمال غایة في شيء كل كان بل ، والفتنة
ً  ل66ھ یب66دو أم66ھ وج66ھ انوك66 ، الخج66ل وانتفى ، المؤلمة  ولكن66ھ ، واض66حا
 علٮصفعھا قادراً  كان لو یود وكان ، مباالة وال ببالدة إلیھا ینظر كان
 ف666ي ویغ666رق ص666ورتھا فی666زیح ، ال666داخل ف666ي بمغ666ص یش666عر لكن666ھ ،

 !!)3()رقیة
 مث66ل ـ القص66ص س66بیل على كان ولو ـ أمھ عن عاقل یقول فھل 
 عل66ى الكات66ب نف66س ف66ي ندف66ی تم66ردٍ  عل66ى ی66دل الذي البذيء الكالم ھذا
  ؟! أمھ كان ولو)  الطاعة( یستحق من كل

                                         
 ). 254( ص  العدامة) 1(
 ) .258( ص العدامة) 2(
 ) . 42( ص الشمیسي) 3(
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 . العافیة هللا نسأل 
  

 الحمد تركي الثیةث بین التشابھ أوجھ
 و

 محفوظ نجیب ثالثیة
ً  تنص66رف  فإنھ66ا العربی66ة الروای66ة ف66ي)  الثالثی66ة(  تطل66ق عندما   حتم66ا
 ـ الش66وق قص66ر ـ القصرین بین(  المشھور محفوظ نجیب ثالثیة إلى

ً  أص66بحت فق66د)  الس66كریة ً  ـ وھ66ي ، علیھ66ا علم66ا  ش66ھرتھ الت66ي ـ تقریب66ا
 ع66ن وتمیزھ66ا لتفردھ66ا نظ66راً  ، ب66ھ وع66رفتھم ، الع66الم مس66توى عل66ى
 .  األولى روایاتھ

 واألذھان األنظار انصرفت ثالثیتھ الحمد تركي أصدر وعندما 
.  بینھم66ا والتم66ایز التش66ابھ أوج66ھ لمعرف66ة الثالثیت66ین ب66ین المقارن66ة إل66ى
 ترك66ي لفك66ر دراس66تي عن66د األم66ر بھذا اھتموا الذین ھؤالء أحد وكنت
 الرئیس66ة الخط66وط فیھ66ا دونت التي القدیمة أوراقي إلى فعدت ، الحمد
 ج66اء ھ66ل لمعرف66ة ، الحم66د بثالثی66ة لمقارنتھ66ا محف66وظ نجی66ب لثالثی66ة
  ؟ القول من مكرراً  یقول أنھ أم ، علیھا بجدید

ً  ثالثیت66ھ ف66ي س66ار ق66د دالحم66 أن بالمقارن66ة ل66ي فاتضح   أث66ر مقتفی66ا
 لتش66ابھ نظ66راً  ، الثالثی66ة م66ن وجزئی66ة رئیس66ة أم66ور ف66ي محفوظ نجیب
 ذك66ر م66ن أكث66ر ق66د الحم66د أن ھ66ذا ل66ي أكد ومما ـ سیأتي كما ـ فكریھما
 ھش66ام ثقاف66ة م66ن ج66زءً  وجعلھ66ا ، ثالثیت66ھ ف66ي محف66وظ نجی66ب قص66ص
 :  ذلك فمن..  العابر

: (  ھش66ام أح66الم ع66ن قولھ في نفسھا محفوظ نجیب ثالثیة ذكر أنھ ـ1
 ، أمام66ھ تقھقھ وزبیدة زاجراً  الجواد عبد أحمد السید سي صوت یأتیھ
 .  )1() زنوبھ أرداف یعض یاسین فیما ، بینھما یرقص وكمال

 لثالثی666ة الرئیس666ة الشخص666یات ھ666ي األس666ماء ھ666ذه أن معل666ومو 
 .  محفوظ

 
 وماوتسي لماركس أیقر الذي المثقف الفتى ھو: (  ھشام عن قولھ ـ2

 .  )1() … محفوظ ونجیب ودوستوفیسكي تونع
                                         

 ) .90( ص العدامة) 1(
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 ك66ل كعادتھم66ا وع66دنان ھ66و ی66وم ذات ی66ذاكر كان: ( ھشام عن قولھ ـ3
 فیھ66ا لیق66رأ اللحظ66ات بع66ض ویخ66تلس ، بفت66رة االمتحان66ات قب66ل ع66ام
 .)2(" )  حارتنا أوالد"  الجدیدة محفوظ نجیب روایة

 القط66ار تح66رك وعن66دما: (  ال66دمام إل66ى س66فره عن66د ھش66ام ع66ن قولھ ـ4
 . )3() محفوظ لنجیب"  الطریق"  قراءة في بدأ كان ، أخیراً 

 م66ن األش66باح حرك66ة إل66ى ینظ66ر أخ66ذ: (  السجن في ھشام عن قولھ ـ5
.  الع66الء وأب66ي دانت66ي جحیم بذھنھ وطاف.  یفكر وال یفكر وھو حولھ

 )4()  محفوظ وشحاذ ، سارتر وذباب ، كامو وغریب ، وباربوس
 الحم66د اس66تفادة وكیفی66ة الثالثیت66ین بین التشابھ مدى نعرف لكيو 
 ثم ، محفوظ نجیب ثالثیة ألحداث موجز عرض من البد محفوظ من
 ثالثی66ة ص66اغ ق66د الحم66د أن یتض66ح لك66ي بینھم66ا، التش66ابھ نق66اط ذك66ر
 . ـ سیأتي كما ـ لبالدنا مناسب بنفس محفوظ

 
 
 
 
 
 

 . محفوظ نجیب ثالثیة أحداث  
 :  رینالقص بین ـ1
 كم66ا ـ متسلطة قویة بشخصیة بیتھ في الجواد عبد أحمد یعیش- 

 البی66ت خ66ارج ولكن66ھ ، وأوالده) أمین66ة( الض66عیفة زوجت66ھ أم66ام ـ س66بق
 ، أوالده یعل66م أن دون وزنا خمر شرب من المحرمات أنواع یمارس
 یش66رف ال66ذي لدكان66ھ عبدالجواد أحمد یذھب.  بینھم ھیبتھ تبقى بحیث
 الص66مد عبد متولي! ( الصوفي الشیخ فیأتیھ) حمزاويال( وكیلھ علیھ

                                                                                                                     
 ).  106( ص العدامة) 1(
 ) . 224( ً العدامة) 2(
 ). 122( ص الشمیسي) 3(
 ) . 181( ص بالكرادی) 4(
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 لینص66حھ ، للناس والتمائم الحجب یعمل!! الذي  الكرامات صاحب) 
 . بالنساء ولعھ عن
 یراج66ع ألن66ھ فی66ھ یش66ارك الذي)  الدیانة(  درس ویحب یدرس كمال ـ

 ) . الحسین(  حب في معھا قيتیل الذي ، أمھ مع الدروس
 . السطح من علیھا یتفرج)،  مریم(  الجیران بنت یحب فھمي ـ
 یتف66رج الش66ھوانیة بنظرات66ھ النس66اء ویل66تھم الش66وارع في یدور یاسین ـ

 خیان66ة ویت66ذكر محاس66نھا ویتأم66ل زنوب66ة وربیبتھ66ا زبی66دة العالم66ة عل66ى
 ) !  الفاكھاني(  مع ألبیھ أمھ
 إل66ى جاءت66ھ عن66دما العالم66ة)  زبی66دة(  جس66د یتأم66ل الج66واد عب66د أحمد ـ

 وف66ي)  الحس66اب(  ت66دفع ی66دعھا ال ،ث66م اس66تدراجھا یح66اول.  ال66دكان
 . رفاقھ مع لزیارتھا ذھب المساء

 س66تتزوج ـ یاسین أم أي ـ أمھ بأن یاسین ابنھ یخبر الجواد عبد أحمد ـ
 ف66ي یطم66ع ألن66ھ ، یاس66ین یغض66ب.  الس66ن ص66غیر مخب66ز ص66احب م66ن

 . علیھا وغضب والمھا إلیھا یاسین ذھب ، فلوسھا
 .  بشدة یرفض والده لكن)  مریم(  من الزواج یرید فھمي  ـ
 منھ66ا فتطلب ، خدیجة فتراھا النافذة من الضباط أحد تغازل عائشة  ـ

 ا .أحدً  تخبر ال أن عائشة
 !  األب فیرفض ، عائشة یخطب الجمالیة ضابط)  أفندى حسن(  ـ
 فاس66تغل ، عم66ل مھمة في)  سعید بور(  إلى الجواد عبد أحمد سافر ـ

(  لزی66ارة ب66أمھم خرج66وا ، قل66یالً  بالحری66ة لیتمتعوا الفرصة تالبی أھل
 .  بھا فعادوا ، سیارة صدمتھا ، بھ تھیم الذي)  الحسین

 أن بع66د حص66ل بم66ا زوجت66ھ ل66ھ اعترفت الجواد عبد أحمد عاد عندما ـ
 .  أمھا لبیت فذھبت ، المنزل من فطردھا علیھا ألح
 فیش66عر ،)  أمین66ھ(  إرج66اع ف66ي لتتش66فع العائل66ة بزی66ارة تق66وم مریم أم ـ

 . معھا عالقة إلقامة وتستدرجھ تھواه بأنھا الجواد عبد أحمد
 ، البنھ66ا عائش66ة وتخط66ب الج66واد عب66د أحم66د ت66زور)  شوكت(  حرم ـ

 .  فیوافق
 .  زوجھا عنھا عفا أن بعد البیت إلى)  أمینة(  عادت ـ
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 ن66دھاع دخ66ل فلم66ا)  زنوب66ة(  م66ع)  ش66رعیة غیر(  عالقة یقیم یاسین ـ
 فتفاج66أ!  الج66واد عب66د أحم66د ھ66و)  زبیدة(  مع رجالً  ھناك بأن أخبرتھ
 . وصارم جاد أنھ بأبیھ عھده كان وقد ، الخبر لھذا یاسین
)  جلیل66ة. ( عائش66ة ل66زواج)  ش66وكت آل(  بی66ت إل66ى العائل66ة ذھب66ت ـ66

 منھ66ا تض66ایقھ م66ع الج66واد عبد أحمد على وتسلم الحفل تحضر العالمة
 ، أبی66ھ بح66ال فھم66ي یخب66ر یاس66ین.  بھ66ا الس66ابقة تھعالق انكشاف خشیة
 .  فھمي فیندھش

 غضبیف، سكران وھو الشغالة)  حنفي أم(  اغتصاب یحاول یاسین ـ
 .  یزوجھ أن یقرر ثم علیھ، أبوه
 )  زینب(  من یاسین زواج ـ
 عبد أحمد فیوافق)  إبراھیم(  البنھم)  خدیجة(  یخطبون شوكت آل ـ

 .الجواد
 .  الجواد عبد أحمد فعزاھم)  مریم(  والد)  رضوان دمحم(  مات ـ
)  زغل66ول س66عد(  عن الدكان في رفاقھ مع یتحدث الجواد عبد أحمد ـ

 .  االحتالل ضد وجھوده!  األمة زعیم
 . والنساء للخمر یعود یاسین ـ
 .  لتستشیره الدكان في الجواد عبد أحمد تزور مریم أم ـ
 . لمصر المحتلین االنجلیز ضد ) المظاھرات(  في یشارك فھمي ـ
) !  ن66ور(  الس66وداء الخادم66ة م66ع)  ش66رعیة غیر(  عالقة یقیم یاسین ـ

 . وتھجره وتغضب الزوجة فتكتشفھما.  زوجتھ عند تعمل التي
 أو ، المظ66اھرات ف66ي االش66تراك بعدم فھمي ینصح الجواد عبد أحمد ـ

ً .  المنشورات توزیع  .  علیھ خوفا
 .  تتوفى یاسین أم ـ
 انجلی66زي جن66دي فیوقف66ھ)  مریم أم(  بیت من یعود الجواد عبد أحمد ـ

 یحفرھ666ا الت666ي الحف666ر ل666ردم المس666خرین المص666ریین یس666اعد فیجعل666ھ
 . لھ قاسیة إھانة فتكون ، المتظاھرون

 .  تنجب عائشة ـ
 برص666اص یقت666ل ولكن666ھ ،)  ةیس666لم(  مظ666اھرة ف666ي یش666ارك فھم666ي ـ666

 . االنجلیز
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 األول66ى الحلق66ة أح66داث انتھ66ت م66يفھ م66وت وھ66و ، الح66دث بھ66ذا 
 . محفوظ نجیب ثالثیة حلقات من
 : )1( الشوق قصر ـ2
 ش66عوره م66ع ، وال66ده وكی66ل اب66ن)  الحم66زاوي ف66ؤاد(  یص66احب كم66ال ـ

 .  علیھ باالستعالء
)  س666ریع أب666و(  ابن666ة)  قم666ر(  م666ع غیرش666رعیة عالق666ة یق666یم كم666ال ـ666

 .  الضمیر بتأنیب شعوره مع!  المقلى صاحب
 ویق66یم ،)  فھم66ي(  ابن66ھ م66وت بع66د اللھ66و إل66ى یعود الجواد عبد أحمد ـ

 .  علیھ تستعلي التي) زنوبة( مع عالقة
 ) . مریم(  من الزواج یقرر یاسین ـ

 !!  مریم أم مع شرعیة غیر عالقة یقیم یاسین
 .  اللھو على أموالھ تبذیر بعدم الجواد عبد أحمد ینصح الحمزاوي ـ
 طبق66ة م66ن وھ66ي)  ش66داد حس66ین(  زمیل66ھ أخت)  عایدة(  یحبل كما ـ

 !  العبادة حد إلى حبھا في ویغلو ، متحررة عالیة
 .  مریم یتزوج یاسین ـ
 !  أسبوع بعد تموت ثم ،)  الشربتلي بیومي(  تتزوج)  بھیجة(  ـ
 الجواد عبد أحمد بینھم فیصلح ، زوجھا ألھل مشاكل تسبب خدیجة ـ

 . 
 .  فتدخن ، تحررةالم زوجھا حیاة مع تنساق عائشة ـ
)  حس66ن(  واس66مھ)  حس66ین(  أخیھ66ا زم66الء أح66د یخطبھ66ا)  عای66دة(  ـ66

 !  الخبر بھذا كمال فیتفاجأ
 .  بزنوبة عالقتھ اكتشفت أن بعد)  مریم(  یطلق یاسین ـ
 م66ن یتزوج أن فیرفض ، الجواد عبد أحمد من الزواج تطلب زنوبة ـ

 !  عاھرة
 . عایدة زواج حفل یحضر كمال ـ
 .  یطلقھا أن أبوه منھ فیطلب ، زنوبة یتزوج سینیا ـ
 .  والنساء الخمر في یغرق كمال ـ

                                         
 بعد زواجھ . یاسیناسم الشارع الذي یسكنھ  وھو) 1(
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 یاس66ین فیخب66ره زنوب66ة بط66الق یاس66ین اقناع یحاول الجواد عبد أحمد ـ
 .  منھ حامل بأنھا
 .  المرض یصیبھم وولدھا عائشة زوج ـ
 . زغلول سعد موت ـ

 .  محفوظ بنجی ثالثیة من الثانیة الحلقة انتھت الحدث وبھذا
 
 

 :  )1( السكریة ـ3
 .  دروسھ في ومجتھد ، الفلسفة في القراءة یحب كمال ـ
 . تعب ألنھ الجواد عبد أحمد مع العمل من اعفاءه یطلب الحمزاوي ـ
 !  العز بعد وتفتقر ، الكوكایین تدمن زبیدة ـ
ً  یصبح الصمد عبد متولي ـ ً  شیخا ً  رثا  .  الناس على یدور وسخا
 .  عائشة ابنة نعیمة من الزواج بیرغ فؤاد ـ
 . الطبیب نصیحة بسبب الخمر ھجر الجواد عبد أحمد  ـ
 . انتحر ثم أفلس شداد ـ
 .  والنساء الخمر في عادتھ على مستمر یاسین ـ
 م66ن فھ66و الم66نعم عب66د أخ66وه وأما، الماركسیة یعتنق خدیجة ابن احمد ـ

.  ومش66ادات اتمناقش66 بینھما وتحصل) !  المسلمین اإلخوان( جماعة
ً  أنھما برغم  !) . الطغاة( یحبان ال جمیعا
 !!  بجارتھ الزنا في یقع! )  اإلخواني(  المنعم عبد ـ
 ویح666ب ،)  الجدی666د اإلنس666ان(  مجل666ة تحری666ر ف666ي یش666ارك أحم666د ـ666

 )  حماد سوسن( المجلة في السكرتیرة
 المی66ول في یوافقھ الذي)  قلدس ریاض(  الكاتب على یتعرف أحمد ـ

 . 
 .  الشھوات في مستمر كمال ـ
 .  عائشة ابنة نعیمة یتزوج المنعم عبد  ـ
 ف66ي لتوافقھم66ا ، كم66ال وخال66ھ أحم66د ب66ین وسیاس66یة فكری66ة ح66وارات ـ66

 !  الھوى

                                         
 شوكت .  آلاسم الشارع الذي یسكنھ  وھو) 1(
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 .  دكانھ یبیع الجواد عبد أحمد ـ
 . وقلدس كمال بین فكریة  حوارات ـ
 .  تموت نعیمة ـ
 ، ی666ومي بمص666روف فتطالب666ة)  ص666بري علوی666ة(  یخط666ب احم666د ـ666

 .  الخطبة مشروع فیرفض
 ف66ي یتفك66ر وھ66و ، اآلخ66ر إث66ر واحداً  یموتون الجواد عبد أحمد رفاق ـ

 .  الدنیا حال
 .  الجواد عبد أحمد موت ـ
 خدیج66ة والدت66ھ معارض66ة م66ع یاس66ین ابن66ة كریم66ة یخطب المنعم عبد ـ

 .  زنوبة ابنة تكون كریمة ألن
 !  العز بعد ، شحاذة إلى تتحول زبیدة ـ
 ) .  حماد سوسن(  المجلة سكرتیرة یتزوج أحمد ـ
ً  بیتھ من ویجعل كریمة یتزوج المنعم عبد ـ ً  بیتا  .  إسالمیا
 ) .  عایدة(  بموت یعلم كمال ـ
)  اإلخ66واني(  الم66نعم عبد واخوه ،)  الماركسي(  أحمد على القبض ـ

 .  المعارضة بتھمة السجن في ووضعھم
 .  وفاةال فتنتظر بالشلل تصاب أمینة ـ
 .  محفوظ نجیب ثالثیة من الثالثة الحقلة انتھت الحدث وبھذا 
  

 : محفوظ نجیب ثالثیة شخصیات
 بشخص66یة یتمی66ز المتوس66طة الطبق66ة أف66راد أحد:  الجواد عبد احمد ـ1 

 تقلی66دي ت66دین م66ع.  أس66رتھ بھ66ا یحكم حدیدیة وید ، بیتھ داخل متسلطة
 ی66ؤثر أن دون ،! )  لبیتا(  في الصلوات أداء على خاللھ من یحافظ
 ع66ن زوجت66ھ ینھ66ى أن أو ، الخ66ارجي س66لوكھ عل66ى!)  الت66دین(  ھ66ذا

 .  ـ سیأتي كما ـ والشركیات البدع وراء االنجراف
 بص666فة یتص666ف ، بیت666ھ خ666ارج أي ، اآلخ666ر الجان666ب ف666ي وھ666و 

 والش66ھوات اللھو یحب فھو ، األولى تلك عن تختلف أخرى أوصفات
 .  وأنس طرب جلسات في ، ومساتوالم الغواني مع والسھرة ،
 أوالده ع666ن األخ666رى الشخص666یة وإخف666اء التن666اقض ھ666ذا ولك666ن 

 .  األولى ھیبتھ سقوطفي  یؤثر لم ولكنھ ، انكشف ما سرعان
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 :  من تتكون)  الجواد عبد أحمد(  أسرة
 زوجھا من النقیض على ھي التي ، لھ الخاضعة)  أمینھ(  زوجتھ ـ1
 حت66ى غارق66ة ولكنھ66ا ، أوالدھ66ا م66ع یب66ةوالط بالس66ماحة تتمی66ز حی66ث ،

ً  تعتق66دھا التي والشركیات البدع في أذنیھا  عل66ى أدمن66ت حی66ث ،!  دین66ا
 هللا دون م66ن ودعائ66ھ )1( الق66اھرة ف66ي!) المزع66وم( الحس66ین قبر زیارة

 !! )3( بقبره والطواف بل ، )2(
 ی66دك ضعي ، الحسین إلى معي تعالي: (  عائشة البنتھا قولھاو 

 كن66ار وس66الم ب66رد إل66ى ن66ارك تتح66ول ، الفاتح66ة واتل66ي الض66ریح عل66ى
 !!)4()  إبراھیم سیدنا

 .  الروایة بطل)  كمال(  الصغیر ابنھا ھذا كل تلقن وكانت 
 :  فھم أبناؤه وأما 

 م66ع العیش إلى انتقل ، سابقة زوجة من األكبر االبن وھو:  یاسین ـ1
 بالمل666ذات ولع666ھ أبی666ھ ع666ن ورث وق666د ،)  أمین666ة(  أبی666ھ وزوج666ة أبی666ھ

 المل66ذات تل66ك م66ن یع66ب كأبی66ھ یك66ون أن یس66تطع لم ولكنھ ، والشھوات
 .  أبوه كان مثلما!!  الناس باحترام ویحظى

 بمدرس66ة طال66ب وھ66و ، عب66دالجواد ألحم66د األوس66ط االب66ن:  فھم66ي ـ 2
 إل66ى ، لذوی66ھ ورحم66ة ومودة رقة من أمھ خصال بین یجمع ، الحقوق
 مظ66اھرة ف66ي الم66وت إل66ى ب66ھ ھ66تانت الت66ي ، وثوریت66ھ وطنیت66ھ جان66ب
 .  وطنیة

 ورق66ة بجم66ال تتمی66ز ، عبدالجواد ألحمد الصغرى االبنة:  عائشة ـ 3
 زوجھ66ا حی66اة مع انساقت زواجھا بعد.  ذویھا إلى حببھا مما ، ومودة

 تُكث66ر وأصبحت أحوالھا ساءت وابنیھا زوجھا وفاة وبعد ، المتحررة
 .  القدر على االعتراض من

 ؟ رب66ي ی66ا ھ66ذا ما) : ( نعیمة(  ابنتھا وفاة عند ولھاق:  ذلك فمن 
 . )5() أفھم أن أرید ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ تفعلھ الذي ھذا ما

                                         
 ) . 36القصرین ( ص بین) 1(
 ) . 162القصرین ( ص بین) 2(
 ) .11( ص السكریة) 3(
 ). 197( ص السكریة) 4(
 ) . 159(ص السكریة) 5(
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 الرح66ـمة أی66ن!  الرح66ـمة: (  أوالدھ66ا ت66ذكرت عن66دما قولھ66ا أو 
 .)1()أین؟

 م66ن حظھ66ا وك66ان ، عب66دالجواد ألحم66د الكب66رى االبن66ة:  خدیج66ة ـ 4
.  شخص66یتھ وق66وة لس66انھ س66الطة أبیھا عن ورثت وقد ضئیالً، الجمال
 م66ن األكب66ر نص66یبھم ألوالدھ66ا وك66ان ، زوجھ66ا م66ع المتاع66ب كثی66رة
 .  الروایة أحداث

 عب66دالجواد ألحم66د األص66غر االبن ،)  الثالثیة بطل(  وھو:  كمال ـ 5
 والش66ركیات والخراف66ات الب66دع لقنت66ھ الت66ي ، أم66ھ أحض66ان ف66ي عاش ،

 أحادیثھ66ا خ66الل م66ن إال دینال66 عل66ى یتع66رف ل66م حی66ث ، ص66غره من66ذ
 .  الخرافاتتلك ب ذھنھ في الدین فانطبع ، وقصصھا

 حی66ال وق66ف ك66م: (  الحس66ن ض66ریح ع66ن یق66ول ـ م66ثالً  ـ فھ66و 
ً  الضریح  على لیطلع األعماق إلى ببصره ینفذ لو ویود ، مفكراً  حالما
 ، اإللھ66ي بس66ره ال66دھر ِغیَر قاوم أنھ أمھ لھ أكدت الذي الجمیل الوجھ
 ، غرت66ھ بن66ور المثوى ظلمة یضيء حیث ، ورونقھ بنضارتھ ظفاحتف
 ، طویل66ة وقف66ات ف66ي بمناجات66ھ قن66ع س66بیالً  أمنیت66ھ تحقی66ق إلى یجد ولما

 ً ً  ، حب66ھ ع66ن مفص66حا  ع66ن تص66وراتھ م66ن الناش66ئة متاعب66ھ إلی66ھ ش66اكیا
 الت66ي االمتحان66ات عل66ى ب66ھ مستنجداً  ، أبیھ تھدید من وخوفھ العفاریت
ً  ث66م ، أش66ھر ثالث66ة ك66ل تالحق66ھ  أن إلی66ھ بالتوس66ل ع66ادة مناجات66ھ خاتم66ا
 !! )2()منامھ في بالزیارة یكرمھ

 عل66ى یس66تقر ل66م ، الفك66ري االض66ظراب كثی66ر متحی66راً  كمال نشأ 
ً  ك666ان ، ثاب666ت ق666رار )3(وف666دیا

(  إل666ى ش666دید م666یالً  م666ال أن لب666ث م666ا ث666م 
)  عای66دة(  أح66ب عن66دما أبغضھا التي الطبقات تقتلع التي)  الماركسیة

 .  علیا طبقة إلى تميتن التي

                                         
 ) . 197(ص السكریة) 1(
 ) . 49ن (صالقصری بین) 2(
، حزب علماني ال یقوم على اإلسالم ، یدعو إلى مس66اواة  زغلولالوفد الذي أنشأه سعد  حزب) 3(

إلى انسیاق البالد اإلسالمیة نحو تقلید الغرب الكافر (في ك66ل ش66يء )  والدعوةالمسلم بالكافر، 
ذاھب مج66ال ( تحری66ر الم66رأة)، انظ66ر (الموس66وعة المیس66رة ف66ي األدی66ان والم66 ف66ي، وخاص66ة 
 ) .    454/ 1) للندوة العالمیة للشباب اإلسالمي ( المعاصرةواألحزاب 
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 اإللح66اد وعب66ارات ال66دین ف66ي والطعن الشكوك أحادیثھ في تكثر 
ً  مش66اكلنا یح66ل س66وف)  العل66م( ب66أن واالدع66اء  م66ن ك66ان ولھ66ذا.  جمیع66ا
ً (  كان الذي)  أحمد( أختھ ابن إلى الناس أقرب ً )  ماركسیا  .  متحمسا

 :  ـ المثال سبیل على ـ أقوالھ فمن 
 ال66روح م66ا ؟ اإلنس66ان م66ا ؟ هللا ما:  الحقیقة األول مطلبي إن(  ـ 
 منطقی66ة وح66دة ف66ي أولئ66ك ك66ل تجم66ع الت66ي ھ66ي الفلس66فة الم66ادة؟ م66ا ؟

 . )1()أخیراً  عرفت كما مضیئة
 القدر علیھ بھ تآمر منكر اعتداء ضحیة بأنھ شعور لفھ: (  قولھ 

 .)2() الطبقات ونظام الوراثة وقانون
 والتص66وف الشھوات وكر ینالنقیض إلى النفس نازعتھ طالما(  
 ناحی66ة وم66ن ، والش66ھوات للدع66ة خالص66ة حی66اة لیطی66ق یكن لم ولكنھ ،

)  والھ66روب الس66لبیة فك66رة م66ن ینف66ر أعماق66ھ في شيء ثمة كان أخرى
)3(    . 

 :  خدیجة ابن المنعم عبد ـ6
 أم66ام عنھ66ا افحن66وی أفك66ارھم یحم66ل ، المس66لمین اإلخ66وان جماع66ة م66ن
 وھك66ذا!!  الج66دال ف66ي ب66العنف یتس66م ولكن66ھ)  الماركس66ي( أحم66د أخی66ھ
 ص66ھ: (  ألخی66ھ ق66ال أن66ھ ذل66ك فم66ن!!  یكون أن محفوظ نجیب لھ أراد

ً  لھ وقال!!  )4()  یازندیق  .)5()  هللا عدو یا(  أیضا
 عالق66ة س66بق كم66ا ـ یق66یم)  الحم66اس(  و)  اإلیم66ان(  ھ66ذا ب66رغم ولكن66ھ
 لتش66ویھ فتع66لالم التن66اقض م66ن وھ66ذا!!  الجیران بنت مع شرعیة غیر

 . ـ هللا ھداه ـ محفوظ نجیب من المسلمین اإلخوان جماعة
 :  خدیجة ابن أحمد ـ7
 عب66د)  اإلخ66واني(  أخ66وه م66ع ی66دخل ، للماركس66یة متحمس شاب 

 .  نتیجھ دون متتالیة مجادالت في المنعم
 :  توجھھ على تدل التي أقوالھ من 

                                         
 ) .  242الشوق (ص قصر) 1(
 ) . 369الشوق ( ص قصر) 2(
 ) .194( ص السكریة) 3(
 ) .32( ص السكریة) 4(
 ) . 76( ص  السكریة) 5(
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ً  كمال خالھ سألھ تزوج أن بعد أنھ  ـ  س66نة على تزوجت ھل: (  ھازئا
ً : (  قال) ؟ ورسولھ هللا  ، القدیم دیننا سنن على والدفن الزواج ، طبعا
 !!)1()ماركس دین فعلى الحیاة أما
 . )2()  اشتراكي إني: (  التحقیق في قولھ ـ

 : الثالثیتین بین التشابھ أوجھ  
 بأس66ماء حلق66ات أو أج66زاءة ثالث66 من  تتكونان كلتیھما الثالثیتین أن ـ1

 ـ العدام666ة( ،)  ـالسكریة الش666وق قص666ر ـ القص666رین ب666ین( مختلف666ة
 ). الكرادیب ـ الشمیسي

 فف66ي. حول66ھ من األحداث تدور واحد شخص الثالثیة في البطل أن ـ2
 ت66دور الحم66د ثالثی66ة وف66ي) كم66ال( حول األحداث تدور محفوظ ثالثیة
 ) . ھشام(  حول

 نجی66ب ھ66و أي ، ی66ةالثالث مؤل66ف نفسھ ھو)  الجواد عبد كمال(  أن ـ3
ً  یردد الذي  ، محفوظ نجیب ینكره ال أمر وھذا ، محفوظ  أن66ا: " دائما
 بكم66ال الخاص66ة األزم66ة: " ویق66ول )3("الثالثی66ة ف66ي الج66واد عب66د كمال
 . )4(" أزمتي ھي

 الی66وم جری66دة م66ع لھ مقابلة في بھذا اعترف فقد الحمد تركي أما 
 م66ن أن66ا فالبط66ل … مني كثیرال فیھا"  بأنھا ثالثیتھ عن قال عندما )5(

 " . والتجارب العواطف لھ وضع من وأنا صنعھ
!  الجامع66ة ف66ي الحم66د أس66تاذ القص66یبي غ66ازي ال66دكتور أك66د وق66د 

 المفك66ر ك66ان) : (  اإلدارة ف66ي حی66اة(  كتاب66ھ ف66ي فق66ال.  الحقیق66ة ھ66ذه
 ال66ذین وعلى.  طلبتي أحد الحمد تركي الدكتور(!!)  البارز السعودي
 ترك66ي روای66ة إل66ى یع66ودوا أن ف66يَّ  الطلب66ة رأي یعرف66وا أن یرغب66ون

 )6()الخیزراني محارب الدكتور(  عن ماكتبھ ،)الشمیسي(
 .  الحمد تركي إال یكن لم العابر ھشام أن غازي من تأكید فھذا 

                                         
 ).271ص(  السكریة) 1(
 ) . 320( ص السكریة) 2(
 ) . 17( ص شكريغالي  ، للنصراني ! المنتمي) 3(
 ) .34صإلیكم ، نجیب محفوظ (  أتحدث) 4(
 ھـ.1419/ 8/ 8 بتاریخ) 5(
) من الطبعة الثانی66ة : وعن66د عودتن66ا لك66الم ترك66ي ف66ي ( ال66دكتور مح66ارب ) وج66دناه  53(  ص) 6(

 یكیل لھ المدیح ، فعلمنا سر ھذه اإلحالة !
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 ھش66ام وأن محف66وظ نجیب ھو الجواد عبد كمال أن معنى ولیس
 تفاص66یل)  جمی66ع(  لنق قد منھما كالً  یكون أن الحمد تركي ھو العابر
 م66اال فھ66ذا ، زی66ادة أو نق66ص دون الق66راء إل66ى أشخاص66ھا بجمیع حیاتھ
 ، ماض66یھ ع66ن یحك66ي ك66ان منھم66ا ك66الً  أن المقص66ود ب66ل ، عاق66ل یقولھ

ً  ، وآالم66ھ ، وآمال66ھ ، وتطلعاتھ ، وتفكیره  ف66ي عاص66روه مم66ن وبعض66ا
 حولھ66ا ت66دور الت66ي الرئیس66ة الفك66رة تبق66ى ولك66ن.  توجھ66اتھم اخ66تالف

 ،!زال66ت أوال ، مض66ت فترة في مؤلفھا بال تقلق كانت ما ھي لثالثیةا
 . ھكذاو ، الماركسیة شأن اعالء أو ، واالضطراب كالحیرة

 ماركس66ي)  الع66ابر ھش66ام(  و)  الج66واد عب66د كم66ال(  م66ن ك66الً  أن ـ466
 .  ـ تقدیر أقل على إلیھا یمیل أو ، التوجھ

 یق66ول. مذب66ذب ، متحی66ر ، مت66ردد ـ المیل ھذا برغم ـ منھما كالً  أن ـ5
 ال66ذي: (  بأن66ھ كم66ال ع66ن الثالثیة في كمال أصدقاء أحد قلدس ریاض
 . )1()  الدوار أصابھ حتى كثیراً  نفسھ حول دار

 زم66الء توجھ66ات ذك66ر أن بع66د نفس66ھ ع66ن الع66ابر ھش66ام ویق66ول
 . )2()  ھو ما یدري یعد فلم ھشام أما: (  السجن

 وعباده ورسلھ وكتبھ ومالئكتھ ـ وجل عز ـ هللا في الطعون تكثر ـ 6
 لص66احبیھا الماركس66ي للتوج66ھ ولع66ل، الثالثیت66ین ك66ال ف66ي الص66الحین

 إال والمقدس66ات األدی66ان ف66ي الماركس66یة ت66رى ال حیث ، ذلك فياً دور
 ً  اللم66ز م66ن أقل فال الھدم نستطع لم وإن یھدم، أن یجب للشعوب أفیونا

 نف66وس م66ن!)  إلس66الما أي( ومحتویات66ھ الدین ھیبة وإسقاط والسخریة
 .  با£ إال قوة وال حول وال.  الناس

ً  قرأناھا فقد الحمد طعون أما   محفوظ نجیب طعون وأما ، سابقا
ً  إلیكف ،  علی66ھ بالتجني أتھم ال ولكي أطیل ال لكي ، باألرقام منھا شیئا

 ،91 ،90:  الش666وق قص666ر) ( 227 ،122 ص:  القص666رین ب666ین: ( 
119، 153، 216، 229، 236، 260، 294، 314، 428، 434  (

 ) .280 ،275 ،260 ، 253، 88:  السكریة( 

                                         
 ) .191( ص السكریة) 1(
 ) . 180( ص  الكرادیب) 2(
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 واتھ66ام ، الق66در عل66ى االعتراضألفاظ ومعاني  الثالثیتین في تكثر ـ7
 .  بالعبث والقدر والموت الحیاة

ً  ذل66ك علمن66ا فق66د الحم66د ثالثی66ة ف66ي أم66ا   ثالثی66ة ف66ي وأم66ا ، س66ابقا
 :  ھذاد تؤك راتوالعبا المواقف بعض فھذه ، محفوظ نجیب
 عل666ى أح666افظ إن666ي: ( قبلھ666ا عائش666ة زواج عل666ى خدیج666ة اعت666راض ـ666

 تت66زوج لم66اذا:  أي )1()  … علیھا المحافظة تُطق فلم ھي أما الصالة
  ؟ قبلي
 م66ا: (  ـ م66ثالً  ـ وقولھا.  وأبنائھا زوجھا وفاة على عائشة اعتراض ـ

 )2()  ؟ تفعلھ الذي ھذا ما ؟ ربي یا ھذا
 ت66آمر منك66ر اعت66داء ض66حیة بأن66ھ ش66عور لف66ھ: (  نفسھ نع كمال قول ـ
 . )3()القدر علیھ بھ
 . )4()  عبث الموت ھذا: (  قولھ  ـ

 فقد الحمد أما!  أنواعھا بكافة الجنسیة المواقف الثالثیتین في تكثر ـ8
ً  علمنا  !! ). البطولیة(  مواقفھ من شیئا

 ب66دع أحم66د شخص66یة ثالثیت66ھ م66ن فیكفین66ا محف66وظ نجی66ب أم66او 
 .  یاسین وشخصیة والغواني، ، الجود
 الجنس66یة مواقف66ھ ف66ي اقتص66ر الحم66د ترك66ي أن ھ66ي:  مالحظ66ة وھاھنا
(  إل66ى ذل66ك تج66اوز فق66د محف66وظ نجی66ب أم66ا ، وتوابع66ھ) الزن66ا(  عل66ى
 )!! اللواط

 باش66ا ال66رحمن عب66د م66ع)  یاس66ین ب66ن رض66وان(  عالق66ة ف66ي كم66ا 
 .  )5(عیسى

ً مح أن ـ أعلم هللاو ـ ذلك وسبب   ب66الجرأة ثالثیت66ھ ف66ي تمی66ز فوظ66ا
 ء ! الحیا من بقیة یحمل زال ال الذي ، الحمد من أكثر

 
 :  الثالثیتین في اإلسالمالمتمسكین بأحكام  أن ـ9

                                         
 ) . 230القصرین ( ص  بین) 1(
 ).159ص(  السكریة) 2(
 ). 369الشوق ( ص قصر) 3(
 ). 485الشوق ( ص قصر) 4(
 ) .66( ص  السكریة) 5(
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 .  املھ ثالث ،وال المسلمین االخوان من أو ، ساذج مخرف إما 
 عب66د مت66ولي(  شخص66یة ف66ي یتمث66ل أن إم66ا:  محف66وظ عند فالدین 

 والشركیات البدع صاحب ،!  الوسخ ، المخرف ، الصوفي)  الصمد
 .  خوانياإل)  المنعم عبد( شخصیة في أو ،
 :  الحمدد عن والدین 
 یقول الذي الساذج المتدین ھشام خال شخصیة في یتمثل أن إما 

 :  ابنھ عنھ
 ف66ي فكی66ف ، البل66د ھ66ذا ف66ي أص66الً  الخمر بوجود یشك ال خالك(  

ً  دحم66ى رأ ل66و حت66ى..  وابن66ھ بیت66ھ  ھ66ذه بمث66ل یش66ك ل66ن فھ66و مترنح66ا
 .  )1() األمور

)  المظ66اھر تخدع66ھ طی66ب رج66ل م66ن یال66ھ: (  ھش66ام عن66ھ ویقول 
)2( . 
ً  الحم666د یجعل666ھ ول666م   أن یعل666م ألن666ھ عبدالص666مد كمت666ولي مخرف666ا

 . ـ الحمد و£ ـ التوحید بالد في للخرافة المكان
 .)3( خوانياإل)  لقمان(  شخصیة في أو
)  اإلخ66واني(  شخص66یة تجس66ید ف66ي ذوراً مع66 محف66وظ ك66ان ف66إن

 مطروح66ة آراؤھم فكانت ، األیام تلك مصر مجتمع بھا یعج كان التي
 .  أحد على خافیة تكن ولم ، المصریة الساحة في

 عل666ى الغریب666ة الشخص666یة لھ666ذه تجس666یده ف666ي یع666ذر ال فالحم666د
 تعودن66ا كم66ا ، لمحف66وظ تقلی66داً  ـ أراه م66ا وھو ـ تكون أن إال ، مجتمعنا

 !  الحمد نم
 وق666د ، الس666عودیة ف666ي موج666ودون االخ666وان ولك666ن:  تق666ول ق666د
 . دولھم في اضطھادھم بعد وفدوھا

 الس66عودیین م66ن قالئ66ل یك66ون وق66د ، موج66ودون ھ66م نع66م:  فأقول
 الص66ورة بھذه بالدنا یصور أن للحمد یجیز ال ھذا ولكن ، بھم تأثروا
 . العربیة الدول من وغیرھا مصر عرفتھا التي الحزبیة

                                         
 ).99( ص  العدامة) 1(
 ). 51( ص الشمیسي) 2(
وھ66ي شخص66یة أص66دقاء زمیل66ھ ع66دنان ، حی66ث اللح66ى غی66ر  للملت66زمینالحمد نوعیة ثالثة  وزاد) 3(

 !!المحلوقةس المسرحة والرؤ
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 ف66ي وكأننا!  اإلسالمي للتیار نیالممثل ھم)  االخوان(  یجعل ثم
 !!  اإلخوان سوى فیھ الیمثلنا النزعة علماني بلد

 س66لفیة إسالمیة دولة في نعیش ـ هللا بحمد ـ أننا الحمد نسي فھل
ً  األح66زاب تع66رف ل66م ،)1( نش66أتھا من66ذ  أن العق66ل م66ن وھ66ل ؟ م66ا یوم66ا

 وننس66ى! ؟ اإلس66المي للتیار نیالممثل ھم مستخفون قالئل أفراد علجْ یُ 
ً  اإلس66الم سوى یعرفون ال الذین البالد أھل من الغالبة الكثرة  لھ66م دین66ا
 .  بھ االلتزام في بینھم تفاوت على ،

 ألن66ھ ، ھ66ذا ف66ي الیع66ذر فالحمد ، معذوراً  محفوظ كان إن: أقول
 كثر القلیل وقلل الكثیر . 

ً  ھ66ذا أق66ول ال وأن66ا  ف66ي المس66لمین اإلخ66وان جماع66ة لجھ66ود بخس66ا
 إل66ى ال66دعوة ف66ي اجتھ66دت ق66د جماع66ة فھي ، واإلسالمي العربي العالم
 :  منھا ، األخطاء من شيء جھودھا شاب ولكن ، اإلسالم

 والس66ني الب66دعي فیھا فتجد ، كان كیفما بالتجمیع تعنى جماعة أنھا ـ1
 ً  .  جنب إلى جنبا

 تج66د ب66ل الحالص66 الس66لف عقیدة نشر على تحرص ال جماعة وھي ـ2
 عقی66دة انھ66ا وی66زعم ، األش66اعرة عقی66دة یعتق66د مم66ن الكثی66ر أفرادھا من

 !  السلف
 التربی66ة عل66ى حرصھا من أكثر الدولة على حرصت جماعة وھي ـ3

 .  والدعوة
 .  الظاھرة النبویة بالسنن االلتزام فیھا یقل جماعة وھي ـ4
(  ةشخص66ی ف66ي مأس66ورة ظل66ت ب66ل ، نفس66ھا تراجع ال جماعة وھي ـ5

 م66ن غیره على تطغى شخصیتھ كانت الذي ـ هللا رحمھ ـ)  البنا حسن
 ! زالت وال ، اإلخوان

 ـ ألننا)  السعودیة(  بالدنا في لقیامھا مبرر ال جماعة ھي:  أخیراً  ـ6
 نش66ر ف66ي الج66د ھ66و نحتاج66ھ فال66ذي ، قیامھ66ا قب66ل مس66لمون ـ الحمد و£

 .    )2(باإلسالم الصادق وااللتزام ، الدعوة

                                         
 وحده ، وكل تقصیر یزول بالتناصح . £  والكمال) 1(
هللا ف66ي جزی66رة الع66رب ) للش66یخ الحص66ین و( حك66م االنتم66اء )  إل66ىلبی66ان ھ66ذا : ( ال66دعوة  انظر) 2(

 للشیخ بكر أبو زید . 
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ً  خط66أ الحمد أخطأ:  إذن  باإلس66الم الملت66زمین ف66ي ی66ر ل66م عن66دما فاحش66ا
 :  سوى

 .  الساذج الرجل ـ1
 . االخواني ـ2
 .  المتشدد ـ3
 وھ66و ،!  ی66ذكره أن ی66رد ل66م أو ، ی66ذكره ل66م راب66ع ص66نف وبق66ي 

 والخل666ق ، الس666لفیة العقی666دة ص666احب ، بدین666ھ الملت666زم المس666لم الش666اب
 ، العلمی66ة أو الش66رعیة دراس66تھ ف66ي والمب66رز ، التعام66ل ف66ي الحس66ن
 تع66یش ال66ذي التخل66ف ھ66ذا م66ن ورفعتھ66ا اإلس66المیة بالده خدمة قاصداً 
 .  فیھ

 ـ وش66ركیاتاً ب66دع ـ)  ال66دیني(  التخل66ف نرف66ع الس66لفیة فبالعقیدة 
 . طاقاتنا من كثیراً  ویضیع بیننا ویفرق ، أوطاننا في یعج الذي

 ونجعلھ66ا اإلس66الم دب66ال ش66أن م66ن نرف66ع الن66افع ال66دنیوي وب66العلم 
 .  بعزیز هللا على ذلك وما ، تفوقھم بل اآلخرین، تنافس

 ف66ي الص66نف ھ66ذا ی66ذكر أن ع66ادالً  یك66ون لك66ي للحم66د أود كن66ت 
 . )1() ُمَولِّیھَا ھُوَ  ِوْجھَةٌ  َولُِكلٍّ ( ولكن ، ثالثیتھ

 أو ، ال66دین إفح66ام محاول66ةخبیث؛ ھ66و  جانب الثالثیتین في یبرز ـ 10
 ف66ي ھش66ام تحی66ر ف66ي كم66ا ، م66اكر بأس66لوب مس66ائلھ بعض في التشكیك
  الموت؟ یموت كیف:  مسألة

 س66ؤال ھیئ66ة عل66ى وتحی66ره تش66كیكھ ص66اغ فقد محفوظ نجیب أما 
:  الش66یخ وس66ألت(  الج66ن ع66ن یق66ول حی66ث ، مدرس66ھ إل66ى كم66ال وجھھ
:  أخ66رى م66رة فس66ألتھ.  نع66م:  فق66ال ؟ الجن66ة منھم المسلمون یدخل ھل
 ق66ادر هللا أن:  ق66ائالً  بح66دة فأج66ابني ؟! ن66ار م66ن مبأجسا یدخلونھا كیف
 أن م66ع.  مقص66ده تفھ66م)!  بح66دة(  قول66ھ ح66ظ وال )2()  ش66يء ك66ل عل66ى
 أن عل66ى ق66ادر ـ س66بحانھ ـ خلقھ66م ال66ذي أن وھ66و ، مقن66ع شیخھ جواب
 كم66ا ، أخ66رى بطبیع66ة أو بطبیعتھم ،إما الجنة یدخلون مسلمیھم یجعل
:  یق66ول فھ66ل ، الزق66وم ش66جرة فیھ66ا ب66أن الن66ار عن أخبر قد سبحانھ أنھ

                                         
 . 148البقرة ، اآلیة :  سورة) 1(
 ) . 64القصرین ( ص بین) 2(



 222 

 بعقل66ھ رب66ھ یح66اكم متعن66ت، س66ؤال إال ھذا فھل ؟ النار تحرقھا ال كیف
 . eمحمد مع یفعلون الجاھلیة مشركو كان كما.  القاصر

 الرئیسة الصفات أحد بالغیب اإلیمان ـ سبحانھ ـ هللا جعل ولھذا 
 ھ66666ًُدى ی66666ھِ فِ  َرْی66666بَ  ال اْلِكت66666َابُ  َذل66666ِكَ )1(م: (آل66666ـ فق66666ال للم66666ؤمنین

66الةَ  َویُقِیُم66ونَ  بِاْلَغْی66بِ  یُْؤِمن66ُونَ  ال66َِّذینَ )2(لِْلُمتَّق66ِینَ  66ا الصَّ  َرَزْقن66َاھُمْ  َوِممَّ
 .)1() یُْنفِقُونَ 

 اإلنس66ان عقل الیستوعبھا قد الغیب مسائل أن یعلم سبحانھ ألنھ 
 ھ66و المرت66ابین والمذب66ذبین الم66ؤمنین بین الفارق جعل فلھذا الدنیا، في

 أوالس66نة الق66رآن م66ن ال66دلیلج66اءه  إذا المس66لم فعل66ى بالغی66ب، ناإلیم66ا
 اعت66راض دون ویس66لم ی66ؤمن أن الغی66ب أم66ور م66ن ب66أمر الص66حیحة
 ) ! نجیب(  أو)  تركي(  فعل كما أوتشكیك

 فق66د ترك66ي ثالثی66ة ف66ي أم66ا ، ال66روایتین ف66ي هللا بغی66ر الحل66ف یكثر ـ11
 :  ثالالم فإلیك محفوظ ثالثیة وأما.  علیھ التدلیل مضي

 ) . 253 ص القصرین بین) (  هللا ورسول(  ـ
 ) . 257 ص قصرینال بین) (  أمي ورأس(  ـ
 ) . 257ص القصرین بین) (  بالحسین حلفتك(  ـ
 ) . 268 ص قصرینال بین) ( أمك وحیاة(  ـ
 ) . 435 ص القصرین بین) (  وحیاتك(  ـ
 ) . 439 ص القصرین بین) (  والنبي(  ـ
 محف66وظ(  ثالثیت66ي ف66ي المتش66ابھات أب66رز ھ66و س66بق م66ا:  أخی66راً  

 ك66ان س66ابقة أعم66دة عل66ى ثالثیت66ھ بنى قد الحمد أن تبین وھي)  والحمد
 ص66یاغتھا س66وى ثالثیت66ھ ف66ي ل66ھ یك66ن فل66م ، محف66وظ نجی66ب أقامھ66ا ق66د

 .  المصري من بدالً  السعودي الشاب وظروف طبیعة لتناسب
 :  على اجتمعا قد فإنھما وإال 
  . الماركسیة ـ
 وعب66اده ورس66لھ وكتب66ھ ومالئكت66ھ ـ وج66ل ع66ز ـ هللا عل66ى واالجت66راء ـ

 . الصالحین

                                         
 . 3-1البقرة ، اآلیة :  سورة) 1(
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 أو المت66ربص العدو صورة في وتصویره ، القدر على واالعتراض ـ
 .  العابث

 .  عباثة بنظرة والموت الحیاة إلى والنظر ـ
 .  الجنس في واإلغراق ـ
 . واالضطراب والحیرة والشك ـ
(  ال)  ھ66دم(  روای66ة مج66رد ـ والحم66د محف66وظ ثالثی66ة ـ فكالھما 

 یحص66ل ل66م منھ66ا فرغ ثم قرأھا فمن ،)  یقین(  ال)  تشكیك( و)،  بناء
 .  واطمئنان ثبات إلى تقود ال التي الحیرة سوى

 ف66ي ھدم66ھ ت66م ق66د لم66ا ب66دیل أي ل66ھ یق66دم ل66م راویھ66ا أن یكتشف ثم 
 لھ66دم ھممع66اول حمل66وا ال66ذین الحداثیین بأدب شبیھة فھي.  الثالثیة ھذه

 الحی66رة س66وى ب66دیالً  لھ66ا یق66دموا أن دون الس66امیة والمع66اني اإلس66الم
 ق66ومھم لبني یقدمون سوف أنھم زاعمین ، والشقاء والبؤس والشكوك

 !  ھدمھم من یفرغوا أن بعد ولكن مبھج، كلو ، جمیل كل
 
 نَْحنُ  اإِنَّمَ  قَالُوا األَْرضِ  فِي تُْفِسُدوا ال لَھُمْ  قِیلَ  َوإَِذا: ( تعالى قال 

 بَْع6666دَ  األَْرضِ  ف6666ِي تُْفِس6666ُدوا َوال: ( س6666بحانھ وق6666ال ،)1() ُمْص6666لُِحونَ 
 .)2() إِْصالِحھَا

 ـ الوھ66اب عب66د ب66ن محم66د الش66یخ ب66دعوة بالدن66ا هللا أص66لح وق66د 
 ھ66ادم مفس66د لكل فیھا مستقر فال ، سعود آل ناصرھا التي ـ هللا رحمھ
)  التق66دم( و)  التحضر( و) التطور(  بشعارات ذاك ھدمھ غلَّف مھما
 :  الشیطان زخارف الخ …

(  ف66ي إخوان66ھ ولیش66ارك ،)  ھدم66ھ(  م66ن ولیت66ب رب66ھ هللا ولیت66ق 
 .  التوابون الخطآئین خیر فإن)  البناء

َ  اتَّقُوا َمنُواآ الَِّذینَ  یَاأَیُّھَا(  اِدقِینَ  َمعَ  َوُكونُوا هللاَّ  . )3() الصَّ
   
  

                                         
 . 11البقرة ، اآلیة  سورة) 1(
 .  56األعراف ، اآلیة :  سورة)2(
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 موجزة خاتمة
  
 وف66ي الحم66د ترك66ي مؤلف66ات أب66رز ف66ي العجل66ى ةالجول66 ھ66ذه بع66د 

 : لنا یتبین ثالثیتھ
 ول66و ، ش66يء ك66ل ف66ي"  الریب66ة"  و"  الش66ك"  إلى یدعو الحمد أن ـ 1
ً  كان  م66ا لقرائ66ھ یب66ین ل66م وھ66و ،)1( الصحیحة ةنالس أو الكتاب من نصا
 لیقض66ي"  یرتاب"  و"  یشك"  أن بعد إلیھ سیحتكم الذي المیزان ھو
"  ام"  عقل66ھ"  ھ66و ھ66ل ، بطالنھ66ا أو المطروح66ة یةالقض66 بص66حة لن66ا
 .  سبق كما ؟ ماذا أم"  البشر من فالن عقل"  أم"  عقلي

 یق66دم لم ، ھذا إلى المسلمین ودعا"  ارتاب"  و"  شك"  عندما أنھ ـ2
 ش66يء كل(  یھدموا أن بعد بھ یأخذون)  واضح(  واقعي بدیل أي لھم

ً (  لیس)  ھدمي(  الحمد ففكر.  والریب بالشك)  حولھم  كم66ا ـ)  بنائیا
)  االرتی66اب( و)  الش66ك(  دع66وى تح66ت ویھدم ویھدم یھدم ألنھ ـ سبق
 . )2(أمتھ لنفع یشید أو یبنى ما عنده نجد أن دون ، إلیھ یدعو الذي

ً  وراءھ66ا تخف66ي التي)  بالعقالنیة(  كتبھ في یتظاھر الحمد أن ـ3  نفس66ا
 ع66ن تعب66ر الت66ي ثالثیت66ھ في لكذ رأینا كما ـ الحقیرة بالشھوات طافحة
 ـ )3(شخصھ

 شخص66یة ـ وثالثیت66ھ مؤلفات66ھ م66ن یظھ66ر كم66ا ـ الحمد شخصیة أن ـ 4
 ، الحی66اة ھ66ذه ف66ي یس66ندھا ش66يء إل66ى ت66ركن أن ترید ال مضطربة قلقة
 ف66ي مثلھ66ا یك66ن ل66م م66ن كل على تحقد) مرتابھ) (شاكة( شخصیة وھي
 على الظغینة وحملھ حقده في رأینا قد كما ، وارتیابھا وحیرتھا شكھا
 التوحی666د وب666الد ، الص666الحین وعب666اده ـ الس666الم عل666یھم ـ هللا رس666ل

 .  الخ) . . . السعودیة(
ً  ب66األمس ك66ان فم66ا ، الح66ق ثب66ات ع66دم إل66ى یدعو الحمد أن ـ 5  ق66د حق66ا

 ف66ي ب66اطالً  ینقل66ب ق66د الح66ق م66ن ف66الن یحمل66ھ وم66ا ب66اطالً، الیوم یصبح

                                         
شاھد  وھو) 1( ضیة خیر  تھ الما یة ، فكتابا توھم حسنو الن قد ی ال یستطیع التصریح بھذا ( بحرفیة ) كما 

 . الناسلھذا عند عقالء 
 الرحیل  علىلنفع نفسھ التي أشرفت  بل) 2(
 وراء ( الفكر ) و ( العقلنة ) . )3(



 225 

ً  ، تنتھ66ي ال دائرة في. . .  فالن حق  أو ، علی66ھ الحج66ة قی66ام م66ن تھرب66ا
 .  الحق أھل محیُف الدعوى بھذه أنھ توھمھ

 األدی666ان م666ن بغی666ر)  اإلس666الم(  مس666اواة إل666ى ی666دعو الحم666د أن ـ 6
 م66ن وھ66ذا، ـ ب66ا£ والعی66اذ ـ علی66ھ یُفض66لھا ھو بل األخرى، والثقافات
 ُض666ربت وإال ت666اب ف666إن ، ص666احبھ یُس666تتاب ال666ذي)  الكف666ر(  أعظ666م
  .)1(عنقھ

 إل66ى بدعوت66ھ وذل66ك ، بالدن66ا ف66ي المرأة )2() تحریر(  دعاة من أنھ ـ 7
 للس66یارة وقیادتھ66ا ، والعمل الدراسة في بالرجال واختالطھا ، سفرھا
 المجتمع66ات مرارتھ66ا تجرع66ت الت66ي ال66دعوة ھ66ذه جزئی66ات ال66خ. . . 

 ـ الحم66د ض66منھم م66ن ـ    نابت66ة عن66دنا فنبت66ت ، األخ66رى اإلس66المیة
 ال66بالد ف66ي الغربی66ة الفك66رة ھ66ذه ش66یاطین ردده م66ا الدن66اب ف66ي ی66رددون
 دع66اة م66ن واآلخ66ر الح66ین ب66ین متك66ررة وكلم66ات مق66االت ف66ي األخرى
 ) .  اإلسالم حكم نبذ(و)  الشھوة(  وداعیات

 قض66ى ق66د كم66ا ، مھدھا في الفتنة ھذه على یقضي أن هللا فنسأل 
 الفس66اد روقع جتثاث ال البالد ھذه أمر والة یسلط وأن ، غیرھا على
 ب66الد ف66ي المفس66دة ال66دعوة ھ66ذه تتج66ذر ال لك66ي إعالمن66ا وس66ائل م66ن

 .  التوحید
 ، هللا ش66رع تحك66یم عل66ى ق66ام ال66ذي الس66عودي للحك66م لدود عدو أنھ ـ 8

 م666ن)  الك666افرة(  التی666ارات أص666حاب م666ن أعدائ666ھ ض666د عن666ھ وال666دفاع
 ض66د ص66دره یُكنھ ما نقل سبق وقد.  ومنحلین وشیوعیین دیمقراطیین

 .  أمرنا ةوال
ً  اآلخرین وجھود كتابات من أفكاره ُجلَّ  یسرق أنھ ـ 9  أم ك66انوا عرب66ا

 ً  وكم66ا ، محف66وظ نجی66ب ثالثی66ة عل66ى بناھاالتي  ثالثیتھ في كما.  عجما
 .  والعروي الجابري من أفكارھا اكتسب التي)  عقالنیتھ(  في
 ھ66ذا م66ن والدول66ة لل66دین)  الھ66دمي(  الفك66ر عن البیان ھذا بعد أنھ ـ10

ً  یج66وز ال فإنھ ؛ الرجل  أن أو ، ب66ھ تحتف66ي أن إعالمن66ا لوس66ائل ش66رعا
                                         

فیمن ل66م یكف66ر الك66افر أو ش66ك ف66ي كف66ره أو فض66ل دین66ھ عل66ى  اإلسالمنص على ذلك علماء  كما) 1(
 ).126، ص49البحوث (العدد  مجلةدین اإلسالم، انظر : 

حتدمیر الم66رأة ، وق66د  بل) 2( ب66ذلك ـ عل66ى ح66ذر ـ ف66ي مقابلت66ھ م66ع قن66اة ( اق66رأ )، وف66ي مقال66ھ  ص66رَّ
 الشھیر "وخلق هللا المرأة".



 226 

 ب66رامج أو مق66االت عب66ر ، المس66لمین بین الھدم ھذا بث مھمة لھ تُسھل
، الس66فھاء عل66ى ب66الحجر ج66اءت ق66د الش66ریعة ألن ؛ مرئیة أو مسموعة
  ؟! المسلمة الدولة ولھذه وللفضائل هللا لدین یكیدون بمن فكیف

  ً  الحاس6666دین ش6666رور م6666ن بالدن6666ا یحم6666ي أن هللا أس6666أل : ختام6666ا
 محم66د هللا إال إل66ة ال رای66ة ترف66ع أن لھ66ا یرتض66ون ال ال66ذین والحاق66دین
 مم66ن ال66دوائر بھ66ا یتربص66ون وال66ذین ، الزم66ان ھ66ذا ف66ي هللا رس66ول
 ب66ھ ج66اءھم ال66ذي والن66ور للھ66دى ب66دیالً  الغ66رب زباالت في ما ارتضوا
 وتش666ریدھم بكب666تھم یُعج666ل نأ تع666الى وأس666ألھ، e محم666د الرس666ل خی666ر

 ھ66و كم66ا عل66یھم للقض66اء أمرن66ا والة یوف66ق وأن ، ممزق كلَّ  وتمزیقھم
 ھ66ذه ف66ي ق66ال هللا ف66إن ، )1( األزم66ان م66رّ  عل66ى المس66لمین حك66ام دأب

 . )2()  فَاْحَذْرھُمْ  اْلَعُدوُّ  ھُمُ ( ونساء رجال من الشرذمة
 .  وسـلم وصحبـھ وآلھ محمد نبینـا عـلى هللا وصـلى 

                                         
ذكرھم من حكام المسلمین ؛ كھارون الرش66ید أو المعتص66م أو  هللاإن شئت سیرة من رفع  اقرأ)  1(

أو یوس66ف ب66ن تاش66فین وابن66ھ أو المھ66دي العباس66ي ال66ذي جع66ل  س66بكتكینالمتوكل أو محمود ب66ن 
، تعظیماً لشرع هللا ، وحفاظاً  یتتبعھم ویقوم بتنفیذ حكم هللا فیھم الزنادقةرجالً مسؤالً عن أمر 

المس66لمین و((أم66نھم الفك66ري )) . . . ل66تعلم كی66ف كان66ت س66یرة والة األم66ور م66ع (  وح66دةعل66ى 
 ) و ( مبغضي ) شرع هللا .  الزنادقة

 .  4المنافقون ، اآلیة :  سورة) 2(


