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  م�ستقبل الغرب واحواهلم، ومصري قوهتم وهمينهتم عىل العامل، يه من اكرث ما يشغل 

اذهان مفكري الغرب، مفا سيشهده العامل من متغريات عىل م�ستوى القيادة والتحمك، 

يشلك اشد هواج�هم، فاخلوف لك اخلوف من فقدان دور القيادة عىل م�ستوى العامل، 

ذلا تمتحور الت�اؤالت يف الغالب حول  العوامل الاكرث قدرًة عىل احداث املتغريات يف 

امل�ستقبل ؟ والكيفية اليت سسُيقاد فهيا العامل ؟ ومن اذلي سيتوىل القيادة؟

     هذه الت�اؤالت ت�أخذ حزيًا كبريًا عند احصاب القرار الغريب، اذلين مازالوا يمت�كون 

دينيًا،  العامل  اليقودون  اليوم  ولكهنم  وتكنولوجيًا،  واقتصاداًي،  ع�كراًي،  العامل  بقيادة 

بل يفتقدون ذكل. هذا الامر جعلهم يبحثون بشلك جدي يف امر تراجعهم ادليين، 

فقيادهتم للعامل غري مكمتةل ويه عىل احملك، لعدم تفوقهم ادليين، رافق هذا الرتاجع ادليين 

للم�سيحية، تفوق اداين اخرى مناف�ة هلم، وحتديدًا ادلين الاساليم. 

      لقد جاءت خطوهتم الاوىل ملعاجلة هذا الرتاجع امل�سيحي بتجنيد لك الطاقات 

فان حرب  الشخيص  تقديري  ويف  املنافس.  ادلين  واضعاف  لت�قيط  والاماكنيات، 

الت�قيط والاضعاف املوهجة بشلك مبارش من قبل الغرب، قد ظهرت عالماهتا بشلك 

واحض من خالل احلاةل املُزرية اليت تعيشها ادلول الاسالمية اليوم، مفن ظهور التنظاميت 

تعريض  البيضاء اكلقاعدة وداعش، اىل  املشوهة لصورته  املن�وبة لالسالم  الارهابية 

البُّنية الاجامتعية للم�لمني للتصدع والاهنيار، اىل حماوالت متزيق الوحدة الاسالمية .

     ان كتاب )الويح الاساليم يف العامل احلديث( للم�ترشق مونتجمري وات، 
من بني امه ادلراسات الاسترشاقية اليت تُّوحض لنا ما يشغل تفكري الغربيني خبصوص 

م�ستقبل العامل ادليين، بل ويكشف جحم خماوفهم من الوجود الاساليم وات�اعه عىل 

ح�اب بيئهتم امل�سيحية. ف�أمهية الكتاب يتحدث عهنا وات نف�ه يف المتهيد قائاًل : " 
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هذا الكتاب وخبالف بقية اعاميل حول الاسالم، ليس كتااًب �اكدمييًا رصفًا، فهو يتضمن 

الكثري من العنارص الشخصية، انه حماوةل لالفصاح عن موقفي اذلي توصلت اليه من 

انعاكسات معيل ولأكرث من ثالثني عامًا حول العالقة بني الاسالم وامل�سيحية " )1(. 

اما عن الهدف من ت�أليفه لهذا الكتاب فقد قال : " ان الهدف الرئيس لهذا الكتاب، 

هو ت�ليط الضوء بدرجة عالية عىل الاسالم للقارئ الاوريب والامرييك من احصاب 

امهية من ذكل حماوةل حتقيق  العلامنية عىل حٍد سواء... والاكرث  او  ادلينية  التوهجات 

الادراك الشامل ابالمهية احملمتةل لالسالم يف املائة عام املقبةل " )2(. فبعد ان ادرك هو 

خطورة ادلاينة الاسالمية يف املائة عام القادمة عىل الوجود والبيئة امل�سيحية يف الغرب، 

اخذ عىل عاتقه انه حيذر وينبه لك التيارات ادلينية والعلامنية، ليك يهتيئوا ويواهجوا هذا 

مل  امل�ترشق  هذا  ان  املالحظ  ومن  ادليين.  م�ستقبلهم  عىل  اخلطري  املد الاساليم 

يكتِف بتنبيه الغرب خبطر الاسالم القادم وامنا اسستعمل اسلواًب اسستفزازاًي هلم حلهثم عىل 

التحرك الرسيع، هذا الامر جندُه واحضًا يف الفصليني الاخريين من    كتابه.

            الكتاب تضمن عرشة فصول ركز فهيا عىل موضوعات الويح الاله�ي اذلي 

آن الكرمي، مث انتقل  نزل عىل رسول هللا محمد )صل هللا عليه وعىل اهل(، والنبوة، والقر�

يف الفصول الاخرية ملناقشة العالقة بني ادلاينتني امل�سيحية والاسالم، مقرتحًا شالًك 

جديدًا قامئًا عىل ال�الم والقبول ابالخر، عىل ان ابرز فصوهل اكن الاخري مهنا، اذلي 

تعرض فيه اىل م�ستقبل الاسالم يف العامل.

      اما عن مهنجنا حنن، اذلي قد اليبدو م�ألوفًا دلى القارئ العزيز، وقد جرت العادة 

ان كتب امل�ترشقني، او الكتب الاجنبية معومًا ترتمج اىل العربية كام يه بنصوصها 

الاصلية، مع اضافات ب�سيطة تمتثل ابلتعليقات الاعرتاضية، او التوضيحية يف الهامش، 

النص  نكتفي برتمجة  علينا ان  الواقع عَّز  الكتاب. يف  بداية  التقدمي اذلي يوضع يف  او 

1- Watt, W.Montgomery, Islamic revelation in the modern world,Edinburgh.1969,p v.
2-   Ibid, p vi.
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ن كتابُه  َ الاصيل، مع اضافة تعليقات ب�سيطة يف الهامش، الن امل�ترشق وات قد ضمّ

ابلتحليل  املطول  التعقيب  منا  اقتضت  غاية الامهية،  ويف  عديدة  واطروحات  افاكرًا 

والنقد، ولكون ذكل ممكن ان خيلق مشلكة فنية يف معلية املوازنة بني املنت والهامش، 

اخر،  ان ن�ري عىل مهنج  املناسب جدًا  انه من  والتعليق، وجدان  املرتمج  النص  بني 

يقوم عىل ذكر النص املرتمج متضمنًا امه الافاكر اليت وردت فيه، وم�تبعدين بعض 

الاسستطرادات. ومن مث  نورد حنن تعقيبنا عىل افاكر ذكل النص املرتمج مت�ل�لني 

معه فصاًل بعد فصل. مع املالحظة اننا استبعدان فصلني من فصول الكتاب العرش، هام 

)الفصل الاول( الن امل�ترشق وات جعهل موضعًا لبيان مهنجه يف الكتاب اذلي مل اجد 

التاسع( اذلي محل عنوان )فكرة الويح( حيث  التعقيب. و)الفصل  فيه ما ي�ستحق 

تداخل يف موضوعه مع الفصل الثاين )جتربة محمد مع الويح(، فوقع التكرار يف ما ورد 

فهيام من افاكر، فاكتفينا مبا اوردانه من تعقيب مطول حول الفصل الثاين.

       لقد اخرتان لهذه ادلراسة الاسستقرائية العنوان الايت : )الويح و القر�آن وم�ستقبل 

الاسالم - اسستقراء يف كتاب الويح الاساليم للم�ترشق مونتجمري وات(، اذلي 

سسيالحظ القارئ الكرمي انه يت�ق متامًا مع مضامني فصول الكتاب الامثن.

      ان هذا العمل يف الواقع هو فكرة قدمية مل تهتي�أ الظروف للمبارشة فيه الا قبل 

عامني من الان، فاكن الفضل الكبري يف ذكل لالخت الفاضةل الاسستاذة اكرام الغزايل 

الويح  لكتاب  الن�خة الاجنبية  احلصول عىل  كبري وخشيص من  تكفلت وجبهد  اليت 

الاساليم من احدى مكتبات الهند. بعد ذكل ابرشت برتمجهتا اىل اللغة العربية ابلاكمل، 

فهتي�أ لنا دراسة حمتوى هذا الكتاب املهم دراسة حتليلية نقدية شامةل، والتعقيب عىل 

مجمل افاكره واطروحاته اليت تضمنهتا فصول الكتاب.

َّية صادقة، وموضوعية عالية يف حماورة        اننا يف هذه ادلراسة املتواضعة اجهتدان بن

هذا امل�ترشق، مل نتحزب لرشيعة سسيدان محمد املصطفى )صل هللا عليه وعىل اهل( كوننا 

من اتباعها وعلهيا ماضون وهبا ممت�كون مبشيئة هللا تبارك وتعاىل، ولكننا وجدانها يه 
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الرشيعة احلمّقة اليت احق ان تتُبع، فه�ي دين هللا تعاىل اخلالص اذلي مل تطهُل يد التحريف. 

فان وفقنا يف بعض احملاورات والتعقيبات ن��أل هللا تعاىل ان جيعهل يف مزيان ح�سناتنا، 

وان اخفقنا يف ذكل ن��أل هللا تعاىل العفو والصفح واملغفرة.  
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الف�صل االول :  " جتربة حممد  مع الوحي"

آن وال�سنة" 1 -  "التجربة كام وصفها القر�

2 -  "اماكنية املراجعة" 

3 -  "مجع القر�آن" 
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2ـ مواصفات الويح ح�ب رؤية وات 

3ـ �أمهية مادة ال�رية يف تعريف مفهوم الويح 

4 - اماكنية املراجعة 

آن الكرمي  5 - مجع القر�
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المستشرق  كالم  من  )مقاطع  والسنة  القرآن  وصفها  كما  التجربة   -1
    مونتجمري وات(

ان املهنج املعارص دلراسة هذا املوضوع، هو �أن نبد�أ مع التجربة االإن�انية حملمد 

وهذا يعين العنرص الواقعي يف جتربته برصف النظر عن التف�ري، ان الوصول اىل العنرص 

فهمها،  الجل  اىل الاجهتاد  حباجة  الواقعية  التجارب  الن لك  صعبًا  سسيكون  الواقعي 

وميكن عىل الأقل �أن حيل حمهل شلك اخر من الاجهتاد اكرث مالمئة للنظرة املعارصة. 

سسيكون برانمج حبث هذا املوضوع ابالستناد اىل نصوص وردت يف القر�آن ويف ال�ُسنة 

عن جتربة محمد، مث حناول متيزي عنرص الاجهتاد. يف بداية التجربة اكن هناك تصورين 

وصفهام القر�آن يف دحض انتقادات املعارضني للنبوة وقد جاء ذكل يف الآايت )2 - 18( 

من سورة النجم  اليت تقر�أ )1( :

ََّمُه َشِديُد  ٌ يُوَح. عَل الَّ َويحيْ
ِإ
نيْ ُهَو ا

ِإ
))ما َضلَّ َصاِحُبمُكيْ َوَما غََوى. َوَما يَنيِْطُق َعِن اليْهََوى. ا

َن.  ِ �َأويْ �َأديْ َسنييْ . فاََكَن قَاَب قَويْ َأعيْىَل. مُثَّ َداَن فَتََدىلَّ ُأفُِق اليْ ٍة فَاسسيَْتَوى. َوُهَو اِبليْ اليُْقَوى. ُذو ِمرَّ

آُه  َح. َما َكَذَب اليُْفَؤاُد َما َر�َأى. �َأفَُتَماُرونَُه عىََل َما يََرى. َولََقديْ َر� ِدِه َما �َأويْ ىَل َعبيْ
ِإ
َح ا فَ�َأويْ

َرَة َما يَغيَْش. َما َزاَغ  ديْ ذيْ يَغيَْش الِ�مّ
ِإ
َرِة اليُْمنيْهَتَ�ى. ِعنيَْدَها َجنَُّة اليَْم�ْأَوى. ا َرى. ِعنيَْد ِسديْ ةَلً �ُأخيْ نَزيْ

َى ((. مِّه اليُْكربيْ آاَيِت َرِب اليَْبرَصُ َوَما َطَغى. لََقديْ َر�َأى ِمنيْ �

ن الوصف اذلي جاء فهيا وصفًا غري علمي، ففي الرؤية       يتضح فور قراءة هذه الآايت اإ

الثانية اكن فهيا اليشء الكثري من الغموض سواء  للعلامء امل�لمني او لغري امل�لمني، يف 

الوقت احلايل فان امل�ستخلص من هذه ادلراسة يشء سليب، اذ ال وجود الإشارة واحضة 

الويح مرات  التقاُه  الوقت اذلي  الرؤية، ولكن يف  الويح حملمد يف سسياق هذه  عن 

1-  Watt,، Islamic revelation,p13.
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ة ابذلات، فرمبا ميكن القول ان تلقيه الويح ملرات عديدة مل تكن  عديدة مت ذكر هذه املرمّ

مقرونة ابلرؤاي دامئًا )1(. 

ابلن�سبة للرؤاي الأوىل واليت وصفت ابختصار يف الاية)24( من سورة التكوير 

)) َوَما ُهَو عىََل اليَْغييِْب ِبَضِننٍي(( )2( مرة اثنية فهيا جزء من ادلفاع عن حقيقة الويح... 

هذه اللكامت اكنت �أصاًل قد نقلت اإىل املتلقني يف مكة فكرة ان رؤاي محمد امنا اكنت 

آن مثل هذا التف�ري للرؤاي اكن  رؤية هللا ذاته ومن هنا جاء الاعتقاد حملمد وامل�لمني. �

طبيعيًا، ومن احملمتل ايضا مبرور الزمن وعرب االتصاالت مع الهيود وامل�سيحيني وبوسائل 

اخرى ادرك امل�لمون ان هناكل اعتقاد عام ابن هللا ال ميكن ان يراه البرش مثلام جاء 

َأبيَْصاَر َوُهَو اللَِّطيُف  ِرُك اليْ َأبيَْصاُر َوُهَو يُديْ ِرُكُه اليْ يف الآية)103( من سورة الانعام ))اَل تُديْ

ب�أن املكل اذلي اوح حملمد هو جمرد مكل. ومما يؤكد ذكل  اليَْخِبرُي((، وي�أيت التف�ري 

 ))reveal يف سسياق الرؤاي ان هناكل ويح جاء حملمد... ان الفعل اذلي ترمج للكمة

آاثر  � هناكل  ان  كام  هذه،  محمد  لتجربة  فنيًا  تعبريًا  آن  للقر� ابلن�سبة  وهو  "�أوح"  هو 

السستعامالت غري فنية لللكمة )3(. 

     ففي الآية )11( من سورة مرمي يف قصة زكراي جاء فهيا انه عندما خرج من احلرم 

َرًة َوَعشسِيًّا(( وهذا يعين  ميْ �َأنيْ سسَِبمُّحوا بُكيْ ِ لهَييْ
ِإ
َح ا َراِب فَ�َأويْ ِمِه ِمَن اليِْمحيْ )) فََخَرَج عىََل قَويْ

ومن الاسستخدامات  ال�امء(....  ابجتاه  ) الاشارة  مبعىن  اىل الاعىل  الأيدي  ترفع  ان 

اليت تثري الاهامتم للويح هو االإحياء ابلعني عند الالكم. ان معظم املعلقني واملرتمجني 

يتعاملون يف اغلب الاحيان ابلرتمجة الاعتيادية للكميت )اوح( )4( و )الويح( )5( 

1- Watt,Islamic revelation,,p13.

آنية واكن الاوىل به الاشارة لها وللآية اليت  2- يبدو ان امل�ترشق وات اخط�أ ابالشارة فقط لهذه الآية القر�

سسبقهتا ))ولقد ر�أه ابالفق الاعىل. وماهو عىل الغيب بضنني((.
3- Ibid, p13.
4-  reveal
5-  revelation
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آن  عىل التوايل. يعتقد )Richard Bell( )1( ان هذه اللكمة لي�ت لكمة فنية يف القر�

ويفضل اسستخدام لكميت )يُلمح( و )تلميح( بدهلام... )2(.

الآية )51( من سورة  آنية ستتوحض يف  القر� اللكمة  الصعوبة يف تف�ري هذه       ان 

ِسَل َرُسواًل  يًا �َأويْ ِمنيْ َوَراِء ِحَجاٍب �َأويْ يُريْ الَّ َوحيْ
ِإ
ُ ا َمُه اللَّ الشورى )) َوَما اَكَن ِلبرََشٍ �َأنيْ يلَُكمِّ

َُّه عيَِلٌّ َحِكمٌي (( هذا يعين ان هناكل �أساليب عديدة �أخرى  ن
ِإ
ِنِه َما يََشاُء ۚ ا ذيْ

ِإ
فَُيويِحَ اِب

للويح، وهذه نقطة تناولها يف وقت الحق عدد من العلامء امل�لمني. ان اللكامت )من 

وراء جحاب(  يفرتض اهنا تعين، �أي انه ال يرى الويح، وهذا هو الوصف املناسب، 

ومن انحية اخرى عندما ي�أيت الويح من خالل رسول سسيفرتض املرء ان الويح ميكن 

ن غياب �أي وصف ملر�أى املكََل  جيعل الأمر مشكواكً  رؤيته عىل اساس انه )َمكَل(.  اإ

فيه )3(، ورمبا اكن محمد عىل بينة من املكََل بطريقة غري مبارشة... )4(.

يعين  )�أنزل( والكهام  و  ل(  )نزمّ اليه يف شلك  اشري  الويح  من  �أخر  جانب 

آن مبا يعين ) اوح( ومشستقات هذه اللكمة.  )انزل( وهذه ذكرت ثالث مرات يف القر�

ان فكرة )الانزال( تفرتض ضنًا ابن هناك رسل اكنوا حيملون الرساةل او الويح من هللا 

اىل محمد  ويف بعض الأحيان  يتلكم الرسل بلك ب�اطة مكالئكة، كام ورد يف الآية التالية 

ًذا ُمنيَْظرِيَن(( )5( �أي ان املالئكة ال يزنلون الا 
ِإ
الَّ اِبليَْحِقمّ َوَما اَكنُوا ا

ِإ
ُل اليَْماَلئَِكَة ا ))َما نزَُنِمّ

َ �َأييِْدينَا َوَما َخليَْفنَا َوَما  مَّك هَلُ َما بنَييْ ِر َرِب الَّ ِب�َأميْ
ِإ
ب�أمر من هللا وكام جاء يف الآية ))َوَما نََتزَنَُّل ا

 1- امل�ترشق رتشارد بيل )1952-1876 م( بريطاين اجلن�سية معل يف جامعة ادنربة حىت 1939، هل عدة 

آنية مهنا ترمجة النص القر�آين عام 1939، اكن مونتجمري وات قريبًا منه وقد نقح  مؤلفات يف ادلراسات القر�

آن. ونرش اخر اعامهل كتاب مقدمة يف القر�
2- Watt,Islamic revelation, p14.

3- لقد ورد ذكر مر�أى املكل جربائيل عليه ال�الم من قبل النيب محمد )ص( يف مناسسبات عدة وعىل هيئات 

ريية وسنشري اىل ذكل يف معرض اجابتنا يف موضوع الويح. متعددة يف املادة ال�مّ
4- Ibid, p14.

5- الآية )8( سورة احلجر.
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َُّك نَ�سِيًّا(( )1(... و�أخريا فان جربيل اكن امس املكل وفقًا الىى الآية  َ َذكِلَ َوَما اَكَن َرب بنَييْ

َ يََدييِْه َوُهًدى  قًا ِلَما بنَييْ ِ ُمَصِدمّ ِن اللَّ ذيْ
ِإ
هَلُ عىََل قَليِْبَك اِب َُّه نَزَّ ن

ِإ
ِيَل فَا ا ِلِجربيْ ))ُقليْ َمنيْ اَكَن عَُدوًّ

ِمِننَي(( )2(. ى ِلليُْمؤيْ َ َوبرُشيْ

ان الاسستنتاج الرئيس من هذه املناقشة ان جتربة محمد مل تكن من نوع واحد بل 

اختلفت من وقت اىل �أخر  ويف الفرتة الأخرية رمبا �أصبحت بشلك واحد وهو الشلك 

اذلي ورد يف الآية الاخرية مارة اذلكر. ان املظاهر الاساسسية يف هذه التجربة يه )1( 

اكن محمد يدرك ان لكامت معينة موجودة يف قلبه او يف عقهل الباطن، )2( وهذه اللكامت 

مل ت�أت نتيجة معلية تفكري م�سبق، )3( هو يؤمن ب�أن تكل اللكامت  قد وضعت يف عقهل 

بوسسيةل خارجية اليت يصفها ابملكل، )4( هو يؤمن ب�أن الرساةل يه من عند هللا )3(. 

آن  هذه املظاهر الاربعة اكنت موجودة يف مجيع اشاكل الويح اذلي وصفه القر�

برشطني : اواًل: ابلن�سبة اىل ما جاء يف )1( رمبا اكنت اللكامت يف حاالت معينة ت�أيت 

اليه لأنه اكن قد مسعها، واثنيا: ابلن�سبة ملا جاء يف )3( اعاله فان اليشء اخلاريج ليس 

ابلرضورة ميكن وصفه ابلويح، وذلا  ميكن انقاص املظاهر املذكورة لتكون ثالثة : الكم 

يف عقهل الباطن، وغياب تفكريه، واثلثًا الاعتقاد ب�أن اللكامت اكنت الكم هللا )4(.
اإىل  سنشري  النبوية،  ال�ُسنمّة  يف  والتفاصيل  املظاهر  هذه  بعض  وجدت  لقد 
آن، كام �أن بعض العلامء  هذه الأمور ابختصار لأهنا لن تضيف شيئًا اىل اساسسيات القر�
املعارصين ينظرون الهيا بريبة، وابلتايل فان هناكل سُسنمّة وردت ب�أشاكل خمتلفة حول 
مناداة محمد ابلنيب. ان اجلزء الأول من هذه القصة هو ان َملاكً ظهر اإىل محمد وقال هل 
�أقرا " فقال محمد : " ما �أقرا؟  : اان جربيل وانت رسول هللا وهنا واصل ابلقول : " 
آنية يف  " ف�أجاب املكل: )) �أقرا ابمس ربك اذلي خلق...(( هذه يه بداية الآايت القر�

1- الآية )64( سورة مرمي.

2- الآية )97( سورة البقرة.
3- Watt,Islamic revelation,p15 .
4-  Ibid,p15-16.
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سورة العلق واليت يه �أول سورة اويح هبا اىل محمد. هذه القصة قد تكون واحدة من 
التصورات   )مع اضافات تف�ريية مثل ذكر املكل جربيل( لتجربة محمد املرتبطة ابلرؤاي 

الأوىل املوصوفة يف سورة النجم )5(.
احدى مفردات ال�سنة اليت متثل محمد، عند اجابته عىل سؤال، حيث يصف 

الاشاكل اخملتلفة لتجربة الويح " احياان ي�أتيين مثل صدى اجلرس" هكذا يقول محمد. 

"وهو اجلزء الأصعب عيلمّ مث يبد�أ القراءة وان�أ �أقوم حبفظ ما يقوهل هللا واحيااًن ي�أيت املكل 

عىل شلك ان�ان ويلكمين و احفظ ما يقوهل يل". ذكرت زوجته عائشة كيف يتدفق 

ن هذه القصص لها  العرق من ر�أسه عندما ي�أتيه الويح حىت يف اايم الربد الشديد. اإ

املظاهر نف�ها يف جتربة الويح. ان احلراكت اجل�امنية واحلاالت النف�سية اليت تصاحب 

جميء الويح فهيا نوع من الااثرة والتشويق ويه امور حقيقية ان اكنت القصص حقيقية، 

ويه ال تقدم برهااًن عىل ان محمد اكن ي�ستمل رسائل من هللا وكذكل ال ميكن القول، اإن 

تكل القصص مل تكن حقيقية، ب�أن محمد مل يكن يت�مل تكل الرسائل )6(.

ان اول واثين املظاهر الثالثة اليت ارشان لها سابقًا قد صيغت بشلك حمايد اي 

ابحلد الادن من الاجهتاد، فقد َوجد محمد الالكم او اي حمتوى شفوي يف عقهل وذكل 

آن كام نراه  الالكم هو اذلي حفظه وتذكمّره مث متت كتابته يف هناية الأمر، وشلكمّ نص القر�

اليوم. اثنيًا: اكن محمد يدرك بعدم وجود تفكري واعي  جنم عنه الالكم، الكم هللا، مبعىن 

انه اكن يعتقد ابنه ي�ستطيع متيزيه من التفكري الواعي هل، وحلد الان فان وصف التجربة 

يه يف احلاةل النف�سية. اما املظاهر املتبقية فان الاعتقاد ابن الالكم الشفوي اذلي مسعه 

محمد قد ارسهل هل هللا هو امر اجهتادي وليس شيئًا مت الاح�اس به، ومن احملمتل انه 

حىت ال ميكن تصوره، فه�ي يف جزء مهنا اسستدالل عىل غياب وعي محمد وكذكل من 

طبيعة احملتوى اللفظي لالكم هللا. ان الطريقة املعارصة لتف�ري ما جاء يف املظهر الأول 

5- Watt,Islamic revelation, p16.
6- Ibid, p16.
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الصياغة  الالوعي. ان مثل هذه  الشفوي  يف وعي محمد قد جاء من  هو ان احملتوى 

للأمر يه ن�بيًا صياغة حمايدة ولكن هذا سسيعين  عدم معرفة مصدر الالكم الشفوي، 

ولكن من انحية �أخرى اذا اردان ان نفرتض م�سبقًا مما جاء يف نظرية  الالوعي لفرويد، 

ف�سيكون هناك جانبًا تف�رياًي للأمر. 

سسنؤجل دراسة الاجهتادات الاميانية وال�سيكولوجية  لتجربة محمد. وسسنكتفي 

مبواصلت البحث عىل اساس قبول املظهرين الأولني لتجربة محمد �أي اننا سن�تند عىل 

�أن الالكم الشفه�ي اذلي حفظه محمد هو اذلي شلك نص القر�آن، واذلي جاء اىل عقل 

انه سسيكون غري  ب�أي حال من الأحوال من تفكريه الشخيص، مبعىن  محمد وهو ليس 

آنية او تكل. من انحية اخرى رمبا سسيكون  حصيح القول ب�أن محمدًا قال هذه الآية القر�

آنية بتكل الطريقة  منصفًا القول من قبل العلامء امل�لمني ابنه مبجرد ما ظهرت الآايت القر�

آن ما بذهن محمد،  الغامضة يف عقل محمد فانه  قد قبلها كحقيقة واقعة وهبذا يعطينا القر�

آن موجه اىل محمد  وزايدة عىل ذكل وكام ذكران يف هذه ادلراسة مرات عديدة فلأن القر�

او اىل امل�لمني او للوثنيني يف ذكل الزمان  فانه ميكن ان يعطيك نظرة افرتاضية عن 

عقلية لك مجموعة وكذكل يعطينا فكرة عن طريقة تفكري لك مهنم )1(.

2 - امكانية المراجعة )مقاطع من كالم المستشرق مونتجمري وات(
آنفًا فانه ال ميكن الت�اؤل  استناداً اىل املوقف من جتربة محمد يف الويح كام وصفناها �

�أاثر بعض العلامء الاوروبيني   آن بوعي، لقد  القر� طبعا عام اذا اكن محمد قد قام مبراجعة 

ت�اؤالت من هذا النوع عىل اساس ان محمداً قد فعل ذكل وان مثل هذه املزامع يؤسف 

لها. انه لأمر غري علمي قول ذكل الن مثل هذه الادعاءات ال ت�أخذ بنظر الاعتبار الظواهر 

الاساسسية لتجربة محمد. ان حاةل التداخل ادليين احلالية  تفرض عىل غري امل�لمني ان 

يتجنبوا احلديث هبذه الطريقة. وبعد لك ما ذكرانه فامي سسبق مازالت هناكل بعض الأمور 

1-  Watt,Islamic revelation, p17.
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آن قد متت مراجعته. ان اسهل طريقة ذلكل يه نزول  املفتوحة للنقاش، مثل هل ان القر�

�آايت الحقة قد اضيفت لآايت نزلت قبلها. مفن املعروف ان هناكل �آايت قد تضمنت 

انتقادات للهيود وامل�سيحيني ملا نزلت يف بداية ادلعوة حتدثت فقط عن الهيود، حيث 

اكنت يف املدينة معارضة شديدة من قبل الهيود عىل عكس امل�سيحيني، ولكن يف فرتة 

الحقة عندما برز اعرتاض امل�سيحيني، فان تكل الآايت  اجلديدة �أويح هبا مع اضافة لكمة 

آن من بعده قد ضنمّوا اللكمة الاخرية "  "وامل�سيحيني"، ورمبا ان محمداً او اذلين مجعوا القر�

وامل�سيحيني" بشلكها الاكمل. يف الواقع ال توجد وسسيةل لأثبات ذكل، علينا ان نعرتف 

اهنا جمرد فرضية، ولكهنا جزء من النظرة العلمية املعارصة وعىل اية حال فان الافرتاض 

حبد ذاته ال يتعارض مع املعتقدات الاسالمية الاساسسية )1(. 

آن نف�ه  رمغ ان  شالًك معينًا للمراجعة، واذلي ارشان هل هو افرتايض فان القر�

يتحدث عن يشء من هذا القبيل واذلي قد يرىق اإىل مرتبة املراجعة... ان الآية الثانية 

اليت ذكرانها انفًا توحض قصة " الآايت الشسيطانية"  تقول القصة، عندما اكن محمد يفكر 

يف كيفية جعل ادلين سهاًل  يك يكون مقبواًل من قبل املكيني جاءه الويح ابلالكم الايت: 

َرى(( )2( وهنا يديل الشسيطان بقوهل و�أخذ  ُأخيْ َّاِلثََة اليْ ى. َوَمنَاَة الث َت َواليُْعزَّ ))�َأفََر�َأييُْتُ الالَّ

الوثنيون املكيون عىل ان ذكل اذن هلم بعبادة اصناهمم دلرجة الصالة لها طلبًا للشفاعة 

من هللا، وعند ذاك انضموا اىل محمد يف عبادته. عىل اية حال اصبح واحضًا يف مرحةل 

التوحيد الاسالمية وعندها  تتوافق مع اساس فكرة  الشفاعة ال  الحقة ان مثل هذه 

آنية. ان  آية قر� آن وامل�تندة اىل � جاءت هاتني الآيتني ت�أكيدًا لهذه احلقيقة اليت تضمهنا القر�

الآايت الشسيطانية لي�ت جزءًا من القر�آن وعدم وجودها ليس م�ستغراًب الهنا ن�خت 

يف )الآية 52 من سورة احلج( )3(....

1-  Watt,Islamic revelation,p18 .

2-  الآايت )19-18( سورة النجم.

ُ َما  يَْ�ُخ اللَّ ِنيَِّتِه فَيَن َطاُن يِف �ُأميْ َذا تََمىنَّ �َأليَْقى الشسَّييْ
ِإ
ال ا

ِإ
َسليْنَا ِمنيْ قَبيْكِلَ ِمنيْ َرُسوٍل َوال نيَِبمٍّ ا 3- قوهل تعاىل ))َوَما �َأريْ

ُ عَِلمٌي َحِكمٌي )(( آاَيِتِه َواللَّ � ُ مِكُ اللَّ َطاُن مُثَّ حُييْ يُليِْقي الشسَّييْ
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آن قد وضع يف ح�سبانه ان هناكل اماكنية ان ينىس محمدًا بعض الآايت  ن القر� اإ

ليه وهذا ال يعين ضعفًا او فشاًل من جانب محمد وامنا كام جاء يف الآية  اليت �أويح هبا اإ

ٍء  مّ يَشيْ َ عىََل لُكِ مَليْ �َأنَّ اللَّ َا �َأويْ ِمثيِْلهَا �َألَميْ تَعيْ ٍ ِمهنيْ يِْ�هَا نَ�ْأِت خِبَرييْ آيٍَة �َأويْ نُن يَْ�خيْ ِمنيْ � :)) َما نَن

آيتني اىل  قَِديٌر))  )1(، وهذا ما يشري اىل ان الن�خ هو من عند هللا، وهناكل ذكر يف �

ن�سيان محمد واليت قد تفهم بنفس املعىن انف اذلكر: 

الآية )6( من سورة الاعىل (( سسَُنقيْرِئَُك فاََل تَنيْىَس(( .

َذا نَِ�يَت َوُقليْ َعىَس �َأنيْ 
ِإ
ََّك ا ُكريْ َرب ُ َواذيْ الَّ �َأنيْ يََشاَء اللَّ

ِإ
الآية )24( من سورة الكهف )) ا

َييِْديَِن َريِبمّ ِلَأقيَْرَب ِمنيْ َهَذا َرَشًدا((.

آن ما يشري اىل وجود مراجعة للأحاكم.            يف لك ما ذكرانه فانه قد جاء يف القر�

آايت اخرى.  وهذا ما حصل يف ن�خ بعض الآايت، اليت قد تكون قد ن�يت فابدلها ب�

ان ما مت وصفه يف الفقرة الاوىل من هذا الق�م بفرضية ان احدى التعديالت تنقح 

لغاء �أو ن�سيان ما جاء به الويح اذلي نزل  آنيه مثل اإ الاخرى قد توصف بعبارات قر�

اصاًل يف البداية  واسستعاض عهنا مبا جاء به الويح الحقًا  )2(.  

 من احملمتل ان يكون ال�بب يف موضوع ن�خ الآايت املوح هبا اىل محمد 

هو ملوامئهتا مع احلاجات املتغرية للمجمتع. ان الاسستجابة الأولية للآايت اليت اويح هبا 

اىل محمد وامل�لمني الأوائل  يف بداية ادلعوة قد ادت اىل اجياد اجملمتع الاساليم، ولكام 

ضافية، فاكنت هذه االإرشادات  رشادات اإ نوسع هذا اجملمتع وواجه معارضة تطلب الأمر اإ

ال �أهنا ابلت�أكيد  اجلديدة ت�أيت اىل محمد من وقت اىل �أخر، وهمام اكن توصيف هذه العملية اإ

هدفت اىل  تكييف وموامئة الرساةل املوح هبا حلياة اجملمتع الاساليم املتنايم )3(.

1- الآية )106( سورة البقرة. 
2-  Watt,Islamic revelation,p20.
3-  ibid,p20 .
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3. جمع القرآن )مقاطع من كالم المستشرق مونتجمري وات(

آن الأول يرتبط بعمر بن اخلطاب،  التربير املعروف واملتداول لعملية مجع القر�

وهو اذلي اصبح اخلليفة الثاين للفرتة من )634 – 644م( )1(، فبعد ان ُقتَل العديد من 

آن سسُيفقد هنائيًا،  حفظة القر�آن يف معركة الاميمة ) حوايل عام 633م( اصبح قلقًا من ان القر�

آن، ف�أوعز ااب بكر اىل  حيهنا ابلغ اخلليفة ابو بكر واقرتح عليه ب�أن يت البدء بعملية مجع القر�

آن املوجودة عىل ورق الربدي   زيد بن اثبت للقيام هبذه املهمة. فبد�أ زيد جبمع  �أجزاء من القر�

والأجحار امل�طحة و�أوراق سعف النخيل وعظام اكتاف واضلع احليواانت ومن قطع اجلدل 

وقطع خشبية ومن �أشخاص حيفظون القر�آن، وبعد ان كتب لك يشء عىل اوراق من جحم 

واحد سلمها اىل ايب بكر مث اىل معر بعد وفاته اذلي سلمها اىل حفصة )2(.

آن اذلي مت مجعه، كام يبدو مل جيرى نرشه عىل امل�لمني حىت عام  ان نص القر�

فراد يف اجليش حول رضورة  اإ نزاعات من قبل  )650م(  يف عهد اخلليفة عامثن وبعد 

احلصول عىل النص يك ي�ستخدم يف عبادهتم، عندها اولك عامثن املهمة اثنية اىل زيد واىل 

املوجودة دلى حفصة،  الن�خة  اإىل  اخرى ابالستناد  ن�خ  الإعداد  للعمل  ثالثة مكيني 

آن ، ومت تصديق الن�خ املعدة و�أرسلت اإىل املراكز االإسالمية يف  وقد مت اجناز كتابة القر�

تالف الن�خ الاخرى اليت اكنت موجودة يف تكل  االإمرباطورية االإسالمية كام مت الايعاز ابإ

املراكز، ولكن بقيت ااثر بعض تكل الن�خ ) غري املصدقة( واليت يطلق علهيا مصاحف 

ما قبل املصحف العامثين. ان افضل الن�خ املهمة واملعروفة هو مصحف ابن م�عود... مت 

ت�أليف كتاب حول املصاحف هو ) كتاب املصاحف( اذلي كتبه ابو بكر عبد هللا ابن 

آرثر جفري   ايب داود سلامين ابن الأشعث  ال�ج�ستاين )928م/ 316هـ( واذلي قام �

مبراجعته و دراسسته يف كتابه" مواد للتارخي يف نص القر�آن" )ليدن 1937( )3(.

1- امتدت خالفته )23-13هـ(  ينظر : الطربي، محمد بن جرير )ت(، اترخي الرسل وامللوك، حتقيق محمد ابو 

الفضل ابراهمي، دار املعارف، القاهرة، 1960، جـ4، ص 190-191.
2-  Watt,Islamic revelation,p20 .
3-  ibid,p21 .
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آن واليت وصفت ) ابمجلع(  �أهنا  اكن واحضا ب�أن النتيجة الهنائية لعملية مجع القر�

كيْ ِبِه  ِرمّ آية هممة من سورة القيامة ضن سسياق الآايت )16 - 19( )) اَل حُتَ وردت يف �

نَا بََيانَُه((.  نَّ عَلَييْ
ِإ
آنَُه. مُثَّ ا � َِّبعيْ ُقريْ َذا قََر�ْأاَنُه فَات

ِإ
آنَُه. فَا � َعُه َوُقريْ نَا مَجيْ نَّ عَلَييْ

ِإ
َجَل ِبِه. ا ِلَ�انََك ِلَتعيْ

امل�لمون  املفرسون  واجه  وقد  الآايت،  هذه  يف  غامضة  كثرية  امور  هناك 

آن اذلي مجعه  صعوبة يف معرفة تف�ري لها ينطبق مع وهجة النظر املفرتضة ابنه قبل القر�

آن. ان التف�ري الطبيعي  للآايت تكل  تعين ان  زيد مل تكن هناك �أية حماوةل مجلع القر�

آن املوح به من هللا واتبعه كذكل عند مجعه، �أي مجع الآايت   محمد اكن يعيد قراءة القر�

آن فانه من الصعب  املكتوبة بشلك منفصل سوية. لو مل يكن محمد قد انشغل جبمع القر�

آن ان هللا تكفل هبا، ومن  الحقًا عىل زيد او �أي م�مل اخر يقوم هبذه املهمة اليت اكد القر�

آن ف�سيكون من املفرتض  انحية اخرى، لو ان محمد قد اجنز اجلزء الاكرب من مجع القر�

انه امكل هذا العمل طبقًا للمبد�أ اذلي اكن يتبعه يف اجناز الرساةل )1(.

آن قد اكت�بت شلكها احلايل  ذن �أن العديد من سور القر� يبدو من املرحج اإ

ن مثل  من محمد نف�ه... و�أكرث من ذكل فان محمدًا قام جبمع ما جاءه من الويح سوية، اإ

آن بنف�ه ال ميكن �أن تلغي معل زيد يف مجعِه للقر�آن، وحىت  هذه الفكرة واليت اكدها القر�

آن فان زيد قد مجع العديد من ال�ور  �أربعة �أخامس القر� ذا اكن محمد ولنقول انه مجع  اإ

الصغرية ذات الآيتني �أو الثالث واليت اكنت مكتوبة يف عدة �أنواع من حصائف الكتابة. 

ولن يكون سهاًل معرفة �أين هو موضع تكل الآايت. يبدو مرحجًا �أيضًا ان زيد وجد بعض 

ن وجود هذه الهناايت  آن لها نفس البداية ولكن بهناايت خمتلفة. اإ الآايت دلى حفظة القر�

البديةل لبعض ال�ور يه ظاهرة عمل هبا القارئ املعارص ويفرتض ان هناكل الكم جاء 

به الويح يبد�أ بنفس الطريقة ولكن هناايته خمتلفة. ان مشلكة جامع القر�آن سستكون فامي 

اذا اكن عليه ان يعيد لك ما مجعه لعمل واحد لك مرة او ان يت مبا هو خمتلف، يبدو 

آن الأخرى  ن من واجبات جامع القر� ان الأسلوبني قد اتبعا ح�ب ظرف لك حاةل. اإ

1- Watt,Islamic revelation, p22.
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هو ان يضع لك سورة ابلرتتيب الصحيح، وتظهر تقارير عن خمطوطة ابن م�عود �أن 

هناكل اختالف يف الرتتيب )1(.

اذلين  آنني  القر� حول  القصص  مصداقية  ابلتفصيل  نناقش  ان  رضوراًي  ليس 
�أبو  اليت مجعت يف زمن  الأوىل  الن�خة  الأوربيون شكوك حول  العلامء  مجعا، فدلى 
تكن مل  �أهنا  يبدو  هبا  لالحتفاظ  حفصة  اإىل  �أعطيت  اليت  الأوراق  وان  السسامي  بكر 
الفرتة قام  ب�أي حال من الأحوال، قد يكون الأمر كذكل، لكن يف تكل   رمسية )2( 
زيد جبلب ما اسستطاع من �أخملطوطات اليت وجدها ولكن بشلك " غري رمسي" هذه 
الشكوك تركت معاًل كثريًا قبل ان تصبح  الن�خة العامثنية جاهزة... فمل يكن للرجال 
اذلين ي�سيطرون عىل احلمك وقت لالهامتم والتدقيق هبذا املوضوع، لكهنم �أرصوا عىل 
آن لأهنم اكنوا يدركون ان امل�لمني ي�تندون اىل  ان يكون هناكل نص واحد هنايئ للقر�

آن اذلي �أوح به هللا )3(. لهية، اليت متثلت ابلقر� رادة االإ التجاوب املتواصل لالإ
ان التنقيح العامثين للقر�آن رمغ انه مل يلغِ يف حيهنا اخملطوطات القدمية، لكنه يف 

الهناية �أصبح هو املقبول عامليًا من قبل امل�لمني، ومبرور الزمن �أصبح هناكل اختالف 

يف القراءات للنص العامثين، وال�بب يعود اإىل طبيعة اخلط العريب يف تكل احلقبة من 

الزمن، لقد اكنت احلروف مكتوبة بال تنقيط واكن ذكل يؤدي اىل قراءة احلرف بطرق 

حمركة،  تكن  مل  اللكمة  هناية  ان  هو  الأخر  خمتلف، الامر  معىن  تعطي  ولكها  خمتلفة 

آن بعد ان مت قبول قراءة احلروف  القر� جراء حت�ينات يف طريقة كتابة  اإ وابلتدرجي مت 

املنقطة... يعود الفضل يف حل هذه االإشاكالت البن جماهد )املتوىف عام 935م(... )4(. 

1- Watt,Islamic revelation,p22 .

2- تزداد هذه الشكوك الاسترشاقية مع طرح بعض الت�اؤالت اخلطرية ومهنا : ما الهدف من مجع الن�خة 

آن الكرمي يف خالفة ايب بكر : هل ذكل الجل ان تكون ن�خة رمسية لعموم امل�لمني ؟ اذا  الاوىل من القر�

اكن اجلواب نعم فلامذا اذن يت الاحتفاظ هبا بدار اخللفة وال يت نرشها بني معوم امل�لمني !
3-  ibid,p23 .
4-   ibid,p23 .



30

قراءة نقدية ملا ورد يف الف�سل الول

1 - مفهوم الوحي 
آنية اليت جاءت عىل ذكر       ان حماوةل وات ابعاد التف�ري الاساليم للنصوص القر�

جتربة النيب محمد )( مع الويح بصيغة واحضة ومبارشة او اخرى غري مبارشة حبجة ان 

هذا التف�ري قد احتوى عىل العديد من الاجهتادات، ومن مث اعادة النظر يف النصوص 

ر هبا النيب محمد )( مع الويح.  ريية السستخراج التجربة الواقعية اليت مَّ آنية وال�َّ القر�

ان امل�ترشق وات اغفل هنا التطرق ملفهوم الويح وبيان معناه ومدلوهل بشلك واحض 

 ،)( النيب محمد انه معل عىل تقدمي فرضية جديدة ملا شهدته جتربة  وتفصييل، بل 

لتكون اكرث مالمئة للمفاهمي املعارصة ح�ب ر�أيه. ولكننا نفهم ان هذه الفرضية اجلديدة 

الاله�ي  الويح  من  وموقفه  والتوجه الاسترشايق  الفهم  لطبيعة  مالمئة  اكرث  سستكون 

آنية  للنيب محمد )(. الن وات بد�أ يف مرشوع فرضيته هذه عىل مراجعة النصوص القر�

ريية ذات الصةل مبوضوع الويح والرتكزي عىل حاالت الغموض وعدم الوضوح يف  وال�َّ

بعض تكل النصوص، دلمع مرشوعه يف اعادة صياغة هذه التجربة وتقدمي فرضية جديدة 

تتالمئ مع ما عرب عنه :" ابنه شلك اخر من الاجهتاد اكرث مالمئة للنظرة املعارصة".

آنية )18-2( من سورة النجم )1( اليت اشار لها امل�ترشق      ففي سسياق الآايت القر�

ََّمُه َشِديُد اليُْقَوى. ٌ يُوَح.عَل الَّ َويحيْ
ِإ
نيْ ُهَو ا

ِإ
1-  قوهل تعاىل ))َما َضلَّ َصاِحُبمُكيْ َوَما غََوى.َوَما يَنيِْطُق َعِن اليْهََوى. ا

َح. َما  ِدِه َما �َأويْ ىَل َعبيْ
ِإ
َح ا َن. فَ�َأويْ ِ �َأويْ �َأديْ َسنييْ .فاََكَن قَاَب قَويْ َأعيْىَل.مُثَّ َداَن فَتََدىلَّ ُأفُِق اليْ ٍة فَاسسيَْتَوى. َوُهَو اِبليْ ُذو ِمرَّ

ذيْ 
ِإ
َرِة اليُْمنيْهَتَ�ى. ِعنيَْدَها َجنَُّة اليَْم�ْأَوى. ا َرى. ِعنيَْد ِسديْ ةَلً �ُأخيْ ُه نَزيْ آَ َكَذَب اليُْفَؤاُد َما َر�َأى. �َأفَُتَماُرونَُه عىََل َما يََرى. َولََقديْ َر�

َى (( مِِّه اليُْكربيْ آَاَيِت َرب َرَة َما يَغيَْش. َما َزاَغ اليَْبرَصُ َوَما َطَغى. لََقديْ َر�َأى ِمنيْ � ديْ يَغيَْش ال�مِّ
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وات مؤكدًا عىل ان مفهوم الويح مل يكن واحضًا ومؤكدًا هنا. ان هذه الآايت بيَّنت م�اكن 

للنيب محمد )( ليةل املعراج اىل ال�اموات، ويف اثناء ذكل ورد الترصحي الاله�ي بتلقي 

النيب محمد )( الويح )) ف�أوح اىل عبده ما �أوح((. اما ان وقوع الاختالف بني 

 )( املفرسين حول شلك الويح، وهل اكن بتلكمي هللا تعاىل لرسوهل املصطفى محمد

تكل الليةل مبارشًة من دون واسطة، ام بواسطة، ال يعين ابدًا نفي حقيقة وقوع الويح او 

القول بعدم ثبوتيته )1(. فاالختالف قد وقع بني املفرسين حول سقوط الوسائط بني هللا 

تعاىل ونبيه املصطفى محمد )(، الن هناكل من يقول ابن هللا تعاىل لكم نبيه ابلويح 

من دون واسطة م�تندين اىل ان املذكور يف الآية الكرمية من دنو وتدل وويح اكن 

بينه تعاىل وبني النيب محمد )( بال واسطة، يف حني ان اخرين ذهبوا خالف ذكل 

ور�أوا ان ما ورد يف الآية الكرمية من دنو وتدل وويح تعود ضامئرها اىل جربيل )ع(  

فهو اذلي دان وتدىل و�أوح اىل النيب )( ما �أوحاه هللا تعاىل اليه )2(.

     وبغض النظر عن نوع الويح اخملتلف عليه هنا، فان ذكل ال يلغي حقيقة وقوعه 

ريية قد تطرقت ويف مناسسبات عدة اىل ان الامني جربيل  وثبوتيته. كام ان النصوص ال�مّ

)ع( اذلي اكن اكرث الوسائط اليت نقلت الويح الاله�ي للنيب محمد )( عىل امتداد 

سسنوات ادلعوة، كام ُذكر انه جاء لرسول هللا )( بعدة اساليب ومهنا :  

     انه اكن ي�أيت اىل النيب )( عىل صورته احلقيقية امللكية كام هو وهذا الامر مل 

حيدث الا مرتني فقط، او ان ي�أيت اىل النيب )( عىل صورة رجل فيلكمه كام هو 

احلال مع الصحايب دحية اللكيب )تويف حبدود 45هـ( حيث اكن جربيل )ع( يمتثل يف 

آن الكرمي والفكر الاساليم،دار الكتب العلمية، بريوت،  1- الاعريج، سستار جرب، الويح ودالالته يف القر�

2001، ص151.

2- املصدر والصفحة نف�ها.
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صورته فاكن الصحابة ال يعلمون ابنه جربيل الا النيب )( )1( او ان ي�أيت خفيًة دون 

ان يراه احد، فتظهر عىل النيب )( ااثر هذا احلضور عرب املتغريات والانفعاالت اليت 

تصيبه جراء تلقيه الويح )2(         

آُه      الامر الاخر اذلي تطرق اليه وات من خالل الاشارة اىل الآيتني ))َولََقديْ َر�

اِبلُأفُِق اليُْمِبنِي. َوَما ُهَو عىََل اليَْغييِْب ِبَضِننٍي(( )3( اذ ال ميكن وصف ما ذكره حوهلام، 

الا انه يندرج حتت ت�أثري رواسب التصور الغريب القدمي حول الاسالم، والا كيف 

نفهم تعليقه عىل ما ورد يف هذا النص القر�آين بقوهل :" هذه اللكامت اكنت �أصال قد 

ىل املتلقني يف مكة فكرة ان رؤاي محمد امنا اكنت رؤية هللا ذاته ومن هذا ايضا  نقلت اإ

آن مثل هذا التف�ري للرؤاي اكن طبيعيا ومن احملمتل  جاء الاعتقاد حملمد وامل�لمني. �

ايضا مبرور الزمن ومن خالل االتصاالت مع الهيود وامل�سيحيني وبوسائل اخرى ادرك 

امل�لمون ان هناك اعتقاد عام ابن هللا ال ميكن ان يراه البرش " وال اعمل كيف لهذا 

امل�ترشق وهو معروف بذاكئه وفطنته ان حيتوي ذهنه عىل هذا التصور اخلاطئ، 

امل�لمني  عند  اعتقاد  نشوء هكذا  نفرتض  ان  ميكن  فال  ب�هوهل.  بطالنه  ليدل عىل 

اعتقدوا  امل�لمني  ب�أن  فالقول  والنصارى،  ابلهيود  االتصال  ليصحح الحقًا من خالل 

وحماوةل  الاسسئةل  طرح  مهنم  ي�ستلزم  وتعاىل،  تبارك  هللا  ذلات   )( النيب  برؤية 

آه، وهو من امل�ائل املهمة اليت البد  التعرف عن طريق النيب )( نف�ه عىل ما ر�

ان يتوقف عندها معوم امل�لمني ابل�ؤال والاسستقصاء، ال سسامي ومه يف حرضة رسول 

هللا )( ويف عهده. وهنا حنن امام امران: 

1- ينظر : اكظم، سالمة ح�ني، مفهوم النبوة يف ادلايانت الثالث الهيودية امل�سيحية الاسالم، اطروحة 

دكتوراه مقدمة للكية العلوم الاسالمية جبامعة بغداد، 1991، ص65.

2- املصدر نف�ه، ص66.

3- الآيتني )23 - 24( سورة التكوير.
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اهنا  ُّعتقد  ي اليت  اخلاطئة  تصحيح الاعتقادات  دوره يف  مارس  النيب  ان  اما   : الاول 

تودلت عند امل�لمني بنفي رؤايه ذلات هللا تبارك وتعاىل وحيهنا سسيكون لهذا النفي اثره 

الاكرب عىل امل�لمني اكرث من الاسسامتع اىل الهيود والنصارى.

الثاين : اننا امام صورة مفتعةل من خيال امل�ترشق وات لهذا الاعتقاد، فوجوده عىل 

ارض الواقع يقتيض ان تشري اليه نصوص الرتاث الاساليم، اذ ال يوجد �أي نص يشري 

اىل ذكل ال يف كتب التف�ري القر�آين، وال حىت يف كتب احلديث وال�رية، فضاًل عن 

اللَِّطيُف  َوُهَو  َأبيَْصاَر  اليْ ِرُك  يُديْ َوُهَو  َأبيَْصاُر  اليْ ِرُكُه  تُديْ ))اَل  الكرمية  الآية  ظاهر  فان  ذكل 

اليَْخِبرُي (( )1( ال حيتاج اىل هجد كبري الثبات  بطالن فرضية وات كون هللا تبارك وتعاىل 

ال ميكن لبرٍش ان يراه، كام ان االتصاالت مع الهيود والنصارى واليت �ُأشري الهيا مل تقع 

مب�ستوى املناظرة واملقارنة واجلدل ادليين الا يف عصور الحقة اعقبت عرص حياة النيب 

آن نزل واكمتل وانترش متداواًل بني امل�لمني  آن الكرمي، مبعىن ان القر� )( ونزول القر�

قبل حدوث هذه االتصاالت وهذا اجلدل ادليين، وعليه ال ميكن قبول هذه الفكرة اليت 

طرهحا وات حول تبدل اعتقاد امل�لمني بت�أثري الهيود والنصارى. 

2ـ مواصفات الوحي حسب رؤية وات
مقومات  مفن  الأساس،  هذا  وعىل  ابلنبوة،  ارتبطت  كظاهرة  الويح       

ولهذا  للويح،  له�ي  االإ املصدر  حقيقة  ثبات  اإ يه  نيب،  �أي  نبوة  تصديق 

فهم  اجل  من  ليس  الويح  بدراسة  جدًا  مبكر  وقت  منذ  امل�ترشقون  اهت  فقد 

تف�ريات  الظاهرة بشلك واحض ودقيق، ولكن من اجل نقض حقيقهتا بطرح  هذه 

النيب  مع  حيصل  اكن  ما  وتن�ب  الاله�ي،  الويح  مصدر  تنكر  مجيعها  متعددة 

التوهجات  مع  لتتالءم  التف�ريات  تكل  معظم  لقد صيغت  اخرى.  مصادر  اىل   )(

1- الآية )103( سورة الانعام.
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.)1( )( الاسترشاقية الهادفة اىل اناكر حقيقة نبوة محمد

     وعىل الرمغ من ان وات قد �أعلن عن عزمه الآتيان بتف�ري جديد لظاهرة الويح 

ريية مبا يتالءم واملفاهمي  آنية وال�مّ االإساليم من خالل قراءة موضوعية ودقيقة للنصوص القر�

املعارصة احلديثة الا اننا قد وجدانه وكأن ما جاء به يه ن�خة مكررة من تكل التف�ريات 

الاسترشاقية املعلومة للويح الاساليم. فالتف�ريات الاوىل اليت تداولها الغرب حول 

مفهوم الويح الاساليم اكنت مت�أثرة بتيار العداء الكبري لالسالم خالل حقبة العصور 

الوسطى، ذلكل جاءت بصورة مشوهة ومبغضة للنيب محمد )(، وفرست ظاهرة الويح 

عىل اهنا نوع من انواع التحايل اذلي متت ممارسسته خلداع الناس. مث تعددت التف�ريات عرب 

خمتلف العصور، فتارة يعربون عن الويح الاساليم ابنه نوابت من الرصع اكنت تصيب 

النيب محمد )( )2(، واترة اخرى يعربون عنه ابنه هوس او ومه )3(، واترًة اثلثة يفرسونه 

ابحلدس )4(، وهكذا مل ينصفوا النيب محمد )( يف حقيقة ما �ُأويح اليه. 

الاعرتاف  عدم  يف  اقرانه  دائرة  عن  خيرج  ال  هنا  وات  امل�ترشق       

مهنج  يف  علهيم  يتقدم  ولكنه   ،)( محمد  للنيب  الاله�ي  الويح  حبقيقة 

فهم  اجزاء، ال حملاوةل  الظاهرة اىل  تفكيك  فيلج�أ اىل مهنج  املوضوع،  مع هذا  التعامل 

ظاهرة الويح، وامنا لت�أكيد فرضياهتم.

     فهو يقول :" ان املظاهر الاساسسية يف هذه التجربة يه : )1( اكن محمد يدرك ان 

لكامت معينة موجودة يف قلبه او يف عقهل الباطن، )2( وهذه اللكامت مل ت�أت نتيجة معلية 

تفكري م�سبق، )3( هو يؤمن ابن تكل اللكامت قد وضعت يف عقهل بوسسيةل خارجية 

1- ينظر : الغزايل، مشستاق بشري، الويح احملمدي يف املنظور الاسترشايق، حبث منشور يف جمةل الاسستاذ،لكية 

الرتبية ابن رشد، جامعة بغداد،العدد )55(، 2005.

2- املصدر نف�ه، ص 641.

3- املصدر نف�ه، ص 642.

4- املصدر نف�ه، ص643.
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واليت يصفها ابملكل، )4( هو يؤمن ابن الرساةل من هللا. هذه الظواهر الاربعة اكنت 

موجودة يف مجيع اشاكل الويح اذلي وصفه القر�آن برشطني : اوال : ابلن�سبة اىل ما جاء 

يف )1( رمبا اكنت اللكامت يف حاالت معينة اتيت اليه النه اكن قد مسعها، واثنيا : ابلن�سبة 

اىل ما جاء يف )3( اعاله فان اليشء اخلاريج ليس ابلرضورة ممكن وصفه ابلويح، وذلا 

فرمبا ميكن انقاص املظاهر املذكورة لتكون ثالثة : الكم يف عقهل الباطن، وغياب تفكريه 

واثلثًا الاعتقاد ابن اللكامت اكنت الكم هللا " )1(.

     يف الواقع ما اتبع هنا، امنا هو مهنج تفكيك الظاهرة اىل عدة اجزاء، وهو احد 

النبوية بشلك خاص والتارخي  التعامل مع احداث ال�رية  املناجه الاسترشاقية يف  امه 

الاساليم بشلك عام، وقد حاول وات هنا وفق هذا املهنج احلصول عىل نتاجئ تتوافق 

مع فرضياهتم املقررة سابقًا. 

     فاالسترشاق سسبق وان عرب عن الويح اذلي نزل عىل رسول هللا )(، ابنه 

اعتقاد خاطئ قد وقع به النيب محمد )( من دون قصد. امل�ترشق وات هنا رجع اىل 

آنية واسستخرج مهنا ما اعتقد انه يدمع فكرته، وصنف تكل الاسستخراجات  النصوص القر�

اىل مظاهر اربع وبداًل من ان يناقش ظاهرة الويح كقمية داللية واحدة، وان النيب محمد 

)( ما هو الا متلقي وم�ستجيب، وهو جزء من تاكملية هذه الظاهرة عىل اعتبار ان 

مفهوم الويح يتكون من مويح وموح اليه ومضمون الويح، وهو جزء من الظاهرة 

وليس لك، نراه يتعامل من النيب )ص( عىل انه املمثل اللكي لها، فاملظاهر اليت حتدث 

عهنا من لكامت موجودة يف قلبه وعقهل الباطين، وغياب التفكري امل�سبق والاعتقاد ابن 

الرساةل من هللا، مجيعًا ربطها به )(، فوات مل يبحث يف حقيقة القدرة الالهية، ويف 

حقيقة الويح كواسطة بني هللا تعاىل وانبيائه، امنا ركز حبثه فقط حول املتلقي )النيب 

محمد صل هللا عليه وعىل اهل(، وهذا بطبيعة احلال خالف املهنج العلمي يف البحث وال 

يؤدي بصاحبه للحصول عىل نتاجئ علمية دقيقة.

1-  Watt,Islamic revelation,p15 .
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3ـ اهمية مادة السيرة في تعريف مفهوم الوحي  
     لقد عُّول وات كثريًا عىل ما تضمنته اخبار ال�رية ومروايهتا من اوصاٍف حلاالت 

النيب محمد )( يف وقت تلقيه الويح، ليدمع بذكل فكرته املنطوية عىل توصيف الويح 

النصوص  نقلته  عام  ختتلف   )( محمد  للنيب  الواقعية  التجربة  وان  اخلاطئ  ابالعتقاد 

ريية. آنية وال�مّ القر�

نتفق مع امل�ترشق وات يف ان النصوص ال�ريية مل تضيف شيئًا ملا       نعم حنن 

بعض  ان  معه كذكل يف  ونتفق  الويح،  آنية، السسامي يف موضوع  القر� النصوص  قدمته 

علامء امل�لمني املعارصين ينظرون اىل بعض النصوص ال�ريية بريبة. بل نقول اكرث مما 

قاهل وات ابن بعض هذه النصوص قد سامهت يف الاساءة لل�رية العطرة لرسول هللا 

)(، من خالل الاغالط وسوء النقل والتحريف املتعمد يف بعضها مما اعطى الفرصة 

للم�ترشقني ولغريمه  ان يعمتدوها لنفي حقيقة  الويح.

ريية اليت وصفناها ابهنا غري مؤهةل       من املهم ان نالحظ كيف تعامل وات مع املادة ال�مّ

متامًا لنقل حقيقة الويح. فهو يقول واصفًا ما نقل عن احوال النيب وهو يتلقى الويح :" 

احدى مفردات ال�ُسنة اليت متثل محمد... " احيااًن ايتيين مثل صدى اجلرس يقول محمد. 

)) وهو اجلزء الاصعب عيلمّ مث يبد�أ ابلقراءة واان اقوم حبفظ ما يقوهل واحيااًن ي�أيت املكل 

عىل شلك ان�ان ويلكمين واحفظ ما يقوهل يل(( )1(. 

     فيعلق وات عىل هذه املروايت قائال :" ان احلراكت اجل�امنية واحلاالت النف�سية 

اليت تصاحب جميء الويح فهيا نوع من الااثرة والتشويق ويه امور حقيقية ان اكنت 

القصص حقيقية، ويه ال تقدم برهااًن عىل ان محمد اكن ي�ستمل رسائل من هللا وكذكل ال 

ميكن القول ان مل تكن تكل قصص حقيقية ابن محمد مل يكن يت�مل تكل الرسائل" )2(.

1-   Watt,Islamic revelation,p16 
2-   Ibid,p16-17.
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    هنا النريد اخلوض يف جحم التالعب املقصود وغري املقصود اذلي طال املادة ال�ريية، 

واثر بشلك واحض عىل طبيعة ما نقل الينا وسامه يف اشاكلية عدم اكامتل حاالت الفهم 

ملفاصل هممة من ال�رية، مفجال البحث يف ذكل سسي�أيت الحقًا. ولكننا نشري هنا اىل مهنج 

وات يف الاسستفادة القصوى من حاةل الارتباك الواحضة اليت اكنت علهيا مادة ال�رية 

ينفي وقوع  النبوة. فهو ال  بداية الشك يف حقيقة  القارئ وتوجهيه حنو  وتوظيفها لشد 

الويح، وال يعرتف به، ويضع القارئ امام خيارين احالهام مر، من خالل قوهل ان اكنت 

هذه القصة حقيقية ) وهو يعمل اهنا غري دقيقة يف اكامتل الوصف، وغري مكمتةل الوثوق 

من انحية ال�سند ( ال تثبت النبوة وحقيقة الويح الاله�ي، وان اكنت غري حقيقية ال 

تعين ان محمدا )( اكن اكذاًب ومتحاياًل ومدعيًا  ابلنبوة والويح الاله�ي  النه ال يريد 

ان يفقد م�احة التاثري يف القارئ امل�مل من خالل النفي الرصحي واملبارش لنبوة محمد 

)( وما تلقاه من ويح اله�ي.

ريية       بعدها يعود وات اىل تفكيك ظاهرة الويح مرة اخرى من خالل النصوص ال�مّ

فيقول :" ان اول واثين املظاهر الثالثة اليت ارشان لها سابقًا قد صيغت بشلك حمايد اي 

ابحلد الادن من الاجهتاد. فقد وجد محمد الالكم او اي حمتوى شفه�ي يف عقهل وذكل 

آن كام نراه  الالكم هو اذلي حفظه وتذكره مث متت كتابته يف هناية الامر وشلك نص القر�

الان. اثنيا، اكن محمد يدرك بعدم وجود تفكري واعي جنم عنه الالكم، الكم هللا، اي 

مبعىن انه اكن يعتقد ابنه ي�ستطيع متيزيه من التفكري الواعي هل... اما املظاهر املتبقية فان 

الاعتقاد ابن الالكم الشفه�ي اذلي مسعه محمد قد ارسهل هل هللا هو امر اجهتادي وليس 

يشء مت الاح�اس به ومن احملمتل انه ال ميكن تصوره... ان الطريقة املعارصة لتف�ري ما 

جاء يف املظهر الاول هو ان احملتوى الشفه�ي يف وعي محمد قد جاء من الالوعي.. هذا 

سسيعين عدم معرفة مصدر الالكم الشفه�ي..."  )1( وال ادري ما جحم خزين  الالوعي 

آيٍة من مثهل!   هذا حىت ي�ستوعب رشيعة متاكمةل وقر�آن جعزت البرشية عىل ان ت�أيت ب�

1-   Watt,Islamic revelation,p17.
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مث ما هذه الفكرة اليت الزتم بوصفها عىل ادلوام حول النيب )( وانه اكن يعتقد ابن 

الويح من عند هللا وهو اعتقاد غري مؤكد مبعىن انه اعتقاد خاطئ، كيف هل ان مييض 

مع افاكره تكل وهو يعمل ان النيب محمد )( مل يتلقى الويح بطريقٍة واحدة وامنا تلقى 

املادية      والطرق  احل�سية  الطرق  الكرمي  آن  القر� عهنا  اليت حتدث  الطرق  جبميع  الويح 

ِسَل َرُسواًل فَُيويِحَ  يًا �َأويْ ِمنيْ َوَراِء ِحَجاٍب �َأويْ يُريْ الَّ َوحيْ
ِإ
ُ ا َمُه اللَّ )) َوَما اَكَن ِلبرََشٍ �َأنيْ يلَُكمِّ

َُّه عيَِلٌّ َحِكمٌي ((  )1(، واكن يف ذكل ش�أنه ش�أن من سسبقه من الانبياء  ن
ِإ
ِنِه َما يََشاُء ۚ ا ذيْ

ِإ
اِب

ِدِه(( )2( وعليه فان تلقي النيب محمد  مِّنَي ِمۢن بَعيْ لنَِّبي
ىَلٰ نُوحٍۢ َو�ٱ

ِإ
آ ا َحييْنَا آ �َأويْ َك َكَ لَييْ ِإ

آ ا َحييْنَا آ �َأويْ انَّ
ِإ
))ا

)ص( الويح املبارش سواء اكن بتلكمي هللا تعاىل لعبده وهذا الامر قد وقع يف معراج 

النيب )(، او بواسطة الرسول الامني جربيل )ع( اذلي بقي مرافقًا للنيب )( طيل 

سسنوات ادلعوة الثالث والعرشين، يه طرق مادية ومبارشة لتلقي الويح وال تدع جمااًل 

للشك والاجهتاد .

4 - امكانية المراجعة

آنية، وجعلها موضع التداول والفهم بني الناس اذلي       ان طبيعة نزول الآايت القر�

اسسمتر ل�سنوات ادلعوة الثالث والعرشين، قد اقتىض ان تكون هناكل مراجعة دورية 

ملا نزل، فاالمر الحيتاج اىل عناء كبري حملاوةل فهم كيفية املراجعة، او رضورهتا، فهناكل 

آنية اكنت تزنل  من الاحاديث النبوية املباركة اليت اشسمتل حمتواها عىل ان الآايت القر�

تباعًا عىل رسول هللا )( ح�ب الظروف واحلاجات واملناسسبات ولك ذكل يت ابمر 

هللا تعاىل وحده، ونزول الآيتني او الثالث او الاربع او اكرث امنا ي�ستلزم قيام النيب 

)( بوضع تكل الآايت اجلديدة يف موضعها املناسب من ال�ورة، وهكذا عربت هذه 

1- الآية )51( سورة الشورى.

2- الآية )163( سورة الن�اء.
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املامرسة املتكررة عىل امتداد سسنوات ادلعوة عن مراجعة حقيقية ودورية ملا نزل من 

آن الكرمي. فضاًل عن ذكل فقد ذكرت كتب احلديث عن النيب محمد )( انه اكن  القر�

آن الكرمي مع امني الويح جربيل )ع( يف لك عام مرة، ويف عام  يراجع ما نزل من القر�

وفاته مراتن )1(.

آنية اليت عرب عهنا حرصه الشديد ابحلفظ       ان عناية النيب محمد )( ابلآايت القر�

الصدري للك ما نزل مهنا، واحلرص الالحق عىل تدويهنا وترتيب مواقعها داخل ال�ور، 

آنية حىت وصولها  امنا هو مهنج متاكمل اختطه رسول هللا )( للتعامل مع الآايت القر�

اىل صدور الناس وعقوهلم ابحلفظ والفهم. وهذا بطبيعة احلال يؤكد يقينًا حبصول املراجعة 

الآايت  مع  التعامل  يف   )( النيب  مهنج  تاكملية  من  جزء  اهنا  اعتبار  عىل  امل�سمترة 

آنية.    القر�

آن قد متت مراجعته " مل تعد       بعد هذه املقدمة اعتقد ان سؤال وات :" هل ان القر�

هل اي قمية مادية، كام ليس هل اي ت�أثري عىل واقع النتاجئ امل�ستخلصة.

     ما يمنا هنا الاشارة الرصحية اليت جاءت عىل ل�ان وات من ان النظرة العلمية 

آنية قد اضيف الهيا لكامت لتعرب عن  املعارصة للغرب قامئة عىل ان بعض النصوص القر�

حيول  كيف  الحظ  لدلعوة الاسالمية.  مكعارضني  الهيود  جوار  اىل  امل�سيحيني  مشول 

افعال عىل موقف احصاب  ما قدمه جمرد ردور  انفعالية، وان  الكرمي اىل مادة  آن  القر�

ادلاينتني الهيودية وامل�سيحية كام يف قوهل :" ولكن يف فرتة الحقة عندما برز اعرتاض 

امل�سيحيني فان تكل الاايت اجلديدة اوح هبا ولكن مع اضافة لكمة " وامل�سيحيني " 

آن من بعده قد ضنوا اللكمة الاخرية " وامل�سيحيني "  ورمبا محمد او اذلين مجعوا القر�

بشلكها الاكمل ".

1- ابو شامه  املقديس، شهاب ادلين عبدالرمحن بن اسامعيل )ت665هـ(، كتاب املرشد الوجزي اىل علوم 

تتعلق ابلكتاب العزيز، حتقيق �أليت قوالج، مرص، 1975، ص33. 
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آن الكرمي اكن واحضًا يف مواقفِه من امل�سيحيني اذلين حرفوا العقيدة وخرجوا       القر�

آنية اليت وهجت الهيم الانتقادات مل تصدر نتيجة العرتاض  عن درب الهداية، فالآايت القر�

آن اكمتل نزوهل وتدوينه  امل�سيحيني عىل ادلعوة الاسالمية كام يصورها وات، كام ان القر�

ومجعه قبل ان تظهر اي بوادر لالعرتاض امل�سيحي عىل ادلعوة، والآايت )17، 72، 

 َ نَّ اللَّ
ِإ
يَن قَالُوا ا ِ 73 ( من سورة املائدة توحض ذكل كام يف قوهل تعاىل : ))لََقديْ َكَفَر اذلَّ

مَيَ  نيْ �َأَراَد �َأنيْ ُييْكِلَ اليَْم�سِيَح ابيَْن َمريْ
ِإ
ِ َشييْئًا ا كِلُ ِمَن اللَّ مَيَ ۚ ُقليْ فََمنيْ يَميْ ُهَو اليَْم�سِيُح ابيُْن َمريْ

لُُق َما يََشاُء ۚ  ِض َوَما بَييْهَنَُما ۚ خَييْ َأريْ َماَواِت َواليْ ُ ال�َّ ِ ُمكليْ يًعا ۗ َولِلَّ ِض مَجِ َأريْ ُه َوَمنيْ يِف اليْ َو�ُأمَّ

َ ُهَو اليَْم�سِيُح  نَّ اللَّ
ِإ
يَن قَالُوا ا ِ ٍء قَِديٌر(( )1(، وقوهل تعاىل ))لََقديْ َكَفَر اذلَّ ُ عىََلٰ لُكمِّ يَشيْ َواللَّ

ِ فََقديْ  ِكيْ اِبللَّ َُّه َمنيْ يرُشيْ ن
ِإ
ۖ  ا َّمُكيْ َ َريبمِّ َوَرب ُبُدوا اللَّ ائِيَل اعيْ َ سيْ

ِإ
ۖ  َوقَاَل اليَْم�سِيُح اَي بيَِن ا مَيَ ابيُْن َمريْ

اِلِمنَي ِمنيْ �َأنيَْصاٍر(( )2(، وقوهل تعاىل ))لََقديْ َكَفَر  ِه اليَْجنََّة َوَم�ْأَواُه النَّاُر ۖ َوَما ِللظَّ ُ عَلَييْ َم اللَّ َحرَّ

يْهَتُوا مَعَّا يَُقولُوَن  نيْ لَميْ يَن
ِإ
لَٰ�ٌه َواِحٌد ۚ َوا

ِإ
الَّ ا

ِإ
لَٰ�ٍه ا

ِإ
َ  اَثِلُث ثاََلثٍَة ۘ َوَما ِمنيْ ا نَّ اللَّ

ِإ
يَن قَالُوا ا ِ اذلَّ

ُميْ عََذاٌب �َأِلمٌي((  )3(  اظن ان الامر واحض متامًا ملاذا اشسمتلت  يَن َكَفُروا ِمهنيْ ِ نَّ اذلَّ لََيَم�َّ

امل�سيح  ادعوا ان  امل�سيحيني، فاحلمك علهيم ابلكفر الهنم  الكرمي عىل  آن  القر� انتقادات 

هو هللا، وبذكل حجدوا  وانكروا نعمة هللا تعاىل علهيم ابختاذمه اخمللوق والعبد الهًا هلم، 

وادعاهئم ابن امل�سيح هو اخلالق.

     ان التربير الاسترشايق للم�سيحيني وما تعرضوا هل من انتقادات صارمة يف اكرث 

آن الكرمي، ال ي�تند عىل اية قواعد متينة، فاجلانب التارخيي يعلن  من موضع يف القر�

حاةل اخلذالن التام ملن يعولون عليه الن الرصاع ادليين يف بداية ادلعوة الاسالمية مل 

يظهر بوجه امل�لمني الا من خالل ممثيل ادلاينة الوثنية يف مكة وحلفاءها، وممثيل ادلاينة 

الشاملية، ومل يكن هناكل رصاع ديين اساليم م�سيحي  املدينة واطرافها  الهيودية يف 

1- الآية )17( سورة املائدة.

2- الآية )72( سورة املائدة.

3- الآية )73( سورة املائدة.
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آن. ولكنه  عىل الاقل خالل سسنوات ادلعوة يف عهد النيب محمد )( واكامتل نزول القر�

حرج كبري ان ال ت�أيت بتربير وانت مهتم ابلكفر والاحنراف يف اصل العقيدة اليت تنمتي 

الهيا وتدافع عهنا منذ قرون طويةل.

     املراجعة عند وات لها مفهوم مغاير عن الواقع احلقيقي، فهو يفهمها عىل اهنا اضافات 

وتغيريات جرت عىل حال النص القر�آين يف عهد النيب محمد )( وبعد وفاته، وهذه 

الاضافات واحلذوفات جاءت ليتوافق حال هذا النص مع الاسس اليت يقوم علهيا ادلين 

الاساليم والسسامي فكرة التوحيد.

     فقصة الآايت الشسيطانية اليت اعمتد علهيا وات هنا كمنوذج دلور املراجعة وماتقوم 

به من معلية اعادة النظر مبختلف املوضوعات البقاء حاةل التاكمل يف صورة الاسالم. 

هو يشري اىل ان هذه الآايت رفعت وحذفت بعد ان اصبح واحضًا ان وجودها  اذلي 

عرب عنه سابقًا ابنه طلبًا للشفاعة من هللا من خالل تكل الاصنام  اليتوافق مع اساس 

فكرة التوحيد الاسالمية.

     لقد سسبق ان ارشان اىل جحم التالعب املقصود وغري املقصود ابخبار ال�رية، وقصة 

الغرانيق او ما تعرف ابلآايت الشسيطانية، ينطبق علهيا هذا الوصف، فالقول ابن النيب 

محمد )( وت�أثرًا من شدة رفض دعوته من قبل اهل مكة، مل يش�أ ان تزداد الفجوة بينه 

وبيهنم اكرث من ذكل، ف�عى جلذهبم واغراهئم بذكره الالت والعزى وبرشعية عبادهتام من 

خالل ما ن�ب اليه من ذكر مكذوب ) �أفر�أيت الالت والعزى، ومناة الثالثة الاخرى، 

تكل الغرانيق العىل، وان شفاعهتن لرتجتى (. هو الكم اليصمد امام العقل واملنطق، 

فكيف لنيب يقيض سسنوات طويةل يتعبد هللا تعاىل يف مقام معزول، ويهت�ئ المر النبوة، 

وتبليغ الناس ان يظهر هبذا املظهر الضعيف املرتدد اذلي يتودد فيه لالقوايء يف مكة 

وي�عى لك�ب ت�أييدمه ولو عىل ح�اب الاخالل بوحدانية هللا تعاىل ! كيف يكون 

ذكل، هل يعقل ان النيب محمد )( مل يدرك بعد فكرة الوحدانية، او انه مل يتيقن بعد 

من تعاسة تكل الالهة، فعرب عهنا ابن شفاعهتا اىل هللا لرتجتى ! اين العقل واين املنطق 
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املنصف من هذه التصورات ال�اذجة، فبداًل من  ان حنافظ عىل رصانة الصورة ال�لمية 

والواقعية للنيب محمد )( وموقفه من اصنام اهل مكة، واقراران التام مبهنجه املتاكمل 

اذلي سار عليه بثبات وخبط م�ستقمي منذ بداية ادلعوة وحىت وفاته، ن�أيت هبذه الصورة 

الهزيةل ! .

5 - جمع القرآن الكريم
آن       هو من اكرث املوضوعات عرضًة للتالعب والزتوير، مفروايت واخبار حفظ القر�

الكرمي وتدوينه ومجعه احتوت عىل العديد من التناقضات خالل سعي بعض الاطراف 

من اجملمتع الاساليم الاول او املناصريين هلم، اىل تقدمي صورة تالمئ مصاحلهم وتعزز من 

مواقعهم ال�سياسسية او ادلينية اوالاجامتعية.

     فالنص القر�آين اصبح املادة الاوىل اليت ينبثق مهنا اساس لك مفصل من مفاصل 

احلياة، هو دسستور الامة وقانوهنا اذلي يفصل يف شؤون الناس ادلينية وادلنيوية، وهو 

املادة الاساس لتحصيل العمل والتعمل، فالميكن الي م�مل ان يبد�أ بتحصيل العمل الا 

آن الكرمي حفظًا ودراسًة واستيعاب. بل ان تفرع العلوم وتطورها اكن  من خالل القر�

من خالهل وانطالقًا منه.

آن الكرمي، وازداد جحم ادراكهم       وبناًء عىل ماسسبق ادرك امل�لمون القمية العظمية للقر�

هذا خالل الاجيال الالحقة اليت اعقبت العرص الاساليم الاول. فاكن اجملمتع يتعامل 

اعتقد اهنم سامهوا يف  عالية من الاحرتام والتقديس للك الاشخاص اذلين  بدرجات 

قد  آن  القر� ان مروايت واخبار مجع  النص وتدوينه ومجعه، وهكذا وجدان  حفظ هذا 

احتوت عىل ماميكن تصديقه وما ال ميكن ذكل، فازداد الكذب وعظمة روح املبالغة يف 

ادوار الصحابة، وراحت بعض الفئات ختتلف مع غريها يف ان هذا العمل حي�ب لفالن 

دون فالن، وهكذا مل يرتكوا لرسول هللا )( الا صورة التقصري والاهامل كام عربت 
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آن مفرقًا بني الرقاع، وانه لوال تنبه  عن ذكل بعض املروايت : بقوهلم انه مات اتراكً القر�

آن لضاع !!!  )1(.  وفطنت فالن من الصحابة وقيامه جبمع القر�

     يف واقع الامر،  احلقيقة ختتلف متامًا عام نقلته لنا املروايت والاخبار، والصورة اليت 

امام ت�اؤالت منطقية طرهحا  القر�آن التصمد  لعملية مجع  احتوهتا املصادر الاسالمية 

تويف  ان  بعد  القر�آن ومجعه   تنهبوا لرضورة حفظ  الصحابة  والقول ابن  امل�ترشقون، 

رسول هللا )( اتراكً الآايت مفرقات بني الصحف والرقاع صورة مفتعةل وغري حقيقية، 

قلنا اهنا تدخل يف ابب تعظمي ادوار بعض الصحابة.

آن       اذن حنن ابمس احلاجة اليوم اىل ان نقدم تصور جديد للكيفية اليت مُجع القر�

الكرمي خاللها، انطالقًا من فهم حقيقي ومنطقي ملهنج النيب محمد )( يف اداء ادواره 

اليت قام هبا خالل م�ار ادلعوة الاسالمية ابلاكمل، فمل ينقل عنه )( انه ترك معاًل، 

او مل ينجز هممة خالل سسنوات ادلعوة والتلكيف الاله�ي ابلرساةل، فهو احلريص شديد 

احلرص عىل اداء ادواره الرسالية، وذلكل فاننا من هنا نصل اىل اليقني التام ابن هممة 

مجع القر�آن وحفظه قد امتها النيب )( يف حياته بلك تفاصيل امجلع واحلفظ وامكلها قبل 

َميِت َوَرِضيُت  مُكيْ ِنعيْ ُت عَلَييْ َليُْت لمَُكيْ ِدينمَُكيْ َو�َأتيَْمميْ َم �َأمكيْ وفاته، والا كيف نفهم قوهل تعاىل ))اليَْيويْ

اخلاطئ  والنقل  اخلاطئ  الفهم  م�ايرة  علينا  ملاذا  ادري  وال   ،)2( ِدينًا((  اَلَم  سيْ
ِإ
االيْ لمَُكُ 

والصورة املفتعةل القامئة عىل ان النيب )ص( توقف هنا ومل يمكل مجع القر�آن وحفظه من 

الضياع !!! وترك هذا العمل لغريه من الصحابة اذلين بفطنهتم تنهبوا اىل رضورة امجلع 

آن !!! . واحلفظ فقاموا بذكل، ولو ال فعلهم هذا لضاع القر�

     الشواهد كثرية عىل ان رسول هللا محمد )( اكن شديد احلرص عىل حفظ النص 

القر�آين عرب �أليات عديدة، ابتد�أت ابحلفظ الصدري للك مانزل عليه مبارشًة، مث احلفظ 

آن الكرمي يف دراسات امل�ترشقني، دار النفائس، بريوت، 2008،  1- ينظر : الغزايل، مشستاق بشري، القر�

ص ص142 - 146.

2- من الآية )3( سورة املائدة.



44

املراجعات  ال�ور، مث  النازةل الًك يف موضعها من  الآايت  كتابة  التحريري من خالل 

ادلورية املتكررة سسنواًي للك ما نزل وما يرتتب عىل ذكل من ترتيب الآايت وال�ور 

ح�ب مواقعها، وهذا احلرص الشديد الشك انه مرتبط بوعي النيب )( وادراكه 

المهية القر�آن يف حفظ الامة من الاحنراف والضالل وابقاءها عىل درب الهدايه، فضاًل 

عن ذكل فقد ورد عنه )( حتذيره الحصابه مما اصاب الهيود والنصارى من الضالل 

بعد ماتركوا مصاحفهم ومل يتعلقوا حبرٍف مما جاءمه به انبياهئم )1(، وهذا التحذير ي�ستلزم 

العمل عىل احلفظ ال الرتك والاهامل.

     حفاةل الوعي والادراك المهية القر�آن ورضورة حفظ نصوصه ومجعها اذن اكنت 

حارضة وبشدة عربت عهنا افعال واقوال رسول هللا )(، ذلا  فاملنطق ال�لمي يدفعنا 

 )( آن قد مت واكمتل يف حياة النيب محمد حنو الاعتقاد الرصحي والتام عىل ان مجع القر�

وقبل وفاته، واما عن ادوار الصحابة من بعده، فال ارى ابهنا تعدت م��أةل مواصةل 

احلفظ وفق امل�ؤوليات اليت اصبحت يف عاتقهم واحلرص عىل عدم ضياعه بعد ان تولوا 

.)( اخلالفة بعد وفاة النيب محمد

     ان الاشارة اذلكية اليت ظهرت وسط اراء امل�ترشق وات حول هذا املوضوع 

تبني حاةل الارابك الواحضة اليت بدت عىل املفرسين امل�لمني ومه ي�عون للتوفيق بني 

ك به ل�انك لتعجل به. ان َّ علينا مجعُه وُقر�أنُه. فاذا قر�أنُه  مضمون قوهل تعاىل   )) ال حُترمّ

1- ورد يف م�سند امحد رواية هبذا الش�أن جاء فهيا : " عن ايب امامة الباهيل قال ملا كنا يف جحة الوداع قال 

رسول هللا )ص(... ) اي ايا الناس خذوا من العمل قبل ان يقبض العمل وقبل ان يرفع وقد اكن �أنزل هللا عز 

وجل :)  اييا اذلين امنوا ال ت�سئلوا عن اشسياء....غفور حلمي( قال فكنا نذكرها كثريًا عن م�اءلته، واتقينا ذكل 

حني �أنزل هللا عىل نبيه )ص(، قال ف�أتينا اعرابيًا فرشوانه برداء... مث قلنا هل : سل النيب )ص(، قال: فقال هل 

: اي نيب هللا كيف يرفع العمل منا وبني اظهران املصاحف، وقد تعلمنا ما فهيا وعلمناها ن�اءان وذرارينا وخدمنا 

؟ قال :فرفع النيب )ص( ر�أسه وقد علت وهجه محرة من الغضب، قال فقال : )... هذه الهيود والنصارى بني 

اظهرمه املصاحف مل يصبحوا يتعلقوا حبرف مما جاءهتم به انبياءمه ( ". امحد بن حنبل )ت241هـ(، م�سند 

امحد، مؤس�ة قرطبة، مرص، ال.ت، جـ2، ص 65-66.
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آن مل جيمع  مّبع ُقرءانُه. مُثَّ انَّ علينا بيانُه (( )1( من هجة، وبني الصورة املفتعةل من ان القر� فات

قبل حماوةل زيد بن اثبت من هجة اخرى )2(، فظاهر الآايت ان علينا مجعه وقر�أنُه اليدمع 

آن مفرقًا متناثرًا بني الصحف والرقاع،  اطالقًا فكرة ان النيب محمد )( تويف اتراكً القر�

الن هللا تبارك وتعاىل تكفل ذكل )ان علينا مجعه( ومن م�ستلزمات هذا التكفل الاله�ي 

ان يؤدي النيب )( دوره يف امجلع واحلفظ ابلامتم والكامل ال ان يرتك ذكل منقوصًا 

غري مكمتل.

     يعلق وات عىل هذه الآايت قائاًل :" ان التف�ري الطبيعي للآايت تكل تعين ان 

آن املوح به من هللا واتبعه كذكل عند مجعه اي مجع الآايت  محمد اكن يعيد قراءة القر�

املكتوبة بشلك منفصل سوية... لو مل يكن محمد قد انشغل جبمع القر�آن سسيكون صعبًا 

آن ان هللا سسيقوم  ان نرى كيف ان زيد او اي م�مل اخر يقوم هبذه املهمة اليت اكد القر�

آن ف�سيكون من  هبا، ومن انحية اخرى لو ان محمد قد اجنز اجلزء الاكرب من مجع القر�

املفرتض انه امكل هذا العمل طبقًا للمبد�أ اذلي اكن يتبعه يف اجناز الرساةل " )3(.

     ان تعظمي ادلور اذلي لعبه زيد بن اثبت وغريه من الصحابة قد سامه يف احداث 

فوىض عارمة بتفاصيل امجلع، وابلتايل دفع ابجتاه رمس صورة مفتعهل وغري حقيقية لاكمل 

معلية امجلع. وبداًل من حماوةل فهم جحم ادلور اذلي قام به زيد خالل العرص الراشدي 

1- الآايت )16 - 19( سورة القيامة.

2- ملالحظة هذه الصورة املفتعةل ينظر: البخاري، ابوعبدهللا محمد بن اسامعيل اجلعفي )ت 256هـ(، حصيح 

 .10 جـ1، ص  امحد،  م�سند  حنبل،  بن  امحد  جـ4، ص1907.   ،1986 بريوت،  الفكر،  دار  البخاري، 

الرتمذي، محمد بن عيىس ال�لمي )ت279هـ(، سنن الرتمذي، حتقيق امحد محمد شاكر واخرون، دار احياء 

الرتاث العريب، بريوت، ال.ت، جـ 5، ص283. الن�ايئ، ابوعبدالرمحن امحد بن شعيب )ت303هـ(، فضائل 

العلوم، ط2، بريوت، 1992، جـ1، ص75. الزركيش، محمد بن  القر�آن، حتقيق فاروق حامدة، دار احياء 

هبادر بن عبدهللا )ت794هـ(، الربهان يف علوم القر�آن، حتقيق امحد ابو الفضل ابراهمي، دار املعرفة، بريوت، 

1971، جـ1، ص233. 
3-  Watt,Islamic revelation,p22.
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ما  النيب )( مع  الن�خة اجملموعة واحملفوظة يف حياة  بتدقيق  قيامه  يعدو  واذلي ال 

عىل  وتوزيعها  ن�خ  عدة  اىل  ن�خها  عىل  العمل  مث  ومن  الرجال،  حمفوظ يف صدور 

الامصار الاسالمية يف خالفة عامثن بن عفان. لقد فُهم هذا العمل اذلي قام به زيد عىل 

انه الرشوع جبمع القر�آن من صدور الرجال والصحائف والرقاع املفرقة واليت عرث عىل 

بعضها بعد سسنوات من وفاة النيب وابلصدفة !!! 

     هذه الصورة املفتعةل اعطت للم�ترشقني الفرصة يف ان يطعنوا ب�المة النص 

القر�آين وقد بدا ذكل واحضًا من خالل امل�ترشق وات  اذلي يُعد اقل امل�ترشقني طعنًا 

ب�المة النص القر�آين حيث قال :" يبدو مرحجًا ايضًا ان زيد وجد بعض الآايت دلى 

آن لها نفس البداية ولكن بهناايت خمتلفة... ان مشلكة جامع القر�آن سستكون  حفظة القر�

فامي اذا اكن عليه ان يعيد لك ما مجعه لعمل واحد لك مرة  �أو ان يت مبا هو خمتلف. يبدو 

ان الاسلوبني قد اتبعا ح�ب ظرف لك حاةل. ان من واجبات جامع القر�آن الاخرى 

هو ان يضع لك سورة ابلرتتيب الصحيح، وتُظهر تقارير عن خمطوطة ابن م�عود ان 

هناك اختالف يف الرتتيب " )1( .

العلامء الاوربيون       مث يشري وات اىل موقف امل�ترشقني معومًا ابلقول :" دلى 

شكوك حول الن�خة الاوىل اليت مجعت يف زمن ابو بكر بشلك خاص الن الاوراق 

اليت اعطيت اىل حفصه لالحتفاظ هبا يبدو اهنا مل تكن رمسية ابي حال من الاحوال. 

قد يكون الامر كذكل، ولكن يف تكل الفرتة قام زيد جبلب ما اسستطاع من اخملطوطات 

اليت وجدها ولكن بشلك غري رمسي " )2( . 

      نعود مرًة اخرى للت�أكيد عىل ما افرزه الاختالف والتناقض يف مضامني املروايت 

الاسالمية اخلاصة ابمجلع، واملت�أثرة بروح املناف�ة وال�عي الضفاء ادلرجات العليا عىل 

1-  Watt,Islamic revelation,p23.
2-Ibid، p24.  



47

خشوص حمددة من الصحابة من خالل بوابة مجع القر�آن وحفظه، ونتيجًة لهذه الرتاكامت 

املتناقضة جتمعت يف كتبنا مجةل من املروايت اليت شوشت الفكرة وقدمت املربرات 

تقديري مل يكن واحضًا  القر�آن يف  القر�آين. كام ان مصطلح مجع  النص  للطعن ب�المة 

وحمددًا عند اغلب الصحابة، ذلا وصف البعض مهنم  افعال عاديه وب�سيطه جدًا لبعض 

الصحابة عىل اهنا مجعًا للقر�آن، يف حني تغافلوا عن الوصف ادلقيق للك ما قام به النيب 

محمد )( خالل سسنوات ادلعوة من حرص شديد عىل احلفظ الشفه�ي، اىل احلرص 

الشديد عىل كتابة ما نزل من القر�آن، اىل مراجعة ما كتب من القر�آن يف لك عام، اىل 

تشجيع امل�لمني وحهثم عىل قراءة القر�آن وحفظه وادلوام عىل ذكل، تغافلوا عن وصف 

آن مفرقًا بني الرقاع !!!. اذن املشلكة  لك ذكل حىت قالوا ان النيب )( تويف اتراكً القر�

يف طريقة فهمنا للمصطلحات والتعبري عهنا يف مروايتنا، ذلا فنحن حباجة ماسة العادة 

النظر يف تراثنا. 
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الف�صل الثاين : " افرتا�صات من الوحي القراآين"

آن العريب " 1 -  " املعىن الضمين للقر�

2 -  " تصورات قاطعة "

3 - " افرتاضات كونية "

4 - " تصورات اترخيية " 

قراءة نقدية ملا ورد يف الفصل الثاين

آن العريب "  1 - عبارة " القر�

2ـ الافرتاضات الكونية 

3 - التصورات التارخيية 

4 - عاملية ادلعوة الاسالمية 
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1 - المعنى الضمني للقرآن العربي )مقاطع من كالم المستشرق مونتجمري 

    وات(
الويح  مرات يف  القر�آن مخس  نص  العريب" يف  آن  القر�  " عبارة  ذكر  لقد مت 

اذلي نزل عىل محمد، ولهذه العبارة معىن مل يدركها امل�لمون بشلك اكمل واليت لها �أمهية 

عظمية يف عرص عامل ما بني الأداين. النقطة الأساسسية �أن القران موجه من خالل محمد 

ن هذا يعين �أكرث من  اإىل الشعب اذلي يفهم العربية فاإذن البد �أن يكون مفهوما هلم، اإ

اسستخدام اللكامت املتعارف علهيا عند العرب يف �أوائل القرن ال�ادس. اإن مجمل احلياة 

تفكريها  معايري  بلك  والفكري  الثقايف  الوسط  اللغة وخصوصا يف  اسستخدام  اكمنة يف 

الفهم  ن  اإ التارخيية...  ومفاهميها  والأخالقية  امجلالية  وبقميها  اخلصوصية  وبنظرهتا  املمزية 

آن يتطلب معرفة الظاهرة املمزية حلياة العرب، وبطريقة تفكريمه، وخصوصا  احلقيقي للقر�

يف الصحراء )1( .

هتا عن  ذن فاللغة العربية ارتبطت بوسط ثقايف خاص فيه مظاهر خمتلفة مزيمّ اإ

ن لهذه احلقيقة �أمهية كربى خصوصًا يف عامل ما بني الأداين...2. �أوساط ثقافية �أخرى. اإ

�أنبياء  هبا  بعث  اليت  الرساةل  نفس  لقومه يه  القر�آن ابن رساةل محمد  �أكد  لقد 

االإميان ابهلل  الرساةل مثل  �أساسسيات  املقصود هو  ن  اإ يبدو من هذا  �آخرون لأقواهمم. 

وبيوم القيامة وابلأنبياء واملالئكة والكتب املقدسة. قد جيادل بعض علامء امل�لمني ابن 

آن وبني العهد القدمي واجلديد يعود اإىل التحريف اذلي حصل يف  الاختالفات بني القر�

هذه الكتب من قبل الهيود وامل�سيحيني، ولكن ما ذكر يف القر�آن عن التحريف يف تكل 

1-  Watt,Islamic revelation,p25.
2- Ibid, p25-26.
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الكتب اكن اقل بكثري مما �أكدته نظرايت امل�لمني املعارصين. يعود جزء من هذه النظرية 

آن ليس تكرارًا ابللغة العربية حملتوايت  آن نف�ه واذلي ذكر فيه بوضوح ان القر� اإىل القر�

الكتب الأخرى اليت �ُأويحَّ هبا للرسل الآخرين. كثريًا مما جاء فيه موجه بشلك خاص 

ىل العرب كام ورد يف ال�ورة )106( )1( واليت اكنت موهجة اإىل قريش، وكثري منه  اإ

�أيضا  يُعملمّ  امل�لمني لتبين الترصف الصحيح يف املناسسبات اخملتلفة يف حياة اجملمتع مثل 

الانتصار العظمي يف معركة بدر الكربى والرتاجع يف معركة احد والترصف اخمليب للآمال 

آن تؤكد عدم وجود تكرار  ن االإشارة اإىل هذه الأمور يف القر� من قبل البدو وهكذا. اإ

لكتب �أخرى بل انه اكن يتعامل مع قضااي معارصة ختص تكل احلقبة من     الزمن )2(.

ن املشلكة الأساسسية هنا يه عالقة ادلين خبصوصيات البرشية عامليا وهذا  اإ

ميكن تناوهل بطريقة �أخرى، قد يربز اعتقاد يف ان االإحداث املعينة يف حياة محمد عىل 

اجلوانب  متزي  عن  مثااًل  تعطي  اهنا  عىل  القر�آن  يف  عهنا  احلديث  مت  قد  املثال  سبيل 

الأساسسية من حياة محمد، ويعقب ذكل ت�أكيد القر�آن عىل طابعه العاملي رمغ انه يتضمن 

آن موجه اىل االإن�انية  االإشارة اإىل قوم معينني. ولهذا ال�بب ميكن اجملادةل ابلقول ان القر�

مجعاء وليس للناس من الأوساط الثقافية العربية. وهذه جحة قوية الن ادلين االإساليم 

�أجناس  تباعًا من  اإ العريب، وقد ك�ب  الثقايف  الوسط  ابعد من  قد توسع اىل مناطق 

ه للبرشية مجعاء وهو  وبيئات خمتلفة وهناك جواب قصري عىل ادعاء ان االإسالم موجمّ

لهيا االإسالم بعد بقدر كبري، تكل يه  ان هناك عدد من الأقالمي الثقافية واليت مل يدخل اإ

الأقالمي الثقافية  اليت حتتضن �أداين كربى، ومن املمكن، وهو امر طبيعي انه يف يومًا ما 

سسيقتنع غالبية هذه الأقالمي ابالإسالم ولكن �أيضا من املمكن ان الحيقق الاسالم مثل 

قلميه الثقايف ولكن  هذا التوسع،  ذلا ميكن القول ابن االإسالم قد جنح يف التوسع خارج اإ

َعَمهُميْ ِمنيْ  ي �َأطيْ ِ ُبُدوا َربَّ َهَذا اليَْبييِْت.اذلَّ ييِْف.فَليَْيعيْ ةَلَ الشسمَِّتاِء َوالصَّ ياَلِفهِميْ ِرحيْ
ِإ
ياَلِف ُقَرييٍْش.ا

ِإ
1- سورة قريش ))اِل

ٍف (( َمهَنُميْ ِمنيْ َخويْ آَ ُجوعٍ َو�
2- Watt,Islamic revelation, p27.
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ال يوجد ما يظهر ب�أن توسعه بشلك �أكرب سسيكون م�ستحياًل )1(.

يف  االإساليم  للتوسع  ابلن�سبة  الاعتبار  بنظر  �أخذمه  من  البد  �أمران  هناك 

املايض وهام : ان الأقالمي العربية اليت دخلها االإسالم اكنت ثقافيا مشاهبة للوسط الثقايف 

فيه  يكون  اذلي  االإقلمي  يف  انه  ويه  فهيا  شك  ال  اليت  واحلقيقة الاخرى  االإساليم. 

االإسالم م�سيطرا فان الأقوام احمللية ت�أثرت ابلثقافة العربية ويف اغلب الأحيان استبدلت 

�أقوام معينة اكنت م�ستعدة السستقبال  ن  اإ ثقافهتا ابلثقافة االإسالمية... من هذا يتضح 

االإسالم بعكس �أقوام �أخرى، وعىل �أية حال فان الأمر الأول ليس م�ستقال عن الأمر 

الثاين واملشار هلام انفا)2(. 

آنية يف الأقالمي اليت ي�سيطر فهيا ادلين االإساليم  ن توسع ما ي�مى ابلعقلية القر� اإ

ثقافية  �أقالمي  املقارن يف  التطور  احلال يف  كام هو  ضافية  اإ دراسة  ت�ستحق  يه ظاهرة 

ذا �أخذان بنظر  ن انتشار اجليش االإساليم قد قاد اإىل انتشار اجلنس العريب اإ �أخرى. اإ

الاعتبار الزجيات الرشعية للرجال. كام انترشت اللغة العربية �أيضا وقد مت اعامتدها حىت 

هنا غري م�لمة مثلام حصل يف مرص القبطية،  من الأقوام اليت ليس لها �أصول عربية �أو اإ

واكن امل�لمون اذلين احتفظوا بلغاهتم الأصلية قد حرشوا بعض اللكامت العربية يف لغاهتم 

ومثل هذه احلاةل حصلت دلى الفرس والأتراك والاردو )3( واملاليو )4( والهاوسا)5(. 

ن امل�لمني اذلين احتفظوا بلغاهتم قد احتفظوا بيشء من ثقافهتم الأصلية �أيضا.  اإ

1- Watt,Islamic revelation, p27-28. 
2-   ibid,p28.

آرية من عائةل اللغات الهندية الاوربية، ويه اللغة الرمسية يف ابك�ستان وبعض الوالايت  3- يه لغة هندية �

الهندية.

4- يه اللغة الرمسية للك من مالزياي وبرواني وسسنغافورة، يتحدث هبا اليوم اكرث من )20( مليون ن�مة 

آسسيوية، تكتب ابحرف عربية، واغلب متحدثهيا يف  5 - لغة الهاوسا ويه لغة تشادية تنمتي لعائةل اللغات الأفرو�

النيجر وشامل نيجرياي حبدود )50( مليون ن�مة.
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ضافية سسيكون من الصعب قول الكثري وبتفصيل ولكن سسنحصل  وحىت اذا مقنا بدراسة اإ

عىل انطباع هو انه يف مجيع احناء العامل االإساليم هناك عقلية اإسالمية مشرتكة )1(. 

انه يف الوقت احلارض هناك اقلمي اساليم ممزي  ان خالصة هذه الأفاكر هو 

هل خصوصيته عن الأقالمي الأخرى يف العامل. وعقلية هذا االإقلمي قد صيغت بشلك كبري 

من الثقافة العربية اليت نش�أت بظهور القر�آن، ويبدو �أن الناس يف هذا االإقلمي االإساليم 

مقتنعون به �أكرث من الاقالمي الثقافية الأخرى. انه حقًا ادلين اذلي يالمئ عقليهتم. وهذا 

ذ �أن وظيفة ادلين يه صياغة عقلية جديدة. ما هو همم يف ادلراسة  ليس امر�أ م�ستغراب اإ

احلالية دراسة عالقة القر�آن هبذه العقلية االإسالمية، وبشلك �أكرث ختصيصًا اإىل العقلية 

آن والعقلية العربية واملتضمنة  العربية واليت منت فهيا العقلية االإسالمية، والعالقة بني القر�

آاًن عربيًا " )2(. آن " قر� يف العبارة اليت وردت يف القر�

آن موجه ابدلرجة الأوىل اإىل العرب يف القرن ال�ابع  اإن الاعتقاد الراخس ابن القر�

آنية واليت لن تكون مرفوضة �أكرث مما قاهل العلامء  عطاء فكرة ملصادر الأفاكر القر� سي�هل اإ

التاسع عرش همووسني ابلبحث عن املصادر.  القرن  املايض. اكن علامء  الأوربيون يف 

اكنت فكرة النشوء يه ال�ائدة وابضطراب فكري معني فقد اكن املقرتح هو انه اذا 

ما �أظهرت �أصل  اليشء �أو من �أين اشستق فانك قد قدمت براهني عىل حقيقة ذكل 

اليشء... )3(.

ن�ان عبقري، ذلا فان هذا يعين ب�أننا ال ن�ستطيع احلديث عن  آن ليس من معل اإ       القر�

آن موجه �أساسا للعرب  ومه  آن نف�ه. ولكن من انحية �أخرى طاملا �أن القر� مصادر القر�
�أتباع محمد فانه لأمر مرشوع �أن ن��أل مك اكن العرب مت�أثرون ب�أفاكر ادلاينتني الهيودية 
وامل�سيحية �أو ب�أي شلك من اإشاكل الثقافات اليت اكنت سائدة يف الرشق الأوسط يف 

1-  Watt,Islamic revelation, p 28.
2- Ibid, p29.
3-   Ibid, p29-30.
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ذكل الوقت. اكن بعض العرب عىل اتصال ابلبزينطيني بشلك �أو ب�أخر وبال شك اكن 

دليم اطالع عىل الأفاكر الاغريقية وامل�سيحية، كام �أن هناك اثر لأفاكر الفرس يف شعر 

ما قبل االإسالم. �أهل املدينة تعلمّموا �أشسياء عديدة من الهيود املقميني هناك. ال تعطينا 

مصادر عقلية العرب ما قبل االإسالم معلومات كثرية عن عقلية العرب، ولكهنا  سامهت 

قليال يف فهمنا للعملية الثقافية يف ذكل الزمان. فمل تبلغنا ب�أي يشء عن كيفية نقل القر�آن 

ن القر�آن وجه اإىل العرب كيفام اكنوا مع ت�أثري ب�سيط من الأفاكر  اىل محمد. وميكن افرتاض اإ

الهيودية وامل�سيحية وابتصال ضعيف جدا مع احلضارات البعيدة عن اجلزيرة العربية )1(.

 

2. تصورات قاطعة )مقاطع من كالم المستشرق مونتجمري وات(
     تمتزي العقلية العربية عن بقية العقليات، مثلام تمتزي تكل العقليات بعضها عن البعض 

الاخر، ابفرتاضاهتا القاطعة. ال  تعود هذه الافرتاضات اإىل مضمون الفكر العريب ولكن 

الإشاكل املعايري الفكرية اليت عرب عهنا هذا الفكر.

اكنت �أشاكل الفكر هذه معومية حبيث �أن الرجل العادي اذلي يعيش يف جممتع صغري 

وبعقلية مشاهبة غري مدرك ملا ميكن �أن يكون ذلكل اجملمتع من ت�أثري عليه... )2(.

النقطة الأوىل يف هذا اجملال هو �أولوية القرابة الشخصية يف التفكري العريب. 

انه �أمر معروف لأولئك اذلين هلم صالت مع العرب حىت يف املدن الكربى يف الرشق 

الأوسط فانه يرى �أن دليم اهامتم بعالقة القرابة  ابلقياس اإىل الأوربيني العاديني. رمبا 

ىل �أهنم كشعوب اكنوا بعيدين عن اجملمتعات املتقدمة تكنولوجيًا، ومن انحية  يعود ذكل اإ

ذات  التارخيية  جبذوره  الشخص  دلى  معيق  شعور  بوجود  يتعلق  الأمر  فان  �أخرى 

العالقة هبذا الأمر... )3(.

1- Watt,Islamic revelation p30.
2- Ibid ,p30.
3- Ibid, p31.
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ن احد جوانب النشاطات االإن�انية هو المتيزي ما بني ما هو اجيايب �أو سليب،       اإ

دراك حول القدرة احملدودة الن يفعل املرء امرَا  ذا ت�أثري.  رمبا يف حياة الصحراء هناك اإ

هناك معتقد ابن  " العبد يرى شيئا ولكن هللا هل ر�أي �أخر" ولكن يف اجلزيرة العربية 

فان املبادئ بعيدة املنال. فقد اكن الاعتقاد ال�ائد هناك ابن الغذاء والرزق �أمر مقرر 

وكذكل "اجل" االإن�ان )�أي يوم وفاته( همام معل االإن�ان فان هذه الأمور لن جيري 

جمرد       منه  جعل  انه  �أو  االإن�ان  فعل  عىل  كثريا  اثر  قد  الأمر  هذا  تعديل.  �أي  علهيا 

اتبع... )1(   .

     من املعايري الأخرى تكل املتعلقة ابنتظام او عدم انتظام الطبيعة... وبعكس الأقوام 

اليت تعمل يف الزراعة واذلين يعمتدون عىل املوامس، فان البدو العرب غري عارفني ابنتظام 

الطبيعة  او عدم انتظاهما. ان سقوط املطر بشلك خاص يعترب �أمرًا شاذًا يف اجلزيرة 

العربية ففي سسنة معينة سسيزنل املطر بغزارة يف احد الوداين ولكن ليس يف وادي �أخر 

ليس بعيدا عنه، وهذه احلاةل قد تكون معكوسة يف ال�سنة اليت تلهيا، ذلكل فان حركة 

البدو تتغري من سسنة اإىل �أخرى. وهذا امر غري م�ستغرب يف �أن ال يكون للعرب معرفة 

ابنتظام الطبيعة وقوانيهنا  )2(.

ان غياب هذا الانتظام قد يكون هل عالقة ابمليل للتجزئة اذلي ظهر يف الفكر 

الاساليم يف وقت الحق. وهذا امليل اذلي يعترب ان لك حدث هو امر منعزل وليس 

جزءا من معلية متواصةل بل هو يشء منفرد ومعزول. ان النظرة املتطرفة هذه تقود اىل 

الت�أكيد، عىل سبيل املثال ابن الشجرة اليت يه �أمايم يف هذه اللحظة لن تكون يف حملها 

يف الزمن الالحق الا اذا اراد هللا ان تكون موجودة يف ذكل الوقت. قد يكون هذا 

امليل راجع اىل اعامتد مفاهمي اجلزئية اىل عوامل �أخرى مثل التصور الاساليم اىل هللا 

ولكن �أاًي  اكن مصدره فانه، ولفرتة طويةل لعب دورا يف الفكر الاساليم. ان الرتكزي عىل 

1- Watt,Islamic revelation p32.
2-  Ibid, p33.
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عدم ثبات الطبيعة وليس عىل اساس التقدم الطبيعي، رمبا يعود ال�بب اىل الاعتقاد 

ابن الطبيعة متغرية وغري اثبتة  مبا جيعل الرتكزي عىل احلاجة اىل الثبات يف حياة الناس. 

وكام هو معروف فان الق�م الاكرب من امل�لمني يدعون انف�هم ابل�ُسنمّة او اتباع سرية 

محمد. هذا املفهوم يعود اىل مرحةل ما قبل الاسالم، فقد اكنت القبائل البدوية حمافظة 

واكنت تعتقد ان سالمهتا تعمتد عىل سرية الاجداد  اي اعامتد وسائلهم يف تناول مش�لك 

احلياة اخملتلفة. ان ال�ُسنمّة تعين يف الأصل ) امل�ار املطروق( و بعبارة اخرى )الطريق 

ال�اكل( مبعىن ان امل�افر يف الصحراء عليه ان يثبت يف سريه عىل امل�ار املطروق 

واي خروج عنه يعين انه سيتوه ان مل يفقد حياته نتيجة ذلكل. ان هذا املفهوم هو اذلي 

صاغ التفكري الاساليم... ومن هنا جاء الطريق اجلديد للم�مل يف تعريفه للعالقة بني 

الاشسياء والان�ان... بيامن جند الانتظام والصمود والاسسمترارية لكها موجودة يف ارادة 

رادة هللا ويه م��أةل مشاهبة الإرادة الان�ان )1(.  الان�ان. فانتظام الطبيعة مرهون ابإ

آن للعملية التارخيية  ان اخلطوط العامة للتفكري هذه ت�أيت سوية مع مفهوم القر�

عىل الأقل يف بعض جوانهبا. فتارخي العرب الرحل مل يكن اكرث من سقوط وبروز لقبائل 

عديدة. مل تكن هناك اي معرفة فيه لتطور متواصل. مل يكن الزمن اخلاص بلك قبيةل 

امرًا ذا امهية. التارخي اساسًا هو عبارة عن تكرار منطي للأشسياء. من الأمور اليت جاء 

ذكرها يف القر�آن هو ان قبيةل تفوقت وازدهرت، جاءها رسول من هللا ولكهنم عصوا 

امر هللا فعاقهبم هللا ابلتدمري الاكمل.  ان تكرار هذه الفكرة هل جذور معيقة يف فكر 

ال�امية ... )2(.

النقطة الأخرية يه سلوك العرب حنو الاسامء، وبشلك عام، احملتوى    اللفظي. 

اكن هناك اوجه تشابه لهذا الأمر عند شعوب �أخرى. اكن هناك شعور من بني امور 

مى مل يكن من قبيل الصدفة او امرًا تقليداًي  �أخرى، ب�أن العالقة بني الامس واليشء امل�مّ

1- Watt,Islamic revelation, p33.
2- Ibid,  p34.
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بل �أن هناكل موامئة بني الامس املعنيمّ لليشء. رمبا هناكل واقعية يف هذه النظرة ولكهنا قد 

آن، كيف انه ُمنح معرفة  آدم يف القر� تضيع يف العودة اىل �أصل اللغة. يبدو مما جاء يف قصة �

الأسامء )ال�ورة 2 / الآايت 33-30( )1(. يف سفر التكوين كذكل هناكل قصة مماثةل 

عطاء الأسامء للأشسياء )2.19،20( )2(  ولكن يف هذه القصة تبني  آدم ابإ حول كيفية قيام �

آدم هو اذلي ذكر �أسامء الأشسياء والقصة عىل الأقل  من�جمة مع فكرة ان الأسامء جمرد  ان �

آدم الأسامء قبل ان يعطهيا  آن ب�أن هللا قد عَّمل � امر تقليدي. عىل عكس ذكل ما جاء يف القر�

للمالئكة. يبدو ان هناكل افرتاض م�سبق  ب�أن معرفة الأسامء تتضمن املعرفة لطبيعة الأشسياء 

وان هناكل عالقة وثيقة بني الامس وطبيعة اليشء. وابلتايل نفرتض ان تكل الت�ميات يه 

افرتاض م�سبق عائد اىل عقلية العرب ما قبل الاسالم... )3(.

آن مل ي�تند اىل دراسة  القر� املعيارية تظهر ان  النظرايت  القامئة من  ان هذه    

هنا اكنت  م�ستفيضة للموضوع وامنا هو جمرد م�ح ابتدايئ ليس �أكرث.  وعىل �أية حال فاإ

اكفية لتوضيح معىن ما يقوهل املرء حول عقلية العرب املمزية ما قبل الاسالم. ان هذا 

آن  يعطي دعامً قواًي لبعض علامء امل�لمني اذلين يقولون ابنه من غري املمكن ترمجة القر�

آن  من اللغة العربية اىل لغة �أخرى  وليس من املناسب فعل ذكل ) رمغ ان تف�ري القر�

ورشحه امر م�موح به  ومرغوب به ابلفعل( اخلالصة هنا ان الأمر ال يقترص عىل 

العقلية العربية حف�ب بل ان هناكل افرتاض علينا ان نرى ب�أن للك منطقة ثقافية لها 

ِفُك  َعُل ِفهيَا َمن يُفيِْ�ُد ِفهيَا َويَ�يْ ِض َخِليَفًة قَالُوا �َأجَتيْ َأريْ يِنمّ َجاِعٌل يِف اليْ
ِإ
َُّك ِلليَْماَلئَِكِة ا ذيْ قَاَل َرب

ِإ
1-  قوهل تعاىل ))َوا

اَء لُكَّهَا مُثَّ َعَرَضهُميْ عىََل اليَْماَلئَِكِة  َ َأمسيْ آَدَم اليْ � َ لَُموَن. َوعمَلَّ يِنمّ �َأعيْمَلُ َما اَل تَعيْ
ِإ
ُس كَلَ قَاَل ا ِدَك َونَُقِدمّ ُن نُ�سَِبمُّح حِبَميْ َماَء َوحَنيْ ادِلمّ

ََّك �َأنَت اليَْعِلمُي اليَْحِكمُي. قَاَل  ن
ِإ
َتنَا ا َّميْ الَّ َما عَل

ِإ
َ لَنَا ا َحانََك اَل ِعمليْ ن ُكنُتيْ َصاِدِقنَي . قَالُوا سُسبيْ

ِإ
اِء َهـُؤاَلِء ا َ فََقاَل �َأنِبئُويِن ِب�َأمسيْ

ُدوَن َوَما  ِض َو�َأعيْمَلُ َما تُبيْ َأريْ َماَواِت َواليْ يِنمّ �َأعيْمَلُ غَييَْب ال�َّ
ِإ
َّمُكيْ ا ميْ قَاَل �َألَميْ �َأُقل ل اهِئِ َ ا �َأنَب�َأمُه ِب�َأمسيْ ميْ فَلَمَّ اهِئِ َ ُم ِب�َأمسيْ آَدُم �َأنِبئيْ اَي �

ُتُموَن(( الآايت )30 - 33( سورة البقرة. ُكنُتيْ تَكيْ

آدم لريى ماذا يدعوها،  2- )وجبل الرب االإهل من الأرض لك حيواانت الربية ولك طيور ال�امء، ف�أحرضها اإىل �

آدم ب�أسامء مجيع الهبامئ وطيور ال�امء ومجيع حيواانت الربية.  آدم ذات نفس حية فهو امسها. فدعا � ولك ما دعا به �

و�أما لنف�ه فمل جيد معينا نظريه(. سفر التكوين الاحصاح الثاين )19 - 20(.
3-  Watt,Islamic revelation, p35
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نظرايهتا القياسسية املمزية اخلاصة هبا  )1(. 

3 - افتراضات كونية )مقاطع من كالم المستشرق مونتجمري وات(
          ال ميكن ابي حال من الاحوال ان تكون النظرايت املعيارية يه املظاهر املمزية 

ور حول  الوحيدة يف عقلية العرب ما قبل الاسالم فالبد لهؤالء القوم ان يكون هلم تصمّ

الكون. ليس لنا ان نفرتض ب�أن تكل النظرايت نظام مامتسك فاالعتبارات العامة ودراسة 

آن تظهر ابن هناك مزجي من الأفاكر يف اجلزيرة العربية من مصادر خمتلفة. قد تكون  القر�

بال شك من النظرة الكونية للأجيال ال�امية ال�ابقة واليت اكنت يف الاساس  م�تندة 

اىل  النظرايت الكونية للعهد القدمي وقد اضيف اىل ذكل الهيود والاغريق     وامل�سيحية 

وزرادشتية الفرس. ان الأفاكر هذه موجودة بدرجات متفاوتة يف عقول اذلين توجه هلم 

القر�آن وعارصوا محمد )2(.

 ان معظم العرب يف عرص محمد سواء �اكنوا من ساكن املدن او العرب الرحل 

العلوم  ويف  القبيةل،  بوثنية  يدينوا  سابقا،  ذكران  كام  اهنم،  مع  ابلوثنيني  تصنيفهم  ميكن 

ادلنيوية يعتقدون ان جوانب احلياة اخملتلفة مثل الرزق واترخي الوفاة، وما اذا اكن املرء 

سعيدًا يف حياته بشلك عام ام غري سعيد، يه امور حمددة سلفًا يطلقون علهيا )ادلهر 

او الزمن( وادلهر او الزمن ليس الاهًا يعبد ولكهنام قوة كونية ال ي�سهتان هبا. يف �آايت 

الَّ َحيَاتُنَا 
ِإ
من القران )ال�ورة 45 الآية 24(  اكن هناك اشارة للوثنيني)) َوقَالُوا َما يِهَ ا

الَّ يَُظنُّوَن(( )3(.  
ِإ
نيْ مُهيْ ا

ِإ
ٍ ا ُر َوَما لَهُميْ ِبَذكِلَ ِمنيْ ِعمليْ هيْ الَّ ادلَّ

ِإ
َيا َوَما ُييِْلُكنَا ا يَْيا نَُموُت َوحَنيْ ن ادلُّ

ة  فالفكرة الكونية يه ان رزق الان�ان وت�أرخي مماته ودرجة سعادته يه امور مثبتة ومقرمّ

سلفًا ) وان ليس بوسع الان�ان ان يفعل اي يشء ازاءها(  )4(. 

1- Watt,Islamic revelation,  p36..
2-   Ibid,p36-37.

3-  اآلية )24( سورة اجلاثية.

4- Ibid, p36-37.
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تبناها الاسالم عىل  اساس ان هللا وليس  الزمن او ادلهر من يقرر  وقد 

تكل الامور... اكن هناك شيئًا من الرتدد حول قدرة الان�ان عىل تغيري مصريه الهنايئ. 

العديد يعتقدون ابن اذلهاب اىل اجلنة او النار يعمتد عىل امتثاهل هلل من عدمه. ذلكل 

فقد مت حتديد حرية الان�ان وهناك من يرى ان الان�ان م�ؤول عن افعاهل... )1(. 

آن ايضا انه ليس لك الوثنيني العرب دليم النظرة نف�ها، فبعضهم  يتضح من القر�

عىل الأقل يعتقد ابالإهل الأعىل ولكن يف �أغلب الأحيان يقدمون الامتسهم اىل الالهة احمللية 

وعندما تشستد احلاجة هبم يتوهجون اىل الاهل الأعىل وبعد ان متر الأزمة يملون الاهل 

الاعىل ) انظر ال�ورة 39 الآية 8( )2(. )وال�ورة 29 الآية 65( )3(، من هذا املنطلق 

ابالإهل الأعىل ف�سيكون من ال�هل الأميان ابهلل... )4(.

ب�أنواع خمتلفة من  اعتقاد  القدمية  العربية  ادلنيوية  العلوم  لقد اكن يف جزء من 

تعرف ابمس اجلن ومفردها جنية واليت ت�مى ابالإجنلزيية ب      الروحية واليت  الاكئنات 

)genie(  يبدو ان بعضا من هذا اجلن جيد و�أخر يسء، ففي ال�ورة )72()5( حتدثت 

آن ف�أسلموا وهكذا فان لك جين مل ي�مل   عن اجلن اذلين اسسمتعوا اىل محمد وهو يقر�أ القر�

سسيذهب اىل النار. هناكل يشء مشابه للجن ولكن بدرجة �أعىل ومه املالئكة ومجيعهم 

آن يفرتض الألفة مع املالئكة، ويرى العلامء املعارصون  من الصنف اجليد. يبدو ان القر�

غالبا ب�أن هذه الفكرة قد جاءت للعرب من الهيود وامل�سيحيني قبل زمن محمد. لقد اكن 

1-  Watt,Islamic revelation,p37.

ِه ِمنيْ  لَييْ ِإ
ُعو ا َمًة ِمنيُْه نَِسَ َما اَكَن يَديْ هَلُ ِنعيْ َذا َخوَّ

ِإ
ِه مُثَّ ا لَييْ ِإ

َُّه ُمِنيًبا ا يَْ�اَن رُضٌّ َدعَا َرب ن
ِإ
َذا َمسَّ االيْ

ِإ
2- قوهل تعاىل  )) َوا

اِب النَّاِر(( الآية )8( سورة الزمر. َ ََّك ِمنيْ �َأحصيْ ن
ِإ
ِرَك قَِلياًل ا ِ �َأنيَْداًدا ِلُيِضلَّ َعنيْ َسِبيهِلِ ُقليْ تََمتَّعيْ ِبُكفيْ قَبيُْل َوَجَعَل لِلَّ

ُِكوَن((  الآية  َذا مُهيْ يرُشيْ
ِإ
ىَل اليْرَبِمّ ا

ِإ
ا جَنَّامُهيْ ا يَن فَلَمَّ ِلِصنَي هَلُ ادِلمّ َ ُمخيْ ِ َدَعُوا اللَّ َذا َرِكُبوا يِف اليُْفكليْ

ِإ
3- قوهل تعاىل )) فَا

)65( سورة العنكبوت.
4-   Ibid, p37.

آاًن  � نَا ُقريْ عيْ انَّ مَسِ
ِإ
َن اليِْجنمِّ فََقالُوا ا َُّه اسسيَْتَمَع نََفٌر ممِّ يَلَّ �َأن ِإ

5- سورة اجلن حيث ورد يف مطلعها قوهل تعاىل ))ُقليْ �ُأويِحَ ا

مِّنَا �َأَحًدا((.  َِك ِبَرب ُّرشيْ آَمنَّا ِبِه َولَن ن ِد فَ� شيْ ىَل الرُّ
ِإ
ًبا. َييِْدي ا جَعَ
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قبول فكرة اجلن والاميان هبا قد همد لها العرب الأوائل كام اعتربت املالئكة نوع من 

انواع اجلن. وابالسلوب نف�ه تقريبًا فان فكرة الشسيطان قد عرفها العرب قبل محمد من 

الهيود وامل�سيحيني ايضا )1(.

آن اشارات اىل صورة العامل اليت اكن يعتقد هبا عرب الصحاري  توجد يف القر�

ِض َوَما َطَحاَها( )2( بيامن  َأريْ قبل الاسالم. فالأرض ممتدة مثل الب�اط داخل اخلمية )َواليْ

ُفوًظا َومُهيْ  ًفا َمحيْ َماَء َسقيْ تكون ال�امء مثل سقف او خمية فوق هذا الب�اط )َوَجَعليْنَا ال�َّ

رُِضوَن( )3( وان ال�امء يرفعها هللا ومينعها من ال�قوط عىل الأرض ) �َألَميْ تََر  آاَيهِتَا ُمعيْ َعنيْ �

َماَء �َأنيْ تََقَع عىََل  ِ�ُك ال�َّ ِرِه َويُميْ ِر ِب�َأميْ ِري يِف اليَْبحيْ َ جَتيْ ِض َواليُْفكليْ َأريْ َ َسََّر لمَُكيْ َما يِف اليْ �َأنَّ اللَّ

َ اِبلنَّاِس لََرُءوٌف َرِحمٌي  ( )4( من الامور احملرية اليت جاءت يف  نَّ اللَّ
ِإ
ِنِه ا ذيْ

ِإ
الَّ اِب

ِإ
ِض ا َأريْ اليْ

ليَْقى  آن ان اجلبال قذف هبا اىل الأرض يك حيافظ علهيا من الاهزتاز او امليالن )َو�َأ القر�

َاًرا َوسُسُباًل لََعلَّمُكيْ هَتيَْتُدوَن( )5(  مثلام توضع االثقال  ِض َرَوايِسَ �َأنيْ تَِميَد ِبمُكيْ َو�َأهنيْ َأريْ يِف اليْ

الرحل.  العرب  نظرة  من  جاء  لكه  هذا  الرايح،  حتركها  ال  الب�اط يك  جوانب  عىل 

اَواٍت  مَسَ َع  سسَبيْ فََقَضاُهنَّ   ( ال�سبع  ال�اموات  يقول هللا حول خلق  �أخرى  ويف سور 

ًظا َذكِلَ تَقيِْديُر  يَْيا ِبَمَصاِبيَح َوِحفيْ ن َماَء ادلُّ َّنَّا ال�َّ َرَها َوَزي اٍء �َأميْ مّ مَسَ َح يِف لُكِ ِ َو�َأويْ َمنييْ يِف يَويْ

اليَْعِزيِز اليَْعِلمِي ( )6( ويبدو ان هذه الفكرة جاءت للعرب من الفل�فة الاغريقية واليت 

اكنت م�ألوفة لعلامء الطبيعة )7(.

آن واليت  القر� الهيود وامل�سيحيني اليت ذكرت يف  �أفاكر   الكثري عن  لقد كتب 

1-Watt,Islamic revelation,  p38..

2- الآية )6( سورة الشمس.

3- الآية )32( سورة الانبياء.

4- الآية )65( سورة احلج.

5- الآية )15( سورة النحل.

6- الآية )12( سورة فصلت.
7-  Ibid, p38. 
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تعترب اكفية لالإرصار عىل ان بعض الافاكر الكونية اليت جاءت من الهيودية وامل�سيحية 

والزرادشتية اكنت م�ألوفة دلى العرب قبل الاسالم. وهذا امر طبيعي فقد اكن الهيود 

مع  للمكيني  التجارية  االتصاالت  اىل  اضافة  العربية  اجلزيرة  يف  موجودين  والنصارى 

البزينطيني واحلبشسيني والامرباطورية الفارسسية.

 انه ابلفعل لأمر واحض ابن قصة نبوة محمد سادت بعد م�اعدة بعض الاشخاص 

مثل ورقة )1( ) ابن مع خدجية زوجة محمد( واذلي اكن يعرف قليال عن تصور ادلاينتني 

الهيودية وامل�سيحية. اكنت معرفهتم هامشسية وضعيفة لكهنا سامهت يف اعطاء محمد فهم 

عن هممته اخلاصة )2(. 

من اجلدير ابذلكر ان اللكمة اليت اسستعملت اوال وتكرر اسستخداهما يه لي�ت 

لكمة )نيب( كام يف الهيودية وامل�سيحية ولكن اللكمة اليت مزيت العرب يه لكمة )رسول( 

ليس فقط الن هذه اللكمة اليت تعين النيب او الرسول جاءت اىل عرب ما قبل الاسالم من 

املصادر الهيودية وامل�سيحية. ان افاكرمه الكونية متركزت عىل فكرة هللا يه اليت اكنت موضع 

الت�أثري ورمبا اكن هذا هو ال�بب يف رسوخ فكرة الرب الأعىل عند العرب ما قبل الاسالم. 

قد يكون هناك ت�أثري للزرادشتية يف هذه امل�ائل لكن اي ت�أثري للزرادشتية ميكن متيزيه 

ب�هوةل الن موقفها معروف ابلثنائية ازاء اخلري والرش وعىل فكرة الشسيطان �أو )ابليس(. ذلا 

فان فكرة اخلري والرش يف ذكل الزمان قد جاءت  من الفرس... )3(.

4 - تصورات تاريخية )مقاطع من كالم المستشرق مونتجمري وات(
العامة عند العرب ما قبل الاسالم حول هيلك اجملمتع  ابالإضافة اىل الأفاكر 

القريب والبعيد، واليت ميكن ان يطلق علهيا رؤية  املايض  اراء معينة حول  اكنت هلم 

1- يقصد بذكل : ورقة بن نوفل.
2-  Watt,Islamic revelation,, p38-39.
3- p39.  ibid,
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اترخيية. ان ادراكهم مل�ار الأحداث يف املايض مرتبط ابلهيلك الاجامتعي امل�ألوف دليم. 

بعد  مث  وتقوى  القبيةل  فهيا  تزدهر  اليت  الكيفية  يف  خربة  دليم  اكنت  فقد 

آن مع اختفاء قبائل سالفة كحقيقة معروفة  القر� زمن تضعف ورمبا ختتفي. لقد تعامل 

للمكيني وفرسها عىل ان ذكل حصل نتيجة لغضب هللا لعدم طاعهتم هل... وابلن�سبة 

للعرب قبل الاسالم ال توجد دليم فكرة عن ت�ل�ل  العالقة  بني القبائل اخملتلفة  

او الأحداث املرتبطة هبم. مل يكن هناك اطار مرجعي ي�اعد عىل ربط الأحداث غري 

املرتابطة. للك قبيةل معرفهتا حول اسامء رؤساءها او قادهتا واملعارك اليت دارت بني 

لك قبيةل و�أخرى واليت تؤرش دورة الأحداث اخملتلفة. واخلالصة يه ان التارخي يفهم 

بصعود �أو اهنيار قبائل ويف لك احلاالت ال توجد عالقة بني مجموعة و�أخرى.  اولئك 

اذلين  ومثود   عاد  قبائل  بوجود  معرفة  دليم  ان  يفرتض  واذلين  آن  القر� اذلين مسعوا 

ارسل هللا هلم النيب هود والنيب صاحل يف )ال�ورة 34 الآايت 15،16...( )1( وت�أيت 

التارخي  واليت حصلت يف  العرب   يذكرها  اليت  من الاحداث   الفيل  �أحصاب  قصة 

ابن  ادعاء  هناكل  يكن  مل   ...)2( اليِْفيِل(  اِب  َ ِب�َأحصيْ َُّك  َرب فََعَل  َكييَْف  تََر  لَميْ  �َأ القريب) 

اولئك اذلين اكنت دليم معرفة هبذه الاحداث قد فرسوها ابي شلك عىل ان لها 

آن  عالقة ابالإميان وقد تكون يف هذه الأحداث عنرص من عنارص الرواية اليت سامه القر�

هبا وهذا ما سسنتناوهل يف الفصل القادم )3(.

اضافة اىل ال�رية احمللية للأحداث يف اجلزيرة العربية اكنت هناك معرفة معينة 

ابلأجزاء التارخيية لالإجنيل. وبال شك فان هذه املعرفة جاءت من قنوات الافاكر الكونية 

نف�ها. وحىت يف ال�ور الاوىل للقر�آن اكنت هناك اشارة اىل بعض القصص الاجنيلية  

ٌة  َ ُكُروا هَلُ بدَليْ مِّمُكيْ َواشيْ ِق َرب اٍل لُكُوا ِمنيْ ِرزيْ يٌَة َجنََّتاِن َعنيْ يَِمنٍي َومِشَ آَ ميْ � َكهِنِ 1- قوهل تعاىل ))لََقديْ اَكَن ِل�سََباإٍ يِف َم�يْ

ٍء ِمنيْ  طٍ َو�َأثيٍْل َويَشيْ ِ َذَوايَتيْ �ُألُكٍ مَخيْ ميْ َجنََّتنييْ ِ نَّتهَييْ ليْنَامُهيْ جِبَ َل اليَْعِرِم َوبَدَّ ميْ سسَييْ ِ َسليْنَا عَلهَييْ َرُضوا فَ�َأريْ َبٌة َوَربٌّ غَُفوٌر. فَ�َأعيْ َطيمِّ

ٍر قَِليٍل(( الآايت )15 - 16( سورة سسب�أ. ِسديْ

2- الآية )1( سورة الفيل.
3- Watt,Islamic revelation, p40.
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العامة  �أخذت من مالحمها  القصص ولكهنا  لتكل  اعادة  مل تكن  ولكن تكل الاشارات 

وينبغي  فهيا.  امل�سبقة  املعرفة  بعض  لها دليم  املتلقني  ان  عىل  ميكن الاسستدالل  ومهنا 

مالحظة هذا الاسستنتاج بعناية. ان هذا ال يعين ان مجيع اهل مكة عىل معرفة بتكل 

القصص ولكن رمبا واحد او اثنني مهنم اكنت دليم معرفة عامة عن قصص لها عالقة 

آن ابلتلميح اىل بعض القصص فان الاهامتم ازداد  ببعض الاسامء. ولكن بعدما بد�أ القر�

دلى امل�لمني وخصوهمم هبا. فاذا قابلوا اشخاصا هلم املام بقصة ما فاهنم اكنوا يبادرون  

يبحثون  فامل�لمون وبضمهنم محمد اكنوا  التفاصيل  واملعلومات عهنا.  ابالسستف�ار عن 

آن بيامن يبحث اخلصوم عن نقاط من اجل توجيه النقد لدلعوة. وعىل  عن فهم �أفضل للقر�

محمد  بوجود  واملدينة  مكة  يف  ابالزدايد  اخذت  القصص الاجنيلية  معرفة  فان  العموم 

آن )1(. وسسيكون من الطبيعي ان تتطور املعلومات اليت عك�ها القر�

آن للمتلقني قد جاءهتم شفهيًا، ومل يكن هناكل  ان نوع املعلومات اليت افرتضها القر�

من يفرتض ان من بني يود املدينة من اكنت دليه معرفة علمية ابالإجنيل اكليت ميكن احلصول 

علهيا ابلقراءة حف�ب. اكن هناك عدد قليل من اذلين ي�ستطيعون القراءة ورمبا اكنوا قد قر�أوا 

كتايب العهد القدمي والعهد اجلديد. واذا اكنوا قد فعلوا ذكل فانه لن يؤثر عىل القصص اليت 

آن ال تشسبه  وصلت شفهيًا اىل املتلقني. ويف كثري من الأحيان فان القصص اليت املح لها القر�

القدمي   العهد  لها شسبه ابلقصص اليت وردت يف تف�ري  متامًا ما جاء يف الاجنيل، وامنا 

ىَل بيَِن 
ِإ
للهيود واملعروفة  بقصة  املدراش )2( وقصة معجزة طيور الطني )3( )َوَرُسواًل ا

ِفيِه  فَ�َأنيُْفُخ   ِ رييْ ئَِة الطَّ َكهَييْ نِي  الِطمّ ِمَن  لمَُكيْ  لُُق  �َأخيْ �َأيِنمّ  مّمُكيْ  َرِب آيٍَة ِمنيْ  ِب� ِجئيُْتمُكيْ  �َأيِنمّ قَديْ  ائِيَل  َ سيْ
ِإ
ا

مّئمُُكيْ ِبَما تَ�ْألُكُوَن  ِ َو�ُأنَِب ِن اللَّ ذيْ
ِإ
َت اِب ِي اليَْمويْ َأبيَْرَص َو�ُأحيْ ََه َواليْ َأمكيْ ِ َو�ُأبيِْرُئ اليْ ِن اللَّ ذيْ

ِإ
ا اِب ً فَيَُكوُن َطرييْ

ِمِننَي(... اكنت تكل القصص من  نيْ ُكنيُْتيْ ُمؤيْ
ِإ
نَّ يِف َذكِلَ َلآيًَة لمَُكيْ ا

ِإ
ِخُروَن يِف بُُيوِتمُكيْ ا َوَما تَدَّ

1- Watt,Islamic revelation, p41.

2- املدراش مفردة عربية تعين )البحث يف الكتاب املقدس( مبعىن اكرث وضوحا اهنا التعليقات عىل الاسفار 

الهيودية املعروفة.

3- الآية )49( سورة ال معران.
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هذا النوع معروفة دلى عامة الناس يف اجلزيرة العربية ومل تكن مفاجئة هلم  بل متوقعة 

طاملا اهنا اكنت شائعة دلى العامة... )1(.

ميكن القول ايضا ابنه يبدو من ال�سنني ال�ابقة دلعوة محمد يف مكة فان اتباعه 

وغريمه من املكيني ورمغ علمهم ببعض القصص الاجنيلية فاهنم تعاملوا مع تكل القصص 

كأحداث منفصةل متاما كام هو احلال يف سرية ت�أرخي العرب. رمبا مه مل يكونوا عىل اطالع 

عىل ت�ل�ل الأحداث اليت وردت يف العهدين القدمي واجلديد وال عىل العالقة الزمانية 

عىل  ابلتعرف  بد�أوا  حينئذ  مبواد الاجنيل  امل�لمني  معرفة  زادت  عندما  الأنبياء.  بني 

الأحداث يف عدد من  آن ت�ل�ل بعض  القر� لقد تضمن  الأحداث والأنبياء.  ت�ل�ل 

الآايت خالل الفرتات الأخرية يف مكة واملدينة... )2(.

يف املقام الثالث وابالإضافة اىل معرفة اترخي اجلزيرة العربية القدمي وبعض الأجزاء 

آن يفرتض معرفة التارخي املعارص ومن الواحض ان �أتباع  التارخيية الأخرى لالإجنيل فان القر�

محمد البد واهنم اكنوا يعلمون مبا اكن جيري حوهلم وابلأحداث اليت اكنوا جزءا مهنا. اكن 

هناك مؤرش يف الأايم الأوىل اإىل ازدهار جتارة املكيني والقوافل العربية. ويف زمن املدينة 

آن يفرس احدااًث عديدة مل يتطلب تف�ريها طاملا اهنم اكنوا يعرفوهنا، ولكن اكنوا  اكن القر�

دامئا ما حيتاجون اإىل معرفة الاسسباب  الحداث معينة – الاندحار يف معركة �أحد عىل 

سبيل املثال – وما يه �أمهية هذه الأشسياء من وهجة نظر هللا )3(.

ان الغرض من هذا الفصل اكن للت�أكيد عىل االتصاالت واليت مل حتصل يف فراغ 

عقيل  ولكن تفرتض العقلية املركبة ملتلقي املعلومات... )4(. 

1-  Watt,Islamic revelation,  p41-42. 
2-  Ibid, p42. 
3-  Ibid, p42-43. 
4-   Ibid، p43.
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قراءة نقدية ملا ورد يف الف�سل الثاين

1 - عبارة " القرآن العربي " 
آن العريب " يف نص القر�آن مخس مرات يف الويح اذلي       "لقد ذكرت عبارة " القر�
نعم يه فكرة  ادلهاء واملكر.  ِاملاحة  ال ختلو من  بد�أها وات،  نزل عىل محمد" هكذا 

القر�آن ودين الاسالم اختصا  لت�أكيدها يف كتابه هذا، من ان  استرشاقية سعى وات 

آن الكرمي  ابلعرب وحدمه، عىل ان النيب محمد )( �ُأرسل من بيهنم وبلغهتم، وكتابة القر�

بلغة العرب كذكل. وعليه فهام ال ميثالن الاقوام غري العربية الن تكل الاقوام ال يتحدثون 

العربية وال يفهموهنا، وال تقوم علهيم احلجة يف ذكل، وقد اسستدل امل�ترشقون عىل بعض 

َسليْنَا ِمن  آاًن َعَرِبيًّا(( )1(، وقوهل تعاىل))َوَما �َأريْ � انَّ �َأنَزليْنَاُه ُقريْ
ِإ
آنية كقوهل تعاىل ))ا الآايت القر�

ِمِه(( )2(، وقوهل تعاىل))َو�َأنِذريْ َعِشرَيتََك الَأقيَْرِبنَي(( )3(. الَّ ِبِلَ�اِن قَويْ
ِإ
ُسوٍل ا رَّ

     يف واقع الامر حنن امام ت�ائل همم، هل ان القر�آن خاص ابلعرب وحدمه، ام هو 

لعموم البرش عىل الكرة الارضية ؟ 

     من املعلوم انه كتاب هللا عز وجل اذلي انزهل عىل عبده ورسوهل املصطفى محمد بن 

عبدهللا )(، ليكون دسستورا للك البرش بغض النظر عن لغاهتم والواهنم وثقافاهتم، 

آايته هو مل خيتص بلغة او لون او ثقافة اطالقا وانك لتجد املرونة والتوازن والاحاطه ب�

1- من الآية )2( سورة يوسف.

2- من الآية )4( سورة ابراهمي.

3- من الآية )214( سورة الشعراء.
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التنوع  لتالمئ وت�ستوعب طبيعة  الش�لكه  اهنا جاءت عىل هذه  ما يؤكد كل  واحاكمه 

والاختالف ما بني البرش مجيعًا فاخلطاب القر�آين ت�ود فيه الصبغة العامة ال اخلاصة، 

هو وان احتوى عىل النوعني من اوجه اخلطاب العام واخلاص، الا ان الرتكزي لك الرتكزي 

اكن عىل معوم البرش من خالل توجيه اخلطاب للناس عامًة، والامنذج كثرية لهذا النوع 

من اخلطاب : 

1- خطاب موجه لعموم البرش ولكن بصيغة خماطبة الان�ان. فهذه اخملاطبة مل تبحث 

يف هوية الان�ان وخصوصيته، بل عربت عنه عىل اساس انه ممثل لعموم الناس. وجاء 

ذكل من خالل �آايت عدة : 

ًحا فَُمالِقيِه(( )1(وقوهل . 1 مَِّك َكديْ ىَل َرب
ِإ
ََّك اَكِدٌح ا ن

ِإ
نَ�اُن ا

ِإ
َا اال كقوهل تعاىل ))اَي �َأيُّ

َي بَنَانَُه. بَليْ يُرِيُد  ِ َُّ�ومّ َع ِعَظاَمُه. بىََل قَاِدِريَن عىََل �َأن ن َ َّن َمجيْ نَ�اُن �َأل
ِإ
َ�ُب اال تعاىل ))�َأحَييْ

نَ�اُن �َأن 
ِإ
َ�ُب اال ُم اليِْقيَاَمِة(( )2(، وقوهل تعاىل ))�َأحَييْ َن يَويْ �َأُل �َأايَّ ُجَر �َأَماَمُه. يَ�يْ نَ�اُن ِلَيفيْ

ِإ
اال

 ِ َجنييْ ويْ ى. فََجَعَل ِمنيُْه الزَّ ىَن.مُثَّ اَكَن عَلََقًة فََخلََق فََ�وَّ يِنمٍّ يُميْ ن مَّ َفًة ممِّ َك ُسًدى �َألَميْ يَُك نُطيْ َ يرُتيْ

ت(( )3(. ِيَ اليَْمويْ َكَر َوالُأنَث. �َألَييَْس َذكِلَ ِبَقاِدٍر عىََل �َأن حُييْ اذلَّ

2- خطاب موجه لعموم الناس وبصيغة املفردة نف�ها ) الناس (، اذ وردت يف �آايت 

عديدة وقد ابنت علهيا عالمات الرمحة الالهية اليت يدعو فهيا الناس اىل اتباع طريق 

الهداية، وترك دروب الظالل، والتعلق بطاعة هللا الهنا حبل النجاة الوحيد، رمحة هللا 

سسبحانه وتعاىل كبرية حيامن يذكر الناس بضعفهم وقةل حيلهتم، واهنم امام موعد للح�اب، 

ويدعومه للهتيؤ ذلكل اليوم املوعود ابلتقوى والعمل الصاحل. واعتقد جازمًا انه خطاب 

آنية الكرمية ادلاةل عىل  غري خمصوص مبةل او بفئة او طائفة، وهذه مناذج من الآايت القر�

ما ذكرانه :

1- الآية )6( سورة الانشقاق.

2- الآايت ) 3 - 6( سورة القيامة.

3- الآايت )36 - 40( سورة القيامة.
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َا َأَن َلُكْم َنِذيٌر مُِّبنٌي(( )1(،       قول هللا تبارك وتعاىل (( ُقْل َي أَييَُّها النمَّاُس ِإنمَّ

لَِّما ِف  َقْد َجاَءْتُكم ممَّْوِعَظٌة مِّن رمَّبُِّكْم َوِشَفاء  أَييَُّها النمَّاُس  وقوهل تعاىل ))َي 

الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْحٌَة لِّْلُمْؤِمِننَي(( )2(، وقوهل تعاىل ))ُقْل َي أَييَُّها النمَّاُس َقْد 
َا  لِنيَْفِسِه َوَمن َضلمَّ فَِإنمَّ ييَْهَتِدي  َا  اْهَتَدى فَِإنمَّ َفَمِن  َجاءَُكُم الَْقُّ ِمن رمَّبُِّكْم 
النمَّاُس  أَييَُّها  َي  تعاىل ))ُقْل  )3(، وقوهل  ِبوَِكيٍل((  َعَلْيُكم  َأَنْ  َوَما  َعَلييَْها  َيِضلُّ 
ِإَلَه ِإلمَّ  ُمْلُك السمََّمَواِت َواْلَْرِض َل  َلُه  يًعا المَِّذي  ِإلَْيُكْم جَِ ِإّنِ َرُسوُل اللمَِّ 
ُهَو ُيِْيي َوُيِيُت َفَآِمُنوا ِبللمَِّ َوَرُسولِِه النمَِّبِّ اْلُمِّيِّ المَِّذي ييُْؤِمُن ِبللمَِّ وََكِلَماتِِه 
َواتمَِّبُعوُه َلَعلمَُّكْم تيَْهَتُدوَن(( )4(، وقوهل تعاىل ))َي أَييَُّها النمَّاُس ِإْن ُكنيُْتْم ِف َرْيٍب 
ِمَن اْلبيَْعِث فَِإنمَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن تيُرَاٍب ُثمَّ ِمْن نُْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثمَّ ِمْن ُمْضَغٍة 
َ َلُكْم َونُِقرُّ ِف اْلَْرَحاِم َما َنَشاُء ِإَل َأَجٍل ُمَسمًّى  ُمَلمََّقٍة َوَغْيِ ُمَلمََّقٍة لِنيُبينيِّ
ُثمَّ ُنْرُِجُكْم ِطْفًل ُثمَّ لِتيَبيُْلُغوا َأُشدمَُّكْم َوِمْنُكْم َمْن ييُتيََوفمَّ َوِمْنُكْم َمْن ييَُردُّ ِإَل 
فَِإَذا  َهاِمَدًة  اْلَْرَض  َوتيََرى  َشييًْئا  ِعْلٍم  بيَْعِد  ِمْن  ييَْعَلَم  ِلَكيْيَل  اْلُعُمِر  أَْرَذِل 
أَنيَْزْلَنا َعَلييَْها اْلَماَء اْهتيَزمَّْت َوَرَبْت َوأَنيْبيََتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َبِيٍج (( )5(، وقوهل 
تعاىل ))َي أَييَُّها النمَّاُس اتيمَُّقوا َربمَُّكْم ِإنمَّ زَْلَزَلَة السمَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم. ييَْوَم تيََرْونيََها 
َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعممَّا أَْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحٍْل َحَْلَها َوتيََرى النمَّاَس 

ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى َوَلِكنمَّ َعَذاَب اللمَِّ َشِديٌد(( )6( .
     وفصل اخلطاب يف اخلطاب نف�ه، اذ املتتبع للخطاب القر�آين وب�هوةل سسيدرك انه 

آايته ابلنيب او احصابه او موجه لعموم بين البرش مع وجود اخملصوص، واختصاص بعض �

1- الاية )49( سورة احلج.

2- الآية )57( سورة يونس.

3- الآية )108( سورة يونس.

4- الآية )158( سورة الاعراف.

5- الآية )5( سورة احلج.

6- الآيتني )2-1( سورة احلج.
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اهل مكة او غريمه ممن اكنوا اطراف فاعلني يف زمن ادلعوة ال يعين ان هللا تعاىل جعل 

اًل من اجلهم دون ابيق البرش. القر�آن خاصًا هبم، وُمزنمّ

يشعر  الفصل  هذا  يف  السسامي  وات،  امل�ترشق  نصوص  يقر�أ  اذلي  ان       

انه امام عالمات  واحضة من القلق واخلوف من م�ستقبل الاسالم عىل الوجود امل�سيحي 

الانتشار  وخطورة  قمية  ي�تشعر  اكن  للم�ستقبل  جيد  قارئ  وات   فلأن  حتديدًا، 

الاساليم، ويدرك انه يف امل�ستقبل سسهيدد البنية امل�سيحية، بل سسيدفع هبا حنو الاهنيار 

التام. نعم هذا القلق بدا واحضًا يف نصوصه، لقد حاول الت�أثري عىل نضوج الفكرة عند 

آن والرساةل الاسالمية من خالل الاشارة اىل توسع وانتشار  امل�لمني، فكرة عاملية القر�

الاسالم احلايل اذلي يراه ابنه ال ينطلق من كونه دين عاملي بقدر ما هو مرتبط حباةل 

الفراغ والضعف ادليين اذلي توسع عىل ح�ابه يف تكل املناطق، وهذا الامر لن يتحقق 

العاملية هنا فكرة مغلوطة بدليل وجود  مع بيئات الاداين الكبرية، وابلتايل فان فكرة 

اداين كربى م�سيطرة عىل م�احات واسعة من الكرة الارضية. لقد بذل وات هجدًا كبريًا 

للتقليل من قمية فكرة عاملية الاسالم مراعاًة للمصلحة امل�سيحية وارى من املفيد الرجوع 

آن موجه لالن�انية مجعاء وليس  اىل نصه اذلي قال فيه :"... ميكن اجملادةل ابلقول ان القر�

العربية فقط، وهذه جحة قوية الن ادلين الاساليم قد  الثقافية  للناس من الاوساط 

آجناس وبيئات  توسع اىل مناطق ابعد من الوسط الثقايف العريب، وقد ك�ب اتباعًا من �

خمتلفة وهناك جواب قصري عىل ادعاء ان الاسالم موجه للبرشية مجعاء وهو ان هناكل 

عدد من الاقالمي الثقافية واليت مل يدخل الهيا الاسالم بعد بقدر كبري، تكل يه الاقالمي 

الثقافية اليت حتتضن �أداين كربى "  )1(. 

     اذن هو يعتقد ابن فكرة عاملية الاسالم امنا اصبحت راسة عند امل�لمني بعد 

ان حتقق توسعهم عىل ح�اب مناطق غري عربية. ويرى كذكل ابن ثقافة هذه الاقالمي 

اجلديدة قد انبثقت بدرجة كبرية من خالل الثقافة العربية حتديدًا !!!.

1-  Watt,Islamic revelation,p27.
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آنية       ال اريد تكرار احلديث حول عاملية الاسالم مفا اسستعرضناه من نصوص قر�

تكفينا، ولكنين اجد ان التعامل مع الثقافة العربية عىل اهنا نتاج برشي متكنت من فرض 

نف�ها عىل واقع ادلاينة الاسالمية فاصبحت ممثةل لها عىل امل�ستوى العاملي !!! اجده 

ال�امية.  الاسالم هو من اعطى قمية وماكنة  الرساةل الاسالمية  تعاماًل جمحفًا حبق 

للعرب حيامن رشفهم هللا تعاىل حبمل لوائه، الاسالم هو من ارتقى ابلعقل العريب حيامن 

ارتقى به من قاع اجلهل اىل نور املعرفة وليس العكس، الثقافة الاسالمية انبثقت من 

آن الكرمي ابدلرجة الاوىل وال�سنة النبوية املطهرة، والميكن القول اهنا قد ودلت من  القر�

الثقافة العربية، الن ما سسبق عرص الويح وبداية ادلعوة مل يكن هناكل اي شئ اجيايب 

يك تعرب عنه الثقافة العربية.

     اما القول ابن العرب ت�أثروا ابفاكر ادلاينتني الهيودية وامل�سيحية او بثقافة البزينطيني 

احمليطة  ابلثقافات  يت�أثروا  مل  اجلاهلية  العرب يف  ابن  نعتقد  ان  اخلط�أ  ملن  انه  وغريمه، 

ثقافات دينية او حرضية، فالعقل العريب ش�أنه ش�أن البرشية مجعاء،  هبم سواء �اكنت 

يصدق عليه ما يصدق علهيم، يت�أثر مبا حييط به من ثقافة وحضارة، ولكن ماهو مقدار 

الت�أثر ؟ ومايه حدود رقعته اجلغرافية ؟ وماهو امتداده الزمين ؟ مفن عالمات  هذا 

قبل الاسالم،  العريب  وال�لوك  العقل  م�ستوى  عىل  ذكل  ينعكس  ان  الت�أثر  وقوع 

يف  العرب  حياة  عىل  احلرضية  الثقافات  او  اوامل�سيحية  للهيودية  الاجيايب  الأثر  فاين 

آن الكرمي يصف حاهلم يف قوهل تعاىل ))َما تيَْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه ِإلمَّ  اجلاهلية !!! والقر�

ُ ِبَا ِمْن ُسْلطَاٍن(( )1(، وقوهل تعاىل  َأْسَاًء َسمَّييُْتُموَها أَنيُْتْم َوَآَبؤُُكْم َما أَنيَْزَل اللمَّ
))قَاُلوا نيَْعُبُد َأْصَناًما فيََنَظلُّ َلَا َعاِكِفنَي. قَاَل َهْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَن.أَْو 
ييَنيَْفُعوَنُكْم أَْو َيُضرُّوَن.قَاُلوا َبْل َوَجْدَن َآَبَءَن َكَذِلَك ييَْفَعُلوَن )))2(. هذا هو 
الواقع ادليين للعرب قبل الاسالم عاكفني عىل عبادة الاصنام والاواثن عىل الرمغ من 

1- الآية )40( سورة يوسف.

2- الآايت )71 - 74( سورة الشعراء.
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وجود التجمعات ادلينية الهيودية وامل�سيحية يف شسبه اجلزيرة، فلامذا مل تؤثر عىل عقائدمه 

وترتقي هبا عن عبادة الاصنام ! ونتيجة ذلكل عاش العرب يف جاهليهتم احنرافًا دينيًا 

كبري القى بظالهل عىل مجمل حياهتم العامة من حيث ال�لوك والافعال وحىت التصورات 

لطبيعة احلياة والاخرة، ويف طبيعة البناء والعالقات الاجامتعية.

     ان الرساةل الاسالمية اليت اصبحت يه القاعدة الاساس اليت انبثقت مهنا الثقافة 

العربية، النه مل يكن يف املورواثت العربية ما ميكنه الصمود واملناف�ة مع ما جاءت به هذه 

الرساةل من القمي واملبادئ والاعراف، ولهذا ميكننا ان نعرب عن  الثقافة العربية بشلكها 

اذلي ظهرت به وانترش اهنا ودلت من رمح الرساةل الاسالمية، وعليه فال جمال بعدها 

ملناقشة تكل الاشارات الاسترشاقية، الن املوراثت العربية القدمية مل يكن لها اي قمية 

يف مقابل ما اضافته الرساةل الاسالمية .

2ـ االفتراضات الكونية 
     ان املؤثرات الفكرية والاعتقادية اليت يتحدث عهنا وات اكنت حباجة اىل مناخ 

احمليطة هبم،  والبيئة  مكة  اهل  عقول  لها م�احة يف  القبول وخيصص  لها  يوفر  مالمئ 

فاب�ط مقدمات ذكل املناخ مل تكن متوفرة ويه الرغبة حنو املعرفة وال�عي لتحصيلها 

)1(، الرغبة يف املعرفة يه اليت تدفع ابحصاهبا حنو البحث يف الثقافات والاداين احمليطة 

والاخذ مهنا ما دامت تقدم الاضافة، لقد اختلف العنرص العريب يف وسط شسبه اجلزيرة 

العربية عن العريب املتواجد عىل اطرافها، اختلفا يف طريقة التعاطي مع املؤثرات املن�وبة 

لالداين ال�اموية او املراكز احلضارية، وذلكل ميكن ان تنطبق صفة اجلهل بن�سبة اعىل 

وامل�سيحية.  للهيودية  املن�وبة  ابملؤثرات  يت�أثروا  مل  كوهنم  حييطه  وما  امليك  اجملمتع  عىل 

1- ينظر: العيل، صاحل امحد،  دراسات يف تطور احلركة الفكرية يف صدر الاسالم، مؤس�ة الرساةل، ال.ت، 

ص5.
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امل�ترشق لكود اكهني)1( يدمعنا هنا بقوهل : " لقد انتظم هؤالء البدو يف قبائل، ومه 

ال يتقبلون سلطااًن علهيم... اما عقيدهتم فقد اكنت فقرية جدًا تنحدر من معتقدات سامية 

قدمية ابرز سامهتا اخلوف من الشسياطني عىل اختالف انواعها ".  بيامن اجملمتعات العربية 

القاطنة يف اطراف شسبه اجلزيرة العربية ال ينكر ت�أثرمه وبشلك خاص ابلنرصانية )2( ، 

ولكن قبول فكرة ت�أثر تكل اجملمتعات العربية يف اطراف شسبه اجلزيرة، ال يغري اطالقًا من 

حقيقة بقاء اجملمتع امليك دون اخلضوع اىل املؤثرات اخلارجية املن�وبة للهيودية وامل�سيحية 

قبيل انطالق ادلعوة الاسالمية .

     ان الوقوف عىل الواقع ال�ائد انذاك والتعرف عىل تفاصيهل اليت حتدثت عهنا بعض 

آنية املباركة، فضاًل عام ذكرته كتب التارخي واخباره، يؤكد ومبا ال يقبل الشك  الآايت القر�

عىل ان الرغبة يف حتصيل املعرفة هذه مل تكن ضن اولوايت اهل مكة، ومل تكن ضن 

بلك  التجاري  ابلعمل  وهو الانغامس  امه  هو  مبا  النشغاهلم  وذكل  احلياتية،  ح�اابهتم 

تفاصيهل، ومع ان العمل التجاري وفق مفهومه احلايل تدخل يف حيثياته سسبل حتصيل 

الان�ان للمعرفة، الا انه يف عرص جاهلية العرب مل يكن كذكل بدليل ان القراءة والكتابة 

مل يكن لها اي وزن واعتبار دليم رمغ امهيهتا يف العمل التجاري )3(، فهم جتاوزوا امهيهتا 

مبا اس�وه من اساليب وطرق ملامرسة التجارة بعيدًا عهنا. وابلتايل فان الرغبة يف حتصيل 

1- اترخي العرب والشعوب الاسالمية، ترمجة بدر ادلين القامس، دار احلقيقة للطباعة والنرش، لبنان، 1983، 

ص11.

اجلامعية  املؤس�ة  احلضاري والاجامتعي،  قبل الاسالم ووهجها  العرب  اداين  داود، جرجس،   : ينظر   -2

لدلراسات والنرش والتوزيع، بريوت، 1981، ص274-275.

3- مل يكن اترخي دخول اخلط العريب اىل البيئة املكية قدميًا، فقد ت�أخر حىت وقت ظهور ادلعوة الاسالمية، 

ومن الاشارات ادلاةل عىل حداثة اخلط والكتابة عندمه، انه مل يتعلمها سوى عدد قليل جدًا من ابناءمه، فضاًل 

عن كون اخلط رديئًا وقارصًا، وجتربة الكتبة املعدودين جتربة ضعيفة، ولو اكنت التجربة قدمية حلُ�ن اخلط العريب 

والكمتل ما اكن به من نقص، وملا اكنت احلاجة الحقًا يف العصور الاسالمية اىل جتويده وضبطه.ينظر: شاهني، 

آن، دار القمل، القاهرة، 1966، ص67-68. عبدالصبور، اترخي القر�
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املعرفة غابت عن اهل مكة قبل ظهور الاسالم، وعليه الميكن تصور ان هذه املؤثرات 

نفذت اىل عقوهلم حامةًل تكل املضامني املتقدمة قياسًا مب�ستوايهتم العقلية، انهيك عن 

اختالفها التام عن طبيعة مشاغلهم اليومية املتجهة صوب التجارة وتفاصيلها.

آنية املباركة اليت تكفلت بنقل صورة واحضة       من املهم جدا الاسستعانة ابلآايت القر�

لتصورمه الكوين، وامل�ستوى العقيل اذلي بلغوه يف جاهليهتم، ملا متثهل هذه الآايت من 

قمية عالية جدًا من املصداقية وادلقة. فعىل م�ستوى العبادة، ارشكوا ابهلل تبارك وتعاىل 

وذهبوا يف سبيل ذكل اقىص درجات الاحنطاط من خالل ما اختذوه من معبودات، 

كام يصفهم الباري عز وجل ))َوَجَعُلوا للمَِِّ ُشرََكاَء الِْنمَّ َوَخَلَقُهْم َوَخَرُقوا َلُه بَِننَي 

َوبيََناٍت ِبَغْيِ ِعْلٍم ُسْبَحانَُه َوتيََعاَل َعممَّا َيِصُفوَن(( )1(.
     واما تصورمه للمعاد وهناية احلياة ادلنيا فمل يتضمن تكل املعرفة القامئة عىل عودة 

للح�اب واجلزاء، الن تصورمه اكن قارصًا عن فهم  �آخر  الان�ان اىل احلياة يف عامل 

املعاد ومعناه، فتصوروا ان حدود حياة الان�ان تنهت�ي مبوته، اذ يبني هللا تبارك وتعاىل 

هذا الامر بقوهل ))َوقَاَل المَِّذيَن َكَفُروا َهْل َنُدلُُّكْم َعَلى َرُجٍل ييُنيَبُِّئُكْم ِإَذا ُمّزِقيُْتْم 

ُكلمَّ ُمَزمٍَّق ِإنمَُّكْم َلِفي َخْلٍق َجِديٍد )7( أَفيْتيََرى َعَلى اللمَِّ َكِذًب أَْم ِبِه ِجنمٌَّة َبِل 
المَِّذيَن َل ييُْؤِمُنوَن ِبْلَِخَرِة ِف اْلَعَذاِب َوالضمََّلِل اْلَبِعيِد ((  )2(.

آن الكرمي، كشغفهم ومعاقرهتم       واما عن املامرسات الفاسدة اليت فضحهم فهيا القر�

للخمر ومزاولهتم امليرس، فضاًل عن ثالثة عرش لواًن اخر من الوان الف�اد واليت ذكرت 

آن ومهنا الزان، اللواط، القذف، اكراه الفتيات عىل البغاء، وظاهرة و�أد البنات  يف القر�

وغريها.

بنات  املالئكة من الاانث وهن  ان  اعتقدوا  فقد  للمالئكة،  واما عن تصورمه       

أَِلَربَِّك  ))فَاْستيَْفِتِهْم  تعاىل  قوهل  يف  هذا  لتصورمه  الكرمي  آن  القر� اشار  وقد  هللا، 

1- الآية )100( سورة الانعام.

2- الآيتني )8-7( سورة سسب�أ.
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ِمْن  ِإنيمَُّهْم  َوُهْم َشاِهُدوَن.َأَل  ِإَنًث  اْلَمَلِئَكَة  َخَلْقَنا  اْلبيَُنوَن.أَْم  َوَلُُم  اْلبيََناُت 
اْلَبِننَي.َما  َعَلى  اْلبيََناِت  َلَكاِذبُوَن.َأْصَطَفى  َوِإنيمَُّهْم   ُ اللمَّ لَييَُقوُلوَن.َوَلَد  ِإْفِكِهْم 

َلُكْم َكْيَف َتُْكُموَن(( )1(.
آن الكرمي للمفاسد الاخالقية والاجامتعية       وبعد لك ماذكرانه وهو موجز ملا نقهل القر�

ُّعد  ماي وهو  ظهور الاسالم.  عند  هبا  وماحييط  مكة  الهل  وال�سياسسية  والاقتصادية 

لقبول تكل  يكونوا مؤهلني وم�ستعدين  مل  انذاك  العرب  ان  الرصحي عىل  ادلليل  مبثابة 

املؤثرات والتفاعل معها. فكيف لقوٍم الميتلكون مقدمات املعرفة، وغري �آهبني هبا حىت 

اهنم ال يقر�أون وال يكتبون، ينطبق علهيم هذا الوصف اذلي جاء عىل ل�ان امل�ترشق 

آن تظهر ابن هناك مزجي من الافاكر يف اجلزيرة  وات :" الاعتبارات العامة ودراسة القر�

ال�امية  لالجيال  الكونية  النظرة  من  بال شك  تكون  قد  خمتلفة،  من مصادر  العربية 

ال�ابقة واليت اكنت اساسًا م�تندة اىل النظرايت الكونية للعهد القدمي وقد اضيف اىل 

ذكل الهيود والاغريق وامل�سيحية وزرادشتية الفرس. ان الافاكر هذه موجودة بدرجات 

�أتبعه ابلت�أكيد عىل ان  القر�آن وعارصوا محمد " . مث  متفاوتة يف عقول اذلين توجه هلم 

آن،  آن احتوى عىل تكل املؤثرات وكأنُه حيدد لنا احد املصادر اليت سامهت بوضع القر� القر�

آن الكرمي اىل  ويذكران بتكل الفَّرية الاسترشاقية القدمية جدًا اليت قامت عىل ارجاع القر�

مصادر يودية وم�سيحية )2(، وليس ادل عىل ذكل من قوهل :" لقد ُكتب الكثري عن 

آن واليت تعترب اكفية لالرصار عىل ان بعض  افاكر الهيود وامل�سيحيني اليت ذكرت يف القر�

م�ألوفة دلى  اكنت  والزرادشتية  وامل�سيحية  الهيودية  من  جاءت  اليت  الكونية  الافاكر 

العرب قبل الاسالم ".

     خالل هذا املبحث وجدان وات يطرح عدة م�ائل، ومل يقف علهيا بوضوح ومل 

1- الآايت )149 - 154( سورة الصافات.

آن الكرمي، ص ص 96 - 99. 2- ينظر: الغزايل، القر�
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والقامئة  نف�ه،  للمبحث  العامة  الفكرة  ضن  مدرجة  تبقى  وامنا  ابلاكمل،  ي�ستوفها 

الهيودية  املؤثرات  قبل الاسالم اكنت حتتوي عىل  للعرب  الفكرية  املنظومة  ان  عىل 

تكل  اىل  يعود  وات  رؤية  وفق  الكرمي  آن  القر� تضمنه  ما  فان  وهكذا  وامل�سيحية، 

واسستخدام  ورسول  نيب  لكميت  حول  تلميحاته  تظهر  هذا الاساس  وعىل  املؤثرات 

عدهما  من  الاختيار  يف  الان�ان  وحرية  والرش  اخلري  فكرة  وكذكل  هلام،  امل�لمني 

والعالقة مع هللا سسبحانه وتعاىل. 

     ان من طبيعة الرشائع ال�اموية ان تتشابه يف فهم املبادئ والوسائل والادوات، 

من  امل�ترشقون  ماطرحه  م�ايرة  والميكن  وتعاىل،  تبارك  هو هللا  واحد  منبعها  الن 

فكرة انتقال املؤثرات لتصبح اجلزء الامه يف بلورة الرشيعة الاسالمية، فاالعتقاد بوجود 

املؤثرات، والارصار عىل ان لها دور يف بلورة الفكر العريب اابن ظهور الاسالم، يضعنا 

امام ت�اؤل منطقي جدًا ملاذا مل يعتنق العرب يف جاهليهتم الهيودية او النرصانية ما دام 

لتكل املؤثرات القدرة والاثر الواحض عىل العقلية العربية ؟

     ان التشابه املوجود بني ماجاء به الاسالم، وبني ما احتوته الرشائع ال�ابقة، امنا 

هو من ابب وحدة الرشائع ال�اموية يف مرجعيهتا، اليت يصدق وصفها ابدلين الواحد، 

مفا خصه هللا تبارك وتعاىل للرشائع ال�ابقة الخيتلف واليتقاطع مع ما خصه للرشيعة 

وان رشيعة الاسالم  حرفت،  قد  الرشائع  تكل  ان  بيهنم  الفارق  ان  الاسالمية. الا 

فظت ابرادة هللا تعاىل وامره. ان ماجاء به الاسالم وادى اىل احدث ذكل الاثر  حُّ

الاجيابية الكبري يف عقلية العريب امنا حي�ب لالسالم دون غريه. ان فهم العريب للكميت 

آن بدون ادن شك، ومل ي�أيت من تكل املؤثرات اليت  )النيب( و)الرسول( ات من القر�

الفرق بني لكميت  الهيا وات، والاختالف بني علامء امل�لمني يف م��أةل حتديد  يشري 

آنية من ذكٍر هلام، ومن  النيب و الرسول منش�أُه الاختالف يف فهم ماورد يف الآايت القر�

دون احلاجة اىل اسستعراض تكل الاراء اليت وردت يف كتب امل�لمني سسنكتفي بذكر 



76

ر�أي ال�سيد كامل احليدري )1(، اذلي �أراه من الاراء ال�ديدة املعتربة اليت ت�ستحق ان 

يؤخذ هبا، اذ ال يفرق ال�سيد اجلليل بني املفردتني، ويرى ابن لك نيب هو رسول، ولك 

رسول هو نيب، وقد انطبق هذا الوصف عىل لك من نوح وابراهمي وموىس وعيىس 

وخامت الانبياء واملرسلني محمد صلوات هللا وسالمه علهيم امجعني، فلك مهنم يف خشصيته 

بعدان : البعد الاول من خالهل بتلقى الويح الاله�ي. والبعد الثاين حيامن يؤمر اببالغ 

ما تلقاه، وعليه فان البعد الاول النبوة، والبعد الثاين هو الرساةل. فالفرق اذن يكون 

من خالل البعدين، وم�ستوى البعد الثاين، ولعلنا نزيد ابلقول هنا من خالل ت�اؤل 

منطقي، ما احلمكة من ان ينب�أ هللا تعاىل الرجل حىت يكون نبيًا ؟ هل ينب�أ الجل نف�ه ام 

الجل الناس، فاذا اكن ذكل الجل الناس حتقق حينئذ البعد الثاين وهو الرساةل فاصبح 

نيب ورسول يف اٍن واحد.

3 - التصورات التاريخية
ُّ�قط ما اسقطه يف املبحث ال�ابق من القول       هنا يف هذا املبحث �أراد وات ان ي

آن الكرمي يدين  بوجود املؤثرات الفكرية، جفعل من اجلانب التارخيي اذلي احتواه القر�
ابلفضل كذكل ذلات املؤثرات اليت اشار لها سابقًا .

     يف الواقع غاب عنه وعن غريه م��أةل غاية يف الامهية عىل م�ستوى املعرفة، تتضح 
ب�هوةل من خالل مجةل الت�اؤالت االتية : يف العالقة مابني معرفة العرب التارخيية قبل 

آن الكرمي ن��أل : من اضاف  الاسالم من هجة وبني اجلانب التارخيي اذلي احتواه القر�
اىل من ؟ ومن اكن حباجة اىل املعرفة التارخيية ؟ مث كيف لنا ان نضع املعرفة العقلية 
آن الكرمي ! ان  املتواضعة دلى العرب يف قبال احلقائق واملعارف املتاكمةل الواردة يف القر�

مجمل احلقائق واملعارف مبختلف اصنافها اليت اصبحت مفهومة ومعلومة دلى العرب بعد 

1- ينظر : احليدري، كامل، حمارضة هل حول الفرق بني لكميت النيب والرسول من خالل الرابط الالكرتوين عىل 

https://www.youtube.com/watch?v=Fr8q2Zz45M0 : شسبكة الانرتنت
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آن واعمتد عليه يف حتصيل  آن الكرمي، ومن رجع اىل القر� ظهور الاسالم امنا مصدرها القر�

العلوم واملعارف ليس حباجة اىل النظر يف موروث اجلاهلية النه ال ميثل شئ امام تكل 

احلقائق الناصعة امل�ستحصةل من كتاب هللا العزيز. فضاًل عن اهنم مل ميتلكوا يف اجلاهلية 

آن مع اختفاء قبائل سالفة  القر� التارخيية اطالقًا، واما قول وات :" لقد تعامل  املعرفة 

كحقائق معروفة للمكيني وفرسوها عىل ان ذكل حصل نتيجة لغضب هللا لعدم طاعهتم 

آن الكرمي، وال حنتاج اىل هجد  هل ". فهذا تزوير واحض وانتقاص من القمية العظمية للقر�

كبري الثبات بطالن هذا الالكم.

     لو س�ألنا علامء التارخي هل دليمك احدااًث اترخيية وقعت يف شسبه جزيرة العرب اايم 

آن الكرمي ؟ يقينًا اننا ال جند هكذا ذكر الحداث اترخيية هممة مل  اجلاهلية ومل يذكرها القر�

آن الكرمي وابلتايل فان اقتصار معرفتنا التارخيية اليوم ابالحداث املهمة  يرد ذكرها يف القر�

اليت ذكرها القر�آن هو ادلليل عىل ان العرب يف اجلاهلية مل تكن دليم اية معرفة اترخيية، 

الا يف حدود التوارخي املعارصة القريبة من عهد الاسالم، اما تكل الاحداث البعيدة 

آنية الاسستثنائية لها اليت تبعهتا بعد  زمنيًا، اعتقد اهنا عرفت من خالل الاشارات القر�

ذكل هجود ق�م من علامء امل�لمني يف التقيص والبحث لفهم تفاصيل تكل الاشارات .

     اما اشارته لالحداث التارخيية الهامة واليت من املمكن تصنيفها ضن التارخي احمليل 

كأهنيار سد م�أرب، ومحةل ابرهة احلبيش وفيلته عىل بيت هللا يف مكة، فانين اعتقد ان 

آن  اذلاكرة العربية مل جتد ان هناكل امهية حلفظ هذه الاحداث التارخيية قبل ان اييت القر�

وي�لط الضوء علهيا، بب�اطة العرب يف جاهليهتم مل يعتنوا بتارخيهم العام ومل يعملوا عىل 

حفظه، وتكل القرون العديدة من اايهمم اكنت حافةل ابالحداث ولكهنا مل تنقل ومل حتفظ، 

وال نعمل عهنا الا اليشء القليل، وهذا يؤرش انه ال قمية للتارخي دليم. وابلتايل فان اذلاكرة 

العربية يف اايم جاهليهتم مل حتتوي عىل الافاكر التارخيية اليت اشار لها وات.

فعىل سبيل املثال ال�سيل العرم اذلي رضب بالد المين، وهو من الاحداث التارخيية 

غري البعيدة عن انطالق ادلعوة الاسالمية، ولكن احداثه مل تصبح واحضة ومؤثرة يف 
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آن الكرمي رمغ اهنا اكنت اشارة للعربة والتحذير.  عقلية العريب، الا بعد ان اشار هل القر�

مفام يروى : ان ارض سسب�أ امنا اكنت من اخصب ارايض المين واثراها، غري ان ال�سيل 

كثريًا ما اكن يغرق هذه الارض ويقال انه يف عهد امللكة بلقيس، او يف عهد غريها من 

امللوك مت غلق ما بني اجلبلني ابلصخر والقار وحب�ت املياه من وراء ال�د، وجعلت 

هل ابواب بعضها فوق بعض، ورتبت هذه املياه اخلارجة من ال�د لتصب يف اثنا عرش 

خمرجًا عىل عدة اهنار لتت الاسستفادة من هذه املياه ابلت�اوي بني الناس )1(.

     هذا التنظمي يف توزيع املياه زاد من بالد المين ازدهارًا ورخاءًا وحياة هادثة، وانعكس 

ذكل عىل قوة البالد ووحدة لكمة ابناءها حىت اصبحت تفوق لك البدلان انذاك. ولكن 

ِاعراض اهل المين عن شكر هللا تعاىل لنعمه علهيم وانغامس ملوكهم يف الرتف واملذلات 

واللهو والشهوات، رمغ ان هللا تعاىل قد بعث الهيم بثالثة من انبيائه ودعومه اىل هللا 

وذكرومه بنعمة هللا تعاىل علهيم وانذرومه عقابه، فاعرضوا وقالوا ما نعرف هلل علينا من 

نعمه، فاكن نتيجة ذكل لكه ان سلط هللا علهيم سسيل العرم، حفمل ال�د وذهب ابجلنان 

وكثري من الناس )2(.

     مايمنا هنا بغض النظر عن تفاصيل اهنيار سد مارب، هو زمن تصدع وهتدم 

آن الكرمي امنا وقع فامي بني  ال�د، فبعض الباحثني يشري اىل ان الهتدم اذلي ورد يف القر�

عايم 542م، 570م، وعىل اثر ذكل ترك الناس مزارعهم واضطروا اىل الهجرة مهنا، لكن 

هذا التارخي القريب جدا من عرص ظهور الاسالم، وابلتايل فاحداثه سستكون معروفة 

وغري خمتلف علهيا بدرجة عالية، ولكن بعض الرواايت تشري اىل انه يعود زمنيًا اىل ما 

رة  القبائل،  قبل الاسالم ابربعة قرون اي يف القرن الثالث امليالدي اهنار ال�د وهُّ

ولهذا فان لكمة الفصل يف ذكل ال ميكن نطقها ب�هوةل يف ضوء املعلومات املتوفرة دلينا .

1- ينظر : همران، بالد العرب ، ص 314.

2- همران، بالد العرب، ص314 - 315.
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4 - عالمية الدعوة االسالمية
     احلديث حول اشارة وات من خالل قوهل :" لقد مت ابالغ محمد يف الآايت الاوىل 

ان يقول ذكل وب�أن هممته يه التحذير وب�أن ال طموح سسيايس دليه " هذا الطرح يف 

غاية الامهية واخلطورة، مث يقول يف ماكن اخر :" وبعد الهجرة اىل املدينة توسع مفهوم 

لكمة الرسول ويه امل�مى املعروف حملمد ابعتباره متلقي الرساةل ابالضافة اىل ت�لمه 

فقد  الرسائل، وهبذا  لتكل  طبقًا  امل�لمني  ادارة  اصبح م�ؤواًل عن  فانه  رسائل هللا 

اصبح للرسول دور سسيايس.

     احلديث هنا عن حدود الادوار اليت اكن النيب محمد )( يؤديا يف اشارة وات 

اىل ان دوره يف البداية اكن حمصورًا ابلتحذير والانذار، ومل يكن قد تعدى �أي دور 

سسيايس كام انه مل يكن دليه اي طموح سسيايس مبعىن انه مل يفكر يف ان يقوم ابي دور 

سسيايس، وهذا مايفرتضه وات من انه اكن اعتقادًا واحضًا يف ذهن النيب )( يف وقهتا، 

فقط  ابهنا حمصورة  وات  افرتضها  اليت  الب�سيطة  فان هذه الادوار  الهجرة  بعد  ولكن 

ابلتبليغ تطورت اىل م�ستوايت وادوار اكرث سعة مشلت ادارة شؤون امل�لمني وممارسة 

الادوار ال�سياسسية اليت مل تكن واحضة منذ البدء.

     هذا الالكم حقيقة يمن عن حماوةل واحضة يقوم هبا وات لتعزيز الفكرة اليت يعمل 

علهيا ويه ان ادلين الاساليم هو دين خاص ابلعرب وابلبيئة العربية، وبعد ان متكن 

من فرض نف�ه يف املنطقة العربية والبيئة العربية اخذ يتطلع حنو العاملية، وهكذا تقوم 

فكرته عىل ان النيب )( اكن يظن ويعتقد ان ادواره حمدوده وال تتجاوز حاةل التبليغ 

والتحذير والانذار الهل مكة، ولكنه بعد الهجرة تطورت ادواره واضيفت ادوار جديدة 

اكن يف مقدمهتا الادوار ال�سياسسية .

     يف الواقع هذا الالكم غري سلمي الننا ال نتحدث عن خشص عادي يترصف او ميارس 

ادواره احلياتية وفقًا للمتغريات والظروف الطارئة، حنن نتحدث عن نيب ارسهل هللا تبارك 

وتعاىل برساةل ساموية الجل ان يؤدي وظائف وادوار حمددة. كيف لنا اذن ان نتصور 
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ان الانبياء اليعلمون واليعرفون مقدار وحدود الادوار املراد مهنم القيام هبا، والاعامل 

املناطة هبم من قبل اخلالق، الا بعد ان جتري هبم رايح املتغريات والظروف. لقد اكن 

النيب محمد )( عىل عمل اتم ودراية اكمةل حبجم الادوار املولكه هل، اكن عىل عمل ودراية 

ماذا يعمل، وكيف يعمل، واىل اي حٍد ممكن ان يصل يف معهل، ولهذا فان الادوار 

ال�سياسسية اليت قام هبا )( اكنت معلومة ومفهومة يف توقيتاهتا ونتاجئها ابلن�سبة هل. ان 

الظروف اليت احاطت ابلنيب محمد )( واحصابه يف مكة ومن مث يف املدينة مل تكن 

عىل م�ستوى واحد، ومن الطبيعي ان ال تت�اوى الادوار ال�سياسسية اليت لعهبا رسول 

هللا )( بني ادواه وهو يف مكة، وبني ادواره وهو يف املدينة. لقد اكن امل�لمون 

يف مكة ثةل قليةل م�ستضعفة يف مقابل قوة كبرية من املرشكني يف العدد والاماكنيات، 

ولكن مع ذكل مل خيتفي ادلور ال�سيايس اطالقًا عن املرحةل الاوىل من ادلعوة من  

القبائل  بزعامء   )( لقاءه  او  احلبشة،  حنو  الهجرة  ابجتاه  امل�لمني  توجهيه  خالل 

وتوجيه  واخلزرج  الاوس  مع  واالتفاق  علهيم،  ادلعوة  وعرضه  مكة  عىل   الوافدة 

 )( امل�لمني اىل الهجرة صوب املدينة، لك تكل الاعامل اليت قام هبا رسول هللا

ادلعوة الاوىل  )( يف سسنوات  لها رسول هللا  ادوار سسياسسية هامة تصدى  يه 

الهجرة او  لتوجيه حركة امل�لمني املوجودين داخل مكة، توجيه هذه احلركة ابجتاه 

تعاىل. ولكن  مرتبط ابرادة هللا  توجيه  انه  ويقينًا  اخرى  او ابجتاهات  املقاومة  ابجتاه 

الادوار ال�سياسسية اليت قام هبا يف املرحةل الثانية من ادلعوة وهو يف املدينة اكن لها ااثر 

اجيابية كبرية انعكس عىل م�ستقبل ادلعوة الاسالمية وانتشارها، ويقينًا ان نتاجئها اكنت 

.)( معلومة عند النيب

     الزلنا نؤكد عىل ان امل�ترشق وات سعى جاهدًا الثبات حملية القر�آن وحملية ادلين 

الاساليم، وحرصه ابلبيئة العربية، ونصُه الرصحي يف هناية املبحث يؤكد نواايه حيث 

قال فيه :" هذا ادلين جاء ليالمئ البيئة املكية والبيئات احمليطة هبا ". هذه الاشارات 

)3( من سورة  الآية  �آخر، وحول  ففي ماكن  املبحث  هذا  تكررت يف  والاحياءات 
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قريش قوهل تعاىل ))فيَْلييَْعُبُدوا َربمَّ َهَذا اْلبيَْيِت (( يعلق علهيا قائاًل :" يبدو ان هللا 

تعاىل ي�أمل من هذه الآية ابن اذلين يعبدون الصمن الاكرب مع بقية الاصنام الصغرى 

آن انه يقدم منوذج مشابه ملا امنوا به من قبل ". سريون يف القر�

  )( ان معلية تعظمي وتقديس البيت احلرام يف مكة، مل تكن وليدة دعوة النيب محمد     

امنا تعظمي البيت احلرام هو قدمي وقدمه مرتبط بتارخي البيت احلرام اذلي يعود اىل نيب 

آن الكرمي وال من مهنج  هللا ابراهمي )ع(، وليس من شان هللا تعاىل وال من اسلوب القر�

ادلعوة الاسالمية ان يعمل هكذا لك�ب اهل مكة، فتقديس الكعبة بيت هللا احلرام 

مل يكن من اجل ك�سهبم اىل جانب ادلعوة، الن التقديس والتعظمي هو قدمي قبل ان تُعبد 

الاصنام والاواثن يف مكة، وقلنا ان ذكل يعود اىل عهد نيب هللا ابراهمي )ع(.

     اذن التعظمي هنا ليس هل اي رابط او عالقة مبوقف اهل مكة من ادلعوة، امنا هذا 

قدمي واثبت ورصحي. هللا تبارك وتعاىل ال جيامل وال يراوغ وال خيادع، جل شانه وتعاىل 

آايته، يف الكمه املوجود يف القران الكرمي، فاملهنج الاله�ي  رصحي وواحض يف كتابه، يف �

واحض من خالل ذكل، حىت ان سُسنة املصطفى محمد )( يه انعاكس الرادة هللا تعاىل 

د اهل مكة حىت يقفوا  ومهنجه، وليس يف ذكل جمامةل وال مراوغة وال خمادعة لك�ب وَّ

اىل جانب ادلعوة.

    بعدها نصل اىل النتيجة اليت ارادها وات واليت يقول يف ش�أهنا يف هناية مبحثه :" 

ان هذا البحث يف العالقة بني القر�آن وعالقته ابلبيئة العربية ) احمليطة مبكة ( يوحض ابن 

رساةل الاسالم اكنت تالمئ حاجات القوم اذلين عاش معهم محمد وهو ليس جمرد تكرار 

لالداين القدمية الاخرى اكلهيودية وامل�سيحية، وامنا هذا ادلين جاء ليالمئ حاجات القوم. 

وعبارة )حاجات القوم ( هنا نوع من انوع التطور يف بناء تصور استرشايق جديد لدلين 

الفكرة الاسترشاقية  من  نف�ه  اخراج  حياول  هنا  وات  امل�ترشق  وكأن  الاساليم، 

تكرار  هو  الاسالم  ان  من  هل  ال�ابقون  امل�ترشقون  علهيا  اكد  طاملا  اليت  القدمية 
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واقتباس لالداين ال�اموية ال�ابقة هُل وحتديدًا الهيودية وامل�سيحية )1(، هنا هو نفى ذكل 

واكد عىل ان الاسالم ليس اقتباس او تكرار لتكل الاداين، وامنا الاسالم جاء ليالمئ 

البيئة املكية او البيئة العربية احمليطة مبكة، وهذا بطبيعة احلال متغري جديد يف التصور 

الاسترشايق طرحُه وات.

     قد يعتقد البعض ان هذا املتغري ميثل حاهل من املوضوعية اليت يطلقها امل�ترشقون 

التصور  يف  املتغريات  هذه  ان  اعتقد  ولكنين  موضوعات الاسالم،  يف  انف�هم  عىل 

الاسترشايق القامئ عىل نفي فكرة الاسستقاء والت�أكيد عىل ان الاسالم جاء ليالمئ البيئة 

العربية حرصًا  امنا يراد مهنا دفع فكرة عاملية الاسالم وانه دين خاص ابلبيئة  العربية، 

مبعىن ان حدود هذا ادلين ال تتجاوز شسبه اجلزيرة العربية او املنطقة العربية. وهذه الفكرة 

للتطورات واملتغريات الاجامتعية املعارصة، وابالماكن ان يعمتد علهيا  يه اكرث مالمئة 

الغرب ملواهجة املد الاساليم والانتشار الاساليم اذلي ابت يدد الوجود امل�سيحي 

يف عقر داره.

آن الكرمي، ص ص96-99. 1- الغزايل، القر�
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الف�صل الثالث : "اخلرب يف املحتوى القراآين"

1 - " عالقته ابحلاةل املعارصة"

2 - " تف�ري الاحداث املعارصة"

آن احلداثة"  3 - " ادعاء القر�

قراءة نقدية ملا ورد يف الفصل الثالث

1 ـ اخلرب يف احملتوى القر�آين  

آن  2 - تف�ري الاحداث املعارصة الواردة يف القر�

آن واحداث امل�ستقبل  3 - القر�
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1 - عالقته بالحالة المعاصرة )مقاطع من كالم المستشرق مونتجمري وات(
من  لأفاكر  القر�آن مكختارات  تقدمي  العرشين  القرن  بداية  اللياقة يف  من  اكن 

الهيودية وامل�سيحية مع متزي ب�سيط وليس كيشء جدي او �أصيل.  ان هذه النظرة اكنت 

ابقية من ادلعاية احلربية لفرتة احلروب الصليبية عندما اكنت �أورواب الغربية خائفة من 

اجليوش االإسالمية واليت اكن علهيا تزوير صورة االإسالم )1(... عىل افرتاض �أن محمد قد 

اعلن دعوته من فراغ. وعندما يت النظر اىل الكتابني املقدسني مبحتواهام التارخيي سست�أخذ 

القضية بعدا خمتلفا معقدا.  ان نيب العهد القدمي مل يتحدث من فراغ عقيل �أكرث مما فعل 

محمد، هو حتدث اإىل �أانس اكنت الرساةل م�ألوفة هلم من �أنبياء سابقني مع يشء من اترخي 

شعوهبم اليت وهجت هلم... ابلن�سبة حملمد يف مكة حاولت �أن اظهر كيف �أن الرساةل مبا 

فهيا من �آايت للقر�آن اكنت متكيفة مع احلاةل يف مكة عندما بد�أ محمد رسالته هناك )2( : 

آنذاك بيشء من التفصيل.  اواًل: سسيكون مفيدا هنا ان �ُأخلمّص اجلدل اذلي اكن موجودا �

اختريت بعض ال�ور اليت نزلت يف بداية ادلعوة حبيث مل تذكر فهيا  اخلصومة اإىل محمد 

ال رصاحًة وال تلميحًا. ركزت تكل ال�ور كام  يبدو عىل مخ�ة نقاط رئي�ة ويه:     

 .  )1( �أهلل قوي وخريمّ

)2( الناس سسيحاسسبون امام هللا يف يوم القيامة من اجل ان يذهبوا اىل اجلنة او النار 

طبقا لأعامهلم.

1- للمزيد حول صورة الاسالم عند الغرب خالل تكل العصور. ينظر: 

Southern, R.W, Western Views of Islam in the middle ages، Harvared, 1962,      

pp 14-25.
2- Watt,Islamic revelation, p44.
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)3(  عىل الناس ان يعبدوا هللا ويشكرونه. 

)4(عىل الناس ان يكونوا كرماء مبا ملكوا من ثروة .

)5( لقد ارسل محمد كنذير يبلغ رساةل هللا اىل قومه )1(.

ن النقاط الأربع الأوىل م�ستنبطة من الهيودية وامل�سيحية مع اختالف الرتكزي. عىل   اإ

ن حمور ادلين  سبيل املثال مل تكن الأداين القدمية  تعري اهامتما كبريا ملوضوع كرم الأثرايء. اإ

اجلديد هو النقطة اخلام�ة )2(. 

لها عىل  ينظر  �أن  للأفاكر الأخرى عند تفحصها ميكن  التارخيي  االإطار  حىت 

اهنا مرتبطة مبكة يف ذكل الزمن. اكنت مكة مركزا جتاراي واكنت قوافلها التجارية تذهب 

اىل اماكن بعيدة مثل دمشق يف الشامل والمين يف اجلنوب واكن للمؤس�ات التجارية 

تشعبات واسعة. اكن التجار الكبار مه الأغنياء ويؤمنون ب�أن �أي يشء ال بد ان يتحقق 

ان�امه  اذلي  الأموال  مجع  يف  مهنمكني  اكنوا  فاإهنم  ذكل  اإىل  ضافة  اإ والتخطيط  ابملال 

التقاليد العربية فامهلوا رعاية الفقراء يف قبيلهتم. لقد حصل اهنيار يف �أخالقيات تقاليد 

الصحراء اليت تؤكد عىل الفضائل الأساسسية يف حياة اجملمتع.  ولك ما بقي من اخالقيات 

تقاليد الصحراء هو جوانب من  )قانون الانتقام( .

          ان النقاط امخلس اليت ذكرانها اكنت لها عالقة هبذه احلاةل. من �أجل مواهجة 

وهجات النظر اخلاصة بقوة الان�ان واليت فشلت ابالعرتاف مبحدوديهتا. لقد مت دعوة 

بقوة هللا، واىل محده وشكره وعبادته، ولغرض مواهجة الاهنيار يف  البرش لالعرتاف 

اخالقيات التقاليد وفشل تكل التقاليد يف التعامل يف هذه امل�ائل فقد مت الت�أكيد عىل 

ان مصري الان�ان مرتبط حب�اب يوم القيامة واذلي ي�تند اإىل معل االإن�ان نف�ه. ذلا 

فقد اكن الانضباط الاخاليق قد مت تقدميه ملالمئة النظرة الفردية للتجار الكبار. ولغرض 

حماربة سسياسة الأايدي املغلقة عىل ثرواهتم واهامهلم للفقراء من قبائلهم فقد مت الت�أكيد عىل 

1-  Watt,Islamic revelation, p44-45. 
2-   Ibid, p45.
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ان من الأسسئةل املهمة يوم القيامة فامي اذا اكن الان�ان خبيال �أو كرميا يف ثروته. وهكذا 

آن يعرض افاكرا قدمية، لكنه  القر� النقاط الاربعة الاوىل وحىت اذا اكن  فبالن�سبة اىل 

اختار واكد عىل اجلوانب اليت اكن لها عالقة خاصة مبكة يف القرن ال�ابع )1(.

        النقطة اخلام�ة واليت تقول ب�أن محمد قد ارسل  كنذير اإىل قومه فاإهنا يف جزء 

آن نف�ه يعرتف ابن رسالته يف  مهنا تؤكد عىل التطبيق اخلاص بيئة رساةل محمد. ان القر�

الاساس يه الإعادة نفس الرسائل التوحيدية اليت نزلت يف املايض واسستجاب الناس 

�أوحيت حديثا اىل محمد. ومع ذكل فان فكرة الويح اليت  لها، ولكن هذه الرساةل قد 

عالن �أن اخملطئني  تطورت يف القران جاءت بعدة امور �أصلية. فقد ورد بشلك واحض اإ

بالغ محمد يف الآايت الأوىل   وغري املؤمنني سوف ينالون عقااب يف ادلنيا والآخرة. لقد مت اإ

الهجرة  التحذير وابن ال طموح سسيايس دليه،  وبعد  يقول ذكل وابن هممته يه  �أن 

اىل املدينة فقد توسع مفهوم لكمة الرسول ويه  امل�مى املعروف حملمد ابعتباره متلقي 

ادارة شؤون  فانه اصبح م�ؤوال عن  للرسائل الالهية  اإىل ت�لمه  فباالإضافة  الرساةل. 

امل�لمني. وهبذا فقد �أصبح للرسول دور سسيايس اضايف. لقد اكن لأنبياء العهد القدمي 

دور سسيايس �أيضا ولكن " رسول هللا" اكن هل م�ؤوليات اعظم واكرب )2(.

آن ومقارنهتا ابلآايت الأخرية منه فان من  عند النظر اىل الآايت الأوىل من القر�

الواحض ان العديد مهنا واليت تناولت تنظمي حياة اجملمتع الاساليم يف املدينة يه �أحاكم 

�أصلية، فقد منا اجملمتع الاساليم وتطور ابلتدرجي وبشلك رئيس ابتباع نفس الاسستعامالت 

العربية املوجودة حىت يف الافاكر املثالية اليت قيل �أهنا وهجت معلية التكيف فقد اكنت 

بنكهة عربية.ليس من الرضوري حفص هذه الامور بصورة تفصيلية مطوةل. الأمر املهم 

هو النظر يف تطور ال�لوك  �ألقر�آين لأداين العرب ما قبل    الاسالم. 

آن مل يكن هناك هوم عىل �أي  من اجلدير ابذلكر ابن الأايم الأوىل من نزول القر�

1-  Watt,Islamic revelation, p45-46. 
2-   Ibid, p46.
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دين جفميع النقاط امخلس اليت ارشان لها اكنت اجيابية ما عدا العقوبة للبخالء او لأولئك 

الكعبة   بعبادة رب  �أهل مكة  آن  القر� �أمر  القيامة، فقد  اذلين ال يؤمنون ابهلل  يف يوم 

)ال�ورة 106 �ألآية 3( )1( يبدو �أن هذه الآية ت�أمل ابن اذلين يعبدون الصمن الأكرب مع 

آن تقدمي  منوذج مشابه ملا امنوا به من      قبل...  بقية الاصنام الصغرى سريون يف القر�

آلهة  متعددة يف ذكل الوقت. ومعتقداهتم  اذلي جرى هوم القر�آن عىل اذلين يؤمنون ب�

هذه ظهرت يف مواهجة دين محمد كخصوم، لقد جاء الاسالم للت�أكيد عىل فكرة ان هللا 

واحد وال يوجد اهل غريه لُيعبد )2(.

يف وصف هذه احلاةل سسيكون من غري املمكن جتنب... القول طبقا للشلك 

ل اجتاهاته او هنجه. جيب الت�أكيد هنا ب�أن هذه  آن قد بدمّ املعمتد يف هذه ادلراسة ب�أن القر�

لي�ت خدعة لفظية نتجنب هبا القول ب�أن محمد قد غريمّ من سسياسسته... يرى املراقب ب�أن 

هذه القوة ويه توجيه اجملمتع حنو ظروف ُمرضية وطبيعي ان تكتشف الطريق اىل �أمام 

وهو بناء قانون جديد للمجمتع بشلك معدل يتواءم مع املعتقدات اجلديدة، ومن �أجل 

اإضعاف هذه القوى وال�امح مبواصةل الاصالح الاجامتعي ال بد من المتيزي بني منارصي 

االإسالم و�أولئك اذلين يريدون الابقاء عىل الوضع الراهن، فالقوى الاجامتعية اليت تدمع 

الاصالح اوجدت هذا املعيار وفقا للهنج اجلديد اذلي يامج املعتقدات القدمية رمغ مرارة 

الهجوم عىل الأصنام فان كثريا من معامل ادلين القدمي مت استيعابه ابالإسالم. لقد جاءت 

آن. مل يكن هناك  املفاهمي املشرتكة يف امل�سيحية والهيودية لت�أخذ شالك عربيا ممتزيا يف القر�

ت�أكيد عىل خلق هللا للكون او الان�ان يف املايض البعيد او عىل سسيطرته الاكمةل عىل 

الأنشطة الكونية يف ذكل الوقت. ومع انه هو الرمحن الرحمي،  فهو جاء مع بعض الغموض 

اذلي يعود اىل زمن العرب ما قبل الاسالم. هناك �آايت عديدة حول سسيطرة هللا عىل 

معلية خلق الان�ان... وهكذا فان يف رفض القران للوثنية عند العرب وقبوهلم الضمين 

ُبُدوا َربَّ َهَذا اليَْبييِْت(( الآية )3( سورة قريش. 1- قوهل تعاىل ))فَليَْيعيْ
2-  Watt,Islamic revelation, p46-47. 
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آنذاك، ومع هذا ال جيد املرء شيئا م�ستنبطا من  ملظاهر ادلاينة ال�ائدة يف اجلزيرة العربية �

ادلاينة الهيودية وامل�سيحية ميكن الركون اليه واعتباره اصيال )1(.

ان هذه العالقة بني االإسالم ودين العرب القدماء تتوازى مع العالقة بني داينة 

العهد القدمي وادلين الكنعاين. فقد اكن هناك رفض قاطع مل�اةل الرشك. يف نفس الوقت 

فان ظاهرة التضحية بذحب احليواانت تعود اىل ادلاينة الكنعانية اليت ارتبطت مبعتقدات 

ما اكنت  �أخذت ماكنة هممة يف عبادة بين اسائيل. وبقدر  لكننا جندها  ذكل ادلين، 

امل�سيحية يه اسستكامل للعهد القدمي فان ظاهرة التضحية �أصبحت مركزية عىل اساس 

التوازي بني  انه فداء،  فهذا  اتباعه عىل  ان صلب امل�سيح اعترب من قبهل ومن قبل 

الاسالم والعهد القدمي مل حيصل ابلصدفة ولكنه �أمر ضين يف الاميان ابهلل الواحد.  

آن وقوم مكة والبيئة العربية يوحض ابن            ان هذا البحث يف العالقة بني القر�

رساةل الاسالم اكنت تالمئ حاجات القوم اذلين يعيش معهم محمد وهو ليس جمرد تكرار 

للأداين القدمية الأخرى... ورمبا يف ضوء انتشار الاسالم الحقا فان من الافضل القول 

العاملية     القوم يف مكة واملدينة قد شلكت اول جوانب  الرساةل اخملصصة اىل  ان تكل 

لها )2(.

2. تفسير األحداث المعاصرة )مقاطع من كالم المستشرق مونتجمري وات(
ن �أحد وظائف القادة ادلينيني من صنف الأنبياء عليه ان يظهر لقومه كيف ان          اإ

مصريمه مثبت وفق الأحداث اليت حتصل هلم، وكيف ان �أحداث �أخرى معينة سيبدو 

اهنا سستدمر امياهنم واليت يتطلب تف�ريها بطريقة او ب�أخرى... )3(. 

لقد ابهتج امل�لمون كثريا ابنتصارمه  يف معركة بدر ولكهنم اكتئبوا بعد معركة 

1- Watt,Islamic revelation, p47-48.
2- Ibid, p48.
3- Ibid,  p49.
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احد... اكنت املشلكة  يف ان املكيني اعتربوا انتصار بدر كدليل عىل ان هللا قاتل معهم 

واذلي اصبح اساسا لثقهتم العالية ب�أنف�هم. وبعد بدر بد�أوا يشكون يف ان هللا يقاتل 

لأجلهم وبد�أت ثقهتم ابالحن�ار. عاجل القر�آن موضوع فقدان الثقة ابن العكس هو الصحيح 

ليس الن هللا قد تغريمّ من انحيته بل ب�بب عدم طاعة الرماة اذلين تركوا مواقعهم الهنم 

اكنوا يتوقون للحصول عىل الغنامئ. لقد اكن هذا التف�ري للهزمية ومصود محمد يف الازمة 

مبرور الزمن هو اذلي اعاد للم�لمني ثقهتم ب�أنف�هم )1(. 

آن يعطي تف�ريا للأحداث املعارصة. ففي الفرتة املكية اكن القران يرجع  اكن القر�

الفيل  القدمية مثل محةل  آن للأحداث  القر� �أهل مكة اىل هللا. ان تف�ري  ازدهار جتارة 

ة ولكن ميكن تصور  آن هلم لأول مرمّ والقصص عن تدمري �أقوام خمتلفة اكن قد نقلها القر�

ب�أن  لأحداث معارصة شبهية عندالعرب. اكن امل�لمون، طيةل الفرتة املكية، عىل عمل 

بوجود معارضني دليهنم مما يدفعهم للت�اؤل عن سبب هذه املعارضة ؟ فاذا اكن محمد 

مرسل من هللا فان عليه ان يواجه هؤالء املعارضني. فلقد �أكد القر�آن يف عَّدة مواضع انه 

المٌر م�ألوف ان يكون هناكل معارضني مشريا اىل كثري من القصص الاجنيلية والعربية 

ويف لك تكل القصص فان الرسول سينجو رمغ ان قومه سسيدمرون ابلاكمل. عىل هذه 

آن قد فرسمّ الانتصار يف معركة بدر عىل انه عقاب للمكيني  اخللفية  ميكن توقع ان القر�

لعدم امياهنم ابلرساةل وانتقام حملمد مهنم كونه الرسول )2(.                                                  

         جانب �أخر للحاالت املعارصة واليت اكن فهيا تف�ري القر�آن همامً هو العالقة بني 

امل�لمني واجملمتعات املوجودة من الهيود والنصارى واذلين اكنوا عىل اتصال معهم. احداها 

اكنت اعرتاف الاسالم للهوية الاساسسية لرساةل الهيودية وامل�سيحية. واجلانب الأخر هو 

انتقاد امل�سيحية والهيودية  للقر�آن وحملمد. وعىل قدر ما اكن امل�مل يتفهم ذكل النقد فاهنم 

آن. لقد اكن سلوك الهيود يشلك هتديدا  اكنوا حياولون ان جيعلوه يشك  حبقيقة محمد والقر�

1-  Watt,Islamic revelation, p50.
2-  Ibid, p50-51.
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عندما  رئيس  بشلك  امل�سيحيني  صعوابت  جاءت  املتنايم.  ال�اليم  للمجمتع   جداي 

اقرتبت هناية حياة محمد حيث توهجت القبائل امل�سيحية ابجتاه الشامل حنو    سورية )1(.                                          

آن لهذه احلاةل واكنت يه �أن الهيود  وردت واحدة من النقاط يف تف�ري القر�

فوا الشلك الأصيل دليهنم ونفس اليشء ين�حب عىل  عارضوا محمد وانتقدوه لأهنم حرمّ

امل�سيحيني. مل يكن م�ستغراب اهنم رفضوا القر�آن ال سسامي وانه كرر نفس ادلين واذلي 

ف ابنه دين ابراهمي واذلي �أرص عىل انه ليس بهيودي او م�سيحي. النقطة الأخرية  عرمّ

يعقوب)ويدعى  سالةل  من  ب�أنه  يعرف  ان  ميكن  الهيودي  ان  حيث  حصيحة  اكنت 

النيب موىس،  املمت�كني ابجملمتع ادليين عىل اساس ويح  انه من  �أو  اإسائيل(  �أيضا 

آن ابراهمي و اسامعيل مبكة ولكنه مل يرش  ويعقوب هام من سالةل ابراهمي. فقد ربط القر�

امل�لمون الحقا  اعرتف  وقد  اسامعيل،  العرب هو من سالةل  من  �أي  ان  اىل  ابدا 

ب�أن الاسالم هو  موامئة يف الادعاء  هناك  اكنت  الش�أن.  هبذا  القدمي  العهد  ب�أن�اب 

اسستعادة لأصاةل دين ابراهمي  لهذا فقد اكن امل�لمون محميون من الهجوم الفكري  للهيود 

والنصارى. وهبذا فقد مت احلفاظ عىل العالقة مع ادلينني. يف البداية قبلت ادلعوة من 

ف العلامء امل�لمني  الأقوام اليت مل تكن عىل عمل بكتايب الهيود وامل�سيحية ولكن عندما تعرمّ

عىل الاجنيل وتقابلوا مع اشخاص هلم معرفة به فقد جرى دراسة نظرية )تزوير الكتابني( 

بتفصيل �أكرث )2(.

من لك هذا سسيكون واحضا ب�أن التف�ري القر�آين للأحداث املعارصة يف ذكل 

الوقت مل تكن جمرد ممارسة �اكدميية وامنا  توجيه معيل للم�لمني يف كيفية معاجلة املش�لك 

القامئة.مل يكن التوجيه جمرد تطبيق مياكنييك لبعض القواعد بل اسستجابة خالقة للتحدايت 

معينة، وبذكل  ميكن ان يكون هناك �أي شك يف اصاةل القران )3(.

1-   Watt,Islamic revelation,P51.
2- Ibid, p51-52.
3-   Ibid, p52.
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3. ادعاء القرآن الحداثة )مقاطع من كالم المستشرق مونتجمري وات(
الهيودية  لأفاكر  تكرار  جمرد  ليس  آن  القر� كون  تدمع  وجهية  �أسسباب  هناك 

آن  للقر� امل�ألوفة  امل�مل  نظر  وهجة  ان  والأصاةل.  احلداثة  عنارص  فيه  ولكن  وامل�سيحية 

العلامء الاوربيون صعوبة ابالعرتاف هبا.  للحداثة  واليت جيد  ادعاء اخر  تنطوي عىل 

حول  مثال  ال�حيق  املايض  عن  القر�آن  يف  الواردة  البياانت  ان  يعتربون  امل�لمون 

زمن الاجنيل �أكرث مصداقية من القصص اليت اوردهتا  ال�ري التارخيية. وهذ اعرتاف 

يف  يرون  املعارصين  العلامء  ان  التارخيية.  للمعلومات  م�ستقل  مصدر  هو  القر�آن  ب�أن 

القر�آن مصدر همم للمعلومات حول الأحداث اليت عارصت نزوهل ولكن ابلن�سبة للاميض 

ال�حيق فهم غري م�ستعدين لالعرتاف ب�أكرث من انه يعكس الأحداث التارخيية املعارصة 

يف مكة. النقطة املهمة يف هذا الش�أن وخصوصا ابلن�سبة للمفرس االإساليم امل�تند اإىل 

القر�آن يه �أن النيب عيىس مل ميت عىل الصليب. ان ال�ؤال الأول اذلي جيب البحث 

آن نف�ه قد قدم هذا الادعاء او ان هذا الادعاء اكن تف�ريا ملا  فيه هنا هو اذا اكن القر�

 َ ن البحث يبد�أ ابلآية )49( من ال�ورة )11( )1( واليت تقر�أ: )) ِتكليْ آن. اإ ورد يف القر�

نَّ 
ِإ
رِبيْ ا ُمَك ِمنيْ قَبيِْل َهَذا فَاصيْ لَُمهَا �َأنيَْت َواَل قَويْ َك َما ُكنيَْت تَعيْ لَييْ ِإ

يَْباِء اليَْغييِْب نُوِحهيَا ا ِمنيْ �َأن

اليَْعاِقَبَة ِلليُْمتَِّقنَي(( جاءت هذه يف �أخر سورة نوح واليت تضمنت ان هللا رفض م�اعدة 

ابن نوح الاكفر. ان اللكامت الواردة يف الآية تتطلب منا الاعتقاد ابنه يف هذه احلاةل فهذه 

القصة لي�ت م�ألوفة لأهل مكة وعىل اية حال فان امل��أةل لي�ت هبذه ال�هوةل ولكن 

ليك"  آيتني �ُأخريني حيث ت�أيت نفس العبارة : " تكل �أنباء من الغيب نوحهيا اإ اذا اخذان ب�

هنا ال تعين ان محمدا جاهل ابلقصة لكنه اكن غري موجود وقت وقوعها. يف قصة زكراي 

َك َوَما  لَييْ ِإ
يَْباِء اليَْغييِْب نُوِحيِه ا ومرمي جاء يف الآية )44( من ال�ورة )3( )2( : ))َذكِلَ ِمنيْ �َأن

َتِصُموَن  (( ونفس  ذيْ خَييْ
ِإ
ميْ ا ِ ييْ مَيَ َوَما ُكنيَْت دَلَ ُفُل َمريْ ُميْ يَكيْ ذيْ يُليُْقوَن �َأقيْاَلَمهُميْ �َأيُّ

ِإ
ميْ ا ِ ييْ ُكنيَْت دَلَ

1- سورة هود.

2- سورة ال معران.
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لَييَْك  ِإ
يَْباِء اليَْغييِْب نُوِحيِه ا اليشء جاء يف الآية )102( ال�ورة )12( )1(  : )) َذكِلَ ِمنيْ �َأن

ُكُروَن ((  )2(. َرمُهيْ َومُهيْ يَميْ ُعوا �َأميْ َ ذيْ �َأمجيْ
ِإ
ميْ ا ِ ييْ َوَما ُكنيَْت دَلَ

البد من الاعرتاف هنا بعدم وجود صعوبة لغوية ضنية يف فهم هذه الآايت 

آن نقل املعلومات التارخيية الواردة فهيا  ويه مل تكن معروفة سابقا لأغلبية  لتعين ابن القر�

املتلقني لها ولكن يبدو ان تكل الآايت ميكن ايضا ان تفهم بطريقة خمتلفة قليال. فال�ورة 

الأوىل )3( والآيتني )4 و5( ) عملمّ الان�ان ما ال يعمل(  تعين ان هللا اعطى الان�ان 

معلومات عام حدث يف املايض ال�حيق، وهذا يبدو انه يفرس ت�اؤل الناس من الرتاث 

املروي وكيف اهنم بتعلمهم القراءة والكتابة سستكون هلم معرفة بقصص املايض،  ونفس 

لهيام �أنفًا واليت تشري اىل لكمة )الغيب( واليت تعين  الت�اؤل ين�حب يف الآيتني املشار اإ

�أهنا حصلت يف وقت مل يكونوا فهيا موجودين. ذلا فهناكل مربر لالعتقاد ب�أن الآية الأوىل 

القناة املعتادة لها ويه ال�رية الشفوية املنقوةل. وهذا  تؤكد عىل غياب املعلومات من 

قنوات  من  للعرب  جاءت  معلومات  هناك  تكون  ان  الإماكنية  مفتوحا  الباب  سسيرتك 

غريالقنوات الاعتيادية �أي الكتب )3(.

هبذا يبدو انه ليس م�ستحيال ان يكون محمد  قد حصل عىل معلومات عن هذه 

القصص من خشص اكن قد عرفها من قراءته لكتب ما. ان وجود مثل هذا الشخص مل 

ينكره القر�آن يف رده عىل اهتامات بعض املكيني.  كام ورد يف الآية )103( من ال�ورة 

ِميٌّ  َ �َأجعيْ ِه  لَييْ ِإ
ا يُليِْحُدوَن  ي  ِ اذلَّ ِلَ�اُن  برََشٌ  مُّمُه  يَُعِل ََّما  ن

ِإ
ا يَُقولُوَن  ُميْ  �َأهنَّ مَلُ  نَعيْ : ))َلََقديْ   )4( )16(

ماكنه ان يورد نصا حقيقيا.  َوَهَذا ِلَ�اٌن َعَريِبٌّ ُمِبنٌي((  لقد مت الت�أكيد عىل انه  مل يكن ابإ

الفكرة هنا يف هذا الرد ان محمد عىل الرمغ من انه يعرف ابلقصص من قبل خشص ما  

1- سورة يوسف.
2- Watt,Islamic revelation, p52-53.
3- Ibid, p53-54.

4- سورة النحل.
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آنية الأخرى وان الرسائل الواردة يف  فان النص القر�آين  سسي�أتيه كام اتته النصوص القر�

القر�آن اكنت م�ألوفة دلى محمد  ولكن الاساس هو ادلرس امل�ستنبط من القصة. ان هذا 

الراي مدعوم من الآية الأخرية )111( من سورة )12( )1( : )) لََقديْ اَكَن يِف قََصِصهِميْ 

ٍء  مّ يَشيْ َ يََدييِْه َوتَفيِْصيَل لُكِ ي بنَييْ ِ ِديَق اذلَّ ليَْباِب َما اَكَن َحِديثًا يُفيْرَتَى َولَِكنيْ تَصيْ َأ ٌة ِلُأويِل اليْ َ ِعربيْ

ِمنُوَن(( )2(.  ٍم يُؤيْ ًة ِلَقويْ َ َوُهًدى َوَرمحيْ

آن هو ت�أكيد عىل الأداين ال�ابقة  فبالت�أكيد            رمبا جيادل البعض ب�أنه طاملا اكن القر�

هو ال يدعي �أنه �أعطى معلومات فيه غري معروفة ابملرة للبرش الن مثل هذا الادعاء 

سسيعين للبعض ان هناك اخرتاع لهذه القصص. ان الر�أي املقرتح هنا  ان شلك وحمتوى 

القصص يه اليت جاءت عن طريق الويح ولها �أساس من الصحة واهنا اكنت جذابة 

ملواءمهتا للآراء املعارصة عن الويح.

ان  ميكن  امل�سيح  صلب  حادثة  ابن  الاسستنتاج  ميكن  الاساس  هذا  وعىل 
آاثم الهيود اخملتلفة واليت تضمنت ايضا  نطالعها ابختصار. واليت ذكرت ضن سسياق سد �
مَيَ  انَّ قَتَليْنَا اليَْم�سِيَح ِعيىَس ابيَْن َمريْ

ِإ
ِلهِميْ ا كام ورد يف الآية )157( ال�ورة)4( )3( : )) َوقَويْ

تَلَُفوا ِفيِه لَِفي َشٍكمّ ِمنيُْه َما  يَن اخيْ ِ نَّ اذلَّ
ِإ
ِ َوَما قَتَلُوُه َوَما َصلَُبوُه َولَِكنيْ شُسِبمَّه لَهُميْ َوا َرُسوَل اللَّ

ن الأمر الأول اذلي ميكن مالحظته يف  ِنمّ َوَما قَتَلُوُه يَِقينًا((، اإ مَّباَع الظَّ الَّ اِت
ِإ
ٍ ا لَهُميْ ِبِه ِمنيْ ِعمليْ

هذه الآية هو �أهنا لي�ت هوما عىل امل�سيحية وامنا دفاعا عهنا ضد الهيود. فالهيود يدعون 
ابهنم قتلوا امل�سيح، وامل�سيح هو عنوان ال نعرف مدى �أمهيته، ويه جمرد حقيقة رصحية 
آن ان ينفيه  لكهنا تتضمن ادعاء ابن امل�سيحية يشء غري حقيقي. ان هذا هو ما يريد القر�
آن تعبري لهذا الاعتقاد اذلي  حيث يعترب امل�سيح  نيب او رسول من هللا. لقد �أعطى القر�

اكن هل جذور معيقة يف العقلية العربية يف ذكل الوقت  )4(.

1- سورة يوسف.
2-  Watt,Islamic revelation,p54.

3- سورة الن�اء.
4-  Ibid, p54-55. 
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امل�سيحيون يعتقدون ان  صلب امل�سيح هو انتصار وليس هزمية الن ما تبعه 

آن املوجه اىل الأقوام اليت تعتقد بعمق ان  هو قيامة امل�سيح ووالدة الكني�ة. ان القر�

امل�سيح ووضعها  بقتل  ادعامه  الهيود  ينكر عىل  ينهت�ي هبزمية،  ان  رسول هللا ال ميكن 

ابلشلك التايل: ) ولكن شسبمّه هلم (. ان مثل بعض املقوالت املشاهبة لهذه يه الطريقة 

الوحيدة اليت  تدحض ادعاء الهيود ابن رسول هللا ميكن ان يزم. فرس علامء امل�لمني 

يف الزمن الالحق هذا الادعاء ابنه هرطقة حول صلب امل�سيح وانتصار عيىس. واليت 

آن )1(. اكن معارصي محمد مل تكن دليم معرفة اكمةل ابلأمر يف هذه الآية من القر�

... وهنا ميكن ان نت�اءل " من قتل عيىس" واجلواب قد يكون ليس الهيود 

عىل  امل�سيطرة  وابنه الارادة  مبوته،  قبل  انه  مبعىن  نف�ه  هو  ولكنه  الرومانيني  وليس 

العملية ابمكلها وانه  ترايئ للهيود ب�أهنم قتلوه )2(.

1-   Watt,Islamic revelation,  p55-56.
2- Ibid,  p56.
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قراءة نقدية ملا ورد يف الف�سل الثالث

1 ـ الخبر في المحتوى القرآني 
     من امجليل ان جتد يف كتاابت وات بعض الاعرتافات اجلريئة اليت تبني جحم التشويه 

املاضية وبشلك خاص حول الاسالم  القرون  الغرب خالل  والتالعب اذلي مارسه 

آن الكرمي. وسرية النيب محمد )( والقر�

آن الكرمي عُّد عند الغرب خمتارات من       فاالشارة الافتتاحية اليت ذكر فهيا ان القر�

الافاكر الهيودية وامل�سيحية. وان منش�أ هذه الافاكر يعود اىل ما خلفه الرصاع امل�سيحي 

ـ الاساليم اذلي اسسمتر لقرون طويةل، اذ اكنت احملطة الابرز فيه يه احلروب الصليبية 

اليت بد�أت يف )490هـ ـ 1096م ( )1(، واسسمترت لقرنني من الزمن تركت خلفها ااثر 

نف�سية معيقة والسسامي يف جانب العامل امل�سيحي، خلفت شعورًا عدائيًا متناميًا ابسسمترار 

الهتديد  اجواء  مع  ذروته  وبلغ  ازداد  الشعور  هذا  ورموزها،  ادلاينة الاسالمية  �أجتاه 

ابسقاط  ابتداًء  للم�لمني  حتققت  اليت  ال�احقة  والانتصارات  اوراب،  لرشق  العامثين 

الق�طنطينية سسنة )857هـ - 1453م( )2(، وحتويلها اىل ابرز املراكز الاسالمية، بل 

حمطة انطالق جيوشهم حنو مدن وارايض اوراب  اذ ان سقوط الق�طنطينية قد فتح 

الطريق للم�لمني لين�احوا يف رشق اوراب. وما ان حل القرن العارش الهجري ال�ادس 

عرش امليالدي حىت وصلت الفتوحات العامثنية الاسالمية اىل منتصف اوراب تقريبًا، 

1- ينظر: ابركر، ارن�ت،احلروب الصليبية، ترمجة ادلكتور ال�سيد الباز العريين، دار الهنضة العربية للطباعة 

والنرش، بريوت، ال.ت، ص25.

2- العمري، عبدالعزيز، الفتوح الاسالمية عرب العصور، دار اشبيليا، ط3، ص380.
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ومتكن العامثنيون يف عهد سلمي الاول وسلامين القانوين من مض بدلان اوربية عديدة اىل 

كيان دولهتم اكليوانن و�ألبانيا ويوغ�الفيا واجملر وبلغاراي لتصبح مجيعها ضن حدود ادلوةل 

الاسالمية، كام وصلوا اىل فيينا عامصة المن�ا فدفع ملكها اجلزية للم�لمني )1(. 

     ويف ظل تكل الاجواء املشحونة تشلكت صورة قامتة عن الاسالم واسسمترت 

ااثرها ال�لبية عىل عقلية مفكري الغرب رمغ تطور مناجه ادلراسات التارخيية وادعاهئم 

املوضوعية يف ذكل، ولهذا يشري وات هنا اىل نظرة الغرب للقر�آن عىل انه خمتارات من 

تقدير  اقل  ال�احة الاسترشاقية عىل  افاكر يودية وم�سيحية هو تصور متداول يف 

حىت منتصف القرن العرشين عند البعض مهنم، وحىت يومنا هذا عند البعض الاخر .

التشويه،  حاةل  من  يزيد  ما  الفكرة  هذه  اىل  امل�ترشقني  بعض  اضاف  لقد       

افاكر يودية  من  خمتارات  عبارة عن  ابنه  الكرمي  آن  القر� بتصوير  البعض  يكتفي  مل  اذ 

افاكر  حقيقة  متثل  ال  يه  اخملتارات   تكل  ان  فكرة  اىل  روجوا  بل  وم�سيحية، 

عن  خيتلفون  وهؤالء  الرشق،  م�سيحي  من  اخذت  الهنا  امل�سيحيني 

صاحب  سسيل  جورج  ابمل�ترشق الانلكزيي  ولنا  لتصورمه،  وفقًا  الغرب  م�سيحي 

نفى  مثال عىل ذكل، اذلي  الغرب، خري  الكرمي عند  آن  للقر� الرتجامت الاجنبية  ابرز 

آن الكرمي هو اول من رصح ببطالن الاعتقاد اخلاطئ اذلي اكن سائدًا  حقيقة ان القر�

ُ َي  بني امل�سيحيني حول مقتل امل�سيح )ع(، واذلي جاء يف قوهل تعاىل ))ِإْذ قَاَل اللمَّ

ُرَك ِمَن المَِّذيَن َكَفُروا َوَجاِعُل المَِّذيَن  ِعيَسى ِإّنِ ُمتيََوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَلمَّ َوُمَطهِّ
اتيمَّبيَُعوَك فيَْوَق المَِّذيَن َكَفُروا ِإَل ييَْوِم اْلِقَياَمِة ُثمَّ ِإَلمَّ َمْرِجُعُكْم فََأْحُكُم بيَييَْنُكْم 
ِفيَما ُكنيُْتْم ِفيِه َتَْتِلُفوَن(( )2( ،  هذه احلقيقة ن�سهبا سسيل للمصادر امل�سيحية الرشقية 
آن الكرمي،  آن اخذها من تكل املصادر، مث مل يكتفي ابلغاء ن�بهتا للقر� القدمية، وان القر�

بل وصف هذه املصادر امل�سيحية القدمية اليت اخذ مهنا القر�آن ح�ب قوهل، وصفها ابهنا 

1- العمري، الفتوج االإسالمية، ص 380.

2- الآية )55( سورة ال معران.
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تراثيات خرافية للم�سيحيني الرشقيني )1(.

     اذن مه مل يكتفوا ابلقول ان محمدًا )( قد اخذ مهنم مامتكن خالهل من صنع وانشاء 

آن !!!، بل اضافوا ذلكل حيامن قللوا من ش�أن وقمية م�سيحيو الرشق واعتقاداهتم  القر�

مازالوا  ممن  ديهنم  ابناء  من  املتخلفيني  من  اخذ   )( انه  قوهلم  يف  لزييدوا  وافاكرمه 

يعتقدون ويؤمنون ابخلرافات.

     هكذا اكنت صورة الاسالم تطرح امام الناس يف الغرب، ومن الطبيعي ان تبقى 

لهذه الصورة ااثر سلبية حىت يومنا هذا، ولعلنا ننظر اىل التفااتت امل�ترشق وات هنا 

بعني الاحرتام انه جتر�أ وحتدث رصاحًة عن تكل الرواسب القدمية اليت مازالت عالقة يف 

اذلهن الغريب.

     اما قوهل من ان ال�ور اليت نزلت يف بداية ادلعوة مل هتامج عبادة املرشكني يف 

مكة، ومل تصنع شالًك من اخلصومة بني النيب محمد )( من هجة، وبني املرشكني من 

تعاىل وقدرته،  امنا ركزت عىل اظهار حقائق هممة اكلت�أكيد عىل قوة هللا  هجة اخرى، 

وعىل الناس واجب عبادته وشكره، وانه تعاىل سسيحاسسهبم يف يوم القيامة عىل افعاهلم، 

وان النيب محمد )( هو رسوهل الهيم، كنذير ومبلغ ونيب. هذا الالكم سلمي جدًا، الن 

طبيعة اخلطاب ادليين املوجه للناس يقتيض ان ي�أخذ اشاكاًل متدرجة من حيث املرونه 

والشدة، فليس من املنطق ان تبد�أ ادلعوة الاسالمية خبطاب قر�آين قامئ عىل التعنيف 

والت�أنيب والوعيد، بل من املنطق ان يبد�أ هذا اخلطاب ابيضاح احلقائق وبياهنا للناس 

ْنَساُن  ودعوهتم السستكشافها وفهمها وحتفزيمه لل�عي يف ذكل كقوهل تعاىل ))فيَْلييَْنظُِر اْلِ

ِمممَّ ُخِلَق(( )2( ويه دعوة رصحية، وت�اؤل همم وضع يف اذهان الناس دلفعهم ابجتاه 
فهم العالقة بني اخلالق واخمللوق وضعف اخمللوق امام قدرة اخلالق.

1-   Sale, George،The Koran، London, 1921, p49.

2- الآية )5( سورة الطارق.



99

     هذه الت�اؤالت وغريها شلكت بواابت هممة للمعرفة والوصول اىل حقيقة الكون 

وعالقته ابخلالق، فاكن البد ان تبدء هبا ادلعوة الاسالمية من خالل اخلطاب القر�آين، 

فقد اسسمتر هذا النوع من اخلطاب الايضايح البياين خالل ال�سنوات الثالث الاوىل 

من ادلعوة، ويه ما اصطلح عليه يف كتب التارخي ابملرحةل الرسية من ادلعوة، اذ مل 

 )( ومرشيك مكة، الن حركة النيب )( تشهد اي مواهجة او اصطدام بني النيب

اكنت حركة من�جمة متامًا مع ايقاع اخلطاب القر�آين، بل يه املعربه عنه امام الناس.

     ولكن غاب عىل وات البحث يف علَّية حتايش اخلصومة والاصطدام املبكر من حياة 

ادلعوة. فعىل الرمغ مما هلل تعاىل من قدرة عىل احداث الاشسياء، فهو جل وعال صاحب 

القدرة املطلقة ما ان يقول للشئ كن حىت يكون، ولكنه تعاىل اراد لدلعوة الاسالمية 

ممثةل ابخلطاب القر�آين ان ت�أخذ شلكها الطبيعي فهكذا تؤسس املناجه ال�لمية اليت يفرتض 

ان يتعامل هبا الان�ان يف مفاصل حياته اخملتلفة.

     النيب محمد )( اكن حباجة اىل اجياد قاعدة اوىل تتوفر فهيا عوامل الاصغاء، الفهم، 

التحمل والصرب وادلمع، هذه القاعدة هبكذا مواصفات الميكن اجيادها وبناءها من خالل 

الرشوع ابدلعوة عرب اخلصومة، ولهذا فقد اسستغرق النيب محمد )( مايقرب من ثالث 

سسنوات جيمع هذه القاعدة من خالل احملاداثت الفردية والاقناع القامئ عىل م�ستوى عاٍل 

من الفهم لالسالم.

     كام انه مهنج عقيل متقدم اذا نظران اليه ومعلنا عىل اجراء تطبيقات مماثهل هل عىل 

م�ستوى سلوك الافراد داخل اجملمتع. فاجملمتعات الان�انية عادًة ال تتقبل اية فكرة جديدة 

ممن يعتقدونه خصامً هلم، وابالماكن احداث حاةل من الاسستجابة الاجيابية داخل هذه 

اجملمتعات يف التعامل مع الفكرة املطروحة ممن يعتقدونه م�املًا هلم. وابلتايل فان املهنج 

القر�آين عرب عن نف�ه يف بداية ادلعوة عىل انه م�امل وليس خصم، عىل امل ان حيقق 

ذكل اعىل ن�سبة من حاالت الاصغاء والتعرف والفهم لطبيعة ادلين الاساليم.

     ابلعودة اىل مضامني ال�ور والآايت اليت نزلت يف بداية ادلعوة اليت حددها وات 
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خبم�ة نقاط رئي�ة، الاربع الاوىل مهنا وصفها ابهنا م�ستنبطة من الهيودية وامل�سيحية 

! وال ادري من اجاز لنا احلق يف ن�سبة املعارف واحلقائق العامة دلين دون اخر، وهل 

يه اسستكشافات ذكل ادلين واحصابه ! حىت نصف ادلين اذلي ي�أيت من بعده ابنُه دين 

مقدل ملا سسبقه، اسستنبط واسستقى منه مجمل ما جاء به. 

     لقد احتوت نقاط وات الاربع عىل حقائق عامة ومعروفة ومتداوةل السسامي عند 

احصاب ادلايانت ال�ابقة، فان حقيقة ان هللا قوي وخَّري، او انه تعاىل سسيحاسب البرش 

عىل اعامهلم فيجزي احمل�ن ويعاقب امل�سئي، او انه عىل الناس عبادة هللا وشكره، وان 

النظر  وم�سيحية، والميكن  ابتاكرات يودية  لي�ت  تعاىل، يه  رزقهم هللا  مما  ينفقوا 

اىل هذه احلقائق عىل اهنا مرتبطة هبذه الاداين حرصًا، مفصدر احلقائق هو هللا تبارك 

وتعاىل، وهو من وضعها معلومة ومعروفة عند احصاب تكل الاداين وابلتايل فان احلقائق 

وان تطابقت الاداين يف فهمها وتداولها، ال يعين اطالقًا اهنا تعود وتن�ب القدم تكل 

الاداين دون غريها. ان منش�أ الاداين ال�اموية ومصدرها واحد هو هللا تعاىل، وذلكل 

آن الكرمي من الهيودية وامل�سيحية الهنام لي�ا  الميكن القول ان هذه احلقائق اسستنبطها القر�

املصدر، وهو يف النتيجة الكم غري دقيق ال يمن عن معرفة وي�عى اللغاء دور هللا تعاىل 

يف بعث الاداين وتوجهيها وتزويدها ابملعارف واحلقائق.

                

2 - تفسير االحداث المعاصرة الواردة في القرآن
      ان التف�ري القر�آين لالحداث الراهنة اليت صاحبت اايم ادلعوة الاسالمية، يرى 

فيه امل�ترشق وات عىل انه نوع من انواع اقناع امل�لمني احمليطني ابلنيب )(، فهو 

يعتقد ابن احدى وظائف القادة ادلينيني     ) الانبياء(، علهيم ان يظهروا لقوهمم كيف 

ان مصريمه مثبت وفق الاحداث اليت جتري، فضاًل عن ذكل يذكر ابن احدااًث اخرى 

سيبدو وكأهنا سستدمر امياهنم، ويقصد هبا حاالت الانك�ار والهزامئ يف املعارك اليت عادة 
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ماختلف انك�ار واهنيار لالميان والعقيدة، ولهذا فهو يقول ان هذه الاحداث اليت من 

املتوقع ان تدمر امياهنم، وتؤدي اىل انك�ارمه حتتاج اىل تف�ري بطريقة او ابخرى حىت 

التؤدي اىل هذه النتاجئ ) نتاجئ الانك�ار (.

     مث بعد ذكل يتطرق اىل اسسباب هزمية امل�لمني يف معركة احد يف ال�سنة الثالثة 

آن الكرمي امنا يه حماوةل لتف�ري اسسباب الهزمية،  من الهجرة، ويرى ابن ماورد يف القر�

من خالل قوهل :"  اكنت املشلكة يف ان املكيني اعتربوا انتصار بدر كدليل عىل ان هللا 

آنية )1(، ولكن  قاتل معهم " وهناكل ما يشري اىل هذا الامر من خالل النصوص القر�

بعد هذا الانتصار يف بدر وقعت هزمية احد فعرب عهنا وات بقوهل :" وبعد بدر بد�أوا 

يشكون يف ان هللا يقاتل الجلهم وبد�أت ثقهتم ابالحن�ار وعاجل القر�آن موضوع فقدان 

الثقة ابن العكس هو الصحيح، هزميهتم يف احد جعلهتم يعك�ون هذا الاعتقاد بداًل من 

اعتقادمه ال�ابق ابن هللا يقاتل معهم، الان بعد هزميهتم يف احد بد�أوا يعتقدون ابن هللا 

قد تغري ومل يقاتل معهم. 

آن اخذ يعاجل       اذن حصل عىل اثر تكل الهزمية فقدان الثقة ابهلل تعاىل، ذلكل فان القر�

موضوع فقدان الثقة هذا من خالل تصحيح هذا الاعتقاد، وبطرح تف�ري اخر لهزمية 

امل�لمني يف املعركة، وهو عدم الزتام الرماة مبواقعهم وتركهم لها مجلع الغنامئ.

مُكيْ  ِفيمَُكيْ �َأنيْ يُِمدَّ ِمِننَي �َألَنيْ يَكيْ ذيْ تَُقوُل ِلليُْمؤيْ
ِإ
ُكُروَن. ا َ لََعلَّمُكيْ تَشيْ َُّقوا اللَّ ٌ فَات يُْتيْ �َأِذةلَّ ٍر َو�َأن ُ ِبَبديْ مُكُ اللَّ 1- قوهل تعاىل ))َولََقديْ نرََصَ

آَاَلٍف ِمَن  َ�ِة � ُّمُكيْ خِبَميْ مُكيْ َرب ِدديْ ِرمِهيْ َهَذا يُميْ وا َوتَتَُّقوا َويَ�ْأتُومُكيْ ِمنيْ فَويْ رِبُ نيْ تَصيْ
ِإ
ِلنَي. بىََل ا َ آَاَلٍف ِمَن اليَْماَلئَِكِة ُمزنيْ ُّمُكيْ ِبثاََلثَِة � َرب

ِ اليَْعزِيِز اليَْحِكمِي ((  الَّ ِمنيْ ِعنيِْد اللَّ
ِإ
ُ ا َمِئَّ ُقلُوبمُُكيْ ِبِه َوَما النَّرصيْ ى لمَُكيْ َوِلَتطيْ َ الَّ برُشيْ

ِإ
ُ ا ِمنَي. َوَما َجَعهَلُ اللَّ ِ اليَْماَلئَِكِة ُمَ�ومّ

مُكيْ ِب�َأليٍْف ِمَن  َّمُكيْ فَاسسيَْتَجاَب لمَُكيْ �َأينمِّ ُمِمدُّ ذيْ تَ�سيَْتِغيثُوَن َرب
ِإ
الآايت )123 - 126( سورة ال معران، قوهل تعاىل ))ا

َ َعزِيٌز َحِكمٌي.  نَّ اللَّ
ِإ
ِ ا الَّ ِمنيْ ِعنيِْد اللَّ

ِإ
ُ ا َمِئَّ ِبِه ُقلُوبمُُكيْ َوَما النَّرصيْ ى َوِلَتطيْ َ الَّ برُشيْ

ِإ
ُ ا ِدِفنَي. َوَما َجَعهَلُ اللَّ اليَْماَلئَِكِة ُمريْ

ِبطَ عىََل  َطاِن َوِلرَييْ َز الشسَّييْ ِهَب َعنيْمُكيْ ِرجيْ َماِء َماًء ِلُيَطهمَِّرمُكيْ ِبِه َويُذيْ مُكيْ ِمَن ال�َّ ُِل عَلَييْ ذيْ يَُغشسمِّيمُكُ النَُّعاَس �َأَمنًَة ِمنيُْه َويزَُنمّ
ِإ
ا

يَن َكَفُروا  ِ َمنُوا َس�ُأليِْقي يِف ُقلُوِب اذلَّ آَ يَن � ِ ُتوا اذلَّ ىَل اليَْماَلئَِكِة �َأينمِّ َمَعمُكيْ فَثَبمِّ
ِإ
َُّك ا ذيْ يُويِح َرب

ِإ
َأقيَْداَم. ا مَِّت ِبِه اليْ ُقلُوِبمُكيْ َويُثَب

ُميْ لُكَّ بَنَاٍن(( الآايت )9 - 12( سورة الانفال. ِبُوا ِمهنيْ نَاِق َوارضيْ َأعيْ َق اليْ ِبُوا فَويْ َب فَارضيْ عيْ الرُّ
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     نتوقف هنا لنناقش هذا الطرح، فنقول ان الانتصار يف معركة بدر كوهنا اول معركة 

مبارشة بني امل�لمني واملرشكني، اكن البد من وقوعه ابمر هللا تعاىل، اذ اكنوا حباجة 

اليه، فوضعهم وماكنهتم واسسمترارية وجودمه متوقفة عىل هذا الانتصار، اما ان ميضون 

لالمام يف ادلعوة وبناء دولهتم، واما ان ينهت�ي لك شئ. فالهزمية اكن من املمكن لها ان 

تؤدي اىل زوال ادلعوة وادلين. ولهذا فان هللا تعاىل اكن حارضًا وبقوة يف هذه املعركة 

لنرصة امل�لمني واذالل اعداهئم، رافق ذكل ان امل�لمني يف معركة بدر بذلوا اقىص 

مل  فهم  يتوقعوا هذا الانتصار  مل  املعركة، والهنم  والتضحية عىل ارض  العطاء  درجات 

خيرجوا الجل غنامئ احلرب الهنم وبب�اطة مل يتصوروا ابهنم عىل قلهتم هذه سسينترصون 

يف املعركة وسسهيزمون املنظومة احلربية الضخمة ملرشيك مكة، حىت مع سامعهم بوعود 

النرص والظفر، وادراكهم ابهنم مع احلق ويقاتلون الباطل، ذلكل فان نواايمه اكنت نبيةل 

وصادقة وخالصة هلل تعاىل.

     ولكن بعد هذا الانتصار الكبري يف بدر، وبعد ان علموا ان هللا تعاىل بعث من 

يقاتل معهم من املالئكة ))ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن َربمَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأّنِ مُِدُُّكْم ِبَْلٍف 

ِمَن اْلَمَلِئَكِة ُمْرِدِفنَي((، واكن ذكل من اسسباب نرصمه املؤزر عىل قريش، اعتقد 
اجلزء الاكرب من امل�لمني ومه يف هذه املرحةل مازالوا مل تكمتل دليم حاةل الفهم والادراك 

الاكمةل لهذا ادلين. والكثري مهنم عىل اثر الانتصار الكبري يف بدر تشلكت يف داخهل ثقة 

مفرطة يف م��أةل الاتاكل عىل هللا تعاىل، وبرزت دليم حاةل تقنني اجلهد املبذول يف 

ارض املعركة، مبعىن بروز ظاهرة الاتاكل عىل قدرة هللا تعاىل وعونه هلم، اليت اصبحت 

راسة يف الاذهان من ان النرص سيتحقق كام حتقق يف معركة بدر ))َوَلَقْد َنَصرَُكُم 

ُ بَِبْدٍر َوأَنيُْتْم أَِذلمٌَّة(( وهذا الاعتقاد خلق نوع من الاتاكل وعدم بذل العطاء واجلهد  اللمَّ
الاكيف لتحقيق النرص.

     هذا الاعتقاد حيامن تغلغل يف قلوب امل�لمني او الن�سبة الاكرب مهنم، مع الت�أكيد عىل 

اشارتنا ال�ابقة من ان ق�م مهنم مازالوا بعد مل ي�ستوعبوا، ومل يفهموا جيدًا هذا ادلين، 
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ميكن القول ان هؤالء اعتقدوا ابن اي معركة سسيخوضوهنا م�ستقباًل بعد الانتصار يف 

بدر، فان هللا تعاىل سيتكفل بنرصمه همام اكنت الظروف، وابلتايل هذا الاعتقاد اخلاطئ 

سامه بدرجة عالية يف الت�أثري عىل جحم عطاءمه يف املعركة الالحقة. هذا الاعتقاد اكن 

من اخطر الاحنرافات اليت مرت هبا الامة، ذلكل اراد هللا تعاىل ان يزيل هذا الاعتقاد 

اخلاطئ ويرفعه من رؤوس الناس، ليحل بداًل عنه اعتقاد اخر يقوم عىل ان امل�مل عليه 

بذل لك طاقته وهجده لتحقيق النرص، والاتاكل عىل النفس قبل الاتاكل عىل هللا تعاىل 

من خالل بذل درجات قصوى من اجلهد دون اي تقصري.

     ان هللا تعاىل ال يريد من الان�ان الاتاكل عليه وتعطيل هجده وطاقته، بل يريد 

منه مع الاتاكل عىل هللا تعاىل ان يتلك عىل نف�ه ويبذل اقىص هجده. مفعظم امل�لمني 

يف معركة احد مل يبذلوا هجدمه الاكمل يف املعركة، الهنم اكنوا يعتقدون ان هللا سينرصمه 

يف هذه املعركة كام نرصمه يف بدر، بل تصوروا انه تعاىل سيبعث مالئكة تقاتل نيابًة 

عهنم، وهكذا فان هللا تعاىل اراد ان يصحح هذا الاعتقاد اخلاطئ من خالل ماكتبه 

علهيم من هزمية يف معركة احد، وليكن درسًا هلم يتعلمون منه ان هللا تعاىل يعطي العبد 

مبقدار هجده وعطائه.

 ُ      وردت اشارة يف سورة ال معران الآية )152( قوهل تعاىل ))َوَلَقْد َصَدَقُكُم اللمَّ

َوْعَدُه ِإْذ َتُسُّونيَُهْم بِِْذنِِه َحتمَّ ِإَذا َفِشْلُتْم َوتيََناَزْعُتْم ِف اْلَْمِر َوَعَصييُْتْم ِمْن 
نيَْيا َوِمْنُكْم َمْن يُرِيُد اْلَِخَرَة ُثمَّ  بيَْعِد َما أَرَاُكْم َما تُِبُّوَن ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد الدُّ
ُ ُذو َفْضٍل َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ((  َصَرَفُكْم َعنيُْهْم لِييَبيَْتِلَيُكْم َوَلَقْد َعَفا َعْنُكْم َواللمَّ
 )( الرواايت اشارة اىل تف�ري هذه الآية الكرمية  يف ان الصحابة خالفوا امر النيب محمد

يف معركة احد فرتكوا مواقعهم ونزلوا مجلع الغنامئ. هذا ال يتعارض مع ما ذكرانه ولكنه ال 

ُّعد يف تقديران ال�بب الرئيس للهزمية يف احد ابلرمغ من ان الرواايت الاسالمية اكدت  ي

عىل انه ال�بب الرئيس لهزمية امل�لمني يف احد. جيب ان ننظر مبوضوعية اىل قمية هذا 

َّعدوا كونه تربير لتخاذل وضعف العطاء اذلي اكن عليه الصحابة يف تكل  ال�بب، فهو ال ي
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املعركة، ليس م�تبعدًا ان تف�ري وتربير الهزمية يف معركة احد متت املبالغة يف جحم نتاجئ 

تكل الاخطاء اليت ارتكهبا ق�م من امل�لمني عند خمالفهتم الوامر النيب وترك مواضع 

والزنول  القتال  مواقع  )( وترك  النيب  اوامر  ان موضوع خمالفة  القتال، انهيك عن 

مجلع الغنامئ، اليتعارض مع طبيعة الفكرة اليت طرحناها ك�بب رئيس للهزمية، ويه ان 

امل�لمني مل يبذلوا هجدمه لتحقيق النرص، متلكني عىل ان ميدمه هللا تعاىل مبن يقاتل معهم 

ونيابًة عهنم كام حصل يف معركة بدر. نعم لقد اراد هللا تعاىل ان يُبمّني للم�لمني خط�أ 

اعتقادمه ويدفعهم ابجتاه الاتاكل عىل انف�هم لتحقيق النرص ببذل اقىص اجلهد، جفاءت 

تكل الهزمية املؤملة درسًا عظاميً هلم وازاةًل لتكل الاعتقادات اخلاطئة.

     م��أةل اخرى تدمع ما قلناه، ويه ان املشرتكني يف معركة احد معظمهم اكنوا ممن 

قاتل يف معركة بدر، وحققوا النرص عىل ذكل العدد الكبري من مع�كر الرشك. كيف  

هلم ان حيققوا نرصمه يف بدر، مث يهنزموا يف معركهتم الثانية يف احد عىل الرمغ من ازدايد 

عددمه يف الثانية ! لقد بذلوا يف جتربهتم الاوىل يف معركة بدر  لك ما دليم يف سبيل 

حتقيق النرص، عىل الرمغ من ان الظروف واملعطيات اكنت يف مصلحة العدو، فاكفئم 

هللا تعاىل ابلنرص، فادركوا ان ذكل ابرادة هللا وعونه، واعتقدوا ان هللا تعاىل سسمينحهم 

هذا العون يف لك حروهبم، فلام جاءت معركة احد تاكسلوا ومل يبذلوا فهيا مابذلوه من 

هجد يف ال�ابق، فتخىل هللا تعاىل عهنم ليشعرمه خبط�أ ما اعتقدوه.

     اذن هنا تف�ري الاحداث املعارصة لرسول هللا )( ال تبدو واحضة، واقعًا حنن 

ال ندرك حقيقة ماجرى ابلاكمل، والتف�ريات لي�ت واحضة او دقيقة ابسسمترار، كام 

ان بعض الاحداث مل يت التطرق الهيا بشلك رصحي وواحض، السسامي تكل الانفعاالت 

اذلي  امل�مل  ونقول  نتحدث  حيامن  حنن  املنقوةل،  الرواايت  تعك�ها  ال  اليت  النف�سية 

خرج منترصًا بعد معركة بدر هذا الانتصار الباهر، ال نتعرض اطالقًا اىل تكل الااثر 

النف�سية اليت تركها هذا الانتصار سواء �اكنت اجيابية او سلبية، وال نتطرق اىل ت�أثري 

ذكل عىل م�ستوى عطاء املقاتل امل�مل واسستجابته الوامر النيب )( ووصاايه، وعليه 
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ميكننا ان نتصور جحم الاعتقاد اذلي تشلك يف ذهنية ق�م كبري من امل�لمني ب�أن هللا 

تعاىل سينرصمه يف لك حرب خيوضوهنا، وما ذلكل من ت�أثري واحض عىل تفاعل واسستجابة 

ادلاء  لهذا  تعاىل  هللا  معاجلة  اكنت  ذلكل  املعارك.  يف  واندفاعهم  وعطاهئم  امل�لمني، 

ابدلرس الكبري اذلي اخذوه يف هزميهتم مبعركة احد.

ان عصيان  املصادر الاسالمية عىل  الرتكزي يف  ملاذا  قائاًل  احدمه  يعرتض  فرمبا       

اوامر النيب )( والزنول مجلع الغنامئ هو سبب الهزمية، والتصحح هذه الفكرة. نقول 

الهزمية، كام  اسسباب  نفيه اكحد  النيب )( الميكن  اوامر  امل�لمني  ان عصيان بعض 

التحليل  معلية  تتضمن  ومل  املروايت  عىل  اوردته  فامي  اعمتدت  التارخيية  املصادر  ان 

والاسستنتاج وتقدمي رؤية موضوعية وفق املهنج العقيل.

     مازلنا يف املوضوع نف�ه، تف�ري الاحداث الراهنة، وهنا يشري وات اىل واحدة 

آن لهذه احلاةل، من خالل تف�ري معارضة الهيود للنيب  من النقاط الهامة يف تف�ري القر�

محمد )( الهنم حرفوا الشلك الاصيل دليهنم، مبعىن ان معارضهتم للنيب )( جاءت 

كنتيجة لتحريف ديهنم احلقيقي، والامر ذاته ينطبق عىل النصارى اذلين عارضوا وحاربوا 

دين الاسالم وانتقدوه، من بعد ان حرفت ادايهنم ومل تبقى عىل اصولها اليت نزلت هبا 

من ال�امء، مث يعلق وات عىل ذكل قائاًل :" مل يكن م�ستغراًب اهنم رفضوا القر�آن السسامي 

وانه اصاًل كرر نفس ادلين واذلي عرف ابنه دين ابراهمي وارص عىل انه ليس بهيودي 

او م�سيحي ".

     هذه امل��أةل دامئا ما يتكرر ذكرها ان القر�آن والاسالم هام تكرار للهيودية وامل�سيحية 

وكتهبام، وحنن بدوران ال ميكن ان نقبل هبذا الالكم، اذ كيف يكون ذكل  وحنن اصاًل  

نؤمن ابهنا اداين حمرفة ومل حتافظ عىل كياهنا الاصيل، حيامن استبدلته ابخر حمرف ومل 

تبقى عىل شلكها اذلي نزلت به. نعم ابالماكن القول ان الاسالم تكرار لتكل الاداين لو 

حافظت عىل اصالهتا، ولكن مع وجود التحريف الامر خمتلف متامًا، النه الميكن القول 
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ابن الاسالم هو تكرار للتحريف !!!.

     نعم حنن ال نقول ابن الاسالم هو تكرار للهيودية وامل�سيحية، وامنا الاحص ان نقول 

تبارك وتعاىل الصحيح، اذلي عرب عنه  ان دين الاسالم هو تكرار وتبيان دلين هللا 

ابلهيودية حُفرفت، وعرب عنه ابمل�سيحية حُفرفت، فعرب عنه ابالسالم خمتامتً به، ذلا  الميكن 

ارجاع خامت الاداين واحصها اىل دين قد طالته يد التحريف واخرجته من اصهل الاله�ي.

     اننا مك�لمني حيامن نقول ان دين الاسالم هو اسستعادة دلين ابراهمي عليه ال�الم، 

فعاًل حنن نؤمن بذكل، الن دين ابراهمي )ع( ورشيعته يه الرشيعة ال�اموية الصحيحة 

ال�لمية اليت حرفت عىل يد الهيود، وحرفت مرًة اخرى عىل يد النصارى، جفاء الاسالم 

ليصحح ذكل التحريف ويظهر حقيقهتا عىل يد النيب محمد )(. مع رضورة مراعاة ان 

ت�أخرها الزمين عن ابيق الاداين ال�اموية، جاءت بكوهنا اكرث  ادلاينة الاسالمية وحبمك 

مشوليًة ووضوحًا، واكرث تبيااًن من تكل الاداين ال�ابقة، وهذا راجع اىل عوامل عَّدة مهنا :

اواًل: اجملمتع البرشي اذلي عارص الرساةل الاسالمية هو خمتلف عن تكل اجملمتعات اليت 

عارصت نيب هللا ابراهمي )ع( وابيق الانبياء موىس وعيىس )علهيم ال�الم(، مع الانتباه اىل 

ان اجملمتعات اكنت يف حاةل توسع وتاكثر م�سمتر، هذا الات�اع البرشي رافقته تعقيدات 

جديدة   ترشيعات  اىل   احلاجة  زادت  التعقيد  زاد  لكام  وابلتايل  البرشية،  للحياة  جديدة 

تتناسب مع ذكل وتعاجل اشاكالته. ولهذا حيامن نقول ان ادلاينة الاسالمية يه الاكرث مشواًل 

والاكرث وضوحًا والاكرث استيعااًب مبعىن اهنا اسستوعبت  لك تكل التعقيدات اليت تضمنهتا 

احلياة البرشية، ويف ضوء ذكل انتجت ترشيعات متاكمةل غري منقوصة.

     اذن هذه امل��أةل من الرضوري الالتفات لها، وعليه ال ميكن القول ان الاسالم هو 

تكرار للهيودية وامل�سيحية، وابلوقت نف�ه ميكننا القول انه اكرث مشولية من اصوهلام قبل 

التحريف، والن مصدر الاداين ال�اموية واحد هو هللا تبارك وتعاىل، عليه الجيوز ن�ب 
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مرجعية الاداين للهيودية وال للم�سيحية وال حىت لالسالم، مفرجعها هللا تعاىل ال غري.

آن الكرمي ادوار خضمة وهممة يف حفظ دين هللا تعاىل، وابالماكن ان يعمل       ان للقر�

عىل تنقية الاداين ال�ابقة مما اصاهبا من التحريف لو جرى التعامل معه عىل انه معيار 

املصداقية التامة الصادرة من هللا تبارك وتعاىل، لنَّقت تكل الاداين انف�ها، ويه دعوة 

ُّنقي رشيعته من املدخالت والتحريفات،  رصحية للباحثني عن احلقيقة : من اراد ان ي

آن الكرمي الن هللا تبارك وتعاىل حفظ هذه الرشيعة املمثةل ابلقر�آن  عليه ابلرجوع اىل  القر�

من التحريف والتالعب )1( ويه تطابق متامًا اصول تكل الاداين قبل ان حُترف. وعليه 

آن الكرمي معيار لفحص وتنقية الهيودية وامل�سيحية، واخراج  ابملقدور ان يتخذ من القر�

آن الكرمي يه مادة مُّدخهل عىل الاصل  لك املدخالت التحريفية، مفا يتعارض مع القر�

جيب ازالهتا، ولك مايتوافق مع القر�آن الشك هو جزء من الاصل النازل من عند هللا 

آن الكرمي ممكن ان يؤدي دور عظمي اخر حيامن يعمتد عليه احصاب  تعاىل. وعليه فان القر�

كتاب  من  يتحول  وابلتايل  التحريفية،  املدخالت  من  ادايهنم  لتنقية  ال�ابقة  الاداين 

للم�لمني فقط، اىل كتاب للك البرشية. 

     خيتت وات هذا املبحث بقوهل :" من لك هذا سسيكون واحضًا ابن التف�ري القر�آين 

لالحداث املعارصة يف ذكل الوقت مل تكن جمرد ممارسة، وامنا توجيه معيل للم�لمني 

القامئة. وبذكل الميكن ان يكون هناكل اي شك يف اصاةل  كيفية مواهجة املش�لك  يف 

آن املقصود هبا طبيعة فهم امل�لمني لقمية القر�آن  آن "، واشارة وات هنا اىل اصاةل القر� القر�

آن الكرمي، بدليل انه يف مجمل كتاابته حول  الكرمي، وليس من ابب الاعرتاف ابصاةل القر�

الاسالم والنيب محمد )( الجند اعرتافًا رصحيًا واحضًا بنبوة محمد )(، فكيف اذن 

آن هنا !. يقول ابصاةل القر�

انَّ هَلُ لََحاِفُظوَن(( الآية )9( سورة احلجر.
ِإ
َر َوا كيْ ِ ليْنَا اذلمّ ُن نَزَّ انَّ حَنيْ

ِإ
1- قوهل تعاىل ))ا
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3 - القرآن واحداث المستقبل
     من خالل عنوانه هذا ن�تشعر ان امل�ترشق وات ي�عى الجياد نقاط ضعف يف 

آن الكرمي، فاالنتقاد القر�آين لطبيعة العقيدة امل�سيحية ال ميكن قبولها  طبيعة حمتوى القر�

ابي حال من الاحوال من قبل هذا امل�ترشق او من اقرانه، ولهذا تظهر امامنا نواايه 

واهدافه من خالل تناوهل لهذا املوضوع ومن عنوانه الرئيس هذا.

آن الكرمي اشار اىل الاعتقاد اخلاطئ مب��أةل صلب امل�سيح )ع(، وحادثة الصلب       القر�

اليت اعتقد هبا الهيود والنصارى اهنا طالت عيىس )ع(، لتصبح اساس العقيدة امل�سيحية 

الكرمي اشار بوضوح ورصاحة اىل بطالن هذا الاعتقاد، وانه  آن  القر� الحقًا. الا ان 

اليتصل حبقيقة ماجرى من خالل قول هللا تعاىل ))َوقيَْولِِْم ِإنمَّ قيَتيَْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى 

اْبَن َمْرَيَ َرُسوَل اللمَِّ َوَما قيَتيَُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّه َلُْم َوِإنمَّ المَِّذيَن اْختيََلُفوا 
ِفيِه َلِفي َشكٍّ ِمْنُه َما َلُْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإلمَّ اتَِّباَع الظمَّنِّ َوَما قيَتيَُلوُه يَِقيًنا.َبْل َرفيََعُه 
ُ َعزِيًزا َحِكيًما(( )1(، هذا الالكم الاله�ي الثابت الصادق تقاطع  ُ ِإلَْيِه وََكاَن اللمَّ اللمَّ
متامًا مع ذكل الاعتقاد اذلي قلنا انه شلك اساس العقيدة امل�سيحية، من خالل امياهنم 

ب�أن ماحصل يف واقعة الصلب امنا هو افتداء امل�سيح للبرشية، وتضحيته بنف�ه ليفتدي 

آدم )ع( )2(.  البرشية ويطهرمه من ااثر تكل اخلطيئة الاوىل اليت ارتكهبا �

آن الكرمي ن�ف هذا الاعتقاد مجةًل وتفصيال بقول هللا تعاىل وماقتلوه وماصلبوه       القر�

ولكن شسبه هلم، وهنا تظهر لنا عظمة وقمية هذا الكتاب العزيز، اذ انه حيتوي عىل لك 

شئ مبا يف ذكل تصحيح معتقدات احصاب الاداين الاخرى. ويبدو ان هذه امل��أةل 

آن وما جاء فيه من موضوعات  دفعت ابمل�ترشق وات للبحث يف موضوع حداثة القر�

حديثه لي�ت بقدمية، وال�عي الجياد مربرات مقبوهل ملا رصح به القر�آن من هجة، ولبيان 

1- الآيتان )157 - 158( سورة الن�اء.

بريوت،  العرصية،  املكتبة  عبداحللمي محمود،  ترمجة  وتطورها،  نش�أهتا  امل�سيحية  جنيبري، شارل،   : ينظر   -2

ال.ت، ص148.
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طبيعة الاعتقاد امل�سيحي بواقعة الصلب من هجة اخرى.

     مفن املعلوم ان امل�سيحية خبطها العام تؤمن بوقوع صلب امل�سيح )ع( عىل الرمغ من 

ان هناكل بعض العلامء والطوائف امل�سيحية اليت تنفي وقوع الصلب، الا اننا نتحدث 

الان عن امل�ار العام للم�سيحيني واذلي يقوم عىل اميان هؤالء ابلصلب، ومهنم هذا 

امل�ترشق اذلي وجد نف�ه امام خيار واحد فقط وهو ادلفاع عن واقعة الصلب رمغ 

آنية. ادراكه هبشاشة املوقف املؤمن هبا، وضعفه امام احلجة القر�

     كام قلنا ان اصول العقيدة امل�سيحية قامئة عىل اساس الاميان ابلفداء والصلب، وان 

اي رفض لواقعة الصلب فان اصول هذه العقيدة ستهنار وتهتدم بلك سهوةل. امل�ترشق 

وات يف طريقة تناوهل لهذا املوضوع اراد ان يقلل من قمية هذا الترصحي القر�آين، وادلفاع 

آن واليت قد تصنف  عن العقيدة امل�سيحية من خالل همامجة الاخبار اليت رصح هبا القر�

ابهنا اخبار حديثه او معارصه لزمن ادلعوة او ت�سبقها بقليل. فتحدث عن انباء الغيب 

آنية واخذ حيلل يف  اليت اكن النيب محمد )( يعلمها وقد اشار اىل مجةل من الآايت القر�

آن  معناها وحفواها ليؤكد يف الهناية عىل م��أةل هممة : ويه انباء الغيب اليت ذكرها القر�

الكرمي 

      لقد اكد وات عىل ان انباء الغيب هذه، اكنت غري معلومة عند النيب محمد )ص( 

وهو جيهلها هو وقومه من اهل مكة، ولكهنا معلومة ومعروفة عند غريمه من الاقوام 

آن الكرمي يف قوهل تعاىل ((تِْلَك ِمْن  ممن سسبقومه او عارصومه بدليل ما اشار اليه القر�

أَنيَْباِء اْلَغْيِب نُوِحيَها ِإلَْيَك َما ُكْنَت تيَْعَلُمَها أَْنَت َوَل قيَْوُمَك ِمْن قيَْبِل َهَذا 
فَاْصِبْ ِإنمَّ اْلَعاِقَبَة لِْلُمتمَِّقي(( )1(، وقوهل تعاىل ))َذِلَك ِمْن أَنيَْباِء اْلَغْيِب نُوِحيِه 
ِإلَْيَك َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ ييُْلُقوَن أَقْيَلَمُهْم أَييُُّهْم َيْكُفُل َمْرَيَ َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم 
ِإْذ َيَْتِصُموَن(( )2(، وكذكل قوهل تعاىل ))َذِلَك ِمْن أَنيَْباِء اْلَغْيِب نُوِحيِه ِإلَْيَك 

1- الآية )49( سورة هود.

2- الآية )44( سورة ال معران.
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َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َأْجَُعوا أَْمَرُهْم َوُهْم َيُْكُروَن (( )1(. يف الواقع   ال اختلف مع 
آنية ذكرت بوضوح ان انباء الغيب تكل اختصت  وات فامي اشار اليه من ان الآايت القر�

بغياهبا عن النيب محمد )( وقومه من اهل مكة، ومل تكن معلومة دليم، هذا الامر 

آن الكرمي كقصة نيب هللا  الميكن الاعرتاض عليه، الننا نتحدث عن قصص ذكرها القر�

نوح )ع(، او قصة نيب هللا زكراي ومرمي العذراء، هذه القصص مجيعها مل تكن معلومة 

معلومة  تكون  ان  الطبيعي  القر�آن، ومن  ادلعوة ونزول  قبل  )( وقومه  للنيب محمد 

لالقوام ال�ابقة حبمك وردها، او اجزاء مهنا يف كتب التوراة والاانجيل، ولكن جيب 

الالتفات اىل ان ما ذكره القر�آن من هذه الاخبار خيتلف يف بعض تفاصيهل عام حتتويه 

كتب الهيود والنصارى، ومنش�أ هذا الاختالف هو التحريف اذلي طال هذه الكتب 

اليت مت التالعب ابحلقائق اليت احتوهتا يف زمن نزولها عىل الانبياء، وابالماكن الاعامتد 

آن وعدم تكراره الخبار التوراة والاانجيل  عىل هذه اخلاصية للقول حبداثة اخبار القر�

آن )2( معن سسبقه  حرفيًا، والا كيف نفرس الاختالفات الرصحية اليت جاءت يف القر�

من الكتب خبصوص اخبار نيب هللا نوح )ع(، اوزكراي ومرمي، اونيب هللا يوسف )ع( 

آن يدعي احلداثة،  اوغريها من قصص الانبياء الاخرى. اذن ما طرحه وات من ان القر�

يه حقيقة واقعة، فالقر�آن يف اخباره احدث واصدق واوثق من الكتب ال�ابقة. وهذا 

الاختالف ليس دليل حداثة فقط وامنا دليل اصاةل القر�آن وميكن للك متتبع موضوعي 

ان يشعر بذكل من خالل الاختالفات اليت ارشان الهيا.

     نعود اىل قصة الصلب، قلنا ان الطوائف امل�سيحية معوماً تقول ب�أن امل�سيح )ع( قتل عىل 

آن فند ون�ف هذه الاكذوبة، ومن الادةل  الصليب وافتدى بذكل البرشية، ولكن كام قلنا القر�

آن الكرمي من تفنيد : وماقتلوه وماصلبوه ولكن شسبه هلم: الواحضة اليت تؤيد ما جاء يف القر�

1- الآية )102(سورة يوسف.

آن  2- ملالحظة الفرق بني ما احتواه النص القر�آين من هجة والنص التورايت من هجة اخرى.ينظر : الغزايل، القر�

الكرمي، ص ص99 - 106. 
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احلواريني  احد  ب�أنه صلب هو  نعتقد حنن  الصليب واذلي  ان اذلي وضع عىل   : اوال 

ويدعى )يوذا( اذلي خان عيىس )ع( وقام ابالخبار عن ماكنه حىت يلقى القبض عليه، 

فلام قام بفعلته تكل واخربمه مباكن عيىس )ع(، وبقدرة هللا تعاىل شسُّبه هلم ب�أنه هو عيىس 

ر�أوا  امنا  وماصلبوه...  وماقتلوه  تعاىل  لقوهل  مصداقًا  الصلب  عقوبة  فيه  ونفذت  ف�أقتيد 

صورة امل�سيح عيىس )ع( بشخصية يوذا، فاعتقدوا ب�أنه هو امل�سيح )1(، ومما يؤكد 

ذكل ان يوذا هذا مل يظهر ومل تعرف اخباره بعد حادثة الصلب، ومل يذكر اي شئ عن 

ابيق حياته او عن وفاته، مما يؤكد ب�أنه هو من نفذت حبقه العقوبة. كام ان اللكامت اليت 

اكن ينطق هبا وهو عىل الصليب مل تكن تويح ب�أنه نيب هللا عيىس )ع(، فقد نقل عنه 

انه اكن يصيح بصوت عال ويرصخ قائاًل :" اييل اييل ملا شسبقتين " مبعىن اله�ي اله�ي ملا 

تركتين )2(، وهذه العبارة تعرب عن حاةل اخلوف من الصلب والاستنجاد، وهذا يتقاطع 

مع مفهوم الفداء اذلي ترتكز عليه العقيدة امل�سيحية، الهنم يعتقدون ان امل�سيح )ع( 

اكن راضيًا وسعيدًا بقيامه ابلفداء، وتطهريه للبرشية من خطيئهتم، فطلب النجاة يتقاطع 

مع الرضا وال�عادة اليت يعتقدون هبا.

اليت  الصلب  القر�آن، ومهنا ان حادثة  اثنيًا: كام ان هناكل ادةل اخرى تؤكد ماجاء يف 

وقعت مل يشهدها م�سيحي واحد، حىت تؤخذ منه تفاصيلها، فاحلواريون تفرقوا خوفًا بعد 

ان اعتقدوا ان امل�سيح )ع( القي القبض عليه، كام ان حادثة الصلب اصبحت حقيقية 

الهنا شاعت بني الناس ب�أن " امل�سيح �ُألقي القبض عليه وسسيق اىل مصريه الاخري عىل 

الصليب " هذه الاخبار اكنت موضع تداول بني الناس، سعان ما رست يف اذهاهنم 

عىل اهنا قصة حقيقية متاكمةل، مل يظهر من يطعن هبا او يكذهبا الا بعد سسبعة قرون 

من خالل الترصحي القر�آين.

     ابلعودة اىل امل�ترشق وات وموقفه من ضعف النص الاجنييل والاعتقاد امل�سيحي 

1- ينظر: املنشاوي، انرص، اجلوانب اخلفية من حياة امل�سيح، مرص، 2003، ص120.

2- ينظر: املصدر نف�ه، ص116.
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اخلاطئ، يف مقابل قوة النص القر�آين وماحيتويه من حقائق، يظهر وات بشلك مكشوف 

وواحض هنا، وهويبحث عن حاةل موامئة بني الاعتقاد امل�سيحي من هجة، واحلقائق اليت 

آن الكرمي من هجة اخرى، ليك ال يظهر هذا التقاطع الفاحض للعقيدة احملرفة  ذكرها القر�

آنية،  عند امل�سيحيني. ان املهنج اذلي اتبعه وات يعرب عن ادراكه حلجم قوة احلقيقة القر�

مقبوةل  نف�ه اليريد الاعرتاف بذكل، وذلكل سعى الجياد خمرجات  الوقت  ولكنه يف 

ح�ب ظنه، ال تظهر املوقف امل�سيحي حباةل من الضعف او الاست�الم امام احلقيقة 

 " : قال  القر�آين حيامن  توافق بني ذكل الاعتقاد والترصحي  آنية، سعى الجياد حاةل  القر�

امل�سيحيون يعتقدون ان صلب امل�سيح هو انتصار وليس هزمية الن ما تبعه هو قيامة 

آن املوجه اىل الاقوام اليت تعتقد  امل�سيح ووالدة الكني�ة "، بعد ذكل قال : " ان القر�

بعمق ان رسول هللا مل ينهت�ي هبزمية " اكد هنا عىل مفهوم الانتصار اذلي تشرتك فيه 

ادعاء  الكرمي  آن  القر� اناكر  عىل  ليؤكد  توجه  مث  الاسالم،  امل�سيحيةو  من   لك 

الهيود ب�أهنم صلبوا امل�سيح )ع( :))... ولكن شسبه هلم (( موظفًا هذا الترصحي القر�آين دلمع 

فكرته، ان ادعاء الهيود الانتصار عىل عيىس )ع( بعد امتام معلية صلبه، امنا هو اشتباه 

الن عيىس )ع( مل يزم، وامنا انترص. مث يقول : " وهنا ميكن ان نت��أل من قتل عيىس، 

واجلواب قد اليكون الهيود وليس الرومانيني، وامنا هو نف�ه قبل مبوته، كونه الارادة 

امل�سيطرة عىل لك العملية وانه فقط تر�أى للهيود اهنم قتلوه ". 

       الحظ كيف خيلق حاةل من املوامئة والتوافقية بني لك التف�ريات ادلينية لواقعة 

آن ، يراه  الصلب، ففكرة قبول امل�سيح )ع( مبوته وصلبه، والاشتباه اذلي اشار اليه القر�

ه امل�سيحيون  ه الهيود هزمية للم�سيح بصلبه، عدُّ وات متفقًا مع التصور الهيودي، مفا عدُّ

انتصارًا، وهذا يتوافق مع التصور الاساليم. ولكنه هنا نس ان الترصحي القر�آين متاكمل 

وليس جزيئ : وما قتلوه، اي نفي اكمل لقتل عيىس )ع(، وما صلبوه اي نفي لصلبه، 

ولكن شسُّبه هلم، وهذا جواب شايف ووايف للك من ي��أل اذن من هو اذلي قتل عىل 

الصليب اذا مل يكن امل�سيح )ع(، هو الشخص اذلي اشتهبوا ابنه امل�سيح )ع( وتراىئ 
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هلم بصورة امل�سيح ابمر هللا تعاىل.

      من لك ماسسبق يتبني لنا ان امل�ترشق وات اعمتد عىل هذا املهنج، القامئ عىل 

م�ارات تضليلية، لريفع حاةل احلرج اليت احضت علهيا ادلاينة امل�سيحية، حيامن واهجت 

آنية ويه مبوقف الضعف وفقدان احلجة. احلقائق القر�

آن الكرمي واحلقائق اليت جاء هبا، فوق لك احملاوالت والاساليب اليت       يبقى القر�

آن اول من اشار اىل هذا اخلط�أ الفادح يف اصول العقيدة  اتبعها امل�ترشق وات ، فالقر�

امل�سيحية، ويف التصور الهيودي، وابلتايل فان من دواعي املوضوعية المت�ك مبا ورد 

يف القر�آن وتصحيح هذه الاعتقادات املنحرفة.



114



115

الف�صل الرابع :  "نزول الوحي "

1 - " الاسستجابة لالنبياء "

-2 " اسس قبول ادلعوة "

3 - " مفهوم العرب للمعرفة " 

قراءتنا النقدية ملا ورد يف الفصل الرابع

1 - الاسستجابة دلعوات الانبياء 

2 - اسس قبول ادلعوة الاسالمية
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1 - االستجابة لالنبياء )مقاطع من كالم المستشرق مونتجمري وات( 
آن اىل ان اسستجابة القوم اىل الرسول هو فعل منفرد  تشري العديد من قصص القر�

اما ابلقبول او الرفض. ففي ال�ورة )26( الآايت )105 - 191( )1( اكنت هناك عدد 

من القصص املتشاهبة لبعضها البعض تتحدث عن نوح وهود وصاحل  وشعيب. يف لك 

قصة من هذه القصص يقول الرسول ما معناه: " اان رسول هللا اليمك فاخشوه وافعلوا 

ما �أقوهل لمك وبعك�ه سستكون هناك عقوبة شديدة لمك ". هذا هو لك يشء يف مفهوم 

الرسول كنذير. وكام ذكر يف قصص ال�ورة )26( مل يذكر يشء عن قبول الرساةل اليت 

جاء هبا النذير. لقد اكن الرسول يتحدث بقوة خشصيته،  رمبا لأن القصص اليت اوردهتا 

هذه ال�ورة موجزة الن الغاية مهنا رمبا يشء �أخر... )2(. 

يقوم  ملاذا  واحضا  فليس  للناس.  معينة  اسستجاابت  حول  معني  مغوض  هناك 

البعض ابالسستجابة اجيابيا والآخرون سلبيا. لقد �أظهر القر�آن هللا عىل انه قوة خارقة 

او سلبا.  اجيااب  الناس  اسستجاابت  ي�سيطر عىل  انه  البد  الكون وهبذا  ي�سيطر عىل 

القر�آن تصف الأشخاص اذلين  الثانية يف  ال�ورة  واحدة من الآايت ويه )6( من 

ِمنُوَن((  مُهيْ اَل يُؤيْ هَتُميْ �َأميْ لَميْ تُنيِْذريْ نيَْذريْ �َأ ميْ �َأ ِ يَن َكَفُروا َسَواٌء عَلهَييْ ِ نَّ اذلَّ
ِإ
�أظهروا عداهئم حملمد ))ا

العبارات ت�ستخدم لكمة ان هللا "يدي" من يشاء و "يقود" من يشاء  ويف بعض 

اىل الهدى �أو الضالل وبعض الأحيان ت�ستخدم هذه العبارات بشلك مطلق كوصف 

اكمل لأنشطة هللا. وميكن ان حيصل الارشاد وهداية الان�ان عندما يقول " يرشح 

صدر"  ويف بعض الأحيان يقود اىل ان يكون صدره )ضيق( كام يف الآية)125( من 

1- هذه الآايت من سورة الشعراء مل نذكر نصوصها لكرثهتا.
2- Watt,Islamic revelation, p57.
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 ُ اَلِم َوَمنيْ يُِرديْ �َأنيْ يُِضهلَّ سيْ
ِإ
َرُه ِلاليْ حيْ َصديْ َ ُ �َأنيْ َييِْديَُه يرَشيْ ال�ورة رمق )6( )1( )) فََمنيْ يُِرِد اللَّ

يَن اَل  ِ َس عىََل اذلَّ جيْ ُ الِرمّ َعُل اللَّ َماِء َكَذكِلَ جَييْ عَُّد يِف ال�َّ ََّما يَصَّ ن َرُه َضِيمّقًا َحَرًجا َكَأ َعليْ َصديْ جَييْ

ِمنُوَن(( ويف �آايت �أخرى هناك اشارة اىل م�اعدة هللا �أو عونه ) النرص، والتوفيق(  يُؤيْ

او عكس ذكل ) اخلذالن(. وهمام اكنت اللكامت امل�ستخدمة هناك مغوض يف اسستجابة 

الناس سواء اكنت اجيابية او سلبية )2(. 

اىل  الهجرة  بعد  املكية.  الفرتة  اىل  تعود  للرسول  لالسستجابة  املب�ط  الوصف  ان 

املدينة، �أصبحت معلية ادلعوة والاسستجابة لها �أكرث تعقيدا. يف بداية ادلعوة يف مكة 

اسستجاب محمد وعدد من الرجال اجيابيا لها. هؤالء املؤمنون التمئوا ليشلكوا مجموعة قامئة 

بذاهتا. وقد �أدت الهجرة اىل انضامم اكرب عدد ممكن من الأشخاص يف مجموعة املؤمنني.  

واليت اصبحت جامعة... ولهذه اجملموعة او اجملمتع نزل الويح ب�أمور ختص احلياة املشرتكة 

هلم واليت شارك فهيا مجيع ابناء املدينة. فاصبح الناس او ) القوم( كياان معقدا اجامتعيا 

وسسياسسيا. فقد منت اجملموعة من نزول الويح الأول والاسستجابة هل ولكنه تطور من 

خالل اسستجابة الحقة للرساةل اليت اكن وجود جممتع املؤمنني فهيا مفرتضا وهكذا اصبح 

مناسسبا ان يقال ب�أن " الكيان الاكمل لالإسالم التارخيي" اصبح قامئا هنا. وقد اكن للقر�آن 

وظيفة هممة يف هذا الكيان )3(. 

ادلعوة  مع  عالقهتم  واصلوا  للرسول  سلبية  اسستجابهتم  اكنت  اذلين  اولئك  حىت 

الاسالمية.  ويف املصطلح اذلي ذكرانه يف الفصل الأول من الكتاب فهؤالء ميكن ان 

يطلق علهيم اهنم من ال )ectosoma( اي احمليط اخلاريج لدلعوة. وهذا يعين اهنم 

سسيواصلون الت�أثر ابلأفاكر اليت جاءت هبا ادلعوة ومبجموعة الناس اذلين  اسستجابوا لها، 

هذا ال يعين اهنم ابلرضورة قد قبلوا الأفاكر او ان دليم عالقات طيبة مع امل�لمني بل 

1- سورة الانعام.
2- Watt,Islamic revelation, p58. 
3- Ibid, p48-49.
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حىت مع وجود رفض اتم لها  واهنم �أعداء للم�لمني الا ان الت�أثر يبقى موجودا، و�أكرث 

عطاء محمد التوجهيات للرد عىل  آايته اىل الكفار ابإ آن واصل التوجه ب� من ذكل فان القر�

معارضهتم. وهبذه الطريقة اكنت العالقة متواصةل حىت بني الكفار والويح.

قلوهبم  اولئك اذلين يف  بـ )  فالبعض عرفوا  املدينة،  قلياًل يف  اكنت احلاةل خمتلفة 

مرض( و )املنافقون(. اكن هناك اشخاص، ولو بشلك رمزي، قبلوا الاسالم يف وقت 

الهجرة ولكهنم مل يكونوا راضني عن الظروف اجلديدة ابملدينة، وعارضوا محمد لأسسباب 

سسياسسية. هؤالء ايضا من اجملموعة اليت �أطلقنا علهيا )endosoma( اي اجل�م ادلاخيل 

ولكهنم حياولون اخلروج مهنا ومه اذلين رمبا اكنوا اجيابيني من االإسالم من الناحية ادلينية 

ولكهنم سلبيني ابلن�سبة للأمور الأخرى اليت حتصل )1(.

2 - اسس قبول الدعوة )مقاطع من كالم المستشرق مونتجمري وات(
يف العهد القدمي اكنت الفكرة ان النيب او الرساةل الألهية من اجل ان يصدقها الناس 

البد من حصول )معجزة(. فعندما بعث هللا موىس اىل بين اسائيل اكن خائفا من اهنم 

قوه ف�أعطاه هللا دليلني ) سفر اخلروج 9-4/1(  �أحداها انه حول العصا اىل  لن يصدمّ

افعى واعادها عصا اثنية. والأخرى يه شفاؤه من اجلذام وزواهل منه. واذا مل يقتنع بنو 

اسائيل هبذه املعجزتني فانه سريىم املاء عىل الأرض  ليتحول اىل دم... )2(. 

ان مفهوم تقدمي املعجزة �أو ادلليل اصبح ابرزا يف ادلعوة الاسالمية الحقا. ولكن 

يف القر�آن اكن هناك اشارات قليةل هل متثلت يف قصة موىس ويه تكل املتعلقة ابلعصا 

اليت اصبحت ثعباان ) الآايت )103 - 118( من ال�ورة رمق 7( )3(  ))ُثمَّ بيََعثيَْنا ِمْن 

بيَْعِدِهْم ُموَسى بََِيتَِنا ِإَل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه َفظََلُموا ِبَا فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة 

1-  Watt,Islamic revelation, p59.
2-   Ibid، p59-60.

3- سورة الاعراف.
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اْلَعاَلِمنَي. َحِقيٌق  ِمْن َربِّ  ِإّنِ َرُسوٌل  ِفْرَعْوُن  َي  َوقَاَل ُموَسى  اْلُمْفِسِديَن. 
َعَلى َأْن َل أَُقوَل َعَلى اللمَِّ ِإلمَّ الَْقمَّ َقْد ِجئيُْتُكْم بِبيَيَِّنٍة ِمْن َربُِّكْم فََأْرِسْل َمِعَي 
َبِن ِإْسرَائِيَل. قَاَل ِإْن ُكْنَت ِجْئَت بَِيٍَة فَْأِت ِبَا ِإْن ُكْنَت ِمَن الصمَّاِدِقنَي. 
فَأَْلَقى َعَصاُه فَِإَذا ِهَي �يُْعَباٌن ُمِبنٌي. َونيَزََع َيَدُه فَِإَذا ِهَي بيَْيَضاُء لِلنمَّاِظرِيَن. 
ِمْن  ُيْرَِجُكْم  َأْن  يُرِيُد  َعِليٌم.  َلَساِحٌر  َهَذا  ِإنمَّ  ِفْرَعْوَن  قيَْوِم  ِمْن  اْلَمَلُ  قَاَل 
َحاِشرِيَن.  اْلَمَداِئِن  ِف  َوأَْرِسْل  َوَأَخاُه  أَْرِجْه  قَاُلوا  َتُْمُروَن.  َفَماَذا  أَْرِضُكْم 
َيْتُوَك ِبُكلِّ َساِحٍر َعِليٍم. َوَجاَء السمََّحَرُة ِفْرَعْوَن قَاُلوا ِإنمَّ لََنا َلَْجرًا ِإْن ُكنمَّا 
َنُْن اْلَغالِِبنَي. قَاَل نيََعْم َوِإنمَُّكْم َلِمَن اْلُمَقرمَِّبنَي. قَاُلوا َي ُموَسى ِإممَّا َأْن تيُْلِقَي 
النمَّاِس  َأْعنُيَ  َسَحُروا  أَْلَقْوا  فيََلممَّا  أَْلُقوا  قَاَل  اْلُمْلِقنَي.  َنُْن  َنُكوَن  َأْن  َوِإممَّا 
َواْستيَْرَهُبوُهْم َوَجاُءو ِبِسْحٍر َعِظيٍم. َوأَْوَحييَْنا ِإَل ُموَسى َأْن أَْلِق َعَصاَك فَِإَذا 
ِهَي تيَْلَقُف َما َيِْفُكوَن. فيََوَقَع الَْقُّ َوَبَطَل َما َكانُوا ييَْعَمُلوَن((،  ويالحظ ان 
قناع فرعون كام ورد يف ) سفر  قناع بين اسائيل بل الإ هذه املعجزات مل ت�ستعمل الإ

قناع العرب ابنه  اخلروج رمق 7(. وحلد الان مل ي�ستعمل محمد كام يبدو  اية معجزة الإ

رسول من هللا. ان الرباهني اليت ساقها القر�آن يف الآايت الأوىل منه يه يف اقناع القوم 

بقوة وعظمة هللا وليس مبصداقية رساةل محمد. وهنا مرة �أخرى نشري اىل ان محمد بوصفه 

" نذير" ابلعقوابت اليت تواهجهم نتيجة عدم الاميان ابهلل جفاءت معركة بدر  واليت ميكن 

اعتبارها... كربهان عىل رساةل محمد. مل تكن هذه الفكرة غائبة حيث ان الانتصار يف 

معركة بدر اكن تصديقا للك ما اكن يطرحه محمد كون اهنا عقوبة للمكيني ولكن مل جتر 

اية اشارة اىل ان ذكل ت�أكيد لرساةل محمد. ان الانتصار يف بدر هو اذلي رخس يف �أذهان 

امل�لمني الرساةل وذلكل مل يكن رضوراي اعطاءها صفة الربهان عىل حصة الرساةل حيث 

ان امل�لمني امنوا هبا اصال )1(.

1-  Watt,Islamic revelation, p60. 
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يبدو ان القر�آن اكن دليه تصوران لأسس قبول ادلعوة. اوال توقع ان ي�ستجيب 

القوم ابجيابية ابالستناد اىل قوة وسائل اقناع محمد وخشصيته املعروفة ابالسستقامة. �أدت 

هذه العوامل املمزوجة مع ثقته العالية ابلنفس بال شك اىل قبول الناس ابدلعوة. اثنيا، 

ان القر�آن من خالل شلكه وقميته الأدبية اكن يقدم نف�ه بقوة دون احلاجة اىل برهان عىل 

مصداقيته. وهذا واحض يف التحدي اذلي قدمه اذا اكنوا ي�ستطيعون الأتيان ب�ورة او 

عرش سور من مثهل كام ورد يف)الآية 13 من ال�ورة 11( )1( و)الآية 38 من ال�ورة 

رمق 10( )2(. وقد نوقش الحقا عام اذا اكنت بالغة القر�آن جاءت نتيجة ملا احتواه من 

شلك واسلوب �أديب. يتفق القراء املعارصون عىل انه ال يوجد اي عريب يف ذكل الوقت 

ي�ستطيع ان يقدله بفعالية.  اكن مجيع العلامء امل�لمني يعتقدون ب�أن الأساس هو اجعاز 

آن  آن. كام ان الاعتقاد الاسايس اكن ب�أن هناك اجعاز اديب يف القر� البالغة الأدبية للقر�

بعيد عن قدرة البرش.  فهو ال ميكن ان يكون اجناز �أديم وذلا فالبد ان يكون من عند 

هللا وما يعزز ذكل هو الت�أكيد ) لأسسباب غامضة( ان محمد اكن اميمّا )3(. 

للمعلومات حول  القر�آن اكن مصدرا م�ستقال وحقيقيا  ان  اثبات  اذا اكن ابالإماكن 

احداث وقعت يف املايض ال�حيق فان هذا سسيعزز اراء اذلين يعتقدون ابن  اصهل اله�ي....

آن اليت اخذت بنظر الاعتبار اكنت عىل اسس  حلد الان فان اسسباب قبول القر�

الالوعي.  اىل  من الامور  الكثري  يرجع  ان  هو  عند الان�ان  احلديث  املفهوم  واعية. 

عندما يتحدث املؤرخ املعارص عن العوامل الاجامتعية والقتصادية يؤرش عىل بعض 

الاحداث يف املايض اذن هو يفكر يف مربرات من الالوعي... يف هذه ادلراسة ال توجد 

نيْ 
ِإ
ِ ا ُتيْ ِمنيْ ُدوِن اللَّ ُعوا َمِن اسسيَْتَطعيْ اَيٍت َواديْ رَتَ ِ ُسَوٍر ِمثيْهِلِ ُمفيْ اُه ُقليْ فَ�ْأتُوا ِبَعرشيْ 1- قوهل تعاىل ))�َأميْ يَُقولُوَن افيْرَتَ

ُكنيُْتيْ َصاِدِقنَي(( من سورة هود.

نيْ ُكنيُْتيْ َصاِديِق(( 
ِإ
ِ ا ُتيْ ِمنيْ ُدوِن اللَّ ُعوا َمِن اسسيَْتَطعيْ اُه ُقليْ فَ�ْأتُوا ِبُ�وَرٍة ِمثيْهِلِ َواديْ 2- قوهل تعاىل ))�َأميْ يَُقولُوَن افيْرَتَ

من سورة يونس.
3- Watt,Islamic revelation, p 60-61.  
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رضورة لنفعل اكرث من الاشارة اىل الاسسباب املتوفرة ابلن�سبة لقول او رفض ادلعوة. 

احوال مكة رشحناها ابلتفصيل يف " محمد يف مكة"  وكذكل يف الق�م الاول من الفصل 

ال�ابق وابلن�سبة اىل العوامل اخلاصة بوعي الان�ان فقد مت حبهثا يف الاسالم والتاكمل 

يف اجملمتع واحلقيقة يف الاداين )1(.

3 - مفهوم العرب للمعرفة )مقاطع من كالم المستشرق مونتجمري وات(
ان طبيعة الاسستجابة للقر�آن يف القرن الأول لالإسالم عىل الأقل والطابع ادلقيق 

للمعرفة  ممتزي  مبفهوم  جزئيا  مرشوطا  اكن  اجملمتع الاساليم  حياة  يف  ووظيفته  ملاكنته 

ال�ائدة عند العرب يف القرن ال�ابع. ان الرتكزي عىل حفص هذا املفهوم هو اللكمة العربية 

) العمل(... يف العرص احلايل واسستخدمت مبعىن )العلوم( يف اللغات الاوروبية. ان العلامء 

ادلينيني التقليديني مازالوا ي�مون )علامء( ويه م�أخوذة من نفس اصل اللكمة)عمل( لكن 

هذا ال يعين اهنم )علامء( اي) scientist(  ما هل عالقة هبذه ادلراسة هو ليس املعىن 

العام للكمة )العمل( وامنا املعىن العام اذلي  ميزيها يف اللغة العربية او املعاين العديدة لها كام 

هو احلال يف     اللغات الأخرى اليت تعطي عدة معاين لللكمة الواحدة )2(.                                                                                         

ان املعىن املمزي للكمة )معرفة( ابللغة العربية ميكن ان نؤرشها مبعىن )احلمكة( يه 

احلمكة مبا يتعلق ابل�لوك العام للحياة البرشية واليت ميتلكها عدد حمدود من الأشخاص 

سسياقات  حققوا  اذلين  �أخرون  رجال  حكامء.  يكونوا  قد  اشخاص  متفاوتة،  بدرجات 

احلمكة بقدر متكهنم من ادلخول يف نظرايت احلكامء. ان الان�ان العادي ال ي�ستطيع 

اضافة اىل خمزون البرش من احلمكة ولكن احلكمي فقط ي�ستطيع ذكل...)3(.

... ان املعرفة العلمية تعطي الان�ان قوة عىل الطبيعة، لكن معرفة التارخي والأدب 

1-  Watt,Islamic revelation, p61.
2-  Ibid, p61-62. 
3-   Ibid،p62.



123

مفهوم  ن  اإ البرش...   عىل  �أكرب  قوة  املرء  تعطي  البرشية  الطبيعة  فهم  يتعمق  ما  بقدر 

املعرفة مكصدر للقوة هل ت�أثري همم عىل املوقف الأورويب يف دراسة ادلين والتارخي العلامين 

ذا اكن عىل الأورويب �أن يشن حراب عىل بدل �أسسيوي ف�سيعمل  للشعوب الأخرى. فاإ

عىل معرفة الكثري عن مايض ذكل البدل الن هذه املعرفة سسمتكنه من توقع لردود فعل 

العدو يف احلاالت اخملتلفة. وسسيكون ادلين هو واحد من عوامل املعرفة. بعض الأحيان 

ختطط البعثات التبشريية بنفس طريقة الع�كر، وتُعمّد معرفة الاداين الاخرى م�اعدة 

عىل حتويل اتباعها. لقد ازدرى االإسالم دراسة الأداين الأخرى، استنادًا عىل ان املعرفة 

يه احلمكة ومبا �أن الأداين الأخرى بنظر االإسالم فهيا خليط من الأخطاء فان امل�لمني 

ال يعتقدون ابن من احلمكة دراسة الأداين الأخرى... دلى العلامء امل�سيحيني جتربة مع 

ذا كنت ال تؤمنون به، لقد  االإسالم يه �أن امل�لمني ي��ألون ملاذا تدرسون االإسالم اإ

توفر  الوسطى رمغ  القرون  العلامنية يف  ت�أرخي ادلول  �أمهل املؤرخون امل�لمون دراسة 

ىل �أن املعرفة تعين احلمكة فاإهنم  املعلومات دليم )1(. يف مثل هذه الظروف ابالإضافة اإ

زاء القبائل العربية الأخرى )2(.  مت�أثرون ب�لوك القبائل العربية اليت متجد اذلات اإ

لقد مت عرض التناقض بني العرب والأوربيني بشلك صارخ يف مفهوم املعرفة ولكن 

ميكن مالحظة �أن �أاي مهنم مل يقترص عىل مفهوم واحد للمعرفة، فالأوروبيون يعتقدون ان 

دراسة الأدب فيه الكثري من املعرفة عن طبيعة النفس البرشية... )3(.

رمغ املوقف الاساليم من موضوع "احلمكة" واحلكامء فقد اختذ نقل املعرفة يف البيئة 

الاسالمية شالك ممتزيا. فقد لعب حفظ  نص الكم احلكامء حزيا كبريا سواء �اكن لقامن  

1- لقد فات عىل امل�ترشق وات هنا مالحظة التقدير العال من قبل علامء امل�لمني لنتاج العقل اليوانين، 

فقد اظهروا اجعاهبم الشديد بذكل النتاج والسسامي يف اجملال الفل�في، ومل خيِف البعض ت�أثره ابلرتاث اليوانن 

عىل الرمغ من انامتئه لبيئة وثنية، ويف املقابل علامء امل�لمني مل يمتوا بنتاج العقل الاوريب خالل حقبة القرون 

الوسطى، النه مل يكن هناكل من نتاج معريف ي�ستحق الاشادة والاشارة اليه بفضل سلطة الكني�ة وقيودها.
2-  Watt,Islamic revelation, p62-63. 
3-   Ibid, p63.
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ما قبل الاسالم، او للزعامء الأوائل للحركة الصوفية، و�أمر طبيعي ان يعترب محمد كرجل 

احلمكة و�أن ما يقوهل �أو يفعهل واذلي يعرف ابل�رية �أصبح لها دور همم يف الرتاث الفكري 

لالإسالم. �أدرك العلامء امل�لمني يف العام 800 م هو امر من ال�هوةل ان يبتكروا قصصًا 

حول محمد وكثريون اكنوا يفعلون ذكل يف حني ان اخرين اكنوا جيرون تعديال ب�سيطًا 

عىل القصص الأصلية. ذلا فاهنم ابتكروا معايري كثرية يف معرفة ال�رية الصحيحة من 

غريها. تعمتد هذه املعايري عىل دقة وصدق ذاكرة انقل احلديث واكن تطبيق هذه املعايري  

يتطلب معرفة مجيع �أسامء انقيل �أي حديث حملمد من ذكل الوقت وحلد الأن. وهكذا فان 

العامل الاساليم اصبح فيه عدد من سري محمد لعلامء تولوا نقل احلديث من املايض )1(. 

لقد كتب القر�آن، وهو الكم هللا، بنفس الطريقة ومبزيد من اخلشوع. ولكن هناك 

اختالف، فالقر�آن كتب يف عام 650م )2( رمغ ان شلك الكتابة اكن مازال غامضا. �أي 

ان يف بعض احلاالت فان عىل القارئ ان خيتار بني عدد من الطرق لقراءة اللكمة الغري 

القراءات اليت حفظت من قبل حفاظ  منقطة او معلمّمة، كام اكنت هناك مجموعة من 
آن يبدو  القر�آن وسلمت شفواي وهذا يشسبه الأفاكر اخلاصة بنقل احلديث. يف حاةل القر�
ان الاعتقاد اكن ابن حفظ وتلقني النص للم�مل سسيدخل تدرجييا يف حمكته، يعتقد 
آن هل ت�أثري ال واعي عىل النظرة  املراقبون الأوروبيون املتعاطفون ابن اعادة وتكرار القر�

العامة للم�لمني )3(.
آن فان الاسستجابة هل  عندما كتب الكم هللا وحفظ كام هو احلال يف الاجنيل والقر�

اصبحت م�سمترة. مل تكن اسستجابة املتلقني الاوائل هل يه اليت تؤخذ هنا بنظر الاعتبار 
للهيودية  حصل  ما  هذا  و  املقدسة،  للنصوص  اسستجابوا  اذلين  الالحقة  الأجيال  بل 

وامل�سيحية ولكن الأمر حصل يف الاسالم بوترية اكرب ب�بب مفهوم املعرفة واحلديث. 

1-  Watt,Islamic revelation, p64.

2- اذلي حصل يف خالفة عامثن بن عفان هو ن�خ املصحف، اما املبارشة ابلكتابة فان ذكل قد جرى يف وقت 

مبكر جدًا ويف عهد وحياة رسول هللا محمد )ص(.
3- Ibid, p64-65. 
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�أخذان  لكيان ادلعوة الاسالمية... واذا  الفقري  العمود  �أصبح كام اكن،  القر�آين  فالنص 

الاجيال الالحقة فالأمر ابلن�سبة لها خمتلف قليال عام اكن عليه احلال يف ال�ابق، حيث 

اهنا تضمنت جزءا من ال�رية اليت اسستجابت لها الأجيال الأوىل. فاالبن اذلي يعلمه ابوه 

�ألهية  آن او لأي دعوة  آن. ان اسستجابة لك جيل للقر� آن يت�أثر ابسستجابة وادله للقر� القر�

اخرى حمكوم بعاملني : ت�أرخي اجملمتع ادليين حىت تكل اللحظة   وفعل احلاةل املعارصة. وال 

حيتاج الأمر للتذكري ابن هذين العاملني خيتلفان من جيل اىل جيل... )1(. 

عىل لك جامعة من جامعات الاداين الكربى و العديد من امجلاعات الأخرى علهيا 

�أن تعطي معرفهتا للجيل الالحق، ففي العصور البدائية اكن الأب يف الغالب هو املعمل 

وغالبا ما ينظر اىل العالقة بني املعمل والتلميذ كام يه عالقة الاب ابالبن. لقد اعمتدت 

بعني الاعتبار  اخذت  ايضا  ولكهنا  احلفظ  موهبة  لوحظ عىل  كام  ال�ري الاسالمية، 

مواصفات املعمل الأخرى. وميكن مالحظة ذكل يف حرية املعمل يف الابتاكر من حيث 

طريقة التفكري اليت اتبعت يف اسستجابته هو للنص املقدس. وهذا اعرتاف ضين ابن 

ن نقل املعرفة  املعمل او الأب ال ينقل النصوص حف�ب بل مواقفه وجتاوبه هو �أيضا. اإ

اكن هل دور همم يف اجملمتع  )2(. 

... الغزايل ) املتوىف عام 1111م( )3( وهو من منظري االإسالم العظام، وضع نظرية 

حبيث ان كثريين من املتصوفة اكن دليم جتربة روحية مقاربة لتكل اليت دلى محمد. اللكمة 

اليت اسستخدمت فهيا يه )اذلوق(. بد�أت نظريته من م��أةل الاختالف بني سامع وصف 

ماكن ما او خشص ما  وبني رؤية ذكل املاكن او الشخص بشلك مبارش، وجادل ابن 

آن وال�رية النبوية وبني  هناك نفس الاختالف بني مواصفات احلقائق الروحية يف القر�

ان تكون للمرء جتربة مبارشة معهام، هذه اخلربة املبارشة" اذلوق" اليت �أكد عىل امتالك 

1-    Watt,Islamic revelation, p65.
2- Ibid, p65-66. 

3- ابوحامد محمد الغزايل )450 - 505هـ/1058 - 1111م( احد ابرز علامء امل�لمني يف القرن اخلامس الهجري.
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اليت جلبت حقيقة  املبارشة يه  التجربة  ب�أن  يدعي  ال  فهو  العموم  لها. وعىل  الصوفية 

آن وال�سنة   النبوية. يبدو  الرواية للصوفيني بل اهنا �أعطت معرفة اكمةل حول حقائق القر�

القول ان هذه رمغ مصداقية  لأغلب الأوربيني ان هذه نظرية معقوةل ولكن البد من 

الغزايل العظمية، مل حتصل عىل القبول الاكمل. الشك هذا يعود اإىل ان نظرية الغزايل ال 

تطبق نظرية املعرفة كأساس للحمكة  )1(.

قد يبدو غريبا �أن مفهوم العرب للمعرفة كأساس للحمكة قد انترش عىل نطاق �أوسع 

من العامل العريب بني امل�لمني من �أعراق عديدة و اكن �أوحض تف�ري لهذه احلقيقة هو �أن 

آن يعاجل مش�لك االإن�ان الأساسسية ولهذا فقد قبل عىل نطاق واسع مفعاجلة احلقائق  القر�

الأساسسية للحياة االإن�انية تقابل برتحيب من اجملمتع كام هو احلال يف االإسالم. ان املعايري 

الضمنية يف اللغة تصبح غري واردة. فالناس اذلين يرشفون عىل الغرق م�ستعدين لقبول 

�أي منقذ كفوء. ولكن هذا ليس هو التف�ري الاكمل. ان اي جامعة لها خلفية ثقافية ممزية 

يصبحون مجيعهم م�لمني فالبد ان ت�أيت اوقات للضغط العصيب والتوتر من هذا النوع 

او ذاك فان التجاوب سسيكون مرشوط خبلفيهتم الثقافية ولأهنم م�لمون فاهنم سريجعون 

آنية وتف�ري تكل  آنية لالسستجابة اىل ذكل التوتر ولكن اختيار الآايت القر� اىل النصوص القر�

الآايت سيت�أثر بثقافهتم ال�ابقة. ان مثل هذه الأمور قد تثري املزيد من الاختالف داخل 

اجملمتع فقد يتصور لك طرف ابن هناك خماطر قد هتدد حياة اجملمتع  )2(. 

ت�ستحق هذه القضية يف امل�سيحية واالإسالم مزيدا من ادلراسة. لقد �أخذهتا بنظر 

الاعتبار الن بعض عواملها يف �أماكن �أخرى ولكن مازال هناك الكثري اذلي يتعني القيام 

به. ان �أساس املشلكة هو امتصاص اخلالفات من عقلية النظام الفكري العام لدلين. 

Watt,Islamic revelation,p66  -1. يف هذا التعبري امل�ترشق وات اسستخرج فكرته من خارج التجربة، 

ففي مقارنة الغزايل للقوة الروحية اليت حصل علهيا املتصوفة من خالل ال�لوك والصفائيات  مع الريق الرويح 

للرسول )ص( يف جتربته عرب الويح والتلقي.. هذا نظٌر من ال�طوح وليس لهذا امل�ترشق ان يدخل يف معق 

التجربتني الصوفية من جانب والنبوية من جانب اخر خمتلف.   
2- Watt,Islamic revelation, p66-67.
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ان ادلين العظمي اذلي حيتوي الكثري من التنوع يف الأعراق البد ان تبقى فيه خالفات 

بني الطوائف او اجتاهات الر�أي. ولكن العديد مهنا امتص او اختفى. قد حيلو للبعض 

الاعتقاد ابن بعض اذلين جاءوا من عقلية خمتلفة وجدوا ان عقليهتم قد مت احتواءها 

ابلعقلية اجلديدة ال�ائدة يف ديهنم اجلديد. ولكن ال يوجد ما يؤكد ابن هذه الفكرة حصيحة 

يف لك احلاالت، ويف حاالت يكون هناكل قبول وتكيف حقيقي. ومن   اجلدير ابذلكر 

ن العقلية الفارسسية ازدهرت بشلك واحض يف افاكر الثقافة العربية      واالإسالمية )1(.  اإ

ان الاعتبارات اليت ذكرت يف الفقرات ال�ابقة لها عالقة ابحلاةل املعارصة. يواجه 

املرء مش�لك معينة كعضو يف جممتعات خمتلفة، قد تكون املش�لك سسياسسية �أو اجامتعية 

�أمورا حيوية للأحداث  يعاجل  او حملية، يف بعض احلاالت يكون ادلين همام جدا لأنه 

وهو ميثل اجملمتع الأكرب. وكام ذكران يف ال�ابق فان الان�ان اذلي يواجه مشلكة فانه 

يرجع اىل جممتعه ادليين. وسسيكون جتاوبه مع احلاةل طبقا لتارخيه، وال�ري ليس ابلرضورة 

من خالل النظر لل�وابق الصارمة وامنا ابلتكيف للظروف الراهنة اجلديدة حيث ان 

هناكل مشلكة ينبغي اجياد احلل الافضل لها وفقا جلذور اجملمتع واترخيه. ان لهذا املبد�أ 

ااثر هامة ابلن�سبة للعمل التبشريي. ان حركة البعثات التبشريية امل�سيحية واليت بد�أت 

عام 1800م مل تفرق بني مت�سيح او �أوربة الناس. اكنت تتوقع حتول الناس من دايانهتم 

القدمية وكذكل العمل عىل ثقافاهتم وعقلياهتم القدمية ايضا. رمبا اكن لهذا ما يربره لأهنم 

اكنوا يتعاملون مع جممتعات بدائية ن�بيا وهذا تصور غري مريض و خطري ومضلل عندما 

يطبق مع �أداين عظمية وعاملية )2(.

من  انه  املفرتض   ( املقدس  الكتاب  بقي  نظرية.  م��أةل  يف  ننظر  قد  و�أخريا 

�أخر، ولكن حصل اختالف ب�سيط يف وظيفته، يف  الويح(  كام هو من جيل اىل 

امل�ائل اليت يت الت�أكيد علهيا او يف تف�ري بعض نصوصه. هنا يربز ال�ؤال : هل ان 

1-   Watt,Islamic revelation, p67.
2- Ibid, p67-68. 
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الشلك الشفه�ي فيه معاين عديدة ؟ او ان الرجال املعارصين  يقرؤونه بشلك جديد 

عىل افرتاض  ادخال معاين جديدة يف شلكه الشفه�ي؟ اذا اكن البديل الأخري اقرب 

اىل احلقيقة  فقد يكون البعض  قد وضع مفهومه اىل الشلك اللفيض  لعالقته مع البعد 

قد ختدم  ولكن  الأسسئةل   هذه  عىل  االإجابة  ادلراسة  هذه  وظيفة  من  ليس  التارخيي. 

موضوع التف�ري يف الفصل القادم )1(.

1-   Watt,Islamic revelation,, p68.
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قراءتنا النقدية ملا ورد يف الف�سل الرابع

1 - االستجابة لدعوات االنبياء
     طرح وات هنا ااثرة خطرية ومغالطة واحضة حيامن حتدث عن معلية اسستجابة الناس 

آنية ليؤكد عىل ان الاسستجابة  دلعوة النيب محمد )(، اذ رجع اىل بعض الآايت القر�

لهذه الارادة  ووفقًا  والتفويض،  اجلرب  نظرية  وفق  وارادته،  تعاىل  مبشيئة هللا  مرتبطة 

الالهية فان فعل الان�ان سواء �اكن خريًا ام رشًا هو موجه وم�ري ومرتبط مبشيئة 

هللا تعاىل، وعليه فان اسستجاابت الناس دلعوات الانبياء، يه خاضعه لالرادة واملشيئة 

ُ َمْن َيَشاُء َوييَْهِدي َمْن َيَشاُء(( )1( ابرادته هو ال  الالهية : ))َكَذِلَك ُيِضلُّ اللمَّ

ابرادة الان�ان، ووفقًا ذلكل فان موقف قبول دعوة النيب محمد )(، او موقف رفضها 

وفق رؤية وات يه لي�ت اختيارًا برشاًي، بل يه ارادة الهية  )2(. 

     يبدو ان امل�ترشق وات مل يفهم متامًا املضمون القر�آين اذلي ورد يف بعض الآايت، 

كام انه مل يفهم املوقف الاساليم من نظرية فعل الان�ان وعالقة هذا الفعل ابالرادة 

الالهية، فهو ي�عى للت�أكيد عىل ان نظرية الاسالم قامئة عىل ان الان�ان م�ري وليس 

اطالقًا،  هذا  وات  بقول  اليؤمنون  فعلامء الامة  بصحيح  ليس  وهذا  افعاهل،  خمري يف 

فاالن�ان الميكن ت�سيريه وتوجهيه هبذه الطريقة، الن ذكل يتقاطع مع قوانني هللا تعاىل 

ويتعارض مع عدالته، ومع مبد�أي الثواب والعقاب اذلين توعد هبام عباده.

1- من الآية )31( سورة املدثر.

آن الكرمي عىل انه الكم هللا  2- جيب الانتباه اىل ان الكم وات هذا ال يعد اعرتافًا بنبوة محمد )ص( وال ابلقر�

تعاىل، امنا يريد هبذا الالكم احداث التناقض والتقاطع يف اصول الفكر الاساليم.
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     هذه الااثره اليت طرهحا وات، لي�ت جبديدة، فه�ي من امل�ائل اليت شغلت الامة 

الاسالمية يف وقت مبكر جدًا، تعود زمنيًا اىل العرص الاموي، وقد سامه حاكم بين 

امية ابلرتوجي لها وتوظيف نتاجئها ملصاحلهم ال�سياسسية، وتثبيت اراكن دولهتم، فالتارخي 

خيربان ب�أن اجملربه ) اجلربية ( قد ظهروا يف هذا العرص، واكنوا يقولون ب�أن فعل الان�ان 

خملوق هلل تعاىل سواء �اكن هذا الفعل خريًا ام رشًا،، وان الان�ان ليس هل ان خيتار 

هذا او ذاك، الن هللا تعاىل هو اذلي يوهجه ح�ب ارادته للقيام بذكل الفعل او هذا. 

وابلتايل ارادوا ان ي�أس�وا لثقافات ختدم مصاحلهم ال�سياسسية حىت يقولوا ان افعاهلم اليت 

ارتكبوها متثل ارادة هللا تعاىل ومشسيئته، ويه مقدرة عىل الناس منه تعاىل، وبذكل فان 

لك اجلرامئ اليت اقرتفوها من قتل وظمل للعباد امنا اكنت مقدره علهيم من هللا تعاىل، فال 

يعرتض الناس علهيم وال ي�عون للثورة عىل احصاب ال�لطة، امنا يشعرون ابلرضا والقبول 

العتقادمه ان ذكل ميثل ارادة هللا وقضاءه. هذا ما اراده الامويون ان يشسيع بني الناس 

ُ َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  م�تندين يف ذكل اىل قوهل تعاىل : ))اللمَّ

ُ َخَلَقُكْم َوَما تيَْعَمُلوَن(( )2(.   وَِكيٌل (( )1(، ويف ماكن اخر قوهل تعاىل : ))َواللمَّ
ُوج، واسس لفكرة القضاء والقدر واجلرب،       واقعًا حنن هنا ل�سنا بصدد البحث فمين رمّ

ولكننا متيقنيني متامًا ان الامويني اكن هلم دور كبري يف ذكل، ملا ي�امه يف تثبيت اراكن 

دولهتم وخيدم مصاحلهم ال�سياسسية، وممكن ان نصنف هذا ادلور اذلي مت ابلتعاون مابني 

الفكرية  التحراكت  نتاج  ابنه  هلم،  املعارصين  امل�لمني  علامء  وبعض  الاموية  ال�لطة 

الاوىل اليت سعت لالجابة عىل ت�اؤالت هممة وخطرية ومثرية، اكل�ؤال : هل ان 

الان�ان خمري ام م�ري يف افعاهل ؟ 

     بعدها ظهرت جامعة ت�مى ابلقدرية او املفوضة، والقدرية اذلين يقولون ب�أن فعل 

الان�ان يصدر عنه خريًا اكن او رشًا، انطالقًا من قدرته وعقهل وعلمه وحتركه، وابلتايل 

1- الآية )62( سورة املدثر.

2- الآية )96( سورة الصافات.
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فهو صادر ب�أرادته الاكمةل دون ان يكون هلل تعاىل اي تدخل يف ذكل، ويبدو ان القدرية 

منح  وتعاىل  تبارك  ان هللا  عىل  واسستدلوا  اجلربية،  لظهور  فعل  كرد  اكن  ظهورمه  يف 

ِبيَل  انَّ َهَدييْنَاُه ال�َّ
ِإ
الان�ان حرية الارادة والاختيار دون تدخهل كام يف قوهل تعاىل : ))ا

ا َكُفوًرا(( )1( اي ان هذا الان�ان اذلي اعطاه هللا تعاىل العقل وعلمه  مَّ
ِإ
ا َشاِكًرا َوا مَّ

ِإ
ا

الرشيعة، هو صاحب الاختيار يف فعهل خريًا اكن ام رشًا دون ان يكون هلل تعاىل اي 

تدخل يف ذكل.

     ويالحظ ايضًا ان عقيدة املعزتةل يف افعال الان�ان تلتقي مع فكرة القدرية )2(، 

وقالوا مببد�أ حرية الارادة يف افعال الان�ان، وانه م�ستقل يف افعاهل ولي�ت هل حاجه 

اىل هللا تبارك وتعاىل.

     هذه الافاكر يف الواقع افاكر انقصة غري سلمية، واجلواب عىل ان الان�ان خمري 

ام م�ري يف افعاهل، هو امٌر بني امرين، هو الطريق الوسط اذلي عليه مذهب امئة ال 

البيت )علهيم ال�الم(، والتوفيق بني الامر الاول، والامر الثاين، وذلكل عُّرب عنه ب�أنه 

الامر بني الامرين حيث يقول الامام جعفر الصادق )ع( سالم هللا عليه :" ال جرب 

وال تفويض " مبعين ال سلب حلرية الان�ان ابالختيار وال حرية مطلقة، ولكن امٌر بني 

امرين 3.

     وخالصة ذكل ان افعالنا يه افعال حقيقية تت مبحض اختياران، واسسباهبا طبيعية 

لكها تت ضن قدرتنا واختياران، ولكن هذه الافعال املمثةل الرادة الان�ان تدخل ضن 

دائرة سسيطرة هللا تعاىل، وال ميكن لها ان تتعارض مع ارادة هللا تعاىل وسلطانه، النه 

ُ َربُّ  هو الامر والنايه يف لك شئ، قال تعاىل : ))َوَما َتَشاُءوَن ِإلمَّ َأْن َيَشاَء اللمَّ

1- الآية )3( سورة الان�ان.

2- حول عقيدة املعزتةل.

3- ينظر : شرب، عبدهللا، حق اليقني يف معرفة اصول ادلين، مؤس�ة الاعلمي للمطبوعات، بال، 1997، 

جـ 1، ص 149 - 150.
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تعاىل،  مشيئة هللا  عىل  حتققها  يف  متوقفة  العبد الان�ان  مفشيئة   ،)1( اْلَعاَلِمنَي (( 
يتحقق ويكمتل اترًة،  ارادته واختياره  وبعبارة اكرث وضوحًا، فعل الان�ان اذلي ميثل 

واليكمتل همام سعى لتحقيقه اترًة اخرى، ان�جامًا مع ارادة هللا تعاىل، مبعىن ان الان�ان 

يقوم ابلفعل ابختياره وارادته خريًا او رشًا، ولكن جناح الفعل ومتامه يف حتقيق الهدف 

مرتبط ابرادة هللا تعاىل ومشسيئته. 

     الان�ان بعد ان خلقه هللا تعاىل ومنحه احلواس، وانعم عليه بنعمة العقل، وحرية 

الارادة واعطاه الطاقات والقدرات، بذكل اصبح حرًا يف الاختيار، ولكن هذا الفعل 

الصادر عن الان�ان ابرادته وعقهل واختياره اليصل اىل هدفه والتكمتل غاايته الا مبا 

والنتاجئ،  للبرشية،  العامة  ابمل�ارات  يتحمك  تعاىل  فان هللا  واملشيئة الالهية،  ين�جم 

وعليه التكمتل ارادة الان�ان الا بعد ان تن�جم مع ارادة هللا تعاىل ومشسيئته.

      ولن�ستعني مبثال حىت تتضح الفكرة بصورة اكرب، نقول ان هذا الان�ان لو قرر ان 

ينتحر مبحض ارادته، اما ب�بب ظروفه اليت يعاين مهنا، اكحلرمان والقهر او السسباب 

اخرى اوصلته اىل حاةل الي�أس والاست�الم فقرر الانتحار، عىل الرمغ من ان هللا تعاىل 

منح الان�ان العقل والقوة والصرب ليوظفهن يف مواهجة التحدايت، والتغلب عىل ظروفه 

وان ال ي�ت�مل. عىل اية حال لو قرر الانتحار، فانه هذا الان�ان هنا مل يوجه من قبل 

هللا تعاىل لهذا الفعل، ومل جيرب عىل ذكل، امنا اكن مبحض ارادته واختياره. هنا سسنالحظ 

كيف تتحقق املوامئة بني اختيار الان�ان لالنتحار وبني مشيئة هللا تعاىل.

     لو افرتضنا ان هذا الان�ان اذلي قرر الانتحار بريم نف�ه من فوق بناية مرتفعة 

جدا، قد كتب هللا تعاىل ان تقبض روحه هذا اليوم : فهل سسنقول ان هللا تعاىل كتب 

عليه ان يقتل نف�ه هكذا هبذه الطريقة !!! او ان هللا تعاىل كتب عليه القتل !!! اجلواب 

الك فهذا الان�ان قد اختار الانتحار ابرادته، رمغ ان هللا هناه عن ذكل، ولكن فعهل هذا 

1- الآية )29( سورة التكوير.
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توافق مع ارادة هللا ومشسيئته بقبض روحه هذا اليوم، فتحقق املوت عىل الطريقة اليت 

اختارها هو بنف�ه. ولو افرتضنا ان هللا تعاىل كتب هل معرًا اطول، وان ال تقبض روحه 

هذا اليوم، فهذا الان�ان اذلي سسيقدم عىل الانتحار لن يكمتل هدفه ولن يتحقق النه 

تقاطع مع ارادة هللا، فيقوم بريم نف�ه من ماكن مرتفع وقد تتكرس عظامه مجيعها الا انه 

ال يفارق احلياة، فارادته وهدفه املمتثل ابملوت لن تتحقق الن ارادة هللا تعاىل هل ابحلياة 

يه النافذة، وهذا مان�ميه الامر بني الامرين، اي ان فعل الان�ان مرتبط ابرادتني، 

ارادة الهية عليا، وارادة الان�ان نف�ه، فان اتفقتا مت هذا الفعل واكمتل، وان مل يتفقا فان 

ارادة هللا تعاىل يه الغالبة املتحققة عىل ارادة الان�ان حىت وان سعى يف امتام فعهل. الن 

الامر  الينطبق عىل م�ستوى فعل الفرد، بل احلاةل مماثةل يف حركة اجملمتعات وادلول، 

وهذا الامر نراه بوضوح يف قيام ادلول وسقوطها، او قيام انظمة احلمك وسقوطها، وهكذا 

فان املتغريات اليت يشهدها العامل عىل م�ستوى اجملمتعات وادلول، واليت ت�أيت نتيجة فعل 

الكتل البرشية لتحقيق غاية معينة التتحقق اهدافها الا حيامن تتفق مع الارادة الالهية، 

والا فاهنا وان قامت ابحلركة سستفشل ابلوصول اىل اهدافها، وهكذا هو حال الثورات 

والغزوات، جناهحا يعين توافقها مع ارادة هللا تعاىل، وفشلها يعين تقاطعها مع ارادة هللا 

تعاىل . 

2 - اسس قبول الدعوة االسالمية
     حبث وات هنا املعجزة اليت البد من وجودها لتدمع مصداقية لك نيب من الانبياء، 

وت�امه يف قبول دعوته. لقد حتدث عن الانبياء ومعجزاهتم كقصة نيب هللا موىس )ع(، 

وهو يقول :" البد من ان تكون هناكل معجزة الحداث حاةل تفاعل مع هذا النيب او 

ذاك " مث يقول :" ان مفهوم تقدمي املعجزة او ادلليل اصبح ابرزًا يف ادلعوة الاسالمية 

الحقًا " مبعىن ان النيب محمد )( مل يقدم اي معجزة طيةل سسنوات ادلعوة، كام هو 
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 )( حال الانبياء ال�ابقني، ولكن يف العصور الاسالمية اليت تلت وفاة النيب محمد

تبلورت فكرة املعجزة، وطرحت عىل اهنا اكنت موجودة يف حياة النيب )(، وبعبارة 

اكرث وضوح اراد القول ان علامء امل�لمني يف وقت مت�أخر ابتكروا فكرة حضور املعجزة 

يف حياة النيب )(، دلمع حقيقة نبوته. ونص الكم وات هو :" محمد مل ي�ستعمل اية 

معجزة القناع العرب ابنه رسول هللا " مل ي�أيت ابية معجزة اكحياء املوت، او شفاء املرىض 

آن  القر� او غريها مما عرفت من معجزات عن الانبياء، كام ان الآايت اليت جاءت يق 

.)( الكرمي ركزت عىل عظمة هللا تعاىل وقوته، ومل تبحث يف مصداقية رساةل محمد

آنية يف الواقع سلمي جدًا، فعال الآايت الاوىل ركزت       هذا الالكم اخلاص ابلآايت القر�

عىل بيان عظمة هللا تعاىل وقوته وقدرته وعالقة الان�ان بربه، ومل تتطرق اىل موضوع 

مصداقية الرساةل وادةل اثباهتا، النه اليعقل ان تتحدث اىل قوم، ويف بداية حديثك، 

وانك  نبوتك،  لتؤكد  املعجزات  بعرض  تقوم  تتحدث،  سوف  عامذا  يعلموا  ان  وقبل 

مرسل الهيم من قبل هللا تعاىل، مفن املنطق ان تتحدث الهيم، وتبني هلم طبيعة ادلعوة 

ومضموهنا، بعد ذكل اذا طالبوك حىت يصدقوا ان ت�أتهيم مبعجزة، ومبا يثبت صدقك، 

حينئذ تضع املعجزة بني ايديم، وامام اعيهنم ابمر هللا تعاىل ليتثبتوا وليصدقوا .

     ان واقع احلال، وماحصل يف بداية ادلعوة ان النيب محمد )(، توجه لقومه يدعومه 

لالسالم وهو ملئي ابملؤثرات الشخصية املبارشة، واليت ال حاجه معها اىل اي معجزة 

لغرض التصديق، مفن هذه املؤثرات : انه )( اكن معروفًا الهل مكة بصدقه وامانته 

 )( واتزانه ورجاحة عقهل، واكن ممن ينالون ثقة معوم الناس، وعليه فان ماشاع عنه

من اخالق محيدة اكنت من بني املؤثرات املهمة، اليت ميكن ان ت�امه يف خلق اسستجابة 

جيدة دلعوته )1(.

1- ينظر: الطربي،محمد بن جرير )ت310هـ(، اترخي الامم وامللوك، دار الكتب العلمية، ط2، بريوت، 1408، 

جـ1، ص542، ابن االثري، عيل بن محمد بن محمد عبدالكرمي الشيباين اجلزري )630هـ(، جـ 2، ص41.
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     ومن املؤثرات كذكل املبادئ الان�انية املليئه ابلعداةل والانصاف اليت حتدث هبا 

آنية اليت قر�أها النيب )( علهيم،  النيب )( مع الناس، واليت عربت عهنا الآايت القر�

هذه وماقبلها اكنت كفيهل ابحداث اسستجابة جيدة، عندها لن تكون هناكل اي رضورة 

للمعجزات. اذن خشصية النيب محمد )( ومامتزيت به من خصال مجيةل، والنص القر�آين 

واقع الاسستجابة الاجامتعية  روعته واجيازه ومضمونه، لكها اكنت مؤثرات خضمة عىل 

لدلعوة الاسالمية.

الناس  حركة  من  عالية  ن�سبة  عىل  م�سيطرين  اكنوا  مكة  زعامء  ان  املشلكة       

واسستجابهتم الي دعوة، بل اكنوا مه املوهجيني هلم كيفام شاءوا، وميكن القول ان غالبية 

اهل مكة انذاك اكنوا م�لويب الارادة، ارادهتم حتت سسيطرة زعامء مكة، اذلين دفعوا 

الناس لالجحام عن ادلعوة، وعدم الاسسامتع للنيب محمد )(، الهنم اح�وا خبطورة 

املؤثرات، اح�وا بقوة ت�أثري النيب )( عىل الناس، وذلكل نقول انه )( مل يكن 

حباجة اىل معجزة دلمع دعوته.

يؤمن  اكن  مبارش  بشلك   )( محمد  للنيب  اسسمتع  من  لك  ان  قلناه  ملا  ت�أكيدًا      

بدعوته، ففي ال�سنوات الاوىل من ادلعوة، واليت اصطلح علهيا ابلرسية، اكن النيب 

او حل�ن  هبم،  ملعرفته  او  به  لقرابهتم  اما  ينتقهيم  مكة  اهل  من  ابفراد  )( خيتيل 

بدعوته  امنوا  الهيم فردًا، فردًا، حىت اجمتع دليه ممن  يتحدث  ظنه هبم، وهكذا اكن 

خالل هذه املرحةل اكرث من مخ�ون م�لامً وم�لمة ممن صدقوه وامنوا بدعوته دون 

اذلين  ال�ابقون  ماشهده الانبياء  واقعًا خالف  وهذا الامر   .)1( مبعجزة  يطالبوه  ان 

طولبوا ابملعجزات لت�أكيد نبواهتم، مفا شهده احلواريون من معجزات جاء هبا عيىس )ع( 

يه دالئل تصديقهم بنبوته )2(.

العريب،  الرتاث  احياء  النبوية، دار  ال�رية  218هـ(،  املعافري )ت  ابن هشام، عبداملكل امحلريي  ينظر   -1

بريوت، 1994، جـ1، ص ص 287 - 298.

2- احلواريون احصاب عيىس عليه ال�الم اذلين مل يتجاوز عددمه االثنا عرش، ما اكن هلم ان يؤمنوا بنبوته حىت 

شهدوا املعجزات عىل يديه. ينظر: محمود، امل�سيحية، ص27.
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      اما يف ال�سنوات الالحقة من ادلعوة، فاساليب الاناكر واملعاندة والاسستكبار اليت 

اختذها زعامء مكة مع دعوة النيب محمد )(، مل يكن لينفع معها الآتيان ابملعجزات، الهنم 

قرروا حماربة ادلعوة ابي شلك من الاشاكل. 
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الف�صل اخلام�س :  " تف�صري الدعوة "

1 - " التف�ري الابتدايئ "

2 - " مهنج التف�ري وتوظيفه "

3 - " طرق التف�ري" 

قراءة نقدية ملا ورد يف الفصل اخلامس

آن الكرمي  1 - التف�ري الابتدايئ للقر�

2 - مهنج التف�ري القر�آين وتوظيفه 

3 - طرق التف�ري 
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1 - التفسير االبتدائي )مقاطع من كالم المستشرق مونتجمري وات(
ان التف�ري الابتدايئ والعرصي للويح يقوم حامت عىل احلاةل الفكرية ال�ابقة 

للمتلقني . لقد انقشسنا ابلفعل ابن الويح موجه اإىل املتلقني وفق نظرة معينة وابالستناد 

العديد من  يفرتض  العريب  آن  القر� ان   . معه  ت�ألفهم  والبرشية ومدى  للعامل  دراكهم  اإ اىل 

جوانب العقلية العربية . وعىل اية حال دعوان الأن ننظر اىل هذه امل��أةل من منظور 

آن  . خمتلف ونناقش كيف ان العقلية العربية قادت امل�لمني الأوائل اىل فهم نص القر�

يفرس ال�امعون الويح وفقا ملفردات اللكامت امل�ألوفة دليم، �أحياان قد حيتاج 

الويح اىل التعبري عن افاكر غري م�ألوفة للمتلقني ويف هذه احلاةل تعطى اللكامت امل�ألوفة 

ضافية  من اللكامت اليت عوجلت عىل هذا الهنج يف القر�آن يه  هلم معاين جديدة او اإ

لكمة )الويح( واليت فنيًا تعين )revelation( اكن لهذه اللكمة معوما معىن عام وهو 

شارة( او )يؤرش( ، يف عهد ما قبل الاسالم اكن املعىن للكمة )اكفر( وتعين   عطاء اإ )اإ

. مث جاءت فكرة ان يكون  املعىن  بنفس  آن  القر� اسستعملت يف  )ungrateful( وقد 

ن�ان ف�أصبح معىن لكمة  االإن�ان ال يعرتف ب�أن هللا الاهًا واحدًا وهو مصدر اخلري لالإ

اكفر فنيًا هو )غري املؤمن( وقد اسستعملت بتكرار يف القر�آن هبذا املعىن ... )1( .

شارات ملراجع معينة يف الآايت  آن يعود كام قيل اىل اإ ان التف�ري الأويل للقر�

آنية، مفثال من اجل فهم اللكامت الافتتاحية لل�ورة رمق )80(  : ))عَبََس َوتََوىلَّ .  القر�

(( )2( علينا ان نعمل ان محمدا هو اذلي عبس  كَّ ُ يَزَّ ِريَك لََعهلَّ َى . َوَما يُديْ َأمعيْ �َأنيْ َجاَءُه اليْ

1- Watt,Islamic revelation,  p69 . 

2- الآايت )1 - 3( سورة عبس .
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وسسيكون مفيدا ان نعرف من هو الأمعى )1( . اكن امل�لمون يف ذكل الوقت اذلي 

نزلت به هذه الآايت يعرفون الًك من محمد والأمعى ورمبا اكنوا قد مسعوا عن القصة . اما 

�أولئك اذلين مل يصبحوا م�لمني الا بعد وفاة محمد ، فقد مت رشح القصة هلم ، وكذكل 

ابلن�سبة للقصص الأخرى املتعلقة ابلرسل ال�ابقني . رمبا مل يكن اغلب امل�لمني عىل 

اطالع واسع عىل تكل القصص فيقوم امل�لمون ذوي اخلربة الأكرب برشهحا هلم ، كام اكن 

هناك �أشخاص يف تكل الفرتة قد ختصصوا جبمع املعلومات من هذا النوع وقد يضطرون 

�أحياان للبحث عهنا من الهيود وامل�سيحيني . اكنت هذه التف�ريات والتوضيحات ميكن 

ان يقال اهنا �أنشطة يقوم هبا مجيع �أفراد اجملمتع )2( . 

آن اىل التجارب املشرتكة للمجمتع الاساليم . مثل  تشري �آايت عديدة من القر�

الهيود يف املدينة ومعارك بدر و�أحد ،  الهجرة ومعارضة  الوثنيني املكيني قبل  معارضة 

�أولئك اذلين اسلموا يف زمن الويح فان التطبيقات اكنت واحضة هلم ، اما �أولئك اذلين 

التارخيية  اسلموا يف املرحةل الالحقة اكن من متطلباهتم ان يعرفوا شيئا عن الظروف 

للويح . وتدرجييا  لكام زاد وعي عقوهلم اكنت احلاجة اىل املعلومات التارخيية �أقل وعندما 

ساد مفهوم القصص التارخيية الغربية اكن هذا االإطار قد �أصبح سهاًل . بيامن اكن مفرسو 

ما ، و اكنت  آية  � نزول  مناسسبة  او  املعلومات حول ظروف  ببعض  القر�آن حيتفظون 

1- اثبتت العديد من املصادر الاسالمية ان اذلي عبس يف وجه الامعى مل يكن النيب محمد )ص( اطالقًا ، 

ومما ن�تند عليه يف ذكل وصف هللا تعاىل نبيه محمد )ص( : ) وانك لعىل خلٍق عظمي ( ويف ماكن اخر : ) 

ابملؤمنني رؤوٌف رحمي ( ، يتقاطع هذا الوصف الاله�ي مع طبيعة العتاب الوارد يف سسياق الآايت يف سورة 

عبس اذا وافقنا عىل القول ابن املقصود بعبس هو النيب محمد )ص( . ان الآايت نزلت حبق رجل من بين امية 

اكن عند النيب )ص( هو اذلي عبس بوجه الامعى )عبدهللا بن �أم مكتوم( . للمزيد حول تف�ري الآايت من 

آن ، مؤس�ة  سورة عبس ينظر: الطباطبايئ ، محمد ح�ني )ت1402هـ/1982م( ، املزيان يف تف�ري القر�

الاعلمي للمطبوعات ، بريوت .
2-  Watt,Islamic revelation, p69-70 .
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هناكل معلومات اقل بكثري مما اكن م�أمواًل مت الاحتفاظ هبا ، كام اكن هناك تناقض يف 

تكل املعلومات . وميكن القول �أيضا ان تكل الظروف او املناسسبات اليت نزلت هبا الآايت 

اكنت من حدس علامء امل�لمني يف املرحةل الالحقة )1( .

عندما حيتوي الويح �أوامر مبارشة فان عىل امل�لمني ان ي�ستجيبوا لها فورا 

تباع معىن اللكامت الواردة فيه ، فعىل سبيل املثال الأمر  وفقا للتف�ري الأويل لها �أي اإ

اذلي ورد يف ال�ورة )74( )2( واليت ت�أمر للقيام يف الليل من اجل التعبد . حىت هنا يف 

تباع ما يقوم به محمد وامل�لمون  كيفية قيام امل�مل بتنفيذ الأمر فان الأمر البد ان يكون ابإ

آنية حتتوي �أوامر غري مبارشة ، عىل سبيل املثال  الآخرون . قيل ان بعض القصص القر�

عندما يكون احد خشصيات القصة ي�ستحق التقليد . لقد وردت هذه احلاةل يف قصة 

يعقوب مثال عندما مت ذكر » الصرب امجليل« يف )الآية 18 من ال�ورة 12( )3( مفثل 

هذا الأمر غري املبارش جيب ان يطبق اذا ما واجه امل�مل حاةل حيتاج فهيا الأمر اىل الصرب 

وهنا عىل امل�مل ان يفعل مثلام فعل يعقوب ... )4( .

 اذن اكن امرا معقوال ان ال يطبق الأمر الا بعد ان يكون هناك تف�ري اويل 

هل . ان هللا يريد ابلويح ان يكون ذا ت�أثري يك  ي�ستجيب هل الان�ان اإجيابيا ولكن قبل 

ان  ي�ستجيبوا  فان  علهيم  ان يفهموا معىن الآايت املزنةل وعالقهتا بواقع حياهتم . ذلا فان 

التف�ري رضوري لعالقته ابالسستجابة وهو جزء ال يتجز�أ من البنية التارخيية    للويح )5( .

1-  Watt,Islamic revelation,p70 .

2- سورة املدثر .

ُ اليُْم�سيَْتَعاُن  يٌل َواللَّ ٌ مَجِ ًرا فََصربيْ لَتيْ لمَُكيْ �َأنيُْفُ�مُكيْ �َأميْ 3- قوهل تعاىل ))َوَجاُءو عىََل قَِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب قَاَل بَليْ َسوَّ

عىََل َما تَِصُفوَن (( من سورة يوسف .
4- Ibid, p71 . 
5-   Ibid, p71-72 .
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2 - منهج التفسير وتوظيفه )مقاطع من كالم المستشرق مونتجمري 
وات(

لقد �أوحض الق�م ال�ابق ان الويح املزنل وثيق الصةل ابحلياة اليومية للمجمتع  

آن اذلي يعترب جزءا ال يتجز�أ من البنية التارخيية لالإسالم .  وبشلك خاص تف�ري القر�

ففي العقود والقرون اليت �أعقبت وفاة محمد توسع اجملمتع االإساليم توسعا كبريا وصل اإىل 

ماليني من �أعراق خمتلفة منترشة عىل م�احات واسعة من الكرة الأرضية . ولكام يتوسع 

اجملمتع تصبح الأمور فيه معقدة بشلك مزتايد . ان الاسستجابة الأساسسية وطبيعة احلياة 

قد اسستقرت ولكن ميكن ان حيتاج الأمر اىل استيضاحات وتطبيقات خمتلفة ... اذ ان 

تطور اجملمتع اوجد حاالت جديدة ومش�لك جديدة . رمغ ان التف�ري امر جديد الا انه 

ليس ابملعىن اذلي مت التعبري عنه سابقا يف الويح  ولكن بطريقة غري مبارشة )1( . 

لقد حيض التكييف القانوين والعميل للويح ابهامتم كبري يف القرنني الأول والثاين 

دارة ادلوةل االإسالمية وحمكها ويف نرش العداةل  الهجري . فاكن البد ان ي�سمتر العمل ابإ

. واكن هناك مجموعة من امل�لمني املتحم�ني اذلين �أرصوا عىل ان هذا العمل جيب ان 

آن للتطبيقات واملبادئ العامة املوجودة يف  آن . تضمن تكييف القر� ي�تند اىل مبادئ القر�

آن قياسًا ابحلاالت والظروف اجلديدة . لقد وجد امل�لمني ان معلية التكيف هذه  القر�

البد وان يضاف لها »ال�سنة« او ال�رية النبوية التقليدية حملمد واليت ميكن احلصول مهنا 

عىل ال�وابق . ذلا فقد اعتربت ال�رية النبوية كويح اثنوي عىل افرتاض يقوم عىل ان 

سلوك وممارسات محمد تكون وفقا لفهمه للويح ومبا انه هو متلقي الويح الاول ومقراب 

منه فان فهمه هل هو الأفضل من بني امل�لمني . وهبذا فقد وضع اجملمتع االإساليم نظاما 

قانونيا وفقا للويح )2( .

1- Watt,Islamic revelation,  p72 . 
2-   Ibid, p72-73 .
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آن . اكن امل�لمون  من التف�ريات املثرية لالهامتم ما ي�مى بعقيدة عدم خلق القر�

يعتقدون ابن القر�آن هو الكم هللا ... نزل عىل شلك نص شفه�ي . وبعد مرور قرن عىل 

عدام الشخص  آن قد خلق ام مل خيلق ... فقد مت اإ نزوهل مل ي��أل احد عام اذا اكن القر�

الأول اذلي ادعى ان القر�آن غري خملوق )1( واكن ذكل  بعد مائة عام عىل وفاة محمد . وقد 

نوقش هذا املوضوع برضاوة يف العرص العبايس ب�بب تبنهيم لهذه الفكرة ... لقد اكنت 

هناك مشلكة معلية يف توجيه ال�ؤال الايت : هل ان تكييف املبادئ االإسالمية  ملوامئهتا 

مع الوضع اجلديد يه من م�ؤولية الامام او زعمي اجملمتع نظرا لبصريته وتوهجه الرويح 

آن وال�سنة النبوية ؟ مل يكن الأمر مفاجئًا  ام اهنا وظيفة اولئك املتخصصون بدراسة القر�

ان يفضل اذلين حييطون ابخلليفة اخليار الأول بيامن اكن العلامء يفضلون اخليار الثاين  .

جابة         لقد �أجربت هذه املشلكة العملية وتشعباهنا ال�سياسسية اجملمتع االإساليم لالإ

آن كتاب  عىل سؤال عام اذا اكن القر�آن هو خملوق ام غري خملوق ، واذا ما قيل ان القر�

خملوق فهذا يعين انه ال حيتوي عىل الصفة الالهية )2( .

طبيعة هللا  من  انه  يعين  فهذا  هللا  وهو الكم  خملوق  غري  القر�آن  اكن  واذا 

ه . الاساسسية وال ميكن لأحد ان يقف ضدمّ

الشسيعة  بني  اجملمتع الاساليم  يف  اساس  الاختالف  هام  النظر  وهجيت  ان 

وال�سنة وهناك واقعية يف وهجيت نظرهام . حىت اليوم يبدو ان ال�سنة معوما اكنوا مؤثرين 

�أكرث يف املامرسة ، ولكهنم طوروا شالك جامدا . بيامن الشسيعة اكنوا حمقني ابلت�أكيد عىل 

احلاجة اىل قائد ملهم سواء يف امليدان ال�سيايس او الفكري . فاالإمام هو حامك مطلق الن 

اخلطر هو ان يقاد اجملمتع بعيدا عن جذور الرساةل، ذلكل فان امجلاعات الشسيعية تقف 

1- الاشارة هنا اىل امحد بن حنبل )164 - 241هـ( اذلي مل يوافق اخلليفة العبايس واملعزتةل يف قوهلم خبلق 

آن ، فتعرض اثر ذكل اىل اصناف من العذاب ، حىت افرج عنه يف عهد املتولك العبايس . وبذكل فهو مل  القر�

يقتل كام ذكر امل�ترشق وات .
2- Watt,Islamic revelation, p73 .
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ضد هذه الفكرة )1( .

ضافية للويح فان  ضافة اىل احلاجة للأمور العملية واليت �ُأحلقت بتف�ريات اإ اإ

اجملمتع االإساليم هل حاجات فكرية ايضا . اكنت احلاجة الأساسسية يه اىل فكر ذو نظرة 

عاملية ت�تند اىل الويح ... اكنت الصعوابت الفكرية موجودة دلى اولئك اذلين �أصبحوا 

م�لمني بعدما اكنوا مؤمنني بعقائد �أخرى ، حيث اهنم جاءوا من خلفيات فكرية ختتلف 

عن تكل اليت دلى العرب اذلين وهجت الهيم الرساةل اوال. لقد قادت هذه الصعوابت 

الفكرية اىل تطور نظرية جديدة لها عالقة ابلقضااي العملية )2( .

العميل  امل�ستويني  عىل  ابلثبات  تتصف  مقاييس  عن  يبحثون  الناس  اكن 

والفكري . ومن هذا املنطلق بد�أ العمل يف م�اةل املهنجية واليت قد يعدها البعض نوع 

من انواع التف�ري ... ان �أسهل طرق وضع املهنج يه يف وضع �أسس العقيدة . وقد اكن 

لقانون االإميان امل�سيحي وضع رمسي مبوجب قرار جملس الكنائس . ولكن يف االإسالم 

فان سلطة مدونة العقيدة ال تتعدى اذلين كتبوها . فاذا اكن اكتب هذا املهنج هو زعمي 

اإحدى املذاهب فان �أتباع املذهب او املدرسة ادلينية سسيقبلون  به ويكون سلطة فهيام 

. يف كتابة مهنج العقيدة فان املفكر عليه ان جييب عىل اسسئةل مثل هل ان القر�آن خملوق 

او غري خملوق .  ومدى موامئة هذا الأمر مع بقية معتقدات امل�لمني . قبل ادخال �أي 

آنية لبعضها  معتقد يف املهنج الأسايس فانه خيضع لنقاش طويل . من بيهنا دمع الآايت القر�

البعض سسيؤخذ بنظر الاعتبار وم�ائل قواعد اللغة والصياغة واليت سستعمل مجيعها عىل 

تربير هذا التف�ري عىل التف�ري الأخر. لو اتبع املرء جدال ما عن قضية واحدة خالل 

فرتة قرن من الزمن او قرنني سسيجد ان صياغة العقيدة ت�أخذ حمتوى كبري من اجملهودات 

الفكرية )3( .

1-   Watt,Islamic revelation,p73-74 .
2-   Ibid, p74 .
3-  Ibid, p74-75 .
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ان ثبات النظام الفكري مرتبط بوحدة اجملمتع . حيصل ان مجموعات خمتلفة تريد 

ان تضع تكييف خمتلف لظروف جديدة فعادة سسيكون هناك ت�أثري للعوامل الاقتصادية 

والختالف اخللفية الثقافية او للكهيام وقد يقود هذا اىل خالفات حادة يف اجملمتع الواحد 

الوحيد  السسامي اذا شعر احد االإطراف ابن هناك هتديد ما من الطرف الأخر. احلل 

واحلقيقي هو ان ي�مح للك طرف ابن يبقي ما يشعر ابنه �أسايس هل . واذا مل حيصل 

مثل هذا االتفاق وان احد الأطراف اسسمتر ابستشعار اخلطر فان ذكل سسيؤدي اىل 

شقاق يف اجملمتع وسسيكون جممتع متفرق بلك ت�أكيد . وقد حدث هذا يف االإسالم ، عىل 

سبيل املثال ، بني اخلوارج والشسيعة ومن مث بني ال�سنة والشسيعة . وهكذا فان الفشل 

جياد صياغة متنامغة حتتوي عىل العنارص اليت يعتربها لك طرف �أساسسية سستقود  يف اإ

اىل انق�ام اجملمتع )1( .

3 -  طرق التفسير )مقاطع من كالم المستشرق مونتجمري وات(
آن عند نزوهل بشلك اعتيادي من قبل امل�لمني استنادا اىل  لقد مت تف�ري القر�

املعىن اللفظي للكامته ، وعندما بد�أت الاختالفات تظهر من قبل الأطراف اخملتلفة فان 

لك طرف حاول ان جيد �آايت تربهن عىل حصة ادعاءه وبد�أوا بتف�ريه ابلطريقة اليت تدمع 

ادعاءاهتم، وقد سسيقت لك اذلرائع من اجل دمع تف�ري هذا الطرف او ذاك ، مع قبوهلم 

ابن القر�آن هو احلمك يف �أي اختالف بيهنم . واكن لك طرف يُظهر ان موقف الطرف 

الأخر متناقض )2( واكن هناك اتفاق ب�سيط عىل ما هو م�موح ابالختالف عليه وما 

هو غري م�موح )3( .

1- Watt,Islamic revelation, p75 .  

2- قد سسبق وات يف هذه الفكرة امل�ترشق اجملري جودل ت�سهير. ينظر: جودل ت�سهير، اجنس ، املذاهب 

آن ، ترمجة عيل ح�ن عبدالقادر ، املركز الااكدميي لالحباث ، بريوت ، 2013 ،  الاسالمية يف تف�ري القر�

ص88 .
3-  Ibid, p76 .



146

حىت عندما يكون تف�ري مجموعة من الأطراف فيه مصداقية عالية مع ذكل فان 

الأطراف الأخرى تراه غري مقبول اما عىل �أساس املبادئ او الشلكيات . لقد اكن حتديد 

م�ستقبل لك مجموعة من الأطراف يعمتد عىل ما اذا اكنت تكل اجملموعة ست�ستقل بر�أيا 

وتنفصل عن البقية او اهنا ستبقى مرتبطة ابجملمتع طلبا للبقاء متنامغني مع بقية الأطراف 

الأخرى  الأطراف  للك  ابن  الأزارقة  مثل  اخلوارج  من  املتطرفون  تبىن  لقد  الأخرى. 

وهجات نظر خمالفة لالإسالم ذلا فاهنم ،« الأزارقة« وحدمه امل�لمون ، ويف مثل هذه 

احلاةل ال ميكن ان يكون هناك �أي جمال للتنامغ مع بقية �أطراف امل�لمني ... )1( .

آن . فقد اكن   لقد منى وعي من هذا القبيل ميكن متابعته يف اترخي تف�ري القر�

هناك مناقشات حول اسستخدام الطريقة الاعتيادية �أو التشبيه البالغي يف اللغة ويف 

التف�ري احلريف او التف�ري الظاهر او املعىن الباطن لللكامت او املقاطع . سسنعاجل بعض 

هذه امل�ائل يف الفصل القادم . ولكين س�أركز حاليا عىل التناقض بني الطريقة العامة 

يفضلوهنا يف  اليت  التف�ري  معينة من  االإسالم وطرق  املرحةل الاوىل من  للتف�ري يف 

العرص الراهن  . 

ميكن وصف التف�ري يف املراحل الاوىل من االإسالم ابجلزئية . فالآية تؤخذ 

ثبات قضية رشعية او فكرية . هناك عالقة  مبعزل عن احملتوى العام من اجل اسستعاملها الإ

ابن  املعيارية   الفرضيات  من  ينطلق  ... الكهام  اللكي  والتف�ري  اجلزيئ  التف�ري  بني 

اليشء هو الأساس بغض النظر عن عالقته ابلأشسياء الأخرى ، وهذا يقود اىل م�ائل 

آنية  فل�فية معيقة لي�ت يف نطاق هذه ادلراسة ... ان اي لكمة واردة يف الآايت القر�

جيب ان يعرف معناها وفقا ملا ورد يف الشعر العريب ملا قبل الاسالم وبغض النظر عن 

هذا ميكن اسستخراج معىن اللكامت يف الآايت من معناها يف الآية نف�ها دون النظر اىل 

معناها يف �آايت اخرى سواء ابحملتوى او ابعامتد تشابه اللكامت )2( . 

1- Watt,Islamic revelation,  p76-77 .
2- Ibid, p77 .
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يوصف التف�ري اجلزيئ من هذا النوع ابنه يتغاىض عن املعاين املتناقضة . وهذا 

غري حصيح ابلن�سبة مجليع العلامء امل�لمني الأوائل . اولئك اذلين ي�محون  ابسستخدام 

آنية يفرتضون  العقل ، عىل سبيل املثال ، يف التوصل اىل اسستدالالت من الآايت القر�

هذين  احد  ف�سيكون  تطبيقاهتام  او  اثنني  تف�ريين  بني  تناقض  هناك  اكن  اذا   �أنه 

التف�ريين خط�أ . من انحية �أخرى فان اغلب العلامء امل�لمني احملافظني يرتددون يف 

تطبيقات  ان  �أخرون  علامء  يشعر  بيامن   ، التف�ريين  الك  قبول  يف  اسستدالالت  وضع 

الك التف�ريين متناقضة . وهبذا يبدو ان العالقة بني امليل حنو املفهوم اجلزيئ والقبول 

ابلتناقضات واليت ... يه مظهر من مظاهر العقلية العربية ... ان القبول ابلتناقضات 

والتفكري  اجملردة  احلاةل  مع  بقوة  يتناقض  واذلي  للتفكري  الشعري  الأسلوب  مع  يامتىش 

املنطقي اذلي يتعامل مع التصنيفات وينظر اىل الظواهر املشرتكة واملواصفات والعالقات 

اليت تتعارض مع املفهوم اجلزيئ يف حني التفكري الشعري يتعامل مع الأفراد كأفراد بشلك 

العامل اخلاريج   للتعبري عن ثراء   التناقض هو امر رضوري  منفصل ن�بيا . ان قبول 

وهو امر ليس مقترصا عىل العرب بل يبدو انه جزء من النظرة ال�امية حيث وجدت 

ااثرها يف العهد القدمي ... )1( .

1- Watt,Islamic revelation, p78-79 
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قراءة نقدية ملا ورد يف الف�سل اخلام�س

1 - التفسير االبتدائي للقرآن الكريم
آن الكرمي ، وهل انه اكن  القر�      حيامن يبحث امل�ترشق وات يف بداايت تف�ري 

تف�ريًا من�جامً مع ثقافة ذكل العرص والقدرات العقلية اليت اكن يمتتع هبا الافراد انذاك. 

ف�أن طريقته يف طرح هذا املوضوع احتوت عىل ااثرات هامة ت�ستحق النظر والت�أمل 

بشلك كبري . 

     اوىل الااثرات الهامة اليت طرهحا وات ، واليت تفتح الآفاق لتصورات بعيدة املدى 

آن،  هذا الت�ائل املثري :« هل ان العقلية العربية قادت امل�لمني الاوائل اىل فهم القر�

آن » )1( .  اىل فهم نص القر�

      يف تقديري ان العقلية العربية اليت عارصت نزول النص القر�آين مل تكن مب�ستوى 

فهم النص بشلك متاكمل ، الن النص القر�آين وعىل الرمغ مما احتواه من وضوح وبيان، 

الا انه اكن ارفع واعىل من ان ت�ستوعبه عقول عامة امل�لمني الاوائل ب�هوةل، وجيب 

واملعرفة،  الفهم  م�ستوى  العالية عىل  القدرات  النتحدث عن احصاب  اننا  اىل  الانتباه 

املتفوقني عىل ابناء جممتعاهتم ، اكالمام عيل بن ايب طالب )ع( عىل سبيل املثال. اننا 

نتلكم عن امل�ستوى العام للعقلية العربية انذاك ، تكل العقلية اليت اكنت غارقة يف اجلهل، 

1- امل�ترشق جودل ت�سهير يشري يف كتابه اىل ان اعىل درجات الفهم للنص القر�آين حتققت ضن اطار اجليل 

آن قد ذهبت بعد اجليل القصري التايل  الاول بعد رسول هللا )ص( : » ان املعرفة الوثيقة لبعض اشسياء من القر�

آن مواضع تقرص عن فهمها املعرفة الان�انية » . ينظر : جودل ت�سهير ، املذاهب  للرسول ، وانه توجد يف القر�

الاسالمية ، ص89 .
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مل تكن مب�ستوى فهم مضامني النص القر�آين ، ولكن يف مقابل لك ذكل برز عامالن همامن 

عوضا هذا النقص متثل ذكل ابدلور الكبري اذلي لعبه الًك من النص القر�آين من هجة، 

والنيب والامئة املعصومني سالم هللا تعاىل علهيم امجعني من هجٍة اخرى . من خالل رفع 

القدرات العقلية للم�لمني ليمتكنوا من حماوةل فهمه واستيعابه بصورة حصيحة . 

املعرفية  القدرات  م�ستوى  لرفع  كثرية  معطيات  عىل  القر�آين  النص  انطوى  لقد       

العقول  لتغذية  العملية  الوسسيةل  مبثابة  اكن  فقد   ، ومابعده  النبوة  عرص  يف  للم�لمني 

ومعلومات  اخبار  من  الكرمي  آن  القر� ورد يف  مفا   ، اجلهل  حاةل  من  وانتشالها  ابملعرفة 

واحاكم وقوانني ، لكها سامهت يف حتويل ابناء اجملمتع اىل حاةل معرفية جديدة ، حيامن 

يفهم الان�ان بصورة واحضة من اين جاء وكيف ُخلق ، ومن هو اخلالق ، حيامن يتعمل 

الان�ان الاحاكم الصحيحة يف التعامل مع الزوجة ، ويف التعامل مع الابناء ، ويف 

التعامل مع معوم الناس ، يف البيع والرشاء ويف العمل ، او حيامن يتعمل كيف يتعبد هللا 

تبارك وتعاىل ، كيف يوحد هللا تعاىل ، كيف ينايج هللا تعاىل ، لك هذا واكرث من ذكل 

، سامه النص القر�آين فيه فتحول اجملمتع بقدراته العقلية الب�سيطة املتواضعة اىل جممتع تفوق 

عىل اجملموع البرشي املعارص هل عىل الكرة الارضية انذاك .  

      امل��أةل الثانية يه وجود النيب محمد )( وتعايشه بني الناس ومعهم مدة ثالث 

آن الكرمي ، حيث اكن يؤدي خاللها وظيفة بيان  وعرشون عامًا ، وهو عهد نزول القر�

آنية ورشح معناها ، فيقف عند لك نص يفرس للم�لمني املراد به من  النصوص القر�

اوامر هللا تعاىل ونواهيه واحاكمه ، في�أخذون من النيب )( املعىن والتف�ري بشلك 

مبارش ، وكثريًا م�اكنوا ي�ستوحضون منه )( ما اشلك علهيم فهمه )1( ، وبناًء عىل 

ماذكرانه ، ن�ستطيع ان جنيب عىل ت�اؤل وات : هل ان العقلية العربية قادت امل�لمني 

اىل فهم النص القر�آين ؟ نقول : ان العقلية العربية مب�ستواها الاول مل تُقد امل�لمني اىل 

آن ، املكتبة الثقافية ، بريوت ، 1973  1- ينظر: ال�سيوطي ، جالل ادلين )ت 911هـ( ، االتقان يف علوم القر�

، جـ 1 ، ص 62 .
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فهم النص القر�آين ، وامنا الوسائل اليت توفرت هلم سامهت يف احداث معلية الفهم هذه . 

آن الكرمي وما �أداه  مايه هذه الوسائل ؟ نذكر مرة اخرى ابن اول هذه الوسائل هو القر�

من وظيفة تعلميية كبرية للناس ، والثاين وجود النيب محمد )( بني امل�لمني ، يف معلية 

تواصل م�سمتر يفرس هلم ويعلمهم بشلك مبارش ، فهااتن الوسسيلتان سامهتا كثريًا يف فهم 

. )( النص القر�آين والمتكن من تف�ريه ، وهذا يف حدود عهد رسول هللا

قول  ، وح�ب   )( بعد رسول هللا محمد  الكرمي  آن  القر� من فرس  ابرز  ان       

ال�سيوطي يف كتابه االتقان ، مه عرشة من الصحابة ، اخللفاء الاربعة ، وابن م�عود ، 

وابن عباس ، و�أيبُّ بن كعب ، وزيد بن اثبت ، وابو موىس الاشعري ، وعبدهللا بن 

الزبري ، فاما اخللفاء ف�أكرث من ُرويمّ عنه هو الامام عيل بن ايب طالب )ع( ، والرواية 

عن الثالثة الاخرين اكنت قليةل جدًا ، يعللها البعض ب�بب تقدم وفاهتم )1( . وان اكن 

التعليل غري مقنع الهنم اسسمتروا ل�سنوات طويةل عىل ر�أس مؤس�ة اخلالفة ، وبيدمه 

زمام الامور ادلينية فضاًل عن ال�سياسسية .     

آن       لقد لىب الامام عيل بن ايب طالب )ع( حاجة الناس يف زمانه اىل تف�ري القر�

وفهمه ، وتفوق عىل غريه من الصحابة يف هذا الامر ، وال ريب يف ذكل فهو اذلي 

خياطب امل�لمني ويقول هلم : » َسلُوين ، فَو هللِا ال ت��ألوين عن شئ الا اخربتمك 

ِبليٍل نََزلت �أم ِبهناٍر ؟  آيٍة الا و�أان �أعمُل �أ . وَسلُوين عن كتَاِب هللِا ، فَو هللِا ما من �

�أيف سهٍل �أم يف َجَبٍل ؟ »  )2( . ويف رواية اخرى عنه يف ذات ال�سياق : » َوهللِا 

آيٌة االَّ وقد علمُت ِفمَي �ُأنِزلَت ؟ و�أين �أنزلت ؟ انَّ َريبمّ َوَهَب يل قلبًا َعُقوال،  مانََزلَت �

ول�ااًن سؤوال » )3( .

آن ، املطبعة الفنية ، القاهرة ، ال.ت ،  1- ينظر: الزرقاين ، محمد عبدالعظمي ، مناهل العرفان يف علوم القر�

جـ2 ، ص14 .

2- ينظر: املصدر نف�ه ، ص 15 .

3- املصدر والصفحة نف�ها .
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للنصوص  الواسع والكبري  بفهمهم          ومن بني املفرسين الاوائل اذلين اشسهتروا 

آنية، هو عبدهللا بن عباس )ت68هـ( ، اذلي وصفه رسول هللا )(  ابنه ترجامن  القر�

القر�آن، ودعا هل بقوهل: » اللهم فقَّهُه يف ادلين وعَلمُه الت�أويل«، وقد اخرج البهيقي يف 

آن ِ عبُدهللِا ابن عباس« )1( . ادلالئل عن ابن م�عود قوهل: » ِنعم تَرجامُن القر�

       كام ان هناكل مجموعة من املفرسين الاوائل اذلين توزعوا جغرافيًا عىل ابرز مراكز 

مفمن  الكوفة(  البرصة،  املدينة،  )مكة،  العلوم الاسالمية يف  وابيق  واحلديث  الرواية 

اخذ عن ابن عباس، جماهد بن جرب)ت 104هـ(، وعطاء بن ايب رابح)ت 114هـ(، 

وعكرمة موىل ابن عباس )ت 105هـ(، وسعيد بن جبري )ت 95هـ( ، ومقاتل بن 

سلامين الازدي )ت105هـ(  وغريمه، ومن اخذ عن �ُأيبمّ بن كعب )ت 30هـ( يف املدينة 

ابو العالية ُرفيع بن همران الراييح )ت 93هـ( ، ومحمد بن كعب القرظي )ت 108هـ(، 

وغريمه . ومن اخذ عن عبدهللا بن م�عود )ت 33هـ( يف العراق علقمة بن قيس النخعَّي 

) ت 62هـ(، احل�ن البرصي)ت 110هـ( وغريمه.

     يف الواقع هناكل اشاكليات عدة حول الرتاث التف�ريي املنقول عن املفرسين والسسامي 

الاجيال الالحقة، هذه الاشاكليات مرًة تتعلق بشخوصهم ودرجة الواثقة هبم ، ومرًة 

ثبت  . وقد  العلامء واملفرسين  نظر عند  فهيا حمل  بعضهم  نقل عهنم، فواثقة  مبا  اخرى 

تالعب البعض مهنم  والسسامي خالل العرص الاموي . نعم الرواية التف�ريية مل ختلو من 

حاالت التالعب، ش�أهنا يف ذكل ش�أن الرواية احلديثية، والرواية التارخيية، وذكل بفعل 

الرواايت  ال�لطة احلامكة، واحصاب املصاحل والاهواء، حيث وظفت بعض  وتدخل 

التف�ريي، و�أثر  الرتاث  التالعب يف  امية، فوقع هذا  لبين  ال�سياسسية  لتخدم املصاحل 

بشلك واحض وكبري عىل ابناء الامة الاسالمية من حيث العمل وال�عي عىل الاقتداء 

مبا ورد يف مضامني هذا الرتاث والعمل مبوجبه، وعىل هذا الاساس وظفت املروايت 

1- الزرقاين، مناهل العرفان، ص 15 .



152

التف�ريية خلدمة ال�لطة احلامكة ، هذه النقطة جيب الالتفات الهيا والرتكزي علهيا بعناية 

حىت نفهم مقدار ماتعرض هل الرتاث التف�ريي حىت وصل الينا ، ومايه املراحل اخلطرية 

اليت  مر هبا ، والظروف الصعبة اليت شهدها .

     ولكن ابحلديث عن مدرسة اهل البيت سالم هللا تعاىل علهيم ، فان الامر خمتلف 

حتقيقًا  امل�لمني  مناجه  اكرث  هو  مهنج  املدرسة  لهذه  الن   ، التف�ريي  الرتاث  متامًا يف 

آنية . حنن نتحدث عن  وتدقيقًا وموضوعية ، ملتابعة املروايت التف�ريية للنصوص القر�

اسس واحضة ومتينة الميكن التالعب هبا فامي يتعلق حبفظ الرتاث التف�ريي ، نعم هذه 

الاسس قوية ومتينة ذلكل تعمتدها مدرسة اهل البيت سالم هللا تعاىل علهيم ، واتباعهم 

آن الكرمي  ويه عىل النحو التايل: من املذهب الامايم االثنا عرشية يف تف�ري القر�

آن نف�ه ، فعندما يراد تف�ري  آن الكرمي ابلقر� الاساس الاول: الاعامتد عىل تف�ري القر�

آنية الاخرى  آية من القر�آن اليؤخذ بتف�ريها بشلك منقطع عن غريها من الآايت القر� �

اليت تتكرر فهيا نفس اللفظة ، فعيل سبيل املثال يرد قوهل تعاىل : ))َوَمْن َكاَن ِف 

َهِذِه َأْعَمى فيَُهَو ِف اْلَِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبيل(( )1( ، وهنا لكمة امعى تعطي 
فهيا  آنية اخرى وردت  قر� �آايت  ادراكه بصورة حصيحة الا ابلرجوع اىل  معىن الميكن 

اللفظة نف�ها لنقف عىل املعىن املراد واحلقيقي ، فاذا اخذان هذه اللكمة مبعناها املتداول: 

فاقد البرص، فهو عندئذ يف الاخرة اضُل سبيال ، وهنا تتقاطع هذه النتيجة مع مفهوم 

ُّظمل هذا الان�ان فاقد البرص فيخرس ادلنيا والاخرة !!!  العداةل الالهية ، اذ الميكن ان ي

ولكن ابلنظر اىل �آايت اخرى نالحظ اهنا تشري اىل معىن اخر لهذه اللكمة ، ففي قوهل 

تعاىل: ))َل تيَْعَمى اْلَْبَصاُر َوَلِكْن تيَْعَمى اْلُقُلوُب المَِّت ِف الصُُّدوِر(( )2(، اذن 

املقصود ابلعمى ليس فقد البرص، وامنا الان�ان الضال عن سبيل هللا تعاىل، اذلي سار 

يف طريق املعايص والضالل، وهذا املعىن خيتلف متامًا عن املعىن الاول اذلي ذكرانه، 

1- الآية )72( سورة الاساء .

2- جزء من الآية )46( سورة احلج .
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آن  وعليه ف�أن الاساس الاول اذلي تعمتد عليه مدرسُة اهل البيت يقوم عىل تف�ري القر�

آن  نف�ه . ابلرجوع اىل القر�

     اما الاساس الثاين: فهو من خالل الاحاديث الصحيحة اليت نُقلت عن رسول 

هللا )( والامئة املعصومني علهيم ال�الم ، وهنا نلحظ فارقًا كبريًا يف الاعامتد عىل 

الرتاث احلدييث والتف�ريي حتت ظل هذه املدرسة عن غريها من املدارس ، فقد حتدثنا 

بوضوح عام تعرض هل الرتاث احلدييث والتف�ريي خالل احلمك الاموي بشلك خاص، 

خمتلف  البيت الامر  اهل  مدرسة  هنا يف  ولكن  عليه،  اليت جرت  التالعبات  وجحم 

 ،)( بوجود الامئة املعصومني سالم هللا تعاىل علهيم ، ومه كام نعتقد ورثة عمل النيب

آنية بعد رسول هللا )(. لقد توفرت  ومه اكرث الناس دراية ومعرفة مبضامني الآايت القر�

لهذه املدرسة غري الرتاث احلدييث املنقول عن رسول هللا )(، احاديث الامئة علهيم 

آن الكرمي . وابلتايل ف�أن ما نقل عن  ال�الم اليت شلكت اضافة هامة يف تف�ري القر�

النيب محمد )( عرب بوابة الامئة املعصومني علهيم ال�الم اليوازيه اي تراث يف الواثقة 

والامهية واملصداقية ولهذا ف�أن الرتاث التف�ريي املنقول عن الامئة الاطهار فيه اضافة 

كبرية . ومما يرفع من ش�أن هذا الرتاث ، ويؤكد مصداقيته ان حياة الامئة علهيم ال�الم 

اليت اسستغرقت قرابة القرنني من الزمن بدًء بعهد الامام عيل بن ايب طالب )ع( حىت 

هناية عرص ال�فراء الاربعة اذلي َعقب غيبة الامام املهدي احلجة بن الامام احل�ن 

الع�كري علهيام ال�الم ، وكأهنا سل�ةل مرتابطة حلقاهتا بعضها ابلبعض الاخر ال حتتوي 

عىل قطع اطالقًا وابلتايل ف�أن هذا من دعامئ واثقة هذا الرتاث وعلو ش�أنه ، اذلي سامه 

آن الكرمي ، فمتزيت مدرسة اهل البيت )ع(  وبشلك كبري يف بيان وتوضيح تف�ري القر�

بذكل عن غريها من املدارس الاسالمية.

آنية دون اخلروج  الاساس الثالث: الاسستعانة ابلعقل يف توجيه بعض ظواهر الآايت القر�

عن طبيعة النص القر�آين ، فالعقل ايضًا هل مزنةل عظمية عند مدرسة اهل البيت وهو 

آنية بشلك سلمي. قادر عىل استنطاق وفهم النصوص القر�
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     هذه مجمل الاسس اليت ذكرانها ويه متاكمةل تؤدي اىل الوصول لفهم دقيق وحقيقي 

آن الكرمي ، ويه اسس متنح التفوق ملدرسة اهل البيت سالم هللا تعاىل  ملا ورد يف القر�

علهيم عىل غريها مما عند املذاهب الاخرى يف جحم الفهم املتحقق للنص القر�آين . 

      ابلعودة اىل ت�اؤل وات الاول اذلي قال فيه : » هل ان العقلية العربية فهمت 

الكرمي ، واقعًا مل تكن  آن  القر� املعارصة لزنول  العربية  العقلية  نقول:  القر�آين؟ »  النص 

 )( مب�ستوى فهم النص القر�آين ، الا من خالل مناذج مؤهةل وُمعمّدة لفهمه اكلنيب محمد

والامام عيل )ع( اذلان عوضا هذا القصور يف م�ستوى الفهم دلى معوم امل�لمني ، 

فاكن دورهام التف�ري والتوضيح والتعلمي . حفصل المتكن من فهم النص القر�آين يف املرحةل 

النص والوقوف  فاعةل وممتكنة عىل استنطاق  ادوات  بفضل وجود  نزوهل  الاوىل من 

عىل معناه ادلقيق ، الادوات اليت ذكرانها ابتداًء مبا نقل عن رسول هللا )( من بيانه 

وتف�ريه لتكل النصوص ، واسسمترارًا يف ذكل عرب الامئة املعصومني سالم هللا علهيم ، 

آن نف�ه واسستخدام  آن من القر� فضاًل عن ذكل البيان اذلي اعمتد عىل مهنج تف�ري القر�

العقل.

2 - منهج التفسير القرآني وتوظيفه
     لقد حتدث وات هنا مبعلومات اىل حٍد ما دقيقة وموضوعية ، كام كشف الكثري 

من احلقائق، وطرح اراء يف تقديري يه صائبة مبا يتعلق وموضوع هذا املبحث ) مهنج 

التف�ري وتوظيفه ( .

     ابتداًء البد من توضيح عدة م�ائل تطرق لها ، فاحلديث عن مهنج التف�ري ، 

وهل ان هذا املهنج وظف توظيفًا عقائداًي او سسياسسيًا او غري ذكل من التوظيفات اليت 

آن الكرمي . اان اتفق معه يف  يه التندرج حتت خانة التف�ري املوضوعي ملا ورد يف القر�

اول من  القر�آين ، وقد سسبق ان حتدثنا وقلنا  التف�ري  بتوظيف  اخلاصة  هذه الااثرة 

آن الكرمي هو رسول هللا )( ، وبطرق شسىت ، فهو اما ان يوحض للناس لك  فرس القر�
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مايشلك علهيم من نصوص ، وجييب عىل ت�اؤالهتم ، واما ان يطبق بشلك معيل وعىل 

نف�ه الطاهره بعض الاحاكم اليت امر هللا تعاىل هبا يف كتابه العزيز ، الجل ان تكون 

آن الكرمي  اكرث بيااًن ووضوحًا واثرًا عىل الناس . وعليه ميكن القول ابن اول من فرس القر�

. )( هو النيب املصطفى محمد

     املشلكة ظهرت بعد وفاة النيب )( ، الن امل�لمني تفرقوا يف امر اعامتدمه عىل 

مصادر الرتاث التف�ريي ، فلك جامعة راحت تفضل مصادر بعيهنا والسسباب عديدة، 

وقلنا ان افضل تكل املصادر واوثقها الرتاث املنقول عن امئة اهل البيت علهيم ال�الم 

كوهنم ورثة عمل النيب محمد )( ، اما ابيق اجملمتع الاساليم فقد اكنت هل مصادر اخرى 

اعمتد علهيا ورجع لنصوصها . فقد اعمتدوا عىل مجموعة من املفرسين ممن حتدثنا عهنم ، 

ويف مقدمهتم عبدهللا بن عباس ، وهؤالء نقلوا عن رسول هللا )( ، ولكن يف املراحل 

الالحقة وابالضافة اىل التدخالت يف الرتاث التف�ريي بفضل املصاحل ، برزت تطورات 

كبرية عىل م�ستوى اجلانب الفكري ، ابتداًء من القرن الثاين الهجري ، وعىل الرمغ من 

كون هذه التطورات مشلت اجلانب العقيل والارتقاء به مل�ستوى اعىل من ال�ابق ، الا 

اهنا يف الوقت نف�ه احدثت خالفات ورصاعات فكرية حادة داخل الامة الاسالمية . 

     من الطبيعي جدًا ان ال يرتقي تفاعل واسستجابة جممتع ب�سيط وحديث النش�أه يف 

آن الكرمي ومضامينه،  م�ستواه الفكري والثقايف اكجملمتع الاساليم يف بداية ادلعوة مع القر�

ثقايف  ازدهار  مرحةل  وعاش  فكراًي  ممتكن  تفاعل جممتع  مثهل  اذلي  نف�ه  امل�ستوى  اىل 

ومعريف . فبيئة اجملمتع الاخري تضمنت املناظرات واحلوارات واجملالس العلمية ، حلقات 

اجملمتع  بيئة  يف  موجوده  تكن  مل  اجواء  )1(، ويه  وطالهبا  وشسيوخها  ومناهها  ادلرس 

الاول، عىل اثر املتغريات الضخمة اليت حتققت بعد مائة عام من وفاة النيب )( ، تبع 

آن الكرمي او مهنج التعامل مع القر�آن ،  ذكل متغريات مماثةل عىل م�ستوى مهنج تف�ري القر�

1- ينظر: ح�ن ، سهيةل مزابن ، احلركة الفكرية يف العراق ، دار عدانن للطباعة والنرش والتوزيع ، بغداد 

. 2016 ،
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وال ننىس الااثر اليت ترمجت من كتب اليواننيني والرومان والفرس ، ودور هؤالء اذلين 

دخلوا الاسالم من اتباع الاداين ذات الاصول ال�اموية ال�ابقة مبا اكنوا ميتلكونه من 

خربات ومعلومات اذلين سامهوا يف التطورات الاجيابية عىل م�ستوى الفكر ، العملية 

مبجملها اكنت حركة تصاعدية ارتقى فهيا العقل الاساليم ، فلام وصلنا اىل القرن الثاين 

الهجري ظهرت فرق الكمية من املتلكمني والفالسفة ، وبرزت اجتاهات جديدة يف 

التف�ري ، كام ظهرت فرق جديدة اكالشاعرة واملعزتةل ومه فرق الكمية اكنوا يبحثون يف 

م�ائل خطرية يعمتدون يف بعضها عىل مهنج العقل وتبعهتم فرق الكمية اخرى اكجلهمية 

او احلرورية او املرجئة ، فشلك ذكل تطور كبري يف مهنج التف�ري ، اذ مل تعمتد بعض 

هذه الفرق عىل ما نقل عن رسول هللا )( من تراث تف�ريي ، كوهنم اسستعانوا ابلعقل 

آن ، ونتج عن ذكل ان  واملهنج العقيل م�ستفيدين من الفل�فة وعمل الالكم يف تف�ري القر�

ظهرت دلينا مجموعة من التفاسري اليت اختلفت مع بعضها البعض ، من الناحية الفقهية ، 

آنية ، والسسامي يف اجلانب الفقه�ي . وهذا الاختالف ترك اثرًا كبريًا عىل تف�ري الآايت القر�

     امل�ترشق وات حتدث عن ذكل ، وحنن بدوران نتفق معه يف موضوع توظيف 

التف�ري ، كام اشار وات اىل  الاشاكلية الكبرية اليت �أملت ابمة امل�لمني ويه موضوع 

آن ، اليت عَّدها بعض علامء امل�لمني من بني اخطر املش�لك اخلالفية ، وكيف  خلق القر�

ان احلاكم تدخلوا يف هذه الاشاكلية واخذوا يطرحون اراهئم فهيا ويعملون عىل فرض 

ذكل ابلتضييق والهتديد للك من خيالفهم الر�آي .

     املشلكة بد�أت يف زمن امل�أمون سسنة 218هـ ، حيامن قرب املعزتةل ، وتبىن ر�أيم يف 

آن ، وقوهلم ابنه ليس بالكم هللا املزنل )1( . ان مجةل الت�اؤالت اليت  م�اةل خلق القر�

احضت موضع ااثرة وجدال مك��أةل : هل ان القر�آن خملوق حمدث ، ام قدمي ازيل كونه 

الكم هللا غري اخمللوق .

1- ينظر: ح�ن ، احلركة الفكرية ، ص ص387 - 395.
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آن اليقول بذكل ، وعىل اثر موقف       امل�أمون اقتنع بر�أي املعزتةل وتبىن ر�أيم ب�أن القر�

امل�أمون هذا تعرض لك من قال خالف هذا الر�أي لالذى والتنكيل كام حصل لالمام 

امحد بن حنبل اذلي تعرض للتعذيب وال�جن عىل يد امل�أمون النه خالف مقوةل املعزتةل 

وقال ابن القر�آن الكم هللا القدمي الازيل غري احملدث غري اخمللوق ، ونتيجة ذلكل تعرض 

لالذى وال�جن حىت اطلق ساحه يف زمن املتولك العبايس )1( .

     عرفت هذه املشلكة يف كتب التارخي ابحملنة ، واسسمترت قرابة مخ�ة عرش عامًا 

مشاركة  اببطال  وقالوا  الصفات الالهية  بنفي  قاموا  املعزتةل   ، 218هـ  سسنة  بد�أت يف 

القر�آن هللا جل وعال يف القدم ، وذلكل اعتربوا القر�آن خملوق حمدث ، وقام امل�أمون 

العبايس ابختبار لك العلامء الفقهاء يف عرصه اذلين خيالفونه فامي يتبناه من مقوةل املعزتةل 

واكن ينلك هبم ، ق�م كبري من العلامء �أظهروا خالف مايبطنون وسايروا امل�أمون حىت 

ال يتعرضوا للتنكيل .

آن وكيف تعامل املعزتةل مع هذه املشلكة،       النريد احلديث كثريًا يف موضوع خلق القر�

اذلين قرروا ان وحدة اذلات الالهية وصفاهتا واحدة وقرروا ان الصفات الزائدة عن 

آنية ابملهنج العقيل . اذلات ال وجود لها ، وتعاملوا مع النصوص ادلينية القر�

     هناك اشارة للم�ترشق وات حول مشلكة خلق القر�آن ولك ما حدث قال فهيا : 

» ال�سنة مل يتعاملوا معها تعاماًل اجيابيًا ، بيامن الشسيعة اكنوا حمقني ابلت�أكيد عىل وجود قائد 

ملهم يف امليدان ال�سيايس او الفكري ، فاالمام هو حامك مطلق » . بعد ذكل حتدث يف 

موضوع اخلالفات بني املذاهب حول تف�ري القر�آن ومهنج التف�ري .

3 - طرق التفسير
آن الكرمي مركزًا عىل بد�أ       ي�ستمكل وات احلديث يف هذا الفصل حول تف�ري القر�

التف�ري اذلي اعقب نزول القر�آن وهذا امر بدي�ي ومعلوم ان يبد�أ التف�ري يف ذكل 

1- ح�ن ، احلركة الفكرية ، ص394-395.
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آنية الاوىل اكن البعض مهنا حباجة اىل بيان وتوضيح ،  الوقت املبكر الن الآايت القر�

ومن هنا بد�أت اوىل مراحل التف�ري وعن ل�ان النيب محمد )( مصداقًا لقوهل تعاىل  

َ لِلنمَّاِس َما نيُّزَِل ِإلَْيِهْم َوَلَعلمَُّهْم ييَتيََفكمَُّروَن(( )1( .  )) َوأَنيَْزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتيُبينيِّ
آنية ، م�ستعماًل يف ذكل  فالنيب )( كام سسبق وذكران هو اول من فرس النصوص القر�

طرق عدة من خالل الاقوال والافعال ، ف�ريته العطره اكنت بيان يح وواقعي الحاكم 

هللا تعاىل الواردة يف كتابه العزيز .

     التف�ري بعد ذكل مرَّ بظروف صعبة ، سامهت هذه الظروف يف ان تدخل اضافات 

كثرية عىل رواايت التف�ري املنقوةل عن النيب )( ، كام اننا نؤكد عىل ان خالف امة 

دل نوعًا من الاختالف يف طرق التف�ري ومنش�أها كام يقول وات : » ان لك  امل�لمني وَّ

آنية عام يربهن عىل حصة ادعاءه » فظهرت هذه الطرق  طرف اكن يبحث ابلآايت القر�

آن الكرمي ، ولكن جيب الانتباه اىل ان النيب )( مل يرتك نص  املتعددة يف تف�ري القر�

آنية وهو حباجة اىل بيان وتف�ري الا وقام ببيان معناه اىل امل�لمني،  من النصوص القر�

النقل غري  البعض، او بطرق  تبع ذكل من اختالف فاالمر مرتبط اما مبصاحل  اما ما 

املكتوب ، او السسباب اخرى . وبتفصيل اكرث نقول ان الاختالف حصل يف طريقة 

تتبع املروايت التف�ريية والتعامل معها ، فبعض امل�لمني ومهنم الشسيعة الامامية اذلين 

التف�ريي املنقول عن النيب )( والامئة املعصومني سالم هللا  اعمتدوا عىل الرتاث 

علهيم ، عىل اعتبار اهنم حلقات متصةل جذورها برسول هللا )( والويح ، وابلتايل 

آنية ملا نعتقد يف الامئة  الوصول اىل معاين دقيقة ومضامني وافية ملا ورد يف الآايت القر�

. )( املعصومني من عمل ودراية ومعرفة ورثوها عن رسول هللا

آن،  آن ابلقر�      فضاًل عن الطرق اليت اعمتدوها واليت حتدثنا عهنا، من كوهنم فرسوا القر�

وكذكل اعامتدمه عىل الرتاث املنقول عن الامئة )ع(، اما غريمه من الفرق الاسالمية 

1- جزء من الآية )44( سورة النحل .
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مهنم من رجع اىل الرتاث التف�ريي املنقول عن حصابة رسول هللا )( وهذا الرتاث 

الوثوق  التالعبات فاحضى ضعيفًا والميكن  ح�ب اعتقادي اكن قد تعرض مجلةل من 

بن�سبة عالية مما ورد فيه وذلكل عدة اسسباب :

العرص الاموي  احلامكة والسسامي يف  ال�لطة  اننا حتدثنا عن موضوع   : ال�بب الاول 

وم�امههتم الكبرية يف التالعب يف هذا الرتاث مبا ين�جم ومصاحلهم ال�سياسسية .

ال�بب الثاين : يرتبط ابلصحابة انف�هم وقدراهتم الفكرية ، اذ الميكن لنا الاطمئنان متامًا 

اىل قدرات الصحابة املعرفية يف فهم واستيعاب مامسعوه من رسول هللا )( ، وابلتايل 

آن ، اعتقد ان ق�م  نقلوه اىل غريمه ليصبح فامي بعد هو الرتاث املعول عليه يف تف�ري القر�

كبري من الصحابة مل يكن مبقدورمه الفهم املتاكمل لالحاكم وال احلفظ ادلقيق لالخبار اليت 

وردت حول �آايت القر�آن ومسعوها من النيب )( ، مفعظمهم اليقر�أون وال يكتبون ، 

وعىل هذا الاساس ال ميكن الاطمئنان والاعتقاد ابهنم اكنوا عىل م�ستوى عاٍل من الفهم 

والاستيعاب، ومن مث النقل املوضوعي احلقيقي للك ما شهدوه ومسعوه من رسول هللا 

)(، وابملقارنة بني قدرات الصحابة هذه وقدرات امئة اهل البيت سالم هللا علهيم، 

يتضح لنا الفارق الكبري جدًا بيهنم . والجل هذا حنن ال نطمُئ للك ما نُقَل عن الصحابة، 

اذلين يتعامل معهم ق�ٌم كبري من امل�لمني عىل اهنم درجات عالية جدًا يف املصداقية، 

ويعمتدون عىل لك ما نُقَل عهنم كحقائق ال جيوز التشكيك والطعن هبا.

ال�بب الثالث : طريقة توثيق هذا املنقول ، بعض ادلراسات تشري اىل ان التف�ري 

القر�آين مر مبراحل عديدة ، ومع انه ال ش�أن لنا يف ان نُفَّصل يف هذه املراحل ، سوى 

ان نشري لها ابجياز فنقول الرتاث التف�ريي ش�أنه ش�أن الرتاث احلدييث او التارخيي ، 

متثلت مرحلته الاوىل عرب التناقل الشفايه بني الناس ، اما املرحةل الثانية حيامن رشع 

علامء امل�لمني بتدوينه ، ومرحةل تدوينه جاءت مت�أخرة الننا نعمل ان امل�لمني اكنوا غري 

قادرين عىل التدوين لعدة اسسباب مهنا ماهو مقنع ومنطقي ومهنا ماهو غري مقنع اكالشارة 



160

اىل معلية منع الكتابة من قبل اخلليفة الثاين معر بن اخلطاب )1( ، ولكنين اعتقد ان 

هناك سببان رئي�سيان هام : 

اوالً: ان العقلية العربية اكنت حباجة اىل وقت حىت تصل اىل مرحةل النضج والقدرة عىل 

النتاج الفكري من خالل الكتابة ، ويقينًا هذا النضج مل يتحقق الا يف حدود العرص الاموي.

حاةل  تصاعد  مع  من�جمه  وغري  مت�أخرة  اكنت  امل�لمني  عند  الكتابة  ادوات  ان  اثنيًا: 

التطور العقيل للم�لمني ، وذلكل فان الأدوات املتوفرة انذاك مل يكن مبقدورها استيعاب 

النتاج الفكري ، فقطع الرق اليت اكن يعمتد علهيا لغرض الكتابة مل تكن الا قطع صغرية ال 

ت�ستوعب الا عدة عبارات ، يف حني ان معرفة العرب امل�لمني ابلورق واسستخدامه يف 

هناايت العرص الاموي وبداايت العرص العبايس سامهت يف ظهور املؤلفات واملصنفات 

الضخمة ومسحت ابزدهار احلركة الفكرية عند امل�لمني وانطالق التدوين الفعيل لاكفة 

العلوم الاسالمية )2( .

     هذه املصنفات اخذت اشاكل متعددة ممكن ان نعرب عهنا ، ابهنا طرق التف�ري ، فقد 

ظهرت دلينا مصنفات التف�ري ابملنقول اذلي يعمتد ابالساس عىل املصادر النقلية مبعىن 

آن او ابل�سنة النبوية املطهرة او مبا نقل عن الصحابة او الامئة الاطهار  آن ابلقر� تف�ري القر�

)ع( ، وهذه املصنفات تعمتد عىل هذه املصادر النقلية اليت يطمئ لواثقهتا وحتدثنا عن 

لك مذهب واىل من يطمئ يف مصادره النقلية .

آن وال�سنة ، هناكل طريقة اثنية يف التف�ري تعمتد عىل       فضاًل عن املنقول عن القر�

الر�أي والاجهتاد وهذه الطريقة يف التف�ري ظهرت عند مطلع القرن الثالث الهجري ، 

ووضعت مجةل ضوابط لهذا النوع من التف�ري .

1- ينظر: العيل ، دراسات ، ص15 .

2- ينظر : ادلاقويق ، ح�ني عيل ، معركة طل ساو الرصاع احلضاري بني العرب والصني ، حبث منشور يف 

جمةل دراسات لالجيال ، العدد الثالث ، العراق ، 1987 ، ص ص122 - 124 . كذكل : العيل ، دراسات، 

ص13 .
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     مث تنوعت اجتاهات التف�ري بتنوع وتعدد ثقافات ومعارف املفرسين حىت وقتنا 

احلارض ، ولكهنا تبقى ضن حدود الاطر العامة لكتب التف�ري القدمية وحتتوي بعض 

اجتاهات  ومهنا  اجلديدة  والثقافات  الالحقة  العصور  وثقافة  املعربه عن روح  املتغريات 

اجامتعية وعلمية ، وحىت املذهبية ظهرت مكؤثرات واحضة عىل طرق التف�ري .

     وات وهو يتحدث عن طرق التف�ري ركز عىل م��أةل هممة غري ما حتدثنا فيه حنن 

لقد ركز عىل التناقض بني الطريقة العامة للتف�ري اليت ظهرت يف الاسالم من هجة ، 

وبني طرق التف�ري احلديثة للنص القر�آين فهو يقول: ممكن وصف التف�ري يف املراحل 

الاوىل من الاسالم ابنه تف�ري جزيئ وليس تف�ريًا عامًا الن الآية تؤخذ مبعزل عن 

آنية  احملتوى العام لأثبات قضية رشعية او فكرية ، وهو يشري اىل عالقة بعض الآايت القر�

ابحداث اترخيية معينة .

آنية اكن لها اسسباب نزول ، وهذه الاسسباب ابالماكن       يف الواقع بعض الآايت القر�

ان تلعب دور كبري يف توضيح وبيان مضامني ومعاين هذه الآية او تكل ، كوقوع حادثة 

هممة خطرية ، او مذمومة ، او ت�ستدعي الالتفات الهيا ، او توجيه اسسئةل للنيب محمد 

)( من قبل احصابه او الهيود او غريمه ، او التعرض اىل ظروف و حاالت معينة 

تقتيض من امل�لمني املواهجة مبوقف معني ، هذه وغريها اكنت تلعب دورًا كبريًا يف كوهنا 

آنية تتحدث عن طبيعة هذه الاحداث وحمك هللا تعاىل بش�أهنا ،  اسسباب نزول �آايت قر�

وذلكل معرفة الاحداث التارخيية تقدم م�اعدة كبرية يف فهم وتف�ري نصوص هذه الآايت 

آنية ولكن هناكل �آايت وسور كثرية دون ان ترتبط حبادثة اترخيية سسبقت نزولها ،  القر�

قد حتتوي عىل حمتوى عام وشامل كتوجهيات الالهية ووصااي ، او اخبار الانبياء والامم 

املاضية او اخبار الغيب وتصوير اجلنة والنار واهوال يوم القيامة . اخبار كثرية اراد هللا 

تبارك وتعاىل ان يضع الان�ان عىل بينة مهنا ومعرفة  .

     يف الواقع امل�ترشقني معومًا ركزوا عىل اجلانب التارخيي ، وسعوا لتوظيف هذا 

اجلانب املعلوم اذلي اسستطيع ان اعرب عنه ابنه جانب مادي حبت ، سعوا لتوظيفه اما 
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آن الكرمي، ان  العادة ترتيب النص القراين، واما لالسستفادة منه يف بيان و تف�ري القر�

احملتوى التارخيي اذلي يرتبط ابلنص القر�آين واقعًا هو الي�اعدان كثريًا حنو حتقيق هذه 

آنية، او حىت امليض يف �أعادة  الاهداف، ويه الوصول اىل املعىن احلقيقي للآايت القر�

ترتيب القران الكرمي مثلام حاول بعض امل�ترشقني العمل الجهل )1( . الن املناسسبات 

آن الكرمي، وابلتايل تبقى  آنية يه ال تشمل لك القر� التارخيية اليت �أشارت لها النصوص القر�

دلينا ن�سبة كبرية من الآايت وال�ور ال نعمل سبب نزولها خللوها من الأشاره التارخيية، 

وعليه الميكن الأعامتد عىل اجلانب التارخيي يف اعادة الرتتيب. 

      كام ان النص القر�آين الميكن فهمه عىل اساس انه اسستجابة �ألهية او ردة فعل من 

هللا تبارك وتعاىل، حيامن اكن النيب )( ي�سئل  فيجيب هللا تبارك وتعاىل، �أو حيامن 

يتصل  ما  تعاىل ويكشف  فيبني هللا  النيب )( واحصابه خلطر عظمي،  يتعرض  اكن 

بذكل من حمك او توجيه او بيان او غريها مما يريد هللا تبارك وتعاىل ايصاهل اىل الناس، 

افعال عىل احداث اترخيية ليك توظف هذه  آنية يه لي�ت ردود  القر� النصوص  اذن 

الاحداث التارخيية توظيفًا موضوعيًا لبيان وفهم النص القر�آين، يف الواقع حنن حباجة اىل 

املعاين واملضامني  القر�آين، ونقف عىل  النص  لفهم  التارخيية  وسائل اخرى غري احلادثة 

احلقيقية هل، النه حيتوي عىل احاكم، توجهيات، اخبار قدمية واخبار معارصة لزنوهل اايم 

ادلعوة يف عهد النيب )( وحيتوي عىل صورة متاكمةل يضعها هللا تبارك وتعاىل امام 

عباده ليكونوا عىل عمل ومعرفة ابلكون وابحلياة وما يرتبط ابجلنة والنار وغريها، ليك يعمل 

هذا اخمللوق من هو اخلالق ومن هو اخمللوق ومدى ضعفه وحاجته لرضا اخلالق واىل اين 

يفرتض ان ي�ري حىت ينال حاجته هذه .

آن الكرمي ، ص90-91 . 1-  ينظر : الغزايل ، القر�
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الف�صل ال�صاد�س:  "اخلط البياين للوحي "

1 - " الابعاد الاسالمية ملشلكة اللغة ادلينية "

2 - " الاسستعامل البياين للغة "

آن "  3 - " امهية ابراهمي يف القر�

قراءة نقدية ملا ورد يف الفصل ال�ادس

آن الكرمي  1 - اخلطاب ادليين للقر�

آن  2 - امهية ابراهمي يف القر�
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1 - االبعاد االسالمية لمشكلة اللغة الدينية )مقاطع من كالم المستشرق 
مونتجمري وات(

اكن من غري املمكن عىل العلامء امل�لمني جتنب الاسسئةل اليت تُثار بشان اللغة 

يتحدثون عام هو  الناس اذلين  ال�ؤال يف حماوالت  �ُأثري هذا  للمفكرين، ولقد  ادلينية 

الت�أكيدات ادلينية  غري حسمّ ولكهنم اكنوا اكرث جدية يف القضااي ادلينية، اذ ان بعض 

للأشسياء وعندما  تبد�أ ابالإدراك احلس  لغة الان�ان  تتعلق ابحلقائق غري احل�سمّية. ان 

يتعلق الأمر ابلأشسياء غري احل�سمّية فال بد ان تكون هناكل مقارنة ضنية او رصحية لهذه 

الظواهر. وهذه يه مسة مشرتكة للشعر ومل يكن الشعر ما قبل الاسالم غريبًا عن هذه 

الظاهرة. فالشاعر يقارن حصانه او بعريه احليوان الربي ابل�حاب او ب�أشسياء  �أخرى 

م�ألوفة  ل�اكن الصحراء. وقد يصف ليةل ممةل حبيوان حياول الهنوض ببطء، ان مثل 

هذه الالكم اجملازي كام يف هذا املثال ي�اعدان يف فهم طبيعة حياة املرء وكيف يقيض ليهل 

الطويل وسط الصحراء ... )1( .

كيف ميكن للمرء ان يفهم عبارة: “ يد هللا” ، كيف ميكن ابلفعل للمرء ان يفهم 

لكمة هللا ) او الاهل( يف عامل فيه العديد من الالهة )الأصنام( ؟ . للوههل الاوىل يبدو 

 ... اللكامت بشلك واِف  املرء  اسستعمل  اذا  الأمر ب�ذاجة  النظر اىل  املمكن  انه من 

اجملازي  واملعىن  احلريف  املعىن  بني  ابلفرق  ليس عىل عمل  املرء  فان  �أخرى  عبارات  يف 

السستعامالت اللكامت ولكن يف املامرسة ال حيصل ارابك من غياب الوعي )2( . 

اثرة اسسئةل،  تبد�أ املشالكت عندما يصبح البعض عىل عمل هبذا الفرق ويبد�أ ابإ

1-  Watt,Islamic revelation, p80 .
2-  Ibid, p80-81 .
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لأهنم  جم�م  او  مشابه  انه  يعتقدون  ال�اذجة  ابلنظرة  يمت�كون   ... اذلين  ف�أولئك 

سسيجعلون من هللا شبهيًا ابالإن�ان ويقولون ابن هلل ج�م كج�م الان�ان . من انحية 

�أخرى سسيقول ال�اذج ابن اناكر ان هللا هل ج�م رمبا يؤدي اىل اناكر وجود هللا كحقيقة 

... ومن انحية �أخرى فان قضية “هللا” اذا قلنا ابن ليس هل يد حقا وهو ليس جب�م 

للعلامء امل�لمني ملعاجلة هذه  اكالإن�ان مفا اذلي بقي ؟  واحدة من احملاوالت الاوىل 

الصعوبة اكنت القول ابن اللكامت اجمل�مة يف القر�آن جيب ان تفهم بدون ال�ؤال حول 

بقاء عىل النظرة ال�اذجة  الكيفية ؟ اي بدون تف�ري احلاةل حرفيا ... وهذه حماوةل لالإ

ولكن بطريقة متطورة )1( . 

يبدو ان معاريض النظرة ال�اذجة ارادوا  الت�أكيد عىل الطبيعة الروحية واملعنوية 

هلل ورمبا ايضا اكنوا يريدون ت�أكيد جتاوز العملية الزمنية ، جفامعة املشسهبون اذلين يقولون 

ب�أن هلل ج�م اكنوا م�ستائني حول مفهوهمم هلل ابعتباره قوة خارقة ودليه املعرفة وهو 

يحمّ  اىل الأبد ومه يعتقدون ان الان�ان حمدود القوة والعمل والعمر. لقد اوجد جامعة 

املشسهبني عوائق ال ميكن التغلب علهيا لرباهيهنم العقالنية حول م��أةل وجود هللا . ولكن 

للعلامء الأكرث تطورًا فان النظرة ال�اذجة تنكر وجود هللا ومن انحية اثنية فاهنم يرون 

ابن نظرة العلامء املتطورين ينكرون احلقيقة الب�سيطة اليت جاء هبا الويح) يد هللا( . 

فلك طرف من هاذين امجلاعتني شعر ابن الاعتقاد الرئيس يقابل بتحدي من الطرف 

الاخر واكن الزناع مريرًا  )2( .

وعىل العموم فقد وضع املفكرين امل�لمون ثقلهم عىل التفوق الاله�ي وابخلصوص 

اختالفه عن الان�ان . وقد ابلغ البعض يف موضوع التفوق الاله�ي دلرجة اصبح من 

الصعب علهيم الربهنة عىل كيفية حصول االتصال بني هللا والعامل . لقد ارصت اجملموعة 

الرئي�ة يف الاسالم عىل �أفعال هللا املتواصةل يف العامل وسسيطرته عىل الاحداث اليت 

1-Watt,Islamic revelation, p81 . 
2- Ibid, p81-82 .
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يقررها هو ، وهكذا فان غالبية امل�لمني قد متكنوا من احلفاظ عىل التوازن بني نقاوة 

التفوق ونقاوة التالزم ... )1( .

يتحدثون عن  الأخرى  كام يف الاداين  الصوفيون  هناكل  الأخر  الطرف   ويف 

اي  هللا(  ب�أخالق  التخلق   ( املشهورة  ابلعبارة  والالزتام  البرش  عىل  الاله�ي  الالزام 

الالزتام ابلأشسياء اجليدة هلل ، لقد كتب املفكر الغزايل مقاةل بعنوان : مقاصد الأسسنا،  

يتحىل  ان  الان�ان  عىل  ب�أن  ابالإن�ان  هللا  تشبيه  وبدون  الإظهار  فهيا  سعى  واليت 

بشخصية هللا ، هنا يناضل هذا املفكر يف م��أةل صعبة للغاية . ان املعرفة ادلينية يف 

عرصه ترص عىل ان هللا والان�ان خمتلفان عن بعضهام ، ومع ذكل يبدو انه مقتنع ب�أن 

ن�ان  البد ان تكون يه قمي هللا  . القمي العليا لالإ

ان هذا الاجياز يظهر كيف ان العلامء امل�لمني اكنوا منشغلني ابلأسسئةل املثارة حول اللغة 

ادلينية ... )2( .

2 -  االستعمال البياني للغة )مقاطع من كالم المستشرق مونتجمري 
وات(

اسسمتر انشغال الناس ابملش�لك املتعلقة مبوضوع اسستعامل اللغة ادلينية   ويبدو اهنا 

نوقشت اكرث يف نصف القرن الالحق. ان اخلالفات بني الالهوتيني امل�سيحيني  حول 

كيفية التعامل مع  اعادة ترمجة العقيدة امل�سيحية للعهد اجلديد اىل اشاكل الفكر الاورويب 

والامرييك املعارص، وهذا ي�ستلزم وجود حقيقة  بغض النظر عن اللغة وابلفعل يه 

احلقيقة اليت نقلت جزئيًا عن طريق اللغة ويه تشسبه املش�لك اليت سستواجه الاسالم 

يف امل�ستقبل القريب لكام حصل امل�لمون عىل تعلمي غريب للعلوم   والتكنولوجيا  )3( .

1-  Watt,Islamic revelation, p82 .
2-  Ibid, p82 . 
3-   Ibid, p83 .
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بعض  بذكر  وس�أقوم  امل�اةل  لهذه  شامةل  ملناقشة  لي�ت  احلالية  ادلراسة  ان 

النقاط ابجياز ... يبدو ان اصل املشلكة هو طبيعة التشبيه ، فعندما يكون التشبيه 

ُّعرف مثاًل ابن الليل ليس وحشًا بشعًا . وقد اسستعمل التشبيه  امل�ستعمل يف الشعر ي

من قبل بعض العلامء بطرق خمتلفة حتت امس » المنوذج الارشادي« وهو القيام بتجارب 

قد يثبت حصهتا كام ميكن لبعض هذه التجارب ان تكون لغرض رشح م��أةل عويصة 

لغري العلامء وعىل سبيل املثال القول ان الضوء هو مثل املوجات واحيااًن هو جم�م  يف 

هذا املثل فان الضوء ليس موجات وال ج�م لكنه يشء يتبع بعض املعادالت واذلي 

قد يشسبه املوج او اجل�م ، فبالن�سبة للشخص املعارص ان اي تشبيه للأشسياء العلمية 

الناس يف الوقت احلارض يرون ان  لكمة هللا ال تعين          يعين اهنا غري حقيقية . بعض 

شيئا ما ...  )1( . 

 حىت اذلين يؤمنون ابدلين يعرتفون ب�أن هناك عنرص غري حقيقي يف موضوع 

تطبيق خصائص اللغة عىل هللا . ان هللا لي�ت دليه يد بلحم وعظام  وعضالت . 

آن ، وكأنُه ي�سمتع اىل الكم هللا ولكن من  ان امل�مل الاعتيادي عندما ي�مع تالوة القر�

دون ان ي�مع هذا الالكم منه مبارشة عن طريق موجات واصوات من الأثري ذلا حىت 

آنية ... اللغة ادلينية تعطي الان�ان  املؤمنني يقبلون بدرجة معينة من اخليال يف اللغة القر�

معرفة اجيابية للواقع غري احلس . وابلتايل سسيكون من املرغوب العثور عىل طريقة �أكرث 

مالمئة للتعبري عن عالقة اللغة ابلواقع واليت ، ستنقل حقائق اجيابية بعيدا عن اخليال . 

اريد ان �أقرتح الان مفهوم الرمس التخطيطي )2( . اذلي ت�ستخدُم فيه اشاكل 

والوان للتعبري عن حقيقة معينة . هناك خطوط معينة يف جدول الأن�اب تعني عىل 

معرفة العالقة ادلقيقة لأفراد العائةل قياسًا ابلأخرين . يف بعض البدلان تؤرش ال�كك 

احلديدية خبطوط متوازية بيامن تؤرش حمطاهتا بدوائر او عالمة )�أكس( ، ي�ستعمل مرتو 

1-  Watt,Islamic revelation,  p83 .
2-   Ibid, p83-84 .
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ملناطق  مع خطوط  سوية  �أخرى  متوازية  فوقها خطوط  تعرب  املتوازية  اخلطوط  لندن 

تغيري احملطات ، وهذه متثل امل�ارات اخملتلفة للقطارات  لك خط هل لون معني ، وتُعمّملمّ 

احملطات وتُبني اخلرائط هذه للم�افرين ، يف اي من احملطات ابالماكن تبديل القطار من 

خط اىل �أخر وتقدم معلومات كثرية بدقة متناهية وبضمهنا توايل احملطات يف لك خط مع 

اسامءها ومع ذكل يفتقر الرمس التخطيطي اىل امور واقعية ، فعىل سبيل املثال ال تُظهر 

اخلارطة الاحنناءات يف م�ار اخلط كام ال تظهر امل�افات بني حمطة وحمطة وغريها . 

ومع ذكل فان اخلريطة تنقل بدقة اكمةل مجيع املعلومات اليت تريد ايصالها للم�افرين )1( .

ينطبق هذا الوصف عىل اخلرائط اجلغرافية فالأهنار وال�واحل وغريها مبينة 

خبطوط مامتثةل ولكن بنطاق مصغمّر حفجم جزيرة قربص يف اخلريطة رمبا هو احلجم اذلي 

ميكن ان يرى من اجلو وعندما تكون اخلريطة �أكرب فان عىل معد اخلريطة ان خيتار مواقع 

جغرافية �أكرث بدقة �أكرب .  وبرصف النظر عن هذه املواقع اليت تظهر عىل اخلريطة حبجم 

شارات  والوان تقليدية . وبشلك عام فان اخلريطة  �أصغر هناك مواقع عديدة تؤرش ابإ

مثل الرمس البياين توضع لنقل معلومات ولكن حبدود معينة .

          تؤدي اخلارطة اجليدة او الرمس البياين غرضًا حمدودًا حم�وبة بدقة وقد تكون 

هناك امور فهيا ميكن ان نقول عهنا ابهنا غري وافية ، ولكن املعلومات الين تريد ايصالها 

سستكون صادقة )2(  .

اللغة ادلينية تشسبه الرمس البياين سواء ابلت�أكيدات �أو الأفاكر �أو املصطلحات 

بطرق خمتلفة وبذكل ميكن ان ن�مهيا  خريطة بيانية . هناكل تشابه ابلن�سبة اىل العنرص 

غري الواقعي او بنقل املعلومات بطريقة اجيابية ابلن�سبة للجانب الاجيايب ، ابختصار، 

فان اللغة ادلينية تعطي املتلقي معلومات اكفية حول طبيعة العامل من اجل متكينه من 

فضوهل  تغطي  �أجوبة  تعطيه  ال  هنا  فاإ �أخرى  من انحية   . حياته بشلك مريض  ممارسة 

1-  Watt,Islamic revelation p84 .
2-  Ibid, p84-85 .
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العقيل . وميكن للغة ادلينية ان تكون مقبوةل عند �أولئك اذلين يعرتفون مبحدودية العقل   

االإن�اين . وهبذا الاعرتاف ميكن ان ينظر اإىل اللغة ادلينية عىل اهنا اكفية بشلك وايف 

لغرضها احملدود العميل )1( . 

وقد يت الاعرتاض عىل ذكل اذا اكن اخملطط البياين يتبع الأصول الطبيعية او 

الاصطناعية اليت يتبناها االإن�ان بوعي . ال توجد �أصول متبناة يف حاةل اللغة ادلينية 

وبقدر تعلق الأمر فان اللغة ادلينية للكتاب املقدس يعتقد ابنه جاء من قوة خارقة الن 

القوة  النظر خمتلفة بني الهيود وامل�سيحيني وامل�لمني . ميكن ان يقال ابن تكل  وهجة 

املناقشة  والهدف من هذه   ... لأغراض معلية حمدودة  اللغة  قد صاغت تكل  اخلارقة 

اخلاصة ابخملطط البياين للقول ابن اسستعامل اللغة هو  للت�أكيد عىل ان الكتاب املوح به 

اكيف الإعطاء الارشادات يف قضااي احلياة وادلين ولكهنا ال تعطي الرضا العقيل      الاكمل 

. )2( ....

3 - أهمية ابراهيم في القرآن )مقاطع من كالم المستشرق مونتجمري 
وات(

آن  براهمي يف القر� ان الاعتبارات اليت قدمهتا ست�اعد يف فهم �أمهية خشصية  اإ

وهذا امر رضوري جدا الن املؤرخني العلميني يف العرص الراهن مييلون اىل رفض الكثري 

مما جاء يف القر�آن حول ابراهمي عىل اساس انه خيايل وال قمية هل . قد يقول ، عىل سبيل 

براهمي قد اخرتعت لتربير انفصال محمد عن الهيود قبل معركة بدر  املثال، ابن فكرة دين اإ

آن اخملتلفة حول  آن . ان ت�أكيدات القر� بقليل عام 624 من اجل مواهجة النقد الهيودي للقر�

ابراهمي يه اوال ت�أكيدات حول احداث عاملية . ومع اهنا ت�أكيدات لها خمطط بياين الا اهنا 

تبقى مفيدة لأهنا تعطي الان�ان ارشادات حول نظام حياته ن�سبًة اىل القوى احل�سية 

1- Watt,Islamic revelation, p85 .
2-   Ibid, p85-86 .
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ولكهنا ال تقدم الكثري حىت يتحقق الرضا العقيل . ما سسي�أيت هنا يبقى بعيدا عن املناقشة 

آنية بل لت�أشري عنارص هممة اخرى )1( . الاكمةل حول امهية خشصية ابراهمي القر�

من  مزيدًا  ي�ستحق  ابراهمي  دلين  مطابق  هو  الاسالم  ابن  القر�آن  قول  ان 

ادلراسة ) عىل سبيل املثال : الآية 133 من ال�ورة  الثانية( )2( ان ادلين الهيودي 

براهمي .  وادلين امل�سيحي وادلين الاساليم قيل اهنا مجيعها قد بد�أت يف التجربة ادلينية الإ

ان مثل هذا القول يعترب قواًل غريبًا للهيود وامل�سيحيني �أي ان �أصل هذه الاداين كتجربة 

اِنيًّا َولَِكنيْ اَكَن  َ بيَْراِهمُي َيُوِدايًّ َواَل نرَصيْ ِإ
آن ))َما اَكَن ا اكنت قبل الهيودية . وكام جاء يف القر�

ِِكنَي(( )3( .  ِلًما َوَما اَكَن ِمَن اليُْمرشيْ َحِنيًفا ُم�يْ

مييل الأوروبيون اىل الاعتقاد ابن العهد القدمي هو دين واحد وان عبارة »اهل 

ابراهمي واحساق ويعقوب«  م�ألوفة دليم ذلا فقد اكن امرًا صادمًا ابن ابراهمي ليس يوداًي . 

يقول البعض ان الهيودية بد�أت بعد ال�سيب الهيودي والبعض الاخر يعتقد انه بد�أ عندما 

�ُأويح ابلرشيعة اىل موىس . القليلون يرون ابنه معروف بدين بين اسائيل . ومع ذكل 

حىت يف التف�ري الأخر فان ابراهمي مل يكن يوداًي الن يعقوب اكن حفيده . ومن الطبيعي 

فان ابراهمي ليس م�سيحيًا كذكل . اذا اتفقنا عىل ان املوضوع هو اسسمترار للعهد القدمي 

فهذا ابلضبط اساس ما حتاول املناقشة احلالية معهل ... )4( .

. فقد قيل ابنه ال  الأدن  الأدةل يف احلد  فان  التارخيية  الرواية  عىل م�ستوى 

يوجد فرد ابمس ابراهمي مثلام مت وصفه ورمبا اكن هذا الامس ميثل قبيةل او مجموعة من 

الناس . حىت لو اكن الأمر كذكل فانه يعد م�اةل اثنوية . املهم يف الامر ان هناك جتربة 

الإن�ان او مجموعة من الناس اسستجابت لـ »نداء داخيل« او »ويح« يعتقد انه جاء من 

1- p86 .  Watt,Islamic revelation,

هَلَ 
ِإ
لَهََك َوا

ِإ
ُبُد ا ِدي قَالُوا نَعيْ ُبُدوَن ِمنيْ بَعيْ ذيْ قَاَل ِلَبِنيِه َما تَعيْ

ِإ
ُت ا ُقوَب اليَْمويْ ذيْ َحرَضَ يَعيْ

ِإ
2- قوهل تعاىل ))�َأميْ ُكنيُْتيْ ُشهََداَء ا

ِلُموَن (( من سورة البقرة . ُن هَلُ ُم�يْ لَهًا َواِحًدا َوحَنيْ
ِإ
َاَق ا حسيْ

ِإ
اِعيَل َوا َ مسيْ

ِإ
بيَْراِهمَي َوا ِإ

اَبئَِك ا آَ �

3- الآية )67( سورة ال معران .
4-   Ibid, p86-87 .
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آن تعين الامتثال مل��أةل التوحيد ، يف حني ان  قوة خارقة ... ان لكمة »حنيف« يف القر�

امل�لمني يف معىن غري فين يعتقدون ب�أن هللا واحد وهو امر مرادف تقريبا .  مل يكن 

هناكل �أي اعرتاض يودي او م�سيحي عىل هذه املرادفات طاملا مت الاعرتاف ابلكيان 

التارخيي ملفهوم دين ابراهمي )1( .

ان التصور القر�آين دلين ابراهمي اكن ذا طبيعة سلبية وهذا حيتاج اىل وقفة كام 

يعتقد الكثري من الغربيني . ان الاشاكلية يف ذكل يه ان من بني الهيود وامل�سيحيني 

آن تشري  ر . وهناكل �آايت يف القر� براهمي قد زومّ املعارصين حملمد يرون ابن ادلين اخلالص الإ

اىل الزتوير ... ان من الواحض للعلامء الغربيني ابنه ال يوجد تزوير لنص الاجنيل خبالف 

ما يدعيه بعض امل�لمني .

البيانية كأمثةل عىل امور  آنية بطريقة اخلريطة  القر� ومع ذكل ميكن فهم الآايت 

وغري  نقيًا  اكن  الانبياء  من  ل�ل�ةل  نزل  اذلي  الويح  ان  قيل  اذا  حىت   . اساسسية 

مشوهًا الا انه بعد جيل او جيلني من الزمان زحفت التشوهات اليه وهو امر طبيعي 

فامل�سيحيون اهمتوا ابدلفاع عن ديهنم جتاه الهيود ولكن بعض امل�سيحيني اكن دليم شعور 

مبالغ فهيا بشلك غري مربر . لك  امل�سيحية  ابلنقص وملواهجة هذه احلاةل اكنت احلجة 

احلراكت ادلينية تبدا نقية ولكهنا تتعرض للتحريف بعد جيل او جيلني . من الادةل عىل 

ذكل نكران الهيود لي�وع ونكران امل�سيحيني حملمد كنيب ووقوف امل�لمني لدلفاع عن 

الاسالم ضد الهيودية  وامل�سيحية . لو متكن الهيود وامل�سيحيني من الاحتفاظ بنقاء 

رادة هللا يف اختيار محمد مثلام فعل ورقة بن نوفل وهبذا فان  ديهنم لاكنوا قد اعرتفوا ابإ

التصور الاساليم للتحريف هل ما يربره  )2( .

 من املزيات الهامة الأخرى اليت وردت يف القر�آن حول صورة ابراهمي يه يف 

آن  رفضه للوثنية و التباع ابيه يف ذكل . وقد متت الاشارة الهيا يف اماكن عديدة من القر�

1- Watt,Islamic revelation, p87.
2- Ibid, p88 .
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)الآية 83 من ال�ورة 37( )1( ، رمغ ان ذكل مل يرد يف الاجنيل . ان عبادة الاواثن  

�أو” ادلين القدمي” هو يف الاساس عبادة قوى الطبيعة وابلأخص اخلصوبة عند الرجال 

والن�اء ، ويف هذه العبادة اعرتاف ابن الان�ان يعمتد عىل قوى اكرب منه ومع ذكل فان 

العهد القدمي قد اكمّد لبين اسائيل عىل عدم اماكنية تطور العبادة من الوثنية اىل ادلين 

التوحيدي . ولكن يف مرحةل من املراحل البد من وجود وقفة . 

 لقد رفض انبياء العهد القدمي الوثنية ابملرة ، ولكن بعض عادات الوثنيني قد مت 

الاحتفاظ هبا يف ادلين اجلديد مثل ذحب الاضايح )2( واذلي اخذ موقعًا همامً يف العهد 

اجلديد . ان هذه احلقيقة العامة ، اي يف مرحةل من املراحل البد من وقفة لها من اجل 

ابراهمي ورفضه    للقر�آن ضن قصة  البيانية  لها يف اخلارطة  امام ويه مشار  التقدم اىل 

للأصنام )3( .  

هناك مزية مماثةل ل�رية محمد فقد اكن ي�أمل ابن يكون هناكل انتقال سلس من 

ادلين القدمي اىل دين التوحيد اجلديد ، ولكن بعد قضية » الآايت الشسيطانية« ادرك 

ابنه امر غري ممكن . 

من التفاصيل اليت ال يتطابق الاجنيل هبا مع قصة ابراهمي الواردة يف القر�آن يه 

عالقته مبكة وبناء الكعبة ) الآايت 124- 129 من ال�ورة 2( )4( ، وهنا مرة اخرى 

ِلهًَة  آَ اًك � ُبُدوَن . �َأئِفيْ ِمِه َماَذا تَعيْ ذيْ قَاَل ِلَأِبيِه َوقَويْ
ِإ
َُّه ِبَقليٍْب َسِلمٍي . ا ذيْ َجاَء َرب

ِإ
بيَْراِهمَي . ا ِإ

نَّ ِمنيْ شسِيَعِتِه اَل
ِإ
1- قوهل تعاىل ))َوا

ِ تُرِيُدوَن(( الآايت )86-83( سورة الصافات . وقد اشار وات خط�أً اىل الآية )83( فقط. ُدوَن اللَّ

2- الميكن ن�سبة هذه املامرسة )ذحب الاضايح( اىل الوثنيني والعادات القدمية ، كوهنا ترتبط وبشلك واحض بعهد 

نيب هللا ابراهمي )ع( ، حيامن امره هللا تعاىل ابفتداء ودله اسامعيل بكبٍش عظمي ))َوفََدييْنَاُه ِبِذبيٍْح َعِظمٍي (( ، اما 

انتقال هذه املامرسة اىل الوثنيني اذلين حلوا حمل احلنفاء املوحدين هلل تعاىل ، فهذا الامر طبيعي الن الكثري من 

الشعائر اليت اقرها ابراهمي )ع( بعد بناءه لبيت هللا احلرام ، قد حرفت وشوهت بفعل الزمن وابتاكرات العقل 

البرشي ، حىت جاء الاسالم واصلحها .
3-   Watt,Islamic revelation, p88-89 .

َّيِت قَاَل اَل  ِي ُذرمّ َماًما قَاَل َوِمنيْ 
ِإ
ا ِللنَّاِس  ينمِّ َجاِعكُلَ 

ِإ
ا هُنَّ قَاَل  فَ�َأتَمَّ َماٍت  ِبلَكِ ُُّه  َرب بيَْراِهمَي  ِإ

ا ابيَْتىَل  ِذ 
ِإ
4- قوهل تعاىل ))َوا

بيَْراِهمَي  ِإ
ىَل ا

ِإ
اَن ا بيَْراِهمَي ُمَصىلًّ َوَعهِديْ ِإ

ُذوا ِمنيْ َمَقاِم ا ِ نًا َواختَّ ذيْ َجَعليْنَا اليَْبييَْت َمثَابًَة ِللنَّاِس َو�َأميْ
ِإ
اِلِمنَي . َوا يَنَاُل َعهيِْدي الظَّ
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انه مل يقدم ادةل فهيا مادة علمية اترخيية حول  عرص ابراهمي لكنه وفمّر حقائق  ، رمغ 

آن . قبل لك يشء فانه يؤكد عىل ادلافع ادليين اذلي نش�أ  هممة وفق اخلارطة البيانية للقر�

عادة العبادة اىل الكعبة كام يف املايض ال�حيق وهو مطابق السستجابة ابراهمي للويح  ابإ

وابالسستجابة لهذا النوع من قبل امل�لمني . هذا يعين انه اكن هناكل حتريف لالداين 

القدمية ملا قبل الاسالم وابلرمغ من ذكل بقيت بعض احلقائق حيمّة . لقد مت الاحتفاظ 

من  والعديد  الكعبة  حول  الطواف  مثل  امل�لمني  قبل  من  القدمية  الطقوس  ببعض 

الشعائر اثناء احلج ابعتبارها تطبيق للمبادئ الفكرية )1( .

مل يذكر القر�آن رمغ عالقة ابراهمي مبكة ابلتحديد ، وجود اي عريب من سالةل 

ابراهمي ولكن يف مرحةل الحقة ، قام العلامء امل�لمني عىل ربط الان�اب العربية التقليدية 

بتكل املذكورة يف العهد القدمي واشاعوا ان العرب الشامليني مه من ان�اب اسامعيل . 

ومن املؤكد ان معظم العرب مه من ان�اب الشعوب ال�امية  اذلين توارثوا نفس العقلية 

والثقافة وادلين . 

         عندما ينظر املرء اىل امل�ستقبل فانه البد ان ي�أخذ ابالعتبار رضورة التفامه  

املتبادل بني الأداين الثالثة العظمية ، وعند حتقيق هذا التفامه فان تصور وجود ابراهمي 

امل�اواة  قدم  الثالثة عىل  يضع هذه الاداين  التصور   هذا  ان   ، دورًا همامً  سسيلعب 

ويتجنب وضع الاسالم يف موقف الضعف ازاء الهيودية وامل�سيحية ، وهذا يؤرش ايضا 

كيف ان التجربة الاساسسية لنقاوة دين ابراهمي - اسستجابته للويح الاله�ي - يه من 

العنارص الاساسسية للهيود وامل�سيحيني وامل�لمني . سسميكننا هذا التصور للتحدث عن 

ُزقيْ  ِمنًا َواريْ آَ ا � َعليْ َهَذا بدََلً بيَْراِهمُي َربمِّ اجيْ ِإ
ذيْ قَاَل ا

ِإ
ُجوِد . َوا كَّعِ ال�ُّ ائِِفنَي َواليَْعاِكِفنَي َوالرُّ اِعيَل �َأنيْ َطهمَِّرا بَييْيِتَ ِللطَّ َ مسيْ

ِإ
َوا

ىَل عََذاِب النَّاِر َوِبئيَْس 
ِإ
ُه ا َطرُّ ِخِر قَاَل َوَمنيْ َكَفَر فَ�ُأَمتمُِّعُه قَِلياًل مُثَّ �َأضيْ آَ ِم اليْ ِ َواليَْيويْ ُميْ اِبللَّ َمَن ِمهنيْ آَ ََّمَراِت َمنيْ � هَلُ ِمَن الث �َأهيْ

َعليْنَا  َّنَا َواجيْ َرب اليَْعِلمُي .  ِميُع  �َأنيَْت ال�َّ ََّك  ن
ِإ
ا ِمنَّا  تََقبَّليْ  َّنَا  َرب اِعيُل  َ مسيْ

ِإ
اليَْبييِْت َوا اليَْقَواِعَد ِمَن  بيَْراِهمُي  ِإ

ا فَُع  يَريْ ذيْ 
ِإ
َوا اليَْمِصرُي . 

َّنَا َوابيَْعثيْ ِفهِيميْ  ِحمُي . َرب اُب الرَّ ََّك �َأنيَْت التَّوَّ ن
ِإ
نَا ا ِلَمًة كَلَ َو�َأِراَن َمنَاِسَكنَا َوتُبيْ عَلَييْ ًة ُم�يْ َِّتنَا �ُأمَّ ِي ِ كَلَ َوِمنيْ ُذرمّ ِلَمنييْ ُم�يْ

ََّك �َأنيَْت اليَْعزِيُز اليَْحِكمُي(( من سورة البقرة . ن
ِإ
هِيميْ ا ََة َويَُزكمِّ ُمهُُم اليِْكتَاَب َواليِْحمكيْ مِّ اَيِتَك َويَُعل آَ ميْ � ِ ُميْ يَتيْلُو عَلهَييْ َرُسواًل ِمهنيْ

1-  p89-90 . Watt,Islamic revelation,
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الكيان التارخيي دلين ابراهمي ولرؤيته عىل انه  اكئن واحد قد انفصل ليصبح ثالث كياانت 

واحدة تنبثق عن الأخرى. واخريا دعين اؤكد ابنه ال يوجد يشء خيايل حول اسستعامل 

خشصية ابراهمي ولكهنا عربت عن نف�ها وفق التخطيط البياين اذلي عربمّ عن جوانب 

هممة  للواقع يف هناية املطاف  )1( . 

1- Watt,Islamic revelation,, p90 .
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قراءة نقدية ملا ورد يف الف�سل ال�ساد�س

1 - الخطاب الديني للقرآن الكريم 
    انربى وات هنا للبحث يف م��أةل اخلطاب القر�آين املوجه للناس، مؤكدًا عىل ان 

آن الكرمي وم�ستوى فهم هذا اخلطاب  املتابعة البيانية للخطاب ادليين املوجود يف القر�

عند الناس مل يكن ميثل مشلكة كبرية وواحضة عند امل�لمني يف بداية الامر، النه يرى 

ان م�ستوى عقلية امل�لمني يف بداية ادلعوة مل يكن انجضًا ومل يصل اىل درجة حفص 

الألفاظ واملفردات واللغة ادلينية واخلطاب ادليين ومناقشسهتا مناقشة عقلية.

     فامل�ستوى العقيل للم�لمني يف بداية ادلعوة ضعيف جداً ذلكل مت قبول لك ما ورد يف 

آن الكرمي من دون الفحص وحتليل اللغة ادلينية اليت احتواها , هكذا يعتقد وات، الا  القر�

ان املشلكة وقعت فامي بعد، حيامن اخذ البعض من امل�لمني بت�لق حبال العمل وتدرجت 

عقلياهتم لتصل اىل م�ستوايت عالية دفعهتم اىل طرح مجموعة من الاسسئةل والبحث يف 

آن ونصوصه، وم�اره اللغوي. هنا وكام يرى وات  مضاميهنا السسامي فامي يتعلق مبفردات القر�

وقعت الاشاكلية اليت جعلت هؤالء )علامء امل�لمني( يقفون امام مفرتق الطريق يف حماوةل 

آن الكرمي، فركز بدرجة  فهم تكل املفردات او يف حماوةل فهم اخلطاب ادليين اذلي احتواه القر�

كبرية عىل قضية التج�سمي والتشبيه اليت ابتيل هبا امل�لمون يف وقت مبكر من ادلعوة، 

وقد خصَّ هذا املوضوع حبزي كبري مؤكدًا عىل ما احدثُه من خالف بني امل�لمني، الن 

آنية اليت اشارة اىل يد هللا او قول هللا او الكم هللا، فهمها البعض عىل اهنا  الآايت القر�

اشارات تبني جت�سمي هللا، ولكن هناكل من يقول خالف ذكل . هذه اللغة احدثت فهامً 

متعددًا وخمتلفًا عند علامء امل�لمني، وذلكل حصلت هذه املشلكة .
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     امل�ترشق وات انقش هذا الامر م�ستعينًا ابلرمس البياين لتوضيح فكرته حول 

م�ار اخلطاب القر�آين ، فهو يرى ابن الرمس البياين ل�كة حديد عىل سبيل املثال , 

ُّظهر هذا اخملطط العالقات الرئي�سية مكحطات الوقوف او امل�ارات العامة واجتاهاهتا  ي

ُّظهر التفصيالت اجلزئية اكلتعرجات او مقدار امل�افات بدقة عالية , هذه  ، ولكنه ال ي

البياين واخملطط ل�كة حديد  التعرجات والتفصيالت اجلزئية اليت ال تظهر يف الرمس 

آن الكرمي واذلي هو  مثاًل تشابه حاةل اللغة ادلينية او اخلطاب ادليين اذلي احتواه القر�

يف الاساس موجه لالن�ان . هذه ابختصار فكرة هذا امل�ترشق حول م�ار اخلطاب 

القر�آين .

      ويف ختام فكرته هذه يتحدث برصاحة مبينًا هدفُه من ذكر )اخملطط البياين( اذلي 

آن اذلي ورد يف  جعهل مثااًل عىل ما افتقد اليه اخلطاب ادليين وما غاب عن لغة القر�

آن الكرمي : ب�أن اسستعامل اللغة هو للت�أكيد عىل ان الكتاب املوح به اكٍف العطاء  القر�

آن جاء ليقدم الارشادات يف قضااي  الارشادات يف  قضااي احلياة وادلين ، مبعىن �أن القر�

احلياة الان�انية املعارصة لزنوهل , من معل وزواج وعباده , , مبعىن ان هذه امل�ارات 

آن ،  الارشادية سستكون حمدودة الفائدة ، حمصورة فقط بذكل العرص اذلي نزل فيه القر�

واما التطورات اليت ستشهدها حياة الان�ان بعد ذكل مبا يوازي ارتقاء وتقدم عقهل ، 

آن الكرمي سسيعجز عن اداء ذكل ادلور الارشادي  وحبثه يف امل�ائل املتقدمة ، ف�أن القر�

آن الكرمي مل  اذلي اداه سابقًا , وبعبارة اكرث وضوح وااثره ، يريد وات القول : ان القر�

خيصص جملارات هذا العقل الان�اين املتقدم . 

آن الكرمي عىل انه جاء فقط ليقدم        واقعًا هذه الاشارة خطرية جدا حيامن يصنف القر�

ارشادات يف قضااي احلياة وادلين املعارصة لزنوهل , وهو غري قادر عىل جماراة تطور العقل 

آن الكرمي . مفن ابرز الواحضات ان  البرشي وتقدمه , هذا الالكم ملئي ابالنتقاص من القر�

آن مل يلِب حاجات عرص حمدد او جممتع ان�اين حمدد , الن ما احتواه من ترشيعات  القر�

واحاكم وحقائق ومعارف واخبار وغريها جاء ملالمئة لك العصور واجملمتعات , بدليل اننا مل 
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آن الكرمي ، وبني اجملمتعات اخملتلفة عىل امتداد العصور  جند اي تقاطع بني ما ورد يف القر�

آن الكرمي عن تلبية حاجات اجملمتع او حل مش�لكه .  , ومل جند ان هناكل جعز يف القر�

آن دامئًا يقدم ماهو مناسب وصاحل للك العصور وللك اجملمتعات , وهذا الأمر ال ميثل  القر�

تراجعًا امام تقدم العقل البرشي اذلي ي�عى لالصالح وفق مفهوم سلمي مل�ارات ارتقاء 

العقل البرشي , جيب ان يكون العقل متجهًا حنو صالح البرشية وال�عي خللق نظام 

للتعايش ال�لمي , ولك ما ي�عى البتاكره العقل البرشي من نظم وقوانني ونظرايت اذا 

آن الكرمي .  اكنت وفق هذا املعىن الاصاليح الان�اين , فاهنا تلتقي حامتً مع حمتوى القر�

آن الكرمي يدعو يف مجموعة من الآايت اىل تطور العقل البرشي ويدعو اىل       القر�

جعل العقل البرشي عقل متحرر وليس جامد، ومن املعلوم دلى امجليع ان منح العقل 

كتابه  تبارك وتعاىل يف  لقد جشع هللا   . اىل تطوره وتقدمه  البرشي احلرية يؤدي حامتً 

يَْ�اُن ِممَّ ُخِلَق(( )1(، وهذه دعوة  ن
ِإ
العزيز الان�ان عىل اسستخدام عقهل )) فَليَْينيُْظِر االيْ

رصحية من اخلالق لعبده ان ينظر، مبعىن ان يت�أمل ويفكر وان يتحرك ال ان يكون جامدًا 

موهجًا، فان ما انعمه هللا تعاىل عىل الان�ان من نعمة العقل  البد من ان يقوم هذا 

الان�ان ابسستخدامه، ال ان يقوم بتعطيل عقهل فيصبح اداة يوهجها البعض حيث شاء، 

آن الكرمي جاء العطاء الارشادات يف قضااي احلياة وادلين  بيامن اشار وات اىل ان القر�

آنية من  القر� التعبري يقدم صورة مغلوطة عن طبيعة العالقة بني النصوص  فقط، هنا 

آنية احدى امه الادوات امل�اعدة  هجة و العقل البرشي من هجة اخرى , فالنصوص القر�

للعقل البرشي حنو هدف الاصالح والان�انية . هللا تبارك وتعاىل دفع الان�ان ليك 

ي�ستخدم عقهل يف التفكري والاسستنباط . 

آن الكرمي،       فالت�أكيد عىل العقل واسستخدامه وعدم تعطيهل يه دعوة انطلقت يف القر�

آن ي�لب العقل يف احلركة  والابتاكر. ان  وليس العكس اذلي يلمح اليه وات ان القر�

1- الآية )5( سورة الطارق .
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امٌر مؤكد الحيتاج اىل  الفهم والاصالح وال�عادة  العقل حنو  القر�آن السستخدام  دعوة 

جدال طويل . ان خاصية الفهم املتعدد للنص القر�آين ، واملرونة العالية يف بعض احاكمه 

ة اوجه ن�سبًة  امنا يه تقدير عال للعقل البرشي ، فالنص واحد ، وابالماكن ان يقر�أ بعدمّ

. فعىل سبيل  اىل الاختالفات احلاصةل زمنيًا وثقافيًا بني اجملمتعات اخلاضعة الحاكمه 

�َأالَّ  ُتيْ  ِخفيْ نيْ 
ِإ
الزواج الاساليم يف قوهل تعاىل ))َوا املثال : النص اذلي يعرب عن نظام 

ُتيْ �َأالَّ  نيْ ِخفيْ
ِإ
مَِّ�اِء َمثيْىَن َوثاَُلَث َوُراَبَع فَا تُقيِْ�ُطوا يِف اليَْيَتاَمى فَانيِْكُحوا َما َطاَب لمَُكيْ ِمَن الن

واحٌد  نٌص  هو   ،  )1( تَُعولُوا ((  �َأالَّ  َن  �َأديْ َذكِلَ  ييَْمانمُُكيْ  �َأ َملََكتيْ  َما  �َأويْ  فََواِحَدًة  ِدلُوا  تَعيْ

الغري  حىت  اجملمتعات  مجليع  صاحل  وهو   ، العصور  لك  يف  اجملمتعات الاسالمية  للك 

اسالمية. وابالماكن ان تطبقُه اجملمتعات وفقًا لظروفها الاجامتعية والثقافية واملادية ، 

فيكون التطبيق خمتلف من جممتع اىل اخر عىل الرمغ من كونه نصًا واحدًا ، وهذا ابلغ 

آن وتفاعهل مع ظروف اجملمتعات الان�انية اخملتلفة عرب الازمان  دليل عىل مرونة القر�

وتعاىل  تبارك  هللا  منحها  اليت  فاحلرية   ، النص  هذا  حدود  يف  ونبقى   . والثقافات 

للرجل يف عدد زجياته، امنا يه مقيدة بشلٍك غري مبارش وغري واحض يف سسياق النص 

القر�آين ، مقيدة بقبول اجملمتع او رفضه لهذا التعدد ، من خالل درجة تفاعهل مع سعي 

الرجل حنو التعدد ، هذا التفاعل اذلي يتوقف عىل ظروف اجملمتع . ومن املعلوم ان 

اجملمتعات ختتلف يف ظروفها عن بعضها البعض ، مفهنا من تعيش بظروف طبيعية ، 

املهلكة  او غريها من الاسسباب  قاهرة ب�بب احلروب  تعيش يف ظروف  ومهنا من 

للرجال حتديدًا ، فتخلق نقصًا يف عدد الرجال يقابلها زايدًة يف عدد الن�اء ضن اجملمتع 

ُّظهر لنا  الواحد . وعليه ختتلف اجملمتعات يف تطبيقها لهذا النص القر�آين الواحد ، مما ي

آن الكرمي ، والتقدير العايل اذلي خصُه الباري عز وجل  املرونة الكبرية اليت احتواها القر�

لالن�ان وعقهل وتقديره لشؤون حياته .

1-الآية )3( سورة الن�اء .
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       ان هذا الفهم املتعدد للنص القر�آين ، يويح مبرونته العالية وقابليته لالن�جام مع 

خمتلف العصور ، فيليب حاجات لك اجملمتعات البرشية عىل اختالف ازمنهتا , فال تتجمد 

دالالت النصوص القرانية وال تتحول اىل قوالب جامدة ، فتت�أخر عن تنايم وتطور العقل 

البرشي , بل يه وبشلك دامئ تظهر تفاعلها وان�جاهما مع اي حاةل من حاالت تطور 

العقل البرشي , وهذا الامر من ممزيات كتاب هللا تبارك وتعاىل املعجزة الألهية اخلادلة .

 

2 - اهمية ابراهيم في القرآن
     اتبعنا من قبل امل�ترشق وات وهو يتحدث يف املبحثني ال�ابقني عن اللغة ادلينية 

ُّظهر اجلزئيات  وكيف انه شسهبها ابخملطط البياين ل�كة حديد , وكيف ان هذا اخملطط ال ي

، وامنا فقط العموميات واحملطات الرئي�ة . بعد ذكل انتقل بشلك مبارش للحديث عن 

آن . موضوع امهية ابراهمي يف القر�

اليت  املوضوعات  من  آن  القر� يف  ال�الم  عليه  ابراهمي  امهية  موضوع  ان  يبدو       

دفعت علامء الغرب يف العرص احلديث ، ومن قبلهم رجال املؤس�ات ادلينية الهيودية 

آن  القر� طرهحا  اليت  احلقائق  ملواهجة  ادلفاع  موضع  واختاذ   ، عليه  للرتكزي  وامل�سيحية 

اطالقًا  فهيا  لبس  ال  اليت  الواحضة  الرصحية  احلقائق  من  فهيا  بيمّنات  �آايت  الكرمي يف 

وت�أكيد  ادايهنم  الشسهبات عن  لرفع  يبحثون عن خمارج  . وضعهم ادلفاعي هذا جعلهم 

اصالهتا . سبب ذكل املزيد من الثغرات اليت وضعت املتتبعني والباحثني عن احلقيقة 

آنية السسامي النصوص اليت تعرضت البراهمي )ع( ، يف مقابل  امام قوة ومتانة الادةل القر�

ضعف وهشاشة الأدةل املقابةل . 

      لقد اكد امل�ترشق وات عىل ان املؤرخني احصاب املهنج العلمي يف العامل احلديث 

آن الكرمي حول ابراهمي)ع( ، ويعدون ما  اليوم ، مييلون اىل رفض الكثري مما ورد يف القر�

آن  ورد يف هذا الش�أن هو من اخليال ومما ال قمية هل . طاملا  اكنوا يؤكدون عىل ان القر�

موضوع وهو ليس بالكم هللا تبارك وتعاىل , ويشريون اىل هذه الفكرة املرتبطة بدين 
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آن الكرمي ، امنا يه من اخرتاعات النيب محمد )( لتربير  ابراهمي )ع( اليت ذكرها القر�

انفصاهل عن الهيود .

آن الكرمي ، بل احلقائق        هذا الالكم حقيقة ال قمية هل امام احلقائق اليت اوردها القر�

اليت اكدهتا هفوات واخطاء الهيود والنصارى حيامن دخلوا يف حماججة طويةل مع بعضهم 

البعض ، لٌك مهنم يريد ان ين�ب ابراهمي )ع( لصفه . الهيود يقولون ان ابراهمي )ع( 

آن الكرمي يكذب هؤالء واولئك  مهنم ، والنصارى يقولون ان ابراهمي )ع( مهنم ، والقر�

يف نصوص رصحية وواحضة . املفارقة الكبرية ان الهيود والنصارى ملا اختلفوا وحتاجوا يف 

ن�سبة ابراهمي )ع( الهيم مل خيتلفوا يف ت�أكيد او بطالن دين ابراهمي )ع( , مه مل خيتلفوا يف 

�أمر نبوة ابراهمي )ع( , امنا اكن اختالفهم حول ت�أكيد الانامتء والن�ب والارتباط اببراهمي 

)ع( ، لك مهنم حاول ان يثبت عالقته وارتباطه اببراهمي )ع( ، ليقول بعدئذ ان دينه هو 

ادلين الصحيح . مه بذكل ومن دون ان يشعروا عربوا رصاحًة عن اصاةل دين نيب هللا 

ابراهمي )ع( ، وحصة نبوته ونقاء دينه . لقد محل اختالف الهيود والنصارى دالالت عالية 

وكبرية لتعزيز مصداقية وواثقة دين ابراهمي )ع( . وجدان انه من الرضوري الاشارة لهذا 

الامر قبل اخلوض يف ابيق التفاصيل املؤدية اىل اثبات عالقة اي من الاداين الثالثة 

)الهيودية ، امل�سيحية ، الاسالم( اىل دين ابراهمي    اخلليل )ع( .

     نبدء من حماججة الهيود والنصارى لبعضهم البعض يف م��أةل ن�سبة ابراهمي الهيم ، 

ويه النقطة الاوىل الاساسسية اذ ان هذه احملاججة امنا يه ت�أكيد عىل حقيقة ونقاء هذا 

ادلين دون حتريف ، و انه ادلين احلق اذلي يريدون ان يؤكدوا عىل اصاةل �أدايهنم من 

خالل الانت�اب اليه ، او من خالل انت�ابه هو الهيم مثلام اكنوا يعتقدون .

آن ب�أن       وات دليه عبارات مثرية جدًا يف سسياق املوضوع , فهو يقول :”ان قول القر�

الاسالم هو مطابق دلين ابراهمي ي�ستحق مزيدًا من ادلراسة” فعاًل هذا الامر ي�ستحق 

ابلفعل  ان  الاسالم  هل   , التام  اىل الاطمئنان  لنصل  والبحث  ادلراسة  من  املزيد 

متطابق مع دين ابراهمي )ع( !!! ام ان الهيودية والنرصانية هام الاداين اليت تتطابق مع 
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دين ابراهمي )ع( . اذن وات يدعو للمزيد من البحث وادلراسة ملا ورد يف الآية )133( 

ذيْ قَاَل ِلَبِنيِه َما 
ِإ
ُت ا ُقوَب اليَْمويْ ذيْ َحرَضَ يَعيْ

ِإ
من سورة البقرة قوهل تعاىل ))�َأميْ ُكنيُْتيْ ُشهََداَء ا

ُن  لَهًا َواِحًدا َوحَنيْ
ِإ
َاَق ا حسيْ

ِإ
اِعيَل َوا َ مسيْ

ِإ
بيَْراِهمَي َوا ِإ

اَبئَِك ا آَ هَلَ �
ِإ
لَهََك َوا

ِإ
ُبُد ا ِدي قَالُوا نَعيْ ُبُدوَن ِمنيْ بَعيْ تَعيْ

ِلُموَن((  . هَلُ ُم�يْ

      كذكل هو يعرتض عىل من يقول ان اداين الهيودية وامل�سيحية والاسالم ، يه اداين 

مجيعها بد�أت ضن جتربة دين ابراهمي )ع( ، والتجربة ادلينية انطلقت من ابراهمي )ع( , وان 

الهيودية والنرصانية والاسالم يه اداين بد�أت مع التجربة ادلينية البراهمي )ع( , هذا القول 

ابلن�سبة للهيود وامل�سيحيني يرى وات ابنه قول غريب , كوهنم اليعدون ادايهنم ضن نفس 

التجربة ، كون الهيودية زمنيًا قد سسبقت يف حضورها ووجودها امل�سيحية والاسالم  .

     اما حنن فنقول ان اصل الاداين يف نش�أهتا واحد ، وعىل هذا الاساس ال قمية للقول 

اذلي يتبناه البعض اذلي يقوم عىل الاسسبقية الزمنية دلين عىل دين اخر , الننا نعتقد 

انه ما اكنت هناكل حاجة لظهور دين الحق لوال وقوع الاحنراف يف ادلين ال�ابق عن 

الاصل اذلي انزهل هللا تعاىل به , فليس هناكل اي حاجة دلين جديد اذا اكن ادلين 

ال�ابق هل حمافظ عىل اصالته ونقاؤه , وابلتايل ف�أن ظهور اداين جديدة دليل عىل ان 

الاداين القدمية اصيبت ابالحنراف , وذلكل بعث هللا تعاىل من يصلح هذا الاحنراف .

وَن يِف  َل اليِْكتَاِب ِلَم حُتَاجُّ آنية ، كقوهل تعاىل ))اَي �َأهيْ      لو طالعنا مجموعة من الآايت القر�

ُتيْ ِفميَا  ِقلُوَن . َها �َأنيُْتيْ َهُؤاَلِء َحاَججيْ ِدِه �َأفاََل تَعيْ الَّ ِمنيْ بَعيْ
ِإ
يُل ا ِ جنيْ

ِإ
َراُة َوااليْ بيَْراِهمَي َوَما �ُأنيْزِلَِت التَّويْ ِإ

ا

بيَْراِهمُي  ِإ
لَُموَن . َما اَكَن ا مَلُ َو�َأنيُْتيْ اَل تَعيْ ُ يَعيْ ٌ َواللَّ وَن ِفميَا لَييَْس لمَُكيْ ِبِه ِعمليْ ٌ فمَِلَ حُتَاجُّ لمَُكيْ ِبِه ِعمليْ

النَّاِس  ىَل  �َأويْ نَّ 
ِإ
ا  . ِِكنَي  اليُْمرشيْ ِمَن  اَكَن  َوَما  ِلًما  ُم�يْ َحِنيًفا  اَكَن  َولَِكنيْ  اِنيًّا  َ نرَصيْ َواَل  َيُوِدايًّ 

ِمِننَي(( )1(، هذه الآايت  ُ َويِلُّ اليُْمؤيْ َمنُوا َواللَّ آَ يَن � ِ ََّبُعوُه َوَهَذا النَّيِبُّ َواذلَّ يَن ات ِ بيَْراِهمَي لذَلَّ ِإ
اِب

الت�اؤالت اليت طرهحا وات : هل ان  لنا اجاابت شافية ووافية لتكل  آنية تقدم  القر�

لقد ثبت املطابقان؟  الهيودية وامل�سيحية  ام ان  ابراهمي )ع( ،  الاسالم مطابق دلين 

1- الآايت )65 - 68( سورة ال معران .
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بطالن ادعاء من قالوا ان ابراهمي )ع( يوداًي �أو ان اصهل يودي , كذكل ثبت بطالن 

ادعاء من قالوا ان اصهل م�سيحي , فت�مية الهيود ابلهيودية والنصارى ابلنرصانية ، ليس 

لها اي بُعد اترخيي يتقدم عىل عهد ابراهمي )ع( ، حىت نن�ب ابراهمي عليه ال�الم لها 

, فال ميكن ن�ب ابراهمي )ع( اىل تكل الاداين وهو اذلي يتقدم زمنيًا علهيا مجيعًا . 

     لقد اكد هللا تبارك وتعاىل يف كتابه العزيز عىل ان ابراهمي واسامعيل واحساق ويعقوب 

َاَق  حسيْ
ِإ
اِعيَل َوا َ مسيْ

ِإ
بيَْراِهمَي َوا ِإ

نَّ ا
ِإ
ما اكنوا  يودًا وال نصارى ، يف قوهل تعاىل ))�َأميْ تَُقولُوَن ا

نيْ َكَتَ َشهَاَدًة  مَلُ ِممَّ ُ َوَمنيْ �َأظيْ يُْتيْ �َأعيْمَلُ �َأِم اللَّ َأسسيَْباَط اَكنُوا ُهوًدا �َأويْ نََصاَرى ُقليْ �َأ�َأن ُقوَب َواليْ َويَعيْ

َملُوَن(( )1( ، فكيف اذن نصنف ابراهمي عىل انه  ُ ِبَغاِفٍل مَعَّا تَعيْ ِ َوَما اللَّ ِعنيَْدُه ِمَن اللَّ

يودي او نرصاين !!!!! ومن اذلي ينت�ب ملن !!!! 

      ابلن�سبة للهيود وسبب ت�ميهتم هبذا الامس , سسبق وان قلنا ان ذكل ال ميتكل بعدًا 

اترخييًا يتقدم عىل ابراهمي )ع( , فهناكل رواايت تتحدث عن سبب ت�ميهتم ابلهيود , مهنا 

اهنم يرجعون اىل يوذا بن يعقوب اذلي ينمتي اليه بنوا اسائيل )2( ، ويقال ان العرب 

قلبت اذلال اىل دال فعُّرفوا هبذه الت�مية , ويوذا هذا بن يعقوب ، ويعقوب ابن احساق 

وهو حفيد ابراهمي ، فعىل اي اساس ين�ب ابراهمي اىل الهيود !!! ومن اجلدير ابذلكر ان 

ت�مية الهيود مل تكون موجودة ومتداوةل بني الناس يف عهد ابراهمي )ع( .

      الر�أي الثاين وهو ما نقل عن امري املؤمنني عيل بن ايب طالب )ع( ملا سُسئَل عن 

اصل ت�مية الهيود هبذا الامس , ف�أشار اىل ذكل ابن كثري وغريه من احصاب املصادر،  

عن جواب الامام )ع( اىل ان ت�مية الهيود بذكل ن�سبة اىل )الهود( ومعناها التوبة 

والرجوع اىل هللا تبارك وتعاىل , وهذا الامر مت يف عهد موىس عليه ال�الم حيامن قال 

لربه :« اان هدان اليك » اي تُبنا ورجعنا , ورجع الهيم حيامن ذهب مليقات ربه فصنعوا 

1- الآية )140( سورة البقرة .

2- ينظر: امحد،محمد خليفة ح�ن ، اترخي ادلاينة الهيودية ، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع ، القاهرة ، 

1998 ، ص196 .
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قومه جعاًل وقاموا لعبادته فلام رجع ووجدمه عىل هذا احلال غضب علهيم غضبًا شديدًا 

و�أنهبم مث رجع اكرثمه واتبوا عن فعلهتم تكل فقال موىس هذه اللكمة : »اان هدان اليك«  

ف�موا هودًا )1( ، مث حولت املفردة اىل الهيود . 

     هذه مجموعة من الاراء اليت قيلت يف اصل الت�مية , وال نرى فهيا ما يدمع قول 

آن الكرمي يف نصوص عديدة  الهيود من ان ابراهمي )ع( ينت�ب الهيم اطالقًا، مث ان القر�

بيَْراِهمَي َوَما �ُأنيْزِلَِت  ِإ
وَن يِف ا َل اليِْكتَاِب ِلَم حُتَاجُّ رصح مبا يؤكد ذكل ففي قوهل تعاىل ))اَي �َأهيْ

ِقلُوَن(( )2(، ظهورمك وجميئمك امنا اكن من بعد ابراهمي  ِدِه �َأفاََل تَعيْ الَّ ِمنيْ بَعيْ
ِإ
يُل ا ِ جنيْ

ِإ
َراُة َوااليْ التَّويْ

)ع(، فلام حتاجون يف ابراهمي وقد نزلت توراتمك واانجيلمك الحقًا . ويف الآية )66( من 

وَن ِفميَا لَييَْس  ٌ فمَِلَ حُتَاجُّ ُتيْ ِفميَا لمَُكيْ ِبِه ِعمليْ سورة البقرة قوهل تعاىل ))َها �َأنيُْتيْ َهُؤاَلِء َحاَججيْ

لَُموَن(( )3(، الحظ هذا اخلطاب الت�أنييب اذلي يكشف  مَلُ َو�َأنيُْتيْ اَل تَعيْ ُ يَعيْ ٌ َواللَّ لمَُكيْ ِبِه ِعمليْ

عن هجل هؤالء ومقدار تعنهتم ومقدار زيفهم.

ِلًما  اِنيًّا  َولَِكنيْ اَكَن َحِنيًفا ُم�يْ َ بيَْراِهمُي َيُوِدايًّ َواَل نرَصيْ ِإ
آية اخرى قال تعاىل ))َما اَكَن ا      ويف �

ِِكنَي(( )4(، وهو جواب رصحي واكشف ملن حياجج يف امر ابراهمي  َوَما اَكَن ِمَن اليُْمرشيْ

)ع(، اي ايا الهيود اي ايا النصارى : انت اذلين حتاجون يف امره , هو مل يكن منمك وال 

مهنم : ما اكن ابراهمي يوداًي وال نرصانيًا ولكن اكن حنيفًا م�لامً وما اكن من  املرشكني 

»الحظ هذا اجلواب الاكشف والرصحي .  ان النفي الاله�ي الدعاء الهيود والنصارى هذا 

امنا يقوم عىل ركزيتني :

ابراهمي وامل�سيحية،  ابراهمي والهيودية او بني  انه لوحص الارتباط بني  الركزية الاوىل : 

1- للمزيد من التفاصيل حول الت�مية ينظر: الشايم ، رشاد ، الهيود والهيودية يف العصور القدمية ، القاهرة ، 

2001 ، ص ص 87 - 90 .

2- الآية )65( سورة ال معران .

3- الآية )66(سورة ال معران .

4- الآية )67(سورة ال معران .
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لوجب علينا القول : ان الاوىل ابلن�سبة تكون بن�سبة الهيودية وامل�سيحية البراهمي )ع( 

ورشيعته وليس العكس، الن ابراهمي )ع( زمنيًا يتقدم عىل هذه الاداين ، فضاًل عن ان 

انبياء هذه الاداين مه من ودل ابراهمي )ع( ، وعىل هذا الاساس ال جيوز ن�سبة الاب 

لالبن، يف حني يصح العكس .

الركزية الثانية : ان دفع هللا تعاىل لهذه الرابطة بني ابراهمي )ع( والهيودية ، �أو بني ابراهمي 

)ع( وامل�سيحية والت�أكيد عىل بطالهنام , هو ب�بب التحريف اذلي طال هذه الاداين، 

)الهيودية وامل�سيحية ( ، فاخرهجام عن كوهنام رشائع ساموية متطابقة مع من سسبقها من 

الرشائع ويه رشيعة ابراهمي )ع( , ولو مل يط�أها التحريف لاكنت مطابقة لرشيعة ابراهمي 

)ع( ، وال ختتلف عهنا الا حبدود ال�عة والشمول اليت حتايك املتغريات عىل واقع اجملمتع 

الان�اين , اذ وكام هو معلوم فان ش�أن الرشائع ال�اموية ان حتايك املتغريات عىل الواقع 

البرشي فت�أخذ ابلتدرج لتن�جم مع تنايم الزمن وم�اراته ، التدرج الترشيعي اذلي ميثل 

ارادة هللا تعاىل وملالمئة وسعة احلياة وتاكثر البرش وتطورات احلياة الاخرى .

     اذن الاحنراف اذلي اصاب الهيودية وامل�سيحية قد اخرهجام عن جوهرهام اذلي لو 

بقيا كام �ُأنزال لقلنا اهنام تتطابقان مع رشيعة ابراهمي )ع( ، ولكن بوقوع التحريف انقطعت 

اِنيًّا  َولَِكنيْ اَكَن  َ بيَْراِهمُي َيُوِدايًّ َواَل نرَصيْ ِإ
هذه الرابطة بيهنام وذلكل قال هللا تعاىل ))َما اَكَن ا

ِِكنَي((  . ِلًما َوَما اَكَن ِمَن اليُْمرشيْ َحِنيًفا ُم�يْ

     لقد اكد هللا تبارك وتعاىل عىل انهتاء تكل العالقة ، مشريًا اىل ادعاء الك الفريقني 

ابراهمي واسامعيل ويعقوب والاسسباط مهنم ، كام جاء يف  ن�سبة  الهيود والنصارى يف 

ُهوًدا  اَكنُوا  َأسسيَْباَط  َواليْ ُقوَب  َويَعيْ َاَق  حسيْ
ِإ
َوا اِعيَل  َ مسيْ

ِإ
َوا بيَْراِهمَي  ِإ

ا نَّ 
ِإ
ا تَُقولُوَن  تعاىل ))�َأميْ  قوهل 

ُ ِبَغاِفٍل  ِ َوَما اللَّ نيْ َكَتَ َشهَاَدًة ِعنيَْدُه ِمَن اللَّ مَلُ ِممَّ ُ َوَمنيْ �َأظيْ يُْتيْ �َأعيْمَلُ �َأِم اللَّ �َأويْ نََصاَرى ُقليْ �َأ�َأن

َملُوَن(( )1( ، اذن هو ادعاء ابطل ذكل اذلي ين�سبون الانبياء فيه اىل الهيود او  مَعَّا تَعيْ

1- الآية )140(سورة البقرة .
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النصارى ، فنيب هللا ابراهمي اخلليل )ع( وبقية الانبياء الابراهمييني الينت�سبون للهيود 

وال للنصارى ، وما ادعاهئم هذا الا تضليل وتزوير وكذب .

      اعقب ذكل جواب قر�آين وايف ورصحي ، للك من ي�سئل حول ابراهمي وبقية الانبياء 

الابراهمييني علهيم ال�الم ، اذا مل يكونوا يودًا او نصارى ، اذن ملن  ينت�سبون ؟ ))َما 

ِِكنَي((  ، اذن  ِلًما َوَما اَكَن ِمَن اليُْمرشيْ اِنيًّا  َولَِكنيْ اَكَن َحِنيًفا ُم�يْ َ بيَْراِهمُي َيُوِدايًّ َواَل نرَصيْ ِإ
اَكَن ا

حنيفًا م�لامً ، مفا هو املقصود ابحلنيف امل�مل ؟ .

     ان لفظة  احلنف  تعين : امليل عن الضالل اىل الاسستقامة ، واحلنيف هو املائل 

يدين  كونه ال  انه فضاًل عن  القهار ابنه حنيفًا ، مبعىن  العزيز  . ذلا وصفه  الضلل  عن 

بدين الهيود ، وال دين النصارى ، فانه مائل عن تكل العقائد الزائفة املنحرفة من عبادة 

الاصنام والاواثن وغريها ، اىل طريق الاسستقامة اذلي رصح ابمسه هللا تبارك وتعاىل 

ِلًما(( . م�لامً هلل تعاىل وحده ال رشيك هل ، التوحيد ذاته اذلي  بقوهل م�لامً ))َحِنيًفا ُم�يْ

جاء به النيب محمد )( ، ذلا فان ادلاينة الاسالمية اليت جاء هبا نبينا املصطفى تتطابق 

وتتاكمل مع رشيعة ابراهمي )ع( . 

    نعم يه تتطابق وتتاكمل معها مبا تقدمه من اق�ام مماثةل يف الرشيعة ، واخرى مضافة 

حبمك اهنا جاءت مت�أخرة زمنيًا عهنا ، ولت�ستوعب الظروف واملتغريات عىل واقع اجملمتعات 

البرشية ومعاجلًة لها . ولهذا حصت عبارات الانت�اب البراهمي )ع( والعبارات املؤكدة 

لهذه الرابطة . وال�ؤال املهم هنا : هل ان ابراهمي )ع( ينت�ب لالسالم ام ان الاسالم 

ينت�ب البراهمي ؟ يف الواقع العالقة بني رشيعة ابراهمي )ع( ورشيعة محمد )( يه 

عالقة تاكملية كام عربان عهنا ، ولكن رشيعة محمد )( اكرث مشولية وسعة من رشيعة 

ابراهمي )ع( مع وجود حاةل التطابق بيهنام كوهنام مل يتعرضا للتحريف ، ولكن هذه ال�عة 

ومادامت رشيعة محمد   ، البرشي  اجملمتع  ومتغريات  ليالمئ ظروف  جاء  الشمول  وهذا 

)( متطابقة مع رشيعة ابراهمي )ع( من هجة ، واكرث مشولية مهنا من هجٍة اخرى ، 
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ذلا وصفه الباري عز وجل ابنه حنيفًا م�لامً ، عىل اننا جيب ان منزي بني امل�مل احلقيقي 

اذلي تصدق عليه هذه الت�مية ، من امل�مل اخملالف لرشيعة الاسالم احلقة ، ولهذا 

ََّبُعوُه َوَهَذا النَّيِبُّ  يَن ات ِ بيَْراِهمَي لذَلَّ ِإ
ىَل النَّاِس اِب نَّ �َأويْ

ِإ
حرص هللا تعاىل ذكل يف قوهل املبارك ))ا

ِمِننَي(( )1( ، الحظ كيف ان هللا تعاىل حرص اذلين يرتبطون  ُ َويِلُّ اليُْمؤيْ َمنُوا َواللَّ آَ يَن � ِ َواذلَّ

اببراهمي )ع( مه من تنطبق علهيم احدى هذه الصفات الثالث :

جلوهر  متبعني  وبقوا  وانرصوه  واتبعوه  عارصوه  اذلين  الناس  من  به  املؤمنون   : اواًل 

رشيعته دون حتريف ، ودون تزوير ، مثلام جاء يف كتاب هللا العزيز ان اوىل الناس 

اببراهمي لذلين اتبعوه ، اي اتبعوا ماجاء به حرفًا ونصًا ومعىن دون حتريف ودون تزوير .

اثنيًا: يف قول هللا تعاىل )وهذا النيب( : املقصود بذكل النيب املصطفى محمد بن عبدهللا 

)ص( خامت الانبياء مبعىن ان ماجاء به هذا النيب امنا هو يتناسب ويتطابق مع متام جوهر 

رشيعة ابراهمي )ع( .

اثلثًا: ومه املؤمنون خبامت الانبياء ، اي اذلين امنوا مبا جاء به النيب محمد )( صدقًا 

ابلقول والعمل . والشك ان معظم اذلين امنوا مبا جاء به النيب محمد )( من امل�لمني. 

علينا  وامنا يصدق   ، ابلقول  علينا  اىل ان الاسالم اليصدق  اننا جيب الالتفات  عىل 

ولكن   ، م�لمون  اهنم  انف�هم  عىل  يطلقون  اليوم  البرش  ماليني  ان  مبعىن  ابلفعل، 

لالسف الشديد افعاهلم بعيدة لك البعد عن جوهر الاسالم ، وروحه ، وترشيعاته 

احلقيقية . يف املقابل هناكل من سار عىل مهنج ادلاينة الاسالمية ال�لمي ، ابتباع مهنج 

الصدق،  يف  ااثرمه  مقتفيًا  الصاحلني،  والصحابة  الاطهار  والامئة   ،)( محمد  النيب 

واحملبة، والت�امح، وال�عي للعمل واعامر الارض ابخلري .  

        ابلعودة اىل الت�اؤل الاول اذلي طرحه وات حني قال :« فقد اكن امرًا صادمًا 

1- الآية )68( سورة ال معران .
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آنية اخلاصة بنيب  ب�أن ابراهمي ليس يوداًي » . من خالل ما ذكرانه والسسامي النصوص القر�

هللا ابراهمي )ع( ، تبني ان الاسالم هو املطابق لرشيعة ابراهمي )ع( ، وليس الهيودية 

او امل�سيحية .

     يف ختام الكمه ضن هذا ال�سياق ، اشار وات ُمفصحًا عن نواايه واهدافه اىل ن�ب 

النيب محمد )( املتصل اببراهمي عن طريق اسامعيل علهيم ال�الم ، ُمظهرًا اسستغرابه 

آن مل يذكر رصاحًة ذكل الن�ب يف نصوصه ، ابلرمغ من عالقة ابراهمي )ع( مبكة،  ان القر�

وعليه فهو يشكك يف صةل ن�ب النيب محمد )( اببراهمي عن طريق اسامعيل علهيم 

ال�الم .

آن       سسبق ان حتدثنا عن طبيعة اخلطاب القر�آين ، وهذا امر معلوم وغري خايف ان القر�

الكرمي ال يذكر اكمل التفاصيل ، مفهنا ماهو غري رضوري وغري همم وال توجد حاجة ذلكره 

وفقًا لتقدير هللا تعاىل ، وعليه فان احلمكة الألهية اليت يه فوق قدراتنا الادراكية وفهمنا، 

جتاوزت هذه التفصيالت كذكر سل�ةل ن�ب النيب محمد )( وصواًل اىل النيب ابراهمي 

الصةل  واليُبطل  واليلغهيا،  احلقيقة،  هذه  اليُضعف  اذلكر  وعدم  التجاوز  وهذا  )ع(، 

آنية الرصحية ابن ما جاء به النيب محمد  الواحضة واملعلومة، واليت اكدهتا تكل النصوص القر�

)( يتطابق مع ما جاء به النيب ابراهمي )ع( من قبل . 

     مث اهن�ى وات مبحثه هذا معلنًا حاةل الاست�الم ، اكشفًا حلاةل الضعف اليت احضت 

علهيا الهيودية وامل�سيحية يف مقابل قوة ومتانة ادلاينة الاسالمية من خالل قوهل: »عندما 

التفامه املتبادل بني الاداين  ي�أخذ يف الاعتبار  ينظر املرء اىل امل�ستقبل فانه البد ان 

ابراهمي سسيلعب دور همم يف  تصور وجود  فان  التفامه  وبتحقيق هذا  العظمية  الثالث 

ذكل«.

     لقد وجد هذا امل�ترشق ان جحة اجياد رابطة بني الهيودية ونيب هللا ابراهمي )ع( ، 

او امل�سيحية ونيب هللا ابراهمي )ع(، معلية معقدة ، وشسبه م�ستحيهل ويه ال تؤدي اىل 

آنية اليت كشفت بطالن هذا الادعاء ، وانه ال صةل  نتاجئ طيبة، ب�بب الترصحيات القر�
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بيهنام، يف حني ان الصةل واحضة جدًا مع ادلاينة الاسالمية . ذلا فان امل�ترشق وات 

رصح برضورة اجياد حاةل من التفامه املتبادل م�ستقباًل بني الاداين الثالث )الهيودية ، 

امل�سيحية ، الاسالم( . موظفًا الرابطة والصةل بنيب هللا ابراهمي )ع( خللق اجواء مناسسبة 

للتفامه . فبداًل من ال�عي الثبات الارتباط والصةل به، يدعو وات اىل تفامه الاداين 

انطالقًا من شعور املشاركة يف هذا الامر .  

     املطلب الاسترشايق هذا ، ي�عى لوضع الاداين الثالث عىل قدم امل�اواة ، 

وهو وان اكن تطور كبري يف التعامل الاسترشايق مع الاسالم !!! الا انه مؤرش حقيقي  

يعكس حاةل الفزع واخلوف اليت شعر هبا امل�ترشق وات ، عىل م�ستقبل الغرب ادليين 

، فهو ابت عىل يقني اتم ان امل�ستقبل سسيكون ملصلحة الاسالم ، وذلكل تعامل جبدية 

كبرية مع هذه الهواجس ، من خالل اقرتاح عالقة جديدة بني الاداين الثالث .

     ان الاسس املتينة اليت ت�تند علهيا ادلاينة الاسالمية يف مقابل هشاشة وضعف 

ادلاينة امل�سيحية ، يضع املنظرين واملفكرين يف الغرب امام حقيقة مروعة ، امام م�ستقبل 

خميف . لقد ادركوا خطورة ادلاينة الاسالمية عىل م�ستقبل الوجود امل�سيحي يف بالد 

الغرب ، كون ادلاينة امل�سيحية وكذكل الهيودية تقفان عىل ارض رخوه مبا احتوات عىل 

آن الكرمي واثبت بطالهنا . وابلتايل اصبحتا  حاالت التحريف والزتوير اليت كشفها القر�

آن الكرمي . وعىل اثر ذكل بد�أان نقر�أ  غري قادرتني عىل مواهجة احلقائق اليت وردت القر�

نصوص استرشاقية كتهبا كبار امل�ترشقني املعُّمتدين يف الغرب ، ومه يدعون اىل حتقيق 

حاةل وئام بني الاداين الثالث .

     هذه ادلعوات يف الواقع يه دعوات حديثة العهد مل نشهدها يف كتاابت امل�ترشقني 

ال�ابقني اليت اكنت تقوم عىل رفض التعامل مع الاسالم كونه داينة غري معرتف هبا )1(. 

اما الان وبعد ان اخذت احلقائق تظهر وتتضح امام الناس وسقطت الصورة املزيفة اليت 

 Southern,R.W,Western views of lslam in the middle ages , Harvared,1962, : 1- ينظر

. p14
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رمسوها لالسالم امام شعوهبم ، بد�أان نلحظ هواجس اخلوف من المتدد الاساليم عىل 

ح�اب الوجود امل�سيحي يف الغرب . فظهرت هذه ادلعوات اليت تدعو اىل احداث 

دعوات  ت�قيط الاخر ويه  وعدم  واحرتام الاخر  وقبول الاخر  وئام وسالم  حاةل 

حديثة العهد كام قلنا وغري م�ألوفة يف الكتاابت ال�ابقة .

آن مايؤكد عىل ان الرشيعة الاسالمية يه         ت�اؤل مرشوع : ملاذا يرد يف القر�

املرتبطة ابصل وحقيقة وجوهر رشيعة ابراهمي )ع( ، اما الهيودية وامل�سيحية فال تتصالن 

بذكل اطالقًا ؟

     ان الرشائع ال�اموية مصدرها واحد ، ويفرتض ان يكون جوهرها واحد ، ومضموهنا 

واحد ، مع الاخذ بنظر الاعتبار جحم سعهتا ومشوليهتا نظرًا ملتغريات الزمن واجملمتعات 

البرشية . ولكن اذلي يُبطل هذه الوحده وحُيدث الاختالف بني هذه الاداين ، هو 

التحريف اذلي تعرضت هل الاداين الاوىل ، ذلا فان هللا تعاىل فضح تكل الاداين اليت 

تعرضت للتحريف وخرجت من حاةل التوافق والتطابق والانامتء الصل رشيعة ابراهمي 

)ع( ، فاصبحت بعيدة لك البعد عهنا ال متت لها ال بصةل وال برابطة , ويه ال متثل 

رشيعة ابراهمي )ع( اطالقًا .

      ان هللا تبارك وتعاىل حيامن اكن يبعث ابلرشيعة ال�اموية احلقة ، امنا اكن الجل تعلمي 

الناس نظم حياهتم يف خمتلف اجلوانب الاجامتعية والاقتصادية وال�سياسسية وغريها , 

هللا تبارك وتعاىل اراد تعلمي الناس ما يتصل حبياهتم وشؤوهنم , جفاءت الرشيعة  متدرجة 

تدرج يتناسب مع ظروف اجملمتعات واملتغريات اليت شهدهتا حياهتم . كام ان الانبياء اكنوا 

يؤدون دور التوجيه والتعلمي والتف�ري والتوضيح حىت تتاكمل الرساةل .

       ان ادلين واحد ، قد ارسهل هللا جل يف عاله عىل شلك رساالت ورشائع ، لك مهنا 

انسبت عرصها وم�ستوى الوعي املعارص لها ، وبذكل تكون تكل الرساالت يف تعاقهبا 

ممثةل دلين واحد ، تنطوى الرساةل ال�ابقة يف الالحقة وتتحقق فهيا ، واليضاح ذكل نعرب 

عن الرساالت والرشائع بقمية الارقام فنقول عندما يكون الرمق )1( ممثاًل لوجوده ومنطواه 
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، فان الرمق )2( ال يتحقق الا ابنطواء الرمق )1( وحتققه يف داخهل، وهكذا يتعزز هذا 

املفهوم عىل مجيع الرشائع ال�اموية وصوال اىل اخرها الرشيعة الاسالمية، وعليه ن�ستطيع 

انطوت  ابراهمي  ، ورساةل  ابراهمي  داخل رساةل  انطوت وحتققت  آدم  � ان رساةل  القول 

انطوت وحتققت داخل رساةل عيىس  وحتققت داخل رساةل موىس ، ورساةل موىس 

، ورساةل عيىس انطوت وحتققت داخل رساةل محمد عليه وعىل من سسبقه من الانبياء 

واملرسلني الصالة وال�الم . والن الرشيعة الاسالمية خامتة تكل الرشائع ال�اموية فقد 

جاءت مبا يتطابق مع اصول ما سسبقها من رشائع ، وزادت علهيا سعًة ومشول الجل ان 

تناسب عرصها وم�ستوى وعي الان�ان املعارص لها , فعربت عن دين هللا تعاىل الواحد 

البرشي  للمجمتع  , سسيؤمن  والنضج  التاكمل  معايري  مبا حيمهل من  العامل  ان ساد  اذلي 

ال�عادة والهناء واحلياة امل�املة العادةل . ذلكل تكفل هللا تعاىل حبفظ هذه الرشيعة اخلامتة 

من التحريف والتالعب .

       لو افرتضنا ان الهيودية بقيت خالصة نقية من التحريف واملدخالت ، ملا اكنت 

لو بقيت  تعاىل بعيىس )ع( . كذكل هو حال امل�سيحية ،  ليبعث هللا  هناكل حاجة 

خالصة ونقية من التحريف واملدخالت ،ملا اكنت هناكل حاجة ليبعث هللا تعاىل مبحمد 

)ص( . ولكهنام قد تعرضا للتحريف وفقدا نقاوهتام ، فوجب التعبري عن دين هللا تعاىل 

 . )( اخلالص النقي من خالل رشيعة محمد

     ان الرشيعة الاسالمية مناسسبة للمجمتعات البرشية ، وفهيا من املرونة وال�عة ما 

جيعلها ت�ستوعب حاجات البرشية يف خمتلف العصور والامكنة ويف لك مراحل تطوره، 

وال ميكن لنا ان نعرب عهنا اهنا حمدودة لعرص معني ، او جممتع معني او ماكن معني، ولرمبا 

ن�سئل ملاذا تكفل هللا تبارك وتعاىل حبفظ وصون رشيعة محمد )( من التحريف ممثةًل 

آن الكرمي دون ان يكون ذكل ملا سسبقها من رشائع الانبياء ، وجعلها خامت ما يبعثه  ابلقر�

للبرش ؟ 

       ان الرشيعة الاسالمية اليت بُعث هبا النيب محمد )(، يه رشيعة متاكمةل تليب 
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حاجات اجملمتع وتوصهل اىل درجة ال�عادة والصالح ان مت تطبيقها كام يه ، الن هذه 

الرشيعة احتوت عىل لك جوانب احلياة , وقدمت حلواًل للك مش�لكها ، وفهيا من املرونة 

ما ي�ستوعب حاجات البرشية اجلديدة الطارئة والتفاعل معها بشلك اجيايب . ان تعهد 

والتحريف ، جعلها موثوقة  والتبديل  الزتييف  وابعادها عن اشاكل  تعاىل حبفظها  هللا 

وغري قابةل للتشكيك يف نفوس معتنقهيا ، وهذا حبد ذاته خلق ااثرًا اجيابية كبرية عىل 

م�ستوى التفاعل معها  . 



193

الف�صل ال�صابع : " تاأثري الوحي "

آن واسلوب احلياة الاسالمية " 1 -  " القر�

2 - " فشل امل�سيحية يف الرشق الاوسط "

3 - " تشكيل العامل وفق الرؤية الاسالمية " 

قراءة نقدية ملا ورد يف الفصل ال�ابع

آن واسلوب احلياة الاسالمية   1 - القر�
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المستشرق  كالم  من  )مقاطع  اإلسالمية  الحياة  وأسلوب  القران   -  1
مونتجمري وات(

من �أجل فهم ت�أثري الويح القر�آين ينبغي النظر اىل اجلوانب التارخيية لـ« الكيان 

التارخيي الاساليم« بشلك اكمل ...  لقد حصل ابلفعل توسع يف دوةل اخلالفة فقد 

فرن�ا واسسبانيا وشامل  بقرن ، من جنوب  بعد وفاة محمد  االإسالمية ،  غطت ادلوةل 

وسسياسسيًا  التوسع ع�كراًي  هذا  . اكن  الوسطى  واسسيا  الهند  اىل شامل غرب  �أفريقيا 

وليس   دينيًا . فقد اكنت البداية يه ان اجليوش الغازية واملنترصة فقط مه من امل�لمني 

وحىت اهنا اكنت مقترصة عىل امل�لمني العرب اساسًا ، ولكن احلاجة اىل القوى البرشية 

جعل القادة يلج�أون لقبول جنود متحولني اىل ادلين الاساليم وابلأخص من الرببر من 

الغرب ومن الفرس من الرشق . وقد اعقب الاحتالل وبشلك بطيء التحول اىل ادلين 

الاساليم من ال�اكن املدنيني ذلا فقد اكنت هناكل مجموعة مزتايدة من الناس يف مجيع 

آن ... )1( .  احناء الامرباطورية قد الزتمت بعمق ب�أسلوب احلياة وفقا السستجابهتم للقر�

الع�كرية  الأنشطة  دمع  همام يف  دورا  لعب  قد  االإسالم  ن  اإ عادي  لأمر  انه 

عطاء اجلنود الشجاعة ملواهجة املوت. فامل�لمون يعتقدون ابهنم يقاتلون يف سبيل هللا  ابإ

او كام يعرب عهنا الغربيون احلرب املقدسة ويعتقدون �أيضا ابن من ي�قط يف القتال مه 

من الشهداء وابلت�أكيد سسيذهب اىل اجلنمّة. وابعد من ذكل فان فكرة احلرب املقدسة توفر 

الهدف جململ العمليات الع�كرية. فهدف احلرب هو ليس احلاق الهزمية ابلعدو ولكن 

ذا اكن عربيا وثنيا.  او ان جيعلوهنم يقبلون  دخاهلم ادلين االإساليم اإ بعد هزميته ينبغي اإ

1- Watt,Islamic revelation, p91 .  
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ي( اذا اكن ليس عربيا او يدين بداينة كتب ساموية �أخرى ... )1( . وضع )اذلممّ

     ان ت�أثري الاسالم ميكن ان يالحظ بوضوح يف تغلغهل وسسيطرته يف ثقافة الرشق 

الأوسط. كتب �أل  �أس ثورنتون يقول:

حيك  قد  احلياة  من  واحد  منط  ان  بطريقة  البرش  بيئة  ن�سيج  يف  ادلين  دخل  »لقد 

بعنارصها اخملتلفة من خالل قوة موحدة  واليت تعطي خصائصها لدلين املعين« )2( .

لقد كتبت هذه الفكرة عن الهيودية وامل�سيحية ومل يكن لها اية صةل ابالإسالم 

هنا تنطبق عىل الاسالم . هناك عنارص من الثقافة الاسالمية موجودة  . ومع ذكل فاإ

يف مجيع املناطق اليت احتلها امل�لمون . رمبا فعل ذكل اذلين حتولوا اىل ادلين الاساليم 

تعلموا  قد  امل�لمني  العلامء  ان  او   . ال�ابقة  ثقافهتم  من  جوانب  معهم  جاءت  واذلين 

من خالل اتصاالهتم مع اولئك اذلين اكنوا يدينون بدايانت �أخرى . لك هذه الوسائل 

اليت  امل�ارات  �أاي اكنت   . الثقافة  الاغريقية اىل الاسالم  املزيد من  سامهت جبلب 

اتبعت فان جوانبًا من الثقافات الأجنبية قد قبلت يف الاسالم ، وتكيفت مع حياة اجملمتع 

االإساليم ... ومبرور الزمن مت ادراك ب�أن احلياة مبجملها تعمتد عىل احلفاظ عىل مركزية 

ن قوة االإسالم يف التوحيد والاندماج اكنت واحضة يف قدرته عىل استيعاب  آن ... اإ القر�

جوانب من الثقافات الاجنبية )3( . 

ان  ، حيث  ثقافية جديدة  الع�كري الاساليم عن حاةل  التوسع  امثر  لقد   

الثقافات اخملتلفة و اشسباهها وجدت نف�ها تتصارع مع بعضها البعض يف الاطار اذلي 

الأكرث امهية يف هذا الاطار هو  . ورمبا اكن اجلانب  وفرته الامرباطورية الاسالمية 

ات�اع الرقعة الاسالمية بوجود اتصاالت سههل ، وقد قاد ذكل اىل مزيد من الاختالط 

بني الشعوب وثقافاهتم . وهبذا فقد نش�أت حاةل ثقافية جديدة كنتيجة للتوسع الع�كري

1- Watt,Islamic revelation,  p91-92 .
2-  Ibid, p92 .
3- Ibid, p92-93 .
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العنارص  بقبول معظم  وال�سيايس ، واسستجابة الاسالم لتحدايت هذه احلاةل اجلديدة 

ادلخيةل وادماهجا يف كيانه . لقد مت الرتحيب بلك الاشخاص من بيئات خمتلفة اذلين 

دخلوا الاسالم ابعتبارمه م�لمني وجلبوا معهم ثقافاهتم وعاداهتم اخملتلفة يف لك حاةل 

تقريبا ، ما اكن متوافقًا مع الاسالم ، فقد اضيف اىل اخلزين الاعتيادي واكنت النتيجة 

الهنائية درجة عالية من التجانس الثقايف يف مجيع ارجاء الرقعة الاسالمية .

رمغ ان التوسع الاساليم من الناحية ال�سياسسية حصل يف القرن اذلي اعقب    

وفاة محمد ، فان توسعًا قد حصل ايضًا يف القرون الالحقة السسامي يف الرشق وغرب 

افريقيا وجنوب رشق اسسيا ) مالزياي واندوني�سيا( . لقد اصبح العديد من الشعوب يف 

تكل املناطق جزءًا من الكيان الاساليم التارخيي ... )1( . 

 ، لالإسالم  التدرجيي  التطور  هذا  فان  قبل الاسالم  ما  العرب  لأفاكر  وفقا 

واستيعاب الثقافات رمبا يعترب تراجعًا قد يؤثر عىل نقاء وبكرية  ادلين ، لكن العكس 

هو الصحيح ، ان التطور هو ادراك ما هو حارض حممتل . وهذه امل�اةل قد تعززت 

ابقتباس من الاكتب ) �أل �أس ثورنتون ( :  » الثقافات بدرجة او ب�أخرى زائةل ليس 

لفقدان  الطبيعة ، ويه عرضة  االإن�ان مع  تكيفات  اهنا  الطبيعة  الأشسياء يف  اكت�اق 

امهيهتا ومالمئهتا بت�أثري الظروف املتغرية للتطور التارخيي . ولهذا ال�بب فان ادلين احلي 

�أن ادلين  القرون ، يف حني  للثقافات املتعاقبة عرب  تظهر حيويته من خالل استيعابه 

الأقل حيوية قد يتحجر وابلأخص يف منط خاص من الثقافة بداًل من ان حياول اخرتاق 

شالًك جديد من الثقافة«  )2( .

1- Watt,Islamic revelation, p93 .
2-  Ibid, p93-94 .
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2 - فشل المسيحية في الشرق األوسط )مقاطع من كالم المستشرق 
مونتجمري وات(

واحدة من امه اجنازات الاسالم  يه ازاحة  امل�سيحية من ثقافة حياة  الرشق 

الأوسط . اكنت هناكل مناطق واسعة اعترب ساكهنا من ضن اجل�م ادلاخيل للم�سيحية 

فاصبحت من اجل�م ادلاخيل لالإسالم . ان من الرضوري ان نبحث يف هذا املوضوع 

بعناية . لقد قلنا الكثري يف هذه ادلراسة عن قوة الاسالم . واذا اردان ان نتبع ما قاهل 

)ارنودل توينيب( )1( فان ال�بب الرئيس يف ذكل هو ضعف امل�سيحية )2( .

�أن �أصل فشل امل�سيحية هو يف االإغريقية وابلتحديد الرساينية والقبطية او 

الأرمنية . ان اللغات تكل واليت ي�ستخدهما اقوام عديدة ... ويه هبذا ختتلف عن بعض 

اللغات يف اسسيا الصغرى واليت اسسمترت الأقوام تكل ابلتحدث فهيا ... ي�ستخدم  العديد من 

» الرشقيني« وابلأخص املفكرين مهنم االإغريقية �أيضا يف الكتاابت اجلدية ، ولكن تفكريمه 

اكن اساسًا يف الفئات واملفاهمي املناسسبة لعقليهتم املرتبطة ابللغة . لقد ادى الاختالف 

ابلعقلية اىل اختالف ابلصياغة الالهوتية يف امل�ائل اخملتلفة ... فقد ومص الرشقيني ابلزندقة 

، بل واعتربوا خارجيني عن القانون من قبل الامرباطورية  البزينطية )3( .

اكن من امه مجموعات »الزاندقة« مه ما يعرفون ابملونوفي�تس، والن�اطرة  عىل 

التوايل .  فقد اكنت عقليهتم تتعارض متامًا يف م�ائل عديدة رمغ ان بعضهم اكن يتلكم 

الرساينية ، رمبا اكنوا ميثلون اختالفًا داخل اللغة . فالأقباط اذلين مه من احفاد املرصيني 

القدماء حي�سبون عىل املونوفي�تس رمغ اهنم خيتلفون عن املونوفي�تس ال�وريون )او 

اليعاقبة( ... وعندما طردوا من الكني�ة امل�سيحية انتجوا عقائد تتجنب البدع اجلدية

1- من اشهر مؤريخ القرن العرشين ، ودل يف لندن 1889، وتويف 1975 . حبث يف موضوع احلضارات ، 

والسسامي يف كتابه )دراسة للتارخي( ، وهو صاحب نظرية التحدي والاسستجابة .
2-  Watt,Islamic revelation,p94 .
3-   Ibid, p94-95 .
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اليت اكنوا يهتمون فهيا ... فقد اصبح مبد�أ »ارادة التفرق« يه املعيار للطرفني . وابلتايل 

فان استبعاد امل�سيحيني الرشقيني من الكني�ة واجملالس امل�سيحية عىل �أساس الزندقة 

�أدى اىل ان تكون هلم منظامهتم املنفصةل املمتزية عن الكنائس الرئي�سية ، وهذا ما ادى 

اىل �أضعاف الكني�ة الرئي�سية  والكني�ة الرشقية)1( . 

بعاد الرشقيني سسيكون من الرضوري النظر اىل اخللفية  من �أجل الفهم الوايف الإ

يف اطارها الأوسع . بعد الانتصارات املذهةل اليت حققها  االإسكندر الكبري يف القرن 

الرابع قبل امليالد حصل توسع يف الثقافة الهيلينية ، فوصلت حىت جيحون وشامل الهند 

. يف اغلب الأرايض الرشقية جليحون اصبح الت�أثري اضعف ولكن يف املنطقة الفارسسية 

او الامرباطورية ال�اسانية يف عهد محمد اكنت الثقافة الهيلينية يه ال�ائدة فهيا . �أما 

الامرباطورية  من  ابعادمه  مت  فقد  الرساينية  اللغة  ي�ستخدمون  اكنوا  اذلين  الن�اطرة 

البزينطية . و�أس�وا معاهد لدلراسات املتقدمة يف العراق ويف بعض املناطق الاخرى 

من االإمرباطورية ال�اسانية . ورمغ ان اللغة امل�ستخدمة يف التدريس يه الرساينية لكهنا 

اكنت تدرس الفل�فة اليواننية والعلوم مبا فهيا ادلراسات الطبية . ورمغ التقدم يف دمج 

ذ يبدو انه اكن هناكل البعض من اذلين  الثقافة الاغريقية بشلك اكرب يف الثقافة احمللية اإ

اغتاظوا من هذه الثقافة وعالقهتا مع ال�سيطرة البزينطية ... مل تن�جم اجملموعات الثقافية 

. وكام الحظنا   تداعيات سسياسسية  الأمر  لهذا  البعض الاخر واكن  بعضها مع  والعرقية 

فان العقائد الفكرية اصبحت شعارات سسياسسية ، فعندما غزا امل�لمون سورية اشاد 

ال�اكن ابمل�لمني واعتربومه حمررين من الاغريق املكروهني )2( .

لقد خلص )كرسستوفر داوسن( هذه امل�ائل بطريقة ساخرة بلكامت : ان محمد 

اكن جواب الرشق عىل حتدايت الاسكندر . ان محمد اكن املنشئ لدلوةل الاسالمية 

الثقافات  ل  وفضمّ  ، مرباطورية  اإ ليصبح  تطور  واذلي  اجلديد  ال�سيايس  الكيان  ولهذا 

1-  Watt,Islamic revelation,  p95 .
2- Ibid, p95-96 . 
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الأصلية احمللية عىل الثقافة الهيلينية معومًا  . 

اكنت عقلية العرب متطابقة مع عقلية شعوب العراق والشام ولكهنا اكنت �أقرب 

هلم من االإغريقية ويف ظل االإسالم فقد قبلوا الكثري مهنا ... .

ويف الهناية ميكن القول ان امل�سيحية قد فشلت يف الرشق الأوسط لأهنا مل 

تكن قادرة عىل ال�سيطرة عىل بيئة اجملمتع ... لقد فعلت امل�سيحية الكثري للمصاحلة بني 

اجملموعات اليت تتحدث ابللغة الاغريقية ) وهو مثل العديد من شعوب اسسيا الصغرى 

واذلين مل يكن دليا لغة غري الاغريقية(  واذلين يتلكمون اللغة الالتينية . وبعد اجلهد 

للتعامل بشلك اكيف مع امل�سيحيني  الغاية مل تبق طاقة اكفية  اذلي بذل لتحقيق هذه 

الرشقيني . وبداًل من بذل املزيد من اجلهد لتقدير وهجة نظرمه وحتقيق املصاحلة ، فقد 

اختذ القرار الاسهل ابن يوصفون ابلزاندقة  )1( .

غادر البعض  االإمرباطورية البزينطية وجل�أ اىل ال�اسانيني . وهذا مل يكن اكرثة 

عىل امل�سيحيني الرشقيني اذلين طردوا من الكني�ة الكربى ، بل انه سامه يف اضعاف 

الأخرية ابنفصال العديد من امل�سيحيني . لقد ادى ذكل اىل سوء حاةل الكيان امل�سيحي 

... و�أكرث من ذكل فقد فشلت امل�سيحية يف حتقيق الان�جام  بني التنوع احلضاري .

اكنت  اليت  واملناطق   . وجنح الاسالم  امل�سيحية  فشلت  معينة  مناطق  يف 

امل�سيحية سائدة فهيا اصبحت اسالمية حبتة ، ففي اسسيا الصغرى وتركيا الأوروبية يبدو 

ان امل�سيحيني الرشقيني قد ازحيوا وحل حملهم �آخرون من امل�لمني او اذلين اصبحوا 

م�لمني ، ويف مناطق اخرى حتول امل�سيحيون اىل م�لمني وهذا ليس فقط ب�بب 

الضغوط املادية والطائفية  السسامي وان امل�سيحيني يف ادلوةل الاسالمية يعاملون عىل اهنم 

ماكن امل�سيحي �أن يفهم ابن امل�سيحية اصبحت  مواطنني من ادلرجة الثانية ، سسيكون ابإ

اقل ش�أاًن ، او اهنا من الناحية الروحية اقل ش�أاًن ، وعىل الاقل سستكون النظرية معقوةل 

1-   Watt,Islamic revelation, p96 .
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ابن الرشقيني اصبحوا بعيدين عن امل�سيحية ، ب�بب ان امل�سيحية مت تعريفها اكرث من 

عند الان�ان واجل�د  اساسسية  فالروح  ن�ان،   لالإ املزدوجة  بنظرية الاغريق  الالزم 

هو ك�اء الروح او كام يقول بعض املتطرفني ابنه قرب الروح . ومن انحية اخرى فان  

بعض امل�سيحيني الرشقيني والشعوب الاخرى يف الرشق الاوسط يبدو ان شالًك من 

اشاكل التصور تشلك عىل اساس ان الان�ان هو املهمين )1( . 

املعقول  من  ويبدو   . امل�لمني  العرب  من  قريبة  الن�طوري يه  عقلية  ان 

 ، العديد ممن اصبح م�لامً  الاعتقاد ابن من بني الشعوب امل�سيحية الرشقية هناكل 

الهنم وجدوا يف الاسالم تعبري عن التوحيد �أكرث مالمئة لعقليهتم املمتزية من تكل اليت 

تقدهما امل�سيحية . 

        ميكن للمرء ان يقول يف الوقت اذلي فشلت فيه امل�سيحية ، طبقًا للفئات الاغريقية 

، بتوفري ما حتتاجه العقلية الرشقية بيامن الاسالم قد قدم بعضا من الفكر االإغريقي طبقا 

للفئات العربية . اهنا حلقيقة معروفة ابنه بني القرن التاسع والقرن الثاين عرش مت قبول العديد 

من الفل�فة والعلوم اليواننية يف الوسط الفكري الاساليم ... )2( .

3 - تشكيل العالم وفق الرؤية االسالمية )مقاطع من كالم المستشرق 
مونتجمري وات(

اكن من الامور املمكةل لتاليش امل�سيحية بني شعوب الرشق الاوسط ، هو 

التوضيح الاساليم لرؤيته للعامل ، مما جعل علامء امل�لمني يطلعون عىل الثقافة الفكرية 

للك املنطقة . ومن اجل اكامل صورة ت�أثري الويح القر�آين سسيكون من الرضوري البحث 

النظرة الاسالمية   اليت سامهت يف صياغة  للأسس  الرئي�ة  املراحل  عىل الاقل يف 

للعامل. 

1- Watt,Islamic revelation, p97-98 .
2-  Ibid, p98 .
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لقد اكنت احلاةل عند ظهور الاسالم ابختصار كام ي�أيت : يف املناطق اليت مثلت 

معقل الاسالم اكنت هناك وحدة ثقافية معينة . وهذه عىل وجه اخلصوص يف مرص 

وسوراي والعراق وبالد فارس . لقد اشرتكت هذه املناطق  بثقافاهتا اليت منت يف وادي 

النيل ووادي دجةل والفرات ، مع الثقافة الهيلينية )1( وانصهرت معها ، كام امزتجت 

معهام الافاكر الهيودية وامل�سيحية معومًا . وسامهت احلبشة هبذه الثقافة مع عدم عالقهتا 

ابلثقافة الهيلينية . وملا اكنت اجلزيرة العربية عىل مشارف هذه املناطق الثقافية العظمية 

هنا ت�أثرت حامتً هبا اىل درجة ما  )2( .    فاإ

يكن  مل  ولكن  الت�أثري  مصدر  مه  العربية  للجزيرة  الشامليني  اجلريان  اكن  لقد 

الحتالل ال�اسانيني للمين وملدة مخ�ني عامًا يف منتصف القرن ال�ادس امليالدي     ذا 

ت�أثري كبري . من هذه املصادر : الافاكر الهيودية وامل�سيحية والفارسسية قد تغلغلت عند 

العرب ، ولكن مل يت العثور عىل ااثر الثقافة الهيلينية عندمه .  اكن حلضور هذه الافاكر 

واليت �أصبحت من ضن الوسط الفكري للويح القر�آين ، قد سامه يف ال�سيطرة عىل 

املنطقة ثقافيًا السسامي اليت نش�أت فهيا تكل الافاكر  )3( . 

ال�ابق  واليت اكنت يف   ، لالإسالم  مركزًا  اصبحت  اليت  الثقافية  املنطقة  يف 

للكني�ة امل�سيحية او ابلأحرى الكني�ة الكربى ... واليت اكنت هممتة مبناطق  مرتكزًا 

ابعد واوسع من املركز الاساليم حف�ب . فقد اعطت اهامتمًا اكرب ببؤر صغرية خمتلفة 

العراق والهيود يف  بيهنا الاقباط يف مرص واليعاقبة يف سوراي والن�اطرة يف  اكن من 

العراق ويف غريها ... لقد اكن واحدًا من نتاجئ الفتوحات العربية وتشكيل الامرباطورية 

الاسالمية ، هو عزل اجملموعات امل�سيحية عن الامرباطورية البزينطية . وقد مت هذا 

1- ويه ثقافة اغريقية متقدمة مثلت اوج عطاهئا الفكري والعلمي والفل�في ، خالل احلقبة املت�أخرة من احلضارة 

الاغريقية ، اليت امتدت بني بداية القرن الرابع قبل امليالد ، وحىت موت الاسكندر املقدوين 323 ق. م  .
2-   Watt,Islamic revelation,p98 ..
3-  Ibid, p98-99 .
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العزل ابلفعل عشسية الفتوحات الاسالمية العتبارمه زاندقة من قبل الكني�ة الكربى 

مرباطورية الاسالمية ، قد جعل العزل اكرث  واكن الإجياد حدود سسياسسية جديدة لالإ

فعالية ومع ذكل فقد حافظت بؤر الاقلية امل�سيحية عىل قوهتا . ان اخرتاق الن�اطرة 

الفالسفة  مدارس  ان  كام   , لها  الكبرية  الاجنازات  من  اكن  والصني  الوسطى  لأسسيا 

الاغريق واصلت تبشريها بشلك من الاشاكل لقرنني ايضا . ولكن حيوية تكل البؤر 

اكنت اقل من حركة  اجلانب الفكري الاساليم )1( .                                                

وبعبارة   ، وامل�سيحيني  الهيود  مع  الوحدة«  »ارادة  يف  ابلرغبة  الاسالم  بد�أ 

اخرى ان محمد قبلهم كأعضاء يف اجملمتع او كأعضاء مشاركني فيه ، ولكن هذه الارادة 

قد تغريت اىل ارادة الانفصال ، بعبارة اخرى فان محمد ادرك ابن من الرضوري حلركته 

ان حتافظ عىل خشصية ممتزية لتجنب استيعاب الهيودية وامل�سيحية . اكن الانفصال اواًل 

مع اولئك الهيود اذلين اظهروا كرهًا حملمد يف املدينة ، واذلي ادى اىل امتام الانفصال مع 

الهيود عام )624م( . وحماربة جتمعات امل�سيحيني يف الطريق اىل سوراي عام )630م( 

العملية  املواقف  هذه  . عك�ت  وامل�سيحيني  بني محمد  مصاحلة  �أي  استبعدت  واليت 

طاره النقي بعد  آنية دلين ابراهمي ، ذكل ادلين اذلي احتفظ به امل�لمون ابإ الرؤية القر�

فه الهيود وامل�سيحيني . ذلا فان ارادة الانفصال قد تطورت قبل الفتح الاساليم  ان حرمّ

للم�سيحيني يف سوراي ومرص والعراق . فقد بد�أ الاسالم يعمل عىل ت�أكيد اسستقالليته 

عن ادلاينتني ال�ابقتني وابنه دين �أعىل مهنام ابلفعل )2( .

مل يقترص خفر امل�لمني عىل تفوق ديهنم حف�ب بل تعداه اىل التفوق الع�كري 

وال�سيايس ، واكنت »ارادة الانفصال« قد وضعت حواجز بني امل�لمني وامل�سيحيني. 

الن امل�مل العادي اكن محميًا بفكرة »العقيدة احملرفة للم�سيحيني« واليت مبوجهبا اذا اراد 

امل�سيحي ان جيادل امل�مل فان عليه �أن يفعل ذكل عىل الاسس الاسالمية فقط ، الن 

1-   Watt,Islamic revelation, p99 .
2-  Ibid, p99-100 . 
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ف بشلك او ي�أخر  ذلا فهو ال يصلح الن يكون دلياًل يف �أي جدال ديين .  الاجنيل حمرمّ

دلى علامء امل�لمني حرية يف الوصول اىل الاجنيل السسامي بعد �أن حتول بعض امل�سيحيني 

التعالمي املوجودة فيه ، ولكهنم اكنوا حذرين يف  اإىل االإسالم وقبلوا الكثري من  والهيود 

آن فيه )1( .  اختياراهتم حيث امهلوا لك ما يتعارض مع القر�

بد�أ علامء  امل�سيحية والهيودية حتديدًا ،  نصب ضد  مُّ املفكرين  بيامن اكن دفاع 

امل�لمني برمس رؤية عاملية عىل اساس قر�آين وعريب . فنش�أت الرؤية العاملية اجلديدة من 

مزجي هذا التوجه لالكتفاء اذلايت مع بعض احلاجات العملية . لقد اكنت العبادة ت�تند اىل 

القر�آن ذلا فان عىل غري العرب ان يفهموها عىل هذا الاساس ، كام اكنت هناكل رضورة 

اىل االإرشاد يف ت�وية امل�ائل القانونية )ابملعىن الواسع( وفقا ملبادئ الرشيعة الاسالمية. 

آن البد من تعملمّ اللغة العربية واسستعامل     املعامج .  ومن اجل فهم القر�

لقد مت العمل عىل علوم النحو للغة العربية وبشلك خاص يف البرصة يف النصف 

الثاين من القرن الثامن امليالدي . من اجل توضيح معاين لكامت القر�آن غري الاعتيادية 

فقام علامء امل�لمني جبمع شعر ما قبل الاسالم ، اذلي اكن يتداول بصورة شفهية . فقد 

اكن فهم الشعر يتطلب معرفة ابلتقاليد التارخيية للعرب قبل ال�الم ... لقد اصبح الفقه 
اساس التعمل يف الاسالم ... وجبانب الترشيع او الفقه الاساليم اكن هناك ما ي�مى 
ميكن الاسستدالل  واليت  )ممارسات محمد(  لل�سنة  دراسة  هناك  مث  الفقه«  اصول  ب« 
فقد مت  الضمري ابخرتاع الاحاديث ،  البعض من عدميي  بد�أ  علهيا ، مث  والقياس  مهنا 
تطوير ضوابط جديدة ادت اىل اجياد تشكيةل من ال�رية الصحيحة ... لك هذه العلوم 

آن )2( .  الاسالمية قد مت توضيحها ورشهحا عىل اساس اللغة العربية وحمتوايت القر�
عندما حصل تقدم يف هذه الأمور قام بعض العلامء ابلنظر يف موضوع ادخال 

املواد غري العربية من تعالمي الهيودية وامل�سيحية الغري حمرفة  يف ال�سنة ...  لقد لوحظ ابن 

نوع �أخر خمتلف من امل�لمني اجتذبهتم العلوم والفل�فة الاغريقية عرب االتصاالت اخملتلفة 

1-   Watt,Islamic revelation, p100 .
2-  Ibid, p100-101 .
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العربية، ومن املفكرين  من خالل ترمجة كتب يواننية كتب عىل اساسها كتب ابللغة 

امل�لمني هؤالء اكن املعزتةل اذلين اكنوا من الاوائل يف اسستعامل املفاهمي اليواننية ... 

كام حصل قبول للفل�فة الاغريقية يف النصف الثاين من القرن احلادي عرش امليالدي 

عن طريق الغزايل ومنذ ذكل الوقت وما حلقه مت اعطاء اهامتم للمنطق االإغريقي وبعض 

الأفاكر املعينة ملا وراء الطبيعة يف الفكر الاساليم . وهكذا اصبح القر�آن جوهر كيان 

الرؤية الاسالمية  منذ القرن احلادي عرش ومع تكل الاضافات والرشوحات اصبحت 

الرؤية الاسالمية يه ال�ائدة يف املراكز الاسالمية )1( .

قد يعرتض احد ما عىل احلاجة احلمتية لقطيعة اتمة مع الهيودية وامل�سيحية او    

جابة عىل هذا الت�اؤل ميكن القول ب�أن  احلاجة املاسة لنشوء » ارادة الانفصال« . لالإ

مثل هذا التفكك قد حصل يف الت�أرخي الان�اين . فادلين الهيودي قد انفصل عن طبيعة 

دين الكنعانية رمغ اسستعداده للتعاطي مع الكثري من افاكره وممارساته ، كام ان الاسالم 

انفصل عن الوثنية يف مكة ... ميكن النظر اىل هذه امل��أةل بطريقة �أخرى ابلقول ان 

الكيان التارخيي لثقافة الرشق الأوسط  اكنت فيه بؤر خمتلفة يف ذكل الوقت مبا فهيا 
الن�طوري والاساليم ، ولكن يبدو ان هناكل حقيقة يه ان يف مثل هذا الكيان 
التارخيي اكن هناكل اجتاه حنو التاكمل والوحدة . ان » ارادة الانفصال« جتاه اجملموعات 
الاخرى يه لغرض �أن يكون الرتكزي عىل فكرة واحدة يف الكيان التارخيي لأنه يف هذه 
حداها رفض للأخرى ، اذ ان ظهور بؤرة جديدة  مناف�ة ابلفعل  احلاةل سسيكون قبول اإ
يف الكيان احلي سسيكون ظاهرة مؤقتة . البد ان يكون تركزي  ادلين القوي املتني عىل 
كيانه التارخيي احلي . اذا ابقينا  ب�أذهاننا  فكرة ان هناكل عالقة قوية بني مفهوم الرتكزي 

يفكر ابمل�سيحية  ثورنتون(  اذلي اكن  �أس  )�أل  قاهل  ما  ننا سسنفهم  فاإ التاكمل  ومفهوم 
بشلك رئيس بـ »ان ابداع الويح يتجىل يف قدرته عىل دمج العديد من الثقافات يف 

وحدة  تقليدية واحدة«  )2( .

1-   Watt,Islamic revelation,p101 .
2- Ibid, p102 . 
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قراءة نقدية ملا ورد يف الف�سل ال�سابع

1 - القرآن واسلوب الحياة االسالمية 
    يبتدء امل�ترشق وات مب��أةل التوسع اذلي شهدته دوةل امل�لمني بعد وفاة النيب 

محمد )( حبدود قرن من الزمن ، اذ توسعت رشقًا وغراًب وضت م�احات كبرية ، 

فوصلوا اىل جنوب فرن�ا ومتكنوا من مض اسسبانيا ابلاكمل وشامل افريقيا ووصلوا اىل 

شامل غرب الهند واسسيا الوسطى ، مناطق واسعة تكل اليت اصبحت جزءًا من العامل 

الاساليم خالل مدة زمنية قصرية .

     هنا امل�ترشق وات ش�أنه ش�أن لك الباحثني الغربيني ال خيفون اندهاشهم من هذه 

الرسعة يف الانتشار وعىل امتداد م�احات واسعة من العامل . ان الكيفية اليت ادت لهذا 

الانتشار اصبحت من املوضوعات الهامة يف دراسات امل�ترشقني )1( . ذلا فاهنم حاولوا 

يف بعض ادلراسات الوصول اىل تف�ري هذه احلركة ، وبطبيعة احلال هذه التف�ريات قد 

تت�ق مع تصوراتنا يف بعض جزئياهتا ، وقد ال تت�ق يف جزئيات اخرى .

      عىل اية حال نريد التعليق هنا عىل ر�أي وات اذلي يقوم عىل ان هذا التوسع 

ع�كري وسسيايس وليس ديين ، وكأنه يتفق مع الرؤية اليت جندها واحضة يف كتاابت 

امل�ترشقني حيامن يعللون هذا الانتشار الرسيع لالسالم ، ابنه راجع السسباب ع�كرية 

ادلاينة  لفرض  والقوة  ال�سيف  واسستخدام  والفتوحات  الغزو  خالل  من  خاص  بشلك 

الاسالمية عىل ساكن تكل املناطق.

1- ينظر : الغزايل ، مشستاق بشري ، انتشار الاسالم يف املرشق بني اراء امل�ترشقني والواقع التارخيي ، حبث 

منشور يف جمةل مركز دراسات الكوفة ، العدد )19( ، النجف ، 2010 ، ص ص57 - 68 .
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امل�لمني خالل  جيوش  قادة  يد  عىل  وقعت  اليت  احلاالت  اناكر  نريد  ال       حنن 

مل  اذلين  العرص الاموي،  القادة والسسامي خالل  اؤلئك  ان معظم  الفتوحات، فالشك 

يلزتموا بتعالمي ادلين الاساليم ومبادئه ، ذلكل ال ميكن تزكية افعال اؤلئك القادة ، ولكن 

ابلوقت نف�ه الميكن ان نغفل ادلور العظمي اذلي اكن يقوم به بعض امل�لمني احصاب 

الاميان احلقيقي اذلين خرجوا لنرش دين هللا واليصال تعالمي هذا ادلين ابفضل صورة، 

اذلين بذلوا هجدمه واقىص سعهيم الظهار الصورة امجليةل احلقيقية لالسالم امام شعوب 

تكل املناطق البعيدة . هذه الصورة اليت مل تكن لتعرب عهنا افعال القادة وعنفهم ، يف 

امنوا حقًا ابهلل وطلبوا صدقًا  اذلين  امل�لمني  بعض  املقابل اكنت صورة ممزيه الفعال 

اجلهاد يف سبيل اعالء لكمة ال اهل الا هللا، وذلكل عربوا عن صورة صادقة وانصعة عن 

الاسالم فاثروا يف تكل الشعوب.

     اذن الميكن ان حنرص العوامل اليت ساعدت عىل انتشار الاسالم بعامٍل واحد 

فقط، ونغفل البايق، كام الميكن ان نتصور ان امل�لمني اكنوا مجيعًا ميارسون افعال خاطئة 

وبعيدة عن روح الاسالم، هناكل ق�م مهنم اكنوا ميارسون الافعال الصاحلة حىت وان مل 

تتحدث الرواايت التارخيية عن ذكل كوهنا نقلت اخبار القادة واحلاكم حتديدًا وعىل حنٍو 

واسع ، ولكن هذا ال يعطل قدرتنا عىل تصور احلقيقة والوقوف عىل العوامل احلقيقية 

اليت سامهت يف نرش الاسالم. 

     ابلعودة اىل وات اذلي ي�تبعد العامل ادليين واثره يف انتشار الاسالم ، عىل الرمغ 

من ان العامل ادليين هو امه العوامل وعليه ت�تند العوامل الاخرى . وتمكن فاعلية 

وم�امهة العامل ادليين بنرش الاسالم  يف هذه املناطق عىل العوامل االتية:

الاول: ان هذه املناطق سواء ء�اكنت يف مرشق ادلوةل الاسالمية او مغرهبا ، يف لكتا 

الناحيتني  اكن هناكل ضعف واحض وكبري ابالداين املتواجدة ، يف مقابل هذا الضعف 

تعالميها ومبادهئا وترشيعاهتا  اكنت الكفة ترحج ادلاينة الاسالمية عىل غريها من حيث 

املنصفة لالن�ان . ذلكل شلكت حضورًا قواًي وتفوقًا واحضًا مقارنًة بذكل الضعف ادليين 
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اذلي اكن قامئًا يف شامل افريقيا من هجة ، ف�اكن هذه املناطق والسسامي الرببر اذلين 

قوة ورصانة الاسالم ، ذلكل اكن حتوهلم  مواهجة  قادرة عىل  داينة رصينة  مل حتتويم 

نتحدث عن ساكن املرشق من هجٍة اخرى ،  لالسالم سيعًا . كذكل احلال عندما 

وحتديدًا خراسان وماوراء الهنر وماحييط هبذه املناطق وما جياورها ، مل تكن هناكل 

اداين منصفة لالن�ان ترتقي به وتشعره بقميته كام جند ذكل ابرزًا يف ادلاينة الاسالمية، 

ذلكل مل تمتكن اداين هذه املناطق من الصمود امام املد الاساليم . 

     قد جرت العادة ان الاداين القوية الراسة يف قلوب وعقول الناس الميكن ازالهتا 

وابدالها ابداين اخرى ب�هوةل ، ولكننا نؤمن ابن الاداين املوجودة انذاك اكنت ضعيفة 

وغري م�ستحوذة عىل قلوب وعقول الناس ، ومل يكونوا ممت�كني هبا ، ذلكل اكن حتول 

ساكن هذه املناطق يف مرشق ادلوةل الاسالمية ومغرهبا اىل اعتناق ادلاينة الاسالمية 

سهاًل وسيعًا جدًا .

     يف الواقع اكنوا يعيشون اما فراغ ديين او ضعف ديين يف تكل املناطق ، وقد صب 

ذكل يف مصلحة الاسالم الجل ان ينترش ب�هوةل يف م�احات واسعة . حنن نعتقد ابن 

الوقت اذلي بد�أت ادلاينة الاسالمية فيه تتجه حنو الانتشار اكن وقتًا مثاليًا ومناسسبًا 

جدًا ، وساعد عىل سعة الانتشار انذاك ، فاالسالم مل جيد مناف�ًا كف�أً هل من الناحية 

ادلينية عقيداًي وترشيعيًا ، لقد وجد القلوب فارغة وم�ستعدة السستقباهل ذلكل تغلغل فهيا 

برسعة .

    من املالحظ ايضًا ، ان التحول الرسيع لشعوب هذه املناطق رافقه اندماج سيع 

ضن املنظومة الاسالمية ، حىت اصبح املتحولون اجلدد لالسالم يف غضون زمن قصري 

ادوات مؤثرة وم�اعدة لنرش الاسالم يف املناطق اجملاورة هلم ، وهذه مفارقة هممة ، 

عىل الرمغ من حداثة عهدمه ابالسالم، اصبحت هلم م�امهة فاعةل يف ان ينترش يف 

م�احات اخرى ، وهذا اكرب دليل عىل اهنم مل جيربوا عىل اعتناق الاسالم كام حتدثت 

معظم دراسات امل�ترشقني ، بدليل اندفاعهم الكبري لنرشه يف مناطق اخرى .
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الثاين : الامر الاخر والاكرث امهية وت�أثري ، يه ارادة هللا تعاىل يف ان ينترش الاسالم 

يف هذه املناطق ، الارادة الالهية اليت تتخطاها معظم التف�ريات التارخيية لتؤكد فقط 

عىل العوامل املادية ، فاملشيئة الالهية املتحمكة يف امل�ارات العامة للبرشية ، لو اهنا مل 

تتوافق مع هذا املد والتوسع الاساليم ، ملا جنحت هجود امل�لمني يف الفتوحات اطالقًا. 

بدليل اننا حيامن نقر�أ التارخي جند حاالت عديدة للزحف الع�كري عىل الرشق او عىل 

الغرب، من قوى م�لحة وكبرية جدًا ، ولكن مل ي�سمتر ت�أثريها الا ضن حدود ال�سنوات 

املعدودة ، كام هو حال الاسكندر املقدوين واكت�احه الرجاء واسعة من الارض، او 

للزحف املغويل وغريمه من القبائل الرشسة اليت ذابت وحتولت اىل ان تكون جزءًا من 

الثقافة الاسالمية يف وقت الحق . نعم املشيئة الالهية توافقت مع الفعل البرشي املمتثل 

ابلفتوحات، حفصل هذا الانتشار الرسيع لالسالم مع م�امهة العوامل الاخرى يف تعزيز 

وترسسيخ هذا ادلين يف قلوب الناس. 

      ان القوة الع�كرية الميكن ان جترب الناس عىل تغيري معتقداهتم ان اكنت راسة 

وبتكل  للعلن،  اظهارها  وعدم  احلقيقية  معتقداهتم  اخفاء  فباماكهنم   ، قلوهبم  يف  واثبتة 

الطريقة حيافظون علهيا دون التحول لدلاينة الاسالمية ، ولكهنم مل يفعلوا ذكل الهنا مل 

تكن راسة ومل تكن مقبوةل دليم ، عىل عكس ادلاينة الاسالمية اليت احتوت عىل 

مقومات النجاح والتفوق والقبول الهنا حاكت حاجات الناس واحتوت عىل تطلعاهتم يف 

الانصاف ، وابلتايل تغلغلت يف قلوهبم . 

     وحنن نتحدث عن الثقافة العربية وطروحات وات بش�أهنا حيامن جعل مهنا صاحبة 

الت�أثري الاكرب عىل شعوب هذه املناطق اليت انترش فهيا الاسالم يف املرشق واملغرب، ال 

نتحدث عن ثقافة عربية اصيةل ولها جذور اترخيية ممتدة اثرت يف تكل الشعوب . الثقافة 

العربية واقعًا انطلقت بقوة من الاسالم ، ولك ماسسبق عرص ظهور الاسالم الميكن 

الاعامتد عىل انه ثقافة مؤثرة يف تكل الشعوب ، امنا حاةل الارتقاء يف الثقافة العربية اكنت 

بعد ان حتولت اىل ان تكون حاضنة لالسالم ومركز انطالقه لشعوب الارض، فظهرت 
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للثقافة الاسالمية  امجليل  الشلك  تعكس  عليه، صورة  اكنت  عام  متامًا  خمتلفة  بصورة 

املنبثقة من سامحة وعداةل ادلين الاساليم احلنيف، اذن الثقافة العربية الاسالمية يه 

وليدة الاسالم ، والميكن عدها تراث عريب خالص، والن الاسالم منظومة متاكمةل 

الثقافة  وابلتايل  والاعتقادية  وال�سياسسية  والاقتصادية  الاجامتعية  املفاصل  لك  عاجل 

العربية ودلت من رمح خصب، وامتلكت حاةل الت�أثري يف تكل الشعوب بفضل الاسالم 

اواُل واخريًا .
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الف�صل الثامن : " اال�صالم يف م�صتقبل العامل " 

1 - " عالقة الاسالم احلالية ابمل�سيحية "

2 - " هممة وحوار "

3 - " قبول التاكمل " 

قراءة نقدية ملا ورد يف الفصل الثامن

1 - الاسالم يف م�ستقبل العامل 

2 - الاسالم ي�ود وينترص 
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المستشرق  كالم  من  )مقاطع  بالمسيحية  الحالية  االسالم  عالقة   -  1
مونتجمري وات(

اكنت هناكل وحدة ثقافية معينة يف ظل االإمرباطورية الرومانية متتد من بريطانيا 

اإىل سوراي، مع �أن هذه الثقافة تتضمن ثقافات فرعية ختتلف بعضها عن البعض الأخر. 

وتتداخل هذه الثقافات الفرعية يف تكل املناطق اىل حد ما . ولأغراض هذه ادلراسة 

الرشقية،   والثقافة  االإغريقية  والثقافة  الالتينية  الثقافة  اجمتعت  ان  املمزي  من  انه  نقول: 

والثالثة  املتوسط   الأبيض  البحر  متثل رشق  والثانية   ، الغربية  �أورواب  متثل  فالأوىل 

مرباطورية  مرتبطة بشلك وثيق مع الكنائس امل�سيحية اليت تعمل يف املناطق الرشقية لالإ

الرومانية، ويه اقرب اإىل ثقافات وادي دجةل والفرات . ومبرور الوقت توقفت الثقافات 

عن التداخل فامي بيهنا ، واصبح للك منطقة ثقافهتا املمزية عن الثقافات الاخرى. يف 

حني مت استيعاب  امل�سيحيني الرشقيني، بعد ان ومسوا ابلزاندقة ،  يف الكيان التارخيي 

لالإسالم )1( .

الان انهت�ى هذا الانفصال ، خفالل قرن او اثنني �أصبح العامل متوحدًا ثقافيًا 

عىل امل�ستوى املادي من خالل العلوم والتكنولوجيا احلديثة . ولكن ما يزال العامل متعدد 

عىل اساس الثقافات ادلينية القدمية وما يقابلها من مناطق، اذ اهنا مل تت�أثر كثريًا ابلتوحد 

املادي للعامل ، بل عىل العكس فقد حصل ما ي�مى جتدد دايانت العامل عىل الرمغ من 

انه ميكن القول يف ضوء تطور العقلية العلمية، فان الاداين قد توقفت عن سسيطرهتا 

1-  Watt,Islamic revelation,  p114 .



214

عىل الثقافات املصاحبة لها )1( . ويف بعض النوايح فان العامل ب�أمجعه يواجه املش�لك 

نف�ها ، ولكن املناطق الثقافية املصاحبة للم�سيحية ولالسالم ، يه مناطق ليس دليا 

ثقافة مادية حديثة ... ان العنرص الهيودي يف الثقافة امل�سيحية  هو اقرب اىل الثقافة 

الرشقية لالإمرباطورية الرومانية ، بيامن الثقافة االإسالمية اقرتضت الكثري من املنطق وما 

وراء الطبيعة والعلوم من االإغريق . ومبرور القرون �أصبحت الثقافة امل�سيحية والثقافة 

االإسالمية متجان�ة تقريبًا ولكهنا متباينة . ان هذا التقارب يثري مش�لك خاصة فانه من 

انحية ي�هل معلية التفامه  ، ولكن من انحية �أخرى ، فان االتصاالت بني ادلاينتني 

خالل الفرتة املبكرة قد �أعطهتام دفاعات قوية ضد بعضهم البعض . هذا املزجي من التقارب 

والعداء قد يعجل ابحلوار بني امل�سيحية واالإسالم )2( .

مقارنة  الصعوبة مباكن  الثقايف جعل من  االإقلمي  للثقافة يف  ادلين  ان مصاحبة 

موضوعية للأداين قياسًا ابحلقيقة . لقد اكن دلى لك منطقة ثقافية طريقة تفكري خاصة هبا 

فضاًل عن وعهيا التارخيي ونظرهتا اخلاصة اىل العامل ، وقد اختذت شلكها الهنايئ تدرجييًا 

عرب القرون حتت ضغط التاكمل مع ادلين ، فالعقلية االإسالمية يف احلوارض االإسالمية 

استندت عىل  العقلية العربية للقرن ال�ابع امليالدي ، مع اهنا ادخلت بعضًا من النظرة 

غريق والوعي امل�سيحي الرشيق التارخيي املعمتد عىل العهد القدمي . ف�أصبحت  العقلية لالإ

 ، ال�ائدة  للعقلية  م�ستوعبة  اصاًل  املوجودة  الأقليات  من  �أصناف  الوقت  ذكل  يف 

وابلتايل حصل هناك تاكفل بني الثقافة وادلين االإسالميان ، فالشخص اذلي عاش لك 

حياته يف الاسالم وخصوصًا يف حوارضمه ، فان الاسالم ابلن�سبة هل حقيقة هنائية ولك 

الاداين الأخرى غري حقيقية واكذبة جزئيًا او لكيًا . لكن هذه احلاةل قد تغريت قلياًل 

عند دخول النظرة العلمية ... ولكن الامر بقي كام هو �أي ان الشخص اذلي ترىب يف 

1- هذا الامر مل يتحقق وفق املعىن املذكور يف الكم امل�ترشق وات ، الا يف حدود البيئة الغربية اليت بلغت 

درجات عالية جدًا يف م�ار اخلالص من سلطة وسسيطرة املؤس�ة ادلينية عىل ثقافة اجملمتع .
2-Watt,Islamic revelation, p114-115 . 
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وسط م�سيحي يعترب نف�ه  الاقرب للحقيقة من �أي دين اخر ونفس الاعتقاد يراه لك 

يف داينته ومنطقته الثقافية )1( .  

من غري املمكن الاحتفاظ  مبعيار واحد  للحقيقة فعىل سبيل املثال امل�سيحية 

تعترب نف�ها متفوقة عىل الاسالم ... ان امل�سيحيني يبالغون يف الأمهية التارخيية ويشريون 

هبذا الصدد اىل البعد غري التارخيي للقصة اليت اوردها القر�آن عن زايرة ابراهمي اىل مكة 

هامل حقيقة الرموز ويف  هناية املطاف قد  ان هذا الرتكزي عىل البعد التارخيي قد �أمكهل اإ

تكون احلقيقة الرمزية اكرث امهية من احلقيقة التارخيية ، ذلا فان الانتقادات امل�سيحية 

لالإسالم والانتقادات االإسالمية للم�سيحية وعىل الرمغ من ان الطرفني قد قبال هبا الا 

اهنا ال تبدو مقبوةل للمراقب احملايد الن تكل الانتقادات ال تبدو موضوعية . وبعبارة 

�أخرى ال يوجد يف هذه احلاةل اية موضوعية يف مقارنة دين ابدلين الأخر . من ال�هل 

عطاء �أتباع احد ادلينني �أسسباب موضوعية لربهنة تفوق دينه عىل ادلين الاخر  ن�بيًا اإ

، ولكن هذه الأسسباب سستكون ضعيفة ومتحزية من وهجة نظر �أتباع ادلين الأخر الهنم 

لي�و من نفس البيئة الثقافية ادلينية للطرف الأول ... .ولن يكون هناكل مفر من هذا 

امل�أزق ذلا فان علينا بلك تواضع ان نعيش معًا )2( .

هناك طريقة ، عىل �أية حال ، للميض قدما ، ان معلية التعايش بني ادلين 

واالإقلمي الثقايف يف سسياق اكت�اب االإقلمي الثقايف مبادئ التجانس الأساسسية واليت من 

البداية  نقطة  عامليًا يه  العلمية  النظرة  . ان توسع  العامل  نطاق  تتطابق عىل  احملمتل ان 

العلمية فاهنام كأمر واقع  النظرة  تتالقيان مع  الثقافة وادلين  العملية ، فكام ان  يف هذه 

سسيكوانن قريبني من االإقلمي الثقايف لدلين الاخر وهبذه الطريقة سستكون هناكل حركة 

بطيئة حنو ثقافة متجان�ة لأحناء العامل ، ويف مثل هكذا وضع ، فان مقارنة موضوعية 

القضااي  الثقافة املتجان�ة فان  التوصل اىل  للأداين سسيكون امر ممكنًا .  ويف سسياق 

1-   Watt,Islamic revelation,p115 .
2-  Ibid, p116 . 
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مقارنة الاداين  ابالإماكن  سسيكون  انه  مبعىن   . بنف�ها  لها  حاًل  سستجد  العالقة  ادلينية 

... ولكن من هو الشخص اذلي يقارن ادلين ، خالل العقود القليةل القادمة  سوف 

تتحقق اشسياء هممة ، مثل القدرة عىل املوامئة بني الأشاكل التقليدية ومنتجات الظروف 

املعارصة، والقدرة عىل ادماج قمي معرتف هبا يف الاداين الأخرى  )1( .  

امل�ستقبل  ويف  احلارض  الوقت  يف  ابنه   : ابلقول  اجملادةل  هذه  تلخيص  ميكن 

املنظور سسيكون رضوراًي الاعرتاف بـ«تاكمل« معني بني الاداين الكربى . لك دين 

�أي من  يظهر  . مل  اكرث من ذكل  يتعدى  معينة ولكن ال  ثقافية  هو صاحل يف منطقة 

الاداين قدرته عىل ان يكون صاحلًا للك املناطق الثقافية رمغ حركة البعثات امل�سيحية 

واالإسالمية ، وطاملا ان لك دين صاحل يف منطقة ثقافية معينة ، فان الاداين تمكل 

بعضها البعض الاخر يف اقلمي معني  ، واليت ست�اعد الان�ان عىل ان يعيش حياة 

سعيدة  )2( .

2 - مهمة وحوار )مقاطع من كالم المستشرق مونتجمري وات(
يف ضوء  التحليل الوارد �أعاله عن الوضع املعارص يبدو ان العمل التبشريي، يف    

القرن التاسع عرش و�أوائل القرن العرشين، كام يفهمه امل�سيحيون الأوربيون والأمرياكن مل 

يعد ممكنًا الا يف حاالت منعزةل،  ومن اجل فهم �أسسباب ذكل سسيكون من املفيد النظر 

ليت جرت يف املايض، وحماوةل معرفة  يف بعض احلاالت من العمل التبشريي الناحجة اإ

ابن العهد  �أسسباب النجاحات . اكن اول معل تبشريي واسع يف االإمرباطورية الرومانية اإ

اجلديد قاده بولس وغريه من الرسل  وبشلك عام فقد اكن هذا التوسع يف منطقة ذات 

ثقافة متشاهبة، واكنت ابرز جناحات بول بني ساكن املناطق احلرضية حيث اكن هناكل 

ابلفعل بعض التداخل بني االإغريقية والثقافة الرشقية ، واكن من بني اكرث املتحولني ورعًا 

1-  Watt,Islamic revelation, p116-117 .
2-  Ibid, p117 .
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من صفوف » �أولئك اذلين خيافون هللا« مه من الوثنيني اذلين جذبهتم التعالمي والعبادة 

الهيودية املعزوةل . وهكذا اكن انتشار امل�سيحية يف �أسسيا الصغرى و�أورواب ... )1( .

ينبغي النظر اىل التوسع امل�سيحي يف �أورواب الغربية مبدى عالقته مع االإمرباطورية 

الرومانية فقد اكن هناكل توسع يف االإمرباطورية نف�ها ، تبعه قبول امل�سيحية من قبل 

وتفككها  االإمرباطورية  الحن�ار  اكن  ولقد   ، روما  العامصة  يف  الأشخاص  من  العديد 

حتت ت�أثري الغزو الرببري ، واذلي قاد اىل ركود امل�سيحية ، لكن بعد القليل من الوقت 

الناس اذلين اكنوا سابقًا جزءًا من  لتلبية احتياجات  وجدت امل�سيحية نف�ها مطلوبة 

االإمرباطورية ، او �أولئك اذلين مل يكونوا من جزءًا مهنا  لكهنم ت�أثروا ابلثقافة الرومانية ، 

وبغض النظر عن امل�سيحية فمل يكن للغزاة الرببر  �أو �أتباعهم �أي دين ... حيث انترشت 

امل�سيحية يف �أورواب الغربية مث  اعتربت الثقافات اخملتلفة واملتنوعة وكأهنا  من منط واحد .

اكن التوسع امل�سيحي من خالل اجلهود التبشريية يف القرن التاسع عرش  و�أوائل    

القرن العرشين مشاهبًا يف نقاط معينة مع التوسع  اذلي جرى يف زمن سابق ،  مع وجود 

الاختالف يف بعض النقاط ، فارتباط التوسع ال�ابق مع انتشار الثقافة الرومانية اكن 

موازاًي مع عالقته ابنتشار الثقافة الأوروبية يف القرن التاسع عرش . واكن من �أمه جناحات 

احلركة التبشريية هو بني الناس من ذوي الثقافة الب�سيطة ، خصوصًا يف الأماكن اليت مل 

يكن فهيا دين منظم ليدمعها .  يف �أجزاء كثرية من �أفريقيا عىل سبيل املثال حيث اكنت 

الثقافة احمللية تضمحل فان الأفارقة قبلوا بتكنولوجيا وثقافة الرجل الأبيض ، كام قبلوا 

بدينه كذكل )2( . 

يف  القدمي  والتوسع  احلايل  التوسع  بني  الاختالفات  هو   ... ذكل  من  الأمه 

�أورواب الغربية . لقد اكنت احلركة  التبشريية الأخرية حتاول اخرتاق الأقالمي الثقافية يف 

العامل اليت ت�سيطر علهيا من اداين اخرى ، فلقد �أراد ساكن هذه املناطق احلصول عىل 

1-  Watt,Islamic revelation, p117 
2- Ibid, p118 . 
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ال �أهنم يف نفس الوقت اسسمتروا بوالهئم دليهنم اذلي  التكنولوجيا الغربية وثقافهتا املادية، اإ

التبشريية  احلركة  جناح  فان  وهكذا   ، الأوربيني  دين  عىل  متفوق  ب�أنه  يعتقدون  اكنوا 

امل�سيحية اكن حمدودًا للغاية يف هذه الأقالمي ، وجاء معظم املتحولني دينيًا من �أشخاص 

اكنوا عىل هامش تكل  الثقافات، او من اذلين مل يكونوا راضني عن وضعهم الاجامتعي. 

اذلي  ولكن لك  احد  مي�هم  مل  العظمية  الأداين  لتكل  والروحيني   الفكريني  القادة  ان 

�أصبحوا عىل عمل ابمل�سيحية ابعتبارها حتداًي لنظاهمم ادليين  وقد اختذت  �أهنم  حصل 

خطوات ملواهجة هذا التحدي، ويف الأقالمي ذات الثقافات الغريبة اكن من الصعب مباكن 

ان جتد امل�سيحية موطئ قدم فهيا . وينطبق ذكل بشلك خاص عىل املناطق الثقافية  

االإسالمية)1( .

تبقى جامدة ، عىل العكس من ذكل ،  العاملية  �أن الأداين  ن هذا ال يعين  اإ

فبغض النظر عن احلركة التبشريية امل�سيحية فان لك املناطق الثقافية الكبرية اكن علهيا 

ان تواجه حتدايت اطلق علهيا  » الت�أثري الغريب« والعنرص الأسايس يف هذا الت�أثري هو 

التكنولوجيا الأوروبية ، وليس اقل من ذكل التطور يف وسائل االتصال وهذه قادت 

اىل املشاركة يف بعض فروع الاقتصاد العاملي  ومن مث اىل املشاركة ال�سياسسية ، واكن 

البد ان يتدرب الأشخاص عىل كيفية اسستخدام الاخرتاعات �ألأوروبية ، وهذا جيعلهم 

عىل متاس مع النظرة العلمية ، وهكذا فان عودة ظهور الأداين العاملية ، امنا يه حاةل 

دفاع ضد الهجوم اذلي تعرضت هل مواقعها من احلركة التبشريية امل�سيحية ، واسستجابة 

والاجامتعية  الاقتصادية  التجارب  من  الاكمةل  اجملموعة  قدمته  اذلي  الأوسع  للتحدي 

وال�سياسسية والفكرية )2( .

بيامن اكن حيدث هذا لالداين يف العامل ، يف الوقت نف�ه اكنت هناكل معلية 

تشويه دلوافع احلركة التبشريية بني امل�سيحيني . رمبا اكن هذا التشويه موجود طوال القرن 

1-  Watt,Islamic revelation,  p118-119 .
2-  Ibid, p119.
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التاسع عرش مع درجة من االإرتباك بني اجنازات امل�سيحية وبني احلضارة الغربية. بعد 

احلرب العاملية الأوىل اكنت هناكل مبالغة ، بني مؤيدي البعثات  التبشريية  امل�سيحية 

... لقد دخلت روح الاسستقطاب عندما مل يعد تركزي الاهامتم عىل توفري احتياجات 

الرجال والن�اء الروحية ، بل عىل الرخاء ابملعىن املادي للمجمتع امل�سيحي وللكني�ة ، 

وميكن توثيق ذكل بطرق خمتلفة ، فاكنت هناكل عبارات مثل » غزو العامل من اجل 

حصائيات التبشري وابخلصوص �أعداد املتحولني والتوسع  امل�سيح« فضاًل عن الاهامتم ابإ

تناقض  النقطة ابذلات اكن هناكل  الكنائس احمللية ، وخبصوص هذه  العضوية يف  يف 

صارخ مع االإسالم ... الن اجملمتع االإساليم جيعل من هؤالء  الأشخاص املتحولني �أخوة 

عالن حتوهلم . وان مثل هذا املوقف ينطلق من ثقة معيقة يف حقيقة دين املرء،  هلم عند اإ

ثقة ال تتطلب دمعها ابالإحصائيات ، من انحية �أخرى فان امل�سيحيني الرشقيني اكنوا  

يعانون من �أزمة ثقة ابلنفس ، فلقد الحظوا تفكك تكل احلاةل املادية وال�سياسسية والهمينة 

الاوروبية اليت اكنوا يفخرون هبا ...  )1( .

اذن مل يكن ممكنا ، يف احلاةل املعارصة ،  فهم امحلالت التبشريية كام اكن عليه 

احلال يف القرن التاسع عرش عدا بعض احلاالت الاسستثنائية . ومل تعد البعثات التبشريية 

مطلوبة يف بعض املناطق كام اكن عليه احلال ، طاملا ان هناكل كنائس حملية �أخذت 

عىل عاتقها حتمل امل�ؤوليات مبا يف ذكل تبشري زمالهئم ، ويف الواقع حىت �أولئك اذلين 

يُرسلون من �أورواب و�أمرياك ينظر هلم عىل �أهنم خيدمون الكني�ة الأصلية ، وهكذا مت 

رسال الوالكء امل�أجورين اإىل بدلان ذات  استبعاد الوسائل التقليدية  وخصوصًا مبد�أ اإ

ثقافات غريبة لتحقيق هدف �أسايس هو  نرش رساةل دينية ، ومن اجل البحث عن 

�أتباع جدد دليهنم ... )2( .

 كام مت تطبيق مفهوم جديد  للعالقة بني الأداين �أيضا وهو » احلوار«  وهذا 

1-  Watt,Islamic revelation, p119-120 . 
2-   Ibid, p120 .
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قد مت فهمه بطرق خمتلفة، فالبعض يتصور وكأهنا جمرد مؤمترات عالية امل�ستوى قد تنهت�ي 

املفكرين  بعدد من  ما مرتبطة  نوعًا  الفكرة  ان  تبدو هلم  ببياانت متفق علهيا، و�آخرون 

امل�سيحيني وامل�لمني يعقدون عددًا من الاجامتعات ينظرون فهيا بصياغات متناف�ة 

الفرضيات  هذه  بعض  ان  اسستنتاج  اإىل  سيتوصلون   الوقت  ومبرور  العقيدة،  ملبادئ 

كعنرص  احلوار   عن  يتحدث  الأخر  البعض  ان  كام  حصيحة.  غري  والأخرى  حصيحة 

مع  »احلوار  كتابه  اهن�ى  اذلي  ال�ويرسي   الاكتب  مثل  الادن،  احلد  يف  للتبادلية 

الاسالم« ابلنداء الأيت اىل امل�لمني:  »حنن نطلب منمك بشلك خاص جدًا ، انت اذلين 

�أكدمت القرابة بني دينينا ان تدرسوا فكرة ان الغرب دليه يشء يقدمه �أكرث و�أح�ن  من 

حضارته ، واليت يه ر�أسامهل واخرتاعاته : اهنا لكمة احلياة ، الرؤية ململكة هللا،  و�أمل 

هنايئ تعرب عنه هذه اللكمة ، امس واحد ، هو ي�وع  امل�سيح« )1( .

ال ميكن اعتبار ان هذا حوار ذا معىن همم . ان هذه العبارات ال ميكن ان توصل 

�أي يشء حىت للم�مل املثقف تثقيفًا عاليًا . واذا اكن سريد عىل هذه املقوةل فانه سسيقول 

آن ... . ابن اللكمة العليا يه القر�

 اذا ابقينا هذه النقطة يف الاعتبار ، ويه ان احلوار ذي الصةل هنا هو بني 

اشخاص من اقالمي ثقافية خمتلفة فانه سينظر اليه ابنه حوار يتوقع منه درجة عالية من 

الانفتاح ملا يقوهل الشخص الأخر، لن يكون هناكل حوار من �أي نوع اىل �أن ي�سمتع 

لك طرف اىل الطرف الاخر اىل حد الفهم ملا يقال، وذكل امر صعب خصوصًا بني 

ثقافات اجنبية ... اذا اكن امل�سيحي وامل�مل يبحثون فقط عن جمادةل الطرف الاخر 

ف�وف جيدون العديد من احلجج ولكن هذا لن يقود اىل حوار . فاحلوار يتطلب �أواًل  

االإرادة للتعمل ، ومع اختالف احلضارات هذا يتطلب مزيدًا من الصرب يك تصبح العنارص 

ماكن  ابإ سسيكون  النوع  هذا  من  بعد معلية طويةل  م�ألوفة للك طرف،  الغريبة  العقلية 

الشخص الاسسامتع بتقدير مناسب عندما يتحدث الأخر، والجل ان يصبح ما يقوهل 

1- Watt,Islamic revelation, p120-121 . 
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احد الاطراف م�ألوفًا دلى عقلية الطرف الاخر يتوجب عىل الطرف الاخر ان يكون 

ماكنه تقدير قمية ادلين الاخر وعندها سيبد�أ ابلت�اؤل  اكرث انفتاحًا ، حيث سسيكون ابإ

هل توجد طريقة ميكن هبا ادماج هذه القمي يف دينه . ان املقطع اذلي اقتب�سناه للاكتب 

امل�سيحي يف اعاله حياول ب�أدب ان يشجع امل�لمني عىل ان ينظروا يف اماكنية اضافة 

يشء دليهنم ، من دون التخيل عن اساسسيات ادلين ، لكنه فشل مك�سيحي ان ي��أل 

ان اكن دلى الاسالم يشء يقدمه يك حياول اضافته اىل م�سيحيته )1( .  

يبدو من الرضوري ان يتواصل احلوار احلقيقي اذلي يعطي احلق للك حماور للمتيزي 

تباعه من  بني الرساةل الاجيابية دلاينته ودفاعها ، وابدلفاع يقصد الت�أكيدات واحلجج اليت متنع اإ

تباع ادلين  الاخر ... )2( . االإرتباك جراء الانتقادات والت�أكيدات املعاك�ة من اإ

الأداين  ازاء  فهيا خصوصًا  ومبالغ  فة  تكون حمرمّ ما  دامئًا  ادلينية  ادلفاعات  ان   

ن امل�سيحية  اكن علهيا ان تدافع عن  نف�ها  الاخرى اليت لها انصال معها ، ففي فرتة تكومّ

ضد الهيودية ابدعاهئم ان امل�سيحية دليا تف�ري متفوق للعهد القدمي ، ويف فرتة الحقة 

برزت وهجة نظر تقول ابن الهيود مه امل�ؤولون عن موت امل�سيح وقد اعرتف جملس 

الفاتياكن الثاين مؤخرًا ابن هذا حتريف وحاول تصحيحه . ومن دفاعات امل�سيحية ضد 

الاسالم اهنا تضمنت الاعتقاد ابن محمد اكن دجااًل واعيًا الن الاسالم حيايب الشهوة 

اجلن�سية عند الرجل . وان ادلين الاساليم انترش بقوة ال�الح ، اما دفاعات الاسالم 

ضد الهيودية وامل�سيحية فاكنت بت�أكيد حتريف كتهبام املقدسة . لن يكون من املغاالة القول 

ابنه حيامث يقارن دين نف�ه مع ادلين الاخر هناك حتريف ومقدار من الباطل فامي يقوهل 

عن نف�ه وعن الأداين الاخرى ، وهذه يه الاشاكلية حيامن ننربي يف الأخري لدلفاع 

فنقول: » ان ديين هو ادلين الأخري  وهو اعىل من بقية الأداين ويتضمن حقائق عن 

1-   Watt,Islamic revelation,p121 .
2-  Ibid, p122 .
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العامل وحياة االإن�ان«  )1( .

اذا اكنت هناكل بداية حلوار حقيقي جيب ان يتخىل لك طرف عن دفاعاته،  

ففي احلوار مع االإسالم جيب عىل امل�سيحيني التخيل عن القول ابن محمد دجال  وغريها 

من الآراء املامثةل ، ومن املؤكد ان من يقول« ال اسستطيع التخيل عن ديين لأنه هو ادلين 

الاعىل واان ملزتم هبذا الاعتقاد ...« ان مثل هذا القول ينطوي عىل سوء فهم كبري . ان 

الرجال ال يغريون ديهنم اىل دين اخر بعد تقيميه من قبل اداين اخرى ، مث ان هناكل 

قناعة وهو ما تبىن هذا الكتاب مناقشسته ، ويه انه يف الوقت احلارض من امل�ستحيل ان 

تقارن الأداين حبيادية مطلقة لأنه ال احد يعرف االإسالم وامل�سيحية من ادلاخل بشلك 

اكيف . ومن غري املمكن ان يقوم الشخص املتحول هبذه املقارنة �أيضا ، لأنه سسيكون 

متحزيًا ايضا ول�بب مشابه ال احد ي�ستطيع ان جيري مقارنة موضوعية لمثرة لك من 

ادلينني... ابختصار ال ميكن تربير القول » ان ديين اح�ن من دينك«  ما قد ي�ستطيع 

قوهل هو » هذه الرساةل االإجيابية دليين واعتقد اهنا حصيحة«  )2( .

طاملا ال ميكن اجراء مقارنة بني الأداين �أي ال يوجد تقيمي لها من حيث التفوق 

او ادلونية ، ميكن �أن تكون صاحلة كام  ان روح احلوار  تتطلب وجوبية جتنب مثل هذه 

املقارنة ... ان الرغبة يف جتنب املقارانت قد تعززت بتعالمي عمل النفس احلديث واذلي 

ترى ب�أن الت�أكيد عىل التفوق يه عالمة من عالمات الضعف . اذا اكن املرء مقتنع فعاًل 

حبقيقة معتقداته فان الامر ال حيتاج دلمعه ابلت�أكيد عىل تفوقه عىل الاخرين ، قد تشعر 

امجلاعة ادلينية حباجة بعض �أتباعها ضعيفي االإميان اىل رضورة يف الت�أكيد عىل تفوق ديهنا 

كام انه اعرتاف عىل وجود ضعاف الاميان دليا . اذا كنا نريد حقا احلوار مع الأداين 

الأخرى واذا كنا نريد ان نعيش ابملشاركة يف هذا العامل فان علينا ان نبتعد عن القول 

1-   Watt,Islamic revelation, p122-123 .
2-  Ibid, p123 . 
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ابن ديننا هو �أعىل من الأداين الأخرى )1( .

عودة  اإىل الشلك القدمي للبعثات امل�سيحية . مل يكن  بولس الرسول الأعظم، 

موظفًا م�أجورًا لأنه اكن يفضل احلصول عىل �أجره اذلي يعيش به من جتارة صناعة اخليام 

... هبذه الطريقة شارك بولس حياة الناس قبل ان يتحدث معهم عن قضااي ادلين، ملثل 

هذا املفهوم يعود امل�سيحيون املعارصون وغريمه . ان البعثة يه نشاط الان�ان اذلي 

ينجز معاًل مفيدًا يف هذا العامل  بعيدًا عن ادعاءات حقائق ادلين . ان اخوة امل�سيح 

امل�سيحية.  البدلان غري  الفقراء يف  الناس  متواضعة بني  يدوية  ب�أعامل  اشستغلوا  الصغار 

واخرون طوروا بدلان من خالل هماراهتم الثقافية والصناعية والزراعية . و�أثناء قياهمم 
للناس،  مفتوحة  حياهتم  اكنت   . الغريبة  والثقافات  الأداين  �أتباع  يشاركون  فهم  بذكل 
وامجليع مبقدورمه مالحظة كيف ان ديهنم ميكهنم من التعامل مع املش�لك امل�ألوفة دليم. 
اهنا شهادة حياة ممكن ان تف�ح اجملال للجميع لريوا » انجت«  دين الرجل يف حياته ويه 

لي�ت حياة خاصة وامنا حياة مشرتكة )2( . 

 ان الشخص اذلي يشارك حياة ثقافة غريبة  قد يندمج مع خمتلف الافاكر 
ذلكل ادلين ولتكل الثقافة . فهو اذن سسيكون يف وضع �أفضل ملعرفة حقائق دينه ابلطريقة 
اليت حتىض بتقدير الآخرين . وبال شك فانه سسيكون قادرًا عىل الاسستجابة دينيًا لبعض 
ممارسات و معتقدات ادلين الأخر . يبدو ان هذا هو شلك احلوار وادلين اذلي سسيكون 

يف امل�ستقبل القريب ...  )3( .

3 - قبول التكامل )مقاطع من كالم المستشرق مونتجمري وات(
لقد حان الوقت لتلخيص النقاط اليت طرحت يف حماوةل للوصول اىل اسستنتاج. 

الغربية،  والتكنولوجيا  العلوم  اساس  عىل  احلارض  الوقت  يف  ماداًي  متوحد  العامل  ان 

1-   Watt,Islamic revelation,  p123-124 .
2-  Ibid, p124-125 .
3-   Ibid, p125-126 .
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ولكنه بعيد جدًا عن التوحد يف عنارص اخرى كثرية. فاجملمتعات ادلينية الكربى مازالت 

حمتفظة حبيويهتا مثلام هو واحض يف عودة الأداين يف الآونة الاخرية . اللك يشرتك ابحلوار 

تفي باكفة حاجات  العلمية ال  النظرة  ان  يتضادوا معها حيث  العلمية. وقد  النظرة  مع 

الان�ان... يف الوقت نف�ه حتاول الأداين الكربى ان تتكيف مع احلاةل املعارصة  اليت 

احلارض دليا  الوقت  الأداين يف  فان مجيع  ، وهكذا  التكنولوجية  التطورات  �أوجدهتا 

اشسياء مشرتكة سواء �اكنت يف احلوار ام العمل ، واحلاجة للتكيف مع الثقافة والتكنولوجية 

فان  ومع ذكل   . الأخرى  الأداين  من  اكرث  ما سستكون  دين  اجنازات  فان  هذا  وعىل 

التقدم  ماتزال صعبة وان  االتصاالت  ان  احلياة سستجد  املشاركة يف  الأداين رمغ هذه 

ابحلوار  سسيكون بطيئًا ، ولعقود قادمة عديدة ست�ري الأداين الكربى جنبًا اىل جنب 

مع لك من حيقق جناحًا يف بيئته ، ذلا فان علهيم ان يتعلموا قبول البعض للبعض الاخر 

كنوع من التاكمل يف املرحةل الراهنة عىل الاقل  )1( .

فيه من وهجة  ينظر  ان  بد  التاكمل ، فال  النظر يف موضوع  للعامل  اذا مسح 

النظر ادلينية ، امل�سيحيون حيبون اسستعامل هذه العبارات » الهدف من اخللق« و » 

نظام احلياة احلقيقي » ولنفرتض ان هذه العبارات نقلها الاجنيل للبرش استنادًا اىل ما 

ذكرانه سابقًا ، فان مثل هذه احلجج جيب التخيل عهنا عىل الاقل يف الاسستدالل ابن 

هذه الامور تت بشلك اكمل ومعروفة من قبل الأداين الأخرى ... لقد انتجت الأداين 

الكربى يف املناطق الواسعة نوعًا من التجانس عىل امل�ستوايت الفكرية والروحية واليت 

اطلقنا علهيا اجملمتع ادليين الثقايف ، وارتباط لك دين يف الثقافة اليت نش�أ فهيا ، ذلا فلن 

يكون من الانصاف مقارنة دين ابدلين الاخر . وابلنتيجة طاملا بقيت الثقافة املصاحبة 

لدلين كام يه فان الأداين ست�سمتر لتمكل بعضها البعض الن لك دين يتناسب مع عقلية 

الثقافة املصاحبة هل بقدر تعلق الامر ابحلقائق حول طبيعة الكون وحياة االإن�ان )2(.

1-  Watt,Islamic revelation, p126 . 
2-   Ibid, p126-127 .
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بطبيعة احلال، وعىل املدى الطويل، يتوقع ان يكون هناك دين واحد مجليع 

الأربعة  للمذاهب  انه سسيحتوي عىل اختالفات م�موح هبا ومشاهبة  العامل رمغ  �أحناء 

يف الاسالم ال�سين. ويبدو ان �أي توحيد لدلين البد ان يصاحبه توحيد يف الثقافة ، 

ان مثل هذه احلركة قد بد�أت  وهناكل ضغط علامين حيث عىل هذا الاجتاه . ولكن 

ليس من املرحج ان متيض الوحدة ادلينية بعيدًا ما مل ترافقها حركة حنو الوحدة الثقافية ، 

وقد تكون مثل هذه احلركة قد بد�أت ابلفعل مع الضغوط العلامنية .  ان هذا الضغط 

لوحده ال يكفي لتحقيق الوحدة  لأهنا ستتوقف عندما يت حتقيق الوحدة اصطناعيًا . ان 

الوحدة احلقيقة سستحصل كناجت عريض نتيجة القلق من كرثة التحدايت ... ان التحدايت 

الاكرث احلاحًا يه التكيف للظروف املعارصة . ما تريده البرشية وحتتاجه بصفة اكرب من 

ادلين يف الوقت الراهن ، هو الارشاد والقوة للعيش يف عامل فيه انتاج كبري للتكنولوجيا 

والصناعة واالتصاالت الرسيعة ، والاحتاد املادي  ولك التوتر النامج عهنا . كام اهنا حتتاج 

اىل التعامل عقليًا مع حتدي النظرة العلمية . هذا التكيف سسيحصل بال شك بطرق 

خمتلفة ولكنه سسيحصل ابلت�أكيد . سسيجعل من ال�هل عىل البرش التعامل مع مش�لك 

احلياة اليومية وعىل هذا الاساس سيت احلمك عىل الأداين )1( .

حيث يف عامل امل�ستقبل فان العديد من الناس سسيجرون اتصاالت مع �أشخاص 

من ادلايانت والثقافات الغريبة ، و سسمييلون اىل التكيف يف حماوةل ادماج هذا التقدم  

يف الأداين الأخرى ، ويف هذه احملاوةل  سستكون بعض الأداين اكرث جناحًا من الأداين 

الاخرى . ادلين الاكرث جناحًا هو من سسيعمل عىل ادماج قَيمّمُه يف الأداين الأخرى ، 

هو اذلي سسيك�ب متحولني اليه من الأداين الاخرى . الناس الاخرون سسيقدرون 

نتاجئ التكيف الناحج يف حياة اتباع ذكل ادلين . وسسيعملون عىل اجناز شيئًا مماثاًل دليهنم  

ولكن اذا اكنت النتاجئ غري مرضية  سسيحولون والءمه اىل ادلين الاخر ، ويف مثل هذه 

1-  Watt,Islamic revelation, p127-128 . 
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احلاةل سستكون املقارنة املوضوعية بني الأداين ممكنة  )1( .

يرى الكثري من امل�سيحيني ابن ادلين اذلي سسيتبناه العامل هو ادلين امل�سيحي، 

البعض من  ولكن هذا يشء بعيد وهو امر غري مؤكد . ونذكر هنا م�اةل واحدة ان 

الشعوب امل�سيحية البارزة قد ادينت ابلعنرصية ، فاذا اكن هناكل دين غري قادر عىل 

حل موضوع العنرصية بني اتباعه ، مفن غري املمكن ان يكون قادرًا عىل تقدمي حلول 

ملش�لك العامل الاخرى . لك دين فيه مزااي وعيوب . من بني مزااي الاسالم اجنازاته 

يف حتقيق الاخوة والقناعة العميقة هبا . ولكن من عيوبه انه حيجب مزااي الاخرين ، 

فاالسالم جيد صعوبة يف ادماج قمي الأداين الاخرى . ان الاسالم ابلت�أكيد منافس قوي 

يف توفري اطار ادلين الواحد يف امل�ستقبل  )2( .

ليس من الرضوري يف الوقت احلارض توقع ... امل�ستقبل مفا سسيحدث ابلضبط 

لن يكون نتاجًا لتخطيط البرش بل هو من معل قوى الالوعي ... سسيكون من الهمينة 

الالهية عىل خطط الان�ان ... )3( . 

1-   Watt,Islamic revelation , p128 .
2-  Ibid, p128-129 . 
3-   Ibid, p129 .
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قراءة نقدية ملا ورد يف الف�سل الثامن

1 - االسالم في مستقبل العالم
     مل خيفي امل�ترشق وات هواجس اخلوف من ادلاينة الاسالمية وم�ستقبلها بترصحيه 

واحضة  الفصل اكنت  هذا  ونصوصه خالل  ملصلحة الاسالم،  سسيكون  امل�ستقبل  ان 

ورصحية، ففي وقت مبكر جدًا نبه اىل هذا اخلطر، ووضع حلول ملواهجته من خالل 

ما طرحه ملعاجلة العالقة بني امل�سيحية والاسالم، عن طريق ت�أسيس عالقة جديدة 

بيهنام تؤدي يف هناية املطاف اىل ايقاف اخلطر الاساليم عىل الوجودي امل�سيحي . لقد 

بدا واحضًا انه مندفع ابجتاه صياغة عالقة جديدة بني ادلاينتني، ويف تقديري انه �أراد من 

خالل طرح هذا النوع من العالقة، لالبقاء عىل اقل تقدير عىل حال الكيان امل�سيحي 

كام هو، الن امل�سيحية سزتداد مبرور الوقت ضعفًا واضحالاًل ، وسسيقل وجودها لكام 

تقدمنا ابجتاه امل�ستقبل ان مل تكن هناكل حلول ومعاجلات .

   ان املناف�ة اليت بد�أت بني امل�سيحية والاسالم منذ قرون طويةل مل ت�جل انتصارًا 

دينيًا واحدًا للم�سيحية عىل الاسالم من حيث المتدد والتوسع ، وال من حيث الادةل 

والرباهني عىل اصاةل ومتانة العقيدة ادلينية اليت يعرب عهنا وات ابهنا دفاعات دينية يامج 

ادلاينة الاسالمية  عىل  املنترص  مبظهر  تظهر  مل  امل�سيحية  ادلين الاخر.  دين  هبا لك 

الغربية كحضارة مادية  نقول ان احلضارة  ال�ابقة، وميكن ان  العصور  امتداد لك  عىل 

ظهرت مبظهر املنترص وامل�سيطر وصاحب القوة يف مقابل احلضارة العربية او احلضارة 

الاسالمية املرتاجعة، ولكننا حيامن نتحدث عن اجلانب ادليين وليس املادي، فان الامر 
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اهنا  الغربية ال جند  للبيئة  نتحدث عن ادلاينة امل�سيحية مكمثل  متامًا الننا حيامن  خمتلف 

قدمت نف�ها بشلك واحض ومقبول ومؤثر . فامل�سيحية مل حتتوي عىل حلول للك املش�لك 

البرشية ، الهنا جعزت عن سد الثغرة الكبرية اليت طالت اصل العقيدة امل�سيحية ، كام 

ادلاينة  قلب  من  املنبثقة  ل�لوكه  املوهجه  لالن�ان  العملية  التطبيقات  الترشيعات  ان 

امل�سيحية ، مل تنجح يف حل مش�لكه اطالقًا . يف املقابل جند ان ادلاينة الاسالمية تعرب 

عن نف�ها اببرز التعابري عىل لك امل�ستوايت والسسامي العقيديُة مهنا والترشيعية . وذلكل 

مل ي�جل التارخي ان امل�سيحية تفوقت دينيًا عىل الاسالم ، ولن يتحقق هذا التفوق 

الا اذا حتول الغرب مجيعا العتناق الاسالم وتبين نرشه من جديد وفق رؤية جديدة 

بعيدة عن العصبية والتطرف . وهذا ما اتوقع حصوهُل يف غضون هناية القرن احلادي 

والعرشين .  

     اذا رجع بنا الزمن اىل العصور الوسطى جند ان اخلطاب ادليين امل�سيحي خطاب 

متشسنج ، خطاب يدف للت�قيط والنيل من الرموز املقدسة لدلاينة الاسالمية ، فمل 

يعرتفوا بنبوة النيب محمد )( ، كام اهنم وصفوه اببشع الاوصاف ، يف حني ان اخلطاب 

الاساليم هو خطاب همذب ومعتدل ، يتحدث عن امل�سيحية وعيىس )ع( ، مبنهت�ى 

الاحرتام ، والتظهر عالمات التشويه والانتقاص اليت جندها واحضة وابرزه يف اخلطاب 

مهنزمه  ادلوام  امل�سيحية اكنت عىل  ان  امه الادةل عىل  بني  من  هذا الامر   . املقابل 

امام الاسالم . هذا الهتذيب والاعتدال يف اخلطاب الاساليم منش�أه الالزتام حبدود 

اخلطاب القر�آين ، والاخري معروف ابنه خطاب معتدل ، ذلا بقي اخلطاب الاساليم 

ملزتمًا حبدود ما جاء ابلقر�آن وضن اطاره  العام .   

     نعم اخلطاب الاساليم يُقاد ويُوجه من خالل اخلطاب القر�آين ، وقد بقي منضبطًا 

ضن هذه احلدود ، الن اخلروج عهنا هو خروج عن ادلاينة الاسالمية برمهتا . وعىل 

هذا الاساس الحظنا الهدوء والانضباط يف اخلطاب الاساليم ، يف مقابل التشسنج 

والانفعال يف اخلطاب ادليين امل�سيحي .
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      ادلليل الاخر عىل التفوق الاساليم يظهر لنا عرب اسسمترار الوجود الاساليم 

يف بيئته ، وات�اعه ليشمل بيئات اخرى ، ابلرمغ من لك احملاوالت اليت بذلهتا الفرق 

التبشريية يف حقبة الاسستعامر القتالع الاسالم واحالل امل�سيحية حمهل )1( ، ولكهنا 

فشلت يف ذكل ، وجعزت عن ان تكون ندًا لالسالم عىل م�ستوى المتدد والانتشار ، 

فطاملا ضعف وجودها وقل يف مقابل توسع امل�لمني ومتددمه ، لتتحول بعض الشعوب 

احمل�وبة عىل العامل امل�سيحي اىل ادلاينة الاسالمية . 

     الان ومن خالل الاحصائيات نلحظ المتدد الاساليم م�سمتر حىت ضن البيئة 

امل�سيحية، ويزداد اليوم بعد الاخر، وهذه احلقائق يه اليت تدفع ابجتاه صدور اطروحات 

مماثةل ملا ذكره وات، مه وجدوا ان م�ار املناف�ة بني امل�سيحية والاسالم غري جمدي 

لعالقة  يؤسس  اخر  م�ار  يطرحون  اخذوا  وذلكل  الكثري،  امل�سيحية خرست  الن 

جديدة بني ادلاينتني من خالل ذكل حترتم احداهام الاخرى ، عرب بوابة احلوار،  واملهم 

يف ذكل هو اخلالص من اخل�ائر الكبرية اليت مازالت امل�سيحية تتكبدها يف البيئات 

املمثةل لوجودها عىل الارض .

ممثةل  او  للم�سيحية  ممثةل  اكنت  اليت  الثقافية  البيئات  عن  يتحدث  هو  البدء  يف      

لالسالم، ويتحدث عن البيئة الثقافية املمثةل لالسالم ، وقد ورد يف حديثه معلومات 

غري دقيقة وخاطئة حيامن قال : ان العقلية الاسالمية يف مراكز الاسالم استندت عىل 

العقلية العربية يف القرن ال�ابع امليالدي ، مع اهنا ادخلت بعض من النتاج الاغريقي 

او نتاج امل�سيحيني الرشقيني . وهذا الالكم واقعًا غري دقيق ومضحك ! اذ كيف ت�تند 

يق من  العقلية الاسالمية عىل نتاج العقلية العربية !!! وايام نتاج الاخر ؟ وايام اكرث رُّ

الاخر ؟ هل ان العقلية الاسالمية اقل من العقلية العربية !!! و هل ان العقلية العربية 

ابماكهنا ان تنتج هذا الابداع اذلي تفوق عىل م�ستوى العامل يف مراحل زمنية سابقة !!! 

هذا الالكم غري حصيح الن العقلية الاسالمية مل تودل من رمح اجملمتع العريب او خمرجات 

1- ينظر كتاب : ادلايل ، الهادي ، وعامر هالل ، دراسة يف حراكت التبشري والتنصري ، ادلار املرصية اللبنانية .
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العقل العريب ، وامنا ودلت مما احتواه الاسالم بلك ما جاء به من خمرجات ترشيعية 

واخالقية واترخيية . الاسالم منظومة متاكمةل افصحت عن نف�ها فمتخض عهنا العقل 

الاساليم املتقدم ، والميكن ابي حال من الاحوال ان نن�ب ذكل النتاج المثني اىل 

العقلية العربية حتديدًا .

     اذن العقلية الاسالمية يه نتاج الاسالم الن الاسالم منظومة متاكمةل جتاوزت 

لك ما اكن سائدًا يف اجملمتع اجلاهيل اذلي انتقص من كرامة الان�ان وقميته العليا ، ومل 

يكن صعبًا مالحظة ذكل الفارق الكبري بني الواقع اجلاهيل قبل الاسالم وبني الواقع 

 . بفضل الاسالم  الريق  مبالغ  بلغ  اذلي  ادلاينة الاسالمية  ظل  يف  املتحقق  اجلديد 

ابالماكن القول ان العقلية الاسالمية شطبت مجمل ما �أنتجته العقلية العربية يف اجلاهلية 

، و�أحلت حمهل نتاج جديد . اما ابلن�سبة للمدخالت الاغريقية او امل�سيحية الرشقية 

احلاجة اىل  بنف�ها وعدم  اكتفاهئا  املنظومة الاسالمية وابلرمغ من  ان طبيعة  نقول   ،

�أي نتاج عقيل اخر ، الا اهنا اكنت ت�مح للنتاجات العقلية املفيدة اليت ال تتقاطع مع 

توجه ادلاينة الاسالمية ابحلضور ، وان تكون جزءًا من العقلية الاسالمية ، وذلكل 

نقول انه مُسِح لنتاجات العقلية الاغريقية وامل�سيحية الرشقية وهذا ال�امح ليس لقصور 

وحاجة العقلية الاسالمية لتكل النتاجات ، ولكن ل�امحة هذه ادلاينة واستيعاهبا للك 

شئ مفيد ، ولكون هذه املدخالت ال تتقاطع مع تعالمي الاسالم ، كام ان تكل النتاجات 

اكنت ب�سيطة الت�أثري ، ومل يكن لها تكل الاضافة الكبرية للعقلية الاسالمية . الن العقلية 

الاسالمية اكنت متقدمة ومكتفية مبا وصلت اليه بفضل الاسالم .

     النقطة الاخرى اليت اشار لها امل�ترشق وات ويه م��أةل ان امل�سيحية مل حتقق 

حضورها يف البيئات الثقافية اخملتلفة عهنا ، فاشار اىل مجةل من الاسسباب يف ذكل ، مث 

ُّظهر اي من الاداين قدرته عىل ان يكون صاحلًا للك املناطق الثقافية  طرح فكرة انه مل ي

!!! وهذا الكم خاطئ مجةًل وتفصياًل ، الن ما دعاه لهذا القول انه وجد الاسالم حيقق 

حضورًا ممتزيًا داخل البيئة امل�سيحية ، يف مقابل الفشل والرتاجع الواحض لدلاينة املقابةل 
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، هذا احلضور والمتدد ازداد يوم بعد اخر ، مفن الانصاف اذن ان ننظر اىل هذا المتدد 

والانتشار الاساليم عىل انه جناح وقبول يف لك البيئات اخملتلفة ، وان اختلفت ثقافيًا 

عن البيئة الاسالمية . ولهذا نقول ان الكم وات خاطئ بش�أن فشل الاداين يف ان 

تتوسع يف البيئات اخملتلفة . حيامن قال : ليس هناكل من دين قادر عىل ان يكون صاحلًا 

للك البيئات الثقافية اخملتلفة !!! نقول هل توقف هنا عند حدود امل�سيحية ، فامل�سيحيُة 

ابلفعل لي�ت صاحلة للك البيئات الثقافية اخملتلفة لالسسباب اليت حتدثنا عهنا سابقًا ، 

نعم يه داينة ضعيفة من الناحية العقيدية ، وضعيفة من الناحية الترشيعية ، ويه مل 

حتافظ عىل اصالهتا كام نزلت ، وامنا مجمل ما احتوته هذه ادلاينة يه مدخالت برشية غري 

اصيةل وغري صاحلة للك البيئات الثقافية ، الهنا صيغت صياغات برشية لتكون مالمئة 

لبيئة واحدة ، لقالب واحد هو اجملمتع الغريب . ولكن الاسالم خمتلف عهنا النه صاحل 

جململ البيئات الثقافية اخملتلفة كونه مل يَُصاَغ يف عقيدته ومنظومته الترشيعية ويف مفاهميه 

لرقعة او بيئة جغرافية حمددة ، وامنا فيه الكثري من املرونة اليت ابالماكن ان ت�ستوعب 

خمتلف الثقافات وخمتلف اجملمتعات وهذا احد امه عوامل جناح الاسالم . فلو اخذان 

احدى احلاالت املعربة عن استيعاب الترشيعات الاسالمية لظروف واحوال اجملمتعات 

الان�انية اخملتلفة ، لرنى كيف تكون صاحلة ومالمئة .

     عند احلديث عن نظام الزواج الاساليم التعددي عىل سبيل املثال وهو خمتلف 

عن نظام الزواج يف امل�سيحية اذلي يقوم عىل الأحادية ، فانه وفقًا للترشيع الاساليم 

ي�مح للرجل يف الزواج ابكرث من امر�أة واحدة عىل ان ال يتجاوز الاربع .هذا الترشيع  

جاء ملراعاة الظروف واحلاجات والثقافات اليت من دون شك يه متباينة وخمتلفة من 

جممتع اىل اخر ، وذلكل طبيعة التفاعل مع هذا الترشيع سستكون خمتلفة من جممتع اىل 

اخر ومن عرص اىل اخر ، وفقا لظروف لك جممتع ، ومع وجود هذا الاختالف يف 

درجة التفاعل بني اجملمتعات البرشية الا اهنم مجيعًا ال خيرجون خارج نطاق وحدود هذا 

للرجل  ابل�امح  اجملمتعات  ظروف  اسستوعب  الترشيع الاساليم  ان  مبعىن   ، الترشيع 
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الترشيع  هذا  يف  املرونة  فتحققت   ، اربع  او  ثالث  او  اثنتني  او  واحدة  من  الزواج 

لتتناسب مع الظروف اخملتلفة للمجمتعات ، اليت قد تعيش ظروف سيئة جدا مع نقص 

كبري يف اعداد الرجال ، فيليب هذا الترشيع احلاجة ، ويقدم احللول املناسسبة لهذه املشلكة 

. يف املقابل قد تعيش جممتعات اخرى ظروف مثالية وطبيعية وال تعاين من مش�لك 

يف وتفاوت يف اعداد الرجال والن�اء ، وابماكهنا ان تطبق الترشيع الاساليم نف�ه ، 

اذن هو ترشيع مناسب للك اجملمتعات الان�انية همام اختلفت ظروفها وتعددت مش�لكها 

مرحةل  ليناسب   ، الآحادي  الزواج  يف  ترشيعه  صاغ  امل�سيحي  اجملمتع  ان  حني  يف   .

حمددة او بيئة حمددة، من دون النظر اىل الظروف اخملتلفة للمجمتعات ، وابلتايل حيامن 

تغريت الاحوال وتبدلت ظروف اجملمتع امل�سيحي، وجدان ان ترشيعهم الآحادي مل يليب 

احلاجات ومل يعاجل املش�لك الاجامتعية ، فاعلن عن جعزه يف تقدمي احللول املناسسبة لواقع 

اجملمتع وظروفه اخملتلفة ، وخري مثال عىل ذكل ، ما شهدته اوراب وجممتعاهتا عقب احلرب 

العاملية الاوىل، وكذكل عقب احلرب العاملية الثانية ، من نقٍص كبري يف اعداد الرجال 

مقابل اعداد الن�اء، فلام مل يليب الترشيع امل�سيحي يف نظام الزواج حاجات اجملمتع ومل 

يعاجل هذه املشلكة ، نزلت هذه الاعداد الفائضة من الن�اء اىل الشارع ، فنُخرت بنية 

اجملمتع الاوريب وهتدمت اراكنه ، وشاع الف�اد فيه بدرجة عالية .

     اذن هذا هو الفرق بني ادلاينة الاسالمية وادلاينة امل�سيحية ، هو ان هناكل مرونة 

كبرية احتواها الترشيع الاساليم كون هذه ادلاينة يه نتاج اله�ي ، يف حني ان امل�سيحية 

وبعد ان ختلت عن ن�خهتا الاصلية اصبحت نتاج برشي ، والنتاج البرشي اطالقًا ال 

يرىق اىل ان يعاجل املش�لك البرشية ويقدم حلواًل مناسسبة لها .

2 - االسالم يسود وينتصر
اليت  التبشريية  احلركة  عن  يتحدث  وهو  العامة  ابلفكرة  يتصل  املبحث  وهذا       

فقدت  ان  بعد  للم�سيحية  الهيبة  او العادة  امل�سيحية ،  لنرش  الكني�ة  علهيا  اعمتدت 
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من امل�احات الكثري من البيئات اليت اكنت تنمتي الهيا ، واكن ذكل من خالل مرافقة 

هذه الفرق التبشريية حلركة الاسستعامر اليت بد�أت يف العرص احلديث ، وبعد ان متكنت 

افريقيا واسسيا  الكرة الارضية يف  الوصول اىل مناطق واسعة من  ادلول الاوربية من 

والامريكيتني ، وب�بب القوة اليت امتلكهتا اوراب متكنت الفرق التبشريية من الوصول 

اىل مناطق بعيدة واسستغرقت سسنوات طويةل تعمل عىل نرش امل�سيحية هناك ، ولكن 

ال�ؤال هنا هل حققت النجاح املنشود ؟ هل نرشت امل�سيحية ؟ نقول ان تكل اجلهود 

الكبرية وعىل امتداد قرون مل تمتكن من النجاح او حتقيق الاهداف املرسومة والسسامي يف 

البيئات الاسسيوية ، ورشق افريقيا ، لامتسك الاداين املنترشة فهيا ويف مقدمهتا ادلاينة 

الاسالمية ، وجعز امل�سيحية عن املناف�ة . ولقد اعرتف وات نف�ه بذكل الفشل حيامن 

قال : ان جناح احلركة التبشريية امل�سيحية اكن حمدودًا يف تكل الاقالمي . معىن ذكل اهنا 

فشلت يف حتقيق اهدافها يف الانتشار والتوسع يف البيئات اخملتلفة .

ال�ابع   القرن  من  ابتداءًا  الفتوحات الاسالمية  يف  ما حصل  ان   ، الواقع  يف       

امليالدي، واذلي ادى اىل انتشار الاسالم ، يه جتربة معد الاوربيون اىل تكرارها 

بشلك واحض يف العرص احلديث ، فاعتقادمه ان الاسالم انترش بقوة ال�سيف خالل 

الفتوحات الاسالمية دفعهم اىل حماوةل نرش امل�سيحية ابلطريقة ذاهتا ، من خالل مرافقة 

الفرق التبشريية امل�سيحية للجيوش الاوربية امل�ستعمرة . نعم الامر مشابه اىل درجة 

كبرية ملا حصل يف الفتوحات ، جيوش ع�كرية خترج من قلب اوراب وتتجه لل�سيطرة 

عىل مناطق واسعة يف افريقيا واسسيا ومناطق اخرى ، وت�ستعمر هذه الارايض وتتحمك 

مبصائر شعوهبا ومتارس لك اشاكل الضغط ، من اجل ارغام الناس عىل اتباع سسياسة 

الغرب وتنفيذ مطالهبم ، وهذه ال�سيطرة توظف لتغيري اداين تكل الشعوب وادخاهلم 

اىل امل�سيحية .

     اذن القوة وال�الح وظفتا لل�سيطرة عىل الشعوب ، ولكن الفارق كبري بني ما 

حصل للفرق التبشريية امل�سيحية ، اليت مل حتقق جناح واحض يف ذكل ، يف حني ان 
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ادلعاة اذلين رافقوا الفتوحات الاسالمية حققوا جناحًا كبريًا يف نرش الاسالم . حنن هنا 

امام سؤال هام جدا : هل ان النجاح يف نرش داينة ما حباجة اىل القوة وال�الح ؟ ملاذا 

امل�لمون حققوا جناحًا كبريًا يف نرش داينهتم ومازالوا ؟ وامل�سيحيون اخفقوا يف ذكل ؟ 

اين يمكن اخللل ؟

رصانة  ، ويف  الشعوب  تكل  لتطلعات  وحم�اكته  ادلين  طبيعة  يمكن يف  اخللل        

م��أةل  مت�اويتان يف  امل�سيحية  وادلاينة  ادلاينة الاسالمية  ان  هل   ، واصالته  ادلين 

التاكمل والشمولية والقدرة عىل تقدمي احللول للك املش�لك البرشية ؟ ابلت�أكيد الك غري 

مت�اويتني، فادلاينة الاسالمية تقدم لك ذكل ، ولكن امل�سيحية تتخلف عهنا كثريًا ، 

الهنا كام قلنا سابقًا ، دين طاهل التحريف فاصبح مبثابة ادلين الوضعي اذلي يتكون من 

املدخالت البرشية . نعم لقد احتوى عىل الكثري من املدخالت حفولته من دين ساموي 

اصيل اىل ماميكن التعبري عنه ابدلين الوضعي .

       امل�سيحية يف الواقع ملا وصفها وات ابهنا حمدودة الت�أثري ، قد صدق يف وصفه 

كوهنا حتتوي عىل ن�سبة عالية من املدخالت البرشية اليت حتدثنا عهنا سواء عىل م�ستوى 

العقيدة او التطبيقات الترشيعية العملية ، واملدخل البرشي يف الواقع الميكن ان يكون 

ابي حال من الاحوال ، مب�ستوى يرىق لالصل الاله�ي همام توفرت فيه مقومات الابداع 

البرشي .

      اذن ضعف امل�سيحية يف اجلانب ادليين اكن ال�بب يف حمدودية ت�أثريها ، وعدم 

جناهحا يف حتقيق الانتشار الواسع، يف تكل الاقالمي اليت بذلت لك شئ من اجل ان 

ادلاينة  طبيعة  اىل  يعود  برمته  الامر  اذن   . الاسستعامرية  احلركة  مرافقة  فهيا،  تنترش 

البرشية ، ولكام ضعفت الاصاةل يف الاداين  واصالهتا حىت تكون مؤثره يف اجملمتعات 

لكام قةل حاالت الت�أثري ولكام زادت الاصاةل يف الاداين ، لكام زاد م�ستوى الت�أثري وهذه 

م��أةل ال جدال فهيا .

      احدى اشارات وات الواحضة والرصحية ، اليت يعرب من خاللها عن خماوفه من 
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ان هذا الاح�اس  نعتقد سابقًا  كنا   . امل�سيحية  لوجود وم�ستقبل  مناف�ة الاسالم 

ابخلوف قد بدء يف منتصف القرن العرشين ، ولكن هناكل نص يورده وات يبني ان 

هذه اخملاوف والهواجس مبكرة جدا ، وميكن ان نقول اهنا متتد عىل اقل تقدير اىل القرن 

بد�أت مع هناية اخلامس  اعتبار ان احلركة الاسستعامرية  امليالدي ، عىل  التاسع عرش 

عرش وبداية ال�ادس عرش وابلتايل اسسمترت خالل القرون التالية ، مع مالحظة ان 

الفشل يف حتقيق  بوادر  ان  للحركة الاسستعامرية ، الا  مرافقة  التبشريية اكنت  الفرق 

الاهداف اكنت واحضة ، ذلكل عىل ما يبدو ، مه شعروا يف وقت مبكر ، ابن الاسالم 

هو منافس قوي هلم . ومن بني هؤالء امل�ترشق وات ، اذلي ر�أى ابن الغرب اكن 

يعتين ابحصائيات نتاجئ العمل التبشريي وابخلصوص اعداد املتحولني للم�سيحية ، فعرب 

عن ذكل بقوهل : اكن هناكل تناقض صارخ مع الاسالم مبعىن ان تكل الاعداد اكنت 

تشلك فارق كبري مع اعداد املتحولني لدلاينة الاسالمية . ومن هنا ن�ستطيع ان نقول 

يه مقدمات الشعور ابن الاسالم منافس قوي للم�سيحية ، بل هو ابرز من يدد 

م�ستقبلها بشلك واحض .

     من الاعرتافات املفيدة للم�ترشق وات ، انه ذكر بعض مقومات جناح ادلاينة 

الاسالمية ، ويف املقابل اشار اىل نقاط ضعف امل�سيحية ، فقد حتدث عن مبد�أ الاخوة 

اذلي اكدت عليه ادلاينة الاسالمية ، واذلي ي�امه بشلك كبري يف اشعار العنرص اجلديد 

ابنه جزء من الكيان الاساليم ، كام ويشعره بثقة كبرية ، وابلتايل يصبح فاعل ومتحرك 

يف مصلحة امل�لمني . عىل العكس من ذكل هو حال املؤس�ة امل�سيحية اليت جعلت 

من امل�سيحيني الرشقيني ومه ابالصل جزء من الكيان امل�سيحي جعلهتم يعانون من الثقة 

ابلنفس، حيامن جعلت مهنم اقل مرتبة وعزلهتم عن اخواهنم م�سيحيوا اوراب .

      بعد هذه الانتقاالت والاطروحات املثرية للم�ترشق وات ، حىت وصل ملا يريد 

لت�أليف هذا الكتاب ، لقد اقتنع وات ابن معاداة  الت�أسيس هل اصاًل ، وهو ما دفعه 

امل�سيحية لالسالم لن جتدي نفعًا للم�سيحية ابي حال من الاحوال . وان موقفها الاول 
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النيب محمد  اهتام  عن  فضاًل  ساموية  كداينة  ابدلاينة الاسالمية  بعدم الاعرتاف  املمتثل 

)( بشسىت الهتم الباطةل ، هو يرى ان هذا املهنج القدمي لن جيدي نفعًا بعد الان ، 

النه مل يوقف متدد امل�لمني وتوسعهم ، ومل يوقف ضعف امل�سيحية واضحاللها ، وذلكل 

هو يطرح مفهوم جديد للعالقة بني امل�سيحية والاسالم يريد ان يؤسس لعالقة جديدة 

بيهنام . هذه العالقة اجلديدة اليت يريد لها ان تكون حارضة وفاعةل ، هو يعتقد اهنا احلل 

الامثل والاخري لنجاة امل�سيحية والا فان غري ذكل فامل�سيحية اىل زوال .

      اذن يف مفارقة جديدة جند ان لغة اخلطاب الغريب انطالقًا من هذا الكتاب )كتاب 

الويح الاساليم( اذلي ال نبالغ فيه اذا قلنا ان صاحبه ممن تُعمتد اراهئم مكناجه توضع 

موضع التطبيق عىل ارض الواقع عند الغربيني ، فاقول : اننا من خالل كتاب وات هذا ، 

اننا امام لغة جديدة للخطاب الغريب ، ممثةل ابحد ابرز مفكريه املدركني خلطورة املوقف 

، هذه اللغة اجلديدة اليت تبىن خاللها وات خطااًب معتداًل ، وطرح مفهوم جديد للعالقة 

بني الاسالم وامل�حيية يقوم عىل احرتام متبادل بيهنام ، ويدعو للحوار والتفامه ويدعو 

لالحرتام املتبادل بني ادلاينتني . وهذا حبد ذاته تنازل كبري وحتول خطري يف اخلطاب 

الغريب وموقفه من الاسالم . اننا امام هذا املتغري ال حنتاج اىل ذاكء كبري الجل ان نقف 

عىل اسسبابه احلقيقية ، الشك ان هذه ادلعوات وهذه الرغبة ابجتاه عالقة جديده تقوم 

عىل احرتام ادلاينة الاسالمية ، امنا يه اوىل بشارات النرص دلين هللا ، واثنيًا الهنا خطة 

جديدة ي�عون من خاللها اليقاف الزحف الاساليم والمتدد اذلي وصل اىل مراكز 

نفوذمه وسسنبني ذكل يف الصفحات الالحقة .

للم�ترشق وات يطرح خاللها ت�اؤالت  انه من امجليل ان جند نصوص        كام 

يعلق عىل دعوات  فهو حني  النظر الاسالمية ،  موضوعية تصب يف مصلحة وهجة 

نداءًا  خاللها  ووجه   ، الاسالم  مع  احلوار  كتابه  يف  ضهنا  اليت  ال�ويرسي  الاكتب 

للم�لمني يف كتابه هذا قائاًل : حنن نطلب منمك بشلك خاص جدا انت اذلين اكدمت 

القرابة بني دنينا ان تدرسوا ان الغرب دليه شئ يقدمه اح�ن من حضارته ويه ر�أسامهل 
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واخرتاعاته اهنا لكمة احلياة الرؤية ململكة هللا وامل هنايئ تعرب عنه هذه اللكمة امس واحد 

هو ي�وع امل�سيح . يعلق وات عىل هذا الالكم وعىل دعواته للم�لمني ان حياولوا فهم 

العبارات وادلعوات لن تكون مؤثره يف امل�لمني وهذا  رساةل امل�سيح يقول ان هذه 

الاكتب فشل يف ان ي�ستمكل هذا ال�ؤال حيامن طلب من امل�لمني ان يفهموا ماذا 

سسيقدم هلم العامل امل�سيحي فهو مل ي�سئل ماذا سسيقدمه الاسالم للم�سيحني من اضافه ، 

مبعىن انه تعامل عىل اساس ان امل�سيحية ممكن ان تقدم الاضافة للم�لمني ، من دون 

ان يتعامل عىل اساس مماثل ،ويبحث فامي سسيقدمُه الاسالم للم�سيحية من اضافة .

      اذن عرب امل�ترشق وات عن خماوفه من مناف�ة ادلاينة الاسالمية لوجود وم�ستقبل 

امل�سيحية ، كنا نعتقد سابقًا ان هذه الهواجس واخملاوف قد بد�أت يف منتصف القرن 

العرشين ، عىل اقل تقدير اكن هذا الاعتقاد يف ذهين ، ولكن هذا النص الوارد هنا 

يف كتاب وات يظهر بشلك رصحي ان هذه اخملاوف وهذه الهواجس يه مبكرة جدا 

وميكن القول اهنا متتد عىل اقل تقدير اىل القرن التاسع عرش عىل اعتبار ان بوادر فشل 

نرش امل�سيحية من خالل الفرق التبشريية املرافقة للحركة الاسستعامرية قد ابنت بشلك 

واحض يف هذا التارخي ، كوهنا قد بد�أت مع انطالق التوجه الاوريب حنو اسستعامر ارجاء 

واسعة من العامل ، وابلتايل بعد ميض قرون من حماوةل نرش امل�سيحية وتعرث ذكل ، ايقن 

الغرب والسسامي رموز الفكر دليه ان ضعف امل�سيحية وقوة الاداين املناف�ة لها والسسامي 

البيئات اليت تنمتي الهيا ، اكنت  ادلاينة الاسالمية ، ومتاسك هذه الاداين وثباهتا يف 

امه اسسباب هذا الفشل ، وذلكل حدد وات اترخي مبكر لهذه الهواجس حيامن حتدث 

عن الفرق التبشريية من خالل ما قاهل : اكن هناكل اهامتم ابحصائيات التبشري مبعىن 

نتاج العمل واعداد املتحولني للم�سيحية هبذه النقطة ابذلات يقول : اكن هناكل تناقض 

صارخ مع الاسالم ، مبعىن ان تكل الاعداد اكنت تشلك فارق كبري وشاسع مع اعداد 

املتحولني لالسالم . وهنا ن�ستطيع ان نقول اهنا مقدمات الاح�اس ابخلطر واخلوف 

عىل م�ستقبل امل�سيحية من املناف�ة القوية اليت ابدهتا  ادلاينة الاسالمية .
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      نتوقف هنا مع مجةل من الاعرتافات املفيدة يف مقدمهتا انه ذكر بعض مقومات 

جناح ادلاينة الاسالمية ، ويف املقابل اشار اىل اهنا نقاط ضعف قد اثرت عىل احوال 

يتحولون لدلاينة الاسالمية ، وكيف يشعرون ابن  اؤلئك اذلين  امل�سيحية حيامن ذكر 

عالقة الاخوة جتمعهم ومتنحهم الثقة ابلنفس ، فيشعروهنم ابهنم جزء اسايس من هذا 

الكيان، ومينحوهنم ثقه كبرية من خالل دخوهلم لالسالم ، حىت يصبحوا فاعلني ومندفعني 

ابجتاه خدمة ادلاينة الاسالمية ونرشها ، وعىل العكس من ذكل فان ادلاينة امل�سيحية 

حولت امل�سيحيني الرشقيني ومه جزء من كيان امل�سيحية الاصالء ، جعلهتم يعانون من 

ازمة ثقة ابلنفس، حيامن تعاملت معهم عىل اساس اهنم اقل ش�أان واقل مرتبة مهنم ، ذلا 

خلق دليم شعور بعدم الثقة ابلنفس ، وابهنم لي�وا جزءًا من هذا الكيان . هذا هو 

الفارق بني واقع ادلاينة الاسالمية وواقع ادلاينة امل�سيحية  .

      بعدئذ يصل وات اىل فكرته الاصلية اليت اندفع من اجلها لت�أليف هذا الكتاب، 

للم�سيحية ان تعادي الاسالم ، وان تبقى عىل  نتيجة انه ليس جمداًي  هو وصل اىل 

نبوة محمد  كداينة ساموية وابناكر  لعدم الاعرتاف ابالسالم  يدعو  اذلي  موقفها الاول 

)ص( وابهتامه بشسىت الهتم الباطةل ، هو يرى ان هذا املهنج القدمي لن جيدي نفعًا ، النه 

مل يوقف متدد امل�لمني وتوسعهم ومل يوقف ضعف واضحالل امل�سيحية ، ذلكل طرح 

مفهوم جديد للعالقة بني امل�سيحية والاسالم يريد يؤسس لعالقة جديدة بيهنام وهذه 

العالقة اليت يريد لها ان تؤسس وان تكون فاعهل ، ويه احلل الامثل لنجاة امل�سيحية 

كام يعتقد وات والا فان دون ذكل فامل�سيحية اىل زوال .

      اخذ وات يدعو اىل احلوار احلقيقي الحصاب ادلاينتني ، احلوار اذلي يقوم عىل 

اسس بعيدة عن الت�قيط واالهتام ومعلية اضعاف املقابل ، احلوار القامئ عىل الاحرتام، 

احلوار اذلي يؤدي وظيفة هممه لتتحقق حاةل التعايش ال�لمي بني ادلاينتني ، هو يقول 

ابن ادلفاعات ادلينية اليت يقوم هبا لك دين ، ملواهجة الانتقادات اليت تتعرض لها تكل 

الاداين ، وابلتايل يه هتئي دفاعاهتا ادلينية ، والهنا نتحدث عن العالقة بني الاسالم 
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متثلت  هممة  حماور  بثالث  ضد الاسالم  امل�سيحية  ادلفاعات  وات  حدد  وامل�سيحية 

ابلصورة اليت طرحت يف البيئة الغربية لقرون طويةل ويه : ان محمدًا )( اكن دجاال 

واكن مدراك وان الاسالم اكن حيايب الشهوة اجلن�سية وان ادلين الاساليم انترش ابلقوة 

وال�سيف . هذه دفاعات امل�سيحية ضد الاسالم كام يصفها وات ، اما دفاعات الاسالم 

ضد امل�سيحية فانه يقول ابن الاسالم مشل امل�سيحية والهيودية ، حيامن اكد عىل حتريف 

املقدسة ، ور�أى وات ابن الاسسمترار يف هذه االهتامات ادلفاعات ، لك دين  كتهبم 

يكيل الهتم لدلين الاخر هذا لن يدمع اسسمترار احلوار ، ولن يؤدي اىل احرتام متبادل 

املتبادةل،  االهتامات  هذه  موضوعي  وبشلك  وات  يناقش  ان  دون  من  بني الاداين 

ومدى حقيقهتا ، راح يدعو اىل تركها وعدم اخلوض فهيا والبدء بصفحة جديدة قامئة عىل 

الاحرتام املتبادل وقبول الاخر، وهذا يف واقع الامر كام اراه نوع من انواع امل�اومة 

الواحضة : انمك ايم�لمون ترتكون احلديث يف امر حتريف امل�سيحية حىت نتوقف حنن 

امل�سيحيون عن اهتاممك هبذه الهتم .

      ان وات هنا وكأنه يضع فرضية للم�اومة بني الاسالم وامل�سيحية ، ولكهنا م�اومة 

صاحلة  وتكون الارضية  احلوار  معامل  تكمتل  ان  فالجل   ، واقع الامر  يف  عادةل  غري 

للحوار، والاحرتام املتبادل ، البد من ترك لك اشاكل ادلفاعات القدمية )االهتامات( من 

قبل لك دين ضد ادلين الاخر حىت تتحقق هذه الارضية املناسسبة حلاةل الوئام وال�الم 

بني ادلاينتني ، وهذا الالكم فيه حتايل كبري من هذا امل�ترشق وات اذلي هو ممل متامًا 

ابدلاينتني ، وهو يعمل من يه ادلاينة احلقة اليت متثل احلقيقة والاقرب اىل هللا تعاىل ، 

هو يعمل متاما هذا الالكم ، ولكنه يتحايل هبذه الطريقة ويضع هذه امل�اومة حىت يتنازل 

الاسالم عن القول بتحريف امل�سيحية ، ان يتنازل عن احلقيقة . ان امل�سيحية تقوم عىل 

اساس كتب حمرفة ، وان عقيدة امل�سيحية اساسًا يه حمرفة ، وغري اصيةل وقد اشار 

آن الكرمي اىل ذكل ، ان دعوى وات للم�لمني برتك  ماجاء يف القر�آن من ترصحي  القر�

واحض عن التحريف يف املقابل ان ترتك امل�سيحية اقوالها القدمية ، ولن تقول ان محمدًا 
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)( اكن دجااًل ، ولن تقول ان الاسالم اكن راغب ابلشهوة اجلن�سية ، ولن تقول ان 

الاسالم انترش ابل�سيف . يف الواقع وات هنا يتعامل ب�ذاجه مع امل�لمني حيامن ي�اوم 

هبذا الشلك وهذه الطريقة .

آن الكرمي !!! ون�ستدير بوجوهنا عن        كيف لنا ان نركن الكم هللا الرصحي يف القر�

هذه احلقيقة الواحضة ، ويه حتريف امل�سيحية يف مقابل تركهم لتكل الاقاويل اليت اكنوا 

يرددوهنا يف بيئاهتم  ، وماقمية ما يدعونه مه امام الترصحي القر�آين ، وقد سقطت ادعاءهتم 

واقواهلم من دون �أي تنازل فه�ي : 

اواًل : ابلن�سبة لقوهلم ان محمدًا )( اكن دجااًل ، يه هتمة قدمية جدًا تعود اىل اايم 

العصور الوسطى . الان البيئة اليت يتحدثون الهيا ما عادت تتفاعل معهم اكل�ابق ، 

الن م�ستوى الوعي يف العامل تغري كثريًا ، ويف بيئاهتم حتديدًا اصبح مرتفعًا ، ذلكل ال 

يتفاعل اجملمتع الغريب مع اقوال كهذه ، اذن ضن الواقع احلايل ، يه هتمه قد اسقطها 

الزمن والوعي اجملمتعي .

اثنيًا : واما قوهلم ان الاسالم دين الشهوة اجلن�سية ، فهل العامل امل�سيحي دين مالئيك 

الحتركُه الغرائز ، وهو الينمتي اىل مواصفات اذلكوره البرشية ، اليت خلقنا عىل اساسها  

!!! هذه غريزة برشية موجودة عند لك البرش ، الاسالم نظمها ووضع لها حلول مناسسبة 

، اما الغرب اذلي جعز عن اجياد حلول لها ، وحرص الزواج ب�أمر�أة واحدة فقط ، دفع 

الرجال الرتاكب املفاسد ومعارشة الن�اء ابحلرام ، دون ان حترك الكني�ة �أي ساكن ، 

ُّعد شهوانية عند الرجل امل�سيحي  ويه تعمل لك ذكل ، والغريب يف الامر ان ذكل ال ي

!!! رمغ انه يت يف منهت�ى الفوىض داخل اجملمتع ، من حيث عدم معرفة الان�اب وت�أثري 

ذكل عىل املواريث وخلق مش�لك اجامتعية ال تعد وال حتىص . الاسالم نظم الزواج 

ووضع ضوابطًا هل ، هللا تعاىل يعمل ان هناكل من الرجال من هو حباجة اىل ان يتصل 

ابكرث من امر�أة واحدة ، فضاًل عام يؤديه التعدد يف الزجيات من حلول ملشلكة النقص 
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يف اعداد الرجال عند بعض اجملمتعات كام ارشان ذلكل يف موضع سابق ابلتفصيل ، فاكن 

الترشيع الاساليم ، ُمنِظامً الحوال اجملمتع البرشي اذلي يتشلك عىل اساس منظومة 

الزواج ، وموحضًا حلقوق الافراد من حيث الانت�اب واملواريث وغريها .

ان  فقد حتدثنا عن ذكل سابقًا وقلنا  انترش ابل�سيف ،  هُتمة ان الاسالم  اما   : اثلثًا 

الفتوحات الاسالمية ساعدت عىل نرش الاسالم ، الا ان الانتشار مل يتحقق بفعل  

القوة وال�سيف ، وامنا الفضل يف ذكل  يرجع اىل طبيعة ادلاينة الاسالمية ، وما قدمتُه 

للشعوب من قمي ان�انية معتربة ، متثلت ابحرتام اذلات الان�انية بغض النظر عن اللون 

والعرق والن�ب ، وانصاف املظلوم ، وتعزيز الثقة ابلنفس وابدلين ، يف املقابل احلركة 

وال�الح  القوة  واسستعملت  امل�ار  بنفس  سارت   ، احلديث  العرص  يف  الاسستعامرية 

الخضاع الشعوب والتحمك مبصريمه ، وقد رافقهتا الفرق التبشريية ، اليت معلت عىل 

نرش امل�سيحية ، ولكهنا مل تمتكن من النجاح يف مناطق عديدة من العامل والسسامي من 

هجة الرشق . فال�ؤال هنا : اذا مل تمتكن ادلول الاوربية ضن حركهتا الاسستعامرية من 

نرش امل�سيحية ، رمغ امتالكهم للقوة واخضاع تكل الشعوب ل�سيطرهتم ل�سنوات طويةل 

، كيف اذن متكن الاسالم من الانتشار بفضل القوة وال�سيف !!! ان الامر اليتعلق 

ابلقوة وال�الح ، فاملعتقدات ادلينية عند الناس التت�أثر الا عندما يتحقق الاميان الاكمل 

الراخس بغريها ، والا فان لك الات القوة والعنف لن جُتدي نفعًا لتبديلها وتغريها اىل 

التارخي ُغزاة عرفوا  اننا جند يف  معتقدات جديدة . ومن الادةل الاخرى عىل ذكل ، 

ابهلمجية والقوة ، اكملغول اذلين اجتاحوا الارايض الاسالمية يف عرص ما ولكهنم يف 

هناية املطاف اعتنقوا الاسالم واصبحوا اداًة لنرشه . حنن نقول ان املعتقد ادليين اقوى 

من ال�الح ، وان هذه االهتامات ال قمية لها رصاحًة ، ويه التُمثل شئ امام مارصح 

به الاسالم ، من حقيقة انصعة ، ويه ان امل�سيحية الان : داينة غري اصيةل الهنا 

رفت يف اصل عقيدهتا ، ولك الاسس اليت تقوم علهيا اليوم يه حمرفة ، وان كتهبم  حُّ

اليت يعدوهنا كتب مقدسة كذكل يه حمرفة ، والميكن ابي حال من الاحوال اثبات 
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آن الكرمي .  عكس هذه احلقيقة اليت رصح هبا واكدها القر�

      ذلكل فان امل�ترشق وات يدعو اىل ان يكون هناكل بداية حوار حقيقي بني  

الاسالم وامل�سيحية ، والجل ان يتحقق هذا احلوار ، البد ان يتخىل لك طرف عن 

دفاعاته !!! مبعىن ان تتخىل امل�سيحية عن اقوالها من ان محمدًا )( رجل خمادع ودجال 

، وان الاسالم دين الشهوة اجلن�سية ، وانه انترش ابل�سيف والقوة . ويف مقابل ذكل 

عىل الاسالم ان يتخىل عن ترصحيه ابن امل�سيحية مُّحرفة .

       اهنا م�اومة واحضة ، يراد مهنا اقرار الاسالم ابصاةل امل�سيحية ، ورفع هتمة 

التحريف عهنا ، وابعاد لك الادةل اليت ميتلكها الاسالم عىل ذكل لتبقى صورة امل�سيحية 

عىل الاقل يف نظر اتباعها صورة غري خمدوشة وغري مزيفة . وهذا حبد ذاته تزكية من 

الاسالم لدلاينة امل�سيحية احلالية ، واعالن رصحي عىل اهنا عىل قدم امل�اواة مع ادلاينة 

الاسالمية ، وابلتايل فه�ي نتيجة جيدة يف ظل الظروف ال�يئة اليت متر هبا هذه ادلاينة 

، يريد وات الوصول الهيا ، واهناء حاةل املناف�ة اليت مل تؤدي الا للمزيد من اخل�ائر .

      حيامن يتحدث وات عن املقارانت بني امل�سيحية والاسالم ، يؤكد مرًة اخرى عىل 

ان دوافعُه يف انشاء هذا الكتاب ، حتديدًا يه ملناقشة موضوع املقارانت هذه ، وانه 

ي�عى حلل هذه الاشاكلية ، الا انه من امل�ستحيل املقارنة بني الاسالم وامل�سيحية يف 

الوقت احلايل . نعم وات اليريد ان تكون هناكل مقارنة بني ادلاينتني ، النه يعمل متامًا ان 

انجت هذه املقارنة سسيصب يف مصلحة الاسالم ، المتالكُه من الادةل الكثري ، يف اثبات 

بطالن امل�سيحية . طاملا اكن يؤكد يف الفصل الاخري من كتابه عىل ادلعوة اىل احلوار 

والاحرتام املتبادل بني ادلاينتني ، والجل ان يتحقق هذا احلوار والاحرتام املتبادل البد 

من جتنب هذه املقارانت . 

        مرًة اخرى نلحظ الضعف والاست�الم يف خطاب هذا امل�ترشق ، اذلي 

سعى القناع امل�لمني برتك ادلفاعات ادلينية من خالل املقارانت . متناواًل املرء وقناعاته 

الراسة بعقيدته ، يف ان ذكل الحيتاج اىل دمع  ابثبات تفوق داينة عىل داينة اخرى ، 
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مبعىن انمك اي م�لمون اي احصاب العقيدة الراسة بدينمك ، ل�ست حباجة اىل اثبات تفوق 

ابقوا حبقيقية معتقداتمك   . اثبات حتريفها وبطالهنا  امل�سيحية ، من خالل  داينتمك عىل 

واحرتموا معتقدات الاخرين ، واتركوا ما دليمك من ادةل وجحج عىل بطالن املعتقدات 

الواقع  لنا حقيقة  الواقع خطاب يعرب عن موقف ضعيف ، يؤرش  الاخرى . هذا يف 

امل�سيحي وم�ستقبل هذه ادلاينة عىل م�ستوى العامل .

      يف الواقع مل ارى يف منطق العالقات عىل م�ستوى الافراد او امجلاعات ، ان 

من يقف يف موقف الضعف والهزمية ، ي�أيت لُيميل عليك رشوطُه ومطاليبُه ، يف ان ال 

احتدث عن عنارص تفويق عليه ، وان اختىل عن احلقائق اليت احتواها كتايب املقدس 

آن الكرمي( ، وان ال ابني عنارص ضعفه حىت يقابلين ابالحرتام !!! �أي عالقة هذه  )القر�

اليت ي�عى الغرب لت�أسي�ها مع الاسالم ؟ مث يقول يف اواخر نصوصه اذا كنا نريد ان 

نعيش ابملشاركة يف هذا العامل فان علينا ان نبتعد عن القول ان ديننا هو اعىل من الاداين 

الاخرى . وهذا الكم موجه رصاحة اىل ادلاينة الاسالمية حتديدًا .

      هكذا تتكشف امامنا هواجس اخلوف يف نصوص هذا امل�ترشق ، املُعربه عن 

موقف الاسترشاق العام يف الغرب ، اخلوف من خطر الاسالم عىل م�ستقبل الوجود 

امل�سيحي ، فالنصوص اليت احتواها فصهل الاخري ، اظهرت لنا اهنزام واحض ، وخوف 

رصحي من اخلطر الاساليم ، اذلي سسيُّدامه الوجود امل�سيحي يف مجمل البيئات املمثةل 

هل . نعم هناكل خوف وهلع من امل�ستقبل ، وان البيئة امل�سيحية همددة خبطر الزوال ، 

وان هناكل اماكنية كبرية الحالل الاسالم حملها . 

      قد يلحظ املتتبع لكتاب وات ان خطابُه حنو ت�أسيس عالقة احرتام متبادل بني 

امل�سيحية والاسالم ، هو خطاب موجه للم�مل عىل وجه التحديد ، ولكنين اعتقد ان 

هذا امل�ترشق حاول ان ي�ستفز العامل امل�سيحي مبا اورده من نصوص ، السسامي تكل 

اليت تضمنت تنبؤُه ابمل�ستقبل ادليين امل�سيحي والاساليم ، فاكن فهيا  : منهبًا ، حمذرًا ، 

اكشفًا هلم جحم الرتاجع امل�سيحي . فقد توقع وات ان ي�ود العامل دين واحد عىل الامتداد 
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الزمين الطويل ، وان معلية توحيد هذا ادلين عىل م�ستوى العامل البد ان تصاحهبا معلية 

توحيد ايضًا يف الثقافة . مت�ائاًل حول هوية هذا ادلين ؟ هل يه امل�سيحية ؟ فيجيب 

افتقاد ادلاينة امل�سيحية  التحقق ، معلاًل ذكل ب�بب  بعيد عن  بلك رصاحة ان هذا 

اىل مقومات النجاح والقبول عىل م�ستوى حاجات اجملمتعات البرشية ، وابلتايل هناكل 

مشلكة كبرية يف احملافظة عىل وجودها احلايل ، اذن كيف لنا ان نتخيل مع هذا الضعف 

احلايل ان تنترش عىل م�ستوى العامل يف امل�ستقبل ، ذلا فهو �أكد عىل اهنا بعيدة لك البعد 

عن ان تكون منترشة عىل م�ستوى العامل .

      اما بش�أن تنبؤُه مل�ستقبل الاسالم ، فقد اكن رصحيًا يف ذكل حيامن اشار اىل ان 

ادلين الاساليم هو املنافس القوي ، وهو صاحب احلظ الاوفر لميثل ادلين الواحد يف 

م�ستقبل العامل ، وان ذكل لن يكون من جراء التخطيط البرشي ، امنا هو معل قوى 

الالوعي ، او انه من ابب الهمينة الالهية عىل خطط الان�ان ، مبعىن الارادة الالهية 

اليت تكون لها لكمة الفصل لكام تقاطعت معها خطط الان�ان وتدبرياته .

       يف الواقع هذه الاطروحات والافاكر ، اليت تضمهنا كتاب امل�ترشق وات 

)الويح الاساليم يف العامل احلديث ( الصادر يف عام )1969( ،  امنا يه رؤية واحضة 

جدًا ، واسترشاف معيق للم�ستقبل من قبل احد ابرز رجال الفكر والاسترشاق يف 

 ، العامل  م�ستقبل  )1969( حتدث عن  عام  الرجل يف   . العرشين  القرن  اوراب خالل 

كيف سسيكون من انحية الوجود ادليين ، والان وحنن يف عام )2016( بد�أان نشعر 

ان مقدمات ماطرحُه وات قد بد�أت . الرجل بغض النظر عن م�أخذان عليه ، البد ان 

نقدر بدرجة عالية رؤيتُه العميقة وادلقيقة مل�ستقبل الاداين يف العامل . فهو اول من رصح 

العامل كداينة وحيدة ، وقال ان ذكل غري  مبعارضته لفكرة : ان امل�سيحية ست�ود يف 

ممكن ، الهنا فشلت يف ان ت�ستوعب بيئات برشية اكنت تنمتي لها ابالصل ، فكيف لها 

ان تتحول ل�ود العامل ويه عاجزة عن احملافظة عىل اصل كياهنا ، هذا الرجل اكن جريئًا 

حيامن اعرتض عىل هذا الاعتقاد امل�سيحي ، وقال بعدم قدرهتا عىل ان ت�ود يف العامل ، 
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واكرث جر�أًة ، حيامن اكد عىل ان دين الاسالم هو املنافس القوي ، وهو القادر عىل ان 

يكون ادلين الاوحد اذلي سي�ود العامل . ولكن هذه اجلر�أة يف املرة الاوىل ، وكذكل 

يف الثانية اعتقد اهنا جاءت السستفزاز العامل امل�سيحي ليهنض من جديد عىل اقل تقدير 

ملقاومة املد والتوسع الاساليم ، جفاء الترصحي ابحلقيقة بل�ان املُ�ستفز .

      وكام ذكر وات فان املشيئة الالهية سستكون فاعةل يف ان يتحقق هذا التنبؤ ، 

املالحظة املهمة هنا والبد من ذكرها ، ان هللا تعاىل مل يتكفل حبفظ مضامني الاداين 

الباري عز وجل  يتدخل  مل   ، للتحريف  تعرضت اصول تكل الاداين  فلام   ، ال�ابقة 

حلفظها من الضياع والتالعب ، وبعكس ذكل متامًا ، ماجندُه يف ادلاينة الاسالمية تكفل 

هللا تبارك وتعاىل حبفظها وصوهنا من الضياع والتالعب ، حىت حفظت بامتم اصلها كام 

آن الكرمي ))ِإنمَّ َنُْن نيَزمَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنمَّ َلُه َلَاِفظُوَن(( )1( ، وهذا  �ُأنزلت ، ممتثةًل ابلقر�

الامر يدمع قولنا ان مشيئة هللا تعاىل مع انتشار ادلين الاساليم ، وهو ادلين الوحيد 

غري احملرف ، اذلي سينترش وي�ود العامل يف هناية املطاف ، واذلي سي�امه  يف ان 

تصل البرشية اىل احلياة ال�عيدة الامنة امل�املة ، اليت يريدها هللا تبارك وتعاىل . ولكن 

هل ان ذكل سيتحقق ب�هوةل ؟ اجلواب : بال شك لن ي�ود الاسالم العامل ب�هوةل ، 

فهناك من يعمتد عىل كتاابت امل�ترشق وات وغريه من مفكري الغرب لرمس سسياساته 

َّد الاساليم . ذلا اكن عىل العامل الاساليم ان يفهم يف وقت مبكر  وخططه يف مواهجة امل

انه ابت يشلك خطرًا عىل الكيان امل�سيحي ، وان ذكل سسيخلق مجةل من الاساليب 

املعادية اليقاف هذ المتدد ، هذه الاساليب سستطال بنية اجملمتع الاساليم ، ووحدته 

ادلينية ، وعنارص تفوقه عىل غريه من الاداين الاخرى . وابلرمغ من لك ذكل ، دليه 

يقني اتم ان هذه الاساليب همام تعددت ، وبلغت ذروهتا يف تشويه ادلاينة الاسالمية، 

فان الارادة الالهية ماضية حنو التحقق ، يف ان ي�ود الاسالم يف العامل . 

1-  الآية )9(، سورة احلجر.
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قائمة امل�سادر واملراجع

- القراآن الكرمي

- م�سادر الكتاب

- امحد بن حنبل )ت241هـ( .

1- م�سند امحد ، مؤس�ة قرطبة ، مرص ، ال.ت .

- البخاري ، ابوعبدهللا محمد بن اسامعيل اجلعفي )ت 256هـ( .

2- حصيح البخاري ، دار الفكر ، بريوت ، 1986 .

- الرتمذي ، محمد بن عيىس ال�لمي )ت279هـ( .

3- سنن الرتمذي ، حتقيق امحد محمد شاكر واخرون ، دار احياء الرتاث العريب ، بريوت ، ال.ت  .

- الزركيش ، محمد بن هبادر بن عبدهللا )ت794هـ( .

آن ، حتقيق امحد ابو الفضل ابراهمي ، دار املعرفة ، بريوت ، 1971 . 4- الربهان يف علوم القر�

- ال�سيوطي ، جالل ادلين )ت 911هـ( .

آن ، املكتبة الثقافية ، بريوت ، 1973 . 5- االتقان يف علوم القر�

- ابو شامه  املقديس ، شهاب ادلين عبدالرمحن بن اسامعيل )ت665هـ( .

6- كتاب املرشد الوجزي اىل علوم تتعلق ابلكتاب العزيز ، حتقيق �أليت قوالج ، مرص ، 1975

- الطربي ، محمد بن جرير )ت310هـ( .

7- اترخي الرسل وامللوك ، حتقيق محمد ابو الفضل ابراهمي ، دار املعارف ، القاهرة ، 1960 .

- الن�ايئ ، ابوعبدالرمحن امحد بن شعيب )ت303هـ( .

آن ، حتقيق فاروق حامدة ، دار احياء العلوم ، ط2 ، بريوت ، 1992 . 8- فضائل القر�



250

مراجع الكتاب العربية والجنبية
- امحد،محمد خليفة ح�ن .

9- اترخي ادلاينة الهيودية ، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع ، القاهرة ، 1998 .

- الاعريج، سستار جرب .

آن الكرمي والفكر الاساليم ،دار الكتب العلمية ، بريوت ، 2001. 10- الويح ودالالته يف القر�

- ابركر، ارن�ت 

11 - احلروب الصليبية، ترمجة ادلكتور ال�سيد الباز العريين ، دار الهنضة العربية للطباعة والنرش، 

بريوت ، ال.ت

- جودل ت�سهير، اجنس .

املركز الااكدميي   ، عبدالقادر  ترمجة عيل ح�ن   ، آن  القر� تف�ري  املذاهب الاسالمية يف   -12

لالحباث، بريوت ، 2013 .

- جنيبري ، شارل .

13- امل�سيحية نش�أهتا وتطورها ، ترمجة عبداحللمي محمود ، املكتبة العرصية ، بريوت ، ال.ت .

- ح�ن ، سهيةل مزابن .

14- احلركة الفكرية يف العراق ، دار عدانن للطباعة والنرش والتوزيع ، بغداد ،2016 .

- ادلاقويق ، ح�ني عيل .

15- معركة طلس والرصاع احلضاري بني العرب والصني ، حبث منشور يف جمةل دراسات لالجيال 

، العدد الثالث ، العراق ، 1987 .

- ادلايل ، الهادي ، وعامر هالل 

16 - دراسة يف حراكت التبشري والتنصري، ادلار املرصية اللبنانية

- داود، جرجس .

العرب قبل الاسالم ووهجها احلضاري والاجامتعي ، املؤس�ة اجلامعية لدلراسات  17- اداين 

والنرش والتوزيع ، بريوت ، 1981 .

- الزرقاين ، محمد عبدالعظمي .

آن ، املطبعة الفنية ، القاهرة ، ال.ت . 18- مناهل العرفان يف علوم القر�

- الشايم ، رشاد 
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19 -  الهيود والهيودية يف العصور القدمية ، القاهرة ، 2001

- شاهني ، عبدالصبور .

آن ، دار القمل ، القاهرة ، 1966 . 20- اترخي القر�

- شرب ، عبدهللا .

21- حق اليقني يف معرفة اصول ادلين ، مؤس�ة الاعلمي للمطبوعات ، بال ، 1997 .

- العيل ، صاحل امحد .

22- دراسات يف تطور احلركة الفكرية يف صدر الاسالم ، مؤس�ة الرساةل ، ال.ت

- العمري ، عببدالعزيز .

23-  الفتوح الاسالمية عرب العصور ، دار اشبيليا ، ط3 .

- الغزايل ، مشستاق بشري .

24- انتشار الاسالم يف املرشق بني اراء امل�ترشقني والواقع التارخيي ، حبث منشور يف جمةل 

مركز دراسات الكوفة ، العدد )19( ، النجف ، 2010 .

آن الكرمي يف دراسات امل�ترشقني ، دار النفائس ، بريوت ، 2008 . 25- القر�

26- الويح احملمدي يف املنظور الاسترشايق ، حبث منشور يف جمةل الاسستاذ ،لكية الرتبية ابن 

رشد ، جامعة بغداد ،العدد )55( ، 2005 .

- اكظم ، سالمة ح�ني .

27- مفهوم النبوة يف ادلايانت الثالث الهيودية امل�سيحية الاسالم ، اطروحة دكتوراه مقدمة للكية 

العلوم الاسالمية جبامعة بغداد ، 1991 .

- اكهني ، لكود .

28- اترخي العرب والشعوب الاسالمية ، ترمجة بدر ادلين القامس ، دار احلقيقة للطباعة والنرش 

، لبنان ، 1983 .

- املنشاوي ، انرص .

29- اجلوانب اخلفية من حياة امل�سيح ، مرص ، 2003 .
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- Sale, George .

28-The Koran , London, 1921.

- Southern,R.W.

29-Western views of lslam in the middle ages ,Harvared,1962.

- Watt,Montgomery.

30- Islamic revelation in the modern world, Edinburgh,1969 . 


