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-الكريمللقرآنتحريفيةقراءةنقض-

:كتابفيوأهواءأباطيل
شحرورلمحمد"والقرآنالكتاب"

شحرورمحمدوأهواءأباطيلمنكبيراجانباوتكشفتنقضنقديةقراءة-
"-والقرآنالكتاب"كتابهفي

الدكتوراألستاذ
عاللكبيرخالد

-الُمحتسبدار-
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الرحيمالرحمنهللابسم

المقدمة

عبدبنمحمدالكريمالنبيعلىوالسالموالصالةالعالمينربهللالحمد
:وبعدوصحبه،آلهوعلىهللا،

تابيعنونتي،أوال ـهذاك هواءأباطيل":ب تابفيوأ تاب:ك الك
واألوهامباألباطيلمملوءكتابهألنبذلكسميته،"شحرورلمحمدوالقرآن

تحريفيبمنهجكتابهكتبشحروراوألنجهة؛منأهواءهاستبطنتالتي
.ثانيةجهةمنتحريفيةقراءةالقرآنقراءةقصدوترصدإصرارسابقعن

يق قرآنقراءتهفيوالعلميالشرعيالمنهجشحرورأبعدذلكولتحق لل
أباطيلهَكثُرتلذلك.هواهحسبتحريفيةتأويليةقراءةقراءتهعلىوأصر

والشكوالتقزز،،واالشمئزازوالكللالمللالقارئفييُثيرفأصبحوأهواؤه
ـهالتكــراروكــثرةوالمجازفــاتالغمــوضمــعوالقـلـق، وأوهامــهألباطيـل

ته تامشبهالغيابمعناحية؛منوتحريفا هةللحيادال فيالعلميةوالنزا
قرآنقراءته كريملل يس.أخرىناحيةمنال يهول مانالصدقمنف واإلي
كــثرةمــعوالشــبهاتالشــكوكإثــارةعليــهالغالــب؛وإنمــاشــيءواليقيــن

.واألباطيلالتحريفات

األباطيلكثرةجهةمنوكتابهشحرورمحمدحالهوذلكأنبما:ثانيا
وتجنباالقارئعلىتخفيفامنهاكثيراأهملُتقدفإنيواألهواء،،واألوهام

شحرورعليهاأقامالتياألصولنقضعلىركزتفإنيالكتاب،لتضخم
فيومنهجه،القرآنقراءةفيومنهجهاالستدالل،فيمنهجهمنها،كتابه

اللغةفيالترادفلوجود،وإنكارهوالقرآن،الكتاببينوتفريقهالتأويل،
فيشحرورجمعوقد.الكريمالقرآنآلياتالمكشوفةوتحريفاتهالقرآن،

أباطيلهَكثُرتلذلك.واألهواءاألوهاموكثرة،والتحريفالجهلبينكتابه
لتيوتحريفاته منهاكثيرعنصفحاوضربتجهة؛منتنتهيتكادالا

.أخرىجهةمنالكتابحجملكبروتجنباالقراءعلى،وتخفيفاللوقتربحا
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جاءجداضخمكتابهو،"والقرآنالكتاب"شحروركتاببأنعلما
األباطيلمنتضمنلكنهجهة؛منالشكليةالناحيةمنصفحة819في

وقد!!.أخرىجهةمنصفحاتهعددمنأكثرالفاسدةوالتأويالتواألوهام
وأما.يحملهالذيفكرهوتضّمنكتبهأوسعألنهفقط،هذاكتابهنقضُت
كتابهمنأستلهاومباحثفصولاألصلفيفهيبعدهأصدرهاالتيالُكتب

.وهناكهناوتوضيحاتزياداتمعُمنفردةونشرها"والقرآنالكتاب"

منهج"والقرآنالكتاب"كتابهفيطبقشحرورمحمدالكاتبإن:ثالثا
حرفين قدمينمنالُم تأخرينالمت ساتهمفيوالم قرآندرا كريملل قد.ال و

يحددأندونالتأويلمنهجباسمالمنهجذلكسيطبقبأنهبنفسهاعترف
يقصدأنهالحقيقةأنمعبالتأويلبتسميتهواكتفى،للتأويلالصحيحالمعنى
بمنظورالكريمالقرآنقرأأنهكما.الصحيحالالتحريفيالتأويلمنهج

فصولهفيوطبقهكتابه،مقدمةفيإليهأشاروقد،"التاريخية"مفهوم
التيظروفهاوليدةهيالبشرأفعالكلأنالمفهومذلكويعني.ومباحثه
هاظهرت هافي هاستفقدوأن هاوظيفت غيرعندماوفعاليت هاتت لتيظروف ا
قدفيها،ظهرت يحكمعامقانونهذاأنوالشك.وجودهامبرراتوتف

الكريمالقرآنفيهوكماتعالىهللادينيحكماللكنه،كلهمالبشرأفعال
لدا،جعلهتعالىهللاألن.لهالموافقةالصحيحةوالسنة لكلوصالحاخا
الكريمالقرآنفإنوعليه.اإللهيةوالرسالةالنبوةُختمتوبهومكان،زمان
التيهيالصفةوهذه.عليهتنطبقوال،لهايخضعولن"التاريخية"فوق

وأمثالهكشحرورالمحرفينلكن،ومكانزمانلكلصالحااإلسالمجعلت
ذاتيبمنهجمعهتعاملواوإنماعلميبمنهجالكريمالقرآنمعيتعاملوالم

التيالصفةلتلكرفضاذلكفعلوا.وأهوائهمأوهامهمعلىأقاموهتحريفي
ميز هات فهعلىوإصرارا،اإلسالمب انتصاراإصرارسابقعنتحري

ِلماالستمعواللحقُمنتصرينمحايدينموضوعيينكانواولو.ألهوائهم
،بشريعملبأنهالزعمقبليختبرونهثمنفسه،عنالكريمالقرآنيقوله

منكلأنشكوال.بشر؟كالمأمإلهيكالمهوهل:منللتأكدفيختبرونه
لنفسهالقرآنوصفصدقسيتأكدفإنهصادقةعلميةدراسةالقرآنيدرس

منعليهتنطبقوالالتاريخيةلقانونيخضعالوأنهجهة؛منهللاكالمبأنه
كالماليسبأنهتثبتشواهدوجدواأنهمجدالفرضناوإن.أخرىجهة

.زعمهمفيصادقينكانواإن،ذلكتثبُتالتيباألدلةنطالبهمفنحنإلهيا،
لدنياألقامواصحيحاواحدادليالوجدواولوتوجد،الأنهاوقطعا ولما
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قواومايُقعدوها، فيالتحريفوممارسةاألكاذيبواختالقباألوهامتعل
.شحرورفعلكماالكريمللقرآندراستهم

الذيشحروركتابعلىللردالكتابهذاُصنفلماذا:يُقالربما:رابعا
:عامفياليومونحنالعشرين،القرنمنالتسعينياتفيمرةأولصدر

لردُكتبعدةصدرتوقدُصنفولماذا.؟م2019/هـ1440 يه؟ل .عل
.ولمؤلفه؟لهوترويجإحياءهواليومشحروركتابعلىالردوأليس

لكنيبها،أقولوكنُتيُبررها،ماولهاوجيهة،اعتراضاتإنها:أقول
بالمجانومتوفرويُوزعيُطبعيزالماالكتابأنرأيُتلماموقفيغيرُت

نشاطوولهالفضائياتفيالظهوركثيرمؤلفهوأن.المعلوماتيةالشبكةفي
وأوهامــهوتحريفاتــه،لضــالالتهداعيــااالجتمــاعيالتواصــلمواقــعفــي

بيأتصلعندماكتابهأصولبنقضسريعاعليهالردقررُتثم.وأهوائه
شحرورعلىالردمنيوأهله،وطلباإلسالمعلىالغيورينالشباباحد
نهجهة؛مناإلسالملدينوتحريفاتضالالتمنلهيُرّوجفيما هووا

وأباطيلشبهاتمنالكاتبذلكينشرهمماجدامنزعجونالشبابوبعض
ين ناسب لذيهللفحمداً.أخرىجهةمنال قنيا لذلكاالستجابةعلىوف

.وكتابهشحرورعلىالموجزالردهذاوإنجازالطلب،

سبحانهونسألهويرضاه،يُحبهلماهللاوفقنا،آخراوليسوأخيرا
.ُمجيبسميعإنهوالسداد،والتوفيقوالعمل،القولفيواإلخالصالصدق

عاللكبيرخالدالدكتوراألستاذ

*****
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األولالفصل
الكريمللقرآنقراءتهفيشحرورمنهجنقض

:للقرآنالمعاصرةالقراءةدعوىنقض:أوال
للقرآنالعصريةالقراءةدعوىنقض
القرآنتأويلفيشحرورمنهجنقض:ثانيا
واالستداللالبحثفيشحرورمنهجنقض:ثالثا

شحرورعندالبحثمنهجانحرافأسباب:رابعا

*****
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الكريمللقرآنقراءتهفيشحرورمنهجنقض

طبقالكريمللقرآنقراءتهفيأنهشحرورمحمدالسوريالباحثزعم
تهمنسليمامنهجا نهمميزا قرآنمعاصرةقراءةأ نهالكريم،لل منهجوا
مي نهصحيحفهل.واالستداللوالبحثالتأويلموضوعفيعل طبقأ
.تماما؟زعمهخالفاألمرأنأمالكريم،للقرآنقراءتهفيعلميامنهجا

:للقرآنالمعاصرةالقراءةدعوىنقض:أوال
الكتاب"كتابهفيالكريمللقرآنمعاصرةبقراءةقامأنهشحرورذكر
ُمبيّنهوكما.لهواستجابةوعلومهالعصرظروفمنانطالقا"والقرآن

:كتابهعنوانفي

هيوالصحيح،علميمنهجعلىتقململلقرآنالمعاصرةالقراءةتلك
ـوعيةقــراءة ـرينمحايــدةموـض ـا:أساســيينألـم بعنــوانيتعلــقأولهـم
أكثريحتملألنهواضحاليس،ُمبهمعنوانإنه"والقرآنالكتاب"الكتاب

هذاوأين.؟؟قرآنمنأكثريوجدوهل.يقصد؟؟كتابفأيوجه،من
عنوانإنه.!!عليه؟؟يتفوقأو،يُساويهأو،القرآنيقاربالذيالكتاب

شحرورشرحقراءةبعدإالمعناهيُفهموالللحقيقة،وُمَحِرفوُملغَمُملغَز
بهلعنوان نهيتبينومنه.ومضمونهكتا لذيالوحيأنيعنيأ هللاأنزلها
الُمصحففيوالمجموعوالسالمالصالةعليهمحمدالخاتمنبيهعلىتعالى
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شريف، يسال باهول حداكتا ماوا تبمجموعةهووإن ها،ُك الكتابمن
عليهاأقامالتيهيالشحروريةالخرافةهذه.شحرورزعمحسبوالقرآن
وزيفهابطالنهاونبينفيهاوسنناقشهشك،بالخرافةوهي.كتابهشحرور

عنــدالقــرآنأمــرمــنوللمتواتــروتاريخــه،للقــرآنمخالفــةألنهــاقطعــا،
القرآنأنهيوالحقيقة.اليومإلىوالراشديالنبويالعهدينمنالمسلمين

فهذا.باطلشحروركتابفعنوانوعليهالقرآن،هووالكتابالكتاب،هو
والعلميةدراستهتكونأنيُمكنواللكتابه،خرافياعنواناوضعالكاتب
قامتُمعاصرةخرافيةقراءةالعنوانبذلكفهي.معاصرةأنهارغممحايدة

!!.معاصرةعلميةقراءةوليستتحريفي،منهجعلى

صحيحافهمافهمهاجلمنالكريمالقرآنيقرأمنإن:الثانياألمر
أنعليهيجبإليها؛الوصولأجلمنوإخالصبصدقالحقيقةعنبحثا
قراءةيقرأهأنلهيصحوالنزيهة،حياديةموضوعيةعلميةقراءةيقرأه

"معاصرةقراءة"فعبارةجدا،كبيرالقراءتينبينالفرقألن.معاصرة
الللباطلمتحيزةمذهبيةخلفيةتحملذاتيةقراءةبأنهاصاحبهاعلىتشهد
علميةقراءة"أو،"علميةقراءة"لسماهاعليمةكانتلوألنها.للعلم

أنهابالضرورةتعنيال،المعاصرةالقراءةألن."موضوعيةمعاصرة
.عصرناأفكارعلىتعتمدمعاصرةقراءةأنهاتعنيلكنها،علميةقراءة

فقدبالضرورة،نزيهةوالمحايدةوالعلميةيجعلهاالمعاصرةوكونها
محمدأنذلكمنواضح!!.شيءفيالعقلمنوالالعلممنليستتكون

تحريفيةذاتيةبدراسةقاموإنماالكريمللقرآنعلميةبدراسةيقملمشحرور
الكـتـابعـنـوانمــنالصــحيحالعلمــيالمنهــجعــنفــانحرفمعاصــرة؛
.نهايتهإلىانحرافهعلىوسيستمر

القرآنيقرأأنهالبدايةمنوأعلنالعلمي،بالمنهجيلتزملمشحرورالكن
علىتشهدعبارةفهي.معاصرةقراءةسماهاالتيوأهوائهوظنونهبأوهامه
نهصاحبها هابأ يقوترصدإصرارسابقعنقال .المعوجمنهجهلتطب

بلغتهالقرآنسيقرأبأنهويلتزميعلنأنالبدايةمنعليهكانفإنهوعليه
سيلتزمزائفمنهجعنبنفسهواعلنيفعللملكنهوطبيعته،ومصطلحاته

.به
كمايفعلالعلميةقراءةالقرآنيقرأأنيريدمنكلأنيتبينوبذلك

إلىانحرافهعلىواستمرالبدايةمنمنهجياانحرفالذيشحرورفعل
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خطواتبكلتتقيدنزيهةعلميةقراءةيقرأهأنعليهيجبوإنماالنهاية؛
معاصرةقراءةيقراهوالواالستدالل،البحثفيالصحيحالعلميالمنهج

.شحرورفعلكماتحريفيةذاتية

كلعلىيفرضالصحيحالعلميالمنهجفإنكذلك،األمرأنوبما
عليهيفرضعلميةقراءةالكريمالقرآنقراءةيريدعلميموضوعيباحث

يقرؤوهأنالناسمنهويريدوكمابنفسه،نفسهالقرآنشرحكمايقرأهأن
يقرأهأنلهيصحوالجهة؛منبنفسهيعّرفناأنهويريدوكما،ويفهموه

بمنهجهالقرآنيقرألممنفإنوعليه.أخرىجهةمنمنههويريدكما
الكريمالقرآنأمرالتيالخطواتهيفما.علميةقراءتهتكونفلنالعلمي

لمفلماذايتبعهلموإناتبعه،شحروروهل؟صحيحافهمالنفهمهبإتباعها
وعليهاالكريم،القرآنإليهاأشارأساسيةخطواتخمسإنها.!!يتبعه؟؟

.وتفسيرهفهمهفيمنهجهقام

اللغويالمعجمحسبالعربيةباللغةالكريمالقرآنفهميجب:أولها
تلكبأنعلما.والحديثةالقديمةالعربيةاللغةمعاجمحسبوليسالقرآني
والَحكماألول،أصلهاوهولها،تابعاهووليسللقرآنتابعةهيالمعاجم

مصادرهاأحدهوألنهغالبالهموافقةوهي.عليهالَحكمهيوليستعليها
فكل.بعدهوماالهجريالثالثالقرنفيالعربيةاللغةدُونتعندمااألساسية

بلغتهيقرأهأنعليهيجبعلميةدراسةودراستهالقرآنفهميريدمن
لَْتِكتَاٌب):تعالىقال.ُمبينعربيبلسانمكتوبألنهالعربية، آيَاتُهُفُّصِ

ً ًقُْرآنا قَْوٍمَعَربِيّا ًأَنَزْلنَاهَُوَكذَِلَك)،و[(3:فصلت]يَْعلَُموَنلِّ ًُحْكما َولَئِِنَعَربِيّا
ِِمَنلََكَمااْلِعْلِمِمَنَجاءَكَمابَْعدَأَْهَواءُهماتَّتبَْعَت َواٍقَوالََوِلّيٍِمنّ

ًأَنَزْلنَاهُإِنَّتا)،و([37:الرعد] ًقُْرآنا :يوسف]تَْعِقلُوَنلَّتعَلَّتُكْمَعَربِيّا
بِيٍنَعَربِّيٍبِِلَساٍن)،و[(2 قراءةيصحالفإنهوعليه(.[195:الشعراء]مُّم

يصحوال،بنفسهنفسهبهويشرحبداخلهفهواللغوي،معجمهبغيرالقرآن
ومفاهيمهبلغتهبنفسهنفسهيشرحفالقرآن.خارجهمنبلغةقراءته

االلتزامأنومع.ومعانيهومصطلحاتهمفاهيمهيحددالذيوهو.ومعطياته
التزمواليتبعهالمشحرورافإنوضروري،بديهيأمرهوالخطوةبتلك
.الحقاسيتبينكماهواهوافقماإالللقرآنفهمهفيبها
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بأنهنفسهوصفألنه،بالقرآنالقرآنتفسيريجب:الثانيةالخطوة
يفسرالكريمفالقرآن.أبداالباطليأتيهالُمفصل،ُمبينَحكيمُمحكمكتاب
لَْتثُمَّتآيَاتُهُأُْحِكَمْتِكتَاٌبالَر):تعالىقولهبدليلبنفسه،نفسه لَّتدُْنِمنفُّصِ
بِيٍنَوِكتَاٍباْلقُْرآِنآيَاُتتِْلَكطس)،و[(1:هود]َخبِيٍرَحِكيٍم :النمل]مُّم

ْنتَنِزيٌلَخْلِفِهِمْنَواَليَدَْيِهبَْيِنِمناْلبَاِطُليَأْتِيِهاَل)،و[(1 َحِميٍدَحِكيٍمّمِ
الخطوةتلك[(.1:يونس]اْلَحِكيِماْلِكتَاِبآيَاُتتِْلَكالر)،و([42:فصلت]
الحقا،سيتضحكماالكريمللقرآنالتحريفيةقراءتهفيشحروربهايلتزملم

هواهتوافقعندمانادرةحاالتفيإالونتيجةمنطلقالهمخالفةكانتألنها
.

الصحيحةالنبويةبالسنةالكريمالقرآنتفسيريجب:الثالثةالخطوة
وشرعا،عقالضروريأمروهذا.لهالمفسرةهيألنهاله،الموافقة
مالهمفيُفسرعليه،هللاأنزلماللناسيُبينأنهالرسولمهاممنأنفالشك

إِالَّتاْلِكتَاَبَعلَْيَكأَنَزْلنَاَوَما):تعالىقولهبدليل.القرآنأجملهومايفهموه،لم
قَْوٍمَوَرْحَمةًَوُهدًىفِيِهاْختَلَفُواْالَّتِذيلَُهُمِلتُبَيَِّن [64:النحل]يُْؤِمنُوَنلِّ

بُِربِاْلبَيِّنَاِت)،و( ْكَرإِلَْيَكَوأَنَزْلنَاَوالزُّم َلَماِللنَّتاِسِلتُبَيَِّنالذِّ َولَعَلَّتُهْمإِلَْيِهْمنُّزِ
َكثِيراً لَُكْم يُبَيُِّنَرُسولُنَاَجاءُكْمقَْداْلِكتَاِبأَْهَليَا)،و([44:النحل]يَتَفَكَّتُروَن

ا مَّت َنَجاءُكمقَْدَكثِيٍرَعنَويَْعفُواْلِكتَاِبِمَنتُْخفُوَنُكنتُْمّمِ ِّمِ َوِكتَاٌبنُوٌرّ
بِيٌن السنةألنوشرعا،عقالبديهيأمرهيالخطوةتلك.[(15:المائدة]مُّم

يتبعهالمشحرورالكنالقرآن،بعدالقرآنتبينالتيهيالصحيحةالنبوية
.هواهالحديثيوافقعندماجدانادرةحاالتفيإالغالبا،

وبدائهالعلومبحقائقالكريمالقرآنيُفسرذلكبعدثم:الرابعةالخطوة
ِفِييَُجاِدُلَمنالنَّتاِسَوِمَن):تعالىقولهبدليلالعقول، َّتبُِعِعْلٍمبِغَْيِرَّت َويَت

ِريٍدَشْيَطاٍنُكلَّت ِفِييَُجاِدُلَمنالنَّتاِسَوِمَن)،و[(3:الحج]مَّت َواَلِعْلٍمبِغَْيِرَّت
نِيٍرِكتَاٍبَواَلُهدًى منكلعلىيجبأنهذلكومعنى.([8:الحج]مُّم

العقولوحقائقببديهياتويفهمهيُفسرهأنكتابهويدرسهللافييُجادل
بهواهالقرآنفّسرألنهشحروربهايلتزملمالخطوةوتلك.والعلوموالقلوب

النتيجةفكانت.تأويالتهمعظمفيالعقولوبدائهالعلومبحقائقيفسرهولم
.هواهوافقماإالتحريفية،تأويالتكانتللقرآنتأويالتهمعظمان

أجمعبماالكريمالقرآنيُفسرذلكبعدثم-:الخامسة-األخيرةالخطوة
والعملباإليمانلهموشهدالشرعزكاهمهؤالءألن،الصحابةعليه
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منوالسالمالصالةعليهالنبيأيديعلىوتربواوتعلمواجهة؛منالصالح
القرآنلغةهيالتيالعربيةباللغةالناسأعلمأخرىجهةمنوهمجهة؛
قولهبدليلعليه،اجمعوافيمامنهجهمبإتباعالشرعأمرناولذلك.الكريم
ُسوَليَُشاقِِقَوَمن):تعالى َّتبِْعاْلُهدَىلَهُتَبَيَّتَنَمابَْعِدِمنالرَّت َسبِيِلَغْيَرَويَت

ِهاْلُمْؤِمنِيَن :النساء]َمِصيراًَوَساءْتَجَهنَّتَمَونُْصِلِهتََولَّتىَمانَُولِّ
لُوَنَوالسَّتابِقُوَن)،و[(115 اتَّتبَعُوُهمَوالَّتِذيَنَواألَنَصاِراْلُمَهاِجِريَنِمَناألَوَّت

ِضَيبِإِْحَساٍن ُرَّت األَْنَهاُرتَْحتََهاتَْجِريَجنَّتاٍتلَُهْمَوأََعدَّتَعْنهَُوَرُضواَْعْنُهْمّ
ينظرلمالخطوةوهذه.[(100:التوبة]اْلعَِظيُماْلفَْوُزذَِلَكأَبَداًفِيَهاَخاِلِديَن

.الكريمللقرآنالتحريفيةقراءتهفيإليهااحتكموالشحرور،إليها

دراسةالكريمالقرآنلدراسةوالضروريةاألساسيةالخطواتهيتلك
تكونلنللقرآنفدراستهبهايلتزمالمنوكل.صحيحافهماوفهمهعلمية

يلتزملمشحروراأنوبما.باطلةتحريفيةدراسةستكونوإنماعلمية،
الحقاسيتبينكماعلميةوالصحيحةتكنلمللقرآنفدراستهالخطواتبتلك
والتحريفاألخطاءكثيرةدراسةأخرىجهةمنستكونوأنهاجهة،من

.والعلموالعقلالشرعميزانفيلهاقيمةوالواألهواءواألوهام

:القرآنتأويلفيشحرورمنهجنقض:ثانيا
أصولأهمهوأصلعلى"والقرآنالكتاب"كتابهشحرورمحمدأقام
سحبولوالعلمي،الالتحريفيالتأويلبهويقصد"التأويل"هوكتابه،
عنالباحثينابعدمنهوشحروراألن.كتابهالنهارالتحريفيتأويله

من.شكدونمنوعلميعقليتأويلأيضاهووالذيالشرعي،التأويل
:فقال،محتواهوحركيةثباتهبينجمعالقرآنيالنصأنزعمأنهذلك

الذيالتشابهوهوالمحتوىوحركةالنصبثباتإالتكنأنيمكنالوهذه)
للتأويل،قابالًيكونأنمنبدالفالقرآنولهذاباستمرار،التأويلإلىيحتاج

ًيكونأنيجبوتأويله ما،عصرفيماألمٍةالعلميةاألرضيةوفقمتحركا
قبلمنكامالًالقرآنتأويليمكناللذا...صيغتهثباتمنالرغمعلى
أرضيتهمحسبفيؤولونهالعلمفيالراسخونأما.هللاإالفقطواحد

هنامن.الضيقاختصاصهحسبمنهمواحدوكلزمان،كلفيالمعرفية
القرآن،يؤوللموسلمعليههللاصلىالنبيأنوهيبالكبيرةالحقيقةنفهم
مفاتيحأعطاهموإنماتأويل،دونللناسوأداهاتلقاهاأمانةًكانالقرآنوأن

.(.للفهمعامة
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أوجاهلإاليقوهاالوتفصيال،جملةباطلةالمزاعمتلك:أقول
الكريمالقرآنوصفعقالوالشرعايصحالأوال،ألنه.هوىصاحب

كلهكتاببأنهتعالىهللاوصفهالقرآنألن.ُمتحركومحتواهثابتنصبأنه
أُْحِكَمْتِكتَاٌبالَر)}:تعالىقال.أبداالباطليأتيهالحكيمُمحكموعلمحق
لَْتثُمَّتآيَاتُهُ بَْيِنِمناْلبَاِطُليَأْتِيِهاَل)،و[(1:هود]َخبِيٍرَحِكيٍملَّتدُْنِمنفُّصِ
ْنتَنِزيٌلَخْلِفِهِمْنَواَليَدَْيِه أَنَزْلنَاهَُوَكذَِلَك)،و([42:فصلت]َحِميٍدَحِكيٍمّمِ

ً ًُحْكما ِِمَنلََكَمااْلِعْلِمِمَنَجاءَكَمابَْعدَأَْهَواءُهماتَّتبَْعَتَولَئِِنَعَربِيّا ِمنّ
ُمبين،وآياتهُمفصلُمحكمكتابأنهوبما.[(37:الرعد]َواٍقَوالََوِلّيٍ

فالبنفسه،نفسهيُفسركتابأنهبحكمداخلهمنبمحكماتهُمفسرةالمتشابهة
محتواهيكونأنيُمكنالحالههذاوكتاب.متشابهاتآياتفيهتوجد

كلهأنهوبما.كلهوعلماحقاوكونهثباتهمعيتناقضتحركهألن،متحركا
للحقائقباطال،ومخالفاأصبحأنهيعنيفهذاتَحركهوفإنوعلمحق

الحقائقتتطورأنوعلماوواقعاشرعايصحوالجهة،منالثابتةالعلمية
الكونيةلقوانينخاضعكلهوالكون.ثانيةجهةمنصحيحةألنهاالعلمية
فييتحركأنيجبوإنماالُمستمرة؛التطوريةحركيتهدونوتَُحولتتغير
القانونحسبوينتهييتدهورأنغلىوالثباتالتغيربينجمعاثابتإطار
الشرعحقائقتطورتولو.الفيزياءعلمفيالحراريةللديناميكاالثاني

القرآنيالنصثباتلكن.شيءكلوالنهارالكونالضطربوالعلموالعقل
منايطلبهوبلواالجتهاد،بالبحثوتعميقهفهمهمجالتوسيعمنيمنعال

ُمبَاَرٌكإِلَْيَكأَنَزْلنَاهُِكتَاٌب):تعالىكقولهوتطبيقه،بتدبرهأمرناعندماذلك
يَدَّتبَّتُروا أَْماْلقُْرآَنيَتَدَبَّتُروَنأَفاََل)،و([29:ص]اأْلَْلبَاِبأُْولُواَوِليَتَذَكَّتَرآيَاتِِهلِّ

معانيه،تغيرإلىيؤديالهذالكن،[(24:محمد]أَْقفَالَُهاقُلُوٍبَعلَى
مايعيالجاهلالرجلذلكإن.للمتناقضاتصالحية،وتضمنهوفقدان

فوصفكذلك،األمرأنوبما.الحقإتباععنأعماههواهأنأويقول
زعمهوآياتهتشابهبدعوىمحتواهوحركيةبالثباتالقرآنيللنصشحرور

.الهوىوإتباعوالتحريفبالجهلعليهوشاهد،قطعاباطل

عنالكالمفيشرعأنهوتحريفاتهشحرورتالعباتمنإن:ثانيا
.هواهحسبوطبقهالقرآنفيالتأويلمعنىيشرحأندونالقرآنتأويل
يحددأنعليهالواجبمنفكان.وعلماوعقالشرعاباطلموقفوهذا
فيلغاياتيفعللملكنهسقيمه،منالصحيحمعناهليتبينالشرعيمعناه
قرآنيةآياتذكرمنجليايتضحشديدباختصارهناسنبينهفإنناوعليه.نفسه
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وبينَتجهة،منالكالمسياقحسبمعناهوحددتالتأويللفظاستخدمت
.ثانيةجهةمنالباطلمنالصحيحالتأويل
ُمَكَربُّمَكيَْجتَبِيَكَوَكذَِلَك):تعالى:قولهذلكمن األََحاِديِثتَأِْويِلِمنَويُعَلِّ

بَْينِيفَِراُقَهذَاقَاَل)،و.الرؤياوشرحوتفسيرتعبيربمعنى[(.6:يوسف]
بمعنى[(.78:الكهف]َصْبراًعَّتلَْيِهتَْستَِطعلَْمَمابِتَأِْويِلَسأُنَبِّئَُكَوبَْينَِك
،[(59:النساء]تَأِْويالًَوأَْحَسُنَخْيٌرذَِلَك)،و.والتفسيروالتوضيحالبيان
ابِِعْلِمِهيُِحيُطواْلَْمبَِماَكذَّتبُواْبَْل)و.مآالأحسنبمعنى َكذَِلَكتَأِْويلُهُيَأْتِِهْمَولَمَّت
اِلِميَنَعاقِبَةَُكاَنَكْيَففَانُظْرقَْبِلِهْمِمنالَّتِذيَنَكذَّتَب ،[(39:يونس]الظَّت

.اآلمرذلكعاقبةبمعنى
البيان،:عامةبصفةيعنيالقرآنفيالتأويلمعنىأنذلكمنواضح
القرآنيذمهلمالمعنىوذلكوالفهم،والتفسير،،والتوضيحوالشرح،

الَّتِذَيُهَو):تعالىبقولهمنهنوعاذملكنهصحيحة؛بطريقةتمإذاالكريم
ْحَكَماٌتآيَاٌتِمْنهُاْلِكتَاَبَعلَْيَكأَنَزَل اُمتََشابَِهاٌتَوأَُخُراْلِكتَاِبأُمُّمُهنَّتمُّم فَأَمَّت
َّتبِعُوَنَزْيٌغقُلُوبِِهْمفيالَّتِذيَن َوَماتَأِْويِلِهَواْبتِغَاءاْلِفتْنَِةاْبتِغَاءِمْنهُتََشابَهََمافَيَت
ُإِالَّتتَأِْويلَهُيَْعلَُم اِسُخوَنّ ْنُكلٌّلبِِهآَمنَّتايَقُولُوَناْلِعْلِمفِيَوالرَّت َوَماَربِّنَاِعنِدّمِ

الذينيُمارسهالمذمومالنوعهذا[(.7:عمرانآل]األْلبَاِبأُْولُواْإِالَّتيَذَّتكَّتُر
بسببفيُمارسونالعلم،والعقلالشرععنالمنحرفونوهمزيغ،قلوبهمفي

وأمثاله،شحرورحالهووهذا.الشرعيةللنصوصالتحريفيالتأويلذلك
يُمارسونالكريم،القرآنفهمفيالصحيحالعلميالمنهجعنزائغونفهم

والفهموالتفسيرالشرحيعنيالذيالعلميالتأويلالالتحريفيالتأويل
والغشوالتدليسالتحريفيعنيتأويلهملكنالشرعية؛للنصوصالصحيح
.ألهوائهمانتصاراوالخداع

القرآنيُؤّوللموالسالمالصالةعليهالنبيبأنشحرورزعمإن:ثالثا
أّولإنه.قطعاباطلزعمهوفقط،عامةمفاهيموأعطىتأويلدونوبلّغه

الدعوةمتطلباتووفقتعالىهللابهأمرهماحسبألصحابهالقرآن-فّسر–
ويُنذرهم،ويُبشرهمالدينللناسيُبينبأنتعالىهللاأمرهولذلك.اإلسالمية

قَْوٍمَوَرْحَمةًَوُهدًىفِيِهاْختَلَفُواْالَّتِذيلَُهُمِلتُبَيَِّنإِالَّتاْلِكتَاَبَعلَْيَكأَنَزْلنَاَوَما) لِّ
ولنصحيحا،يزالوماصحيحاكانوتفسيره[(.64:النحل]يُْؤِمنُوَن

بحكمللقرآنوفُهومهمقراءاتهمللصحابةكانتفقدذلكجانبوإلى.يتغير
.ودُررهكنوزهالستخراجونتدبرهنقرأهأنأمرناهللاأن
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فيؤولونهالعلمفيالراسخونأما):قولهشحرورتحريفاتمنأنكما
اختصاصهحسبمنهمواحدوكلزمان،كلفيالمعرفيةأرضيتهمحسب

ا):تعالىلقولهتحريفإنه،(..الضيق َّتبِعُوَنَزْيٌغقُلُوبِِهْمفيالَّتِذيَنفَأَمَّت َمافَيَت
ُإِالَّتتَأِْويلَهُيَْعلَُمَوَماتَأِْويِلِهَواْبتِغَاءاْلِفتْنَِةاْبتِغَاءِمْنهُتََشابَهَ اِسُخوَنّ فِيَوالرَّت
ْنُكلٌّلبِِهآَمنَّتايَقُولُوَناْلِعْلِم عمرانآل]األْلبَاِبأُْولُواْإِالَّتيَذَّتكَّتُرَوَماَربِّنَاِعنِدّمِ

وفهمتأويلعلىالقدرةلهمالعلمفيالراسخينأنتقللماآليةألن[(.7:
عندماونحنهللا،إاليعلمهالتأويلهاأنقالتوإنماالمتشابهات،اآليات
أنبحكمكتابهمنأخرىآياتفيلههللاببيانوإنمابأنفسناليسنعلمه

الراسخونهؤالءوأما.بنفسهنفسهيُفسرمفصلَحكيمُمحكمكتابالقرآن
آَمنَّتا):ويقولونالتحريفي،التأويليُمارسونوالويستسلمونيُسلمونفهم
ْنُكلٌّلبِِه ثم،[(7:عمرانآل]األْلبَاِبأُْولُواْإِالَّتيَذَّتكَّتُرَوَماَربِّنَاِعنِدّمِ

ألنالقرآنمنأخرىمواضعفيالصحيحمعناهاعنالبحثفييجتهدون
.بهوفسرهاكتابهفيلنابينهاقدتعالىهللا

فهمهوفسادالكريمالقرآنتأويلفيشحرورانحرافمظاهرومن
فيإنناونقولأنفسنامنواثقيننكونأنيجبأنناوهو)):قالانهله،

فعلكمانسبيإلىمطلقمنالقرآنتحويلعلىقادرونالعشرينالقرن
.(وسلمعليههللاصلىالنبي

قول قولذلك:أ يهباطلال يطوف فاتمنوهووخداعتغل ذلكتحري
الهواهحسبالقرآنتأويلعلىوإصرارهالقراء،علىوتحايلهالكاتب
يفهمولم،تحريفهلهيتسنىلكيوذلك.العلموالالعقل،،والالشرعحسب
فييُطبقولكيُمطلقاألصلفيهوالقرآنأنزعموإنمابالقرآنالقرآن

قع لهيجبوالوا لىتحوي قهالفعلهذاأنوزعمنسبي،إ نبيطب يهال عل
وهوجهة،منورسولههللاعلىوكذبباطلزعموهذا.والسالمالصالة
يصحالأنهوالحقيقة.هواهحسبالقرآنليُحرفشحروراختلقهاوسيلة
هللاألنذلكيصحال.نسبيعلىتحويلهويجبُمطلقبأنهالقرآنوصف
ومفاهيمهوفروعهبأصولهالبدايةمنكلهمللبشرمناسباالقرآنأنزلتعالى

يهماوبكلوقصصه قرنمنومكانزمانلكلصالحفهو.ف األولال
الناس،ليُناسبتحريفهوالتحويلهإلىيحتاجوال.القيامةيومإلىالهجري

زعمكمالتحويلهمحاولةوكلالعكس،وليسيتبعوهأنالناسعلىوإنما
نرتفعأننحنعلينايجبأنهكما.عليهوافتراءلهتحريففهوشحرور



14

ناإليه كماوانحرافاتناوأهواءناظروفناليُناسبنحولهأنال،لهبتطبيق
.وأمثالهشحروريريد

ووجدانافكرالنامناسباودينهوحيهأنزلبأنهتعالىهللااخبرناوقد
قلباكامالتطبيقاونطبقهونتدبرهله،ونخلصبهنؤمنأنوأمرنا.وسلوكا

ًبِاْلَحّقِاْلِكتَاَبإِلَْيَكَوأَنَزْلنَا):تعالىقولهذلكمن.وقالبا قا َماُمَصدِّ يَدَْيِهبَْيَنلِّ
ًاْلِكتَاِبِمَن نا نَزَلبَِمابَْينَُهمفَاْحُكمَعلَْيِهَوُمَهْيِم ُأَ َّتبِْعَوالَّ اأَْهَواءُهْمتَت َعمَّت

ًِشْرَعةًِمنُكْمَجعَْلنَاِلُكّلٍاْلَحّقِِمَنَجاءَك جا َُشاءَولَْوَوِمْنَها ةًلََجعَلَُكْمّ أُمَّت
ً ـِكنَواِحدَة يَْبلَُوُكْمَولَ ًَمْرِجعُُكْمهللاإِلَىالَخْيَراِتفَاْستَبِقُواآتَاُكمَمافِيلِّ َجِميعا
ًِصَراِطيَهـذَاَوأَنَّت)،و([48:المائدة]تَْختَِلفُوَنفِيِهُكنتُْمبَِمافَيُنَبِّئُُكم ُمْستَِقيما
َّتبِعُواَْوالَفَاتَّتبِعُوهُ َقالسُّمبَُلتَت اُكمذَِلُكْمَسبِيِلِهَعنبُِكْمفَتَفَرَّت تَتَّتقُوَنلَعَلَّتُكْمبِِهَوصَّت

عام] ِفِيَوَجاِهدُوا)،و([153:األن َجعََلَوَمااْجتَبَاُكْمُهَوِجَهاِدِهَحقَّتَّت
يِنفِيَعلَْيُكْم ُمبَاَرٌكإِلَْيَكأَنَزْلنَاهُِكتَاٌب)،و([78:الحــج]َحَرجٍِمْنالــدِّ

يَدَّتبَّتُروا (29:ص]اأْلَْلبَاِبأُْولُواَوِليَتَذَكَّتَرآيَاتِِهلِّ بَِمابَْينَُهماْحُكمَوأَِن)،و[
ُأَنَزَل َّتبِْعَوالَّ ُأَنَزَلَمابَْعِضَعنيَْفتِنُوَكأَنَواْحذَْرُهْمأَْهَواءُهْمتَت إِلَْيَكّ
ُيُِريدُأَنَّتَمافَاْعلَْمتََولَّتْواْفَإِن َنَكثِيراًَوإِنَّتذُنُوبِِهْمبِبَْعِضيُِصيبَُهمأَنّ النَّتاِسّمِ

(.[49:المائدة]لَفَاِسقُوَن
لك لةهياآلياتت ية،دامغةأد طلوقطع وتكشفشحرورمزاعمتُب
بـدعوىالشـرعوتعطيـلوالتـدليسالتحـريفعلـىالقـائمالـزائفمنهجـه
هدمهدفهامسمومةودعوةباطل،فكرهذا.نسبيإلىمطلقمنتحويله
ومواكبةلإلسالمالعصريوالفهمالتجديدبدعوىالقرآنوتحريفاإلسالم
كاننفسهمعصادقاكانلوالكاتبهذاأنوالحقيقة.الحضاريالتطور

آخرطريقالنفسهويبحثيتركهأو،هوكماالقرآنيأخذأنعليهيجب
عه بعأنمنلهأحسنوهذا،يتب حريفطريقيت فاقالت كذب،والن وال

وإنماالمعاصرة،القراءةيقبلالالقرآنألن.للقرآنالعصريالفهمبدعوى
إنآخروبمعنى.والعلموالعقلالوحي،علىالقائملهالصحيحبالفهميأمر

بدليلصحيح،ووحيصريح،وعقل،صحيحبعلمنقرأهبأنيأمرناالقرآن
ِفِييَُجاِدُلَمنالنَّتاِسَوِمَن):تعالىقوله ِكتَاٍبَواَلُهدًىَواَلِعْلٍمبِغَْيِرَّت
نِيٍر وأصرالمنهجهذايتبعأنرفضالكاتبهذالكن.([8:الحج]مُّم
.نفسهفيلغاياتللقرآنفهمهفيوالتالعبالتحريفمنهجيتبعأنعلى

قراءتهفيصحيحامنهجايتبنلمشحرورمحمدالكاتبأنيتبينوبذلك
وترصد،إصرارسابقعنتحريفياتأويليامنهجاتبنىوإنماالكريم،للقرآن
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علىحكمقدبذلكوهوجهة؛مننفسهفيلغاياتوأهوائهبأوهامهاختاره
جهةمنوالشرعوالعلمالوحيومخالفةواإلضاللبالضاللوفكرهنفسه

.أخرى

 : واالستدالل البحث في شحرور منهج نقض :ثالثا
منهجاالكريمللقرآنالتحريفيةقراءتهفيشحرورمحمدالكاتبتبنى

صفاتهوحددوحللهقرأهبه.هواهحسبمقاسهعلىفّصلهاستدالليابحثيا
ً):فقالوغاياته، تعهدالذيللذكرجديدةبقراءةقمنا”سلفمما“وانطالقا

ْلنَانَْحُنإِنَّتا)بحفظههللا ْكَرنَزَّت بُِر)،و[(9:الحجر]لََحافُِظوَنلَهَُوإِنَّتاالذِّ َوالزُّم
ْكَرإِلَْيَكَوأَنَزْلنَا َلَماِللنَّتاِسِلتُبَيَِّنالذِّ [44:النحل]يَتَفَكَّتُروَنَولَعَلَّتُهْمإِلَْيِهْمنُّزِ

:التاليةاألسسعلىمعتمدين(
اللغويالمنهجعلىمعتمدينالعربياللسانلخصائصعاممسح- – 1
الجرجاني،القاهروعبدجنيابناإلمامينوالمتمثلالفارسيعليألبي

.الجاهليالشعرإلىومستندين
نتائجمنالحديثةاللسانياتعلومإليهتوصلتماآخرعلىاإلطالع – 2 - 

العكسبلالترادف،خاصيةتحويالاإلنسانيةاأللسنكلأنرأسهاوعلى
تهلكأنإماالتاريخيالتطورضمنالواحدةالكلمةأنوهوالصحيح،هو
الخاصيةهذهوجدناوقداألولالمعنىإلىباإلضافةجديداًمعنىتحملأو

.العربياللسانفيالوضوحكلواضحة
البناللغةمقاييسمعجمهوأنسبهاأنفوجدنااللغةمعاجماستعرضنالقد

االعتمادتمفقداللغة،فيالترادفوجودينفيالذي”ثعلبتلميذ“فارس
.المعاجمبقيةإغفالدونأساسيبشكلعليه

ًاإلسالمكانإذا – 3 -  بمناالنطالقفيجبومكان،زمانلكلصالحا
القرنمنالثانيالنصففيلجيلناجاءوأنهعلينا،تنزلالكتابأنفرضية

ًتوفيوسلمعليههللاصلىالنبيوكأنالعشرين، .الكتابهذاوبلغناحديثا
أرضيةعلىنقفللكتابفهمنافيأنناواضحبشكليالحظالقارئفإنلذا

معالمتعاقبةاألجياللتفاعلالتاريخيالتطورإغفالدونالعشرينالقرن
علىاألدبياتلهذهنظرتناكانتحيث،”الفقهةوالمذاهبالتفاسير“الكتاب

هاولذاالكتاب،معتاريخيتفاعلأنها لتراثضمنتدخلفإن العربيا
االجتماعيـــةالمشـــاكليعكــسالمــوروثاإلســـالميفالفقـــه.اإلســـالمي

تعكــسوالتفاســيرمعينــة،تاريخيــةمرحلــةفــيوالسياســيةواالقتصــادية
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أنهاواعتبرناالتفسير،فيهاكتبالتيالتاريخيةللمرحلةالمعرفيةاألرضية
.القدسيةطابعتحملال

المفسرأقوالتأويلنحاوللمفإنناالتفسيركتبفيتناقضهناككانوإذا
مصطلحمننفهمهماوهذادائماً،صوابعلىبأنهالمفسرنخرجلكي

.فقطالكتابلنصهيالقدسيةأنحيثالقدسية،
ولذانفسهيعلمأونفسهيهديأنبحاجةليسوتعالىسبحانههللاإن – 4 -

للفهمقابلالكتابفيجاءماكللذالنفسه،وليسهدىللناسأرسلفقد
للفهمقابلةبصيغةجاءوقدالعقل،يقتضيهنحوعلىويفهمبالضرورة،

انفصاميوجدالأنهوبما.المبينالعربيباللسانهيالصيغةهذهاإلنساني
الكتابفيآياتتوجدبأنهالقولنرفضفإننااإلنساني،والفكراللغةبين
.مرحلينسبيتاريخيالفهمهذاأنونرىللفهم،قابلةغير

معرضفياإلنسانيالعقلمكانهمنرفعوتعالىسبحانههللاإن – 5 - 
:يليمماننطلقفإننالذاله،خطابه

.والعقلالوحيبينتناقضيوجدال–أ
ومعقوليــةالخــبرصــدق“والحقيقــةالوحــيبيــنتنــاقضيوجــدال–ب

.”التشريع
بنافاألجدراإلنسانيالعقلمكانةمنرفعوتعالىسبحانههللاأنبما – 6 - 

كتابنافيجاهدينحاولنافإنناوعليهونحترمها،المنكانةهذهمننرفعأن
قارئعقلاحترام هذهأولفيذكرناكمالعواطفهاحترامنامنأكثرال
(.المقدمة
مرفوضالمنهجوذلكوتفصيال،جملةباطلةمزاعماألقوالتلك:أقول
معاند،جاحدأوجاهل،بأنهصاحبهعلىشاهدوهووعلما،وعقالشرعا

قراءةالكريمالقرآنيقرأأنيريدلمنيصحالأوال،ألنه.هوىصاحبأو
لغةنفسهالقرآنمنهجبغيريقرأهأنوالعلموالعقلللشرعموافقةعلمية

منهجبغيرللقرآنشحرورفدراسةوعليه.سابقابيناهكماومنهجاومضمونا
موافقةصحيحةعلميةدراسةتكونلندراستهأنعلىدليلهيالقرآن
يُمكنهاوالوتحريفيةناقصةذاتيةدراسةهيوإنماوالعلم،والعقلللوحي

شحرورفدراسةوعليه.القرآنيريدكماللقرآنصحيحفهمإلىتؤديأن
القادروعبدجنيوابنالفارسيعليأبيإلىنسبهلغويبمنهجللقرآن

للقرآنموافقاصحيحامنهجاكانإن:احتماليّنبينمنهجهوالجرجاني،
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بالقرآنالقرآنقراءةوجوبيعنيوهذا،للقرآنوتابعقرآنيمنهجفهو
دراسةيصحفاللهمخالفاكانوإن.آخركتابإلىمنهجهيُنسبوال

لدراستهيصلحوالصحيحامنهجايكونلنألنهله،مخالفبمنهجالقرآن
.المنهجبذلك

الشعرإلىباالستنادهؤالءبمنهجالقرآنسيدرسبأنهشحرورقولوأما
العربيةاللغةألن،جداوضعيفوقاصرفاسدمنهجأيضافهذاالجاهلي،
بلغةنزلكتابفهوالكريم،القرآنفيأوالتوجدوالحقيقية،األصيلة
وُحبِِهنََزَل):تعالىهللاووصفهالعرب ِمَنِلتَُكوَنقَْلبَِكَعلَىاأْلَِميُنالرُّم

بعدمباشرةوُكتب،([195-193:الشعراء]ُمبِيٍنَعَربِّيٍبِِلَساٍناْلُمْنِذِريَن
الشعوببلغاتلغتهماختالطقبلللعربمعاصراالعرببلساننزوله

األولالكتابوهوالعربية،اللغةأصلهيالكريمالقرآنفلغة.األخرى
الشعرمنكلهأنهيثبتلمالشعرفهذاالجاهلي،الشعروأما.العربيةللغة

منقرنيننحوبعدإاليُدّونولموحديثا،قديمامعروفهوكماالجاهلي
العربياللساناختلطبعدمادُّونوقداإلسالم،ظهوربعدوأكثرالزمن
بسببوالمدنوالباديةاألرياففيأصالتهمنكثيراوفقدأخرىبلغات
فياإلسالمأحدثهالذيوسلوكافكراالحياةنواحيكلفيالكبيرالتغيير
لهليستأكثرهالشعرذلكأنكما.كلهاإلسالميوالمشرقالعربجزيرة
أنأبدايصحفالكذلكاألمرأنوبما.صحيحةليستُوجدتوإنأسانيد،

للقرآن،تابعهووإنماالكريم،القرآنلدراسةمصدراالجاهليالشعريكون
لغةألن،واالستشهادللشرحويُستخدمبهيُستأنسوإنماعليه،َحكماوليس
جهةمنداخلهمناللغويمعجمهيحملوهوجهة،مناألصلهيالقرآن
منهجاليسشحروراتبعهالذياللغويالمنهجأنيعنيوهذا.أخرى

البحثمنهجفسادألنباطلة،نتائجمعظموستكونعلمياوالصحيحا
يكونعندماوالعكسالصوابوقلةاألخطاءكثرةحتمايستلزمواالستدالل

.صحيحاالمنهج

األخرىواللغاتالعربيةاللغةفيالترادفوجودبعدمالقولإن:ثانيا
صاحبأومعاند،جاحدأوجاهل،إالينفيهوالقطعا،باطلزعمهو

والُممارسعليهالمتعارفالترادفغيربالترادفيعنيباحثأوهوى،
كلوفيالقرآنفيموجودالترادفأنهيوالنتيجة.اليوميةحياتنافي

ويُستخدمعنه،االستغناءيُمكنوالاللغات،كلوفيوحديثا،قديماالعلوم



18

يقومالذيالعامالترادفهونقصدهالذيوالترادف.واألسماءاألفعالفي
أيَنَطبُِقالنظربغضاالسمأوالفعلعلىويُطلقللمعنى،واحدأصلعلى

قِدرهذا.الولدوأتى،الولدجاء:قولناذلكمن.نسبياأمتاماانطباقا
مأوىوالنار.محمولهاتفوهذا،جوالهاتفوهذا.بُرمة،وهذه

ولمواحدالمعنى،أنذلكمنواضح.الظالمينمأوىوجهنم.الظالمين
.يتغير

نفهمأنناشكفال.تنزلواألمطار،تسقطاألمطار:قولناأيضاذلكومن
فرضناوإنحتىمعنييننفهموالمتناقضامعنىنفهموالواحدا،معنى
هو،واحدامعنىحملكلمتيّنترادفإنه.اللفظيّنبيندقيقةفوارقوجود
.بينهمايجمعالذيأصلها

منكثيربينجداودقيقيسيراختالفوجودفإنكذلك،األمرأنوبما
المفهوموالالمعنىيُغيرفالشيئا،المشتركاألصلمنيُغيرالالمترادفات

اشتريتأوالمعلم،أتىأوالمعلم،جاء:أقولفعندما.متناقضايجعلهوال
ُوجدوإنحتىواحدامعنىإالمنهأفهموالواحدفالمعنىبُرمةأوقِدرا
األصلوهوموجودالمعنىبذلكفالترادف.الكلمتينبينجدادقيقفارق
بينالموجودالدقيقالفرقينفيهأنيُمكنوالالترادفأوجدالذي

يصحفالكذلكاألمرأنوبما.بينهماالجامعاألصلوجودمعالمترادفين
.الواحداألمرمترادفاتبيندقيقةفوارقوجودبدعوىالترادفإنكار

ومناليومية،حياتنافيبهونتعاملالكتبفينقرأهقطعاموجودفالترادف
حتىترادفاوسيبقىبلسانه،وينكرهوأفعالهبأقوالهبهيتعاملفهوينكره
.!!آخرباسمسماهوإن

:تعالىقالالَهاِويَة،:منهاالكريم،القرآنفيالنارسماءأأيضاذلكومن
ا﴿ هَُمَواِزينُهَُخفَّتْتَمْنَوأَمَّت ﴾َحاِميَةٌنَاٌرِهيَْهَماأَْدَراَكَوَماَهاِويَةٌفَأُمُّم
َوَمااْلُحَطَمِةفِيلَيُْنبَذَنَّتَكالَّت﴿:تعالىوالُحطمة،قال(.11–8:القارعة[

ِنَاُراْلُحَطَمةَُماأَْدَراَك َُّت ِلُعالَّتتِياْلُموقَدَة -4:الهمزة[﴾اأْلَْفئِدَةَعلَىتَطَّت
ا﴿ :تعالى،قالوالجحيم(.[7 لدُّمْنيَااْلَحيَاةََوآثََرَطغَىَمْنفَأَمَّت اْلَجِحيَمفَإِنَّتا

ااْلَمأَْوىِهَي ِهَياْلَجنَّتةَفَإِنَّتاْلَهَوىَعِنالنَّتْفَسَونََهىَربِِّهَمقَاَمَخاَفَمْنَوأَمَّت
ــال.(41–37:النازعـــات﴾اْلَمأَْوى ــُمَوإِذَا}:تعـــالىوـق اْلَجِحـي
َرْت َهذَايُقَاُلثُمَّتاْلَجِحيِملََصالُواإِنَّتُهْمثُمَّت﴿ :تعالىوقال[.12:التكوير]ُسعِّ

بُوَنبِِهُكْنتُْمالَّتِذي ين[﴾تَُكذِّ إِنَّت﴿ :تعالى،قالوجهنم(.16،17:المطفف
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،(23–21:النبأ[﴾أَْحقَابًافِيَهااَلبِثِيَنَمآبًاِللطَّتاِغيَنِمْرَصادًاَكانَْتَجَهنَّتَم
َعذَاُبفَلَُهْميَتُوبُوالَْمثُمَّتَواْلُمْؤِمنَاِتاْلُمْؤِمنِيَنفَتَنُواالَّتِذيَنإِنَّت﴿ :تعالىوقال
َكفَُرواالَّتِذيَنإِنَّت﴿ :تعالى،وقال(10:البروج[﴾اْلَحِريِقَعذَاُبَولَُهْمَجَهنَّتَم

﴾اْلبَِريَّتِةَشرُّمُهْمأُولَئَِكفِيَهاَخاِلِديَنَجَهنَّتَمنَاِرفِيَواْلُمْشِرِكيَناْلِكتَاِبأَْهِلِمْن
(.6:البينة[

موضوعهاالنار،هوواحدلمسمىأسماءأنهااألسماءتلكمنواضح
والمعــادالجنــةأســماءعلــىينطبــقاألمــرونفــسمتعــددا،وليــسواحــد

وصفهاسمكلأسماءعدةلهواحدلمسمىمترادفاتأمامفنحن.األخروي
صفاتهمنبصفةووصفه.المسمىذلكبهايتميزصفاتهمنأكثرأوبصفة

فالن:مثالقلنافإذا.بالضرورةيتضمنهوإنمايُناقضهوالاألصلينفيال
نارمصيرهأوالجحيم،مصيرهأوجهنم،مصيرهسيكون نافالشكال أن
منزلةفيسيكونأنهوالالجنة،سيدخلأنهنفهموالواحدا،معنىسنفهم

.آخرمكانفيسيكونأنهوالالمنزلتين،بين

القرآنفيالترادفنفيعلىشحرورأصرفلماذاكذلك،األمرأنوبما
زعمهمنواضحزعمه؟؟،حسباللغاتجميعوفيبلالعربية،واللغة
عنباحثعلميموقفمنانطالقاليسالترادفوجودنفىأنهالباطل

يلمنوالالحقيقـة، ماصحيح،دل ناهوإن وترصدإصرارسابقعنتب
ويقول.وأهوائهأوهامهحسبعليهبهويفتريالكريمالقرآنبهليُحرف

هوليسوالقرآنالقرآن،هوليسوالكتابالكتاب،هوليسالقرآن:للناس
لِذكرالفرقان، قرآنهوليسوا المزاعمهذه.الفرقانوالالكتاب،والال

اللغةفيالترادفوجودنفيهمنانطالقاشحرورقالهاوالباطلةالمضحكة
الالكاتبفهذا.أخرىجهةمنالكريمللقرآنوتحريفهجهة،منالعربية
كماموجود،والهوكماالكريمالقرآنيدرسأنوالالحقيقة،عنيبحث
الُمبيتةوبغاياتهالمذهبيةبخلفياتهيدرسهوإنمانفسه،يُفهمناأنالقرآنيريد
.هواهحسبوتطويعهلتحريفهسلفا

اللغاتفيالترادفوجودنفتالحديثةاللغويةالدراساتبأنزعمهوأما
تحملأوتهلكأنإماالتاريخيالتطورضمنالواحدةالكلمة)أنوأثبتت
واضحةالخاصيةهذهوجدناوقداألولالمعنىإلىباإلضافةجديداًمعنى

مثالالمترادفاتألنباطل،زعمفهو؛(العربياللسانفيالوضوحكل
السيارةأنذلكمن.(Synonymes):باسمالفرنسيةاللغةفيموجودة
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فيموجودةالمترادفاتأنكما.Voiture،Autmobil:تسمى
الالكلماتمعانيوتطور.سابقابيناهكماوحديثاقديماالعربيةواللغةالقرآن
لىيُؤديوالالمترادفاتوجودينفي قاء،فمعانقراضهاإ الكلمةمعنىب
قديم قدبه،معموالال نسبةاختالفمعلهمترادفاآخرمعنىيُستحدثف

التطورأنكما.األصليلمعناهمغايراآخرمعنىمنهيُستخرجوقدالتطابق،
قبلمنموجودةتكنلمجديدةمترادفاتاستحداثإلىيؤديقداللغوي

الجوال،:المحمولالهاتفكتسميةواحد،لمسمىأسماءعدةكاستحداث
.والمحمولوالنقال،
فهماويفهمهعلمية،دراسةالكريمالقرآندراسةيريدالذيإن:ثالثا

منينطلقوالنفسه،القرآنأرضيةمنينطلقأنعليهيجبصحيحا
قرنأرضية قرنوالالميالديالعشرينال قرآنألن.الهجرياألولال ال

ومفاهيمه،ومصطلحاتهاللغويمعجمهلهُمبين،ُمفصلحكيمُمحكمكتاب
العشرينالقرنأرضيةلمعطياتإخضاعهيصحوال.بهالخاصةوأصوله

صحيحافهماالكريمالقرآنفهمفيتُساعدمابقدرإالالقرونمنغيرهوال
محاولةوكل.أخرىجهةمنعليهَحكماوليستلهتابعةوتكونجهة،من

للقرآنُمتَعمدوتحريففاشلةمحاولةفهي،المنهجذلكدونالقرآنلفهم
شحرورمحمدالكاتبأنوبما.معظمهافيباطلةنتائجهوستكونالكريم،
فالشكفاسد،بمنهجفهمهعلىوأصرالقرآنفهمفيالقرآنيالمنهجرفض

.قطعامتهافتةمحاولتهأن
إسالمي،تراثبأنهاإلسالميالفقهعنشحرورقالهلمابالنسبةوأما
ثاكلهاليساإلسالميالفقهألن.وتغليطتدليسوفيهناقص،فكالمه ترا
نصوصفييتمثلاألول:أساسيينقسمينمنيتكونهووإنما،علميا

تراثاوليسوحيوهذاالفقه،ذلكعليهاقامالتيالصحيحةوالسنةالكتاب
استنبطوهاالتيوفتاويهمالفقهاءاجتهاداتفييتمثلالثانيوالقسم.بشريا

العلميالتراثضمنيندرجبشريعملهوالقسموهذا.النصوصتلكمن
القسم،وألحقالقسمينبينيُميزلمشحرورمحمدالكاتبلكن.اإلسالمي

.نفسهفيلغايةبشريتراثبأنهواحداُحكماعليهوأصدربالثانياألول
لنصالقدسيةوإنماوالمفسرين،الفقهاءألقوالقدسيةالبأنهقولهوأما
العلمأهلاجتهاداتأنشكوال.وباطلحقفيهقولفهوفقط،الكتاب
هوالوحيوإنماوالعلم،والعقلالشرعبدليلمقدسةوالمعصومةليست

محمدالكاتبلكن.يكفيالوحدهالتقديسألنإتباعهوالواجبالُمقدس
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نصوصيقدسلمفهووالمفسرينالفقهاءاجتهاداتيقدسلمكماشحرور
فيالقرآنبمنهجاللتزمالقرآنقدسفلو.قدسهاأنهصحيحاوليس،القرآن

أوجبالكريموالقرآنوقّزمها،النبويةالسنةأهملماقدّسهولو.القرآنفهم
.وترصدإصرارسابقعنالتحريفيبالتأويلفّسرهماقدّسهولو.أتباعها
محكماتآياتتضمنكتابأنهشكفال،الكريمالقرآنبفهميتعلقوفيما

تحتملاللكنهاقراءاتعدةتحتملمتشابهاتوأُخرالكتاب،أصلهي
التناقضالالتنوعاختالفبابمنهيوإنمامتناقضة،فهوماوالقراءات
كتابهوالكريمالقرآنأنوبما.أخرىبآياتبنفسهالكريمالقرآنيُفسرها

فإذابنفسه،نفسهيُفسرفهوأبدا،الباطليأتيهالمبينُمفصلحكيمُمحكم
.أخرىمواضعأوموضعفييُفسرهافهوموضعفيمتشابهةآيةذكر
غيرمتشابهاتآياتفيهيوجدوالُمحكمكلهالكريمالقرآنأنيعنيوهذا
قدراتهمحسبنسبيلهالعلمأهلفهمفإنكذلكالقرآنأنومع.للفهمقابلة

الذيبالمنهجيتمالالكريمللقرآنالصحيحالفهملكن.وظروفهموعلومهم
القرآن،لفهمالقرآنوضعهالذيبالمنهجفهمهيتموإنماشحرور،اتبعه
وأما.صحيحافهماالقرآنلفهموالعلمالعقليقتضيهالذيالمنهجهووهذا

لذيالمنهج وإنماالعلموالالعقليقتضيهالمنهجفهوشحرور،اتبعها
لتيواألهواءاألوهامتقتضيه قاما لمبذلكوهو.منهجهشحرورعليهاأ
وأوهامهظنونهاحترموإنماالقراء،والالعلموالالعقلوالالقرآنيحترم

.!!!!وأهواءه

عنالفكرتعوقالتيالعوائقعنقالشحروراأنأيضاذلكومن
ضمنهومنالمعاصرالعربيالفكرإن):الصحيحالعلميالبحثممارسة

:التاليةاألساسيةالمشاكلمنيعانياإلسالميالفكر
األحيان،منكثيرفيالموضوعيالعلميالبحثبمنهجالتقيدعدم – 1
يقوعدم تابتطب سلمينالك هذاالم هجل نصعلـىالمن سيال الـدينيالقد

أولإنحيث.وسلمعليههللاصلىمحمدإلىالموحىالكتاببآياتالمتمثل
عواطفبالالنصدراسةهوالموضوعيالعلميالبحثشروطمنشرط

ًالوهم،فيالدارستوقعأنشأنهامنجياشة، موضوعكانإذاوخصوصا
ًالدراسة ًنصا .(.ذلكنحوأودينيا
تاباتهاموفيهمعظمه،فيصحيحاليسالشرطذلكأوال،:أقول للُك

هاموعدمالمسلمين غيرات بونعندماالمسلمينل يس.اإلسالمعنيكت ول
للقرآن،دراستهمفيالعلميالمنهجيُطبقونالالمسلمينالُكتابأنصحيحا
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القرآن،يدرسونعندمابتطبيقهيأمرهمنفسهالقرآنألنغالبايطبقونهفهم
ِفِييَُجاِدُلَمنالنَّتاِسَوِمَن):تعالىكقوله ِكتَاٍبَواَلُهدًىَواَلِعْلٍمبِغَْيِرَّت
نِيٍر َواْلفَُؤادََواْلبََصَرالسَّتْمَعإِنَّتِعْلٌمبِِهلََكلَْيَسَماتَْقُفَوالَ)،و([8:الحج]مُّم

ـئَِكُكلُّم ن)،و[(36:اإلسراء]َمْسُؤوالًَعْنهَُكاَنأُول ُأَمَّت يدُهُثُمَّتاْلَخْلَقيَْبدَأ يُِع
َنيَْرُزقُُكمَوَمن َعأَإِلَهٌَواأْلَْرِضالسَّتَماِءّمِ ِمَّت ُكنتُْمإِنبُْرَهانَُكْمَهاتُواقُْلَّت

َوتَْكتُُموَنبِاْلبَاِطِلاْلَحقَّتتَْلبُِسوَنِلَماْلِكتَاِبأَْهَليَا)،و([64:النمل]َصاِدقِيَن
يصدقالللمسلمينشحرورفاتهام(.[71:عمرانآل]تَْعلَُموَنَوأَنتُْماْلَحقَّت

.الصحيحالعلميبالمنهجبااللتزاميأمرهمالقرآنألنغالبا،عليهم
اإلســالمعـنالمنحــرفينينتقــدأنشــحرورعلــىيجــبكـانأنــهكمـا

رؤوسهم،كبارومنمنهمواحدهوألنهأوال،بنفسهويبدأ،فيهوالطاعنين
أنوهوبه،بااللتزامويُطالبهمعلميغيربمنهجالقرآنيقرؤونوالذين
العلميالمنهجمعتمامايتفقوهذاومنهجه،ومعانيهبلغتهالقرآنيقرؤوا

.الباحثينعلىويفرضهالصحيح

أوالقرآنالباحثيدرسأنالنزيهالعلميالبحثفيشرطاليس:ثانيا
الدارستوقعأنشأنهامنجياشة،عواطف)بالواألبحاثالكتبمنغيره

ًالوهم،في ًالدراسةموضوعكانإذاوخصوصا ًنصا (..ذلكنحوأودينيا
يُمكنالألنهيوجد،أنيُمكنوالقوله،يصحوالعلمياشرطاليسهذا

هيهلالنظربغضبحثهفيتصاحبهعواطفدونببحثيقومأنألحد
وعليه.!؟وكتمانهاطمسهاأمالحقيقةطلبغايتهاوهل!؟الأمجياشة،

قويةعاطفةلهالباحثكانإذاوإنماالصيغة،بتلكالشرطذلكيصحفال
ًبها،وأخذاللحقيقيةطلباللبحثتدفعهجداوجياشة العلميبالمنهجوالتزما

إنلكن.عليهيُعابوالصاحبهعليهويُشجعجدا،جيدأمرفهذاالصحيح،
االنتصارالبحثمنغايتهجداوجياشةقويةعاطفةلهآخرباحثوجد

بالتخليويُطالبعليه،يُنكرأنيجبالذيهوفهذاالحقوكتمانللباطل
.الصحيحالعلميبالمنهجويلتزمالمنحرفومنهجهالجياشةعاطفتهعن

أويأمرهمذهبأودينلهالذيالجياشةالعاطفةصاحبالباحثأنكما
يهيجبللباطلواالنتصاروالخداعالتحريفعلىيشجعه فهأنعل يخال

.قويةبعاطفةوالحقللحيادوينتصر،يأمرهمالرفضعاطفتهويستخدم
يأمرهمذهبأودينلهالذيالجياشةالعاطفةصاحبالباحثخالفوهذا

هة ية،واالنتصارالعلميةبالنزا نهمنوعوناسندايجدفهذاللحقيق أودي
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تهفتكونمذهبه عاعاطف بحثهفيبالموضوعيةااللتزامفيلهقوياداف
باإلنصافيأمرهدينهألن،الملتزمالمسلمالباحثحالهووهذا.العلمي
وإنماالجياشة،عاطفتهبإبعاديُطالبالفهذاله،واالنتصارالحقوإتباع
الذاتيةعلىتحثهالتيعاطفتهعلىالتغلبأوبإبعاديُؤمرالذيهواألول

يهبالحقيقة،االعترافوعدموالتحريف دافعايُحولهالكييجتهدأنوعل
الكتاب:كتابهكتبقدشحرورمحمدالباحثأنشكوال.سلبياالإيجابيا

الشرطهذاالباحثعلىيشترطجعلتهالتيوهيجياشة،بعاطفةوالقرآن
انتصاراأموالحقللموضوعيةانتصاراالعاطفةبتلككتبهفهل.وغيره
يشهدوكتابهوألهوائهللباطلانتصاراكتبهواألوهام؟؟،إنهوالخرافةللذاتية
وهل!!.هذاكتابنافيبيناهكماوالخداعوالتدليسوالكذببالتحريفعليه

النقدروحفيهمليُضعفالشروطبتلكالمسلمينالباحثينشحرورطالب
التأثيرمنليتمكنالجياشةبعاطفتهمدفوعاهوويبقىجهة؛منوالمقاومة

تحريفيةبعاطفةكتابهكتبإنهنعم.؟أخرىجهةمنبينهمفكرهونشرفيهم
روحالمسلمينفيليُضعفالمزاعمبتلكوقالجهة؛منوماكرةجياشة

.أخرىجهةمنوالمقاومةالنقد

الفكــرأعاقــتالــتياألساســيةاألســبابعــنتكلــمشــحروراإنثــم
مسبقحكمإصدار):فقالالصحيحالعلميللبحثممارستهمناإلسالمي

المرأة“ذلكعلىمثالوخيرالمشكلة،هذهفيالبحثقبلمامشكلةعلى
ًاإلسالميالباحثنرىإذ”اإلسالمفي ًمقتنعا وضعأنالبحثوقبلمسبقا

ًفيكتبأنصفها،اإلسالموأنسليموضعاإلسالمفيالمرأة ذلكفيكتابا
نهويقول نهفعلهماوكل.علميبحثإ تبريراتأوجدأ نظرهلوجهةال

حثونرىالمسبقة، ًلإلسالمالمعاديالبا عا ًمقتن ظلماإلسالمأنمسبقا
ًويقدمالمرأة، الخطأفيوقعوكالهما.علميبحثإنهويقولذلكعنبحثا
ًتتطلبمشكلةأيإنإذنفسه، ًبحثا نفسهالباحثأنتعنيموضوعياً،علميا
ًأجرىوبالتاليأصالًالنتائجيعرفالأوالنتائج،منُمتأكدغير ًبحثا علميا

(.النتائج،ليعرفأوليتأكد

قول يساألمرإن:أ ميالبحثألنكذلك،ل يدالنزيهالعل الوالمحا
مامشكلةعلىُمسبقحكمإصدارأوموقفاتخاذعدمبالضرورةيتطلب

علمعلىيكونأنإماالبحثفييشرععندماالباحثألن.بحثهايُراد
يقينياتأكدامنهايتأكدأنيريدلكنهونتائجهاوتفاصيلهاالمشكلةبأصول
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.بهاهواقتناعهبعدغيرهبهايُقنعأنيريدأووُمبرهنا،وُمعمقاوموضوعيا
ليعرفهافيهافيبحثوناقصة،مشوشةمعرفةبهامعرفتهتكونأنوإما

وإما.منهاليتأكدواحتماالتفرضياتلهافيضعوكاملة،صحيحةمعرفة
منبالمشكلةيتعلقماكلويجمعالصفرمنيبدأوهناتاماجهاليجهلهاأنه

عدمدراستهاتتطلبالالحاالتهذهكلوفي.ونهاياتهاوتفاصيلهاأصولها
أوالمنهالمطلوبوإنماالمشكلة،علىُمسبقحكمإصدار،أوموقفاتخاذ
يةمنيكونأنهووإنماذلكليس هاباحثاالبدا يدانزي بامحا للعلمطال

الُمسبقالحكموهذا.المشكلةمنالُمسبقلحكمهاالنتصاروليسوالحقيقية
منهووإنماالبحثيعوقالفهومقبولةعلميةمعطياتعلىقائماكانإن

العلميالبحثأبجدياتمنأنكما.البحثفيويساعدهالمشكلةفرضيات
ضعواإلنسـانيةالطبيعيـةالعلـومفـي ضياتو الُمرادللظواهـرمسـبقةفر

المواقفتصبحعندمالكن.المساعدةالبحثوسائلمنفهيدراستها،
يجبهناالنزيهالعلميالبحثتعوقعائقاالمدروسةالقضايامنالمسبقة
.النزيهالعلميالحثتعوقاللكيجانباووضعهاإبعادهاأومنهاالتخلص

اإلنسانية،الفلسفاتمناالستفادةعدم):قالأنهاألسباب،تلكومن
أنتجهماكلنضعأنيمكنالحيثمعها،المبدعاألصيلالتفاعلوعدم
الباطل،أوالخطأهامشفيهذا،يومناإلىاليونانمنذاإلنساني،الفكر
أيآخر،شيءواإلسالمشيءاإلنسانيالفكرطرحهماكلإن:قلنافإذا
اإلجابةيمكنالسؤاللديناينتجذلك،غيرفاإلسالمبالكفيخطرماكل
إلىاإلسالمتعريفيتملمالمنطقهذافضمن؟(اإلسالمهوما)وهوعليه
وفيهثمين،وفيهغثفيهاإلنسانيالفكرطرحهماإن:قلناإذاأما.اليوم
المسلميننحنأننايعنيفهذاصواب،وفيهخطأوفيهباطل،وفيهحق

ًنتفاعلأنعلىقادرون يا أوخوف،دونكله،اإلنسانيالفكرمعإيجاب
كنوجـل، عربنحـنعلينـايجـباإليجـابيالتفاعـلهـذايتـمحـتىول ال

ًنمتلكأنوالمسلمين دوناآلخرين،معبهنتفاعلأننستطيعمرناً،ميزانا
(.الحاضرالوقتفيعندناموجودغيرالميزانوهذاخوف،

قول يهمعظمه،فيصحيحغيرالقـولذلـك:أ ملوف بيرتحا علـىك
ألن،الفلسفيوالفكرالعلمبيننفرقأنيجبأوال،ألنه.المسلمينالباحثين

ليسالفلسفاتلكنيرفضها،أنألحديحقالثابتةعلميةحقائقهوالعلم
هيكذلك هاداتومحـاوالتفرضياتف يةواجت ياتعلـىتقـومفكر الظن

هاواألهـواءواألوهـام اتجاهـاتحسـبكثـيرةومذهبيـةدينيـةخلفيـاتول
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يه.القليلإالالعلممنفيهاوليسأصحابها، بينهاالخلطعدمفيجبوعل
منصحتهامنوالتحققنقدهابعدإالبهااألخذوعدمجهة؛منالعلموبين
والتفاعلبهااالهتمامإلىالناسدعوةالخطأمنفمنوعليه.أخرىجهة
أنوبما.نفعهامنأكثرضررهاألنذلكيصحال.وتطبيقهاوتبنيهامعها
هوى،صاحبأوجاهل،فهوالفلسفاتتلكقبولإلىيدعوفمنكذلكاألمر

.بريئةليستلنواياذلكقال

الفكرطرحهماكلإن:قلنافإذا):شحرورفقولكذلك،األمرأنوبما
فاإلسالمبالكفيخطرماكلأيآخر،شيءواإلسالمشيءاإلنساني
؟(اإلسالمهوما)وهوعليهاإلجابةيمكنالسؤاللديناينتجذلك،غير
محله،فيليسفهو(.اليومإلىاإلسالمتعريفيتملمالمنطقهذافضمن

تبنيها،والالفلسفاتتلكمعرفةعلىأبدايتوقفالاإلسالمتعريفأنكما
الوهوجهة،منالصحيحةوالسنةالكتابفيأوالتعريفهيجداإلسالمألن

األهــواءيــرفضوإنمـاصـحيحا،علمـاوالصـريحاعقليــانظـرايُخــالف
َسبِيِلَعنيُِضلُّموَكاألَْرِضفِيَمنأَْكثََرتُِطْعَوإِن):تعالىقال.والظنون

ِ َّتبِعُوَنإِنّ عام]يَْخُرُصوَنإِالَّتُهْمَوإِْنالظَّتنَّتإِالَّتيَت إِن)،و([116:األن
َّتبِعُوَن نَجاءُهمَولَقَْداأْلَنفُُستَْهَوىَوَماالظَّتنَّتإِالَّتيَت بِِّهُمّمِ جم]اْلُهدَىرَّت :الن

23].)

يا الفلسفاترفضواوحديثاقديمااإلسالمعلماءأنصحيحاليس:ثان
الفاسدالجانبرفضواوإنماصحيحة،ألنهاأوفلسفاتأنهالمجرداإلنسانية

ـا، ـهمنـه ـانألـن ـاـك ـيمخالـف ـحيحللوـح ـلالصـ ـريح،والعـق ـمالصـ والعـل
بهوانتفعوابصحيحهواعترفواجهة؛منالعلميةباألدلةرفضوه.الصحيح

.أخرىجهةمن

ـاء ـالموعلـم ـتزموناإلـس ـمالمـل ـثرـه ـاسأـك ـدقاموضــوعيةالـن وصـ
تَْعثَْواَواَلأَْشيَاءُهْمالنَّتاَستَْبَخُسواَواَل):لهميقولتعالىهللاألنوإخالصا،

َإِنَّت)،و[(183:الشعراء]ُمْفِسِديَناأْلَْرِضفِي األََمانَاِتتُؤدُّمواْأَنيَأُْمُرُكْمّ
َإِنَّتبِاْلعَْدِلتَْحُكُمواْأَنالنَّتاِسبَْيَنَحَكْمتُمَوإِذَاأَْهِلَهاإِلَى اّ إِنَّتبِِهيَِعُظُكمنِِعمَّت
َ ًَكاَنّ ساء]بَِصيراًَسِميعا .58:الن ) هم[ قفول يةموا فيمشرفةعلم

سفاتمنمواقفهم مةالفل هم،القدي همرغمف قدوهاإن ثيرا،انت همإالك أن
لهمكانبمارجالهالبعضوشهدوابه،وانتفعواااليجابيبجانبهااعترفوا
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(هـ276ت)الدينوريقتيبةابناألديبالمحدثأنمثالذلكمن.فضلمن
والجهميةالمعتزلةمنالمتكلمينعلىردعندمارجالهاوبالفلسفةاستعان،

حديثردهمفي لذبابحديثهو،وصحيحل يهو،ا هللارسولأنف
فاغمسوهأحدكمإناءفيالذبابوقعإذا)):قال–وسلمعليههللاصلى–

إلىرجعناإذاإننافقال،((شفاءاآلخرفيوسماجناحيهأحدفيفإن
لحمهاأناألطباءعنهاقالقد،والحيةبمنزلةالذبابأنوجدناالفلسفة

ُسحقو–كحل–باألثمدخلّطإذاالذيالذبابإن:وقالوا،سمهامنشفاء
منالشعرمراكزشدّ،والبصرنورفيذلكزادبهاكتحلثم،معه

يأكلونكانواأنهمقومعنأرسطوحكىقدو.الجفونوحافاتاألجفان
.يرمدونفالالذباب

رضوانبنعليللطبيبالذهبيالدينشمسالحافظترجموعندما
كان:عنهقالو،الباهرالفيلسوف:سماه،(هجرية450ت)المصري

يتوقدكان،الفيلسوفالعالمة:الرازيالفخرعنقالو.موحدامسلما
صحيحهومااليونانيةالفلسفةفيبأناعترففقدتيميةابنأماو.ذكاء

صحيحعلمهوو،الفلكأحوالمنالصحيحوالحساببالمشاهدةمعروف
قولحدعلىمضلعةليستومستديرةفهي،الفلككاستدارة،يُدفعال

قالهمايردونأنهمالمتكلمينبعضبِدعمنإن:قالثم.المتكلمينبعض
قبوليجبأنهعلىأكدثم.للشرعموافقمعقولصحيحعلممنالفالسفة

وقال.السنةوالكتابيوافقدامماردهعدموالفالسفةمعالذيالحق
منغيرهمعندالحالهوكما،باطلوحقاليونانفلسفةفيإن:أيضا

.الشعوب
كالمإن:قال،الفالسفةوالمتكلمينبينتيميةابنقارنعندماو

صواباأكثروبهاأعلملكنهم،الخطأوالصوابفيهاإللهياتفيالمتكلمة
الطبيعياتفيأحذقبدورهمهمالذين،المتفلسفةمنقوالأسدو

.الخطأمنفيهامامع،كمعرفتهميعرفهالمممنوالرياضيات

ممارستهمناإلسالميالفكرأعاقتالتياألساسيةاألسبابومن
إسالميةنظريةوجودعدم):قولهشحرور،حسبالصحيحالعلميللبحث

حصراً،ومستنبطةمعاصرة،حديثةصياغةمصاغةاإلنسانية،المعرفةفي
هذهتعطيبحيث(المعرفةإسالمية)يسمىمالتعطيناالكريم،القرآنمن

ًالنظرية وجرأةبالنفسثقةوتمنحه،مسلملكلالعلميالتفكيرفيمنهجا
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عنالنظربغضاإلنسان،أنتجهفكرينتاجأيمعوالتفاعلالتعاملعلى
بالمسلمينأدىمعاصرة،صياغةالمصاغةالنظرية،هذهغيابإن.عقيدته

أوفكريةمواقفإلىواللجوءالمذهبي،والتعصبالفكري،التفككإلى
بالكفراالتهاماتكيلعلىتقومالسنين،مئاتعليهامضىتراثية،سياسية

لهؤالءوالقدريةوالجبريةوالمعتزليةوالهرطقةوالزندقةواإللحاد
فيالمسلمفيهيقعفكري،مأزقمنالخروجبهدفهذاكلوهؤالء،
ًالمعاصر،الفكرمواجهة عدوهواإلنسانأنتجهفكركلليسبأنهعلما
(..بالضرورةلإلسالم

صاحب،أوجاهلإاليقولهالوتفصيال،جملةباطلالقولذلك:أقول
الموافقةالصحيحةوالسنةالكتابعلىيقوماإلسالمإن،أوالألنه.هوى

أوجاهلإالذلكيفعلوالشحرور،فعلكماإبعادهاأبدايصحوالله،
ذلكوبيان.سلفالهاخططبريئةليستغاياتلهمحرفأومعاند،جاحد

يستحيلوقالباقلباوالتزاماوإخالصاصدقاالكريمبالقرآنيؤمنمنأنهو
بعدالثانيالمصدرتكونأنمنتماماويقصيهاالنبويةالسنةيرفضأن

بوجوبكثيرةآياتفيأمرناالذيهونفسهالقرآنألن.الكريمالقرآن
قولهمنها.دينهوالتزامهللامحبةعلىدليالذلكوجعلالنبوية،السنةإتباع

ُموَكَحتَّتَىيُْؤِمنُوَنالََوَربَِّكفاَلَ):سبحانه يَِجدُواْالَثُمَّتبَْينَُهْمَشَجَرفِيَمايَُحّكِ
ًأَنفُِسِهْمفِي اَحَرجا مَّت ًَويَُسلُِّمواْقََضْيَتّمِ ُكنتُْمإِنقُْل)،و[(65:النساء]تَْسِليما

َتُِحبُّموَن ُيُْحبِْبُكُمفَاتَّتبِعُونِيّ ُذُنُوبَُكْملَُكْمَويَْغِفْرّ ّ ِحيٌمَغفُوٌرَو آل]رَّت
ُسوُلآتَاُكُمَوَما)،و[(31:عمران َواتَّتقُوافَانتَُهواَعْنهُنََهاُكْمَوَمافَُخذُوهُالرَّت

َ َإِنَّتَّت ينكرفمنكذلكاألمرأنوبما.([7:الحشر]اْلِعقَاِبَشِديدَُّت
إيمانهيُراجعأنوعليهاإلسالم،ومعنفسهمعمتناقضفهوتماماالسنة

فإنالمستقيم؛الصراطعنواضحوانحرافكبيرخطأعلىألنهوموقفه
.!!والضاللاألهواءأهلمنفسيصبحذلكعلىأصر

فيإسالميةنظريةإلىحاجةفيليسواالحقيقةفيالمسلمينإن:ثانيا
الدينجمعشاملكاملتعالىهللاديناإلسالمألنأصال،اإلنسانيةالمعرفة
الحاجةأمسفيهموإنماوالعلم؛والفكروالمعامالت،والعباداتوالدنيا،

لكن.وعملوإخالصوبصدقصحيحةعودةدينهمإلىيعودواأنإلى
المسلمين،بينوالوحدةباألخوةيأمرمثالفاإلسالم،ذلكيفعللمالمسلمين

وفعلبالعمليأمرواإلسالم.حديثاوالقديمابذلكيلتزموالمالمسلمينلكن
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يفعلوالمالمسلمينلكنالخير،أجلمنالعالمثرواتواستغاللالخيرات
الوالمسلمونوالتقوىالبرعلىبالتعاونيأمرناواإلسالم.قليالإالذلك

أجلمنأنواعهبكلالنافعالعلمبطلبيأمرواإلسالم.قليالإالذلكيفعلون
نملكالأنناهوليسفالخلل.ذلكعنبعيدينالمسلمينلكنالبشرية،خير

والسنةالكتابفيوواضحةموجودةفهيوالتعاون،والعملللعلممناهج
وُسبلالمعرفةفيكثيرةكتباكتبواقداإلسالمعلماءأنكماجهة،من

هللاأمرنابمانلتزملمأنناهووإنماأخرى؛جهةمنبالمسلمينالنهوض
أنهفهبشحرور،قالهمماأعمقفاألمر!!.بخالفهماأخذناوإنماورسوله،

فهلوالسنة،الكتابمناإلسالميةللمعرفةعلميمنهجوبياناستخراجتم
وإنماذلك،فيليستمشكلتناألنيحلها،لنطبعا،!!مشاكلنا؟؟يحلهذا
كامالشامالصحيحاالتزامابديننانلتزملمأننافيتتمثلإنهاأعمق،هي
.وقالباقلبا

المذهبيوالتعصبالفكريالتفككإلىبالمسلمينأدىالذيإن:ثالثا
اليومالمسلمينأنهووإنما"اإلسالميةالمعرفيةالنظرية"غيابهوليس

بعدهاحدثوماالكبرىالفتنةمنذوالتناحروالتفككالتعصبذلكورثوا
،ومتصارعةمتناحرةوطوائففرقإلىنفسهاعلىاألمةانقسمتعندما

تزالمانفسهاهيوالمذاهبالفرقوتلكجهة؛منبعضابعضهاوكفّرت
وبعضهاأفكارها،نشرعلىجاهدةوتعملأخرى،أوبطريقةاليومموجودة

اليومإلىنحنثم.ثانيةجهةمنالمسلمينأعداءعندمنحتىالدعميتلقى
وإنمااإلسالمية،األمةفيهوقعتمماللتخلصالصحيحالطريقنتبعلم

بخالفاتناوتمسكناالوحيأبعدنا،الطريقذلكعلىنزالمااليومنحن
نملكالألنناليسوهذا!!.ووحدتنادينناحسابعلىلهاانتصاراومذاهبنا

التزاماورسولههللاأمرنابمانلتزملمألنناوإنما"إسالميةمعرفيةنظرية"
.كامالصحيحا

وقعناأنناسببهوالِفَرقالكالمعلممسائلفيالخوضأنصحيحاوليس
سببهوإنماشحرور؛زعمكماالغربيللفكرمواجهتنافيفكريةأزماتفي
ناحية؛منللنقاشومطروحةفيناتؤثرتزالماالكالميةالمسائلتلكأن

انتصارالقضاياتلكإثارةيتعمدونوالعلمانيينالماديينمنكثيراوأن
المسلمينلخالفاتوتعميقا،وأهلهاإلسالمفيوطعناالضالةللفرق

قديماالضالةالِفرقعلىالمسلمينردأنكما.ثانيةناحيةمنبهاوإشغالهم
تلكألنوعلما،وعقالشرعاواجبهووإنمانقصاوالعيباليسوحديثا
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عليهمردفلما.وأهوائهامصالحهاحسبوحرفتهالشرعخالفتالِفرق
حقبغيرالمعاصرينمنواألهواءالضاللأهللهمانتصراإلسالمعلماء

محمدفعلكمابهوالتالعبالشرعتحريففينهجهمعلىوساروا
.!!شحرور

فيالمسلمينإن):شحرورمحمدقول،أيضااألسبابتلكومن
إننا:تقولصادقةصيحاتوثمةحادة،فقهيةأزمةيعيشونالحاضرالعصر
وقدالنبوية،للسنةمعاصرفهمإلىوبحاجةمعاصر،جديدفقهإلىبحاجة

نخترقأ،أردنافإذا.لهاحلوضعدونولكنالمشكلة،هذهتشخيصتم
البديل،إعطاءعليناوجب”الخمسةالفقهاء“الموروثاإلسالميالفقه
اإلسالمي،الفقهفيجديداًمنهجاًطرحناحيثالكتابهذافيفعلناهماوهذا

(.كلهمالفقهاءعندتكنلمأحكاملدينافنتجتالمرأةأحكامعلىوطبقناه

جوانبكلفيكثيرةأزماتيعيشوناليومالمسلمينإننعم:أقول
يقتصروالواقتصاديا،وفكريا،عسكريافقهيا،واجتماعياسياسيا:الحياة
والوحيدوالمباشراألساسيسببهوهذافقط؛الفقهيالجانبعلىاألمر

اإلسالموإخالصبصدقأخذنافلوالصحيحة؛والسنةالكتابعنابتعادنا
يُمكنوال.الفقهيالجانبمنها،كلهامشكلنالُحلتحياتنافيوطبقناهكله

الحكمغيابفيوشامالوصحيحاكامالتطبيقااإلسالميالفقهتطبيق
بَناًءصحيحافقهاليكوناإلسالميالفقهبأنعلما.اإلسالميينوالمجتمع

أليتعصبدونمنمباشرةوالسنةالكتابفقهعلىأواليقومأنيجب
الحاجةعندمنهاويُستفادجانباالفقهيةالمذاهبوتُبعدناحية؛منمذهب

مننحتاجوالثانية؛ناحيةمنالعلميتراثنامنألنهالهاتعصبدون
فقهإلىنحتاجوإنماشحرور،زعمكمامعاصرجديدفقهإلىثالثةناحية

فهمهفيوبحكمةومصطلحاتهومفاهيمهوبمنهجهالوحيعلىقائم
زعمكمامعاصرةأنهابدعوىله،معاصرةقراءةإلىوليسوتطبيقه،
علميةتكونأنيُمكناللفقههأولإلسالممعاصرةقراءةأيةألن.شحرور

والتزاماالصحيحةوالسنةالكتابمنانطالقانزيهةقراءةقرأناهإذاإال
دونالقراءةتلكتمتإذاوأما.المصدريّنهذيّنخارجإسالمالألنهبهما،

موضوعية،والعلمية،ليستلكنهامعاصرةقراءةفهيذكرناهبماااللتزام
الضاللأهلقراءاتعنتختلفالتحريفيةقراءةهيوإنمامحايدة؛وال

ليسواالحاضرالوقتفيالمسلمينأنيتبينوبذلك.وحديثاقديماواألهواء
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فيهموإنمالغيره،والاإلسالميللفقهمعاصرةقراءاتإلىحاجةفي
تتجاوزشاملةصادقةبعودةدينهمإلىالعودةإلىوضروريةماسةحاجة

منالمسلمينبينالمذاهبوضعتهاالتيوالقيودواألغاللالحواجزكل
منلهالموافقةالصحيحةوالسنةالكتابفييتمثلالمسلميندينوألنجهة،
ِإِلَىفَُردُّموهَُشْيٍءفِيتَنَاَزْعتُْمفَإِن):تعالىقال.أخرىجهة ُسوِلّ إِنَوالرَّت
ِتُْؤِمنُوَنُكنتُْم ّ [(.59:النساء]تَأِْويالًَوأَْحَسُنَخْيٌرذَِلَكاآلِخِرَواْليَْوِمبِا

اإلسالميالعلميبالتراثمتعلقةمعضلةتوجدانهزعمشحروراأنثم
منالتراثبكتبنفعلماذا:سائليسألقدهنا):فقالوالتفسير،كالفقه

أنهاعلىوتدرسالنسخ،آالفعامكلمنهايطبعالتيوتفاسير،فقه
أقدمأنأستطعلمأننيهوجداًالصعبالسؤالهذاعلىالجواباإلسالم؟

هذهحلتمأنبعدإالللقارئ،المطروحةالنتائجإلىوأصلالكتاب،هذا
(.مسلممؤمنعربيأننيعلىالتأكيدمعالمعضلة

والمشكلةليسبالشرعالملتزماإلسالميالعلميالتراثإن:أقول
أصولهفيفهووالدخناألخطاءمنكثيراتضمنأنهرغمفهو،معضلة
اجتهاداتوتضمن،الصحيحةوالسنةللكتابموافقإسالميتراثالكبرى

اإلسالمميزانفييُمثلالأخرىجهةمنلكنهجهة؛منصحيحةكثيرة
لهوجعلعليهوحثباالجتهادأمرالذيهوالشرعألن،أصالمشكلة
فيأمرناتعالىهللاأنكما.الخطأعندواحداوأجرااإلصابةعندأجريّن

:تعالىقال.التنازععندرسولهوإلىإليه،وبالردبدينهبالتمسككثيرةآيات
ًِصَراِطيَهـذَاَوأَنَّت) َّتبِعُواَْوالَفَاتَّتبِعُوهُُمْستَِقيما َقالسُّمبَُلتَت َسبِيِلِهَعنبُِكْمفَتَفَرَّت

اُكمذَِلُكْم أَِطيعُواْآَمنُواْالَّتِذيَنأَيُّمَهايَا)،و([153:األنعام]تَتَّتقُوَنلَعَلَّتُكْمبِِهَوصَّت
َ ُسوَلَوأَِطيعُواّْ ِإِلَىفَُردُّموهَُشْيٍءفِيتَنَاَزْعتُْمفَإِنِمنُكْماألَْمِرَوأُْوِليالرَّت ّ

ُسوِل ِتُْؤِمنُوَنُكنتُْمإِنَوالرَّت ّ تَأِْويالًَوأَْحَسُنَخْيٌرذَِلَكاآلِخِرَواْليَْوِمبِا
وعندفقط،دينهإلىباالحتكامتعالىهللاأمرهمفالمسلمون[(.59:النساء]

كالفقهاإلسالميالتراثأنيعنيأيضا،وهذاإليهالرديجبالتنازع
األساسيةأصولهبشريعملهووإنماعلينامفروضاوحياليسوالتفسير
يُخالفعندمابهبالتعبدوالإليهباالحتكامتعالىهللايأمرناولمشرعية،
األمرأنوبما.التنازععندإليهوالردبدينهبااللتزامأمرناوإنماالوحي،

منهوقسم.يفيدناالالذيونترك،لناالمفيدالصحيحمنهنأخذفتراثناكذلك
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قيمتهفقدبعدماتاريخيةقيمةلهوبقيتهذا،زماننافيوظيفتهفقدقد
.التطبيقية

فيمعضلةوالمشكلةيُشكلالاإلسالميالتراثأنيتبينوبذلك
ألنهمالتراثلذلكالمتعصبينعندمعضلةهووإنمااإلسالم،ميزان

ضروريامدخالوجعلوهحق،وبغيربحقلهوينتصرون،بهيتعبدون
وجدواالذيناألهواءألهلبالنسبةأيضامعضلةوهو.اإلسالملمعرفة
التحريفيةممارساتهمعلىيساعدهمالبالشرعالُملتزماإلسالميالتراث

للسنةإنكارهمأنمنهمظناكله،ورفضوهحقبغيرفيهفطعنواللشرع،
وتفسيرهالقرآنتحريفمنيَُمّكنهمالُملتزماإلسالميللتراثوإبعادهم
الذيالفعلهووهذا.!!وأهوائهموأديانهملمذاهبهمانتصارابأهوائهم

فيوقاله"معاصرةقراءة:والقرآنالكتاب"كتابهفيشحرورمارسه
التراثفيطعنهناثمسابقا،للسنةإنكارهأظهرفقدالسابق،كالمه

منشرعثمجهة؛منوسقيمهصحيحهبينيُميزأندونكلهاإلسالمي
أنهبدعوىمكشوفةتحريفيةتأويالتالكريمالقرآنتأويلفيأخرىجهة
بعملهالقيامفينجحأنهالمسكينفظن.معاصرةقراءةالقرآنيقرأ

ألنه.شكبالباطلوزعموهموهذاالكريم،للقرآنتأويلهفيالتحريفي
والتراثللسنةإبعادهمأنللقرآنالُمحرفينمنوغيرهالشحرورفليعلم

نهملنبالشرعالُملتزماإلسالمي وتأييدلتبريرالقرآنتحريفمنيُمّكِ
األهواءأهليظنكماليس-الكريمالقرآنألن.وأهوائهمأوهامهم

باطلزعمفهذايدعون،كماأوجهوحّمالللتحريفسهلبأنه-والضالل
التحريفيةالتأويالتيقبلوالَحكيمُمحكمكتابالكريمالقرآنألنقطعا،
نقدنافيعملياهذاأثبتناوقد.قطعازيفهاويُبينوسيدمغها،كانتمهما

.الكتابهذافيوأباطيلهالشحرورألوهام
أنهواالستدالل،البحثبمنهجالمتعلقةوأباطيلهشحرورمزاعمومن

التعصبأنواعكلهذاكتابنافيتجاوزناقدأنناالقارئيالحظ):قال
موضوعي،بشكلالحقيقةعنالبحثهورائدناوكانوالطائفي،المذهبي

ًاإلسالمعنكتبتالتيباألدبياتالتأثرتجنبجاهدينحاولناوقد أوسلبا
ً .(.إيجابا

الكاتبعلىشاهدوهووتفصيال،جملةباطلزعمالقولذلك:أقول
.العلميوالحيادالنزاهةوقلةللباطلوالتعصببالذاتيةشحرورمحمد
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بمنهجالقرآندرسعندماللحقالللباطلمتعصباكانالكاتبهذاأنوذلك
منهجاوليسذاتيبمنهجدرسهألنهوالعقالنية،والعلمللقرآنمخالف

معالتعاملعلىالقائمواألهواءالضاللأهلبمنهجالقرآنودرس.علميا
األهواءألهلتعصبقدبهذاوهو.العلميالالتحريفيبالتأويلالقرآن

التحريفيمنهجهمومارسبهموألتحقوالمتأخرينالمتقدمينوالضالل
ولو.والماركسيين،والحدّاثيينوالقاديانيينوالعلمانيينوالشيعة،،كالمعتزلة

درسماوبموضوعية،للحقيقيةطلباالقرآندرسبأنهقولهفيصادقاكان
إصرارسابقعنحّرفهوماله،وُمحرفللقرآنمخالفبمنهجالقرآن

وما،النبويةالسنةأنكروماالتحريفي،بالتأويلعليهتسلطوماوترصد،
والخداعبالتحريفعليهتشهدكاذبةماكرة"َحدَاثية"بطريقةالقرآنعّطل

!!.وترصدإصرارسابقعن
أننيعلىالتأكيدمع):بقولهمؤمنبأنهلنفسهشحرورشهادةوأما

لنفسهيشهدأنلمسلميصحالألنهباطلة،شهادةفهي؛(مسلممؤمنعربي
لنفسهوصفهيُعلقثمأوال،،باإلسالملنفسهيشهدوإنما،تأكيداباإليمان
لنفسهشهدمنألن.هللاإنشاءمؤمنأنا:فيقولهللا،شاءإن:بقولهباإليمان
وهذا.للجنةوإدخالهعنهورضاهلههللاقَبوللنفسهضمنقديكونباإليمان

اأْلَْعَراُبقَالَِت):تعالىقالولذلك.الموتبعدإالمنهالتأكديُمكنالاألمر
اأَْسلَْمنَاقُولُواَولَِكنتُْؤِمنُوالَّتْمقُلآَمنَّتا يَماُنيَْدُخِلَولَمَّت َوإِنقُلُوبُِكْمفِياإْلِ

َتُِطيعُوا ْنيَِلتُْكماَلَوَرُسولَهَُّت ًأَْعَماِلُكْمّمِ َإِنَّتَشْيئا ِحيٌمَغفُوٌرَّت الحجرات]رَّت
:14].)

الكريمللقرآنشحرورتحريفاتألنأيضا،باطلةالشهادةوتلك
بديناإليمانفيهيتحققلمبأنهقطعيةأدلةهيعليهوافتراءاتهبهوتالعباته

منهووإنماالمؤمنين،منالقرآنُمحرفيكونأنيُمكنوال.اإلسالم
ا):بقولهتعالىهللاوصفهمالذينالزائغين َّتبِعُوَنَزْيٌغقُلُوبِِهْمفيالَّتِذيَنفَأَمَّت فَيَت

ُإِالَّتتَأِْويلَهُيَْعلَُمَوَماتَأِْويِلِهَواْبتِغَاءاْلِفتْنَِةاْبتِغَاءِمْنهُتََشابَهََما اِسُخوَنّ َوالرَّت
ْنُكلٌّلبِِهآَمنَّتايَقُولُوَناْلِعْلِمفِي آل]األْلبَاِبأُْولُواْإِالَّتيَذَّتكَّتُرَوَماَربِّنَاِعنِدّمِ

اإليمانأهلمنوليسوالفتنةالزيغأهلمنفشحرور[(.7:عمران
.العلمفيوالراسخينوالتسليم
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البحثفيعلميامنهجايتبنلمشحرورالكاتبأنجليايتبينوبذلك
ُمتعصبافاسداذاتيامنهجاتبنىوإنما؛الكريمللقرآنقراءتهفيواالستدالل

.بهماتظاهرهرغمشيءفيالعلموالالعقلمنوليسللباطل،

:شحرورعندالبحثمنهجانحرافأسباب:رابعا
ذاتيامنهجاطبقشحرورمحمدالكاتبأنهذاكتابنامنتبينأنهبما
أباطيلفيفأوقعهالكريمللقرآنقراءتهفيللباطلُمتعصبافاسدا

المنهج؟،ذلكيتبنىجعلتهالتياألسبابهيفماجدا،كثيرةوانحرافات
فإذا):شحرورقولفيذلكعنالجوابنجد.خطأً؟أمقصداتبناهوهل

؟”والقرآنالكتابفهمفيالصحابةوسعمايسعكأال“اآلنسائلسألني
العلميةأرضيتيألنوسعهممايسعنيالكال:هوويقينجرأةبكلفجوابي
وأعيش.عنهمتختلفعنديالعلميالبحثومناهج.أرضيتهمعنتختلف

عنتختلفأواجههاالتيوالتحديات.عصرهمعنتمامامختلفعصرفي
تقدماوأواجهداري،عقردخلتومنيعةقويةفلسفاتأواجهإني.تحدياتهم

إذامتوهماوأكونحياتي،فيأتخذهقراروكلحركةكلعلىيؤثرعلميا
(.وسعهممايسعنيأنهقبلتأوقلت
الفتوحاتبعداألمويالعصرفيالفكريةالحركاتأوائلظهرتلقد)و

بظهورالعباسيالعصرفيالحركاتهذهتتوجتحيثالهائلةالعربية
الصحابةيطرحهالممسائلطرحواحيثالحرالفكرأصحابالمعتزلة

.(.اإلسالمعنخروجأنهاعلىالفقهاءففهمهامؤكدبشكل
أزمةمنويُعانيعانيبأنهاعترفالكاتبهذاأنذلكمنواضح:أقول
األزمةتلكفأورثته.وحضارتهبفكرهالغربمنموقفهفيونفسيةفكرية

متهافتقاصرفاسدمنحرفاستدالليمنهجوإتباعالغرب؛تجاهانهزامية
:يأتيفيماذلكوتفصيل.!!وأَضلَّتفََضلَّتوالغرب،اإلسالممنموقفهفي

تلكأصابتهعندماألنهالبداية،منالطريقأخطأشحروراذلكإن:أوال
البحثفيالصحيحالعلميبالمنهجيتمسكأنالبدايةمنعليهكان،األزمة

والعلمالصريحوالعقلالصحيحبالوحيالتمسكعلىوالقائمواالستدالل
ِفِييَُجاِدُلَمنالنَّتاِسَوِمَن):تعالىلقولهالصحيح، ُهدًىَواَلِعْلٍمبِغَْيِرَّت

نِيٍرِكتَاٍبَواَل بذلكالكريمالقرآنيقرأأنعليهذلكبعدثم(.[8:الحج]مُّم
التحريفي،بالتأويليقرأهبصدقوإخالص،والالصحيحةعلميةقراءةالمنهج
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.وكنوزهحقائقهعنلهويَكشفبنفسه،نفسهلهيشرحالقرآنيتركوإنما
.وأضلفضّلمتهافتاقاصراذاتيامنهجاواتبعذلك،يفعللملكنه

يدرسهلم،الغربيالفكردرسعندماالكاتبذلكفإنأخرىجهةومن
انبهاريبمنهجدرسهوإنماوالصارم،الصحيحالعلميالمنهجبذلك

باطلزعموهذاومنيعة،قويةفلسفاتعندهالغربأنيعتقدجعلهانهزامي،
العلميملكانهبماالغربأنيظنونالناسمنوكثيرألنه.قطعا

وصحيحةقويةفلسفاتيملكأيضافهواالقتصادوقوةوالتكنولوجيا
علمياتطورالغربألن.قطعاصحيحغيروموقفوهموهذا.ومنيعة

علىوشمر،العلومفيالصحيحالعلميالمنهجاتبعألنهواقتصاديا
ونهبالضعيفةالشعوبفاستعمر،الضعفاءوظلموالجدللعملساعديه
أماالغرب،أنهضالذيهوفهذا.حضارتهلبناءيستطيعمابكلثرواتها
للفكرهادمةنفعيةماديةمتهافتةزائفةفلسفاتأنهاعليهافالغالبفلسفاته

والعلم،الصريحوالعقلالصحيح،للوحيومخالفةجهة،منواألخالق
تالزميوجدفالوعليه.تفصيلهموضعهناوليسأخر؛جهةمنالصحيح

الفلسفةفيالفكرسالمةوبينواالقتصاديوالتكنولوجيالعلميالتطوربين
المعاصرةالدولعلىينطبقهوكماالحالوهذا،والدينواألخالق
القديمةالحضاراتعلىأيضاينطبقوتكنولوجيا،فهوعلمياالمتطورة
الحضاراتفتلك.مثالوالبابليةالفرعونية،كالحضارة،مادياالمتطورة

.قطعاباطلةوأديانهامذاهبهاكانتفقدالماديتطورهارغم
أزمتهمنالخروجمنيتمكنلمشحرورمحمدالكاتبأنيتبينوبذلك
.وضالالوانحرافاوسقوطامرضاازدادوإنماسالما،والنفسيةالفكرية
والتحريفات،باألباطيلفمأله،"والقرآنالكتاب"كتابهفيذلكوطبق

.واألهواءواألوهام

يا مهشـحرورانحـرافمظاهرمنإن:ثان لـمأنـهوإفالسـه،وانهزا
القديماإلنسانعنيختلفالالمعاصراإلنسانأنويتأكديفهمأنيستطع

إلىتزالماالقديمةوالمذاهباألديانألن.وسلوكياتهوعقائدهفكرهفي
فيالبشرمالييرعلىوتسيطرأخرى،بأشكالأوهيكماموجودةاليوم

علــىهــذاوينطبــق.والصــينوأســترالياوكنــداواليابــانوأمريكــاأوروبــا
منيُغيرلمالعلميوالتطور.سواءحدعلىوالمالحدةوالعلمانيينالمتدينين

العقائدوأماوالبنايات،والمالبسالمراكبفيالماديةالجوانبإالحياتنا
القديمةوالمذاهباألديانأنبحكمقليالإالتتغيرفلموالمشاعروالسلوكيات
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معتتفقمنهاوالحديثةاليوم،إلىوسلوكياتهمالبشرأفكارتوجهتزالما
قالهمارغمشحروراأنمثالذلكمن.أصولهاوفسادانحراففيالقديمة

فقد.الهجريالثانيالقرنفيظهرواالذينالمعتزلةمنهجعلىيسيرفهو
الشرععلىهواهقدّموبهالكريم،القرآنحرفوبه.عنهودافعوأيدهتبناه

هذافيبيناهكماوالقدرالقضاءنفىوبه.الشرععلىالعقلتقديمبدعوى
الصحابةمنهجعلىيعيشأنيستطيعالأنهزعمثمذلك،فعلإنه.الكتاب

ورفضالمعتزلةبمنهجأخذفلماذا.الصحيحةوالسنةالكريمالقرآنفهمفي
ثنىولماذا.الصحابة؟؟منهج منهجعلىيثنولمالمعتزلةمنهجعلىأ

عليه،والتقدمالقرآنتحريففيالمعتزلةبمنهجأخذولماذابل.الفقهاء؟؟
المعتزلةمنهجمعذلكفعل.؟؟القرآنفهمفيالقرآنمنهجيتبعأنورفض
للوحيمخالفألنهقطعاباطلالمعتزلةمنهجأنمعالقرآنمنهجورفض
كانواالمعتزلةأنصحيحاوليس.الصحيحوالعلمالصريحوالعقلالصحيح

حر،الفكرأصحابمن ماال ورفضالتحريفمنهجأصحابكانواوإن
البحثفيالصحيحالمنهجعنالناسابعدمنوهموالعلم،والعقلالوحي

الوحيفخالفواوأهوائهم،أوهامهمعلىمنهجهمأقامواألنهمواالستدالل،
والباطلةأمورفيوأموالهموأوقاتهمجهودهموضيعواوالعلم،والعقل
ضلَّتالطريقأخطأفلماشحرور،حالهووهذا.غالباورائهامنطائل

،وأضل َ لتيواألوهاموالتحريفاتباألباطيلكتبهومألّ .تنتهيتكادالا
يُحسنلمألنهمنهجهأفسدتالتيهيأصابتهالتيوالنفسيةالفكريةفاألزمة
مل لممعها،التعا هايخرجف نهالمسكينوظنسالمامن الطريقاختارأ

،لهوُمتعصباعليهمصراوبقيموقفهيراجعلمذلكبعدثم.الصحيح
.!!لهواهعبداوأصبحنيتهوفسدتعليه،واإلصرارالخطأبينفجمع

هاًء هذاوإن ستنتج-األول-الفصلل قدنامنيُ هجن تبلمن محمدالكا
مخالفمتهافتزائففاسدمنهجانهالكريمللقرآنقراءتهفيشحرور
قرآنلدراسةصحيحامنهجايصلحوالوالعلم،والعقلللشرع كريمال ال
التحريفيوالتأويلالذاتيةعلىقامألنه.نزيهةعلميةموضوعيةدراسة
هذاومنهج.وأهوائهشحرورألوهامانتصاراللباطلوالتعصبللقرآن

كلهاتكنلمإنمعظمهافيباطلةنتائجهوستكونعلميامنهجاليس،حاله
الذيشحرور،لكتابنقضنافيمنهكبيراجانباأثبتناأمروهذا.تقريبا
!!األلفعنتزيدوقدالمئاتوتحريفاتوأباطيلهوانحرافاتهأخطاؤهبلغت

.هواهوأتبعنيتهوفسدتالبداية،منالطريقأخطأألنه.
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*****

الثانيالفصل

الكريمللقرآنالتحريفيةقراءتهفيشحرورأباطيلمننماذج

ومضامينهالقرآنلمكوناتشحرورتحريف:أوال
والمتشابهالُمحكملمعنىشحرورتحريف:ثانيا
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الكريمللقرآنالتحريفيةقراءتهفيشحرورأباطيلمننماذج

لذيالمنهجياالنحرافانعكس ناها فيومارسهشحرورمحمدتب
كتابهفصولكلعلىانعكسعليه؛ونقضناهسابقابيناهكماللقرآنقراءته

باألباطيلمملوءةفجاءت.صحيحاواحدامبحثافيهانجدنكادفال،ومباحثه
بمكوناتتتعلقكثيرةوشواهدنماذجمنهاسنذكروالتدليسات،والتحريفات

.ومتشابهاتهوبمحكماتهومضامينه،القرآن

:ومضامينهالقرآنلمكوناتشحرورتحريف:أوال
عندمافاحشةتحريفيةتأويالتومارسفادحة،أخطاءفيشحروروقع

ـم ـنتكـل ـاتـع ـرآنمكوـن ـامينهالـق ـداومضـ ـىُمعتـم ـهعـل ـزائفمنهـج اـل
:اآلتيةالنماذجمنهاأذكر.المتهافت
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مجموعةهوالكتابهذا):بقولهالكريمالقرآنشحروروصف:أولها
النصفيهللامنوسلمعليههللاصلىمحمدإلىأوحيتالتيالمواضيع

سورةأولمنالمصحفآياتكلمجموعهافيتؤلفوالتيوالمحتوى،
رئيسيةمواضيععلىيحتويالكتابهذا.الناسسورةآخرإلىالفاتحة

:هي
(.الغيبكتاب)[(3:البقرة]بِاْلغَْيِبيُْؤِمنُوَنالَّتِذيَن)
االصَّتالةََويُِقيُموَن} كتاب)(3البقرة){ [3:البقرة]يُنِفقُوَنَرَزْقنَاُهْمَوِممَّت

هواألولالنوع:الكتبمننوعينهناكأنأي(.سلوك)(والسلوكالعبادات
والقيامالوضوءمنيتألفالذيالصالةككتاباإلنسان،بسلوكيتعلقالذي

لهبلحتماً،اإلنسانعلىمفروضةغيرالكتبوهذهوالسجود،والركوع
هواإلنسانأنذلكويعني.بهاالتقيدعدمأوبهاااللتزاماختيارعلىالقدرة
المصحففيالنوعهذاعلىوأطلق.منهاموقفه”يختار“يقضيالذي

ككتاباإلنسانوحياةالكونقوانينالثانيوالنوع”القضاء“مصطلح
مفروضةالكتبوهذهوالبعث،والساعةوالتطورالكونخلقوكتابالموت

علىوأطلق.لهاالخضوععدمعلىالقدرةلهوليستحتماً،اإلنسانعلى
أناإلنسانعلىويتوجب.”القدر“مصطلحالمصحففيالنوعهذا

صلىمحمداًأنوبما.لهامعرفتهمنليستفيدويتعلمهاالقوانينهذهيكتشف
رسالتهعلىيحتويالكتابفهذانبي،وهوهللا،رسولهووسلمعليههللا

بهاالتقيداإلنسانعلىيجبالتيالتعليماتمجموعةهيفالرسالة.ونبوته
.التكليفمناطوهي”والحرامالحالل“”أخالقمعامالت،عبادات،“

المعلوماتعلىتحتويالتيالمواضيعمجموعةهي”نبأ“منوالنبوة
:رئيسيينكتابينيحويفالكتابوعليه.”والباطلالحق“والتاريخيةالكونية
الموضوعي،الوجودحقيقةبيانعلىويشتمل:النبوةكتاب:األولالكتاب
:الرسالةكتاب:الثانيالكتاب.والوهمالحقيقةأيوالباطلالحقبينويفرق

الحاللبينويفرقالواعي،اإلنسانيالسلوكقواعدعلىويشتمل
(.والحرام

بالتحريفصاحبهاعلى،وتشهدباطلةمزاعماألقوالتلك:أقول
الكريمالقرآنعلىالكذبفي،والتعمدعلمبال،والكالموالخداعوالتالعب
.نفسهفيخبيثةلغاياتبهواهوتفسيره

وصفاالقرآنفييتكلممنعلىيجبإنهأوال،ذلكوتفصيل
يحرفهوالبنفسه،نفسهيصفهوويتركهالقرآنعلىيعتمدأنودراسة
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يُوجهوالجهة،مناإلغفالوالاالنتقاءوالبالتالعبعليهيتسلطوال
لكن.أخرىجهةمنوأهوائهومصالحهالمذهبيةخلفياتهحسبمعانيه

منفشرع،القرآنمعالتعاملفيالصحيحبالمنهجيلتزملمشحرورا
منفأخطأ.وأهوائهأوهامهلخدمةوتوجيههالقرآنتحريففيالبداية
الفصلفيبيناهكماعلمياوالعقالنياوالشرعيايكنلممنهجهألنالبداية
ُكتب،مجموعةبأنهنفسهيصفلمالكريمالقرآنألنباطلزعمه.األول

بأنهآياتعدةفينفسهوصفوإنماأكثر،والكتابينمنمكّونأنهوال
:تعالىقال.أبداالباطليأتيهالُمبيّنُمفصلَحكيمُمحكمواحدإلهيكتاب

لَْتثُمَّتآيَاتُهُأُْحِكَمْتِكتَاٌبالَر)} طس)،و[(1:هود]َخبِيٍرَحِكيٍملَّتدُْنِمنفُّصِ
بِيٍنَوِكتَاٍباْلقُْرآِنآيَاُتتِْلَك يَدَْيِهبَْيِنِمناْلبَاِطُليَأْتِيِهاَل)،و[(1:النمل]مُّم
ْنتَنِزيٌلَخْلِفِهِمْنَواَل اْلِكتَاِبآيَاُتتِْلَكالر)،و([42:فصلت]َحِميٍدَحِكيٍمّمِ

وتحريفكذبشحروروزعمواحد،كتابفالقرآن.{[(.1:يونس]اْلَحِكيِم
كمافقطقسميّنفيتنحصرالالكبرىالقرآنومواضيع.أدبوقلةووقاحة

منهي،وإنمابنفسهاكتباتمثالالنفسه،وهيفيلغاياتشحرورزعم
ويُمكنذلكمنأكثرهيبل،القرآنمنقسيمينتمثل،والمضامينه
:يأتيفيماأقسامأربعةفيوتركيزهاإبرازها
اآلخر،واليومباهللكاإليمان:اإليمانبأصوليتعلق:األولالقسم

.ذلكوغير،والكتبواألنبياء
والزكاة،والحج،كالصالة،:والمعامالتبالعباداتيتعلق:الثانيالقسم

الشخصيةباألحوالالمتعلقةوالتشريعات،واألسرةواألخالق،
.وغيرهاوالسياسيةواالقتصادية

وأخباروأقوامهم،األنبياءكأخبارالقرآني،بالقصصيتعلق:الثالثالقسم
.لهمهللاوعقابوالكفار،الظالمين

الفطرةعنتتكلمالتيكاآلياتواألنفس،اآلفاقبآياتيتعلق:الرابعالقسم
واألرضالسماءوعنالجنين،ونمواألرحاموعنالنفوس،وخصائص
.كثيروغيرهاواألفالكوالرياح،،كالمطرالطبيعيةوالظواهر

والقضاء،يسمىال-األفعال-بالسلوكالمتعلقالقرآنيالقسمأنكما
والقضاء.أحكاماأوفقها،أو،تشريعايُسمىوإنمااالختيار؛يعنيالقضاء

:تعالىقال.واألمرالُحكم،أساسايعنيوإنمااالختياريعنيالالشرعفي
ًَوبِاْلَواِلدَْيِنإِيَّتاهُإِالَّتتَْعبُدُواْأاَلَّتَربُّمَكَوقََضى) اإِْحَسانا اْلِكبََرِعندََكيَْبلُغَنَّتإِمَّت
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ًقَْوالًلَّتُهَماَوقُلتَْنَهْرُهَماَوالَأُّفٍلَّتُهَماتَقُلفاَلَِكالَُهَماأَْوأََحدُُهَما َكِريما
لَهُيَقُوُلفَإِنَّتَماأَْمراًقََضىَوإِذَاَواألَْرِضالسَّتَماَواِتبَِديُع)،و[(23:اإلسراء]

ُقََضىإِذَاُمْؤِمنٍَةَواَلِلُمْؤِمٍنَكاَنَوَما)،و[(117:البقرة]فَيَُكوُنُكن َّت
َيَْعِصَوَمنأَْمِرِهْمِمْناْلِخيََرةُلَُهُميَُكوَنأَنأَْمراًَوَرُسولُهُ فَقَْدَوَرُسولَهَُّت

ًَضاَلالًَضلَّت بِينا .[(36:األحزاب]مُّم

يكونأنيجبالكريمالقرآنفيجاءتكماالنبوةفيالكالمإن:ثانيا
أنلغيرهواللشحروريحقوال.النهايةإلىالبدايةمنالقرآنمنمأخوذا
القرآنفيللنبوةتعريفوكل.القرآنإلىينسبهاثموهواه،برأيهيُعرفها

يعرففمن.قطعاوباطلومتهافتمرفوضتعريففهوالقرآنخارجمن
فيوردتكماواصطالحيالغوياتعريفايعرفهاأنيجبالقرآنفيالنبوة

برأيهعرفهاشحرورالكن.اللغويةبالمعاجموالبرأيهيعرفهاوالالقرآن
.الكريمللقرآنُمتعمدوتحريفباطلفعلوهذاالقرآن،إلىونسبها،وهواه

نبوةعلىيحتويال-الكتاب-الكريمفالقرآنكذلك،األمرأنوبما
الصوابوإنماشحرور،زعمكماورسالته-والسالمالصالةعليه-محمد

محمدنبوةصدقعلىوالعلميالماديالدليلهوالقرآنإن:يقالأنهو
بهجاءالذيالوحيهووالكتاب.النبوةهووليسوالسالم،الصالةعليه
.وفروعهبأصولههللالدينوالمتضمنةأيضا،الرسالةوهوالكريمالنبي

والبالكتابوصفهايصحوال،بداخلههيوالالكتابهيليستفالنبوة
.اإللهيةللرسالةالُمتضمنبالكتابجاءتالتيهيالنبوةبالرسالة؛وإنما

وعرفهالقرآنفيالنبوةمعنىحرفقدشحرورافإنذلكعلىوبناء
والحقيقة.وترصدإصرارسابقعنوتدليساكذباالقرآنإلىونسبهبهواه

مجموعةتعنيهيوال،"نبأ"منمأخوذةكلمةمجردهيليستالنبوةأن
يعنيجداعظيمشرعيمصطلحهيوإنماوالتاريخية؛الكونيةالمعلومات

بالدعوةوتكليفهبالوحي،إياهوتكليمهالبشر،منألحدتعالىهللااصطفاء
َإِنَّت):تعالىقولهذلكعلىوالدليل.لدينه ًآدََماْصَطفَىّ إِْبَراِهيَمَوآَلَونُوحا
ِاْلَحْمدُقُِل)،و[(33:عمرانآل]اْلعَالَِميَنَعلَىِعْمَراَنَوآَل َّت َعلَىَوَساَلٌمِ

ُاْصَطفَىالَّتِذيَنِعبَاِدِه َّت اَخْيٌرآ ُ)،و([59:النمل]يُْشِرُكوَنأَمَّت يَْصَطِفيَّت
َإِنَّتالنَّتاِسَوِمَنُرُسالًاْلَماَلئَِكِةِمَن قُْل)،(.[75:الحج]بَِصيٌرَسِميٌعَّت
ثْلُُكْمبََشٌرأَنَاإِنَّتَما َربِِّهِلقَاءيَْرُجوَكاَنفََمنَواِحدٌإِلَهٌإِلَُهُكْمأَنَّتَماإِلَيَّتيُوَحىّمِ

ًَعَمالًفَْليَْعَمْل إِنَّتا)،و[(110:الكهف]أََحداًَربِِّهبِِعبَادَةِيُْشِرْكَواَلَصاِلحا
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إِْبَراِهيَمإِلَىَوأَْوَحْينَابَْعِدِهِمنَوالنَّتبِيِّيَننُوحٍإِلَىأَْوَحْينَاَكَماإِلَْيَكأَْوَحْينَا
َوَهاُروَنَويُونَُسَوأَيُّموَبَوِعيَسىَواألَْسبَاِطَويَْعقُوَبَوإِْسَحاَقَوإِْسَماِعيَل

ُسوُلأَيُّمَهايَا)،و([163:النساء]َزبُوراًدَاُوودََوآتَْينَاَوُسلَْيَماَن ْغالرَّت َمابَلِّ
بَِّكِمنإِلَْيَكأُنِزَل ُِرَسالَتَهُبَلَّتْغَتفََماتَْفعَْللَّتْمَوإِنرَّت ّ النَّتاِسِمَنيَْعِصُمَكَو

َإِنَّت .([67:المائدة]اْلَكافِِريَناْلقَْوَميَْهِديالَّ
للنبوةتعريفهألنهوى،صاحبأوجاهلالشحروراأنذلكمنواضح

باختصاروالنبوة.صريحةمخالفةوالعقلالقرآنبهوخالفقطعا،باطل
والالكتابمنجزءاتكونأنيُمكنوالوالبشر،هللابينالواسطةهي

-القرآنإليناأوصلتالتيهيوإنماوالتاريخية؛الكونيةالمعلوماتتتضمن
بأصولههللادينفيوالُمتمثلةاإللهية،للرسالةالمتضمن-الكتاب

تعنيوالتيالنبوة،أنكرقدشحروريكونالتعريفوبذلك.وفروعه
بينلدينهبالدعوةوتكليفهموتكليمهمعبادهلبعضتعالىهللااصطفاء

وقََطعالنبوةمعنىلتحريفهواهحسبباطلزائفبتعريفجاءثم.الناس
متهافتازائفاتعريفاوعرفهاجهة؛مناإللهيمصدرهعنالكريمالقرآن
أنشكوال.ثانيةجهةمنوالتحريفبالضاللصاحبهعلىيشهدماكرا

األسسيضعهوالشرعيةوالمفاهيمللمصطلحاتبتحريفهشحرورا
ويُمارسهوأخطاء،ضالالتمنسيقولهماعليهاليبنياألولىالتحريفية

ونقضنا".والقرآنالكتاب"كتابهفيوتحريفاتومخادعاتتدليساتمن
زيفهويكشفأساسه،منالمتهافتالزائفبناءهسينقضاألسسلتلك

.وأخالقاعلماُمفلسبأنهويُظهره،وخداعهوغشه

الوحيعلىيطلقالهللاكتاباسمأنشحرورزعم:الثانيالنموذج
خاصاسمهووإنماأيضا،منهاهووالالمعروفة،بأسمائهكلهاإللهي

للناسرسالتهيبلغأنوتعالىسبحانههللاأراد):فقالالشرعية،باألحكام
فيهالهمويبينوالحالل،الحرامبينالفرقفيهالهمليبين(األحكام)

تسمىبمجموعهااألحكامهذه.اإلنسانيالسلوكوقواعدواألخالقالعبادات
.(،”هللاكتاب“

وتحريفاتهشحرورأوهاممنوهوشك،بالباطلالزعمذلك:أقول
علىالشرعأطلقه"هللاكتاب"اسمأنوسنةكتاباالثابتمنألنه.وأهوائه
يُطلقأسمائه،ولمبكلوالسالمالصالةعليهمحمدنبيناعلىالمنزلالوحي

وعلىعليهاأُطلقوإنماشحرور،زعمكماالشرعيةاألحكامعلىفقط
ا):تعالىقولهذلكمن.كلهالكتاب ْنَرُسوٌلَجاءُهْمَولَمَّت ِِعنِدّمِ ٌقّ ُمَصدِّ
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َما َنفَِريٌقنَبَذََمعَُهْملِّ ِِكتَاَباْلِكتَاَبأُوتُواْالَّتِذيَنّمِ الََكأَنَّتُهْمُظُهوِرِهْمَوَراءّ
ِِكتَاَبيَتْلُوَنالَّتِذيَنإِنَّت)،([101:البقرة]يَْعلَُموَن اَلةََوأَقَاُمواَّي الصَّت
اَوأَنفَقُوا :فاطر]تَبُوَرلَّتنتَِجاَرةًيَْرُجوَنَوَعاَلنِيَةًِسّراًَرَزْقنَاُهْمِممَّت

ًأُْوتُواْالَّتِذيَنإِلَىتََرأَلَْم)،و[(29 َننَِصيبا ِِكتَاِبإِلَىيُْدَعْوَناْلِكتَاِبّمِ ّ
ْنُهْمفَِريٌقيَتََولَّتىثُمَّتبَْينَُهْمِليَْحُكَم ْعِرُضوَنَوُهمّمِ [23:عمرانآل]مُّم

َوأُْولُواِْمنُكْمفَأُْولَـئَِكَمعَُكْمَوَجاَهدُواَْوَهاَجُرواْبَْعدُِمنآَمنُواَْوالَّتِذيَن)،و(
ِِكتَاِبفِيبِبَْعٍضأَْولَىبَْعُضُهْماألَْرَحاِم َإِنَّتّ :األنفال]َعِليٌمَشْيٍءبُِكّلِّ

75]).

عليكمأُمرإن»):والسالمالصالةعليهالنبيقول،النبويةالسنةومن
وأطيعوالهفاسمعواتعالىهللابكتابيقودكمأسود...مجدععبد

.(«بهواستمسكواهللابكتابفخذواوالنورالهدىفيههللاكتاب)،و.(.«
هللاأنزلهالذيالوحيأسماءمنهو"هللاكتاب"اسمأنيتضحوبذلك

والكتاب،كالقرآناألخرى،أسمائهإلىيُضافمحمد،نبيهعلىتعالى
محمدالمحرفزعمكماالفقهيةباألحكامخاصااسماوليسوالفرقان؛
.شحرور

شحرورالكاتبفّرق:-للقرآنشحرورتحريفاتمن–الثالثالنموذج
سورةأولفيتعالىقولهإلىلنرجع–1}:فقالوالقرآنالكتاببين

بِيٍنَوقُْرآٍناْلِكتَاِبآيَاُتتِْلَكالََر }الحجر (.1الحجر){ [1:الحجر]مُّم
اْلِكتَاِبآيَاُتتِْلَكالمر }الرعدسورةأولفيتعالىقولهإلىولنرجع–2

بَِّكِمنإِلَْيَكأُنِزَلَوالَّتِذَي :الرعد]يُْؤِمنُوَنالَالنَّتاِسأَْكثََرَولَـِكنَّتاْلَحقُّمرَّت
(.1الرعد){ [1
َرْيَبالَاْلِكتَاُبذَِلَك }البقرةسورةأولفيتعالىقولهإلىولنرجع–3

ْلُمتَّتِقيَنُهدًىفِيِه .{ [2:البقرة]لِّ
الَّتِذَيَرَمَضاَنَشْهُر)185البقرةسورةفيتعالىقولهإلىولنرجع–4

لنَّتاِسُهدًىاْلقُْرآُنفِيِهأُنِزَل َنَوبَيِّنَاٍتلِّ [(.185:البقرة]َواْلفُْرقَاِناْلُهدَىّمِ
تعطفالالعربياللسانوفيالكتاب،علىالقرآنعطفكيفنالحظهنا
:احتماالنلدينافهنا.العامعلىالخاصأوالمتغايرات،إال

جاءنقولكأنللتغايروعطفهماآخر،شيءوالكتابشيءالقرآنأن -أ
.للتغايروعطفهما.آخرشخصوأحمدشخصسعيداًأنحيث.وسعيدأحمد
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ًالقرآنكانفإذا ًوالكتابشيئا ولكن.هللاعندمنأنهمافتجانسهماآخرشيئا
هوذلكفيالسببالحجر؟سورةأولفيالكتابعلىالقرآنعطفلماذا
آتَْينَاَكَولَقَْد }قولهفيالمثانيالسبعفيهاذكرحيثالسورهذهفي87اآلية
ً َنَسْبعا أنتماماًواضحهنافها{ [87:الحجر]اْلعَِظيَمَواْلقُْرآَناْلَمثَانِيّمِ

ولكنهاالقرآنمنليستوهيآخر،شيءالمثانيمنوالسبعشيءالقرآن
.الكتابمن
الخاصعطفبابمنوعطفهماالكتاب،منجزءاًالقرآنيكونأن–ب

وللفتللتأكيدالعامعلىالخاصعطفيكفيالحالةهذهوفي.العامعلى
.الخاصأهميةإلىالسامعانتباه
!المقصود؟هواالحتمالينفأي

أحكامالكتابفيألن{ للمتقينهدى }:قالالكتابذكرعندماأنهنالحظ–
.القرآنإلىباإلضافةالتقوىفيهأيواألخالق،والمعامالتالعبادات
وغيرالمتقينتشملالناسولفظة{ للناسهدى }:قالالقرآنذكروعندما
.المتقينمنالناسكلليسولكنالناسمنفالمتقونالمتقين،

.والقرآنالكتاببيننميزأنيوجبوحدهوهذا
أنيعنيفهذاالكتاب،علىالحقعطفالرعدسورةفيأنهونالحظ

الكتابمنجزءهوالحقأنأو.آخرشيءوالكتابشيءالحق
.الكتابكلوليس

أَْوَحْينَاَوالَّتِذي }فاطرسورةفيأعطيالسؤالهذاعلىالقاطعوالجواب–
ًاْلَحقُّمُهَواْلِكتَاِبِمَنإِلَْيَك قا َماُمَصدِّ َإِنَّتيَدَْيِهبَْيَنلِّ بَِصيٌرلََخبِيٌربِِعبَاِدِهَّت

جزءهوالحقبأنالقاطعالجوابأعطىهنا(.31فاطر){ [31:فاطر]
الحقيقةأنأيمعرفاًجاءالحقوأنالكتاب،كلوليسالكتابمن

الكتابفيموجودة”المطلقةالحقيقة“منقوصةغيربأكملهاالموضوعية
آيات“المحكماتاآلياتتوجدالكتابفيأنهحيثالكتاب،كلليستولكن

ًليستوهي”الرسالة وآيات”النبوةآيات“المتشابهاتواآليات.حقا
.يديهبينالذيتصديقوهيثانية،وظيفةللحقأعطىثمالكتابتفصيل
.{يديه؟؟بينالذيتصديقمعنىومامتشابهاً؟كلهالقرآنجاءفلماذا

منشحرورمارسوتفصيال،جملةباطلةمزاعماألقوالتلك:أقول
ُمخططخبيثةلغاياتوترصدإصرارسابقعنوالتدليسالتحريفخاللها

،منفصالنشيئانأنهماإماوالقرآنالكتاببأنيقولأنوأراد.سلفالها
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اآلخرمنجزءأحدهماوإنماتماما،منفصلينغيرشيئانأنهماوإما
وأغفلأسقطألنهقطعا،باطلموقفوهذا.الثانياالحتمال،وأختار
هوومفاده.نفسهفيلغايةوأسقطهأغفلهوقدالصحيحوهوالثالثاالحتمال

تعالىهللاأنزلهالذيالوحيهوواحدلمسمىاسمانهماوالقرآنالكتابأن
القرآنمنذلكصحةعلىواألدلة.والسالمالصالةعليهمحمدنبيهعلى

تهافتوسنبين.وأهوائهألوهامهانتصاراشحروراأغفلهاجداكثيرة
نُبطلهاثم؛أوالأساسهامنينقضهاالذيالمجملبالردمزاعمهوبطالن

.ثانياالُمفصلبالرد
نبيهعلىأنزلتعالىهللاأنوواقعاوتاريخاشرعاالثابتمنإن:أوال

أكثروالوحييّنعليهينزلفلم،واحداوحياوالسالمالصالةعليهمحمد
مترابطحكيمُمحكمواحدوحيبأنهأخرىجهةمنهللاووصفهجهة؛من

ثُمَّتآيَاتُهُأُْحِكَمْتِكتَاٌبالَر)}:تعالىقال.أبداالباطليأتيهالُمبينُمفصل
لَْت َوِكتَاٍباْلقُْرآِنآيَاُتتِْلَكطس)،و[(1:هود]َخبِيٍرَحِكيٍملَّتدُْنِمنفُّصِ

بِيٍن ْنتَنِزيٌلَخْلِفِهِمْنَواَليَدَْيِهبَْيِنِمناْلبَاِطُليَأْتِيِهاَل)،و[(1:النمل]مُّم ّمِ
:يونس]اْلَحِكيِماْلِكتَاِبآيَاُتتِْلَكالر)،و([42:فصلت]َحِميٍدَحِكيٍم

بنفسه،نفسهويُفسر،يتبعّضواليتعددالواحدوحيأمامفنحن.{[(.1
وحياتعالىهللاسماهالوحيوهذا.أساسهمنويهدمهشحرورزعموينقض
اسم،كلواحدلمسمىأسماءفهي.وفرقاناوِذكراوقرآنا،وكتاباوكالما،
ُسميوبهااألساسية،صفاتهمنأكثرأوصفةوأبرزكلهالوحيتضمن
وحياليسفهو.والسالمالصالةعليهمحمدالنبيعلىالمنزلالوحي
فيمامتداخلةوُكتبأجزاءفيُمجزأوحيهووالُكتب،فيمنفصالمتعددا

تعلىهللاسماهُمترابطُمحكمواحدوحيهووإنماشحرور؛زعمكمابينها
:وتُثبتهذلكتُبيناآلتيةالقرآنيةواألدلة.أسماءبعدة

الصالةعليهمحمدعلىالُمنزلالوحيذلكأنذكرتآياتمنها
قُِلَشَهادةًأَْكبَُرَشْيٍءأَيُّمقُْل}:تعالىكقولهالقرآن،:أسمائهمنوالسالم

ِ أَئِنَّتُكْمبَلََغَوَمنبِِهألُنِذَرُكماْلقُْرآُنَهذَاإِلَيَّيَوأُوِحَيَوبَْينَُكْمبِْينِيَشِهيدٌّ
َِمَعأَنَّتلَتَْشَهدُوَن َوإِنَّتنِيَواِحدٌإِلَـهٌُهَوإِنَّتَماقُْلأَْشَهدُالَّتقُلأُْخَرىآِلَهةًّ

ابَِريٌء مَّت َعلَىَواْلِجنُّماإِلنُساْجتََمعَِتلَّتئِِنقُل}و.{[19:األنعام]تُْشِرُكوَنّمِ
َظِهيراًِلبَْعٍضبَْعُضُهْمَكاَنَولَْوبِِمثِْلِهيَأْتُوَنالَاْلقُْرآِنَهـذَابِِمثِْليَأْتُواْأَن
ْلنَاهُُمْكٍثَعلَىالنَّتاِسَعلَىِلتَْقَرأَهُفََرْقنَاهَُوقُْرآناً}و.{[88:اإلسراء] َونَزَّت

[2:طه]ِلتَْشقَىاْلقُْرآَنَعلَْيَكأَنَزْلنَاَما}و،{[106:اإلسراء]تَنِزيالً
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ًأَنَزْلنَاهَُوَكذَِلَك}،و{ ًقُْرآنا ْفنَاَعَربِيّا أَْويَتَّتقُوَنلَعَلَّتُهْماْلَوِعيِدِمَنفِيِهَوَصرَّت
ُفَتَعَالَىِذْكراً،لَُهْميُْحِدُث أَْنقَْبِلِمْنبِاْلقُْرآِنتَْعَجْلَواَلاْلَحقُّماْلَمِلُكَّت
لَقُْرآٌنإِنَّتهُ}و.{[114-113:طه]ِعْلًماِزْدنِيَرّبَِوقُْلَوْحيُهُإِلَْيَكيُْقَضى
ُروَنإِالَّتيََمسُّمهُاَلَمْكنُوٍنِكتَاٍبفِيَكِريٌم اْلعَالَِميَنَرّبِِمْنتَْنِزيٌلاْلُمَطهَّت

21:البروج)َمْحفُوٍظلَْوحٍفِيَمِجيدٌقُْرآٌنُهَوبَْل}،و{(80-77:الواقعة)
-22)}.

والسالمالصالةعليهمحمدعلىالمنزلالوحيوصفتآياتومنها
َل}:تعالىكقولهالكتاب،:باسم ًبِاْلَحّقِاْلِكتَاَبَعلَْيَكنَزَّت قا َماُمَصدِّ يَدَْيِهبَْيَنلِّ

بِاْلَحّقِاْلِكتَاَبإِلَْيَكأَنَزْلنَاإِنَّتا}و.{[3:عمرانآل]َواإِلنِجيَلالتَّتْوَراةََوأَنَزَل
ُأََراَكبَِماالنَّتاِسبَْيَنِلتَْحُكَم ْلَخآئِنِيَنتَُكنَوالَّ ًلِّ {،[105:النساء]َخِصيما

ّبِِمنفِيِهَرْيَباَلاْلِكتَاِبتَنِزيُل} ْلنَا}و.{[2:السجدة]اْلعَالَِميَنرَّت َعلَْيَكَونَزَّت
ًاْلِكتَاَب ُكّلِتِْبيَانا ،{[89:النحل]ِلْلُمْسِلِميَنَوبُْشَرىَوَرْحَمةًَوُهدًىَشْيٍءلِّ

ًاْلَحقُّمُهَواْلِكتَاِبِمَنإِلَْيَكأَْوَحْينَاَوالَّتِذي}و قا َماُمَصدِّ َإِنَّتيَدَْيِهبَْيَنلِّ بِِعبَاِدِهَّت
الَّتِذيلَُهُمِلتُبَيَِّنإِالَّتاْلِكتَاَبَعلَْيَكأَنَزْلنَاَوَما}،و{[31:فاطر]بَِصيٌرلََخبِيٌر

قَْوٍمَوَرْحَمةًَوُهدًىفِيِهاْختَلَفُواْ َُوأَنَزَل}،و{[64:النحل]يُْؤِمنُوَنلِّ َعلَْيَكّ
ِفَْضُلَوَكاَنتَْعلَُمتَُكْنلَْمَماَوَعلَّتَمَكَواْلِحْكَمةَاْلِكتَاَب ًَعلَْيَكّ النساء]َعِظيما

ْحَكَماٌتآيَاٌتِمْنهُاْلِكتَاَبَعلَْيَكأَنَزَلالَّتِذَيُهَو}و.{[113: اْلِكتَاِبأُمُّمُهنَّتمُّم
بِاْلَحّقِِللنَّتاِساْلِكتَاَبَعلَْيَكأَنَزْلنَاإِنَّتا}،و{[7:عمرانآل]ُمتََشابَِهاٌتَوأَُخُر

بَِوِكيٍلَعلَْيِهمأَنَتَوَماَعلَْيَهايَِضلُّمفَإِنَّتَماَضلَّتَوَمنفَِلنَْفِسِهاْهتَدَىفََمِن
فِيإِنَّتَعلَْيِهْميُتْلَىاْلِكتَاَبَعلَْيَكأَنَزْلنَاأَنَّتايَْكِفِهْمأََولَْم}،و{[41:الزمر]

.{[51:العنكبوت]يُْؤِمنُوَنِلقَْوٍمَوِذْكَرىلََرْحَمةًذَِلَك

الصالةعليهمحمدعلىالمنزلالوحيعلىأطلقتآياتومنها
َلالَّتِذيأَيُّمَهايَاَوقَالُواْ}تعالىكقوله،الِذكر:اسموالسالم ْكُرَعلَْيِهنُّزِ إِنَّتَكالذِّ
ْكُرَعلَْيِهأَأُنِزَل}،و{[6:الحجر]لََمْجنُوٌن نَشّكٍفِيُهْمبَْلبَْينِنَاِمنالذِّ ّمِ
ابَْلِذْكِري ْلنَانَْحُنإِنَّتا}و{[8:ص]َعذَاِبيَذُوقُوالَمَّت ْكَرنَزَّت لَهَُوإِنَّتاالذِّ

ْكَرإِلَْيَكَوأَنَزْلنَا}،و{[9:الحجر]لََحافُِظوَن َلَماِللنَّتاِسِلتُبَيَِّنالذِّ إِلَْيِهْمنُّزِ
لَيُْزِلقُونََكَكفَُرواالَّتِذيَنيََكادَُوإِن}و.{[44:النحل]يَتَفَكَّتُروَنَولَعَلَّتُهْم

ابِأَْبَصاِرِهْم ْكَرَسِمعُوالَمَّت .{[51:القلم]لََمْجنُوٌنإِنَّتهَُويَقُولُوَنالذِّ
:باسموالسالمالصالةعليهمحمدعلىالمنزلالوحيوصفتآيةومنها
قان عالىقولـههـي،الفر َلالَّتِذيتَبَاَرَك}:ت ِليَُكوَنَعْبِدِهَعلَىاْلفُْرقَاَننَزَّت
.{[1:الفرقان]نَِذيراًِلْلعَالَِميَن
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عليهمحمدعلىالمنزلالوحيوصفتأخرىآياتأيضاومنها
قولهمنها.واحدموضعفياألسماءتلكمنباسمينوالسالمالصالة
تَْعِقلُوَنلَعَلَّتُكْمَعَربِيًّياقُْرآنًاأَْنَزْلنَاهُإِنَّتااْلُمبِيِناْلِكتَاِبآيَاُتتِْلَكالر}:تعالى

بِيٍنَوِكتَاٍباْلقُْرآِنآيَاُتتِْلَكطس}و،{(2-1:يوسف) :النمل]مُّم
والقرآنجهة؛منمبينعربيبلسانالمنزلالقرآنهوالمبينفالكتاب.{[1

.أخرىجهةمنُمبينكتابنفسههو
لَعَلَّتُكْمَعَربِيًّياقُْرآنًاَجعَْلنَاهُإِنَّتااْلُمبِيِنَواْلِكتَاِبحم}:سبحانهقولهومنها

فالكتاب.{4-1:الزخرف}َحِكيٌملَعَِليٌّللَدَْينَااْلِكتَاِبأُّمِفِيَوإِنَّتهُتَْعِقلُوَن
جهةمنالكتابوهذاجهة؛منعربيبلسانالكريمالقرآننفسههوالُمبين
السابقةاإللهيةالكتبلكلالجامعاإللهيالكتابمنجزءنفسههوأخرى

.المحفوظاللوحفيالموجود

ْحَمِنِمَنتَْنِزيٌلحم}:تعالىقولهأيضاومنها ِحيِمالرَّت لَْتِكتَاٌبالرَّت فُّصِ
ًآيَاتُهُ ًقُْرآنا قَْوٍمَعَربِيّا نبيناعلىالمنزلفالوحي.{[3-1:فصلت]يَْعلَُموَنلِّ
هوفالكتاب.الكريمالقرآنهومحتواهكتابفيهووالسالمالصالةعليه

.اإللهيالوحيهوواحدلمسمىاسمانوهما.الكتابهو،والقرآنالقرآن
اْلقُْرآَنيَْستَِمعُوَناْلِجّنِِمَننَفًَراإِلَْيَكَصَرْفنَاَوإِْذ}:سبحانهقولهومنها

ا اأَْنِصتُواقَالُواَحَضُروهُفَلَمَّت يَاقَالُواُمْنِذِريَنقَْوِمِهْمإِلَىَولَّتْواقُِضَيفَلَمَّت
قًاُموَسىبَْعِدِمْنأُْنِزَلِكتَابًاَسِمْعنَاإِنَّتاقَْوَمنَا إِلَىيَْهِدييَدَْيِهبَْيَنِلَماُمَصدِّ
للوحياستمعوافالجن.{(30-29:األحقاف)ُمْستَِقيٍمَطِريٍقَوإِلَىاْلَحّقِ

،القرآناسمهوالسالم،الصالةعليهمحمدالنبيعلىالمنزلاإللهي
.واحدلمسمىاسمانفهماوالكتاب،

ْكِرَكفَُرواالَّتِذيَنإِنَّت}:تعالىقولهومنها ابِالذِّ َعِزيٌزلَِكتَاٌبَوإِنَّتهَُجاَءُهْملَمَّت
لََكيُقَاُلَماَحِميٍدَحِكيٍمِمْنتَْنِزيٌلَخْلِفِهِمْنَواَليَدَْيِهبَْيِنِمْناْلبَاِطُليَأْتِيِهاَل
ُسِلقِيَلقَْدَماإِالَّت َجعَْلنَاهَُولَْوأَِليٍمِعقَاٍبَوذُوَمْغِفَرةٍلَذُوَربَّتَكإِنَّتقَْبِلَكِمْنِللرُّم

لَْتلَْواَللَقَالُواأَْعَجِميًاقُْرآنًا آَمنُواِللَّتِذيَنُهَوقُْلَوَعَربِيٌّلأَأَْعَجِميٌّلآيَاتُهُفُّصِ
أُولَئَِكَعًمىَعلَْيِهْمَوُهَوَوْقٌرآذَانِِهْمفِييُْؤِمنُوَناَلَوالَّتِذيَنَوِشفَاٌءُهدًى

ْعَرَعلَّتْمنَاهَُوَما}،و{(44-41:فصلت)بَِعيٍدَمَكاٍنِمْنيُنَادَْوَن َوَماالّشِ
بِيٌنَوقُْرآٌنِذْكٌرإِالَّتُهَوإِْنلَهُيَنبَِغي هللاأنزلهالذيفالوحي.{[69:يس]مُّم
القرآنوهوالكتاب،وهوالذكر،هووالسالمالصالةعليهمحمدنبيهعلى
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الوحيهوواحدلمسمىأسماءثالثةفتلك.أعجمياوليسعربيبلسان
.اإللهي

لَْيلَةَُماأَْدَراَكَوَمااْلقَْدِرلَْيلَِةفِيأَْنَزْلنَاهُإِنَّيا}::سبحانهقولهومنها
اْلِكتَاِبَوحم}.{(3-1:القدر)َشْهٍرأَْلِفِمْنَخْيٌراْلقَْدِرلَْيلَةُاْلقَْدِر

َشْهُر}و.{2-1:الدخان}ُمْنِذِريَنُكنَّتاإِنَّتاُمبَاَرَكٍةلَْيلٍَةفِيأَْنَزْلنَاهُإِنَّتااْلُمبِيِن
لنَّتاِسُهدًىاْلقُْرآُنفِيِهأُنِزَلالَّتِذَيَرَمَضاَن َنَوبَيِّنَاٍتلِّ َواْلفُْرقَاِناْلُهدَىّمِ

منالقدرليلةهللاأنزلهالذيالوحيأنذلكمنواضح.{[185:البقرة]
لمسمىاسمانفهما،القرآنوهوالكتاب،هو،واحدةجملةرمضانشهر
.اإللهيالوحيهوواحد

النبيعلىتعالىهللاأنزلهالذيالوحيأناآلياتتلكمنيتبينوبذلك
،وغيرُمبينُمفصلُمحكمواحدوحيهووالسالمالصالةعليهمحمدالخاتم
جهة؛منمتداخلةأجزاءإلىُمجزأوالالوحي،منمجموعاتإلىُمتعدد

القرآن،الوحي،:هي.أخرىجهةمنأسماءبعدةتعالىهللاسماهوقد
ألجزاءأسماءوليستواحد،لمسمىأسماءإنها.الفرقانالِذكر،الكتاب،

.شحرورالمحرفزعمكماالوحيمن

والضدهفهيشحرور،الكاتببهااحتجالتيلآلياتبالنسبة:ثانيا
ولمسياقهامنوأخرجهاهواهحسبوحرفهاجهة،منمزاعمهتثبت

لقولهتفسيرهأنذلكمن.أخرىجهةمنتفسرهاالتياآلياتإلىيُرجعها
بِيٍنَوقُْرآٍناْلِكتَاِبآيَاُتتِْلَكالََر):تعالى صحيحا،ليس،[(1:الحجر]مُّم

إضافةهيوإنماللجزئية،والللتغايرليستاإلضافةأنهوالصحيحألن
أيضافهواآلياتتلكتضمنانهكمافهو.لهأساسيةصفةهيللكتابصفة
وقرآن"عبارةلوردتوالجزئيةللتغايراإلضافةكانتولو.مبينقرآن
القرآن،هوفالكتاب".المبينوالقرآن":هكذانكرةالُمعرفة"ُمبين

سابقابيناهبماباطلوزعمه.شحرورزعمكماوليسالكتابهووالقرآن
محمدعلىالمنزلاإللهيالوحيأسماءمنهماوالقرآنالكتاباسميبأن

.متداخلينجزأينوالمنفصليّنكتابينيُمثالنوالوالسالم،الصالةعليه
واإلغفالاالنتقاءويُمارسُمحرفأنهويُظهرأيضازعمهيُبطلومما

تُبطلالتياآلياتيوردلمأنههواهحسبالقرآنيةاآلياتمعتعاملهفي
طرفاأوردناوقدالقرآنهووالكتابالكتاب،هوالقرآنأنوتُبينزعمه

بها،احتجالتياآليةتقابلالتياآليةيوردلمأنهومنها.سابقامنها
:تعالىقولههياآليةتلك.زعمهخالفوهومقصودهاوتبينوتشرحها
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بِيٍنَوِكتَاٍباْلقُْرآِنآيَاُتتِْلَكطس) مبينقرآن"ُعطففكما،[(1:النمل]مُّم
بِيٍنَوقُْرآٍناْلِكتَاِبآيَاُتتِْلَكالََر):تعالىقولهفيالكتابإلى" :الحجر]مُّم
ُمبين،قرآنفالكتاب.القرآنإلىُعطفالذيهو"ُمبينكتاب"،فإن[(1

دامغدليلوهذا.الوحيهوواحدلمسمىاسمانفهماُمبين،كتابوالقرآن
والمحكماتوالقرآنالكتابعنقالهفيماشحرورمزاعمبطالنعلى

.والمتشابهات
أنهنالحظ):بقولهوالقرآنالكتاببينالتفريقفياستداللهوأما

العباداتأحكامالكتابفيألن{ للمتقينهدى }:قالالكتابذكرعندما
ذكروعندما.القرآنإلىباإلضافةالتقوىفيهأيواألخالق،والمعامالت

المتقين،وغيرالمتقينتشملالناسولفظة{ للناسهدى }:قالالقرآن
أنيوجبوحدهوهذا.المتقينمنالناسكلليسولكنالناسمنفالمتقون

اسميأنبيناأنسبقألنهباطل،استداللفهو(.والقرآنالكتاببيننميز
محمدنبيناعلىالمنزلالوحيهوواحدلمسمىاسمانهماوالقرآنالكتاب

واالختالفالكتاب،هووالقرآنالقرآنهوفالكتابوالسالم،الصالةعليه
اسمانبأنهمااألصليُغيرالاآلياتسياقفيورودهماحسببينهما

.واحدلمسمى
الكتابأنبدعوىوالقرآنالكتاببينالتفريقفياستداللهأنكما
جميعاالناسمخاطبةفياُستخدمالقرآنلكنالمؤمنين،مخاطبةفياستخدم
الكتابأنهوالذياألصليُغيرفالصحوإنحتىفهذاوكافرهم،بمؤمنهم
):تعالىبقولهاستداللهوألنسابقا،قلناهِلماواحدلمسمىاسمانوالقرآن

لنَّتاِسُهدًىاْلقُْرآُنفِيِهأُنِزَلالَّتِذَيَرَمَضاَنَشْهُر َنَوبَيِّنَاٍتلِّ َواْلفُْرقَاِناْلُهدَىّمِ
فيالكتابلكنالناس،كلبهخوطبالقرآنأنبدعوى[(185:البقرة]

.المتقونبهخوطب{ ِلْلُمتَّتِقيَنُهدًىفِيِهَرْيَباَلاْلِكتَاُبذَِلَك}:تعالىقوله
هيالقرآن،اسمفيهوردالتياألولىاآليةنفسألنكذلك،ليسفاألمر
القدرليلةاإللهيالوحيإنزالعنأخرىآيةفيوردتتقريبانفسها

إِنَّتااْلُمبِيِنَواْلِكتَاِبحم}:تعالىقولهفيالقرآنتذكرولمالكتابذكرت
ليلةنزلفماذا.{2-1:الدخان}ُمْنِذِريَنُكنَّتاإِنَّتاُمبَاَرَكٍةلَْيلٍَةفِيأَْنَزْلنَاهُ
نزلالذيهوالقرآنأنشحرورزعمحسب!!الكتاب؟؟أمالقرآن:القدر
الوحيهونزلالذيأنوالصحيحللوحي،مخالفوهذا.الكتابوليس
.اسميهمنفهما،والكتاببالقرآنالمسمىاإللهي
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كل-والكفارللمؤمنينموجهخطابهالقرآنأنصحيحاليسأنهكما
قولهبدليلصحيحاليس.فقطللمؤمنينموجهخطابهوالكتاب،-الناس
:األعراف]تُْرَحُموَنلَعَلَّتُكْمَوأَنِصتُواْلَهُفَاْستَِمعُواْاْلقُْرآُنقُِرَئَوإِذَا):تعالى
به،وليسيُؤمنونالذينهمألنهمللمؤمنينموجهخطابوهذا(.[204

النداءإليهميوجهفكيفبهيُؤمنونالفهم.بهيُؤمنونالالذينللكفار
بعدمويالمرونلهاالستماعيرفضونهمبل!!واإلنصات؟؟باالستماع
اْلقُْرآِنِلَهذَاتَْسَمعُوااَلَكفَُرواالَّتِذيَنَوقَاَل):تعالىقولهله،بدليلاالستماع

إِنَّت):تعالىقولهأيضاذلكومن.([26:فصلت]تَْغِلبُوَنلَعَلَّتُكْمفِيِهَواْلغَْوا
َ َِسبِيِلفِييُقَاتِلُوَنالَجنَّتةَلَُهُمبِأَنَّتَوأَْمَوالَُهمأَنفَُسُهْماْلُمْؤِمنِيَنِمَناْشتََرىّ ّ

ًَعلَْيِهَوْعداًَويُْقتَلُوَنفَيَْقتُلُوَن أَْوفَىَوَمْنَواْلقُْرآِنَواإِلنِجيِلالتَّتْوَراةِفِيَحقّا
ِِمَنبِعَْهِدِه اْلعَِظيُماْلفَْوُزُهَوَوذَِلَكبِِهبَايَْعتُمالَّتِذيبِبَْيِعُكُمفَاْستَْبِشُرواّْ

.القرآنفيمذكوروهوللمؤمنينموجهاألمروهذا[(.111:التوبة]

ِفَاْستَِعْذاْلقُْرآَنقََرأَْتفَإِذَا}:تعالىقولهومنها ّ الشَّتْيَطاِنِمَنبِا
ِجيِم القرآنباسموالمؤمنينللنبيموجهخطابفهو،{[98:النحل]الرَّت
لو"الكتابقرأتإذا":يقللمفلماذا،الناسلكلوالللكفارموجهاوليس

المؤمنين؟؟إلىموجهةبالكتابالمخاطبةبأنشحرورزعمكمااألمركان
َأَقِِم}:تعالىقولهعلىينطبقاألمرونفس. إِلَىالشَّتْمِسِلدُلُوِكالصَّتالَة

إنه.{[78:اإلسراء]َمْشُهوداًَكاَناْلفَْجِرقُْرآَنإِنَّتاْلفَْجِرَوقُْرآَناللَّتْيِلَغَسِق
يصحوالبلالناس،لكلموجهاوليسالقرآنباسمللمؤمنينموجهخطاب
ل]تَْرتِيالًاْلقُْرآَنَوَرتِِّلَعلَْيِهِزْدأَْو}:تعالىقولهومنها.لهمتوجيهه :المّزّمِ

َوَطائِفَةٌَوثُلُثَهَُونِْصفَهُاللَّتْيِلثُلُثَيِِمنأَْدنَىتَقُوُمأَنَّتَكيَْعلَُمَربَّتَكإِنَّت}،و{[4
َن َُمعََكالَّتِذيَنّمِ َّت ُرَو َعلَْيُكْمفَتَاَبتُْحُصوهُلَّتنأَنَعِلَمَوالنَّتَهاَراللَّتْيَليُقَدِّ

ْرَضىِمنُكمَسيَُكوُنأَنَعِلَماْلقُْرآِنِمَنتَيَسَّتَرَمافَاْقَرُؤوا َوآَخُروَنمَّت
ِفَْضِلِمنيَْبتَغُوَناأْلَْرِضفِييَْضِربُوَن َِسبِيِلفِييُقَاتِلُوَنَوآَخُروَنَّت َّت
ل]ِمْنهُتَيَسَّتَرَمافَاْقَرُؤوا الصالةعليهللنبيموجهأمروهذا{[20:المّزّمِ
.الناسلكلموجهاالكتاب،وليسالالقرآنباسموأصحابهوالسالم
بَْعِدِمْنَواْلُهدَىاْلبَيِّنَاِتِمَنأَْنَزْلنَاَمايَْكتُُموَنالَّتِذيَنإِنَّت}:تعالىقولهومنها

ُيَْلعَنُُهُمأُولَئَِكاْلِكتَاِبفِيِللنَّتاِسبَيَّتنَّتاهَُما ِعنُوَنَويَْلعَنُُهُمَّت :البقرة)الالَّت
للمؤمنينموجهاوليسالكتاب،باسمللناسموجهالخطابوهذا.{[(159
أَنفُِسِهْمِمْنبِاْلُمْؤِمنِيَنأَْولَىالنَّتبِيُّم}:تعالىقولهومنها.شحرورزعمكما

َهاتُُهْمَوأَْزَواُجهُ ِِكتَاِبفِيبِبَْعٍضأَْولَىبَْعُضُهْماأْلَْرَحاِمَوأُْولُوأُمَّت ِمَنَّت
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ًأَْوِليَائُِكمإِلَىتَْفعَلُواأَنإِالَّتَواْلُمَهاِجِريَناْلُمْؤِمنِيَن ْعُروفا اْلِكتَاِبفِيذَِلَكَكاَنمَّت
وهوبالمؤمنينيتعلقاآليةهذهموضوع.{[6:األحزاب]َمْسُطوراً

ذلكلوردصحيحاشحرورزعمكانفلوبالقرآن،الالكتابفيمذكور
.الكتابالالقرآنباسم

آتَْينَاَكَولَقَْد}:عليهوتعليقهتعالىبقولهزعمهعلىشحروراستداللوأما
ً َنَسْبعا أنتماماًواضحهنافها{ [87:الحجر]اْلعَِظيَمَواْلقُْرآَناْلَمثَانِيّمِ

ولكنهاالقرآنمنليستوهيآخر،شيءالمثانيمنوالسبعشيءالقرآن
بهماأوالجهل،أوبالتحريفعليهوشاهدباطلزعمفهو؛{.الكتابمن
لمسمىاسمانهماوالكتابالقرآنأنكثيرةبآياتبيناأنسبقألنه.معا

أنوبما.والسالمالصالةعليهمحمدالنبيعلىالمنزلالوحيهوواحد
والواومعا،والكتابالقرآنمنهيالمثانيالسبعفإن،كذلكاألمر

فهي".مع"بمعنى،المعيةواوهيوإنماعطفا،ليستاآليةفيالواردة
بِيَنَوذَْرنِي:)تعالىكقوله ْلُهْمالنَّتْعَمِةأُوِليَواْلُمَكذِّ ل]قَِليالًَوَمّهِ [11:المّزّمِ

ُبَوَمنفَذَْرنِي)،و( .معهمذرنيبمعنى،[(44:القلم]اْلَحِديِثبَِهذَايَُكذِّ
سورهمنفهيالقرآنمعالمثانيالسبعأنزلتعالىهللاأنيعنيوذلك
عنه،تنفصلوالمنههيوإنماتُقابله،والعنهمنفصلةوليست،وآياته
القرآنمنالقرآن،فهيفيومكانتهاألهميتهابهاونّوهإليهاأشاروإنما

.معهونزلت
اْلِكتَاِبآيَاُتتِْلَكالمر):تعالىبقولهزعمهعلىشحروراستشهادوأما

بَِّكِمنإِلَْيَكأُنِزَلَوالَّتِذَي [1:الرعد]يُْؤِمنُوَنالَالنَّتاِسأَْكثََرَولَـِكنَّتاْلَحقُّمرَّت
الكتاب،علىالحقعطفالرعدسورةفيأنهونالحظ):بقولهوتفسيره(.

منجزءهوالحقأنأو.آخرشيءوالكتابشيءالحقأنيعنيفهذا
فيأعطيالسؤالهذاعلىالقاطعوالجواب.الكتابكلوليسالكتاب
ًاْلَحقُّمُهَواْلِكتَاِبِمَنإِلَْيَكأَْوَحْينَاَوالَّتِذي }فاطرسورة قا َماُمَصدِّ يَدَْيِهبَْيَنلِّ

َإِنَّت بأنالقاطعالجوابأعطىهنا.{ [31:فاطر]بَِصيٌرلََخبِيٌربِِعبَاِدِهَّت
أنأيمعرفاًجاءالحقوأنالكتاب،كلوليسالكتابمنجزءهوالحق

فيموجودة”المطلقةالحقيقة“منقوصةغيربأكملهاالموضوعيةالحقيقة
المحكماتاآلياتتوجدالكتابفيأنهحيثالكتاب،كلليستولكنالكتاب

ًليستوهي”الرسالةآيات“ (.”النبوةآيات“المتشابهاتواآليات.حقا
وأهوائهشحرورأوهاممنوهيوتفصيال،جملةباطلةالمزاعمتلك

أوال،ألنه.هوىصاحبأوجاهل،إلىيقولها،والوأباطيلهوتحريفاته
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هوواحدلمسمىاسمانهماوالكتابالقرآنأنكثيرةبآياتبيناأنسبق
المذكورفالحقوعليه.والسالمالصالةعليهمحمدنبيناعلىالمنزلالوحي

الوحيأسماءمناسمانوهماوالقرآنللكتابوشاملعاموصفهو
مغايراليسفالحق.أخرىجهةمنحقكلهوالوحيجهة،مناإللهي
.شحرورزعمكماالكتابمنفقطجزءهووالللكتاب

َوالَّتِذَياْلِكتَاِبآيَاُتتِْلَكالمر):تعالىقولهفإن،كذلكاألمرأنوبما
بَِّكِمنإِلَْيَكأُنِزَل ليس،[1:الرعد]يُْؤِمنُوَنالَالنَّتاِسأَْكثََرَولَـِكنَّتاْلَحقُّمرَّت

.الكتابآياتمنهيالحروفتلكأنيعنيوإنماشحرور،حرفهكماهو
فاآلية.بعضهالكلهحق،الحقوهوهللامنالمنزلالوحيهوالكتابوهذا

إلىالكتابأرجعتوإنماشحرور،زعمكماالكتابعلىالحقتعطفلم
حقبأنهالوحيووصفتأسمائهمناسمالكتابألناألصل،فهو،الوحي

.حقاليسجزءالوحيفيوالللوحي،مغايرشيءالحقفال.كله

والوعلم،حقكلهتعالىهللاوحيأنأيضا،الزعمذلكيُبطلومما
ضال،أوجاهل،إالهذايقولفال.الحقوغيرالحقمنهبأنوصفيصح

عليهمحمدعلىأنزلهالذيوحيهوصفتعالىهللاألن.هوىصاحبأو
ُمحكموحيوهوأبدا،الباطليأتيهوال،وعلمحقكلهبأنهوالسالمالصالة

قولهذلكمن.بنفسهنفسهيُفسرألنهفيه،متشابهوالمبين،ُمفصلَحكيم
ُسوُلَجاءُكُمقَْدالنَّتاُسأَيُّمَهايَا):تعالى بُِّكْمِمنبِاْلَحّقِالرَّت لَّتُكْمَخْيراًفَآِمنُواْرَّت
ِفَإِنَّتتَْكفُُرواَْوإِن َّت َُوَكاَنَواألَْرِضالسَّتَماَواِتفِيَماِ ًّ ًَعِليما النساء]َحِكيما

بَِّكِمناْلَحقُّمَجاءَكلَقَْد)،و[(170: :يونس]اْلُمْمتَِريَنِمَنتَُكونَنَّتفاَلَرَّت
بُِّكْمِمناْلَحقُّمَجاءُكُمقَْدالنَّتاُسأَيُّمَهايَاقُْل)،و[(94 يَْهتَِديفَإِنَّتَمااْهتَدَىفََمِنرَّت

َْوَماَعلَْيَهايَِضلُّمفَإِنَّتَماَضلَّتَوَمنِلنَْفِسِه :يونس]بَِوِكيٍلَعلَْيُكمأَنَا
لَْتثُمَّتآيَاتُهُأُْحِكَمْتِكتَاٌبالَر)،و[(108 :هود]َخبِيٍرَحِكيٍملَّتدُْنِمنفُّصِ

بِيٍنَوِكتَاٍباْلقُْرآِنآيَاُتتِْلَكطس)،و[(1 اْلبَاِطُليَأْتِيِهاَل)،و[(1:النمل]مُّم
ْنتَنِزيٌلَخْلِفِهِمْنَواَليَدَْيِهبَْيِنِمن تِْلَكالر)،و([42:فصلت]َحِميٍدَحِكيٍمّمِ

[(.1:يونس]اْلَحِكيِماْلِكتَاِبآيَاُت

بالحق،المحكماتلآلياتشحروروصففإنكذلك،األمرأنوبما
ألنقطعا،باطلوصفهوحقا،ليستبأنهاالمتشابهاتلآلياتووصفه

والمتشابهات،واضحوفهمهاحقفالمحكماتحق،الكريمالقرآنآياتكل
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لفهمهصحيحفهمإلىيحتاجواضحغيرفهمهالكنحقأيضاهي
كتابأنهبحكممتشابهاتفيهيوجدوالحقكلهالقرآنأنوبما.وتوضيحه

عنشحرورمحمدالكاتبقالهماكلفإنبنفسه،نفسهيُفسرُمحكم
جملةباطلةزعمهووالقرآنالكتابوحكايةوالمتشابهاتالمحكمات
ًمتهافتزائفكتابهفيعليهابناهماوكلوتفصيال يتعامللمألنه.قطعا

العقلويؤيدهالقرآنحددهالذيالصحيحالعلميبالمنهجالكريمالقرآنمع
.للباطلانتصاراوأهوائهبأوهامهمعهتعاملوإنماوالعلم،

قولهوهيزعمه،لتأييدشحروربهااستشهدالتيالثانيةاآليةوأما
ًاْلَحقُّمُهَواْلِكتَاِبِمَنإِلَْيَكأَْوَحْينَاَوالَّتِذي:)تعالى قا َماُمَصدِّ َإِنَّتيَدَْيِهبَْيَنلِّ َّت
بهاوتالعببشعا،تحريفاحرفهافقد[(.31:فاطر]بَِصيٌرلََخبِيٌربِِعبَاِدِه
بأنسابقابيناهبماباطلزعمهو.وكتابههللاعلىبهاوافترىهواه،حسب
الصالةعليهمحمدنبيناعلىالمنزلللوحياسمانهماوالقرآنالكتاب

منهجزءايكونأنيُمكنوال،قطعاحقكلهإلهيوحيوهو،والسالم
وليسكلهحقبأنهتعالىهللاوصفهالوحيوهذا.حقاليسوآخرحقا

قُلاْلَحقُّمَوُهَوقَْوُمَكبِِهَوَكذَّتَب):تعالىكقوله.حقاليسوبعضهحقابعضه
اِلَحاِتَوَعِملُواآَمنُواَوالَّتِذيَن)،و([66:األنعام]بَِوِكيٍلَعلَْيُكملَّتْسُت الصَّت

َلبَِماَوآَمنُوا ٍدَعلَىنُّزِ بِِّهْمِمناْلَحقُّمَوُهَوُمَحمَّت َوأَْصلََحَسيِّئَاتِِهْمَعْنُهْمَكفَّتَررَّت
[(.2:محمد]بَالَُهْم

أَْوَحْينَاَوالَّتِذي:)تعالىقولهألنصحيحا،ليساآليةلتلكتفسيرهأنكما
ًاْلَحقُّمُهَواْلِكتَاِبِمَنإِلَْيَك قا َماُمَصدِّ َإِنَّتيَدَْيِهبَْيَنلِّ بَِصيٌرلََخبِيٌربِِعبَاِدِهَّت

األول،:لهماثالثالأمرينيعنيوإنمازعمه،مايعنيال،[(31:فاطر]
والقرآنالكتاب،فيوالُمتمثلنبيهعلىتعالىهللاأنزلهالذيالوحيأنهو
.والبيانللتمييزوإنماللتبعيض"من"حرفيكونالوهنا.الحقهو

الكتابمنوحيهونبيهعلىهللاأنزلهالذيالوحيأنيعنيوالثاني
علىسبحانههللاأنزلهاالتياإللهيةالُكتبكليشملالذيالعاماإللهي
الحقالكتابمنحقكتابفهو.المحفوظاللوحفيمحفوظةفهيرسله،
للتمييزالللتبعيض"من"حرفيكونوهنا.المنزلةالكتبلكلالشامل
.والبيان
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فيالِذكرمعنىعنشحرورمحمدالكاتبتكلمعندما:الرابعالنموذج
ْلنَانَْحُنإِنَّتا}:تعالىقولهأوردالكريمالقرآن ْكَرنَزَّت لََحافُِظوَنلَهَُوإِنَّتاالذِّ

َلالَّتِذيأَيُّمَهايَاَوقَالُواْ}،و{[9:الحجر] ْكُرَعلَْيِهنُّزِ الحجر]لََمْجنُوٌنإِنَّتَكالذِّ
ْكِرِذيَواْلقُْرآِنص}،و{[6: الثالثة،اآليةشرحثم.{[1:ص]الذِّ

فهذه}:فقالهواه،حسبمعّوجفهمإلىتوصلثمالباقيتين،اآليتينوتناسى
بلسانمحدثةصيغةهيعربيةصيغةوهيأيدينابينالتيللكتابالصيغة
يَأْتِيِهمَما): قاللذاالناسمنالقرآنبهاليذكروذلكقديمةوغيرإنساني

ن نِذْكٍرّمِ بِِّهممَّت ْحدٍَثرَّت هناالحظ[(2:األنبياء]يَْلعَبُوَنَوُهْماْستََمعُوهُإِالَّتمُّم
والالقرآن،يقلولممحدثإنهالذكرعنقالعندماالكتابفيالتعبيردقة

َواْلقُْرآِنص)القرآنصفاتأحدهوبلنفسه،القرآنليسالذكرأنننسى
ْكِرِذي وإنمانفسه،القرآنليسالِذكرأناآلنعرفنافإذا.[(1:صـ]الذِّ
وضعفقدلذا.االلتباسيزولحصراًاللسانيةصيغتهوهوخواصهأحدهو

ًالكتاب إِلَْيِهْمنُّموِحيِرَجاالًإِالَّتقَْبلََكأَْرَسْلنَاَوَما:)بقولهآياتهلفهمشرطا
ْكِرأَْهَلفَاْسأَلُواْ نفهمأنيجبهنا.{ [(7:األنبياء]تَْعلَُموَنالَُكنتُْمإِنالذِّ

.{.العربياللسانأهلهمالذكرأهلأن
محرفأو،جاهلإاليقولهوالوتفصيال،جملةباطلالزعمذلك:أقول
تلكفهمفيالعلميالمنهجيتبعلمالكاتبهذاإنأوال،ألنه.هوىصاحب
والتدليسوالتحريفوالتالعبواإلغفالاالنتقاءمارسوإنمااآليات،
.أخرىجهةمنبنفسهنفسهيُفسرالقرآنيتركولمجهة،منوالخداع

لهوإنماواحدا،دقيقامعنىعندهليسالقرآنفيالِذكرمعنىأنذلكوبيان
يُحددالذيهووالقرآناآلية،فيورودهسياقحسبمتقاربةمعاٍنعدة

فعلكمابهواهعليهويتسلطيحددهالذيهوالقارئوليسالمقصودالمعنى
العقلمنليس،وعملهُمضلوضالمحرففهوذلكيفعلومن.شحرور

.علميالهقيمةوالشيء،فيالعلممنوال

هي"الِذكر"عبارةأنأساسه،منشحرورزعمينقضمماإن:ثانيا
سماءمن هيالوحيأ لذياإلل ناعلىهللاأنزلها يهمحمدنبي الصالةعل

واضحأمروهذا.،والفرقانوالكتاب،كالقرآنأسمائهمناسمفهو.والسالم
لغاياتوحرفهذلكتناسىالباحثذلكلكنومحكماته،القرآنقطعياتمن
قولهبدليلباطلهذاوزعمه.القرآنهوليسالِذكرأنزعمعندمانفسهفي

َلالَّتِذيأَيُّمَهايَاَوقَالُواْ}:تعالى ْكُرَعلَْيِهنُّزِ لذِّ {[6:الحجر]لََمْجنُوٌنإِنَّتَكا
نِزَل}،و ُ ْكُرَعلَْيِهأَأ لذِّ نَشّكٍفِيُهْمبَْلبَْينِنَاِمنا ابَْلِذْكِريّمِ يَذُوقُوالَمَّت
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ْلنَانَْحُنإِنَّتا}و{[8:ص]َعذَاِب ْكَرنَزَّت لذِّ [9:الحجر]لََحافُِظوَنلَهَُوإِنَّتاا
ْكَرإِلَْيَكَوأَنَزْلنَا}،و{ َلَماِللنَّتاِسِلتُبَيَِّنالذِّ :النحل]يَتَفَكَّتُروَنَولَعَلَّتُهْمإِلَْيِهْمنُّزِ

ابِأَْبَصاِرِهْملَيُْزِلقُونََكَكفَُرواالَّتِذيَنيََكادَُوإِن}و.{[44 ْكَرَسِمعُوالَمَّت ـذِّ اـل
.{[51:القلم]لََمْجنُوٌنإِنَّتهَُويَقُولُوَن

علىتعالىهللاأنزلهالذيالوحيهوالِذكرأناآلياتتلكمنواضح
القـرآننفسـههـوالـِذكروهـذا.والسـالمالصالةعليـهمحمدالخـاتمنبيـه

لهإلهيوحيأمامفنحن.أيضاالِذكريُمثالنوهماسابقا،بيناهكماوالكتاب
.واحدلمسمىأسماءفهيذكرناها،ثالثةمنهاأسماء،عدة

الَّتِذيَنإِنَّت}:تعالىقولهشحرورزعموينقضويؤكدهذلكيؤيدومما
ْكِرَكفَُروا ابِالذِّ يِهاَلَعِزيٌزلَِكتَاٌبَوإِنَّتهَُجاَءُهْملَمَّت َواَليَدَْيِهبَْيِنِمْناْلبَاِطُليَأْتِ

ُسِلقِيَلقَْدَماإِالَّتلََكيُقَاُلَماَحِميٍدَحِكيٍمِمْنتَْنِزيٌلَخْلِفِهِمْن إِنَّتقَْبِلَكِمْنِللرُّم
لَْتلَْواَللَقَالُواأَْعَجِميًاقُْرآنًاَجعَْلنَاهَُولَْوأَِليٍمِعقَاٍبَوذُوَمْغِفَرةٍلَذُوَربَّتَك فُّصِ
فِييُْؤِمنُوَناَلَوالَّتِذيَنَوِشفَاٌءُهدًىآَمنُواِللَّتِذيَنُهَوقُْلَوَعَربِيٌّلأَأَْعَجِميٌّلآيَاتُهُ

يٍدَمَكاٍنِمْنيُنَادَْوَنأُولَئَِكَعًمىَعلَْيِهْمَوُهَوَوْقٌرآذَانِِهْم -41:فصلت)بَِع
ْعَرَعلَّتْمنَاهَُوَما}،و{(44 بِيٌنَوقُْرآٌنِذْكٌرإِالَّتُهَوإِْنلَهُيَنبَِغيَوَماالّشِ يس]مُّم

ْر)و.{[69: .[45:قـ]َوِعيِديََخاُفَمنبِاْلقُْرآِنفَذَّكِ

الصالةعليهمحمدنبيهعلىهللاأنزلهالذيالوحيأنذلكمنواضح
فتلك.مبينعربيبلسانالقرآنوهوالكتاب،وهوالِذكر،هووالسالم

زعـمكمـااألمـروليـساإللهـي،الوحــيهــوواحــدلمســمىأســماءثالثـة
.شحرورالمحرف

-والسالمالصالةعليهمحمدنبيناعلىالُمنزلالوحيذلكإن:ثالثا
اإللهيللنصعربيةصيغةهوليس-والِذكروالكتاب،،القرآنوهو

عربيبلسانجديدإلهيوحيهووإنما،شحرورالمحرفزعمكماالُمنزل
،لهاعربيةترجمةليسفهوالسابقة،اإللهيةالُكتبعنيختلففهو.مبين
فهواإللهيالدينألصولتضمنهفمعبذاته،قائمجديدإلهيوحيهووإنما
.وخصائصهوإعجازهبمضامينهفريدوحيكتابأيضا

ْكِرِذيَواْلقُْرآِنص):تعالىلقولهشحرورتفسيرأنكما :ص]الذِّ
يفسرهولمتقله،لممااآليةَحّملألنهشك،بالتحريفيتفسيرهو،([1
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أنهالقرآنصفاتمنأنهومعناهاألن.بهواهفسردهوإنمابالقرآن،
مذكورفهوأيضا،الناسبينالِذكروكثير،ِذكروهوبالِذكر،موصوف

ْر):تعالىقولهأيضاذلكعلىوالشاهد.بكثرةبينهم يََخاُفَمنبِاْلقُْرآِنفَذَّكِ
هللاأمرماِذكرايكنلمفلو.قرآنوالِذكرِذكر،فالقرآن(.[45:قـ]َوِعيِد
شاهدوهو،جهةمنسابقاأثبتناهأمروهذا.الناسبهيُذّكربأننبيهتعالى

إصرارسابقعنللتحريفشحرورممارسةعلىأخرىجهةمن
َحّرفهاذَكرهاوالتيسابقا،أوردناهازعمهتنقضآياتأغفلألنهوترصد،
.هواهحسبوفسرها

.{العربياللسانأهلهمالِذكرأهلأننفهمأنيجبهنا}:قولهوأما
فهمهيُمكنالالكريمالقرآنألن.وتحريفوخداعوباطلحقفيهقولفهو
بلسانوكونه.فقطالمعجميةالعربيةاللغةبمعرفةوشامالصحيحافهما

القرآنفهمعلىأساسايتوقفالصحيحوفهمهبه،مكتوبأنهيعنيعربي
القرآنلغةألنثانيا،اللغويةبالمعاجماالستعانةثمأوال،اللغويبمعجمه

الَحكموهوالعربية،المعاجمكلعلىُمهيمنةُمبينةفصيحةعربيةلغة
.العكسوليسعليها

لهاجداكثيرةعلوماتُمثلفهيالقرآن،مضامينجهةمنوكذلك
بمعجمهالكريمالقرآنفسرهاوقدومناهجها،ومواضيعهامصطلحاتها

أَْهَلفَاْسأَلُواْ):تعالىقولهفيالمذكورينالِذكرأهلأنيعنيوهذا.وعلومه
ْكِر فقط،العربيةاللغةأهلهمليسوا،[(43:النحل]تَْعلَُموَنالَُكنتُْمإِنالذِّ
فهمفيومناهجهوعلومهومصطلحاتهالقرآنبلغةالعالمونأساساهموإنما

فهمالفهمهالمساعدةبالعلوموالعالمونجهة؛منوتطبيقهوتفسيرهالقرآن
لنفإنهمفقطالعربيةالمعاجمبلغةالعالمونوأما.أخرىجهةمنصحيحا

.قليالإالشامالصحيحافهماوعلومهالقرآنلغةفهميستطيعوا

هللاأنشحرورزعم:-للقرآنشحرورتحريفاتمن-الخامسالنموذج
كتابوهووالفرقان،التوراةوهوالكتابالسالمعليهموسىعلىأنزل
}:تعالىبقولهزعمهعلىواستدل.التوراةفييردلموحياتضمنآخر
َوأَْنَزَل:)و،{[53:البقرة]تَْهتَدُوَنلَعَلَّتُكْمَواْلفُْرقَاَناْلِكتَاَبُموَسىآتَْينَاَوإِْذ

ْنِجيَلالتَّتْوَراةَ لنَّتاِسُهدًىقَْبُلِمنَواإْلِ بِآيَاِتَكفَُرواْالَّتِذيَنإِنَّتاْلفُْرقَاَنَوأَنَزَللِّ
ِ َُشِديدٌَعذَاٌبلَُهْمّ ّ أيضاوزعم.([4-3:عمرانآل]انتِقَاٍمذُوَعِزيٌزَو
والقرآنالفرقانوالسالمالصالةعليهمحمدنبيناعلىأنزلتعالىهللاأن
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زعمهعلىواستدلالسالم،عليهموسىعلىالُمنزلنفسههووالفرقان
لنَّتاِسُهدًىاْلقُْرآُنفِيِهأُنِزَلالَّتِذَيَرَمَضاَنَشْهُر}:تعالىبقوله َنَوبَيِّنَاٍتلِّ ّمِ
الفرقانأنأي}:قالأنهذلكوتفصيل.{[185:البقرة]َواْلفُْرقَاِناْلُهدَى

وهذا.بعضهماعنففرقاحده،علىالكتابوجاءحدةعلىموسىإلىجاء
أنزلتواإلنجيلوالتوراةالفرقانإن:عمرانآلسورةفيعنهقالالفرقان

أنزلالذيالفرقانإنثموسلمعليههللاصلىالنبيإلىالكتابيأتيأنقبل
فيوسلمعليههللاصلىالنبيعلىأنزلالذينفسههوموسىعلى

لنَّتاِسُهدًىاْلقُْرآُنفِيِهأُنِزَلالَّتِذَيَرَمَضاَنَشْهُر)رمضان َنَوبَيِّنَاٍتلِّ ّمِ
القرآنعلىمعطوفاًجاءالفرقانأنوبما[185:البقرة]َواْلفُْرقَاِناْلُهدَى
وأنزل”الرسالة“الكتابأممنجزءوهوالقرآن،غيرالفرقانأنيستنتج
.السالمعليهموسىإلىأنزلماأولالجزءوهذا.رمضانفيونزل
أخبرنافهنامكيةً،ليستاألنعامسورةفيالفرقانآيات)أنأيضاوزعم

في“بدرمعركةفيوسلمعليههللاصلىهللارسولعلىأنزلالفرقانأن
الفرقانيومعبدناعلىأنزلناوما):بقولهالفرقانبيومسميلذا”رمضان

.(41األنفال( الجمعانالتقىيوم

شحرورأوهاممنوهووتفصيال،جملةباطلزعمالقولذلك:أقول
االنتقاءوممارسةوالتدليسبالتحريفإليه،توصلوأهوائهوأباطيله
ووجههاجهة؛منأوردهاالتيالقرآنيةاآلياتمعتعاملهفيواإلغفال

إنأوال،ذلكوتفصيل.أخرىجهةمننفسهفيلغاياتُمسبقاذاتياتوجيها
محمدنبيناعلىأنزلأنهأخبرناتعالىهللاأنهوالمزاعمتلكيُبطلالذي
أكثرعليهأنزلأنهيقلولمَحكيماُمحكماواحداوحياوالسالمالصالةعليه
أسماء،بعدةسماهواحداوحياأنزلوإنماكتاب،منأكثروالوحي،من

كثيرةذلكعلىالدالةواآليات.والفرقان،والِذكر،الكتاب،والقرآن:منها
المتعلقةهنامنهاأذكرلكني.هنانعيدهافالمنهاطائفةذكرناأنسبق

َلالَّتِذيتَبَاَرَك):تعالىقال.فقطبالفرقان ِليَُكوَنَعْبِدِهَعلَىاْلفُْرقَاَننَزَّت
َّتِخْذَولَْمَواأْلَْرِضالسَّتَمَواِتُمْلُكلَهُالَّتِذينَِذيًراِلْلعَالَِميَن لَهُيَُكْنَولَْمَولَدًايَت

َهذَاإِْنَكفَُرواالَّتِذيَنَوقَاَل...تَْقِديًرافَقَدَّتَرهَُشْيٍءُكلَّتَوَخلََقاْلُمْلِكفِيَشِريٌك
َوقَالُواَوُزوًراُظْلًماَجاُءوافَقَْدآَخُروَنقَْوٌمَعلَْيِهَوأََعانَهُاْفتََراهُإِْفٌكإِالَّت

ِليَنأََساِطيُر يَْعلَُمالَّتِذيأَْنَزلَهُقُْلَوأَِصياًلبُْكَرةًَعلَْيِهتُْملَىفَِهَياْكتَتَبََهااأْلَوَّت
رَّت هذه(.5-1:الفرقان)]َرِحيًماَغفُوًراَكاَنإِنَّتهَُواأْلَْرِضالسَّتَمَواِتفِيالّسِ

محمدنبيهعلىتعالىهللاأنزلهالذيالوحيهوالفرقانبأنصريحةاآليات



57

كتاباهووليسوالِذكر،والكتابالقرآننفسهوالسالم،وهوالصالةعليه
.شحرورزعمكماأخرىكتبمقابلبذاتهقائماآخر

عليهأنزلأنهتعالىهللاأخبرنافقد،السالمعليهلموسىبالنسبةوأما
التوراة،تعالىهللاسماهاأللواحفيمكتوباعليهأنزلهأيضاواحداوحيا

َوَكتَْبنَا):تعالىقولهذلكعلىوالدليل.واحدلمسمىاسمانفهما،والكتاب
ْوِعَظةًَشْيٍءُكّلِِمناألَْلَواحِفِيلَهُ ُكّلَِوتَْفِصيالًمَّت ةٍفَُخْذَهاَشْيٍءلِّ َوأُْمْربِقُوَّت

ا)،و([145:األعراف]اْلفَاِسِقيَندَاَرَسأُِريُكْمبِأَْحَسنَِهايَأُْخذُواْقَْوَمَك َولَمَّت
وَسىَعنَسَكَت لَّتِذيَنَوَرْحَمةٌُهدًىنُْسَختَِهاَوفِياألَْلَواَحأََخذَاْلغََضُبمُّم ُهْملِّ
ُهدًىَوَجعَْلنَاهُاْلِكتَاَبُموَسىَوآتَْينَا)،و[(154:األعراف]يَْرَهبُوَنِلَربِِّهْم
بَنِي أَنَزْلنَاإِنَّتا)،و([2:اإلسراء]َوِكيالًدُونِيِمنتَتَّتِخذُواْأاَلَّتإِْسَرائِيَللِّ

َهادُواِْللَّتِذيَنأَْسلَُمواْالَّتِذيَنالنَّتبِيُّموَنبَِهايَْحُكُمَونُوٌرُهدًىفِيَهاالتَّتْوَراةَ
بَّتانِيُّموَن ِِكتَاِبِمناْستُْحِفُظواْبَِماَواألَْحبَاُرَوالرَّت فاَلَُشَهدَاءَعلَْيِهَوَكانُواّْ

ًبِآيَاتِيتَْشتَُرواَْوالََواْخَشْوِنالنَّتاَستَْخَشُواْ أَنَزَلبَِمايَْحُكملَّتْمَوَمنقَِليالًثََمنا
ُ (.[44:المائدة]اْلَكافُِروَنُهُمفَأُْولَـئَِكّ

عنقالهفيمازعمهلتأييدشحروربهمااستشهداللتاناآليتانوأما
َوأَْنَزَل:)وهما،السالمعليهموسىنبيهعلىتعالىهللاأنزلهالذيالوحي
ْنِجيَلالتَّتْوَراةَ لنَّتاِسُهدًىقَْبُلِمنَواإْلِ بِآيَاِتَكفَُرواْالَّتِذيَنإِنَّتاْلفُْرقَاَنَوأَنَزَللِّ

ِ َُشِديدٌَعذَاٌبلَُهْمّ ّ آتَْينَاَوإِْذ)،و(.[4-3:عمرانآل]انتِقَاٍمذُوَعِزيٌزَو
كماليساألمرفإن،[(.53:البقرة]تَْهتَدُوَنلَعَلَّتُكْمَواْلفُْرقَاَناْلِكتَاَبُموَسى

ْنِجيَلالتَّتْوَراةََوأَْنَزَل):تعالىقولهأنوذلك،زعم لنَّتاِسُهدًىقَْبُلِمنَواإْلِ لِّ
الجزءأسقطفقد،ناقصاأورده،([4-3:عمرانآل]اْلفُْرقَاَنَوأَنَزَل
َل }:تعالىقولهوتمامهااألولى،اآليةمناألول ِ اْلِكتَاَب َعلَْيَك نَزَّي ّ بِاْلَح

قًا ْنِجيَلالتَّتْوَراةََوأَْنَزَل يََدْيِه بَْيَن ِلَما ُمَصّدِ لنَّتاِسُهدًىقَْبُلِمنَواإْلِ َوأَنَزَللِّ
ِبِآيَاِتَكفَُرواْالَّتِذيَنإِنَّتاْلفُْرقَاَن َُشِديدٌَعذَاٌبلَُهْمّ ّ آل]انتِقَاٍمذُوَعِزيٌزَو
واإلنجيل،التوراةقبلهومنالقرآنأنزلتعالىفاهلل(.[4-3:عمران

زعمكماموسىعلىهللاأنزلهالمذكورالفرقانأنيعنيوال،وغيرهما
الفرقانذلكإن.آخر؟وحيهووهل(اْلفُْرقَاَنَوأَنَزَل)معنىفما.شحرور

علىوبيّنالُمنزلةالكتبأمرحسمقدالكريمالقرآنألنجديداوحيايعنيال
ال(اْلفُْرقَاَنَوأَنَزَل):تعالىفقولهوعليه.وغيرهااآليةتلكفيأنزلهامن

علىالكتبأنزلكماتعالىهللاأنيعنيوإنماشحرورزعمهمايعني
والباطل،الحقبينبهاوفّرقبهاأيدهمماديةأدلةأيضاأنزلفإنهأنبيائه
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وإحياءواألبرص،األكمهوإبراءالبحر،،وشقالعصامعجزةمثالمنها
علىتعالىهللاأنزلهالذيالفرقانمنهيالمعجزاتوهذه.وغيرهاالموتى
.صدقهمعلىالدامغةالحججبها،وأقامأعدائهمعلىبهونصرهمأنبيائه

َواْلفُْرقَاَناْلِكتَاَبُموَسىآتَْينَاَوإِْذ)الثانية،باآليةشحروراحتجاجوأما
متهافتاحتجاجوهوزعمه،تؤيدالفهي،([53:البقرة]تَْهتَدُوَنلَعَلَّتُكْم

موسىنبيهعلىأنزلتعالىفاهللالسابقة،اآليةضمنتندرجوهي.شكبال
ونصرهيديهعلىأجراهامعجزةماديةأدلةأيضا،وأتاهالكتابالسالمعليه

هللافّرقوبهاالبحر،وشقالعصا،معجزةمنها.وحزبهفرعونعلىبها
.الفرقانهووذلكالكافرين،علىالمؤمنينونصروالباطل،الحقبين

عليهموسىلنبيهتعالىهللاأتاهالذيالفرقانأناآلياتتلكمنواضح
عنمنفصالجديداوحياوليسبها،ونصرهأيدهالتيالمعجزاتهوالسالم
فقط،الوحييعنيقدالفرقانمعنىفإنذلكومع.شحرورزعمكماالتوراة

َلالَّتِذيتَبَاَرَك):تعالىقولهفيكما ِلْلعَالَِميَنِليَُكوَنَعْبِدِهَعلَىاْلفُْرقَاَننَزَّت
معا،والمعجزاتالوحيليشملمعناهيتسعوقد(.5-1:الفرقان)]نَِذيًرا
ْلُمتَّتِقيَنَوِذْكراًَوِضيَاءاْلفُْرقَاَنَوَهاُروَنُموَسىآتَْينَاَولَقَْد):تعالىقولهبدليل لِّ

معنىفإنالحاالتكلوفيالفرقان،أتاهماتعالىفاهلل[(.48:األنبياء]
لكنهمعا،هماأوالمعجزات،أوالوحي،يعنياألنبياءعلىالُمنزلالفرقان

.المنزلالكتابعنمنفصلجديدوحيإنزاليعنيال

وهيوالفرقان،القرآنعنقالهفيماشحروربهااستشهدالتياآليةوأما
لنَّتاِسُهدًىاْلقُْرآُنفِيِهأُنِزَلالَّتِذَيَرَمَضاَنَشْهُر):تعالىقوله َنَوبَيِّنَاٍتلِّ ّمِ

ألنهاتؤيده،والزعمهتنقضفهي،[(185:البقرة]َواْلفُْرقَاِناْلُهدَى
واضحاتوبيناتوبراهينأدلةوتضمنللناس،هدىبأنهالقرآنوصفت
.والباطلالحقبينبهاويُفرقونالطريقلهموتُنيرالحقإلىالناستوصل
وإنماشحرورزعمكماالقرآنعلىمعطوفةتأتلم"الفرقان"فعبارة
لنَّتاِسُهدًى)كلهاالجملةجاءت َنَوبَيِّنَاٍتلِّ :البقرة]َواْلفُْرقَاِناْلُهدَىّمِ
القرآنصفاتمنأنيعنيوهذا.للقرآنوواصفةومفسرةُمبينة[(185

الفرقان،هوالقرآنأنيعنيوهذاللفرقان،وُمتضمنفرقان،انهاألساسية
َلالَّتِذيتَبَاَرَك)):تعالىوبقولهقلناهمابدليلالقرآنهووالفرقان اْلفُْرقَاَننَزَّت
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بطالنيتبينوبذلك(.5-1:الفرقان)]نَِذيًراِلْلعَالَِميَنِليَُكوَنَعْبِدِهَعلَى
.القرآنغيرالفرقانبأنقولهفيشحرورزعم

سورةفيالفرقانآيات))بأنشحرورفقولبيناهكمااألمرأنوبما
هللاصلىهللارسولعلىأنزلالفرقانأنأخبرنافهنامكيةً،ليستاألنعام

):بقولهالفرقانبيومسميلذا”رمضانفي“بدرمعركةفيوسلمعليه
فهو؛(41األنفال( الجمعانالتقىيومالفرقانيومعبدناعلىأنزلناوما

وأنجهة؛منأعالهبيناهكمايصحاللآليةتفسيرهألنقطعا،باطلزعم
أَنَزْلنَاَوَما)آيةألن.أخرىجهةمنباطلبدرومعركةتفسيرهبينربطه
ُاْلَجْمعَاِناْلتَقَىيَْوَماْلفُْرقَاِنيَْوَمَعْبِدنَاَعلَى ّ األنفال]قَِديٌرَشْيٍءُكّلَِعلَىَو

قريشمشركيعلىالمسلمونانتصروفيهاأحدبمعركةتتعلق،([41:
الحقبينتعالىهللافّرقوفيهالفرقان،يومتعالىهللا،سماهاُمؤزرانصرا

اآليةفيالواردالفرقانلمعنىالمتهافتبتفسيرهلهاعالقةوالوالباطل،
.السابقة

فهمهحسبالقرآنمحتوياتعنشحروريقول:السادسالنموذج
يتألفأنهفنرىالقرآنمحتوياتإلىنظرناإذاما):القرآنلمعنىالزائف

ِجيدٌقُْرآٌنُهَوبَْل)الثابتالجزء–1:وهمارئيسيينموضوعينمن فِيمَّت
ْحفُوٍظلَْوحٍ الناظمةالعامةالقوانينهوالجزءوهذا(22-21:البروج]مَّت

قوانينوفيهاألول،الكونياالنفجار)الكونخلقمنابتداءكلهللوجود
ونفخةالساعةحتى”التسبيح“الصيرورةوتغير”حقالموت“التطور
ليسوهوأحدأجلمنيتغيرالالجزءوهذا.والناروالجنةوالبعثالصور

فاللتغييرهواألنبياءاألرضأهلكلدعاوإناإلنساني،الدعاءمناط
َلاَل)عبارةعليهتنطبقالذيهوالعامالجزءوهذايتغير، ِلَكِلَماتِِهُمبَدِّ

.([27:الكهف]
أماممنمأخوذبأنهعنهعبرالجزءوهذا:القرآنمنالمتغيرالجزء–2

َشْيٍءَوُكلَّتَوآثَاَرُهْمقَدَّتُمواَماَونَْكتُُباْلَمْوتَىنُْحيِينَْحُنإِنَّتا }قولهفيمبين
.{[12:يس]ُمبِيٍنإَِماٍمفِيأْحَصْينَاهُ

:شقينعلىيحتويالمبينفاإلمام
واختالفالرياحتصريفمثل:الجزئيةالطبيعةوقوانينأحداث–أ

للتصريف،قابلةوهيوالطوفانوالزالزلواإلناثالذكوروهبةاأللوان
ًمكتوبةوغير اللوحفيالعامالقانونفمثالً.قديمةوغيرإنسانأيعلىسلفا
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يمكنالطبيعةفيالجزئيةاألحداثولكن،”حقالموت“إن:يقولالمحفوظ
هوفالتصريف.تقصرهاوظواهراألعمارتطيلظواهربوجودتسمحأن

أطلقالجزئيةالطبيعةفأحداث.الموتبإلغاءوليسوقصره،العمربطول
َواْختاَِلُفَواأْلَْرِضالسَّتَماَواِتَخْلُقآيَاتِِهَوِمْن }هللاآياتمصطلحعليها

ْلعَاِلِميَنآَليَاٍتذَِلَكفِيإِنَّتَوأَْلَوانُِكْمأَْلِسنَتُِكْم آيَاُتتِْلَك }،{ [22:الروم]لِّ
ِ فيجاءتوقدالطبيعةبظواهرتختصهللافآيات.{[6:الجاثية]َّت

يَْعلَُمَهاالَاْلغَْيِبَمفَاتُِحَوِعندَهُ }قولهفي”مبينكتاب“مصطلحفيالكتاب
فِيَحبَّتٍةَوالَيَْعلَُمَهاإِالَّتَوَرقٍَةِمنتَْسقُُطَوَماَواْلبَْحِراْلبَّرِفِيَماَويَْعلَُمُهَوإِالَّت

بِيٍنِكتَاٍبفِيإِالَّتيَابٍِسَوالََرْطٍبَوالَاألَْرِضُظلَُماِت .{ [59:األنعام]مُّم
ًمبرمجةليستاألحداثوهذه اإلنسانأفعال....قديمةوليستسلفا

(....القصصنسميهماوهو:الواعية

أومركبا،جهالجاهلصاحبهوتفصيال،جملةباطلالقولذلك:أقول
ذلكزعمشحروراإنأوال،ذلكوبيان.عليهُمصرهوىصاحبُمحرف

بيناهكماقطعا،باطلهذاوموقفه،والكتابالقرآنبينتفريقهعلىبناًء
واحد،لمسمىأسماءهيوالفرقان،والِذكروالكتاب،،القرآنبأنسابقا،

لذيالوحـيهو لها عالىهللاأنز يهعلىت يهمحمدالخـاتمنب الصالةعل
وهوهللا،كتابيتضمنالكريمالقرآنفإنكذلكاألمرأنوبما.والسالم

حقائقوكلهيتغير،الأبداالباطليأتيهال،ُمبينُمفصلحكيمُمحكمكتاب
جهةمنقطعاباطلفهوالزعمذلكعلىشحروربناهماوكلجهة،من

خرى كونوال.أ بت،:جزأينمنيت غير،ثا الضالهذازعمكماومت
موزعةوثابتةحقكلهاكثيرةمواضيعيتضمنهووإنماالُمدلس،المحرف

واألنفس،اآلفاقوالعبادات،وآياتواألخالقاإليمان،أصولمواضيععلى
.ذلكوغير،القرآنيوالقصصوالمجتمع،الكونوقوانين
القرآنمنالثانيالجزءعلىشحروربهااستدلالتياآليةإن:ثانيا

تتكلموالكذلك،ليستهيزعمه،حسبالقرآنمنالمتغير:سماهالذي
والقدرالقضاءموضوععنتتكلموإنماوكتاب،كوحيالكريمالقرآنعن

لذي بها قدرالقضاءكتابفيتعالىهللاكت بلوال بكلالكونيخلقأنق
ته قرآنعلىشحروركذبعلىبنفسهاتشهدواآلية.كائنا وممارستهال

تتكلموالوالقدرالقضاءعنتتكلمبأنهاصريحةألنهاُمتعمدا،للتحريف
َماَونَْكتُُباْلَمْوتَىنُْحيِينَْحُنإِنَّتا):تقولفهيمضمونا،والاسماالقرآنعن

(12:يــس]ُمبِيــٍنإَِماٍمفِيأْحَصْينَاهَُشْيٍءَوُكلَّتَوآثَاَرُهْمقَدَّتُموا وهــذا،[
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َمفَاتُِحَوِعندَهُ):والقدرالقضاءكتابويعنيتعالىقولهفيوردنفسهالمعنى
إِالَّتَوَرقٍَةِمنتَْسقُُطَوَماَواْلبَْحِراْلبَّرِفِيَماَويَْعلَُمُهَوإِالَّتيَْعلَُمَهاالَاْلغَْيِب
يٍنِكتَاٍبفِيإِالَّتيَابٍِسَوالََرْطٍبَوالَاألَْرِضُظلَُماِتفِيَحبَّتٍةَوالَيَْعلَُمَها بِ مُّم

تَْعَملُوَنَوالَقُْرآٍنِمنِمْنهُتَتْلُوَوَماَشأٍْنفِيتَُكوُنَوَما)،و[(59:األنعام]
بَِّكَعنيَْعُزُبَوَمافِيِهتُِفيُضوَنإِْذُشُهوداًَعلَْيُكْمُكنَّتاإِالَّتَعَمٍلِمْن ثْقَاِلِمنرَّت ّمِ
ةٍ ِكتَاٍبفِيإِالَّتأَْكبََرَوالذَِلَكِمنأَْصغََرَوالَالسَّتَماءفِيَوالَاألَْرِضفِيذَرَّت

يٍن بِ َوَربِّيبَلَىقُْلالسَّتاَعةُتَأْتِينَااَلَكفَُرواالَّتِذيَنَوقَاَل)،و([61:يونس]مُّم
ةٍِمثْقَاُلَعْنهُيَْعُزُباَلاْلغَْيِبَعاِلِملَتَأْتِيَنَّتُكْم اأْلَْرِضفِيَواَلالسَّتَماَواِتفِيذَرَّت

يٍنِكتَاٍبفِيإِالَّتأَْكبَُرَواَلذَِلَكِمنأَْصغَُرَواَل بِ ُ)،و()،و([3:سبأ]مُّم َّت َو
نَخلَقَُكم ًَجعَلَُكْمثُمَّتنُّمْطفٍَةِمنثُمَّتتَُراٍبّمِ تََضُعَواَلأُنثَىِمْنتَْحِمُلَوَماأَْزَواجا

ُرَوَمابِِعْلِمِهإِالَّت ٍرِمنيُعَمَّت عَمَّت ذَِلَكإِنَّتِكتَاٍبفِيإِالَّتُعُمِرِهِمْنيُنقَُصَواَلمُّم
َِعلَى ِصيبٍَةِمنأََصاَبَما)،و([11:فاطر]يَِسيٌرَّت فِيَواَلاأْلَْرِضفِيمُّم

نِكتَاٍبفِيإِالَّتأَنفُِسُكْم َِعلَىذَِلَكإِنَّتنَّتْبَرأََهاأَنقَْبِلّمِ [22:الحديد]يَِسيٌرَّت
).

تعالىهللاكتبهالذيوالقدرالقضاءعنتتكلمأنهااآلياتتلكمنواضح
قهقبلكتابفي تهبكلللكونخل شحروراأنوأظهرتجهة؛منكائنا

قرآنيُحرفُمتالعبُمحرف ئهانتصاراتعمداالكريمال جهةمنألهوا
لهمافكلكذلك،األمرأنوبما.ثانية قرآنتقسيمهفيشحرورقا لىلل إ

.وأهوائهوتحريفاتهأوهامهومنقطعاباطلفهو،عليهبناهوماجزأيّن

الكريمللقرآنالمتعمدتحريفهشحرورالكاتبواصل:السابعالنموذج
هللاسمىلقد):وحده،فقالالبيناتاآلياتيُمثلالذيهوالقرآنأنفادعى،

وذلــكشــكأيدونالبينــاتباآليــاتفقــطالقــرآنآيــاتوتعـالىســبحانه
بِقُْرآٍنائِْتِلقَاءنَايَْرُجوَنالَالَّتِذيَنقَاَلبَيِّنَاٍتآيَاتُنَاَعلَْيِهْمتُتْلَىَوإِذَا }:بقوله
ـذَاَغْيِر ْلهُأَْوَه لَهُأَْنِلييَُكوُنَماقُْلبَدِّ َّتبُِعإِْننَْفِسيتِْلقَاءِمنأُبَدِّ َماإِالَّتأَت

:يـــونس]َعِظيـــٍميَْوٍمَعذَاَبَربِّيَعَصْيُتإِْنأََخاُفإِنِّيإِلَيَّتيُوَحى
َوإِذَا }(الحق)الحقيقةهيالبيناتاآلياتهذهمجموعةأننعلمونحن.{[15

اِلْلَحّقَِكفَُرواالَّتِذيَنقَاَلبَيِّنَاٍتآيَاتُنَاَعلَْيِهْمتُتْلَى يٌنِسْحٌرَهذَاَجاءُهْملَمَّت بِ مُّم
(15يونس)البيناتاآلياتمجموعهوالقرآنأننستنتج.[(7:األحقاف]

((.7األحقاف)الحقهيالبيناتاآلياتوأن



62

شحرورأوهاممنوهيوتفصيال،جملةباطلةالمزاعمتلك:أقول
سبقأوال،.تنتهيأنلهاأرادوالتنتهي،تكادالالتيوتحريفاتهوأهوائه

جهة،منالعربيةواللغةالقرآنفيالمترادفاتوجودإنكارهبطالنبيناأن
نا سادوبي فتف سيمهوتها قرآنتق لىلل جهةمنمستقلةكتبمجموعةإ

وهيوالكتاب،كالقرآنأسماءعدةلهكلهاإللهيالوحيفإنوعليه.أخرى
فيهتوجدالُمفصالتُمحكماتبيناتآياتكلهوهوواحد،لمسمىأسماء

ُمحكم،كتاببأنهتعالىهللاوصفهولهذا.بنفسهنفسهيفسرألنهمتشابهات
لَْتثُمَّتآيَاتُهُأُْحِكَمْتِكتَاٌبالَر):فقال [(.1:هود]َخبِيٍرَحِكيٍملَّتدُْنِمنفُّصِ
:تعالىقولهوهيزعمهعلىبهااستشهدالتيفاآلياتكذلكاألمرأنوبما

َغْيِربِقُْرآٍنائِْتِلقَاءنَايَْرُجوَنالَالَّتِذيَنقَاَلبَيِّنَاٍتآيَاتُنَاَعلَْيِهْمتُتْلَىَوإِذَا)
ْلهُأَْوَهـذَا لَهُأَْنِلييَُكوُنَماقُْلبَدِّ َّتبُِعإِْننَْفِسيتِْلقَاءِمنأُبَدِّ يُوَحىَماإِالَّتأَت
يٍميَْوٍمَعذَاَبَربِّيَعَصْيُتإِْنأََخاُفإِنِّيإِلَيَّت .15:يونس]َعِظ ) فهي[

القرآنواسمهبيناتآياتبأنهمحمدعلىهللاأنزلهالذيالوحيوصفت
كريم سهالوحيوهذا.ال ياتفينفسهسمىنف خرىآ ثيرةأ تاب،ك بالك
فالوحي.القطعيةالقرآنيةباألدلةسابقابيناهكماوالقرآنوالوحيوالِذكر

كماالقرآناسمهمنهبقسمخاصةوليستبيناتآياتهوأسمائهبكلكله
ياتفيوردالوصفذلكأنبدليل.شحرورزعم بهاُوصفأخرىآ

بهاُوصفأخرىوفيكله،والسالمالصالةعليهالنبيعلىالمنزلالوحي
ها.الكتاب عالىقولهمن إِالَّتبَِهايَْكفُُرَوَمابَيِّنَاٍتآيَاٍتإِلَْيَكأَنَزْلنَاَولَقَْد):ت

قرة]اْلفَاِسقُوَن (99:الب اْلبَيِّنَاِتِمَنأَنَزْلنَاَمايَْكتُُموَنالَّتِذيَنإِنَّت)،و()،و[
ُيَلعَنُُهُمأُولَـــئَِكاْلِكتَاِبفِيِللنَّتاِسبَيَّتنَّتاهَُمابَْعِدِمنَواْلُهدَى َويَْلعَنُُهُمّ

ِعنُوَن َكفَُرواالَّتِذيَنقَاَلبَيِّنَاٍتآيَاتُنَاَعلَْيِهْمتُتْلَىَوإِذَا)،و[(159:البقرة]الالَّت
ًَخْيٌراْلفَِريقَْيِنأَيُّمآَمنُواِللَّتِذيَن ما قَا ًَوأَْحَسُنمَّت َوَكذَِلَك)،و[(73:مريم]نَِديّا

ََوأَنَّتبَيِّنَاٍتآيَاٍتأَنَزْلنَاهُ َعلَْيِهْمتُتْلَىَوإِذَا)،و[(16:الحج]يُِريدَُمنيَْهِديَّت
بِالَّتِذيَنيَْسُطوَنيََكادُوَناْلُمنَكَرَكفَُرواالَّتِذيَنُوُجوِهفِيتَْعِرُفبَيِّنَاٍتآيَاتُنَا
نبَِشّرٍأَفَأُنَبِّئُُكمقُْلآيَاتِنَاَعلَْيِهْميَتْلُوَن َُوَعدََهاالنَّتاُرذَِلُكُمّمِ َكفَُرواالَّتِذيَنَّت
آتَْينَاُهُمفَالَّتِذيَناْلِكتَاَبإِلَْيَكأَْنَزْلنَاَوَكذَِلَك}و،[(72:الحج]اْلَمِصيُرَوبِئَْس

اْلَكافُِروَنإِالَّتبِآيَاتِنَايَْجَحدَُوَمابِِهيُْؤِمُنَمْنَهُؤاَلِءَوِمْنبِِهيُْؤِمنُوُناْلِكتَاَب
بَْلاْلُمْبِطلُوَناَلْرتَاَبإِذًابِيَِمينَِكتَُخطُّمهَُواَلِكتَاٍبِمْنقَْبِلِهِمْنتَتْلُوُكْنَتَوَما
الظَّتاِلُموَنإِالَّتبِآيَاتِنَايَْجَحدَُوَمااْلِعْلَمأُوتُواالَّتِذيَنُصدُوِرفِيبَيِّنَاٌتآيَاٌتُهَو

ِِعْندَاآْليَاُتإِنَّتَماقُْلَربِِّهِمْنآيَاٌتَعلَْيِهأُْنِزَللَْواَلَوقَالُوا نَِذيٌرأَنَاَوإِنَّتَماَّت
لََرْحَمةًذَِلَكفِيإِنَّتَعلَْيِهْميُتْلَىاْلِكتَاَبَعلَْيَكأَْنَزْلنَاأَنَّتايَْكِفِهْمأََولَْمُمبِيــٌن
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.{(51-47:العنكبوت)يُْؤِمنُوَنِلقَْوٍمَوِذْكَرى
آيات}صفةألنقطعا،باطلشحرورزعمأناآلياتتلكمنواضح

الصالة،عليهمحمدنبيناعلىالُمنزلاإللهيالوحيبهاوصف{بينات
التيالثانيةاآليةوأما.القرآنوباسمالكتابباسمأيضابهاوُوصفوالسالم
بالقصبهاوتالعبحرفهافقداألحقافسورةمنزعمهعلىبهااستشهد

بالكتابتبدأبتمامهاوهيتقل،لمماوقّولهاسياقها،منوأخرجهاوالحذف،
يُلحم}:وهي،بهوتنتهي ِِمَناْلِكتَاِبتَْنِز يِماْلعَِزيِزَّت َخلَْقنَاَمااْلَحِك

ىَوأََجٍلبِاْلَحّقِإِالَّتبَْينَُهَماَوَماَواأْلَْرَضالسَّتَمَواِت اَكفَُرواَوالَّتِذيَنُمَسمًّي َعمَّت
ِدُوِنِمْنتَْدُعوَنَماأََرأَْيتُْمقُْلُمْعِرُضوَنأُْنِذُروا ِمَنَخلَقُواَماذَاأَُرونِيَّت

ِمْنأَثَاَرةٍأَْوَهذَاقَْبِلِمْنبِِكتَاٍبائْتُونِيالسَّتَمَواِتفِيِشْرٌكلَُهْمأَْماأْلَْرِض
ْنأََضلُّمَوَمْنَصاِدقِيَنُكْنتُْمإِْنِعْلٍم ِدُوِنِمْنيَْدُعوِممَّت لَهُيَْستَِجيُباَلَمْنَّت
أَْعدَاًءلَُهْمَكانُواالنَّتاُسُحِشَرَوإِذَاَغافِلُوَندَُعائِِهْمَعْنَوُهْماْلِقيَاَمِةيَْوِمإِلَى

ِلْلَحّقَِكفَُرواالَّتِذيَنقَاَلبَيِّنَاٍتآيَاتُنَاَعلَْيِهْمتُتْلَىَوإِذَاَكافِِريَنبِِعبَادَتِِهْمَوَكانُوا
ا يٌنِسْحٌرَهذَاَجاَءُهْملَمَّت ِليتَْمِلُكوَنفاََلاْفتََرْيتُهُإِِنقُْلاْفتََراهُيَقُولُوَنأَْمُمبِ
ِِمَن َوُهَوَوبَْينَُكْمبَْينِيَشِهيدًابِِهَكفَىفِيــِهتُِفيُضوَنبَِماأَْعلَُمُهَوَشْيئًاَّت

ِحيُماْلغَفُوُر ُسِلِمَنبِْدًعاُكْنُتَماقُْلالرَّت إِْنبُِكْمَواَلبِييُْفعَُلَماأَْدِريَوَماالرُّم
َّتبُِع يٌننَِذيٌرإِالَّتأَنَاَوَماإِلَيَّتيُوَحىَماإِالَّتأَت ِِعْنِدِمْنَكاَنإِْنأََرأَْيتُْمقُْلُمبِ َّت

َإِنَّتَواْستَْكبَْرتُْمفَآَمَنِمثِْلِهَعلَىإِْسَرائِيَلبَنِيِمْنَشاِهدٌَوَشِهدَبِِهَوَكفَْرتُْم اَلَّت
اِلِميَناْلقَْوَميَْهِدي َسبَقُونَاَماَخْيًراَكاَنلَْوآَمنُواِللَّتِذيَنَكفَُرواالَّتِذيَنَوقَاَلالظَّت

إَِماًماُموَسىِكتَاُبقَْبِلِهَوِمْنقَِديٌمإِْفٌكَهذَافََسيَقُولُوَنبِِهيَْهتَدُوالَْمَوإِْذإِلَْيِه
ٌقِكتَاٌبَوَهذَاَوَرْحَمةً َوبُْشَرىَظلَُمواالَّتِذيَنِليُْنِذَرَعَربِيًّياِلَسانًاُمَصدِّ

.{(12-1:األحقاف)]ِلْلُمْحِسنِيَن
وكتاب،،قرآنمنأسمائه،بكلاإللهيالوحيأنبجالءيتبينوبذلك
وبمحكماته،آخرهإلىأولهمنحقوكله،بيناتآياتهووفرقان،وِذكر،

حقكلهفهو.بنفسهنفسهيُفسرحكيمُمحكمكتابالقرآنألنومتشابهاته،
شحرورمزاعمينقضوهذا.ُمبينُمحكمواحدككتابفيهمتشابهوال

.المكشوفةوتحريفاتهوأهوائهوأوهامه

زعم:-الكريمللقرآنشحرورتحريفاتمن-الثامن-األخيرالنموذج
لهليسالقرآنفإنولهذا):فقالنزول،أسبابلهليستالكريمالقرآنأن

ًواحدةدفعةأنزلإنهعنهقالوقدنزولأسباب َشْهُر)رمضانوفيعربيا
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لنَّتاِسُهدًىاْلقُْرآُنفِيِهأُنِزَلالَّتِذَيَرَمَضاَن إِنَّتا)،و {(185البقرة( }اآلية…لِّ
.[(1:القدر]اْلقَْدِرلَْيلَِةفِيأَنَزْلنَاهُ

القرآنبتحريفشحرورعلىوشاهدقطعا،باطلالزعمذلك:أقول
علىالُمنزلالوحيمنجزءاهوليسالكريمالقرآنألن.عليهوالكذب

القرآن،فهوأسمائه،مناسمهووإنماوالسالم،الصالةعليهمحمدالنبي
بيانهنعيدفالجدا،كثيرةبآياتسابقابيناهكما،والفرقانوالِذكروالكتاب،

سجلهبعضهاشك،بالنزولأسبابلهفالقرآنكذلك،األمرأنوبما.هنا
َكبِيٌرإِثٌْمفِيِهَماقُْلَواْلَمْيِسِراْلَخْمِرَعِنيَْسأَلُونََك):تعالىكقولهالكريمالقرآن
َكذَِلَكاْلعَْفَوقُِليُنِفقُوَنَماذَاَويَْسأَلُونََكنَّتْفِعِهَماِمنأَْكبَُرَوإِثُْمُهَماِللنَّتاِسَوَمنَافُِع

ُيُبيُِّن اآلخروبعضها،([219:البقرة]تَتَفَكَّتُروَنلَعَلَّتُكْماآليَاِتلَُكُمّ
.النبويةوالسيرةالحديثرواياتسجلته

محمدنبيناعلىالمنزلالوحيأن،ويفضحهأيضازعمهيُبطلومما
إلىرمضانفيواحدةمرةتعالىهللاأنزلهالذيهووالسالمالصالةعليه

نبيهعلىُمفرقاتعالىهللاأنزلهأسمائهبكلالوحيهذاثمالدنيا،السماء
هللاأنزلهوقد،القرآننفسههوالوحيوهذا.والظروفالحوادثحسب
ً):تعالىقولهبدليلُمنجما ُمْكٍثَعلَىالنَّتاِسَعلَىِلتَْقَرأَهُفََرْقنَاهَُوقُْرآنا

ْلنَاهُ َللَْواَلَكفَُرواالَّتِذيَنَوقَاَل)و[(.106:اإلسراء]تَنِزيالًَونَزَّت َعلَْيِهنُّزِ
.[(32:الفرقان]تَْرتِيالًَوَرتَّتْلنَاهُفَُؤادََكبِِهِلنُثَبَِّتَكذَِلَكَواِحدَةًُجْملَةًاْلقُْرآُن

دفعةتعالىهللاأنزلهالذيوهوالُمنزل،الوحينفسههوالكريمفالقرآن
الذيالُمحرفشحرورمنالعجبلكن.ُمفرقاأنزلهثمالقدر،ليلةواحدة
ألوهامهانتصاراحياءدونالكريمالقرآنعلىواالفتراءالتحريفتعمد

!!.وأهوائه

أّولشحرورمحمدالكاتبأنالنماذجتلكمنيُستنتجوبذلك
انتصاراوترصدإصرارسابقعنمكشوفةتحريفيةتأويالتالكريمالقرآن

مه ئهألوها تهوأهوا لكمارس.وطائف لمعندماذ قرآنمكوناتعنتك ال
النبيعلىالمنزلالوحيكلهوليسالقرآنأنوزعمومضامينه،الكريم
أخرى،كتبتُمثلهوالباقيمنه،جزءهووإنماوالسالم؛الصالةعليهمحمد

لِذكروالفرقان،الكتاب،هي مداذلكزعم.وا ياتمعالتعاملعلىمعت آ
سياقهاعنوقصهاالتحريفي،،والتأويلواإلغفالباالنتقاءالكريمالقرآن

ْلُمَصلِّيَنفََوْيٌل"طريقــةعلــى "4:المــاعون]لِّ الصَّتالَةَتَْقَربُواْالَ"،و[
،مزاعمهبطالنعلىقطعيةأدلةهيالممارساتوتلك.[43:النساء]
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نه يسوا باوالموضوعيا،باحثال قة،طال ماللحقي تبهووإن ُمحرفكا
!!!!ُمضلوضال

:والمتشابهالُمحكملمعنىشحرورتحريف:ثانيا
ما يةمنانحرفقدشحروركانل قرآنقراءتهفيالبدا كريم،لل ال

لهواهُمتعصبةذاتيةقراءةيقرأهوإنماعلمية،قراءةيقرأهالأنهواعترف
القرآنُمحكماتمعنىتحريفعلىذلكلتحقيقاعتمدفإنهسابقا؛بيناهكما

ممارسةلهليتسنىمقاسهعلىوفسرها،القرآنفيجاءتكماوُمتشابهاته
.وأهوائهألوهامهانتصاراالكريمللقرآنالتحريفيالتأويل

([1:هود]آيَاتُهُأُْحِكَمْتِكتَاٌب) :تعالىقالعندما):قالأنهذلكمن
”المحكماتاآلياتمجموعة“يعنيوإنماالمصحفآياتكليعنيال

ً):قالوعندما ًكتَابا تََشابِها المصحفكليعنيالفإنه(23الزمر()مُّم
(.،”متشابهاتآياتمجموعة“يعنيوإنما

معاند،جاحدأوجاهل،إاليقولهالباطل،متهافتزائففهمذلك:أقول
.نفسهفيتحريفيةتأويليةلغاياتتعمداشحرورقاله.هوىصاحبأو

واحد،معنىلهاليس"القرآنفيالمتشابه"عبارةمعنىأنهوذلكوبيان
ذلكبينيفرقلمشحرورالكن.اآليةسياقيُحددهمعنىمنأكثرلهاوإنما
ِمْنهُاْلِكتَاَبَعلَْيَكأَنَزَلالَّتِذَيُهَو):تعالىقولهمعنىألن.نفسهفيلغاية
ْحَكَماٌتآيَاٌت اُمتََشابَِهاٌتَوأَُخُراْلِكتَاِبأُمُّمُهنَّتمُّم ٌقُلُوبِِهْمفيالَّيِذيَنفَأَمَّي َزْي

َّيبِعُوَن ُإِالَّتتَأِْويلَهُيَْعلَُمَوَماتَأِْويِلِهَواْبتِغَاءاْلِفتْنَِةاْبتِغَاءِمْنهُتََشابَهََمافَيَت ّ
اِسُخوَن ْنُكلٌّلبِِهآَمنَّتايَقُولُوَناْلِعْلِمفِيَوالرَّت أُْولُواْإِالَّتيَذَّتكَّتُرَوَماَربِّنَاِعنِدّمِ

متشابهاتآياتالقرآنفيتوجدأنهيعني،[(7:عمرانآل]األْلبَاِب
والواضحةغيرمعانيهاأنأيمعنى،منأكثرُمنفردةتفسيرهايحتمل

المتشابهاتوتلك.معناهاتحددُمحكماتبيناتآياتإلىوتحتاجبيّنة
أيالكتاب،أمهيالتيالبيناتالواضحاتالُمحكماتالقرآنآياتتُقابلها
.متشابهاتهيُبينالذيأصله

معنىعنتمامايختلفأخرىآياتفي"المتشابه"كلمةمعنىلكن
ِر):تعالىقولهذلكمن،"متشابهاتوأُخر" َوَعِملُواْآَمنُواْالَّتِذينَوبَّشِ
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اِلَحاِت ثََمَرةٍِمنِمْنَهاُرِزقُواُْكلَّتَمااألَْنَهاُرتَْحتَِهاِمنتَْجِريَجنَّتاٍتلَُهْمأَنَّتالصَّت
ً ْزقا ًبِِهَوأُتُواْقَْبُلِمنُرِزْقنَاالَّيِذيَهـذَاقَالُواّْرِ أَْزَواٌجفِيَهاَولَُهْمُمتََشابِها

َرةٌ َطهَّت َالَّتِذيَوُهَو)،و([25:البقرة]َخاِلدُوَنفِيَهاَوُهْممُّم َجنَّتاٍتأَنَشأ
ْعُروَشاٍت ْرَعَوالنَّتْخَلَمْعُروَشاٍتَوَغْيَرمَّت ًَوالزَّت ْيتُوَنأُُكلُهُُمْختَِلفا اَنَوالزَّت مَّت َوالرُّم

ً َوالََحَصاِدِهيَْوَمَحقَّتهَُوآتُواْأَثَْمَرإِذَاثََمِرِهِمنُكلُواُْمتََشابٍِهَوَغْيَرُمتََشابِها
ُ)،و[(141:األنعام]اْلُمْسِرفِيَنيُِحبُّمالَإِنَّتهُتُْسِرفُواْ َلَّت اْلَحِديِثأَْحَسَننَزَّت

ً ًِكتَابا تََشابِها ثَانَِيمُّم ُجلُودُُهْمتَِليُنثُمَّتَربَّتُهْميَْخَشْوَنالَّتِذيَنُجلُودُِمْنهُتَْقَشِعرُّممَّي
ِِذْكِرإِلَىَوقُلُوبُُهْم ُِهدَىذَِلَكَّت ُيُْضِلْلَوَمنيََشاُءَمْنبِِهيَْهِديَّت لَهُفََماَّت

(.[23:الزمر]َهاٍدِمْن
معانيوضوحعدميعنيال"المتشابه"معنىأناآلياتتلكمنواضح

الإنهاالمحكمات،اآلياتتقابلوأنهافهم،منأكثرتحتملوأنهااآلياتتلك
جهةمناألشياءبينالموجودالتشابهعنتتكلمهيوإنماأبداذلكتعني

.واآلخرةالدنيارزقبينالموجودكالتشابه.بينهاتجمعالتيالصفات
آياتبينوكالتشابه.الدنياوثمارفواكهبينالموجودواالختالفوكالتشابه

عالقةالاآلياتفتلك.وروحانيتهودقتهوحالوتهنظمهفيالكريمالقرآن
ْحَكَماٌتآيَاٌتِمْنهُ"ُمقابل(ُمتََشابَِهاٌتَوأَُخُر):تعالىبقولهلها أُمُّمُهنَّتمُّم

منأكثرتفسيرهايحتملالتياآلياتهيالمتشابهاتهذهألن."اْلِكتَاِب
فيالموجودالمتشابه"وأما.فهمهاالبيّنالواضحاتاآلياتمقابلمعنى،
الموجودبالمتشابهيتعلقوإنماالفهم،بصعوبةيتعلقفالالسابقة،اآليات

القرآنآياتبينالموجودوالمتشابهأنواعها،اختالفعلىالثماربين
.وروحانيتهودقتهوحالوتهنظمهفيالكريم

ً):قالعندماشحرورتأويلوبطالنفساديتبينوبذلك ًكتَابا تََشابِها مُّم
آياتمجموعة“يعنيوإنماالمصحفكليعنيالفإنه(23الزمر()

ُ)و":تعالىقولهألنتحريفي،تأويلإنه(.،”متشابهات َلَّت أَْحَسَننَزَّت
ًاْلَحِديِث ًِكتَابا تََشابِها ثَانَِيمُّم القرآنآياتعنيتكلمال(.[23:الزمر]مَّي

متشابهبأنهالقرآنصفاتبعضعنيتكلموإنماوالمتشابهات،الُمحكمات
شحرورتحريفاتإلىفانظر.وروحانيتهودقتهوحالوتهنظمهفيوثنائي

.وهواهألوهامهانتصاراالباطلةوتأويالته

"كلمةمعنىحرفشحرورمحمدفالكاتبكذلكاألمرأنوبما
أحكمتكتاب) :تعالىقولهأيضاوحّرف؛القرآنفي"المتشابه
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يعنيوإنماالمصحفآياتكليعنيالفهذا":بقوله(1هود( }آياته
أوجهالقالهقطعا،باطلهذاوتفسيره(.”المحكماتاآلياتمجموعة“

َعلَْيَكأَنَزَلالَّتِذَيُهَو):تعالىقولهأنهوذلكوتفصيل.نفسهفيلغايةتعمدا
ْحَكَماٌتآيَاٌتِمْنهُاْلِكتَاَب اُمتََشابَِهاٌتَوأَُخُراْلِكتَاِبأُمُّمُهنَّتمُّم فيالَّيِذيَنفَأَمَّي
ٌقُلُوبِِهْم َّيبِعُوَنَزْي يَْعلَُمَوَماتَأِْويِلِهَواْبتِغَاءاْلِفتْنَِةاْبتِغَاءِمْنهُتََشابَهََمافَيَت
ُإِالَّتتَأِْويلَهُ اِسُخوَنّ ْنُكلٌّلبِِهآَمنَّتايَقُولُوَناْلِعْلِمفِيَوالرَّت َوَماَربِّنَاِعنِدّمِ
آياتالقرآنمنأنيعنيأنه[(.7:عمرانآل]األْلبَاِبأُْولُواْإِالَّتيَذَّتكَّتُر

اآلياتتُرجعإليهافهمهفياألصلهيالمعانيبيناتواضحاتُمحكمات
إلىوبردهامعنىمنأكثرتحتملمتشابهاتأُخرآياتومنه.الغامضات
.الصحيحمعناهايتبينالمحكمات
فيُمتشابهاتآياتالقرآنفيبأنأخبرناتعالىهللاأنذلكمنواضح

عندمامعناهاويتبينوستُفهمكذلك،ليستلكنهامنفردة،تُقرأعندمامعانيها
نفاهالذيهووهذا.عامةوالكتابخاصةالُمحكماتاآلياتإلىتُرد

كتابالقرآنأنوأكدتحريفه،وبيّنزعمهنقضالقرآنلكنشحرور،
لَْتثُمَّتآيَاتُهُأُْحِكَمْتِكتَاٌبالَر):بقولهآياتهبكلُمحكم َحِكيٍملَّتدُْنِمنفُّصِ
ِمناْلبَاِطُليَأْتِيِهاَل):تعالىقولهأيضاأكدهالمعنىوهذا[(.1:هود]َخبِيٍر

ْنتَنِزيٌلَخْلِفِهِمْنَواَليَدَْيِهبَْيِن فالقرآن[(.42:فصلت]َحِميٍدَحِكيٍمّمِ
توجدوالأبدا،الباطليأتيهوالُمبين،ُمفصلحكيمُمحكمكتابكلهالكريم

محكماتالكتابآياتكلأنبوضوحذكرتاآليةألنمتشابهات،آياتفيه
محكماتإلىبإرجاعهاسيتضحمعناهاألنبنفسه،نفسهيُفسرككتاب
.بنفسهنفسهيُفسرُمبينُمفصلحكيمُمحكمألنهالكتاب

فيالمتشابهاتلمعنىوتحريفهشحرورزعمبطالنيتبينوبذلك
"والقرآنالكتاب"كتابهمنكبيراقسماسيقيموعليهالكريم،القرآن

.شكبالفباطلباطلعلىبنيماألنقطعاباطالوسيكون

مجموعةأيالمحكمالكتاب–1):فقالتحريفهتابعشحروراأنثم
ًأعطاهاوقدالمحكمات،اآليات ًتعريفا آياتمنه }.الكتابأمهوبهاخاصا

بمجموعةعرففقدمصطلحهوالكتابأنوبما{ الكتابأمهنمحكمات
فالعربالعرب،علىجديدالمصطلحهذاأنحيثالمحكمات،اآليات
لذاالكتاب،أمتعرفالولكنها”رأسهأمعلىضربه“:الرأسأمتعرف

الكتاب،فيوردأينماواحدمعنى”الكتابأم“ولمصطلحلهم،عرفهفقد
معناهبلمجازي،وآخرحقيقيمعنىالمصطلحلهذايكونأنيمكنالأي
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واآليات.المحكماتاآلياتمجموعةوهوبه،عرفماهوالوحيد
وسلم،عليههللاصلىالنبيإلىجاءتالتياألحكاممجموعةهنالمحكمات

العباداتأي”والحرامالحالل“اإلنسانيالسلوكقواعدعلىتحتويوالتي
.رسالتهتشكلوالتيواألخالقوالمعامالت

آياتمنتبقىفماحدة،علىالمحكماتاآلياتمجموعةفرزناوإذا–2
الآخروكتابالمتشابه،الكتاب:وهماأيضاً،كتابانهوذلكبعدالكتاب
وأخر)تعالىقولهمنيستنتجاآلخرالكتابوهذا.متشابهوالمحكم

غيراآلياتأنيعنيفهذا”متشابهاتواآلخر“يقللمحيث(متشابهات
(.متشابٍه،والمحكمالثالثنوعمنآياتوفيهامتشابهاتفيهاالمحكمات

صاحبأوجاهلإاليقولهالمتهافت،وتافهباطلقولذلك:أقول
تضمنهمعالكريمالقرآنإنأوال،.وتفصيالجملةباطلزعمإنه.هوى
ُمفصلحكيمُمحكمكتابفهووبذلك.بمحكماتهُمفسرةفهيمتشبهاتآليات
نفسهيُفسرالقرآنألنكذلكهو.أبدامتشابهاتآياتفيهتوجدالُمبين

آيات،بعدةوأكدهاالقرآنإليهاأشارالكبرىالقرآنيةالحقيقيةوهذه.بنفسه
لَْتثُمَّتآيَاتُهُأُْحِكَمْتِكتَاٌبالَر):تعالىقولهمنها َخبِيٍرَحِكيٍملَّتدُْنِمنفُّصِ

بِيٍنَوِكتَاٍباْلقُْرآِنآيَاُتتِْلَكطس)،و[(1:هود] يَأْتِيِهاَل)،و[(1:النمل]مُّم
ْنتَنِزيٌلَخْلِفِهِمْنَواَليَدَْيِهبَْيِنِمناْلبَاِطُل [42:فصلت]َحِميٍدَحِكيٍمّمِ

[(.1:يونس]اْلَحِكيِماْلِكتَاِبآيَاُتتِْلَكالر)،و(
"هووليسكله،القرآنهوالُمحكمالكتابفإن،كذلكاألمرأنوبما

التياآلياتتلكألن.شحرورزعمكمافقط"الُمحكماتاآلياتمجموعة
والوضوح،اإلحكامجهةمنواصلهالكتابأساسبمعنىالكتابأمهي

منمعنىمنأكثروتحتملالفهمفيغموضفيهامتشابهاتآياتقابلتها
هيالمتشابهاتألنمتناقضة،وجوهاتحتملالأخرىجهةمنلكنهاجهة؛

كلهألنهالتناقضعنُمنزههللامتناقضة،وكتابوليستذاتهافيُمحكمات
إلىبإرجاعهامعانيهالفهمسليمصحيحفهمإلىتحتاجوإنماوعلم،حق

.بنفسهسيُفسرهاالذيكلهالقرآن

التياألحكاممجموعةهنالمحكماتاآليات)أنصحيحاليس:ثانيا
السلوكقواعدعلىتحتويوالتيوسلم،عليههللاصلىالنبيإلىجاءت

والتيواألخالقوالمعامالتالعباداتأي”والحرامالحالل“اإلنساني
الكريمللقرآنُمتعمدتحريفوهوقطعا،باطلهذاوزعمه(.رسالتهتشكل

الباطليأتيهوالُمفصل،ُمبينَحكيمُمحكمكلهبأنهوصفهتعالىهللاألن،
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شحروربناهالقولهذاأنوالشك.أعالهأوردناهاالتياآلياتبدليلأبدا
مجموعةإلىقسمهعندماالكريمللقرآنوالُمحرفالباطلتقسيمهعلى

أنسبقالمزاعموهذه.والرسالةالنبوةلمعنىالباطلتعريفهوعلىكتب،
سيبنيالشحرورهذاأنإلىأيضاأشرناأنناكماهنا،نعيدهفالبطالنهابينا

كالمهمنهاوأوهامه،تحريفاتهمنكثيراللقرآنالتحريفيتقسيمهعلى
جهةمنللقرآنوتحريفاوانحرافاضالالسيزدادوأنهجهة،منأعاله
.أخرى

الباطليأتيهالحكيمُمحكمواحدككتابفالقرآنكذلك،األمرأنوبما
والُمتشابهات،وأٌخرُمحكمات،آياتمنهوالُكتب،مجموعةهوليسأبدا،
هووإنماباطلة،المزاعمهذهفكلمتشابهات،والُمحكمالثالثقسم

يأتيه،والفيهمتشابهالكلهُمحكموالِذكر،والفرقان،والقرآنالكتاب،
.أبداالباطل

لمشحرورمحمدالكاتبأنمنهيُستنتج-الثاني-الفصللهذاوإنهاًء
عنتحريفيةذاتيةدراسةدرسهوإنماعلمية،دراسةالكريمالقرآنيدرس
وضربوالتالعببالتحريفعليههجمثمجهة؛منوترصدإصرارسابق

باطلةنتائجإلىذلكمنفتوصل.أخرىجهةمنهواهحسبببعضبعضه
الزائفوتعريفهكتب،مجموعةإلىالكريمللقرآنكتقسيمهوتفصيال،جملة

.الكريمالقرآنفيالمتشابهاتلمعنىوتحريفه.والرسالةالنبوةلمعنى
قطعاباطالوسيكون"والقرآنالكتاب"كتابهمنكبيراقسماأقاموعليها

.شكبالفباطلباطلعلىبنيماألن

ليسوانه،شحرورمزاعمبطالنعلىقطعيةأدلةهيالممارساتوتلك
وضــالُمحــرفكاتــبهــووإنمــاللحقيقــة،طالبــاوالموضــوعيا،باحثــا
الكريمالقرآنيدرسلموالهوى،وأنهبالجهلعليهشاهدهوهي!!!!ُمضل

خططتحريفيةلغاياتوأهوائهبأوهامهدرسهوإنما،وحيادونزاهةبعلم
.سلفالها

*****
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:الثالثالفصل
والجدلاإلنسانيةالمعرفةبماديةقولهفيشحرورأباطيل

والقرآنالطبيعةفيوالتطور

اإلنسانيةالمعرفةأصلهوالماديالعالمبأنشحرورقولنقض:أوال
والقرآنالطبيعةفيالتناقضبجدلشحرورقولنقض:ثانيا
العضويبالتطورقولهفيشحرورتأويالتنقض:ثالثا
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والجدلاإلنسانيةالمعرفةبماديةقولهفيشحرورأباطيل
والقرآنالطبيعةفيوالتطور

المعرفــةأصــلهــوالمــاديالعــالمأنشــحرورمحمــدالكاتــبزعــم
لجــدلخاضــعوأحيــاءجمــاداتمــنكائناتــهبكــلالكــونوأناإلنســانية،
تفاصــيلفمـا.الكـريموالقــرآنالطبيعـةفــيالعضــويوالتطــورالتنــاقض
منهيأم،والشرعالعلمميزانفيصحيحةالمزاعمتلكوهلزعمه؟،
.وأباطيله؟شحرورتحريفات

:اإلنسانيةالمعرفةأصلهوالماديالعالمبأنشحرورقولنقض:أوال
حقمن):فقالمادي،أصلهااإلنسانيةالمعرفةأنشحرورمحمدادعى

إلىالتوصلتموكيفالكتاب،هذافيالمتبعالمنهجهومايسألأنالقارئ
السلف؟كتبفيتوجدالالتيالنتائجهذه
:يليماهوالمتبعالنهجإن

ماديوالوجــودالوعـيبيـنالعالقـة -1 -   فـياألساسـيةالمسـألةهـيال
اإلنسانيةالمعرفةمصدرأنمنالعالقةتلكتحديدفيانطلقناوقدالفلسفة،

الحقيقيةالمعرفةأنذلكويعنياإلنسانية،الذاتخارجالماديالعالمهو
ألنالواقع،فيأشياءتقابلهابلذهنية،صورمجردليست”الوهميةغير“

الفالسفةقولنرفضفإننالذاحقيقتها،عينهوالوعيخارجاألشياءوجود
وقد.مسبقاًموجودةأفكاراستعادةإالهيمااإلنسانيةالمعرفةإن:المثاليين

ُ}هبقولالمنطلقهذاالكريمالقرآنأكد ّ نأَْخَرَجُكمَو َهاتُِكْمبُُطوِنّمِ الَأُمَّت
ًتَْعلَُموَن :النحل]تَْشُكُروَنلَعَلَّتُكْمَواألَْفئِدَةََواألَْبَصاَراْلسَّتْمَعلَُكُمَوَجعََلَشْيئا

{.78النحل(}[78
  - 2 – ً الذاتخارجمنتأتيالمعرفةإن:تقولالتياآليةهذهمنانطالقا
التيالعقليةالمعرفةتعتمدمعاصرة،إسالميةفلسفةإلىندعوفإننااإلنسانية
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،(والبصرالسمع)رأسهاوعلىالحواسطريقعنالمحسوساتمنتنطلق
لتيالعلميةالمنجزاتضوءفيالمجردة،النظريةالمعرفةلتبلغ بلغتهاا

رفــضإلــىونــدعوالهجــري،عشــرالخــامسالقــرنبدايــةفــياإلنســانية
أووحدهمالعرفانبأهلالخاصةاإللهاميةاإلشراقيةبالمعرفةاالعتراف

(..”هللاأهل“أو”الكشفبأهل“يسمونمن
توجدوالومعرفته،إدراكهعلىقادراإلنسانيوالعقلماديالكون – 3-  

وترتبطبالتواصل،اإلنسانيةالمعرفةوتتصف.عندهاالعقليتوقفحدود
الكونفيماوكل.العصورمنعصرفيالعلومبلغتهاالتيالتطوربدرجة
ً)اآلنندعوهوما.مادي ًفراغا شكلالفراغأنأيمادي،فراغهو(كونيا

عنالعقليعجزماديغيرعالمبوجودالعلميعترفوال.المادةأشكالمن
.إدراكه

السمعبحاستيالمحددالمشخصبالتفكيراإلنسانيةالمعرفةبدأت – 4- 
يعنيالشهادةعالمكانلذا.العامالمجردالتفكيرببلوغهاوارتفعتوالبصر،

ليشملتوسعثمبحواسه،اإلنسانعليهتعرفالذيالماديالعالمالبدايةفي
.ماديانالغيبوعالمالشهادةعالمفإنوعليهبحواسه،البعقلهأدركهما

عالمفييدخللمامستمرتوسعهووالعلوماإلنسانيةالمعارفتقدموتاريخ
أنيظهرالمعنىوبهذاالغيب،عالمفييدخللمامستمروتقلصالشهادة،

تطودرجةألناآلنإدراكناعنغابولكهماديعالمهو”الغيبعلم“
.معرفتهمنتمكنمرحلةتبلغلمالعلوم

هيالتيالفلسفةوبينالكريمالقرآنفيجاءمابينتناقضيوجدال – 5 - 
ًالقرآنتأويلمهمةالعلمفيالراسخينبفئةوتنحصرالعلوم،أم لماطبقا

الذيالعربياللسانفيالتأويلقانونوفقوذلكالعلمي،البرهانإليهأدى
أحدثضوءوفيالكتاب،هذامناألولالبابفيمستفيضبشكلشرحناه

.العلميةالمنجزات
كانالماديالكونظهورإن:القائلةالعلميةالنظريةنتبنىإننا- – 6
هائالًانفجاراًأنونرى.المادةطبيعةتغيرإلىأدىهائل،انفجارنتيجة
الكونهذاهالكإلىحتماًسيؤديحجمه،فياألوللإلنفجارمماثالًآخر،

أنذلكويعني.آخرمادي(عالم)كونمحلهليحلفيهبالمادةطبيعةوتغيير
ذاتمادةمنبل،(هللاإالقديمالأنهالتأكيدمع)عدممنينشألمالكون
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ذاتمادةمنآخركونمحلهليحلسيزولالكونهذاوأن.أخرىطبيعة
(..”اآلخرةبالحياة“ندعوهماوهذامغايرة،طبيعة

وغشتحريفوفيهاباطلةومزاعمأباطيلمعظمهااألقوالتلك:أقول
بينالعالقةهيليستالفلسفةفياألساسيةالمسألةإن:أوالألنه.وخداع
أمأزليالكونهل:هيوإنماالكاتبزعمكماالماديوالوجودالوعي

العلميةالنظرياتعليهتُبنىالذيالمنطلقهوذلكمعرفةألن.مخلوق؟؟
وعلماشرعاالثابتمنأنهوبما.الوجودبفلسفةالمتعلقةالفلسفيةواآلراء

بعدماانهارتقدالماديةالفلسفةفإنالزوالإلىوسائرمخلوقالكونأن
بأزليةتقولكانتألنهاوحديثا،قديماعليهقامتالذياألولأصلهافقدت
فإنوبذلك.األولأصلهافقدتبعدماعلميةتكونأنيُمكنوال.الكون

منغيرهوالشحرورزعمكماليستالماديوالوجودالوحيبينالعالقة
أنبماأنهوعلماشرعاالثابتومنالضروريمنأصبحألنه،الماديين

محضا،مادياليسفهو،وروحيةماديةمخلوقاتيظموأنهمخلوق،الكون
والمادة،ليسمثالفاإلنسان.روحيماديكونهووإنمافقط،روحياوال

.مادةبالإنسانوالروح،بالإنسانوال،وروحمادةهووإنمافقط،روحا
هللاألنللمادة،انعكاسهيالروحبأنالقولعلماوالشرعايصحوال

حيكائنفهووروح،ترابمنالبدايةمنمخلوقاإلنسانأنأخبرناتعالى
:سبحانهقالبهما،إالإنسانايكونأنيُمكنوالوالمادةالروحبينيجمع

ََخلَقَهَُشْيٍءُكلَّتأَْحَسَنالَّتِذي) نَساِنَخْلَقَوبَدَأ :السجدة]ِطيٍنِمناإْلِ
ْيتُهُفَإِذَا)،و[(7 وِحيِمنفِيِهَونَفَْخُتَسوَّت :الحجر]َساِجِديَنلَهُفَقَعُواْرُّم

اهُثُمَّت)،و[(29 وِحِهِمنفِيِهَونَفََخَسوَّت َواأْلَْفئِدَةََواأْلَْبَصاَرالسَّتْمَعلَُكُمَوَجعََلرُّم
اقَِليالً .[(9:السجدة]تَْشُكُروَنمَّت

واألرواحاألجساممخلوقاتهومن،مخلوقالكونأنفبماعلماوأما
وفيأصليةمخلوقاتبالضرورةفهيعلما،وثابتُمشاهدهوكماوالعقول

وليستنوعاختالفأمامفنحن.لألخرتابعبعضهاواحدة،وليسدرجة
حقائقمنأنبدليل.وعقولوأرواحماديةأجسامأمامفنحن.تبعيةاختالف

كـلوأنجهـة؛مـنالحيــاةمـنإالتــأتيالالحيــاةأن،المعاصـرالعلــم
منالذريعبالفشلباءتالعلميةالمخابرفيالحياةلتخليقالعلماءمحاوالت

ليساوالعقلالروحأنوالشرعالعلمبدليلقطعايعنيوهذا.أخرىجهة
سا مادة،انعكا مادةواللل ساال مالهما،انعكا المخلوقالكونأنيعنيوإن
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فيماشحرورمزاعمتسقطوبهذا.ابتداًءوالعقلوالروحالمادةمنُمكّون
.لهاالوعيوتبعيةالماديةعنقاله

العالممعطياتفيمحصورةليستاإلنسانيةالمعرفةمصادرإن:ثانيا
والعقلالصحيح،الوحي:فيوشرعاعقالتنحصرهيوإنمافقط،المادي

مصادرهيهذه.الصحيحوالعلم،-والفطرةالعقولبديهيات-الصريح
األهواءعنبعيدةعلميةبطريقةمعهاالتعاملويجبالصحيحة،المعرفة

لك.واألوهاموالظنون :سبحانهبقولهتعالىهللاإليهاأشارالمصادروت
ِفِييَُجاِدُلَمنالنَّتاِسَوِمَن) نِيٍرِكتَاٍبَواَلُهدًىَواَلِعْلٍمبِغَْيِرَّت :الحج]مُّم
منينطلقأندونمنأخرىمواضيعفيأو،هللافييجادلمنفكل.[(8

لك جادلالفهوبعضهامنأوالمصادر،ت لميُ مابع جادلوإن مهيُ بأوها
وعليه.أحدعنهايعجزوال،علميةمصادرليستوهذهوأهوائه،وظنونه

انطالقايجادلأنعليهيجبموضوعأيفيأو،هللافييُجادلمنفكل
.جميعابهاأوببعضها،أوالصحيح،العلمأو،البديهيالعقلأوالوحي،من

العلميةالمعرفةعلىاإلنسانيتحصلأنيُمكنفالكذلك،األمرأنوبما
معرفةوجودمنالبدذلكليتموإنمافقط،يراهالذيالماديوالكونبحواسه
مناإلنسانجردنافلو.وصفاتهاالروحفيالمتمثلةاإلنسانفيفطرية
الُمعّوقواإلنسان.أصالمعرفةيُحّصلولنقطعافسيموتوقدراتهاالروح
الوراثةعلمحقائقفمنعلمياثابتاألمروهذا.عالمايكونلن،مثالذهنيا

تتحكمالتيهيوراثيةبرمجةتحملوراثيةبحقيبةيولدحيكائنكلأن
وهيمنها،االنفالتيستطيعولنوالجسدية،والعقليةالروحيةصفاتهفي

التيالصفاتومن.قبليةمعلوماتفهيالصبغيات،فيُمسجلةمعلومات
عقليةفطريةبصفاتنولدفنحن.والقلوبالعقولبدائهالبرمجةتلكتحملها
وبدونها،إنسانلكلالوراثيالشريطفيُمبرمجةكلها،وجسديةوقلبية،

وعليه.حضارةيُنشئولنعلمايكتشفولن،إنسانااإلنسانيكونلن
يولداإلنسانأنهوالصحيحوإنماالشحرور،زعمهماصحيحافليس

نموهحسبتدريجياوتنموتظهرقبلية،ومعلوماتواستعداداتبمعطيات
.والطبيعياالجتماعيمحيطهمعوتفاعله

شاهد لكعلىوال ناأيضاذ نالوأن ثالأتي سانم علمفيُمختصبإن
معادالتهاحلمنهوطلبنامثال،الكيمياءعلمعنشيئايعرفوالاالقتصاد
وإدراكهباالقتصادوعلمهوحواسهعقلهسالمةرغميحلهافلن،كيميائية

ُمسبقةمعرفةوالمعطياتعندهليستألنهحلهاعنَعجزإنه.بهيُحيطلما
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ناسكلعلىينطبقاألمروهذا.العلمبذلك لتيواألمورالعلومفيال ا
ها ما.يجهلون سانكذلك،األمرأنوب أنمقدورهفييكنلماألولفاإلن

منتمّكنبهاأولية،بمعطياتتعالىهللايزودهلملوالكونمنشيئايكتشف
فبعدماالسالم،عليهآدمألبيناحدثالذيوهذا.محيطهمعوالتفاعلالتعلم
:)تعالىلقولهوكلّفه،علّمهالروحفيهونفخوسواهترابمنتعالىهللاخلقه
بِأَْسَماءأَنبِئُونِيفَقَاَلاْلَمالَئَِكِةَعلَىَعَرَضُهْمثُمَّتُكلَّتَهااألَْسَماءآدََمَوَعلَّتَم

ـُؤالء نَتإِنَّتَكَعلَّتْمتَنَاَماإِالَّتلَنَاِعْلَمالَُسْبَحانََكقَالُواَْصاِدقِيَنُكنتُْمإِنَه أَ
ابِأَْسَمآئِِهْمأَنبِئُْهمآدَُميَاقَاَلاْلَحِكيُماْلعَِليُم لَّتُكْمأَقُلأَلَْمقَاَلبِأَْسَمآئِِهْمأَنبَأَُهْمفَلَمَّت

تَْكتُُموَنُكنتُْمَوَماتُْبدُوَنَماَوأَْعلَُمَواألَْرِضالسَّتَماَواِتَغْيَبأَْعلَُمإِنِّي
(.33-31:البقرة]

ثا شهادإن:ثال عالىبقولهالشحروراست ُ}):ت ّ نأَْخَرَجُكمَو بُُطوِنّمِ
َهاتُِكْم ًتَْعلَُموَنالَأُمَّت تَْشُكُروَنلَعَلَّتُكْمَواألَْفئِدَةََواألَْبَصاَراْلسَّتْمَعلَُكُمَوَجعََلَشْيئا

وتغليطوتالعبتحريفوفيهوضده،زائفاستشهادهو([78:النحل]
علىثانيافهمهاثمأوال،صحيحافهمافهمهايجباآليةتلكألن.للقراء
.بنفسةنفسهيفسرَحكيمُمحكمكتابالكريمالقرآنألنأخرى،آياتضوء

لإلنسانيكونأننفتفهيالباقي،وأغفلاآليةمنجزءاأخذشحرورالكن
وعندماإليه،بالنسبةجديدفهوفيه،ُولدالذيبالواقععلمأييولدعندما

عل شفهمعهيتفا لم،يكت كنويتع حدثالهذال سانيتمكنوالي مناإلن
التيوالمعطياتوالمميزاتوالدوافعوالغرائزالقُدراتبفضلإالمعرفته

الذيهواألمروهذا.والجسدوالعقلبالروحتتعلقصفاتوهيبها،يُولد
شارت يهأ هااآليةإل لَعَلَّتُكْمَواألَْفئِدَةََواألَْبَصاَراْلسَّتْمَعلَُكُمَوَجعََل):بقول

ئدةوالبصرالسمعمنبدفال،(([78:النحل]تَْشُكُروَن ومن،واألف
:تعالىقال.والقوةالعقلخصائصهاومن،للروحمقرأنهااألفئدةصفات

بَِهايَْسَمعُوَنآذَاٌنأَْوبَِهايَْعِقلُوَنقُلُوٌبلَُهْمفَتَُكوَناأْلَْرِضفِييَِسيُرواأَفَلَْم)
دُوِرفِيالَّتتِياْلقُلُوُبتَْعَمىَولَِكناأْلَْبَصاُرتَْعَمىاَلفَإِنَّتَها [(46:الحج]الصُّم

) َنَكثِيراًِلَجَهنَّتَمذََرأْنَاَولَقَْد)و،) نِساْلِجّنِّمِ بَِهايَْفقَُهوَنالَّتقُلُوٌبلَُهْمَواإِل
ُهْمبَْلَكاألَْنعَاِمأُْولَـئَِكبَِهايَْسَمعُوَنالَّتآذَاٌنَولَُهْمبَِهايُْبِصُروَنالَّتأَْعيٌُنَولَُهْم
(.[179:األعراف]اْلغَافِلُوَنُهُمأُْولَـئَِكأََضلُّم

وأغفلجهة،منهواهحسباآليةبتلكاستشهدالكاتبذلكأنكما
يات َولَقَْد):تعالىقولهمنها.أخرىجهةمنكلهزعمهتنقضأخرىآ

ْرنَاُكْمثُمَّتَخلَْقنَاُكْم يَُكنلَْمإِْبِليَسإِالَّتفََسَجدُواْآلدََماْسُجدُواِْلْلَمآلئَِكِةقُْلنَاثُمَّتَصوَّت
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َن يِنَوْجَهَكفَأَقِْم)و،([11:األعراف]السَّتاِجِديَنّمِ ًِللدِّ ِفِْطَرةََحنِيفا الَّتتِيَّت
ِِلَخْلِقتَْبِديَلاَلَعلَْيَهاالنَّتاَسفََطَر يُنذَِلَكَّت لدِّ اَلالنَّتاِسأَْكثََرَولَِكنَّتاْلقَيُِّما

يَّتتَُهْمُظُهوِرِهْمِمنآدََمبَنِيِمنَربُّمَكأََخذََوإِْذ)و،([30:الروم]يَْعلَُموَن ذُّرِ
إِنَّتااْلِقيَاَمِةيَْوَمتَقُولُواْأَنَشِهْدنَابَلَىقَالُواْبَِربُِّكْمأَلَْسُتأَنفُِسِهْمَعلَىَوأَْشَهدَُهْم

ـراف]َغافِِليَنَهذَاَعْنُكنَّتا (172:األـع ـد]النَّتْجدَْيِنَوَهدَْينَاهُ)،و[ :البـل
اَهاَوَماَونَْفٍس)،و[(10 َوقَْدَزكَّتاَهاَمْنأَْفلََحقَْدَوتَْقَواَهافُُجوَرَهافَأَْلَهَمَهاَسوَّت

.[10-7:الشمس])دَسَّتاَهاَمْنَخاَب
تنقضوهينفسهفيلغاياتشحرورالكاتبأغفلهاالقرآنيةالحقائقتلك

شهدجهة،منمزاعمه يهوت تدليسبالتحريفعل قاءوممارستهوال لالنت
تلكبأنعلما.أخرىجهةمنالشرعيةالنصوصمعتعاملهفيواإلغفال
.منهاجانباالمعاصرةالعلميةالتجاربأثبتتشحرورأغفلهاالتيالحقائق

والغــريزةبــالفطرةبــاهلليؤمنــونوهــميُولــدوناألطفــالأنمقــدمتهافــي
لتيالعلميةاألبحاثخالصةأنمثالذلكمن.باالكتسابالوالطبيعة ا

لألشعةجديدةبتقنيةالمخعلىوأجريتم2001عاماألولىللمرةنشرت
دلتالمتحدةبالوالياتفيالدلفيافيبنسلفانيابجامعةالطببكليةالسينية

ألحديمكنالوبهذا."المخداخلداخليتصميمباهللاإليمان))":أنعلى
ًإالمنهالتخلص للتدينينزعاإلنسانجعلتالتيالسويةالفطرةعنتعاميا

والتطورالتعقيدبالغةوإمكاناتهائلةلقدراتوتعطيالًالتاريخطولعلى
واالستنتاجوالتحليل...واالستقراءبالتفكرتعالىهللاقدرةإدراكمنتمكنه

. سانوصفويمكن. لدكتورعباراتوفقاإلن سهنيوبيرج/ا نهنف :بأ
تديننحوبقوةموجه" ."ال يةالتجربة":وأن. تخبرناأنيمكنهاالالعمل

يعرفهلكياإلنسانخلقكيفتخبرناولكنهاهللاذاتعنمباشرةبطريقة
طبيعيمطلببهواإليمانوظيفةهللاعبادة":أنتخبرناوهى.."ويعبده
ًمعداًليسالبشرىالمخ":وأن.."والشرابالطعاميماثل ًتشريحيا ووظيفيا

العبادةبوظيفةقيامهعندمهيأأيضاًهووإنماوعبادتهباهلللإليمانفحسب
عصبيةمنظومةخاللالحيويةالعملياتبتوجيهوالبدنالنفسسالمةلحفظ

ية ."متشابكةوهرمون عالىباهللاإليمانيعدلموهكذا. الدراساتفيت
ًالحديثةالعلمية المالحدةيرددكانكماالشعبيوالخيالالفلسفةمنضربا

صنعقداإلنسانأنظنهمخابفقد.العشرينالقرنأوائلفيمستندبال
يعرفهكيبقدراتومؤهالًبطبيعتهمتديناًخلقهقدهللا":أنتأكدبعدماديانته
((."ويعبده
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ها قالأيضاومن ):بعنوانم لىيتوصلونباحثون) األطفالأنإ
.((باهللمؤمنينيولدون

الدينيةاألفكاريكتسبونوالباهللمؤمنينيولدوناألطفال))أنوفيه
علممركزفىمتقدمباحث-باريتجاستون/الدكتوريقولكماالتلقيعبر

الصغاراألطفالإن:يقولحيث-أوكسفوردجامعةفىوالعقلاإلنسان
هذافيماكلأنيعتبرونألنهممتفوقبكائنلإليمانالمسبقةالقابليةلديهم
إيمانلديهمالصغاراألطفالبأنالباحثهذاويقول.لسببمخلوقالعالم
إذاحتىبأنهويضيفاألهلأوالمدرسةعبرذلكتلقينهميتملمإذاحتى

غالبية.باهلللإليمانفسيتوصلونصحراويةجزيرةعلىبمفردهمنشؤوا
فيتدخلاألشياءمنالكثيرأنأظهرتالماضيالعقدفيالعلميةاألدلة
لرؤيةالقابليةضمنهامن.مسبقاًظنناممااألطفاللعقولالطبيعيةالبنية
لذلكمسببذكيكائنبواسطةومصممهدفذوأنهعلىالطبيعيالعالم

فسيؤمنونبأنفسهمتربواوجزيرةعلىلوحدهمأطفاالًرميناإذا..الهدف
يؤمنونفردىوبشكلبأنهميؤكدأطفالعلىبهالقيامتمنفسياختبار..باهلل
األطفالبأنيعنىذلكبأنويضيف.محددلسببمخلوقشيءكلبأن

لهــمســيقولهعمــاالنظــربغــضبــالتطوروليــسبــالخلقلإليمــانيميلــون
فيوجدواقداإلنسانعلماءبأنباريتالدكتورويقول.األهلأوالمعلمون

فــيليســتالدينيــةالتعــاليمأنمــعبــاهلليؤمنــونأطفــالالثقافــاتبعــض
بخلقلإليمانيميلونتجعلهملألطفالطبيعيبشكلالناشئةالعقول.متناولهم

وصعبالبشريةللعقولطبيعيغيرفهوالتطوربدلذكيوتصميمإلهي
بل لم.واالستيعابالتق فوردمارتن/بق سل.بيك شئونمرا يةال فيالدين

.((التلغرافصحيفة
ما اإلشراق،العرفان،-الصوفيةبالمعرفةالمتعلقشحرورموقفأ

.وتفصيالجملةرفضهاعندماعلميغيرموقفأنهفالشك-الغنوصية
األوهامكثيرةذاتيةظنيةضبابيةمعرفةأنهارغمالمعرفةتلكأن،والحقيقة
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االعتقادإلىبأصحابهاوتنتهيوالخرافاتوالمزالقوالمخاطر،واألهواء
هوالكونوأنهللا،إالموجودالأنهوتعنيالوجود،وحدةوكفريةبخرافة

فيصحيحةمعرفةتكونأنيُمكنأخرىجهةمنفإنهاالكون؛هووهللاهللا
تتقدموالوالعلم،والعقلالوحيبميزانتُمحصأنبشرطالوجدانيمجالها

تكونلنوإالدائما،لهاتابعةتبقىأنيجبوإنماالمصادر،هذهعلى
.غالباوأهواءوظنونأوهامهيوإنماعلميةمعرفة

حدودتحدهالالبشريالعقلبأنشحرورمحمدالكاتبقولإن:رابعا
أو،معاندجاحدأوجاهل،إاليقولهالباطلزعمهو،عندهايتوقف

نهايةلهوستكونبدايةلهمخلوق،اإلنسانألنباطلهو.هوىصاحب
هذاومنبالضرورة،والصفاتالقدراتمحدودوالمخلوقكالكون،حتمية
.محــدودةليســتالجســديةوالالعقليــةقدراتــهتكــونأنيُمكــنفــالحالــه

الكونعنالعلماءيعرفهماأنمنهاجدا،كثيرةذلكعلىالعلميةوالشواهد
.عنهيجهلونهماإلىبالمقارنةجداقليلهوالبحثمنقرونعشراتبعد
لموأن ثيراعالجعنعجزالع أمراضاسماهاحتىاألمراض،منك

لمالذرةعالماكتشفوعندما.واإليدزوالحساسية،السكر،كمرضمزمنة،
ينطبقاألمرونفسظاهريا،معهاوتعاملوحقيقتهاكنههامعرفةمنيتمكن

.والكهرباءالجاذبيةعلى
باطلكالمهومادية،غيرعوالمبوجوديعترفالالعلمبأنقولهوأما

أومعاند،جاحدأوجاهل،إاليقولهوالشيء،فيالعلممنوليسقطعا،
عوالموجودينكرلمفهوالمادة،فييبحثأنهمعالعلمألن.هوىصاحب
يلأييوجدوالأخرى، فيدل بعدماينكرهاأنيستطيعوال.وجودهاين

عندماوحتىالمجردة،بالعيننراهاالكثيرةعوالموجوداكتشافمنتمكن
وبذلك.تُرىفالهيوأمافقط،آثارهانرىااللكترونيةبالمجاهرنراها
مرئيغيرعالمإلىوانتهىالموضوعيةالمادةمنبدأالمعاصرالعلميكون

ملوأصبح، لهاألشباح،معيتعا لذرةمعكتعام ها،ا والبكترياومكونات
الكاتبزعمهمايدعيأنللعلميُمكنفالحالهذلكأنوبما.والفيروسات

أمرهوماديةغيرعوالموجودإن:هويقولهماأقصىوإنماشحرور،
.ينفيهاأنواليثبتهاأنوالفيها،يخوضأنالماديللعلميُمكنوالُممكن،

زعمفهو،ماديانهماوالشهادةالغيبعالمبأنشحرورزعموأما
والروح،المادةمنُمكونالكونأنسابقابيناألنه.وعلماشرعاقطعاباطل

وروحــيمـاديغيـبهــووالمســتقبلوالحاضـرالماضـيفالغيـبوعليـه
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يُمكنالغيبوهذا.وهميينغيبيّنوليساحقيقيانغيبانوهما.بالضرورة
سان بايكتشفأنلإلن ستطيعلنلكنهمنه،جان غيوبكليكتشفأني
يةبحكموالمستقبلوالحاضرالماضي سانقدراتمحدود ناهكمااإلن بي

.سابقا
كالمفهووالفلسفة،القرآنبهجاءمابينتناقضيوجدالبأنهقولهوأما

مذهباوالواحدة،فلسفةليستالفلسفةألنمعظمه،فيصحيحوغيرعام
للعلمومخالفةبينها،فيمامتناقضةكثيرةومذاهبفلسفاتهيواحدا،وإنما

معظمبطالنالمعاصرالعلمأظهروقد.جوانبهاأكثرفيوالعقلوالوحي
والماركسية،واألرسطية،كاألفالطونية،والحديثة،القديمةالفلسفات

عقلعلىوالصحيح،وحيعلىتقملمألنها؛والَحداثيةوالعلمانية،
واحداتجاهإالالفلسفاتتلكفيوليس.صحيحعلمعلىوالصريح،
االتجاهوهذا.والعلموالعقلللوحيالموافقوهوالدخنمنكثيرمعصحيح

.والعلموالعقلالوحيعلىالقائمالصحيحالعلمفيالراسخونالعلماءيُمثله
الُمحرف،العربياللسانفيالتأويلوفقالقرآنتأويليُمارسونالوهؤالء

انطالقا-الشرعيالتأويلوهو–الصحيحيّنوالشرحالفهميُمارسونوإنما
وبلغةجهة؛منبداخلهالقرآنيتضمنهالذيومعجمهوبلسانهالقرآنمن

.أخرىجهةمنلهوالموافقةللقرآنالتابعةالعرب

سابقةمادةمنُخلقوإنماعدممنيُخلقلمالكونبأنشحرورزعموأما
مستحيال،ليسعدممنالخلقألن.علمبالوكالمباطل،زعمفهومغايرة،

بوجودوالقولعدممنالخلقإنكارأنكماللعلم،والللشرعمخالفاوال
باطلوهذا.هللامعأزليبوجودوقولشركهوالكونلخلقسابقةمادة

منذلكوبيان.لهشريكوالشيء،كلخالقتعالىهللاأنبحكمقطعا
قرآنفإنشرعافأماوالعلم،والعقلالشرع الخلقعنتكلمقدالكريمال
،"الَخْلق"عبارةمعنىأنهوذلكوتفصيل.معناهوحددواضح،بشكل

الخالقفهوتعالى،هللاأفعالمنفعلوهو،،يَخلُُقَخلََق:فعلمنمأخوذ
:تعالىلقولهتعالى،هللاإالالحقيقةعلىالخلقبفعليتصفوالوالخالق

ُقَوُهَوبَلَى)) ُذَِلُكُم))و،((81:يس()اْلعَِليُماْلَخالَّت الَّتَشْيٍءُكّلَِخاِلُقَربُّمُكْمَّت
ِنِْعَمَتاْذُكُرواالنَّتاُسأَيُّمَهايَا))،و((62:غافر()تُْؤفَُكوَنفَأَنَّتىُهَوإِالَّتإِلَهَ َّت

َِغْيُرَخاِلٍقِمْنَهْلَعلَْيُكْم َنيَْرُزقُُكمَّت فَأَنَّتىُهَوإِالَّتإِلَهَاَلَواأْلَْرِضالسَّتَماِءّمِ
ِدُوِنِمنيَْدُعوَنَوالَّتِذيَن))و،((3:فاطر)تُْؤفَُكوَن ًيَْخلُقُوَنالَّ َوُهْمَشْيئا
حل]يُْخلَقُوَن )،و[((20:الن ًيَْخلُقُوَنالَّتآِلَهةًدُونِِهِمنَواتَّتَخذُوا) َوُهْمَشْيئا
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قان]يُْخلَقُوَن (3:الفر ُتَبَاَرَكَواألَْمُراْلَخْلُقلَهُأاَلَ}،و[ اْلعَالَِميَنَربُّمّ
.{[54:األعراف]

بعدالشيءإيجاديعنىأنهالَخلقبفعلالمتعلقةاآلياتتلكمنواضح
بدليل.قبلمنمخلوقةكانتمادةمنأوعدممنإما،موجودايكنلمأن

ًأََرادَإِذَاأَْمُرهُإِنَّتَما)):تعالىقوله ،((82:يس)فَيَُكوُنُكْنلَهُيَقُوَلأَْنَشْيئا
َعلَىاستوىثُمَّتأَيَّتاٍمِستَّتِةفِيبَْينَُهَماَوَماَواأْلَْرَضالسَّتَماَواِتَخلََقالَّتِذي))و

ْحَمُناْلعَْرِش خلقهاسبحانهأنهيقلفلم،((59:الفرقان()َخبِيراًبِِهفَاْسأَْلالرَّت
بعدخلقهاالتيالحيةالكائناتعنتكلمعندمالكنهمخلوقة،كانتمادةمن

منخلقهاانهإلىأشارفإنهوالجنواإلنسانكالحيوانعدممنالكونخلق
ُ)):فقالقبل،منمخلوقةكانتمادة َّت اءِمندَابَّتٍةُكلَّتَخلََقَو نفَِمْنُهممَّت مَّت

نَوِمْنُهمبَْطنِِهَعلَىيَْمِشي نَوِمْنُهمِرْجلَْيِنَعلَىيَْمِشيمَّت أَْربَعٍَعلَىيَْمِشيمَّت
ُيَْخلُُق َإِنَّتيََشاُءَماَّت )قَِديٌرَشْيٍءُكّلَِعلَىَّت نور( (45:ال )و،( الَّتِذي)
ََخلَقَهَُشْيٍءُكلَّتأَْحَسَن نَساِنَخْلَقَوبَدَأ َوَخلََق))و،((7:السجدة)ِطيٍنِمناإْلِ
اِرجٍِمناْلَجانَّت نمَّت قادرتعالىهللافإنالحالتينوفي((.15:الرحمن()نَّتاٍرّمِ
.عدمبعدإيجادهوالخلقمعنىويبقىعدم،غيرومنعدم،منالخلقعلى

فيمنظورابنقولمنها،اللغة،معاجمعليهنصتالمعنىذلكونفس
خالقتعالىهللاصفاتومن)):العربلسان هذهتجوزوالوالخالَّتقال

بعدجميعهااألَشياءأَوجدالذيوهووجلعزهللالغيروالالمباألَلفالصفة
وُجودُهامنهماتقديرباْعتبارفهوالتقديرالخلقوأَصلموجودةتكنلمأَن

ابتِداعالعربكالمفيوالَخْلُقخالٌقالتقديرَوْفِقعلىلإِليجاِدوباالعتبار
غيرعلىُمْبتَِدئهفهوهللاخلَقهشيءوكلإِليهيُسبقلمِمثالعلىالشيء

.((الخالقينأَحسنهللاتباركواألَمرالَخلقلهأاَلإِليهُسبقمثال

خلقهللاأنصراحةذكرقدالكريمالقرآنفإنكذلك،األمرأنوبما
دونمنابتداءخلقهوإنماسابقة،مادةمنخلقهأنهأبدايقلولم،الكون
لهوالأبدا،ماءمنخلقهأنهيقللمأنهكما.عدممنخلقهأنهأيمادة،
مراحلفيومرخاصاخلقاخلقهوإنماالعرش،عليهالذيبالماءعالقة
.طويلةُمددادامت

الخالقيخلقأنمنيمنععقليمانعأييُوجدالفإنه،عقالوأما
،الخالقهوأنهوبما.ُمستحيالوليسُممكنأمر،فهوعدممنمخلوقاته
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ومنعدممنيخلقأنعلىقادربالضرورةفإنه،قديرشيءكلوعلى
معقولأمرأنهبل،خرافياأمراليسوهذا.خالقاكانما،وإالغيره

عدممنالخلقعلىقادراالخالقيكونبأنجداوطبيعيتماماوعادي
قادرالمخلوقأنأو،نفسهيخلقالمعدومبأنالقولهيالخرافة،وإنما

فإنهتعالى،هللبالنسبةتماماُمختلفاألمرلكن.عدممنيَخلقأنعلى
.خالقاكانماإالوعدم،منالخلقعلىقادرسبحانه

ًوأما أزليته،وعدمالعالمبخلققالأنهكماالمعاصرالعلمفإن،علما
فيمكانتهالهاأيضاهيأصبحت-الشيءمنأي-عدممنالخلقفكرةفإن
:))النبيحسبمنصورالفيزيائييقولوعنهاالحديثة،الفيزياءعلم

كانوابعدما،اآلنالفيزياءعلماءعنهايتحدثمذهلةنتيجةمنوياليتها
طبعاصحيح،وهذاتُستحدثوالتفنىالوالطاقةالمادةإن:يقولونقديما

فهناكاإللهيالخلقطورفيأما،-الخلقبعدأي-التسخيرطورفي
((أخرىجهةمنعدممنوالخلق،جهةمنفيكونكن:أحدهماقانونان،

هوهناالزمانألنسابقزمنإلىمطلقايحتاجالعدممنوالخلق.
فييُسمىماهوو،الخلقبدايةعندفيزيائيالهوجودالذهنيافتراض
((.طاقةأولمادةحاجةدونالزمكانفيكميةقفزة))بأنهالحديثةالفيزياء

،والخلقزمنبالعدممنالخلقبينالتمييزيجبأنه:أيضاوقال
والخلق،سابقةمادةمنالخلقوهو،ثابتةبقوانينالُمسخراإللهيباألمر
.لطاقةوال،لمادةواللزمانيحتاج،والفيكونكن:بـإاليتمالاألول

يصبحالخلقمنالنوعهذايُوجد،وعندمازمنالفيشيءالمنخلقفهو
في–الخاضعالتسخيرطورفيهوالذيالخلقمنالثانيللنوعخاضعا
كبارأحدوقال.العلماءيدرسهاثابتةمحددةلمقادير-والزمانالمكان

العاديةلقوانينناتخضعالالعظيماالنفجارلحظةإن)):الفيزيائيين
.((عدممنبالخلقلناتُوحيألنها،الفيزيائية

للقانونيخضعالالكونخلقأنالطائيباسلمحمدالفيزيائيوذكر
منتستحدثوالتفنىالالمادةإن:يقولالذيالحراريةللديناميكااألول
هذا))وعدم،منالخلقببدايةوالبالخالق،يتعلقالالقانونهذاألن.عدم

األولىاللحظةهيواحدةلحظةفيإالالحاالتجميعفيصحيحالقانون
تقررهماوهذا...القانونهذاخرقتمبالذاتاللحظةهذهفي.الكونلخلق
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قانونفهو((....محضعدممنحصلفالخلقإذن...المعاصرةالفيزياء
عدبالكونيتعلق قهب كان.بهومحكومخل قانونهذاف المخلوقات،منال
يخلقأنيستطيعآخرمخلوقوالاإلنسانفالالخالق،الالمخلوقيخص

قادرالوحيدهوالخالقوإنما،شيئا قانونوهذا.الخلقعلىال شاهدال
الالمادةبأنيقولالقانونألن.عدممنالخالقخلقهالكونأنعلىقطعي

أنيستطيعالفهوالمادة،معتعاملهفيلإلنسانبالنسبةعدممنتُستحدث
أنعلمياالثابتمنانهبمالكنعدم،منيخلقهاأويستحدثهاأنواليفنيها
فهذاالصفر،منبدأوالذيالكبيراالنفجارحدثعندماعدممنُخلقالكون
مادةمنيخلقهولمعدم،منالكونخلقوتعالىسبحانهالخالقأنيعني

.مسبقاموجودة
أنيعنيالعدممنُخلقالكونبأنالقولأنإلىهنااإلشارةوتجب

شيء،الالعدمألنقطعامستحيلفهذاموجودا،فأصبحنفسهخلقالعدم
عزالخالقأنالمقصودوإنمابنفسه،شيئايصبحأنيستحيلوالالشيء

وأمرهبقدرتهأوجدهسبحانهأنهبمعنى.عدممنالكونخلقالذيهووجل
يُخلقلمالكونبأنشحرورزعمبطالنيظهروبذلك.شيئافأصبحعدممن
.مغايرةسابقةمادةمنُخلقوإنماعدممن

الماديالعالمبأنشحرورمحمدزعمبطالنذكرناهممايتبينوبذلك
وروحيماديالكونأنهوالصحيحوإنمااإلنسانية،المعرفةأصلهو

بالإنسانوالوالعقل،والروحالمادةمنأصلهاإلنسانيفالِعلم.معاوعقلي
جسد،الروحهووليسوجسد،روحهووإنمامادة،بالإنسانوالروح،

.روحالجسدهووال

:قالهممافكاناإلنساني،المعرفةعنكالمهواصلشحروراأنثم
ًنسبيفهمهوللحقيقةاإلنسانفهمأنوبما) المعارفبتطورعالقةلهدائما

مطواعةإنسانيةبلغةالحقيقةتصاغأنلزمفقدلإلنسانالمعرفيةواألرضية
فيالعربيواللسان.الثابتةالصيغةفيالتشابهطريقعنالنسبيالفهملهذا
وجوهأحدهذابوضوح،”التشابه“الخاصيةهذهيحملومفرداتهبنيته

مطلقحملالذيالوعاءهوالعربياللسانكانولهذااللسان،هذاأصالة
قمةتظهرالعربيةالقرآنيةالصياغةففي.اإلنسانيالفهمونسبيةالحقيقة
لهذااإلنسانيالنسبيوالفهمللوجودالمطلقةالحقيقةبينالداخليالجدل

للناسالقرآنإعجازقمةتكمنالمعنىهذاوفيما،مرحلةفيالوجود
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ًمداركهمواختالفعصورهماختالفعلىجميعاً، الختالفتبعا
.(المعرفيةأرضياتهم

صاحبأوجاهل،إاليقولهالمعظمه،فيباطلالقولذلك:أقول
الوالعلمالفكرنسبيةإنأوال،ألنهوالعلم،والوحيللعقلهدموهوهوى،
يصلماأنتعنيوإنماصحيحا،ليساإلنسانإليهيصلماكلأنتعني
وبعضهوالكذب،الصدق،والخطأالصحيحيتضمنوعلمهبفكرهإليه

الوإمافيُقبل،يصحأنإمامنه،التأكديتمحتىمعلقاويبقىاألمرينيحتمل
كثيرةحقائقأكتشفالمعاصرالعلمأنذلكعلىوالشاهد.فيُرفضيصح

فيُمطبقةتكنولوجياإلىوتحويلهابالتجربةمنها،التأكدوتمالعالممن
.تكنولوجياإلىوتحويلهاتطبيقهانجحماقطعاصحيحةتكنلمولوالواقع،

أنكإثباتهوالحديثة،القديمةالنظرياتمنكثيرصحةعدماظهرانهكما
كرويةوأنهاثابتة،وليستمتحركةاألرضوأنأزليا،وليسمخلوقالكون

.مربعةوالمستطيلةوليست

والشرعيةالعقليةالحقائقتتغيرأنيُمكنفالكذلك،األمرأنوبما
النظرياتتتغيروإنمااألبد،إلىتتغيرلنفهيمنها،التأكدتمالتيوالعلمية
.بالقبولأوبالرفضإماصحتها،منالتأكديتملمالتيالمطروحةوالفهوم

يؤديوإنماالسابقة،الحقائقينفيالجديدةعلميةحقائقاكتشافأنكما
.أيضاالعلمولتطويرلفائدتهاإلنسانيوظفهاالعلميةالحقائقتراكمإلى

باطلقولهودائمانسبيللحقيقةاإلنسانفهمبأنشحرورفقولوعليه
لمازعمكماوالعلمالفكركانفلو.بالهوىأوبالجهلعليهوشاهدقطعا،
علىتقومالعلومكلأنقطعاالثابتومن.قائمةللعلموالللفكرقامت

العلميةاالنتصاراتاإلنسانحققماولوالها،منهاالتأكدتمقطعيات
ينفيالوالعلوماألفكاروتطور.العلوممجاالتمختلففيالحديثة
.سقيمهاويُبطلصحيحهايُثبتوإنماالحقائق

والنسبيالمطلقتحملوالعلمللكتابةوسيلةهيالبشريةاللغةإن:ثانيا
التيوالحقائقالمعطياتحسبوإنماكذلك،جعلتهالتيهيوليستمعا،

هوأخرىجهةمناإللهيالوحيأنكماجهة؛مناإلنسانإليهاتوصل
فهوتعالى،هللااختارهالغةبأييأتيناأنويمكن،نسبياوليسكلهحقائق

كتباأنزلقدسبحانهألنهاللغات،منغيرهادونالعربيةباللغةخاصاليس
أنكما.لهالبشروفهومهللاكالمتحملأنيُمكنهالغةفكل.أخرىبلغات
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.قطعاباطلزعمفهوشحرور،زعمكمادائمانسبياليسهللالكالمفهمنا
فهمأنهبمعنىنسبيا،وليسُمطلقفهمهوومحكماتهلقطعياتهفهمناألن

فهمناذلكمن.لهمناقضافهمايحتملواليتغير،المؤكدثابتحقيقي
واليوموالنبوة،اآلخر،واليومباهلل،اإليمان:واإلسالماإليمانألصول
والصدقوالربا،والحج،والزكاة،،والصالة،والنار،والجنةاآلخر،

قدوالقرآنللمحكمات،تابعفهوللمتشابهاتهفهمناوأما.والوحيوالكذب،
منلهاالصحيحالفهممنايتطلبوإنماَحكيم؛ُمحكمكتابألنه،فسره
والمناقضايكونأنيُمكنالأخرىجهةمنالصحيحفهمهاأنكماجهة،
علىقطعيدليلفهذاذلك،إلىفهمناأوصلنافإن.القرآنلمحكماتمخالفا
.شحرورزعمكماالشرعحقائقتطورعلىدليالوليسوتهافته،فساده

مادياليساإلنسانيةالمعرفةأصلأنمنهيُستنتجذكرناهلماوإنهاًء
يُمكنوال.معاوعقليوروحيماديهووإنماشحرور،محمدزعمكمافقط
ماديةتكونأنيجببالضرورةهيوإنمافقط،ماديةالمعرفةتلكتكونأن

هيفالمعا،والنسبيالمطلقعلىقائمةمعرفةوهي.وعقليةوروحية
الحقائقعلىقائمةمعرفةأنهابمعنى.كلهانسبيةهيوالكلها،مطلقة

منأيضاوقائمةجهة؛منباطلةفتنقلبتتغيرأنيُمكن،والوالقطعيات
تُثبتأنويُمكنوالضعيفة،والراجحة،الظنيةالمعطياتعلىأخرىجهة

.بطالنهاعلىالدليلفيقومتُنقضأو،قطعيةفتصبح
:والقرآنالطبيعةفيالتناقضبجدلشحرورقولنقض:ثانيا

.التناقضجدلعلىقائمانوالقرآنالكونأنشحرورمحمدالكاتبزعم
َالَّتِذيَوُهَو:)تعالىقولهأوردوعندما ْعُروَشاٍتَجنَّتاٍتأَنَشأ َوَغْيَرمَّت

ْرَعَوالنَّتْخَلَمْعُروَشاٍت ًَوالزَّت ْيتُوَنأُُكلُهُُمْختَِلفا اَنَوالزَّت مَّت ًَوالرُّم َوَغْيَرُمتََشابِها
الَإِنَّتهُتُْسِرفُواَْوالََحَصاِدِهيَْوَمَحقَّتهَُوآتُواْأَثَْمَرإِذَاثََمِرِهِمنُكلُواُْمتََشابٍِه

أنلتبيناآليةهذهجاءت):قال؛([141:األنعام]اْلُمْسِرفِيَنيُِحبُّم
الختالفالناظمالقانونهيالتطورسرفيهايكمنالتيالجدليةالحركة
لذاالمأكل،فياالختالفإالذلكويؤديالنباتات،فياألنواع

ًوالزرعوالنخل }:قال بصيغةوالرمانالزيتونذكروحين{أكلهمختلفا
ً }:بقولهمتناقضة تولداوالرمانالزيتونأنبين{ متشابٍهوغيرمتشابها

عنصرينصراعفيهحصلنباتهناككانأنهأينباتية،لطفرةنتيجة
ًمتناقضين واحدوكلوالرمان،الزيتونعنهانتجطفرةإلىأدىداخليا

وغيرمعروشاٍتجناٍت }:تعالىقولهأما.{متشابهوغيرمتشابه }منهما
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الحياةبدأت.عامبشكلالنباتيالتطورمراحلإحدىذكرفهنا{ معروشات
غير“قائمةنباتاتإلىوتطورت،”معروشات“الزاحفةبالنباتاتالنباتية

زاحفةغيرنباتاتإلىزاحفةنباتاتمنالنباتتطورفكان،”معروشات
ًمتناقضينعنصرينلصراعنتيجة”بذاتهاقائمة“ صيغةأنحيثداخليا
الداخليةالمتناقضاتأننرىوهكذا.التناقضصيغةهي”هووغيرهو“

الكائناتفيالتطوروراءالكامنالسرهيالسابقةاآلياتفيالمذكورة
نفهمأيضاًوهكذا.األرضعلىالحياةبدايةمنذ”والحيوانية“النباتيةالحية
ا):تعالىقوله ِتَْرُجوَناَللَُكْممَّت َّت ًِ -13:نوح]أَْطَواراًَخلَقَُكْمَوقَْدَوقَارا
14)]}.

قول لك:أ مزاعمت فةال تةزائ يةباطلمفهومعلىأقامها،متهاف للثنائ
باطلالكونفيالجدلحكايةعنقالهمامعظمفجاءالكون،فيوالتنوع
يجب،أوالذلكوتفصيل.لهواهانتصاراوالتالعببالتحريفعليهويشهد

اختالف}هووالتناقض.التنّوعوبينبينهونفّرقالتناقض،معنىنُعّرفأن
صادقةإحداهماتكونأنلذاتهيقتضيبحيثواإليجاب،بالسلبقضيتين

وعليه.واإلثباتبالنفيقضيتيناختالفأنهآخربمعنى.{كاذبةواألخرى
الُمعّرفوهوتناقض،اختالف:همااالختالف،مننوعيّنأمامهنافنحن

عاله، نّوع،واختالفأ قومالت فيعلىي بات،الن ماواإلث قوموإن علىي
.فأكثرقضيتينويشملالتنوع،

شحرورزعمكماالتناقضعلىيقومالالكونفإنكذلكاألمرأنوبما
يقومالكونأنوالحقيقةللتناقض،الصحيحالمعنىيعرفالأنهوالظاهر

بينالمدهشوالتوازنوالتناغموالتكاملواالنسجاموالتنوعالثنائيةعلى
والتكاملواالنسجاموالتعاونالصراعوعلىجهة،منالجامدةالكائنات

.أخرىجهةمنبينهافيماالحيواناتوبيناإلنسانوأخيهاإلنسانبين
التيوالتحوالتالتغيراتأنهيالكونفينراهاالتيالثانيةأنوالحقيقة

أنيُمكنالثابتإطارفيوتتحركمحدودةكلهاالحيةالكائناتعلىتطرأ
يةتتكررثمالحي،الكائنيموتأنإلىكذلكوتبقىتتجاوزه، معالعمل

فيتحوالتأمامفنحن.الكونينتهيأنإلىاألنواعنفسمنأخرىأفراد
لسنافنحنالعملية،تتكررثميموت،ثميولدحيكائنفكل،ثابتةإطارات

مام لىعضويااألحياءتُطورتحوالتأ ناتإ يدة،كائ قىجد يةوتب العمل
فيتحوالتأمامأنناوبما.الكونفيلهاوجودالاآلليةوهذهُمستمرة،
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تناقضيوجدالألنهباطل،كلهشحرورفزعماألنواع،لنفسثابتةإطارات
.جديدةأحياءإلىيُطورهاُمستمرتطوروالاألحياء،بين

اختالفإلىتُؤديالطبيعةفيوالتحوالتالتغيراتبأنالقولإن:ثانيا
نواع نات،النباتاتأ منألنهفادح،علميوخطأباطلزعمهووالحيوا
بهايولدوراثيةبرمجةولهإالاألحياءأنواعمننوعكلأنعلمياالثابت
أندونالكائنينقرضأنإلىتتغيرإنيُمكنوالأفرادهكلوتُسيّروتُوجه
بأدلةثابتاألمروهذا.نوعهتغيرإلىيؤديعضويتطورأيفيهيحدث

.تفصيلهموضعهناليسالمخبرية،والتجاربوالواقعالحفريات

متناقضةبصيغةوالرمانالزيتونذكروحين}:شحرورقولأنكما
ً }:بقوله لطفرةنتيجةتولداوالرمانالزيتونأنبيّن{ متشابٍهوغيرمتشابها

ًمتناقضينعنصرينصراعفيهحصلنباتهناككانأنهأينباتية، داخليا
وغيرمتشابه }منهماواحدوكلوالرمان،الزيتونعنهانتجطفرةإلىأدى

لزيتونبيناالختالفألنقطعا،باطلقولهو،{متشابه منوالرمانا
اختالفالتنوعاختالفهووإنماتناقضا،ليسعدمهمنالتشابهجهة

وجودمعاألنواعمتعددةهيوإنمامتناقضة،ليستالثماروكل.تناقض
الثمــراتوالــزيتون،لكنالرمــانأوراقبيــنالموجــودكالتشــابهالتشــابه،
هوالتناقضألنتناقضا،ليسوالتعددالتنوعوهذا.وطعماشكالمختلفة

األشجارفيلهوجودالوهذا.والنفيباإلثباتأمرينأوقضيتيناختالف
فمن.تناقضاختالفالوتعددتنوعاختالفهووالموجودالثمار،وال

األشجار،أوفيجدليتناقضبوجودالقولالمركبوالجهلالفادحالخطأ
.األخرىاألحياءفي

فهذاشحرور،زعمكماالطفرةإلىيعودالالثمارفيالتنوعأنكما
تصيبالتيالطفرةمعنىيعرفالانهعليهتشهدوُمضحكباطلزعم

تتغيروالنبات،لكلالوراثيةبالبرمجةمرتبطةنوعكلثمارألن.الخاليا
الطفرةوإما.النوعينقرضأوالنوع،فيفتبقىالفرديموتأنإلىأبدا

لةفهي يةتصيبمرضيةحا التجاربدلتوقدتنفعهاوالتضرهاالخل
نوعإلىنوعاتُحّولأنيُمكنوالتنفع،والتضرالطفراتأنالمخبرية

خر تاتفيآ ناتوالالنبا ين.الحيوا سةمنوتب يةالحفرياتدرا الحيوان
طورأندونالسـنينومالييـنآالفعاشـتاألحيـاءتلـكأنوالنباتيـة تت

أحداثحاولتالتيالمخبريةالتجاربكلفشلتوقد.بدونهاوالبالطفرات
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بالفشلكلهافباءتالفاكهة،ذبابةمعحدثكماالنوع،لتطويرطفرات
.الذريع

ا):تعالىقولهنفهمأيضاًوهكذا):شحرورقولوأما ِتَْرُجوَناَللَُكْممَّت َّت ِ
ً قطعا،باطلزعمأيضافهو؛{[(14-13:نوح]أَْطَواراًَخلَقَُكْمَوقَْدَوقَارا

العضويالتطورعنتتكلملمالثانيةاآليةألن،للقرآنُمتعمدوتحريف
أمه،بطنفيمراحلفيالبشريالجنينخلقهللاأنذكرتوإنماأصال،

أولأنشرعاالثابتألن.مثالحيوانمناإلنسانطّورهللاأنتقلولم
فيهنفخثمالطينمنخاصاخلقاتعالىهللاخلقهالسالمعليهآدموهوإنسان

يعنيال،{أَْطَواراًَخلَقَُكْمَوقَْد}:تعالىقولهأنكما.يُطورهولمروحه،من
المذكورةوهيأمهاتكم،بطونفيمراحلفيخلقكمأطوارا،وإنماطّوركم

اْلُمْضغَةَفََخلَْقنَاُمْضغَةًاْلعَلَقَةَفََخلَْقنَاَعلَقَةًالنُّمْطفَةََخلَْقنَاثُمَّت}:تعالىقولهفي
ً ًاْلِعَظاَمفََكَسْونَاِعَظاما ًأَنَشأْنَاهُثُمَّتلَْحما قا ُفَتَبَاَرَكآَخَرَخْل اْلَخاِلِقيَنأَْحَسُنَّت

.المزعومالعضويالتطوريناقضالخلقبأنعلما.{[14:المؤمنون]
كماخلقايكونأنيُمكنالوالتطورتطورا،يكونأنيُمكنالالخلقألن

.الحقاسنبينه
الحيةالكائناتتطورعنشحرورقالهمافكلكذلك،األمرأنوبما
يةالتناقضاتوصراع طلكالمالداخل سهمنبا هامإالهووماأسا أو
جهةمنللباطلوالتعصبوالجهلبالتحريفعليهوتشهدجهة،منوأهواء
.أخرى

فيوحركتهاللمادةاألولالقانوننلّخصأنيمكنواآلن}:قالأنهثم
الشيءفيالثنائية“الداخليالمتناقضاتقانونإن:يليكماالكونهذا

أليمكونينعنصرينبينتناقض“وتنابذتجاذبعالقةعلىيقوم”الواحد
الشيءضمنحركةإلىيؤديان”الشيءذاتفيمعاًموجودينماديشيء
..(باستمرارالشيءشكلتغيرعنهاينجمنفسه

هووإنماقطعا،الكونفيلهوجودالالمزعومالماديالقانونذلك:أقول
أوهامهمعلىوالشيوعيينالماديينمنوأمثالهشحروربناهوهميقانون

التناقضذلكعلىيقومالالكونأنوالحقيقة.الماديةونزعتهموأهوائهم
الثنائيةعلىيقوموإنماسابقا؛بيناهكماأصاللهوجودوالبلالمزعوم،
البناءةوالتحوالتوالتغيراتوالمتعاونة،والمتكاملةوالمتناغمةالمنسجمة

يتجاوزهأنيُمكنالثابتإطارفيمدهشاومتوازناقائماالكونتجعلالتي
حركةهيوإنمادائمةُمستمرةحركةفيليستالدائمةوتحوالتهجهة،من
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وهذه.أخرىجهةمنُمستمراوليسثابتإطارفياالنحدارنحوتسير
ظاهرة هاتخضعال مدةالكائنـاتكلل فةوالحيـة،الجا علـمفيوالمعرو
عنى.باألنتروبيـاالفيزيـاء كونأنبم نحـوثابـتإطـارفـييسـيركلـهال
لىواالضطرابالفوضى هيأنإ قةوهذه.ينت شرعذكرهاكماالحقي ال

القانونبدليلأيضاالعلمأثبتهافقدالطبيعةفيبأعينهمالناسويراهمرارا،
.الحراريةللديناميكاالثاني

لكوتفصيل )أنذ كون) سيرال تيرةي تةبو حوثاب يازيادةن -االنتروب
الثانيالقانونتأثيرنرىونحن-.والعشوائيةواالنهيار،والتلف،الفوضى،

ولكنوننسقها،غرفةنرتبلكيجدبكلنعملفنحنشيء،كلفيحوالينا
شأنهانتركهاأنما هاتنتشرحتىل يدمنالفوضىفي وبكلبسرعةجد

مننالقيوكم.والعفنالغبارسيعلوهااذندخلها،لموانحتىسهولة
أجسادناوصيانةوالمكائنالبيوتصيانةبأعمالنقومعندماالصعوبات

ها لفتركهاسهاليكونكم،ولكنوضعأفضلفيونجعل لىللت .وللب
ذاتيايسيرشيءفكل،شيءالهوعملهعلينايتعينماأنهيوالحقيقة

يعنيهماهووهذاوالبلىوالتفككاالنحاللونحواالنهدامونحوالتلفنحو
والتحوالتالتغيراتجميعبأنلنايؤكدالفيزياء))فعلم((.الثانيالقانون

أياالنتروبيا،زيادةنحوتسيرنشأتهمنذالكونفيالجاريةوالتفاعالت
أنإذنيمكنفكيفواالنحالل،واالنهدامالتفككوزيادةالفوضىزيادةنحو
ظلوفيهذايمكنكيف!...؟وارقيواعقدأفضلنظامنحوتطورأييتم
ولعلهعام،وقانونشاملقانونالثانيالقانونأنوالحقيقة...؟قانونأي

((.اإلطالقعلىكونيقانونأشمل
ينفيانأساسيينأمرينعلىينصالشاملالكونيالفيزيائيالقانونذلك
مخلوقفيهمابكلالكونأنهواألول:الخلقويُثبتانالمزعوم،التطور
وجزءمخلوقةأنهابحكماألحياءأنواعكلإن:الثاني.الزوالإلىوسائر

والتيالوراثيةبرمجتهاوفقالمحددةدورتهاتعيشأيضاهيالكونمن
للــديناميكاالثــانيالقــانونوفــقوالفنــاءالتــدهورإلــىبالضــرورةتنتهــي

كائنإلىيتطورأنحيكائنألييُمكنفالكذلكاألمرأنوبما.الحرارية
األحياء،كلعلىينطبقوهذا.يموتثمطبيعتهوفقسيعيشوإنماآخر،

يستطيعواليتطور،ولنيتطور،ولمُخلقحيكائنكلأنقطعايعنيمما
.الكونيالفيزيائيالقانونلذلكخاضعألنهيتطورأنيريدواليتطور،أن

،باطلزعمفهذااألحياء،علىينطبقالالقانونذلكأنصحيحاوليس
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وتنتهيبالوالدةتبدأحياةبدورةتمرأيضاهياألحياءأنواقعاالثابتألن
.األخرىالعمربمراحلمروراالموتثمبالشيخوخة
هيالخاليـا،مسـتوىعلـىيحـدثاألمرونفـس ضاف لـذلكتخضعأي
قانون، يافتُصابال تتراكمبالألنتروب لتيالطفراتبداخلها،ف عنتعجزا

الحيالكائنفيعجزتموت،أنإلىوتنهارتضعفوبتراكمها،إصالحها
لىويمرضويشيخ الطفراتبسبباألحياءخالياأنوذلك.يموتأنإ

ذلكيحدث"الجينيةاالنتروبيا"بـالمعروفلالنحطاطتعرضهاوغيرها
تعملوهي؛الداخليةالصيانةبخاصيةتعالىهللافزودها،سريعةبوتيرة
بداخلهافتتراكم،%100بنسبةتعملاللكنهاجدا،عاليةتصحيحيةبنسبة

الضعفإلىبالكائنتنتهيحتىتدريجياالطفراتمنالضئيلةالنسبةهذه
تُطّورأنيُمكنهاالالطفراتأنقطعايعنيوهذا.واالنقراضواالنحطاط

كائن ماال لهوتدمرهتُضعفهالحي،وإن يةأيضاتدمربذلكوهي.وتقت حكا
!!المستمروالتطورالجدل

سانفوردجوناألمريكيالوراثةعالمذكرهماأيضاذلكعلىوالشاهد
الطفراتعنالنظربغضبأنه"الجينوموسرالجينيةاألنتروبيا"كتابهفي

فإن-جداكثيرة-ضارةآو-جداقليلةوهي–مفيدةأهيالخليةتصيبالتي
ظاهرةألن،وتدهورهاانحطاطهايوقفلنفإنهالخليةتدهورأبطأإنذلك

يةمورثاتانحطاط هاعلىتعملوتدهورهاالخل علىينطبقوهذاتآكل
المعلوماتنسخفيأخطاءهيالطفراتبأنعلما.الحيةالكائناتجميع
فيوظيفتهويفقديتدهوروبتراكمهاالنوويالحمضتُصيبالخليةبداخل
.النهاية

حكايةعنشحرورقالهماكلفإنالعلمية،المعطياتتلكمنوانطالقا
والكون،والنباتاتاألحياءتطورفيوتأثيرهاالطبيعة،فيالتناقضاتجدل

والشرع،والعلم،معتتفقوال،فارغةودعاوىباطلة،مزاعمإالهوما
الثنائيةوجودأنكما.وأهواءوأوهامأباطيلإالهيوما،واقعوال،عقل

التناقض،علىقائمةليستوأحيائهبجمادهالكونفيوالحركيةوالزوجية
والتعاونوالتناغمالتكاملعلىقائمةهيوإنمااالستمرارية،علىوال

.الثباتإطارفيالتغيربينجمعا
:العضويبالتطورقولهفيشحرورتأويالتنقض:ثالثا

بيناوقد-الطبيعةفيواالستمراريةالتناقضعنشحرورتكلمعندما
العضوي،بتطورهاوقالالحية،الكائناتعلىزعمهطبقفإنه-بطالنهما

ليعبرالكتابفيالبشرمصطلحوردقد):فقالاألول،البشربهاألحقثم
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الحيةالمخلوقاتكبقيةالحياةصفةلهحيلكائنالفيزيولوجيالوجودعن
طريقعنوتطورتالحياةنمتكيفللجدلاألولالقانونفيشرحتوقد

وقدالبشرظهورإلىأدتالتيالحياتيةالطفراتعلىيحتويالذيالبث
فيهاظهرتالتيالفترةفيمستقلحيككائنالظهورفيالبشرمتميز
نَخلَقَُكم }األنعام ْنلَُكمَوأَنَزَلَزْوَجَهاِمْنَهاَجعََلثُمَّتَواِحدَةٍنَّتْفٍسّمِ اأْلَْنعَاِمّمِ
َهاتُِكْمبُُطوِنفِييَْخلُقُُكْمأَْزَواجٍثََمانِيَةَ ًأُمَّت ثاََلٍثُظلَُماٍتفِيَخْلٍقبَْعِدِمنَخْلقا
ُذَِلُكُم الزمر){ [6:الزمر]تُْصَرفُوَنفَأَنَّتىُهَوإِالَّتإِلَهَاَلاْلُمْلُكلَهَُربُّمُكْمَّت

ظهورمعتزامنقدالبشرياإلنسانوجودأننالحظاآليةهذهففي(.6
وكيف.والتنزيلاإلنزالمعنىالذكرمفرداتبحثفيشرحتوقداألنعام

وهيبهامرالتيالتطورمراحلبكليمراألمرحمفياإلنسانأن
الحيوانيةوالمرحلةالبحريةالحيوانيةالمرحلةوهيالثالثالظلمات
إحدىالكتابشرحوعندا.البريةالحيوانيةوالمرحلةالبريةالبحرية
ولقد }:قالالجانمعبالمقارنةوذلكالعامبالمعنىاإلنسانخلقمراحل

تطورلقد)و.(.(26الحجر){ مسنونحمأمنصلصاٍلمناإلنسانخلقنا
الشيءبينالذهنيبالربط”البهائمبقية“منوتميزالبشرمناإلنسان

.(لغويةصيغةخاللمنوذلكوصورته
وأباطيلهشحرورأوهاممنوهووتفصيال،جملةباطلالقولذلك:أقول

او،جاهلإاليقولهوال.وخداعهوغشهوتدليساتهتحريفاتهومنوأهوائه،
وتفصيل.وترصدإصرارسابقعنالتحريفعلىُمصرهوىصاحب

زعمهواإلنسانومنهاالحيةللكائناتالعضويبالتطورقولهإن،أوالذلك
بخرافةالقولأنكما.يؤيدهواحددليالواليقدمأندونمنقالهقطعاباطل

الوراثةوعلموالشرع،الحفرياتعلمبأدلةقطعاباطلكالمهوالتطور
واحددليلواليوجدالأنهكماجهة،منالمخبريةوالتجارب،والواقع
عنــدوليــس.أخــرىجهــةمــنالعضــويالتطــورخرافــةيثبــتصــحيح

الحفرياتوتزويروالتحريفوالكذب،والظنوناألوهامإالالتطوريين
ألقامواصحيحواحددليلعندهمولوتزويرها،عنيعجزونالتيوإخفاء

لدنيا لما عدوهاو لهأنكما.يُق يةالطفراتبأنقو لىأدتالحيات تطورإ
شحرورجهلعلىوشاهدوُمضحكباطلكالمهواألرضعلىاألحياء
وهياألحياء،تُطّورأنيستحيلالطفراتألن.والناسالعلمعلىوكذبه

.سابقابيناهكماتنفعهاوالفتضرهاالخالياتُصيبأمراض
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العضوي،وتُبطلالتطوربخرافةالقولتنقضالتيالعلميةاألدلةوأما
لكنيكتبي،بعضفيفصلتهاأنسبقجدا،كثيرةفهيشحرورمزاعم

.القارئعلىوتخفيفالإلطالةتجنباموجزةأدلةخمسةهنامنهاأذكر
-الكمبريالعصرفياألحياءأنالمكتشفةالحفرياتمنتبين:أولها

منتظهر،لمسنةمالييرثالثةنحوإلىقبلهوماسنةمليون550نحومنذ
وبينوهالتطوريونيدعيكماتطوريةحياةشجرةلهاكانتوالواحدسلف

ما-المزعومةشـجرتهمفي ما-األولالشـكلفيك متفرقةظهرت؛وإن
منتشرةإحيائيةمجموعاتشكلفيبعضهاعنومنفصلةومتنوعةومتعددة

.الحياةتاريخفيرئيسيةحلقةالكمبرياالنفجاريشكل))و.األرضفي
بدأأنالمرءيتوقع،صحيًحاالتطوركانوإذا منواحدبنوعالسجلي

يةالحياة لىيزدادثم،الحيوان لكومع.وهكذا،نوعينإ أظهرت،ذ
منهاكل،البدايةفيموجودةكانتالُشعبجميعأناألحفوريةالدراسات

.الحياةقيدعلىوالبقاءللعملبالكاملمجهزمنهاوكلاآلخرعنمتميز
يةاألسماكوحـتى نتالفقار العصرمناألسفلالجـزءفيموجـودةكا

مبري ياءبعضانقرضتلقـد.الك سنواتخـاللاألح كن،الالحقـةال ل
فيموجودةتطوريةشجرةتوجدال.الحاضرالوقتإلىاستمرمعظمها

بالعشبأشبههو،ذلكمنبدال.وتالميذهداروينادعىكما،الحفريات
وجودإلىتشيرحفريةأدلةالكمبريقاعدةفيتوجدولم.((.شجرةمن

.األحياءلتلكمشتركةأصول
األحفوريةاألدلةغياب))أظهرتالحفريةالشواهدأن،أيضاومنها

.وواقعيحقيقيغيابوهو((الكائناتبيناالنتقاليةالمتوسطةللمراحل
نواعوكانت وتُبدي،جدامفاجئبشكلالتسلسل))فيتظهراألحياءأ
ولم((....السجل فيوجودهاأثناءالتغيرمنمعدومةأوضئيلةدرجة
حقيقتينأظهروإنما،البطءشديدوالسريعاتطوراالحفرياتسجليكشف

فجــأةتظهـرفكانــتلألحيــاء،والمفــاجئالمكتمـلالظهـور:همـاهــامتين،
ظهرتأنهاكمااألحياءفكانت،والركودالثبات:الثانية.تماماومكتملة
هامكتملة يتفإن هاعلىبق عديالتمعهيئت ناتصلحتىضئيلةت أوإلي

قاتأصالوجودفال.تنقرض يةللحل ينالتطوريةاالنتقال ممااألحياء،ب
.العضويبالتطورالقولبطالنيعني

لةفيتظهراألحياءظلتوقد يةانفجاراتحا بنسبمتكررةإحيائ
تظهر.جداكبيرةانقراضاتبعدظهرتانفجاراتخمسةأكبرهامختلفة،

ماإيجازويُمكن.لهاسلفوالبعضهاعنمنفصلةمجموعاتشكلفي
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فيُمبينهوكمااآلتيالجدولفيوشاملمركزبشكلوتوضيحهقلناه
األرض،وجهعلىلألحياءالحقيقيالتاريخيُمثلجدولوهو.الثانيالشكل
بت نةهيكما–التطورشجرةوينقضالخلقيُث -األولالشكلفيمبي

اختلقهــازائفــةوهميــةشــجرةألنهــانســفاوينســفهاأساســهامــنويُهــدمها
.مقاسهمعلىوفّصلوهاالتطوريون

لألحياءالحقيقيالتاريخيُمثل2:شالتطوريونواختلقهاتوهمهاكماالتطورشجرة-1:ش

تاريخسادالذي-التطور-التغيرعدمظاهرةفييتمثل:الثانيالدليل
تنطبقوشاملةعامةظاهرةوهي.اليومإلىالكمبريقبلمامنذاألحياء

فكانت.الجيولوجيةاألزمنةكلوفيومجموعاتهااألحياءأنواعكلعلى
كلعلىغالبةسمةالمفاجئوالظهور-الدائمالركود-التغيرعدمظاهرة
نتالظاهرةهذه.األحياء ستمرعندماكا ينت سنينمالي لكلمصاحبةال
مااألحياء هاإ لتياالنقراضاتبسبباألحياءلمعظمبالنسبةتتوقفأن ا

سبقكماجديدةأحياءبعدهاوتظهر،سلفدونتنقرضوهناتُبيدها،كانت
السنينمنالماليينمئاتوتعيشالحياةقيدعلىتستمرأنهاوإمابيناه؛أن

والجراثيمكالبكترياالمجهريةاألحياءحالهوكمااليوم،إلىحيةوتبقى
ـواعومختـلـفوالفيروســات، .وغيرهــاواليعاســيبكالنمــلالحشــراتأـن

لدائمالركودفظاهرة لتيبنوعيها دليلهيوحديثاقديمااألحياءسادتا
ينقضهاالدائمالركودألنالعضوي،التطورلخرافةمكانالانهعلىقطعي

أبيدتحتىتطوردونراكدةظلتالمنقرضةاألحياءألن.ونتائجهبوجوده
لم فا،تركتوالتتطورف كدةواألحياءخل هاعلىهيالمستمرةالرا حال

%70نحوأجناسهمنبقيتالنوعوهذا.اليومإلىتتطورفلموطبيعتها
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تــؤرققطعيــةدامغــةأدلــةبحــقيُمثــلوهــو.تتغــيرأندوناليــومإلــى
.وفرعاأصالوتهدمهاشجرتهموتنقضالتطوريين

الوسيطةللحلقاتالتامالغياب:-التطوربطالنعلى–الثالثالدليل
ية لو،االنتقال طوركانف قةالت ية،حقي ئاتبلعشراتلوجـدناعلم وم
ين يةوالمتحجراتالحفرياتمنالمالي لتياالنتقال ينا التطورحدوثتب

تطوريةحاالتعبرتدريجياالكائنيتطوربحيثالتطوريةاآلليةحسب
أوالخمس،أوالسدس،مثالبلغتقدالتحولنسبةفيهانجدهاكأن،انتقالية
نوعإلىنوعمننهائياالكائنيتحولحتىالنصفأوالثلث،أوالربع،

الحفرياتفيقطعالهوجودالاألمرهذالكن.التطوريينزعمحسبآخر
بطالنعلىقطعيدليلوغيابها.المخبريةالتجاربفيوالالواقعوال

الماءكخلد،وسيطةحلقاتتمثلكائناتبوجودالزعمينفعوالالتطور
يقبلوال،وحديثاقديماطبيعتهعلىهوالكائنهذاأنالصحيحألنمثال،

وإالالطبيعةتلكعلىمخلوقفهو.تطورهتنفيصفاتيجمعألنهالتطور
طوركانلـووجودهـاالمفـروضالحفريـاتمنالمالييـنأيـن حقيقـةالت

الحلقاتماليينعلىلعثرنا"علميةحقيقة"التطوركانفلو.علمية؟؟
ماالوسـيطة، عثرلـمأننـاوب طورأنشـكفالذلـك،علـىن العضويالت
.يحدثولنلمالمزعوم

وقطعيةبلدامغةوأدلتهالوراثة،علمبمعطياتيتعلق:الرابعالدليل
ـقإثبــاتفــي تالعبــاتمعهــاتنـفـعوالوشــجرته،التطــورونـقـضالخـل

نات فاتوتخمي ماالتطوريينوتحري قونيختلقونهفي شبهاتمنبهويتعل
علىتطوريةتخريجاتويُخرجونهاالوراثةعلمباسميُثيرونهاوشكوك
موضــعهنــاليــسوالخــداعوالتحــريفالغــشوســائلبمختلــفمقاســهم
منإنه:فمنها،وشجرتهالتطورتنقضالتيالوراثةعلمأدلةوأما.تفصيلها

وإن،نوعهخارجيتناسلأنيُمكنهالاألحياءأنواعمننوعكلأنالثابت
ثمالبغل،فينتجوالحمارالحصانبينيحدثكماالواحدالجنسضمنحدث

معوال،القرودمعيتناسلأنيُمكنهالمثالواإلنسان.التناسليتوقف
اإلنسانبينالتناسلمحاوالتكلبالفشلباءتوقدالحيوانات،منغيرها

التيالوراثيةبرمجتهلهاألحياءمننوعكلأنومنها.األخرىواألحياء
والصفاتهفيوتتحكمتوجههالتيوهيسالالتهأفرادضمننوعهتحدد
.يتطورأنيريدواليتطور،أنيستطيعواليتطور،فالمخالفتها،يُمكنه
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الالمكتسبةالصفاتأنوالمشهودةالمخبريةبالتجاربثَبُتانهأيضاومنها
طبيعتهاعنوتخرجتتطورأنيُمكنهاالاألحياءأنيعنيمماتورث،

فياألحياءتصيبالتيالطفراتأنومنها.الوراثيةبرمجتهافيالمحفوظة
أنواعإلىاألنواعتطورأنيُمكنهاالالمخابرفيتُحدثالتيأوالطبيعة
وتطويرهالكائنطبيعةتغييريُمكنهاوالالخليةفيهدمعاملألنهاجديدة،

ناهكماعضويا عنيوهذا.سابقابي علمفيالتطوريينجهودكلأني
جهودهمعنتختلفالتحريفيةجهودهيالتطوريةالعقيدةلتأييدالوراثة

فةأعمالكلهافهي.الحفرياتعلمفيالتضليلية تةزائ ُمغرضةمتهاف
فاتتكشفُمخادعة قدمجهة،منوفضائحهمالتطوريينتحري لةوت األد

.أخرىجهةمنالخلقأدلةوصحةالتطوربطالنعلىالصحيحة
أظهرتقدأنهومفادهالحفريات،بدليليتعلق:-الخامس-األخيرالدليل

وعاشتعاصرتكثيرةحديثةأحياءعلىالعثورتمأنهالكشوفاتمنكثير
وجدتسنة،مليون70نحومنذالزواحفمنوغيرهاالديناصوراتمع

األمريكيالحفرياتعالمذكرهماذلكمن.الصخريةطبقاتهانفسفيمعها
جميعفيالحديثةالحيواناتمنالكثيرعلىالعثورتمبأنهفيرنركارل

،الجوراســـي،والترياســـي:هـــي،الديناصـــوراتصـــخورطبقـــات
:واألنواعاألجناسمختلفمنحفرياتعلىفيهاالعثورتم.والطباشيري

والمحار،والقشريات،كالحشارات،ومفصليات،فقريات،وال،فقاريات
والثدييات،والطيور،والزواحف،والبرمائيات،واألسماكواألسفنج،

:اآلنالموجودةتشبهالتياألسماكومن.الطبقاتتلكنفسفيكلهاتظهر
فيوالسلمندرالضفادعومنها.والرنجةالحفش،وسمكالسلمون،سمك

قع لزواحفومن.الديناصوراتموا لتيا لكنفسفيعليهاالعثورتما ت
والســحالي،األفــاعي،:اآلنالموجــودلألحيــاءمشــابهةوهــيالطبقــات،

التيالحديثةاألحياءتلكأنعلىفيرنركارلوأكد.والتماسيحوالسالحف،
والإخفاؤهاتمقدطبقاتهانفسفيوالديناصوراتالزواحفمعوجدت

.الطبيعيللتاريخاألمريكيكالمتحفالمعروفة،العالميةالمتاحفتعرضها
األحافيرهذهمنكبيرةأعدادلديهاالكبرىالمتاحفأن))أيضاوذكر

سفليالطابقفي" تماللكن"ال قدالمعرضأمناءإن:وقال.عرضهاي
الذي"الديناصوراتعمر"عرضبرؤية"مهتمينغير"الناسأنأخبروه
ناتيعرض لىالحديثالطرازمنكائ نبإ لزواحفجا .((العمالقةا
يهتمونالالناسوليسالناس،عنأخفوهاالذينهمالتطوريينأنوالحقيقة

أصال؟؟بهالهمعلمالوهمبهايهتمونفكيفبها،
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ما مرأنوب الحديثـةاألحيـاءأنيـزعمونوالتطوريـونكذلك،األ
ثدييات فإن،منهاتطورتوإنماالديناصوراتتعاصرلموالطيور،كال

عنيشك،دونمنباطلهذازعمهم ثديياتأنقطعاوي لموالطيورال
لزواحفوالالديناصوراتمنتتطور الألنه.األحياءمنغيرهاوالا
ثديياتيُمكن عاصرتهاقدوهيالديناصوراتمنتتطورأنوالطيورلل

ماوصحةهذا،صحةيؤكدومما.والمكانالزماننفسفيمعهاوعاشت
صحةعدمويثُبتجهة،منالمكتشفةالحفرياتتلكعنالعالمذلكقاله
بطالنكلهاأثبتتالسابقةاألدلةأنهوأخرى؛جهةمنالتطوررينقول

وتعضدناحية،منقالتهماوأكد-الخامس-الدليلهذافجاء.بالتطورالقول
التطورونقضالخلقإثباتعلىكلهاواتفقتثانية،ناحيةمنأيضاهوبها

.ثالثةناحيةمنالعضوي
بحكمباطلفهوسبقتهأحياءمنتطّورالبشربأنشحرورقولإن:ثانيا

فةالعضويالتطورأن ناهكماباسمهكبيرةوكذبةبالعلمُمتسترةخرا بي
فةقولهعلىشحروراستداللأنكما.أعاله :تعالىبقولهالتطوربخرا

نَخلَقَُكم) نَزَلَزْوَجَهاِمْنَهاَجعََلثُمَّتَواِحدَةٍنَّتْفٍسّمِ ْنلَُكمَوأَ ثََمانِيَةَاأْلَْنعَاِمّمِ
َهاتُِكْمبُُطوِنفِييَْخلُقُُكْمأَْزَواجٍ ًأُمَّت ُذَِلُكُمثاََلٍثُظلَُماٍتفِيَخْلٍقبَْعِدِمنَخْلقا َّت
عليهشاهدهو،[(6:الزمر]تُْصَرفُوَنفَأَنَّتىُهَوإِالَّتإِلَهَاَلاْلُمْلُكلَهَُربُّمُكْم
فيصريحةاآليةتلكألن.لهواهانتصاراويُحرفهالقرآنعلىيكذببأنه
"قالوإنما"طوركم"يقلولماألخرىاألحياءخلقكماخلقناهللاأن

تغيراتحدوثهوالتطورألنيتطابقان،واليتناقضانوالفعالن،"خلقكم
الخلقلكنجديدا؛كائناويصبحيتغيرحتىالكائنفيمستمرةعضوية

وهذا،لهسلفالجديدكائنإيجادفهو.عدمبعدأوعدم،مناإليجاديعني
استداللهأنكما.بينهماالجمعيُمكنوالأيضاوينقضهالتطورخالف
قالتاآليةألنوالتحريف،بالكذبعليهشاهدهوزعمهعلىاألنعامبإنزال

هللاأنزلهاوإنماتتطور،لمفهيطّورها،أنهتقلولماألنعام،انزلهللابأن
لىتعالى جهةمنأيضامخلوقةوهيجهة،منخارجهامناألرضإ
َوِمْنَهاَوَمنَافُِعِدْفٌءفِيَهالَُكْمَخلَقََهاَواألَْنعَاَم):تعــالىقولــهبــدليلأخــرى
تتكلمفلماذاُمتطّورة،وليستومخلوقةُمنزلةفهي.([5:النحل]تَأُْكلُوَن

.!!والناس؟؟والقرآنهللاعلىاالفتراءوتتعمدعلم،بالشحروريا
آدمأنبمعنى،البشرمنتطوراإلنسانبأنشحرورزعمإن:ثالثا

اسمهسبقهكائنمنتطورنفسههووإنماالبشر،هوليسالسالمعليه
وخرافةشكبالباطلالعضويالتطور،ألنقطعاباطلزعمهوالبشر



96

والسنةالقرآنبأدلةأيضاباطلبذلكالقولوألنأعاله،بيناهكماالعلمباسم
هموأوالدهالبشر،هووآدمآدم،هوالبشرأنوبينتأكدتالتيالصحيحة،

أهملها،كثيرةذلكعلىواألدلة.أيضاآدمبنووهماإلنسان،وهمبشر،
.هواهحسببعضهاوحّرفشحرور

وأولبشر،وأولإنسانأولهوآدمأنهيالحقيقةأنهوذلكوتفصيل
بشرإنسانكلأنصحيحاوليس-.السالمعليه–آدمهوبشروأولإنسان
بشر؛إنسانكلوليسإنسانبشركل:العكسوال،إنسانبشركلوليس
إنسانآدمبنيوكلإنسان،بشروكلبشر،إنسانكلأنهيالحقيقةوإنما

.إنسانوأولبشرأولهوآدمأنكماوبشر،
يان فريقنأهوذلكوب ينالت ينآدمب ينأواألول،اإلنسانوب آدمب

وجودعلىيدلوالمخلوقيّنوجودعلىيدلذلكأنبدعوىاألولوالبشر
للنصوصتحريفوفيهباطلتفريقهوأسماء،ثالثةلهواحدمخلوق

:أسماءثالثةلهآدمأنهووالصحيح.عليهاوافتراءبهاوتالعبالشرعية
هاوهيوالبشر،واإلنسان،آدم، حدلمسمىكل يه-أدمهووا -السالمعل

ألنالثالثةاألسماءبتلكآدمُسمي.مسمياتلثالثةوال،لمسميّيّنوليست
آدمفاسم.بهاتميزالتيالصفاتمنأكثرأوأساسيةصفةيُمثلمنهاكال
لونه،فيلسمرةوقيلاألرض،أديممنجسده))لكونبذلكُسميأنهقيل
وقوىمختلفةعناصرمنلكونهبذلكُسميوقيلأسمر،نحوآدمرجليقال

الجلد،ظاهرالبشرةمنمأخوذبالبشرآدمتسميةأصلأنوقيل.((متفرقة
منجلدهبظهوراعتبارابالبشراإلنسانعنوُعبّروأبشاربُشرجمعها))و

واستويالوبرأوالشعرأوالصوفعليهاالتيالحيواناتبخالفالشعر
أنهصفاتهمنألنإنساناُسميأنهوقيل.((والجمعالواحدالبشرلفظفي

.ينسى
العربلغةفيمعروفواحدمسمىعلىأسماءعدةإطالقبأنعلما

غاتوفي سماءعدةكإطالقهم.األخرىالشعوبل سيف،علىأ هاال :من
هــذاأيضــاالقــرآناســتخدموقــد.والبتــاروالمهنــد،والحســام،الصــارم،
األخروي،المعادعلىأيضاأطلقهفقدآدمعلىأطلقهفكما،األسلوب

اآلخرةويوم،التغابنويومالحشر،ويومالحساب،ويومالقيامة،يوم:فهو
والفردوس،الخلد،ودارالنعيم،دار:فهيالجنة،علىأطلقهاألمرونفس.

.النارعنيُقالاألمرونفس.اآلخرةدارو،السالمودارالقرار،ودار
ما صحيحةواألحاديـثالقرآنيـةاآليـاتبـأنعل صلتال األمرذلـكف
أنهابدليل،وأمثالهشحرورزعمهمابطالنعلىبنفسهاوتشهدووضحته
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علىتطلقهاولمالسالمعليهآدمهوواحدمخلوقعلىاألسماءتلكأطلقت
.بعدهمنآدمأبناءعلىاألسماءتلكأطلقتثم.ثالثةعلىوالشخصين
الشرعيةوالنصوص.والبشرواإلنسان،آدم،بنيوالسنةالكتابفسماهم
ـة ـتاآلتـي ـكتُثـب ـضذـل ـزاعموتنـق ـاتـم ـهشــحروروتحريـف ـنوأمثاـل ـم

.التطوريين
):تعــالىكقولــهاألول،باإلنســانتتعلــقنصــوصمنهــا َخْلَقَوبَدَأَ)

نَساِن نُساَللٍَةِمننَْسلَهَُجعََلثُمَّتِطيٍنِمناإْلِ اءّمِ ِهيٍنمَّت اهُثُمَّتمَّت يِهَونَفََخَسوَّت فِ
وِحِهِمن )رُّم (9-7:الســجدة( )،( ْنَصْلَصاٍلِمناإِلنَساَنَخلَْقنَاَولَقَْد) َحَمإٍّمِ

ْسنُوٍن نَساَنَخلَْقنَاَولَقَْد))،و((26:الحجر()مَّت نُساَللٍَةِمناإْلِ َجعَْلنَاهُثُمَّتِطيٍنّمِ
ِكيــٍنقََراٍرفِينُْطفَةً فََخلَْقنَاُمْضغَةًاْلعَلَقَةَفََخلَْقنَاَعلَقَةًالنُّمْطفَةََخلَْقنَاثُمَّتمَّت

ًاْلُمْضغَةَ ًاْلِعَظاَمفََكَسْونَاِعَظاما ًأَنَشأْنَاهُثُمَّتلَْحما قا ُفَتَبَاَرَكآَخَرَخْل أَْحَسُنَّت
.(14-12:المؤمنون()اْلَخاِلِقيَن
اإِلنَساَنَخلَْقنَاَولَقَْد)):تعالىكقولهاألولبالبشرتتعلقنصوصومنها

ْنَصْلَصاٍلِمن ْسنُوٍنَحَمإٍّمِ َوإِْذالسَّتُموِمنَّتاِرِمنقَْبُلِمنَخلَْقنَاهَُواْلَجآنَّتمَّت
ًَخاِلٌقإِنِّيِلْلَمالَئَِكِةَربُّمَكقَاَل نبََشرا ْنَصْلَصاٍلّمِ ْسنُوٍنَحَمإٍّمِ ْيتُهُفَإِذَامَّت َسوَّت

يِهَونَفَْخُت وِحيِمنفِ إِالَّتأَْجَمعُوَنُكلُّمُهْماْلَمآلئَِكةُفََسَجدََساِجِديَنلَهُفَقَعُواْرُّم
َمَعتَُكوَنأاَلَّتلََكَماإِْبِليــُسيَاقَاَلالسَّتاِجِديَنَمَعيَُكوَنأَنأَبَىإِْبِليــَس

َْسُجدَأَُكنلَْمقَاَلالسَّتاِجِديَن ْنَصْلَصاٍلِمنَخلَْقتَهُِلبََشٍرأّلِ ْسنُوٍنَحَمإٍّمِ ()مَّت
ًَخاِلٌقإِنِّيِلْلَماَلئَِكِةَربُّمَكقَاَلإِْذ))و((.33-26:الحجر فَإِذَاِطيٍنِمنبََشرا
ْيتُهُ ـِهَونَفَْخُتَسوَّت وِحيِمنفِـي ُكلُّمُهْماْلَماَلئَِكةُفََسَجدََساِجِديَنلَهُفَقَعُوارُّم

يَسإِالَّتأَْجَمعُوَن يُسيَاقَاَلاْلَكافِِريَنِمْنَوَكاَناْستَْكبََرإِْبِل أَنَمنَعََكَماإِْبِل
ْنهَُخْيٌرأَنَاقَاَلاْلعَاِليَنِمَنُكنَتأَْمأَْستَْكبَْرَتبِيَدَيَّتَخلَْقُتِلَماتَْسُجدَ َخلَْقتَنِيّمِ

((.76-71:ص()ِطيٍنِمنَوَخلَْقتَهُنَّتاٍرِمن
ألنهمااألولاإلنساننفسههواألولالبشرأناآلياتتلكمنواضح

شخصأمامفنحن،تكونهماومراحلأصلهمافيواحدبوصفُوصفا
ْنَصْلَصاٍل))،ومنطينمنمخلوق:صفاتهمنواحد ْسنُوٍنَحَمإٍّمِ ،((مَّت

اهُثُمَّت))الروحونفخالتسويةثم وِحِهِمنفِيِهَونَفََخَسوَّت ))،و((9-7:السجدة()رُّم
ْيتُهُفَإِذَا يِهَونَفَْخُتَسوَّت وِحيِمنفِ هواألولفاإلنسان((.29:الحجر()(رُّم

.سبقهكائنمنيُطّورهولمخلقاهللاخلقهوقداألول،البشرنفسه
أساسيتين،بصفتيّنووصفتهباسمهالسالمعليهآدمذكرتنصوصومنها

نه:هما وهما،مالئكتهلهأسجدهللاوأن،وطينتراب،منمخلوقا
ثُمَّتَخلَْقنَاُكْمَولَقَْد)):تعالىقولهبدليلاألول،البشربهماُوصفصفتان
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ْرنَاُكْم ـَسإِالَّتفََسَجدُواْآلدََماْسُجدُواِْلْلَمآلئَِكِةقُْلنَاثُمَّتَصوَّت َنيَُكنلَْمإِْبِلـي ّمِ
ْقَاَلأََمْرتَُكإِْذتَْسُجدَأاَلَّتَمنَعََكَماقَاَلالسَّتاِجِديَن ْنهَُخْيٌرأَنَا نَّتاٍرِمنَخلَْقتَنِيّمِ

ِِعندَِعيَسىَمثََلإِنَّت))و((.12-11:األعراف()ِطيٍنِمنَوَخلَْقتَهُ َكَمثَِلّ
أَْنآيَاتِِهَوِمْن))و((.59:عمرانآل()فَيَُكوُنُكنلَهُقَاَلثِمَّتتَُراٍبِمنَخلَقَهُآدََم

نَخلَقَُكم ((.20:الروم()تَنتَِشُروَنبََشٌرأَنتُمإِذَاثُمَّتتَُراٍبّمِ
ـك البشــرنفســههــووآدمآدم،نفســههــواألولالبشــرأنيعــنيوذـل

البشروأناألول،البشرنفسههواألولاإلنسانأنتبينأنهوبما.األول
آدمهواألولاإلنسانأنبالضرورةيعنيهذافإن،آدمنفسههواألول
.سبقهكائنمنيُطّورهولمخاصاخلقاتعالىهللاخلقهوقدالسالم،عليه

هللاأنمنها:اآلتيةالشرعيةالشواهدوتعمقهاوتُثبتهاتؤيدهاالحقيقةتلك
كقولهطين،منخلقوابأنهموآدماألولوالبشراألولاإلنسانوصفتعالى
عالى ):ت نَساِنَخْلَقَوبَدَأَ) )ِطيـٍنِمناإْلِ (9-7:السـجدة( )،و( َربُّمَكقَاَلإِْذ)

اْسُجدُواِْلْلَمآلئَِكِةقُْلنَاثم))و(.70:ص()ِطيٍنِمنبََشراًَخاِلٌقإِنِّيِلْلَماَلئَِكِة
يَسإِالَّتفََسَجدُواْآلدََم َنيَُكنلَْمإِْبِل إِْذتَْسُجدَأاَلَّتَمنَعََكَماقَاَلالسَّتاِجِديَنّمِ

ْقَاَلأََمْرتَُك ْنهَُخْيٌرأَنَا ـــٍنِمنَوَخلَْقتَهُنَّتاٍرِمنَخلَْقتَنِيّمِ )ِطـي )
ثالثةلهالطينمنمخلوقواحدشخصأمامفنحن((.12-11:األعراف

.سبقهكائنمنيُطّورهولمخاصاخلقاهللاخلقهوقدأسماء،
كلنافيهاونندرجقرآنيةآياتتشملناواآلدميونالبشرنحنأنناومنها

يدلممااإلنسان،باسموأبنائهوآدماألولوالبشراألولاإلنسانعنتكلمت
َخْلَقَوبَدَأَ)):تعالىقولههيواآليات.اإلنسانهولنااسماشملأنعلى

نَساِن نُساَللٍَةِمننَْسلَهَُجعََلثُمَّتِطيٍنِمناإْلِ اءّمِ ِهيٍنمَّت اهُثُمَّتمَّت يِهَونَفََخَسوَّت فِ
وِحِهِمن نَساَنَخلَْقنَاَولَقَْد))و،((9-7:السجدة()رُّم نُساَللٍَةِمناإْلِ ثُمَّتِطيٍنّمِ

ِكيٍنقََراٍرفِينُْطفَةًَجعَْلنَاهُ فََخلَْقنَاُمْضغَةًاْلعَلَقَةَفََخلَْقنَاَعلَقَةًالنُّمْطفَةََخلَْقنَاثُمَّتمَّت
ًاْلُمْضغَةَ ًاْلِعَظاَمفََكَسْونَاِعَظاما ًأَنَشأْنَاهُثُمَّتلَْحما قا ُفَتَبَاَرَكآَخَرَخْل أَْحَسُنَّت
(.14-12:المؤمنون()اْلَخاِلِقيَن

لكمنواضح هااآلياتت ئه،األولاإلنسانعنتكلمتأن وهذاوأبنا
ناءفنحن.وأوالدهوآدماألولالبشربالضرورةيتضمن األولاإلنسانأب
شر شارت.وآدماألولوالب لىوأ سانخلقإ وهذاالطينمناألولاإلن
األولاإلنسانأنيعنيمما.أعالهبيناهكماوآدمالبشرعلىأيضاينطبق

سمانااسموأجمعأشملهواإلنساناسموأنوآدم،األولالبشرنفسههو
.بهتعالىهللا
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والبشراألول،اإلنسانعنيتكلمعندماالكريمالقرآنأنأيضاذلكومن
الواحداشخصايمثلونأنهمعلىهؤالءعنيتكلمالسالمعليهوآدماألول

.ثالثةأوشخصيّنيمثلونأنهم
أنناعلىيخاطبناهللاعبادنحنيخاطبناعندماالكريمالقرآنأنومنها

يُخاطبناوالاألول،والبشراألولواإلنسانآدمنفسههوواحدشخصأبناء
الَآدََمبَنِييَا)):تعالىقولهذلكمن.اثنينوالأباءثالثةأبناءأنناعلى

َنأَبََوْيُكمأَْخَرَجَكَماالشَّتْيَطاُنيَْفتِنَنَّتُكُم ِليُِريَُهَماِلبَاَسُهَماَعْنُهَمايَنِزُعاْلَجنَّتِةّمِ
أَْوِليَاءالشَّتيَاِطيَنَجعَْلنَاإِنَّتاتََرْونَُهْمالََحْيُثِمْنَوقَبِيلُهُُهَويََراُكْمإِنَّتهَُسْوَءاتِِهَما

((.27:األعراف()يُْؤِمنُوَنالَِللَّتِذيَن
أبناءأننابمعنىباإلنسان،اآلدمييننحنخاطبناتعالىهللاأنأيضاومنها

ـالىكقولــه،األولاإلنســان ):تـع نَساُنأَيُّمَهايَا) َكَمااإْلِ بَِربَِّكَغرَّت
)اْلَكِريِم (6:االنفطــار( )،و( ْينَا) نَساَنَوَوصَّت ًبَِواِلدَْيِهاإْلِ )ُحْسنا ـوت( :العنكـب

8) )،و( نَساَنإِنَّت) )ُخْسٍرلَِفياإْلِ (2:العصــر( )و،( لََظلُوٌماإِلنَساَنإِنَّت)
لَهَُونُْخِرُجُعنُِقِهفِيَطآئَِرهُأَْلَزْمنَاهُإِنَساٍنُكلَّت))و،((34:إبراهيم()َكفَّتاٌر
ًاْلِقيَاَمِةيَْوَم با النبييقولالحديثوفي((.13:اإلسراء()َمنُشوراًيَْلقَاهُِكتَا

فَيَأُْكُلَزْرًعايَْزَرُعأَْوَغْرًسايَْغِرُسُمْسِلٍمِمْنَما-:))والسالمالصالةعليه–
.((َصدَقَةٌبِِهلَهَُكاَنإِالَّتبَِهيَمةٌأَْوإِْنَساٌنأَْوَطْيٌرِمْنهُ

األول،البشرأبناءأننابمعنىبشر،أنناعلىإليناوأشارعناهللاوتكلم
َمهُأَنِلبََشٍرَكاَنَوَما)):تعالىكقوله ُيَُكلِّ ًإِالَّتَّت أَْوِحَجاٍبَوَراءِمنأَْوَوْحيا
يٌمَعِليٌّلإِنَّتهُيََشاُءَمابِإِْذنِِهفَيُوِحَيَرُسوالًيُْرِسَل شورى)َحِك (51:ال ).

يَواْشَربِيفَُكِلي))و ًَوقَّرِ نا اَعْي نَذَْرُتإِنِّيفَقُوِليأََحداًاْلبََشِرِمَنتََريِنَّتفَإِمَّت
ْحَمِن لرَّت ًِل َمفَلَْنَصْوما ًاْليَْوَمأَُكلِّ قَْوُلإِالَّتَهذَاإِْن))و،((26:مريم)إِنِسيّا

إِالَّتنََراَكَماقِْوِمِهِمنَكفَُرواْالَّتِذيَناْلَمألُفَقَاَل))،و((25:المدّثر()اْلبََشِر
ثْلَنَابََشراً أْيِبَاِدَيأََراِذلُنَاُهْمالَّتِذيَنإِالَّتاتَّتبَعََكنََراَكَوَماّمِ لرَّت لَُكْمنََرىَوَماا
نبَْيٌتلََكيَُكوَنأَْو))و،((27:هود)َكاِذبِيَننَُظنُّمُكْمبَْلفَْضٍلِمنَعلَْينَا ّمِ

َلَحتَّتىِلُرقِيَِّكنُّمْؤِمَنَولَنالسَّتَماءفِيتَْرقَىأَْوُزْخُرٍف ًَعلَْينَاتُنَّزِ با نَّتْقَرُؤهُِكتَا
ُسوالًبََشراًإاَلَّتُكنُتَهْلَربِّيُسْبَحاَنقُْل َمنََعَوَما))و،((93:اإلسراء)رَّت

ُأَبَعََثقَالُواْأَنإِالَّتاْلُهدَىَجاءُهُمإِْذيُْؤِمنُواْأَنالنَّتاَس ًّ ُسوالًبََشرا رَّت
(94:اإلســراء) )و،( لَّتَخاِسُروَنإِذاًإِنَّتُكْمِمثْلَُكْمبََشراًأََطْعتُمَولَئِْن)
َِحاَشَوقُْلَن))،و((34:المؤمنون) ّ َكِريٌمَملٌَكإِالَّتَهـذَاإِْنبََشراًَهـذَاَماِ
إنما))-:والسالمالصالةعليه–النبييقولالحديثوفي.((31:يوسف)

بعضمنبحجتهألحنيكونأنبعضكمولعلإليتختصمونوإنكمبشرأنا
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يأخذفالشيئاأخيهحقمنلهقضيتفمنأسمعمانحوعلىلهوأقضي
.((النارمنقطعةلهأقطعفإنما

اآدََمبَنِييَا:))سبحانهكقوله،آدمأبناءبأنناتعالىهللاوخاطبنا يَأْتِيَنَّتُكْمإِمَّت
نُكْمُرُسٌل وَنّمِ ُهْمَوالََعلَْيِهْمَخْوٌففاَلََوأَْصلََحاتَّتقَىفََمِنآيَاتِيَعلَْيُكْميَقُصُّم

(35:األعراف)يَْحَزنُوَن )و،( تَْعبُدُواالَّتأَنآدََمبَنِييَاإِلَْيُكْمأَْعَهْدأَلَْم)
يٌنَعدُوٌّللَُكْمإِنَّتهُالشَّتْيَطاَن بِ الشَّتْيَطاُنيَْفتِنَنَّتُكُمالَآدََمبَنِييَا))،و((60:يس()مُّم

َنأَبََوْيُكمأَْخَرَجَكَما يََراُكْمإِنَّتهَُسْوَءاتِِهَماِليُِريَُهَماِلبَاَسُهَماَعْنُهَمايَنِزُعاْلَجنَّتِةّمِ
الَِللَّتِذيَنأَْوِليَاءالشَّتيَاِطيَنَجعَْلنَاإِنَّتاتََرْونَُهْمالََحْيُثِمْنَوقَبِيلُهُُهَو

)يُْؤِمنُوَن .27:األعــراف( ) الصــالةعليــه–النــبييقــولالحــديثوفــي(
.((الدممجرىآدمابنمنيجريالشيطانإن))-:والسالم

وأنثى،ذكرومنواحدة،نفسمنتعالىهللاخلقناوقدكذلك،أنناوبما
الَّتِذيَربَّتُكُماتَّتقُواْالنَّتاُسأَيُّمَهايَا)):تعالىلقولهآدمبنيوسماناأبوان،ولنا

نَخلَقَُكم َكثِيراًِرَجاالًِمْنُهَماَوبَثَّتَزْوَجَهاِمْنَهاَوَخلََقَواِحدَةٍنَّتْفٍسّمِ
أَبََوْيُكمأَْخَرَجَكَماالشَّتْيَطاُنيَْفتِنَنَّتُكُمالَآدََمبَنِييَا))،و((1:النساء()َونَِساء

َن نَخلَْقنَاُكمإِنَّتاالنَّتاُسأَيُّمَهايَا))و،((27:األعراف()اْلَجنَّتِةّمِ َوأُنثَىذََكٍرّمِ
إِنَّتهُالشَّتْيَطاَنتَْعبُدُواالَّتأَنآدََمبَنِييَاإِلَْيُكْمأَْعَهْدأَلَْم))و،((13:الحجرات()

بِيٌنَعدُوٌّللَُكْم هوالسالمعليهآدمأنذلككلمنيتبينفإنه؛((60:يس)مُّم
البشرنفسههواألولاإلنسانواناألول،والبشراألول،اإلنساننفسه

أبناءفنحن.وآدماألولاإلنساننفسههواألولالبشروأن،وآدماألول،
تعالىهللاأوجدهوالبشر،،واإلنسان،آدم:أسماءثالثةلهواحدشخص
تسقطوبذلك.البشروبنو،اإلنسانوبنوآدم،بنو:فنحن.بالتطورالبالخلق
أنإلىأشارالشرعبأنزعمهمفيالتطوريينمنوأمثالهشحرورمزاعم

مزاعمإنها.آدممنهتطّورإنسانيشبهأوبشريشبهبمخلوقمسبوقآدم
.قطعاباطلةوشبهات
عا جاجيصحال:راب لهاالحت عالىبقو )ت إِنِّيِلْلَمالَئَِكةَربُّمَكقَاَلَوإِْذ)

َويَْسِفُكفِيَهايُْفِسدَُمنفِيَهاأَتَْجعَُلقَالُواَْخِليفَةًاألَْرِضفِيَجاِعٌل
َماء أنبدعوىالسالم،عليهآدمقبلبشربوجودللزعم،((30:البقرة]{..الدِّ

دليلهوبشراسيخلقبأنهأخبرهمعندماتعالىهللاعلىالمالئكةاعتراض
بلأوادمأوبشر،وجودعلى شبهماأوآدمق ألنهذلكيصحال.آدميُ

الشــرعقطعيـاتضـمنالصـحيحإطـارهفـييوضـعأنيجــباعـتراض
شرعاالثابتمنألنهذلكيصحال.ومعناهسياقهعنيُحّرفوالوُمحكماته

بشروأولإنسانوأولأبونافهو،السالمعليهآدمأبناءالبشرنحنأننا
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بــأنالعلــمأهــلبعــضقــولوأمــا.بــالتطورالبــالخلقتعــالىهللاأوجــده
كيفوإالآدمخلققبلأوادمُوجدانهعلىيدلربماالمالئكةاعتراض

هيفالحقيقة.الدماء؟فيهايسفكواألرضفيسيفسدبأنهالمالئكةعرفت
وجوديعنيوإنماقبلنابشروجوديعنيفالجدالبذلكسلمناوإنحتىأنه

وليسالدماءفيهاوسفكتاألرضفيأفسدتقبلناُوجدتعاقلةمخلوقات
حسمالشرعألن.حضاريةوالعقليةوالعضويةعالقةأيةوبينهابيننا

.تعالىهللاخلقهبشروأولإنسانأولوهوآدمأبناءبأنناأمرنا
عاقلةمخلوقاتوجودعلىقطعيادليالليسالمالئكةاعتراضبأنعلما

مناعترضتأنهايُحتملألنه.فيهاوأفسدتاألرضعلىوعاشتسبقتنا
ربماالتيالبشرصفاتعلىبناءالمستقبلوقراءةوالتخميناالحتمالباب

مماأو.األرضفيخليفةسيكونبأنهلههللاوصفمنبعضهاعرفوا
فيوكانتاألرضفيعاشتالتيالمخلوقاتصفاتعلىقياسااستنتجوه

فيالجنإفسادمنرأتهمماأو.بينهافيماللدماءوسفكواقتتالصراع
ناتوتسخيرهااألرض لىأدىممالصالحهاللحيوا لكن.دمائهاسفكإ

عليهآدمنفسهوهواألول،البشرهواألول،اإلنسانأنهوفيهالشكالذي
لذيهو،-السالم قاُخلقا له،ولمكائنمنيتطورولمخاصاخل يُسبققب
.مثلهبإنسان

التطــورعــنشــحرورقالــهمــاكــلأنذكرنــاهممــايُســتنتجوبــذلك
تة،ومزاعمباطل،كالمهوالبشرمناإلنسانوتطورالعضوي، متهاف

يهتشهد علىواإلصرارعلم،بالوالكالمللباطل،والتعصببالجهلعل
مهانتصاراوالتخريفالتحريفممارسة ئهألوها ما.وأهوا األمرأنوب

باطلهواإلنسانعنداللغةنشأةعنشحرورقالهماكلأنفالشك،كذلك
علىتركيزهأنكماجهة؛منالعضويالتطورخرافةعلىبناهألنهقطعا
وعلماشرعاالعضويالتطوربطالنألنومتهافتمحلهفيليساللغة

يستلزماإلنسانتطورعدمألنأساسها،منباللغةالمتعلقةمزاعمهينقض
!!.وأعضائهأجهزتهتطورعدمحتما

ما لث-الفصللهذاوختا ين-الثا يايتب قولبطالنجل يةال جدلبحكا
ناقض قرآنالطبيعةفيالت والزوجيةالثنائيةوجودألن،واستمرارهوال

علىوالالتناقض،علىقائمةليستوأحيائهبجمادهالكونفيوالحركية
والتعاون،واالنسجاموالتناغمالتكاملعلىقائمةهيوإنمااالستمرارية،

ً العضويبالتطورشحرورقولأنكما.الثباتإطارفيالتغيربينجمعا
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والواقع،والوحيالعلمبدليلقطعا،باطلقولهووالشرعبالعلموتستره
.هوىصاحبأوُمحرف،معاندجاحدأوجاهل،إالبهيقولوال

*****

الرابعالفصل
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ومعنيوالتنزيلاإلنزاللمعنىشحرورتأويالتنقض
الكريمالقرآنفياألمي

القرآنفيوالتنزيلاإلنزاللمعنىشحرورتأويلنقض:أوال
القرآنفياألميلمعنىشحرورتأويلنقض:ثانيا

ومعنيوالتنزيلاإلنزاللمعنىشحرورتأويالتنقض
الكريمالقرآنفياألمي
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َل القرآنفيواألميوالتنزيل،اإلنزالمعانيشحرورمحمدالكاتبأَوَّت
كريم يةتأويالتال وخداعمكروعن،وترصدإصراسابقعنتحريف

قاوأهوائه،ألوهامهانتصارا بذلكلهووصفي.سلفالهاَخططلماوتطبي
كماوعدلحقهووإنماله؛اتهاماواللكالمه،تحريفاوالعليه،كذباليس

:اآلتيينالمبحثيّنخاللمنسيتبين

:القرآنفيوالتنزيلاإلنزاللمعنىشحرورتأويلنقض:أوال
بينهما،والفرقالكريمالقرآنفيوالتنزيلاإلنزالعنشحرورتكلم

المفاتيحأحديعتبروالتنزيلاإلنزالبينالفرقشرحإن}:قالهممافكان
بمبادئكبيرةعالقةلهكماوالرسالةالنبوة:بشقيهالكتابلفهمالرئيسية

 }:تعالىقولهفهميمكنالوالتنزيلاإلنزالبينالفرقفهمفبدون.التأويل
ًَعلَْيُكْمأَنَزْلنَاقَْدآدََمبَنِييَا):وقوله،{ [25:الحديد]اْلَحِديدََوأَنَزْلنَا ِلبَاسا
ًَسْوَءاتُِكْميَُواِري وقالالحديدإنزالتمإنهقالإذ[(.26:األعراف]َوِريشا

نه نزالتمإ باسإ ًوقال.آدمبنيعلىالل ًأَنَزْلنَاهُإِنَّتا):أيضا نا ًقُْرآ َعَربِيّا
نفهمفكيف.{[1:القدر]اْلقَْدِرلَْيلَِةفِيأَنَزْلنَاهُإِنَّتا }:وقال.[(2:يوسف]

ْلنَانَْحُنإِنَّتا):فقالالتنزيلعنأماالقرآن؟وإنزالالحديدإنزال َعلَْيَكنَزَّت
ِِمَناْلِكتَاِبتَنِزيُل):وقال[(.23:اإلنسان]تَنِزيالًاْلقُْرآَن اْلَحِكيِماْلعَِزيِزَّت

ية] يٌل):وقال.{ [(2:الجاث َنتَنِز ْحَمِنّمِ لرَّت ِحيِما لرَّت ،([2:فصلت]ا
نتَنِزيٌل):وقال ّبِّمِ (.(...[80:الواقعة]اْلعَالَِميَنرَّت

نتَنِزيٌل)قولهبيننوفقفكيفالتنزيلماأ}و ّبِّمِ الواقعة){اْلعَالَِميَنرَّت
ْلنَانَْحُنإِنَّتا }و(80  }:قولهوبين(23اإلنسان){ تَنِزيالًاْلقُْرآَنَعلَْيَكنَزَّت

ْلنَا اْلَمنَّتَعلَْيُكُمَوأَنَزْلنَا)نفهموكيف؟{[80:طه]َوالسَّتْلَوىاْلَمنَّتَعلَْيُكُمَونَزَّت
أَنفَُسُهْمَكانُواَْولَـِكنَظلَُمونَاَوَماَرَزْقنَاُكْمَماَطيِّبَاِتِمنُكلُواَْوالسَّتْلَوى
والسلوىالمنفيوالتنزيلاإلنزالنفهمكيفأي؟[(57:البقرة]يَْظِلُموَن

ًقالوالسلوىالمنوعن”وأنزلنانزلنا“:قالالقرآنفعن.القرآنوفي :أيضا
لنا،“ :الفرقان]َطُهوراًَماًءالسَّتَماِءِمَنَوأَنَزْلنَا):قالالماءوعن”وأنزلنانزَّت

ْلنَا):،وقال[(48 ًَماًءالسَّتَماِءِمَنَونَزَّت بَاَركا اْلَحِصيِدَوَحبَّتَجنَّتاٍتبِِهفَأَنبَتْنَامُّم
ْكَرإِلَْيَكَوأَنَزْلنَا):قالالذكروعن.[(9:قـ] َلَماِللنَّتاِسِلتُبَيَِّنالذِّ إِلَْيِهْمنُّزِ

والتنزيلواإلنزالللقرآن؟والتنزيلاإلنزالهوفما.[(44:النحل...]
للمالئكةوالتنزيلواإلنزالللماء؟والتنزيلواإلنزالوالسلوى؟للمن

ْلنَاأَنَّتنَاَولَْو):المالئكةعنقالحيثوالذكر َوَكلَّتَمُهُماْلَمآلئَِكةَإِلَْيِهُمنَزَّت
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ًأَنَزْلنَاَولَْوَملٌَكَعلَْيِهأُنِزَللَْوالَوقَالُواْ)،و[(111:األنعام...]اْلَمْوتَى َملَكا
فيوالتنزيلاإلنزالنفهمكيف[(.8:األنعام]يُنَظُروَنالَثُمَّتاألْمُرلَّتقُِضَي

أي.الحقيقةقوانينمعوينسجمبعضمعبعضهاينسجمبشكلالحاالتهذه
.{موضوعيةمطابقةمعمنطقيرباطبينهمايكونأنيجب

ذكرها،آياتحولشبهاتوأثاركالمه،وأَشكلتساءلبعدماأنهثم
:واإلنزالالتنزيللنأخذواآلن}:فقالوالتنزيلاإلنزالتعريفإلىانتهى

هو:واإلنزال.اإلنسانيالوعيخارجموضوعينقلعمليةهو:فالتنزيل
لىالمدركغيرمناإلنساني،الوعيخارجالمنقولةالمادةنقلعملية إ

إنزالوجودحالةفيهذا.اإلنسانيةالمعرفةمجالدخلتأيالمدرك،
فيأما.والسلوىوالمنوالمالئكةوالماءالقرآنمثلواحدلشيءوتنزيل

هواإلنزالفإنواللباس،الحديدحالةفيكماتنزيلدونإنزالوجودحالة
اإلنزالعلىعاديةأمثلةاآلنلنأخذ.”فقطالمعرفةأي“فقطاإلدراكعملية

النصففيوالتكنولوجيةالعلميةالمكتشفاتبأنأنوهأنوأودوالتنزيل،
ثاني قرنمنال لتيهيالعشرينال ناسمحتا همل والتنزيلاإلنزالبف

.{.الدقةبهذهوالجعل
باراة:األولالمثال}و قدمكرمفيحيةم ينال ينالبرازيلب واألرجنت

منأحياءأناسمنالمؤلفوناألساسيونفالالعبون.المكسيكفيتجري
أنيريدشخصدمشقفيوهناك.المكسيكفييلعبونودموعظملحم

الحيةالمباراةدمشقفيالشخصهذايشهدفحتى.حيةالمباراةهذهيشهد
:التاليالشكلعلىبعملياتالقياميجبإدراكهضمنوتدخلالمكسيكفي
.إدراكأونقلأيعنالتكلمقبلفعالًللمباراةالماديالوجود1.
ًالمباراةالتقاط2. ًأووصورةصوتا .فقطصورةأوفقطصوتا
أنحاءكلإلىالصناعيةاألقماربواسطةاألمواجطريقعنالمباراةبث3.

.دمشقفيهابمااألرض
مرةويحولهااألمواجهذهيأخذالقط،راديوأوتلفزيونجهازوجود4.

فيالمشاهديدركذلكفعند.فقطصوتإلىأووصورةصوتإلىثانية
.(المكسيكمباراةفيحدثمادمشق

المباراةتسجلبأنوذلكبث،هناكيكنلمإذاللنقلثانيةحالةهناكثم)
ًفيديوشريطعلى ًكاسيتشريطعلىأووصورةصوتا وينقلهافقط،صوتا

فيديوجهازدمشقفييكونأنيجبالحالةهذهفي.دمشقإلىشخص
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المشاهدإدراكإلىتصلحتىالمباراةيعيدلكيتسجيلجهازأووتلفزيون
(.دمشقفي

المباراةعملية:التنزيلوأيناإلنزالأينالمثالهذافيلنناقشاآلن)و
هذهألنالتنزيل،هيدمشقإلىالمكسيكمناألمواجطريقعناألصلية
خارجمادياًحصلوالنقلدمشق،فيالمشاهدوعيخارجتمتالعملية
ما.األمواجبواسـطةالمشـاهدوعـي جهازإلـىاألمواجدخـولعمليـةأ

قبلمنلإلدراكقابلةحالةإلىأيوصورةصوتإلىليحولهاالتلفزيون
.{اإلنزالهوفهذاالمشاهد

القاهرةفييعيشإنسانإلىقاسيونجبلواقعنقلعملية:الثانيالمثال}و
:مخططاتطريقعن

.طبوغرافيمخططإلىقاسيونرفععملية:األولىالعملية-
.ماإنسانليشاهدالقاهرةإلىالمخططهذانقلعملية:الثانيةالعملية-

في يةف قلتماألولىالعمل ماديالن لىال قةالمخططإ لةبطري إلدراكقاب
مثال100/1ًومقياسإحداثياتمنمؤلفالمخططهذا.القاهرةفياإلنسان

فعملية.والوديانالتاللالتضاريسلتبيان”كونتور“تسويةخطوطومن
النقلوعمليةاإلنزال،هولإلدراكقابلمخططإلىالواقعمنالجبلنقل

:حالتانفهناكإذاً.التنزيلهيالقاهرةإلىدمشقمنللمخططاتالمادي
.المباراةفيكمااإلنزالقبلالتنزيليتمأن:األولىالحالة
.المخططفيكماالتنزيلقبلاإلنزاليتمأن:الثانيةالحالة
حالتينهاتينفيولكن قبلللشيءمسبقوجودهناكيكونأنيجبال
ية قدفعالًالمكسيكفيوالمباراةالالعبينفوجود.والتنزيلاإلنزالعمل
اإلنزالعمليةسبققدفعالًالجبلووجودواإلنزالالتنزيلعمليةسبق

.{.والتنزيل

باطلالكريمالقرآنفيوالتنزيلاإلنزاللمعنىالتعريفذلك:أقول
لة نهشحرورعلىوشاهدوتفصيال،جم وصاحبومتالعبمحرفبأ
فيلغاياتُمحرفُمغرضأوجاهلإالذلكيقولوال،وأهواءأوهام
صريح،صارخوتناقضكبير،منهجيانحراففيوقعأنهكما.نفسه
يرجعولم،الكريمالقرآنفيوتعريفهماوالتنزيلاإلنزالعنيتكلمفهو
.هــواهحســبتحريفيــاذاتيــاتعريفــاعرفهمــاوإنمــاعرفهمــا؛عنــدماإليــه

:يأتيفيماذلكوتفصيل
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معجمهيحمل،ُمفّصلُمبيّنحكيمُمحكمكتابالكريمالقرآنأنبما:أوال
القرآنفهميريدمنكلعلىيجبفإنه،بنفسهنفسهويُفسربداخله،اللغوي

ويفسريتكلمويتركهإليهيرجعأنعلمياعرضايعرضهأوصحيحا،فهما
القرآنمعيتعاملالمنوكل.أبدامعانيهتوجيهفييتدخلوالبنفسهنفسه
قيمةالحالههذاومن.بهواهمعهيتعاملُمحرفأوجاهل،فهوالمنهجبهذا
.والعلموالعقلالشرعميزانفييقولهلما

اإلنزال"كلمتياستخدمعندماالكريمالقرآنكذلك،فإناألمرأنوبما
فبالنســبة.الخاصـةبطريقتــهمعانيهمـاوبيّنعرفهمـافقــد،"والتنزيــل،"

نا"،و"أنزل"فعلومنه،"اإلنزال"لعبارة قرآنفإن،"أنزل بيّنالكريمال
ناه يات،عدةفيمع هاآ عالىقولهمن ًاألَْرَضلَُكُمَجعََلالَّتِذي}:ت شا فَِرا

ًالثَّتَمَراِتِمَنبِِهفَأَْخَرَجَماًءالسَّيَماِءِمَنَوأَنَزَلبِنَاءَوالسَّتَماء فاَلَلَّتُكْمِرْزقا
ِتَْجعَلُواْ ّ ًِ ــدَادا ــَزَلالَّتِذَيَوُهَو}،و{[22:البقــرة]تَْعلَُموَنَوأَنتُْمأَن ِمَنأَن
ًِمْنهُنُّمْخِرُجَخِضراًِمْنهُفَأَْخَرْجنَاَشْيٍءُكّلِنَبَاَتبِِهفَأَْخَرْجنَاَماًءالسَّيَماِء َحبّا
ً تََراِكبــا ْنَوَجنَّتاٍتدَانِيَةٌقِْنَواٌنَطْلِعَهاِمنالنَّتْخِلَوِمَنمُّم ْيتُوَنأَْعنَاٍبّمِ َوالــزَّت
اَن مَّت ًَوالرُّم ذَِلُكْمفِيإِنَّتَويَْنِعِهأَثَْمَرإِذَاثََمِرِهإِِلىانُظُرواُْمتََشابٍِهَوَغْيَرُمْشتَبِها

لَّتُكمَماًءالسَّيَماِءِمَنأَنَزَلالَّتِذيُهَو}،و{[99:األنعام]يُْؤِمنُوَنلِّقَْوٍمآليَاٍت
ْنهُ .{[10:النحل]تُِسيُموَنفِيِهَشَجٌرَوِمْنهَُشَراٌبّمِ

والَحطاإلسقاطيعنيالقرآنفي"اإلنزال"أناآلياتتلكمنواضح
لىأعلىمنواإلهباط لىالسماءمنالمطرأسقطتعالىفاهلل.أسفلإ إ
نبيهعلىالقرآنوأنزلاألرض،إلىالجنةمنوزوجهآدموأهبطاألرض،

.والسالمالصالةعليهمحمد
القرآنبيَنهفقد،"نَّزلنا"و،"نَّزل"فعلومنه،"التنزيل"معنىوأما
ً}:تعالىبقولهالكريم، ْلنَاهُُمْكٍثَعلَىالنَّتاِسَعلَىِلتَْقَرأَهُفََرْقنَاهَُوقُْرآنا َونَزَّت
ْلنَانَْحُنإِنَّتا}،و{[106:اإلسراء]تَنِزيالً :اإلنسان]تَنِزيالًاْلقُْرآَنَعلَْيَكنَزَّت

ْلنَانَْحُنإِنَّتا}،و{[23 ْكَرنَزَّت .{[9:الحجر]لََحافُِظوَنلَهَُوإِنَّتاالذِّ

ليلةفيكامالالقرآنأنزلأنهأخبرنابعدماتعالىهللاأنذلكمنواضح
لهثم،فّرقهذلكبعدفإنه،القدر فشيئاشيئاُمفرقاأنزلهأيتنزيال،نَّز
.اإلسالميةالدعوةوحوادثظروفحسب
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ما ينالعالقةهيفماكذلك،األمرأنوب في"،والتنزيل"اإلنزال"ب
لَْيلَِةفِيأَْنَزْلنَاهُإِنَّتا}:تعالىقولهبينالجمعمنلناتتبين.؟الكريمالقرآن
3-1:القدر)َشْهٍرأَْلِفِمْنَخْيٌراْلقَْدِرلَْيلَةُاْلقَْدِرلَْيلَةَُماأَْدَراَكَوَمااْلقَْدِر

ْلنَاهُُمْكٍثَعلَىالنَّتاِسَعلَىِلتَْقَرأَهُفََرْقنَاهَُوقُْرآناً}:سبحانهقولهوبين،{( َونَزَّت
ليلةفيللقرآناألولاإلنزالأنذلك،منواضح.{[106:اإلسراء]تَنِزيالً
الثانياإلنزالوأما.الدنياالسماءإلىالسماءمنكامالإنزاالكانالقدر،
إلىالدنياالسماءمنالحوادثحسبدفعاتعلىُمفَّرقإنزالفهو،للقرآن

نزال،وكالهما.األرض لي،األولإ ثانيك جّزأوال عات،علىُم هودُف ف
وبما.أيضاإنزالفهوُمجزأةالكليةبنظرةالتنزيلإلىنظرناوإذا.تنزيل

التجّوز،بابمنباإلنزالاالثنينعنيُعبّرأنلُغةفيجوزكذلك،األمرأن
التنزيلأنبحكمأوالكل،علىوالجزءالجزء،علىالكلاسمإطالقأو

.تناقضاذلكيكونوالالمقصودالنوعيُحددالكالموسياقاإلنزال،يتضمن
ما عنىدونتنزيـلالألنـهبالضرورة،اإلنـزاليتضمنالتنزيـلأنك م

يتضمنهالتنزيل،وإنمابالضرورةيتضمنالواإلنزالجهة؛مناإلنزال
.أخرىجهةمنباإلمكان

حولهاوأثاروأَشكلهاشحروربهااستشهدالتيلآلياتبالنسبة:ثانيا
"اإلنــزال"معــنىليُحــرفمــبررالنفســهليجــدإشــكاال،وجعلهــاشــبهات

زعم،كماليستاآلياتتلكأنهيالحقيقةفإن.هواهحسب"التنزيل"و
علىنعرضهاعندماواضحاتُمبيناتآياتهيوإنما،متناقضةهيوال

شحروراأنمثالذلكمن.اللغويومعجمهبمفاهيمهونفهماالكريمالقرآن
ساءل همكيفت ينونوفقنف له):ب عالىقو يدََوأَنَزْلنَا}:ت يد]اْلَحِد :الحد

ًَعلَْيُكْمأَنَزْلنَاقَْدآدََمبَنِييَا):وقوله،{ [25 سا ًَسْوَءاتُِكْميَُواِريِلبَا َوِريشا
اللباسإنزالتمإنهوقالالحديدإنزالتمإنهقالإذ[(.26:األعراف]

(.آدمبنيعلى
إلىالسماءمنالحديدإنزالألنتناقضا،والإشكاالليسذلك:أٌقول

عقالمستحيالوالمرفوضاليسفهوجدا،وطبيعيعلميأمرهواألرض
نفسهعلىانقسمثمواحدة،ملتهبةكتلةكانكلهالكونأنبحكم.علماوال
ثمالشمسعنانفصلتمثالاألرضأنثم.وغيرهاوشموسكواكبإلى

تزالوماالفضاءمنكثيرةمعادناألرضعلىتساقطتذلكبعدثم.بردت
أنمنالمانعفما.غريبةوأجسامومذنباتنيازكشكلعلىاليومإلىتسقط
تعالىهللاأسقطهثماألرضخارجتكونتالتيالمعادنمنالحديديكون
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ها ماءمنهناكبل.؟علي عةعل يسبذلكقالمنالطبي نال موضعه
.تفصيله

قالاألمرونفس ًعليكمأنزلناقدآدمبنييا}:تعالىقولهفييُ لباسا
مستحيال،والُمنكراليسفهو(.26األعراف){ وريشاًسوءاتكميواري
أبيهمبواسطةاللباسارتداءالناسعلّمتعالىهللابأنذلكيُفسرأنفيُمكن

بأمرمنهاهبطاوعندماالجنة،فيالمالبسلبساقدفهما،حواءوأمهمآدم
ـاهللا،ـمـن ـديانكاـن ـسيرـت ـا.المالـب ـمومنهـم ـاءتعـل ـداءاألبـن ـاسارـت اللـب

فــييُصــنعولــم،ُمنزالكــانالمالبــسمــناألولفــالنموذج.وصــناعتها
.األرض

المالبسإنزالليساإلنزالذلكمنالمقصودبأنأيضا،تفسيرهويُمكن
أوحيوانية،القديممنذاللباسومصادر.مصادرهاإنزالوإنماجاهزة،

تعالىهللايخلقهالموهياألنعام،منواألشعارواألوبارفاألصواف.نباتية
هاوإنمااألرض،على نَزَل)):تعالىقولهبدليل.إليهاأنزل ْنلَُكمَوأَ ّمِ

صحيحاتأويالتقبلالواضحةفاآلية((.6:الزمر()أَْزَواجٍثََمانِيَةَاأْلَْنعَاِم
وإنمااألرض،فياألنعاميخلقلمتعالىهللاأن،هوبهصرحتالذيغير

.إليهاأنزلهاثمخارجها،خلقها

لكناللباس،اإلنسانيصنعومنهماالنبات،منمثالوالكتانوالقطن
لصناعةضروريوالماء.السماءمنينزلوالماءالماء،هويُنبتهماالذي

.اللباسأنواعكل

ًأَنَزْلنَاهُإِنَّتا))بيننوفقكيف"عنشحرورتساؤلوأما نا ًقُْرآ َعَربِيّا
نفهمفكيف.{[1:القدر]اْلقَْدِرلَْيلَِةفِيأَنَزْلنَاهُإِنَّتا }:وقال.[(2:يوسف]

بلسانتعالىهللاأنزلهجدا،واضحفاألمر(.القرآن؟وإنزالالحديدإنزال
فيالدنياالسماءإلىواحدةمرةكلهأنزلهوالقرآن.آخربلسانوليسعربي

فأين.أعالهبيناهكماالسماءمنإنزالهتمأيضافهوالحديدوأما.القدرليلة
التناقض؟؟أو،اإلشكال

ْلنَانَْحُنإِنَّتا):فقالالتنزيلعنأما):بقولهشحروراعتراضوأما نَزَّت
ِِمَناْلِكتَاِبتَنِزيُل):وقال[(.23:اإلنسان]تَنِزيالًاْلقُْرآَنَعلَْيَك اْلعَِزيِزَّت
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َنتَنِزيٌل):وقال.{ [(2:الجاثية]اْلَحِكيِم ْحَمِنّمِ ِحيِمالرَّت [2:فصلت]الرَّت
نتَنِزيٌل):وقال،( ّبِّمِ أيضاهوفاألمر(.(...[80:الواقعة]اْلعَالَِميَنرَّت

ألن.للتحريفالللحقطالباوكانبالقرآن،القرآنوفهمتدبرلمنواضح
فاهللوعليه.سابقابيناهومعناهما،التنزيلمن"نزلنا"واإلنزال،منأنزل

حسبدفعاتفيمفرقاوالسالمالصالةعليهمحمدعلىالقرآننّزلتعالى
إلىكلهانزلهعندماواحدةدفعةعليهيُنزلهولموظروفها،الدعوةحوادث
هللامنتنزيلهوُمفرقانزلالذيالقرآنذلكيكونوبذلك.الدنياالسماء
.؟؟هنااإلشكالفأينإنزاال،وليستنزيلفهو.نبيهعلىنّزلهتعالى

ما ما}:قولـهوأ يلأ يفالتنز فقفك يننو يل)قولـهب ربمنتنز
اإلنسان){ تنزيالًالقرآنعليكنزلنانحنإنا }و(80الواقعة){العالمين

أييوجدفال؛{؟(80طه){ والسلوىالمنعليكمونزلنا }:قولهوبين(23
اإلنزال،الالتنزيلعنتكلمتكلهااآلياتتلكألنتناقض،والإشكال،
وعليه."أنزلنا"وفِعلهاإلنزال،منوليستالتنزيلمن"نزلّنا"وعبارة

.واحدةمرةالكلياإلنزالوليسالُمجّزأاإلنزالاآلياتتلكفيحدثفالذي
القدرليلةفيالدنياالسماءإلىأنزلهبعدمانبيهعلىالقرآنأنزلتعالىفاهلل

عندماإسرائيلبنيعلىالرزقذلكأنزلوكذلك.ُمفرقاذلكبعدأنزلهثم،
.قبائلهمحسبمفرقاإليهمأوصلهبمعنى.ُمفرقاالتيهأرضفيكانوا

ِمنُكلُواَْوالسَّتْلَوىاْلَمنَّتَعلَْيُكُمَوأَنَزْلنَا)نفهموكيف}:قولهوأما
[(57:البقرة]يَْظِلُموَنأَنفَُسُهْمَكانُواَْولَـِكنَظلَُمونَاَوَماَرَزْقنَاُكْمَماَطيِّبَاِت

القرآنفعن.القرآنوفيوالسلوىالمنفيوالتنزيلاإلنزالنفهمكيفأي؟
ًقالوالسلوىالمنوعن”وأنزلنانزلنا“:قال لنا،“:أيضا وعن”وأنزلنانزَّت

ْلنَا):،وقال[(48:الفرقان]َطُهوراًَماًءالسَّتَماِءِمَنَوأَنَزْلنَا):قالالماء َونَزَّت
ًَماًءالسَّتَماِءِمَن بَاَركا الذكروعن.[(9:قـ]اْلَحِصيِدَوَحبَّتَجنَّتاٍتبِِهفَأَنبَتْنَامُّم
ْكَرإِلَْيَكَوأَنَزْلنَا):قال َلَماِللنَّتاِسِلتُبَيَِّنالذِّ فما.[(44:النحل...]إِلَْيِهْمنُّزِ
واإلنزالوالسلوى؟للمنوالتنزيلواإلنزالللقرآن؟والتنزيلاإلنزالهو

:المالئكةعنقالحيثوالذكرللمالئكةوالتنزيلواإلنزالللماء؟والتنزيل
ْلنَاأَنَّتنَاَولَْو) َوقَالُواْ)،و[(111:األنعام...]اْلَمْوتَىَوَكلَّتَمُهُماْلَمآلئَِكةَإِلَْيِهُمنَزَّت

ًأَنَزْلنَاَولَْوَملٌَكَعلَْيِهأُنِزَللَْوال :األنعام]يُنَظُروَنالَثُمَّتاألْمُرلَّتقُِضَيَملَكا
معبعضهاينسجمبشكلالحاالتهذهفيوالتنزيلاإلنزالنفهمكيف[(.8
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منطقيرباطبينهمايكونأنيجبأي.الحقيقةقوانينمعوينسجمبعض
.{موضوعيةمطابقةمع

حسباآلياتتلكفي"التنزيل"و"اإلنزال"بينالجمعإن:فأقول
وفسرناهاصحيحافهمافهمناهاإذاتناقضاوالإشكاالليسمواضعها،

فإنوعليه.سابقابيناهكماوالتنزيلاإلنزالبينتفريقهفيالكريمبالقرآن
تضمنالتيهأرضفيإسرائيلبنيعلىوالسلويالمنإنزال

دونالنهايةإلىالبدايةمنعاموبشكلككلباإلنزاليتعلقاألول:إنزاليّن
"التنزيل"وأما.الُمنزلبالرزقوالبها،مرالتيالمراحلبينتفريق
الرزق،نوعيبينالتفريقتموفيهاوحدها،األخيرةبالمرحلةفيتعلق

االثنتيإسرائيلبنيقبائلعلىالنوعيّنتفريقثمنوع،كلوتوزيع
ًَعْشَرةَاثْنَتَْيَوقَطَّتْعنَاُهُم}عشرة، ًأَْسبَاطا وهللا.{[160:األعراف]أَُمما

.بالصوابأعلم

سبقفقدالقرآنفيالتنزيل"و،"اإلنزال"بينبالتوفيقيتعلقوفيما
إليهننظرفعندما،وتنزيلهالمطرإنزالبينالتوفيقوأما.أعالهبيناهأن

إليهننظرعندمالكنإنزال،فهواألرضعلىينزلعامةطبيعيةكظاهرة
ًالمناخيةوالمناطقاألقاليمعلىسقوطهحسب ًكما فهووفصوالً،وزمانا
واضح،أيضافهو،الَملَكوإنزالالمالئكة،تنزيلبينالتوفيقوأما.تنزيل

ْلنَاأَنَّتنَاَولَْو):تعالىقولهففي َوَحَشْرنَااْلَمْوتَىَوَكلَّتَمُهُماْلَمآلئَِكةَإِلَْيِهُمنَزَّت
اقُباُلًَشْيٍءُكلَّتَعلَْيِهْم ُيََشاَءأَنإِالَّتِليُْؤِمنُواَْكانُواْمَّت يَْجَهلُوَنأَْكثََرُهْمَولَـِكنَّتّ

للمالئكة،وُمفَّرقُمتعددبإنزالتتعلق"نّزلنا"كلمةفإن،([111:األنعام]
قولهفياإلنزالوأما.إنزاالوليستنزيلفهو،المشركينإلىيتنزلون

ًأَنَزْلنَاَولَْوَملٌَكَعلَْيِهأُنِزَللَْوالَوقَالُواْ):تعالى الَثُمَّتاألْمُرلَّتقُِضَيَملَكا
والفيهتعددالوكلي،واحدبإنزاليتعلقفهو،[(8:األنعام]يُنَظُروَن

.تفريق

أثارهاالتيوالشبهاتوالتساؤالتاالعتراضاتأنيتبينوبذلك
وفهمهامتناقضات،والإشكاالتليستوالتنزيلاإلنزالحولشحرور
لوفهمهايُمكنهوكانمستحيال؛والصعبا،والغامضاليسالكريمبالقرآن

لكنه.بنفسهنفسهويُفسريتكلموتركهصحيحيافهماوفهمهالقرآنإلىرجع
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ليفرضهُمسبقاتحريفياذاتياتفسيرايحملهوىصاحبألنهذلكيفعللم
.نفسهفيلغاياتاآلياتتلكعلى

"عبارتيعلىشحروراعتراضاتفإنأعاله،بيناهكمااألمرأنوبما
وتعريفه.متهافتةزائفةاعتراضاتهيالقرآنفي"التنزيل"و،"اإلنزال
ومخالفوباطلتحريفيذاتيتعريفهو"التنزيل"و،"اإلنزال"لمعنى

ما كريمالقـرآنقالـهل عنىعـنال عنىأصـلأسـقطألنـه.الكلمتيـنم "م
باطوالَحط،اإلسقاط،وهـو،"التنزيل"،و"اإلنزال إلـىأعلـىمنواإله

اإلنزال"معنىمنوفارغافاسداناقصاتحريفياذاتياتعريفهفجاء.أسفل
قرآنفي،"والتنزيل،" غةالكريمال يةوالل قةالعرب يه.لهالمواف فإنوعل

بالمباراةوالُمتعلقيّنتعريفهبهماوشرحشحرورأوردهمااللذينالمثاليّن
في"التنزيل"و،"اإلنزال"معنىوتفسيرلشرحيصلحانالوالجبل،

قرآن قل،معنىتضمناألنهما.ال ولموالكشف،،والرسموالتصوير،الن
مرئيغيرشيءعنالكشفتضمناألولفمثاله.اإلنزالمعنىيتضمنا

الكشفالنتنزيال،إنزاال،والليسوهذا.ُمدَركإلىُمدَركغيُر.مرئيإلى
اإلنزالوكذلك.أفقيمستوىعلىيتمفقداإلنزال،بالضرورةيتضمنال
وأما.مرئيآخرإلىمرئيمكانمنماشيءيُنزلفقد،الكشفيلزمال

ثانيالمثال معنىيتضمنولمتنزيال،والإنزاالفليسبالجبلالمتعلقال
.ونسخرسمهووإنماحقيقيإنزالفيهحدثوالأصال،اإلنزال

لذيّنالمثاليّنأنيتبينوبذلك اإلنزالمعنىشحروربهماشرحال
مالـذلك،يصـلحانالوالتنزيـل عنىيتضـمنالـمألنه والَحط،اإلسـقاط،م
.أصالتنزيلوالإنزالعمليةفيهماتوجدفال.أسفلإلىأعلىمنواإلهباط

كماوالتنزيلاإلنزالعنيعبرانصحيحانالمثاالنوالصحيحتعريفهفال
لهماتعريفهعلىأفكارمنبناهماوكلجهة،منالكريمالقرآنفيورد
فيلغاياتوأهواءوأوهامتحريفاتكلهفاألمر.أخرىجهةمنباطلفهو
.شحرورنفس

:القرآنفياألميلمعنىشحرورتأويلنقض:ثانيا
:أوالً):فقالالكريم،القرآنفياألميمعنىشحرورمحمدالكاتبعّرف
أطلقلقد.السابقةاآلياتفيوردتالتياألميكلمةمعنىمالنعرف
واليهوداًليسواأيبدينهميدينونالالذينالناسعلىوالنصارىاليهود
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ماوهو(.”األمم“العبريةغوييمكلمةمنوجاءت)األميلفظنصارى
كانواالناسهؤالءألنالعامة،أوالغوغاءأوبالدهماءاليومعنهنعبر

والنبواتوالنصارى،اليهودكتابفياألحكامهيمايعلمونوالجاهلين
:تعنيالتياألميلفظجاءهناومن.لهمجاءتالتي

.والنصرانياليهوديغير–1
...والنصارىاليهودبكتبالجاهل–2

لَّتِذيَنَوقُل)عمرانآلمن20رقماآليةفيواضحوهذا اْلِكتَاَبأُْوتُواْلِّ
يِّيَن والنصارىاليهودهمالكتابأوتوافالذين[(20:عمرانآل]َواألُّمِ
(..األميونهمالناسمنوالباقي

والصحيحالشاملالمفهومعنيُعبروالجدا،ناقصالتعريفذلك:أقول
ذاتيتعريفوهو.العربيةواللغةوالسنةالقرآنفياألميلمعنىوالدقيق،
مقاسهعلىوفّصلهشحرورقاله،علميتعريفهومماأكثرتحريفي
أواليجباألميلمعنىالصحيحالتعريففإنوعليه.نفسهفيلغايات
العلماءبأقوالثمثانيا،النبويةالسنةمنثمالكريم،القرآنمنتعريفه

األميلمعنىتعريفوأي.ثالثاالعربيةواللغةالشريعةعلومفيالمختصين
شامالدقيقاصحيحاعلمياتعريفايكنفلنالمصادرتلكمنينطلقال

.مقبوال

اليهودبكتبلهعلمالالذيهوليسالكريمالقرآنفياألميإن:أوال
األميأنويعنيوأدق،ذلكمنأوسعهووإنما؛منهموليسوالنصارى

ينطبقالتعريفوهذا.قراءةوالسماعاالعلوممنعلمايتعلملمالذيهو
بدليل.والسالمالصالةعليهمحمدالخاتماألميالنبيعلىتاماانطباقا
:اآلتيةالقرآنيةاآليات

ها عالىقولهمن ))ت يَنفِيبَعََثالَّتِذيُهَو: يِّ ْنُهْمَرُسوالًاأْلُّمِ َعلَْيِهْميَتْلُوّمِ
يِهْمآيَاتِِه ُمُهُمَويَُزّكِ بِيٍنَضاَلٍللَِفيقَْبُلِمنَكانُواَوإِنَواْلِحْكَمةَاْلِكتَاَبَويُعَلِّ مُّم

مناألنبياءخاتمفيهمأُرسلالذيناألميونالعربهؤالء((.2:الجمعة)
بحكمةوالإلهي،بكتابوالبتزكيةعلملهميكنلم:أنهموصفاتهمأحوالهم
ليعلمهم-والسالمالصالةعليه-محمدفجاءُمبين،ضاللفيوكانواربانية،
كاننفسهوهوالُمبينالضاللمنوليخرجهموالتزكيةوالحكمةالكتاب
هم بلأيضامثل تهق هم.نبو ينكانواف عدمأمي يةعلمهمل تاببالتزك والك

.الصفاتبتلكأميونفهم.مبينضاللفيكانواوألنهموالحكمة،
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لَّتِذيَنوقل:))تعالىقولهالثانية، يَناْلِكتَاَبأُْوتُواْلِّ يِّ فَإِْنأَأَْسلَْمتُْمَواألُّمِ
فيعندهاكانأمةأمتين،أمامنحن،-20:عمرانآل((-اْهتَدَواْفَقَِدأَْسلَُمواْ
ليسأخرىوأمة.الكتابأهلمنفهي،بهعلمفلهاإلهيكتاباألصل
أمةوهيالكتاب،أهلمنليستفهيبه،لهاعلمفال،إلهيكتابعندها
فاألصل.إلهيكتابعندهاليسالتياألمممنوغيرهااإلسالمقبلالعرب

العلموالالكتابوجودعدمأوأمية،الأيبهوالعلمالكتابوجودهوهنا
.أُميةوجود،أيبه

انهبدعوىباألميينالشعوبمنغيرهموالنصارىاليهودسمىوقد
تَأَْمْنهُإِنَمْناْلِكتَاِبأَْهِلَوِمْن):تعالىقال.عليهمالمنزلةبالكتبلهمعلمال

ِهبِِقنَطاٍر ْنَوِمْنُهمإِلَْيَكيَُؤدِّ ِهالَّتبِِدينَاٍرتَأَْمْنهُإِنمَّت َعلَْيِهدُْمَتَماإِالَّتإِلَْيَكيَُؤدِّ
ً يِّيَنفِيَعلَْينَالَْيَسقَالُواْبِأَنَّتُهْمذَِلَكقَآئِما َِعلَىَويَقُولُوَنَسبِيٌلاألُّمِ اْلَكِذَبّ
(.[75:عمرانآل]يَْعلَُموَنَوُهْم

يُّموَنَوِمْنُهْم)):اليهودعنتعالىقوله،الثالثة إِالَّتاْلِكتَاَبيَْعلَُموَنالَأُّمِ
وصفهماليهودمنالصنفهؤالء((.78:البقرة()يَُظنُّموَنإِالَّتُهْمَوإِْنأََمانِيَّت

لعدمباألميينغيرهم،وسمواالكتابأهلمناليهودأنرغمباألميينهللا
الألنهماألميين،منهياليهودمنالطائفةتلك.اإللهيبالكتابمعرفتهم
ًالكتابيعلمون ويظنون،يتمنونوإنماكتابة،والقراءةوالسماعاًوالفهما

منمظهركليشملعاموصفهوالوصفوذلك.بكتابهمجاهلونفهم
.بكتابهملهمعلمالألنهالكتاب،أهلمنأميينأماماألمية،فنحنمظاهر

لهعلمالالذيهووتعريفهاألميمعنىأناآلياتتلكمنيتبينوبذلك
لهعلمالالذيوهوجهة؛منقراءةوالممارسةوالفهمااإللهيبالكتاب
اإللهيبالكتابالعلمعدمعلىتقتصرالاألميةألن.أيضااألخرىبالعلوم

علملهفالذي.األخرىوالكتبالعلومأنواعكلأيضاتشملهيوإنمافقط،
الالتيالعلومفيأميفهواألخرى،العلومويجهلاإللهيالكتاببعلوم

فيأميفهوالشرعية،العلومويجهلالطبيعيةبالعلومعلملهوالذي.يعرفها
صفاتنستخرجعندماالحقاأكثرسيتعمقالمفهوموهذا.الشريعةعلوم
نبي يهمحمداألميال يةاآلياتخاللمنوالسالمالصالةعل لتيالقرآن ا
.كتابةوالقراءةوالسماعاالعلوممنعلمايعلمالأمياكانأنهعلىنصت
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:األميمعنىتحديدعلىيُساعداننبويينحديثينعلىعثرُت:ثانيا
أنهبحكم،األميمعنىلتحديديصلحلكنهضعيفوالثاني،صحيحاألول

أهلمنكثيرقالهولمااألول،والحديثالقرآنقالهلماوموافققديم،أثر
.العلم

ةٌإِنَّتا)):قالوالسالمالصالةعليه-النبيأنمفادهاألول، يَّتةٌأُمَّت نَْكتُُباَلأُّمِ
ةًيَْعنِيَوَهَكذَاَهَكذَاالشَّتْهُر،نَْحُسُبَواَل ةًَوِعْشِريَنتِْسعَةًَمرَّت ((.ثاََلثِيَنَوَمرَّت

علملهايكنلمالعربفأمة،العلمبعدماألميةعّرفأنهالحديثمنواضح
بينوجمعه.أيضاعلموالحسابعلم،والكتابةغالبا،بالحسابوالبالكتابة
بالسماعالعلمعدمتعنياألميةأنعلىقويشاهدهووالحسابالكتابة
قراءةعدمعلىتقتصروالوبغيره بةال يذكرلمالحديثإنبل،والكتا
لتيالعربأميةمنواحداجانباذكرأنهكما.أصالهناالقراءة كانواا
نتالعربأميةأنشكفال.عليها نبتشملكا قولهبدليلأخرى،جوا
يَنفِيبَعََثالَّتِذيُهَو)):تعالى يِّ ْنُهْمَرُسوالًاأْلُّمِ يِهْمآيَاتِِهَعلَْيِهْميَتْلُوّمِ َويَُزّكِ

ُمُهُم يٍنَضاَلٍللَِفيقَْبُلِمنَكانُواَوإِنَواْلِحْكَمةَاْلِكتَاَبَويُعَلِّ بِ عة)مُّم :الجم
2.))

ألمةوصفهووإنمااإلسالم،ألمةوصفاليسالحديثذلكبأنعلما
الكتابةويعلمهاليزكيهااإلسالمجاءاإلسالمأمةألن،اإلسالمقبلالعرب

يَنفِيبَعََثالَّتِذيُهَو):تعالىقال.والحكمة يِّ ْنُهْمَرُسوالًاأْلُّمِ َعلَْيِهْميَتْلُوّمِ
يِهْمآيَاتِِه ُمُهُمَويَُزّكِ بِيٍنَضاَلٍللَِفيقَْبُلِمنَكانُواَوإِنَواْلِحْكَمةَاْلِكتَاَبَويُعَلِّ مُّم

يمبالقرآنالواقع،فيذلكتحققوقد.[(2:الجمعة] نبيوبتعل يه-ال عل
قرآنألمته-والسالمالصالة قراءطائفةظهرتيديهوعلى.والسنةال ال

.وكتابةوقراءةسماعاللعلمتفرغواالذين

عنمعبرالغوياشاهدايصلحلكنه،ضعيفحديثهو:الثانيالحديث
جهةمناألميمعنىعنذكرناهمايؤيد،واألولالسلفعنداألميمعنى

.أخرىجهةمنسابقاالمذكورةوباآلياتالصحيحبالحديثمعناهويتقوى،
.((العلماءيُعافيالما،القيامةيوماألميينيُعافيهللاأن))ومضمونه
والبالسماععندهمعلمفال،يعلمونالالذينفهم،العلماءمقابلفاألميون
العلمعدمتعنياألميةأنبيّناسبقهوالذيالحديثفهذا.بالكتابةوالبالقراءة

قراءةمعرفةعدمعلىمقتصرةوليستعلم،بأي بة،ال علىوالوالكتا
.الكتابأهلكتبعلىوالالشريعة،علوممعرفة
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بعدهم،منوالذينالمتقدمينالعلماءأقوالمنكثيرةشواهدتوجد:ثالثا
يدااألميمعنىتُحدد لتيالشرعيةالنصوصمعوتتفقصحيحا،تحد ا

معنىفّسر،(هـ103ت)جبربنمجاهدالمفسر:منهم.األميمعنىحددت
يُّموَنَوِمْنُهْم)):تعالىقولهفياألميين ُهْمَوإِْنأََمانِيَّتإِالَّتاْلِكتَاَبيَْعلَُموَنالَأُّمِ

الكتابيفقهونالاليهودمنأناسبأنهم،((78:البقرة(()يَُظنُّموَنإِالَّت
لذي ولمبالكتاب،لهمعلمالفَُهم.-السالمعليه-موسىعلىهللاأنزلها

.األميينمنفهملذا،يتعلموه

تعلّمإذا:يقول،(هـ150ت)النعمانحنيفةأبوالحنفيةإمام:الثاني
ناءسورةاألمي نه،الصالةأث هافإ بنيويقرأ هاي تواهغيّرثم،علي .ف

منفهوسورةيحفظالفالذي،"سورةاألميتعلّمإذا"قولههناوالشاهد
عدمهنافاألمية.األمربذلكيتعلقفيمامنهمليسفهوتعلمهاوإذااألميين،

.التعلم
لث مؤرخ:الثا سحاقبنمحمدال ساربنإ مدينيي ـ151ت)ال (ه
يدرسونالأميينالعربكانت)):قال،المشهورةالنبويةالسيرةصاحب

الأنهمصفاتهممنألنأميونفهم.((عهداالرسلمنيعرفونوال،كتابا
.الرسلبأخبارلهمِعلموال،قراءةوالسماعاكتابايدرسون

،حنيفةأبيصاحب(هـ182ت)يعقوبيُوسفأبوالفقيه:الرابع
بقوماألميصلىإذافنرىنحنأماو)):األميصالةعنيقولكان

ثم،التشهدقدرقعدقدو،الصالةتمامبهمفصلىيقرؤونوبقومأميين
منوأما.يقرأالممنخلفهمن،وصالةصالتهتُجزيهإنه،سورةَعِلَم
يحفظالالذيهواألميأنكالمهمنواضح.((فاسدةفصالتهيقرأكان
منالحفظفعدم.أميتهارتفعتحفظهاأيسورةَعِلمفإذاالقرآن،منشيئا

.والُمتعلمالتعلمصفاتمنوالحفظاألمية،صفات

سألأنه،ذكر(هـ189ت)الشيبانيالحسنبنمحمدالفقيه:الخامس
،أميينبقومصلىأميارجالأرأيت)):لهفقالالنعمانحنيفةأباصاحبه
إنأرأيت)):أيضاسألهو.((...يقرأالمنفيهمو،يقرأمنومنهم
التّشهدقدرقعدفلما،الصالةتمامبهمفصلى،أميوهوالصالةبهمافتتح

بقومأميافتتحإذا:قُلُت)):أيضاسألهو.((...سورةَعِلَم،يُسلّملمو
:قال.سورةَعِلَمثم،ثالثةأو،ركعتينأو،ركعةبهمفصلى،الصالة
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.((نعم:قال.يقرؤونقومفيهمكانلووكذلك:قلُت.فاسدةصالتهم
وأمااألميين،منهوالقرآنمنشيئايحفظالالذيأنكالمهمنواضح

لذي يسيحفظها همفل قراءة.من مذكورةوال عنيال وليستالحفظقراءةت
.كتابمنالقراءة

:))قال،(هـ204ت)الشافعيإدريسبنمحمدالشافعيةإمام:السادس
قارئأعاديقرأبمنأميأَّمفإن لهاِئتموإن،ال معنىنفس((.أجزأهمث

يحفظهوالذياألميين،منهوالقرآنيحفظالفالذيأعاله،المذكوراألمي
.القرآنمنشيئاَعِلَمألنهمنهم،فليس

255أو250ت)الجاحظعثمانأبوعنهنقلبصريشيخ:السابع
جعلإنماهللاإن)):-والسالمالصالةعليه-النبيأميةعنيقولكانأنه(هـ

يتكلف،والالشعريقرضوالينسب،واليحسبواليكتبالأميانبيه
الشــريعةوأحكــامالفقــهبتعليمــههللالينفــردالبالغــةيتعمــدوالالخطابــة،
األثرقيافةمنالعرببهتتباهىمادونالدينمصالحمعرفةعلىويقصره
..وباألنسابوبالخيلباألنواءالعلمومنالطيروعيافة الشيخذلك((..
-والسالمالصالةعليه-فالنبيواضحا،جامعاصحيحاتعريفااألميةعّرف

.تعليمهتولىالذيهوتعالىهللاوإنماالعلوممنعلمايتعلملمألنهأمياكان
فيعاشالذيالشيخذلكباسممعرفتناعدمالتعريفهذامنينقصوال

منالعلمأهلعنداألميتعريفهوهناالشاهدألن،قبلهأوالجاحظزمن
قدمين، لذينبينمنالبصريالشيخهذافكانالمت فااألميةَعّرفواا تعري

أيامهفياألميمعنىوأنجهة،منوالواقعللشرعموافقاشامالصحيحا
معناهوليسأخرى،جهةمنالعلوممنعلمتعلمعدميعنيكانوعصره

.شحرورمحمدزعمكما
ثامن بواللغويالنحوي:ال األميةعّرف(هـ206)قطربعليأ

هوفاألمي.العلموعدمالفهمقلةبمعنى((.والجهالةالغفلةاألمية)):بقوله
.عنهوغافلبهجاهلفهوالعلميتعلملمالذي

:تعالىقولهفسر(هـ310ت)الطبريجريرابنالمفسر:التاسع
( يُّموَنَوِمْنُهْم) قرة)يَُظنُّموَنإِالَّتُهْمَوإِْنأََمانِيَّتإِالَّتاْلِكتَاَبيَْعلَُموَنالَأُّمِ :الب
الكتابفيمايدرونواليكتبون،الفريقومنهمومعناه،:بقوله،((78

العربمناألميةاألمةأنعلىنّصو((.عندهمهوالذيعرفتموهالذي
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...((.علماالكتابأهلعلوممنوعوا،والكتابايقرؤونال))الذينهم
العلموعدمالكتابةجهل:همااألمي،صفاتمنصفتينبينالطبريجمع

ًدرايةبالكتاب قراءةوالسماعابالكتابلهعلمالالذيهوفاألمي.وفهما
.كتابةوال

الذياألمي)):قال،(هـ4:ق)الزجاجالقاسمأبواللغوي:العاشر
يتلقلمالذيهوفاألمي((.جبلتهعلىفهوالكتابيتعلملماألمةِخلقةعلى

.عليهاُخلقالتيجبلتهعلىوبقيتعليما

أورد،(هـ4:ق)الحنفيالسمرقنديالليثأبوالمفسر:عشرالحادي
عليهماإلىالمنسوباألمي:الزجاجقال)):فقالعليهوعقبالزجاجقول
الاألصلفياإلنسانألنُخلقتالتيالِخلقةعلىهويعني.األميةجبلة
والقراءةوالسماعاعلمايتعلملمالذيهوفاألمي((.يتعلملمماشيئايعلم

.كتابة
خرهم ثاني-وآ لدينمجدالمحدث:عشرال جزرياألثيربنا ت)ال

عليهوعلّق"نحسبوالنكتبالأميةأمةإنا")):حديثأورد(هـ606
فهموالحسابالكتابةيتعلموالمأمهموالدةأصلعلىأنهمأراد)):بقوله
يعلموالمألنهمأميينكانواالعربأنكالمهمعنى.((األولىجبلتهمعلى
.أمهاتهمولدتهمكمااألولىجبلتهمعلىوبقواالعلم

لألميالصحيحالتعريفأنالعلماءوأقوالالشرعبأدلةيتبينوبذلك
كانوال،كتابةوالقراءةوالسماعاالعلوممنعلمايتعلملمالذيهو

فقطهووليسالكتب،تأليفعلىقادراكانوالالكتابةوالالقراءةيعرف
أنيُمكنألنهاألميصفاتمنجزئيةصفةفهذهيكتبواليقرأالالذي
كون ساني مااإلن فاعال قراءةيعرفالوهومؤل بةوالال عريف.الكتا فت

.صحيحاليساألميلمعنىشحرور

اآليةاألعرافسورةوفي):فقالاألمي،عنكالمهشحرورواصلثم
َّتبِعُوَنالَّتِذيَن).157 ُسوَليَت يَّتالنَّتبِيَّتالرَّت ألنهأمي([157:األعراف]األُّمِ
ًيَِجدُونَهُالَّتِذي):قالألنهمنهمليس َواإِلْنِجيِلالتَّتْوَراةِفِيِعندَُهْمَمْكتُوبا

محمدابأنأتبعهاحيث158اآليةفيجاءتوكذلك[(157:األعراف]
ًالناسإلىهللارسولهووسلمعليههللاصلى والنصارىاليهودجميعا

ًواألميين الثالثةالفئةمنبلنصرانياًواليهودياًأصالًيكنلمبأنهعلما
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ًكانوسلمعليههللاصلىالنبيأننرىهناهاومن...األميونوهي أميا
ًأمياًوكاننصراني،وغيريهوديغيرأنهبمعنى اليهودبكتبأيضا

بعثتهبعدإليهأوحيمابقدرهيكتبهمعنمعلوماتهوكانتوالنصارى
(..وسلمعليههللاصلى

فياألميمعنىحصرشحرور،إنهتحريفاتمنهوالقولذلك:أقول
مع،إليهماالنتسابوعدمالكتاب،أهلبكتبالعلمعدميعنيضيقمعنى

إضافةيصحوالفيه،محصوراوليسبكثيرذلكمنأوسعاألميمعنىأن
وإنماعلمياشرطاليسهذاألن.الكتابأهلإلىاالنتسابعدمشرط

العامالمعنىفإنوعليه.بهاألخذيصحوالوالنصارىاليهودأضافه
:كقولنا.المعنىيتغيروالالعلوم،منعلمتعلمعدمهولألميوالصحيح

فهذهالكتب،منقراءةوالسماعاالعلوممنعلمايتعلموالمأميونهؤالء
علومفيوأميونالفيزياءبعلمعلماءهؤالء:قلناوإذا.عامةأمية

بعلوماألميينومنالفيزياء،علماءمنهمألنهمخاصة،أمية،هذه.الشريعة
األميةمعنىيتغيرلم.ذلك؟يعنيوماذاتغير؟،األميةمعنىفهل.الشريعة

أنحدثالذيوإنماقراءة،والسماعاالعلوممنعلمتعلمعدميعنيوالذي
والثانيالعلوممنعلمأيتعلمعدمشملواسعاكاناألولالقولفيمجاله
والنبي.أخرىعلوموجهلالعلوممنعلممعرفةيعنيوأصبحمجالهضاق
لمانهكمافهوفقط،الخاصالالعامبالمعنىأمياكانوالسالمالصالةعليه
أييتعلملمأيضا،فهومنهمكانوالوالنصارى،اليهودبكتبعلملهيكن
بالنبوةعالماأصبحثم.بعدهاوالنبوتهقبلكتابةوالسماعاالعلوممنعلم

َُوأَنَزَل):تعالىقولهبدليلبالتعلم،ال َماَوَعلَّتَمَكَواْلِحْكَمةَاْلِكتَاَبَعلَْيَكّ
ِفَْضُلَوَكاَنتَْعلَُمتَُكْنلَْم ًَعلَْيَكّ النبوةعلمفهو(.[113:النساء]َعِظيما

بالنبيتعالىهللاوصفهلذلك،أمياوبقيأمياكانفالنبيوعليهكسبي،علم
.للتاريختحريفوالذموصفالوتشريفحقيقةوصفوهواألمي،

عليههللاصلىالنبيأنعلىالمعنىهذاإسقاطأما):شحرورقالثم
ًكانوسلم هيالكتابةإن:قلتفكماخطأ،فهذايكتبواليقرأالأيأميا

كانفهل”موضوع“مفيدمعنىإلخراجبعضإلىبعضهااألشياءتجميع
كتابكتابةأومفيدةجملةتأليفعنعاجزاًوسلمعليههللاصلىالنبي

هوكسرىإلىوسلمعليههللاصلىالنبيأرسلهالذيالكتابإّن؟”تأليف“
تعنيوالقراءة.وصاغهأمالهالذيهوألنهوسلمعليههللاصلىالنبيكتاب

منهانتائجاستقراءعلىالقدرةثم”المعلوماتتتبع“التعليميةالعملية
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كانفهلالقراءة،منجاءاوالمقارنةفاالستقراء.ببعضبعضهاومقارنتها
.(يقرأ؟الوسلمعليههللاصلىالنبي

النبيأميةنفىوقد.علمبالوكالموتالعب،تحريففيهقوله:أقول
التيالعامةالمعرفةبينأخلطأنهكما.دليلدونوالسالمالصالةعليه

منعلمومعرفةالتعلمبمعنىالعلموبينعلما،تسمىوالالناسكليعرفها
لهمالعلوممنعلمايتعلموالمالذيناألميينأنوالشك.أكثرأو،العلوم
إلىويرسلليُكتبخطابأورسالةوإمالءمفيدةجملةنطقعلىالقدرة

ولهمويتكلمونيعقلونبشرإنهمبحكمعامةمعرفةهذهلكن.يريدونمن
منعلممعرفةيستطيعوالنلكنهم.فطريةمعرفة،وهذهالحياةفيتجارب
والرسالةيكتبواأنوالُمصنفا،يؤلفواأنوالكتابا،يقرؤواأنوالالعلوم،

تعالىهللاألننبي،أنهبحكمالملوك،إلىأرسلهارسائلأملىوالنبي.جملة
علمعلمهالكتب،والمنوالقراءةالكتابةيُعلمهلملكنهلدنياً،علماعلمه
لهوكان.حياتهطوالأمياوبقيالناس،عامةطريقةعلىبالتعلمالنبوة
.وغيرهمالملوكإلىوجههاالتيوالرسائلالقرآنلهيكتبونُكتاب

التيالحجةهيوهذه–البعضيقولقد):قالشحروراأنثم
عليههللاصلىمحمدإلىالوحيجاءعندماإنه–الناسمنكثيريوردها

بقارئ،أناما:وسلمعليههللاصلىالنبيفأجاباقرأ،:لهقالوسلم
ما“زيدفقاليذهب،أنزيداًسعيدأمرإذاإنهوأقول.يقرأالأنهواستنتجوا

هذاهل.أقدامبالأومشلولزيداًأنبالضرورةيعنيهذافهل”بذاهبأنا
أنيعنيهلثم.الذهابيريدالأنهأوالذهابيستطيعالزيداًأنيعني

ًيقرأهالكيمخطوطةمادةوسلمعليههللاصلىللنبيقدمجبريل فهنا.خطا
استطاعته،عدموبينللقراءةوسلمعليههللاصلىالنبيإرادةبينخلطنا
عندماألنهليقرأها،قرطاسعلىمخطوطةمادةلهقدمجبريلأنوظننا

أناما:وسلمعليههللاصلىالنبيفأجاباقرأ:الثالثةالمرةفيلهقال
فسكت(.[1:العلق]َخلََقالَّتِذيَربَِّكبِاْسِماْقَرأْ) :جبريلفقال.بقارئ
.(بقارئأنامايقلولماآلياتهذهبعدوسلمعليههللاصلىالنبي

حديثأوالأذكرتفصيلهوقبلشك،بالباطلزعمالقولذلك:أقول
أمعائشةعن):والسالمالصالةعليهمحمدالنبيعلىالوحينزول

منوسلمعليههللاصلىهللارسولبهبدئماأول:قالتأنهاالمؤمنين
فلقمثلجاءتإالرؤيايرىال؛فكانالنومفيالصالحةالرؤياالوحي
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وهو.فيهفيتحنثحراءبغاريخلووكان.الخالءإليهُحبب،ثمالصبح
إلىيرجعثم.لذلكويتزودأهلهإلىينزعأنقبلالعددذواتاللياليالتعبد

الملكفجاءه.حراءغارفيوهوالحقجاءهحتىلمثلهافيتزودخديجة
ثمالجهدمنيبلغحتىفغطنيفأخذني:قالبقارئ،أناما:قال،اقرأ:فقال

منيبلغحتىالثانيةفغطنيفأخذنيبقارئأناما:،قلتاقرأ:فقالأرسلني
ثمالثالثةفغطنيفأخذني.بقارئأناما:فقلت،اقرأ:فقالأرسلنيثمالجهد

وربكاقرأعلقمناإلنسانخلقخلقالذيربكباسماقرأ}:فقالأرسلني
علىفدخلفؤادهيرجفوسلمعليههللاصلىهللارسولبها؛فرجع{األكرم
حتىفزملوهزملوني،زملوني:فقالعنهاهللارضيخويلدبنتخديجة

...(.(الروععنهذهب

األمرعلىجبريلمنوالتكراراإلصرارأنالحديث،منواضح
فيمكتوبشيءمنبالقراءةأمرهأنهإلىيُشيرمراتثالثبالقراءة
ونحنبذلك،يأمرهأنمنمانعأييوجدفالإلكترونية،أوورقيةصورة

إصرارأنكما.إلكترونيةوأخرىورقيةنصوصعندناعصرنافي
بقارئأناما):بقولهالقراءةرفضعلىوالسالمالصالةعليهالنبيوتكرار

الأنهوليسأمي،ألنهيقرأأنيستطيعالأنهيعنيبأنهدامغدليلهو،(
.يقرأأنيريد

عليهالنبيوتوقفبالقراءة،األمرعنالسالمعليهجبريلتوقفأنكما
عنتوقفجبريلأنيعني"بقارئأناما":قولهعنوالسالمالصالة
قراءةاللفظابالقراءةيتبعهبأنأمرهثممكتوب،شيءمنبالقراءةاألمر

عليهالنبيتوقفوهنا.عليهيقرأمايكررأنأمرهأنهبمعنى.كتابمن
اللفظاالقراءةفيجبريلواتبع"بقارئأناما"قولهعنوالسالمالصالة

:تعالىقال.بالوحيعليهبهاينزلجبريلكانالتيالطريقةهيوهذه.كتابة
عليهفالنبي(.19-18:القيامة)]بَيَانَهَُعلَْينَاإِنَّتثُمَّتقُْرآنَهُفَاتَّتبِْعقََرأْنَاهُفَإِذَا)

.يكتبواليقرأيكنلمأنهأميتهومن،أميافعالكانوالسالمالصالة

يكنلمالنبيبأنيستدلمنعلىشحروربهاعترضالذيالمثالوأما
"القولألنلالعتراض،يصلحالمثالفهو،"بقاريأناما"بقولهيقرأ

مانعيوجدأنهيعنياألول"أذهبال"القولعنيختلف"بذاهبأناما
علىقدرتهمعيذهبأنيريدالهوأنهيعنيوالثانيالذهاب،منيمنعه

مانعاكانفإنالذهاب،منيمنعهالذيهوالمانعفوجودوعليه.الذهاب
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كمرضمؤقتا،كانوإن.بمفردهيذهبلنفهومشلوال،يكونكأندائما
الالحالتين،وفيالمانعيزولعندماسيذهبفهوطارئ،أمرأوعارض،
فهووالسالم،الصالةعليهللنبيبالنسبةوأما.حااليذهبأنيستطيع

ُمطلقابالقراءةمعرفتهنفسهعننفىقدفهو،"بقارئأناما"قالعندما
هذافيوبيناكذلك،األمرأنوبما.يعرفهاالألنهموقفه،علىوأصر

منعلمايتعلملمأمياكانالنبيأنوتاريخيةولغويةشرعيةبأدلةالمبحث
يعنيكانأنهقطعايعني"بقارئأناما"قولهفإنقراءة،والسماعاالعلوم

.للقراءةمعرفتهعدمبه

عليههللاصلىالنبييكنألم:البعضيقولقد):قالشحروراأنثم
صلىالنبيكانلقدنعم:أقولوالكتابة؟للقراءةالخاطئبمفهومناأمياًوسلم

ًوفاتهإلىحياتهأولمنوسلمعليههللا يقرأواليخطالكانأيبالخطأميا
ِمنقَْبِلِهِمنتَتْلُوُكنَتَوَما):تعالىقولهفيالمعنىهذاوجاءالمخطوط

ْرتَاَبإِذاًبِيَِمينَِكتَُخطُّمهَُواَلِكتَاٍب بَْل)،و([48:العنكبوت]اْلُمْبِطلُوَنالَّت
الظَّتاِلُموَنإِالَّتبِآيَاتِنَايَْجَحدَُوَمااْلِعْلَمأُوتُواالَّتِذيَنُصدُوِرفِيبَيِّنَاٌتآيَاٌتُهَو

.[(49:العنكبوت]

لغاياتوأهوائهشحرورأوهاممنوهوقطعا،باطلالقولذلك:أقول
والغشواالفتراءالتحريفعلىكلهكتابهأقامقدوهو،.نفسهفيتحريفية
لمأنهبمعنىأمياكانوالسالمالصالةعليهالنبيأنوالحقيقة.والخداع

والكتابةبالخطمعرفتهكعدمقراءة،والسماعاالعلوممنعلمايتعلم
عدمتعنيعامةكانتفأميته.يُتعلمالذيالعلممنأيضاهوهذاألنقراءة،
للخطتعلمهنفىالذيشحرورزعمينقضوهذاالعلوم،منعلمأيتعلمه

زعمهبطالنعلىواألدلة.سماعاللعلومتعلمهعنهينفولموقراءته
:اآلتيةاألدلةمامنهاأذكرجداكثيرةقلتُهماوصحة

وأقوالالشرعبأدلةلألميالصحيحالمعنىبيناأنسبقأنهبما:أولها
منعلمايتعلملمالذيهواألميمعنىأنفتبينواللغة،الشريعةعلماء
وهللاكذلك،األمرأنوبما.كتابةوالخطاًوالقراءة،والسماعاالعلوم
أَيُّمَهايَاقُْل):سبحانهقولهفياألميالنبيبأنهمحمدنبيهوصفقدتعالى
َِرُسوُلإِنِّيالنَّتاُس ًإِلَْيُكْمّ إِلَـهَالَواألَْرِضالسَّتَماَواِتُمْلُكلَهُالَّتِذيَجِميعا

ِفَآِمنُواَْويُِميُتيُْحيِـيُهَوإِالَّت ّ َِوَرُسوِلِهبِا ّيِالنَّيبِّي ِيُْؤِمُنالَّتِذياألُّمِ ّ بِا
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َّتبِعُوَنالَّتِذيَن)،و([158:األعراف]تَْهتَدُوَنلَعَلَّتُكْمَواتَّتبِعُوهَُوَكِلَماتِِه يَت
ُسوَل يَّيالنَّيبِيَّيالرَّت ًيَِجدُونَهُالَّتِذياألُّمِ َواإِلْنِجيِلالتَّتْوَراةِفِيِعندَُهْمَمْكتُوبا

كانوالسالمالصالةعليهمحمداالنبيأنشكفال؛([157:األعراف]
هللاوإنماالناس؛كليتعلمكماقراءوالسماعاالعلوممنعلمايتعلملمأميا

النبوةعلمعلمهوحيه،عليهوأنزلنبيااصطفاهبعدماعلمهالذيهوتعالى
تعلمقدكانولو.نبوةعلمهووإنماُمكتسباعلماليسفهوالتعلم،علمال

ووصفههللاسماهلماالناسكليتعلمكماقراءةأوسماعاالعلوممنعلما
علمايتعلملمألنهبذلكُمتصفايزالمانبوتهبعدحتىفهو.األميبالنبي

.يكتبواليقرأاليزالوماالناس،يتعلمكما

لدليل ثانيا عالىقوله:ال ):ت نَتَوَما) َواَلِكتَاٍبِمنقَْبِلِهِمنتَتْلُوُك
ْرتَاَبإِذاًبِيَِمينَِكتَُخطُّمهُ القراءةهيالتالوة،((48:العنكبوت)اْلُمْبِطلُوَنالَّت
نا مة،وه عنيعا تالوة:األمرينت ظاً،ال تالوةحف تاب،منقراءةوال ك
والبــالقراءةوالبالســماعكتابــايتعلــملــم-والســالمالصــالةعليــه-فــالنبي

فأخذشحرورذكرهااآليةوهذه.الكتبمنبكتابعلملهكانوالبالكتابة،
عليهالنبيأنبصراحةنّصالذياألولشطرهاوأهملاألخير،بشطرها
لكنهقراءة،والحفظاوالتعلماكتاببأيعلملهيكنلموالسالمالصالة

.كعادتههواهحسباآليةوفسرذلكأغفلفقدمحرفاكانلما

لدليل ًإِلَْيَكأَْوَحْينَاَوَكذَِلَك)):تعالىقوله،:الثالثا ْنُروحا َماأَْمِرنَاّمِ
يَماُنَواَلاْلِكتَاُبَماتَْدِريُكنَت ِمْننَّتَشاءَمْنبِِهنَّتْهِدينُوراًَجعَْلنَاهَُولَِكناإْلِ

ْستَِقيٍمِصَراٍطإِلَىلَتَْهِديَوإِنَّتَكِعبَاِدنَا )مُّم .52:الشورى( ) يه-فالنبي( عل
والدينباإليمانوالبالكتابمعرفةوالدرايةلهتكنلم-والسالمالصالة

منعلمأييتعلملمأنهيعنيوهذا.الوحيعليهينزلأنقبلوشرائعه
بالكتابة،والبالقراءةوالبالسماعنبوتهقبلبهدرايةلهكانتوالالعلوم

.بوحيهلدنياًعلماًهللاعلمهالوحيعليهنزلفلما

ًأَنَشأْنَاَولَِكنَّتا)))):تعالىقوله،:الرابعالدليل اْلعُُمُرَعلَْيِهُمفَتََطاَوَلقُُرونا
ًُكنَتَوَما :القصص)ُمْرِسِليَنُكنَّتاَولَِكنَّتاآيَاتِنَاَعلَْيِهْمتَتْلُوَمْديََنأَْهِلفِيثَاِويا
معحاضرايكنلم-والسالمالصالةعليه-محمداأنبما:ذلكمعنى((.45
ذلك،إليهأوحىالذيهوتعالىهللاوإنماأخبارهممنتالهبمامدينأهل
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الصالةعليه-فالنبي.نبوتهقبلبأخبارهمعالمايكنلممحمداأنيعنيفهذا
.أمياكانألنهبهمعلملهيكنلم-والسالم

ُكنَتَماإِلَْيَكنُوِحيَهااْلغَْيِبأَنبَاءِمْنتِْلَك)):تعالىقوله،:الخامسالدليل
ـَتتَْعلَُمَها ـــذَاقَْبِلِمنقَْوُمَكَوالَأـَن ـَناْلعَاقِبَةَإِنَّتفَاْصبِْرَه :هــود)ِلْلُمتَّتِقـي

كانألنهالماضين،بأخبارعلملهيكنلموالسالمالصالةعليهفالنبي((.49
علمعلىيكنلمأنه-والسالمالصالةعليه-نبيناأميةمظاهرفمن.أميا

بالقراءةوالبالسماععليهمطلعايكنفلم.قومهوالهوالماضينبأخبار
بَعََثالَّتِذيُهَو)أميونبأنهمالنبوةقبلقومهمعوصفهولذلك.بالكتابةوال
يَنفِي يِّ ْنُهْمَرُسوالًاأْلُّمِ يِهْمآيَاتِِهَعلَْيِهْميَتْلُوّمِ ُمُهُمَويَُزّكِ َواْلِحْكَمةَاْلِكتَاَبَويُعَلِّ

بِيٍنَضاَلٍللَِفيقَْبُلِمنَكانُواَوإِن (.[2:الجمعة]مُّم

َُوأَنَزَل)):تعالىقولهالسادس،الدليل َوَعلَّتَمَكَواْلِحْكَمةَاْلِكتَاَبَعلَْيَكّ
ِفَْضُلَوَكاَنتَْعلَُمتَُكْنلَْمَما ًَعلَْيَكّ الذيهوفاهلل،((113:النساء)َعِظيما

بالقراءةوالبالسماععلماتعلموالعالماوالمتعلمانبينايكنفلمنبيه،علم
ألنهوالسالم،الصالةعليهنبيهعلمالذيهوتعالىهللاوإنمابالكتابةوال
.كتابةوالقراءةوالسماعاالعلوممنعلمايتعلمولمأمياكان

نَْعلَُمَولَقَْد:))تعالىقولههواألمي،النبيبتعريفيتعلق:السابعالدليل
ُمهُإِنَّتَمايَقُولُوَنأَنَّتُهْم ـذَاأَْعَجِميٌّلإِلَْيِهيُْلِحدُوَنالَّتِذيلَِّساُنبََشٌريُعَلِّ ِلَساٌنَوَه

بِيٌنَعَربِيٌّل بأنهمحمداتتهملمقريشاأناآليةمنواضح(.103:النحل)مُّم
تعلميكنلمفهو.يعلمهبشراأنزعمتوإنماقبل،منتَعلمأوِعلملهكان
بشرابأنقريشاتهمتهلماكذلككان،ولوبهيقولالذيتعلموال،علما

وإالالعلوم،منعلمايتعلملمأمياكانانهتَعلمألنهابذلكتتهمهلم.يعلمه
.العلوممنعلماتعلمقدكانلوبذلكتتهمهأنلهاالسهلمنكان

ِليَنأََساِطيُرَوقَالُوا)):تعالىبقولهيتعلق-:الثامن–األخيرالدليل اأْلَوَّت
رَّتيَْعلَُمالَّتِذيأَنَزلَهُقُْلَوأَِصيالًبُْكَرةًَعلَْيِهتُْملَىفَِهَياْكتَتَبََها فِيالّسِ

ًَغفُوراًَكاَنإِنَّتهَُواأْلَْرِضالسَّتَماَواِت ِحيما هوهناالشاهد((.6-5:الفرقان()رَّت
أنهيقولواولمأخبارمنبهجاءمااكتتبمحمدابأنقالواالمشركينأن

يتلقبأنهاتهموهأنهمبمعنى.كتبهاوالقرأهاوالتعلمها،واليعلمها،كان
ناسمنذلك بأنجداوهامصادقتاريخياعترافوهذا،مجهولينأ
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والسماعاالعلوممنعلمايتعلملمأمياكان-والسالمالصالةعليه-محمدا
عليهووافقهمالكريمالقرآنعليهمسجله.يقرأواليكتبكانوال،قراءة

اكتتبمحمدابأنزعمهمأبطلعندماأخرىجهةمنوكذبهمجهةمن
أَنَزلَهُقُْل)):ولغيرهملهميقولأنلنبيهوقالمجهولين،أناسعنالقرآن

رَّتيَْعلَُمالَّتِذي ًَغفُوراًَكاَنإِنَّتهَُواأْلَْرِضالسَّتَماَواِتفِيالّسِ ِحيما -5:الفرقان()رَّت
يهفالنبي((.6 والسماعاالعلوممنعلمايتعلملموالسالمالصالةعل

.كتابهعليهوأنزلعلمهالذيهوتعالىهللاوإنماقراءة،

صفاتوحددتوبينتشرحتأنهامنهايتبيناآلياتتلكخاللومن
كريمالقـرآنوصفومعنى يه-لمحمدلل سالمالصالةعل نه-وال نبيبأ ال
منعلمايتعلملمألنهأمياكانمحمداأنلنايتضحنجمعهاوعندما.األمي

كانوالالكتب،منكتابايتلوكانوالكتاب،بأيعلملهيكنولمالعلوم،
الذيهوتعالىهللاوإنماالمتقدمين؛بأخبارعالماكانواليكتب،واليقرأ

لمألنهأمياكان-والسالمالصالةعليه-فنبينا.بالنبوةأكرمهعندماعلمه
علماكانوإنماُمكتسبايكنلمتعلمهالذيوِعلمه،العلوممنعلمايتعلم
.نبوياإلهيا

ما محمدالكاتـبإنأوال،منـهيُسـتنتج-الـرابع-الفصللهـذاوختا
فاتبنىشحرور في"التنزيل"و"اإلنزال"كلمتيلمعنىتحريفياتعري

قرآن كريم،ال ياتقصداحرفهال قد.نفسهفيلغا معناهمامنفّرغهماف
فال.أسفلإلىأعلىمنواإلهباط،والَحط،اإلسقاطيعنيوالذياألصلي،

كاناتعريفهلشرحأوردهمااللذانالمثاالنوالصحيحا،كانلهماتعريفه
الكريمالقرآنفيوردكماوالتنزيلاإلنزالمعنىعنيعبرانصحيحين

.أخرىجهةمنباطلفهوتعريفهعلىأفكارمنبناهماوكلجهة،من

بكتبلهعلمالالذيهوليسولغةشرعااألميأنأيضاوتبين:ثانيا
لمالذيهووإنماشحرور،زعمكمامنهمليسالذيهووالالكتاب،أهل
يكنلمأمالكتابأهلمنكانسواءقراءةوالسماعاالعلوممنعلمايتعلم
نبيحالهووذلك.منهم يه–محمدال قد-والسالمالصالةعل أمياكانف

فقطوليسكتابة،والقراءةوالسماعاالعلوممنعلمايتعلملمأنهبمعنى
يتعلململكنهكذلككانقدفهوشحرور؛زعمكمايكتبواليقرأيكنلمأنه

ً.العلوممنعلمأيأصال الصالةعليه-النبيأميةحددواالذينبأنعلما
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تعلمبأنهيقصدوالميكتبواليقرأالأنهفياإلسالمعلماءمن-والسالم
فواأنهموال،الكتبتأليفبمقدورهكانوالبالسماع لذينعنالعلمن ا
عنبهاعبرواظاهرةجزئيةبصفةاألميعّرفواوإنمابالسماع؛تعلموه

.العلوممنعلمايتعلملمالذيهواألميأنومفاده،الكل

*****
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الخامسالفصل
وأهوائهشحرورأباطيلمنمتفرقاتنقض

هللاكالمعينالقرآنبأنشحرورقولنقض:األولالنموذج
الكتابمنالعربيةاللغةإلىُمترجمالقرآنبأنقولهنقض::الثانيالنموذج
المكنون
لَّتِذيَنفََوْيٌل}آليةتفسيرهنقض:الثالثالنموذج {بِأَْيِديِهْماْلِكتَاَبيَْكتُبُوَنلِّ
والقدرالقضاءفيشحرورقولنقض:الرابعالنموذج
عثمانعهدفينهائياتَّمالقرآنجمعبأنقولهنقض:الخامسالنموذج
وحياليستالنبويةالسنةبأنشحرورقولنقض:السادسالنموذج
سنتهبتدوينالرسولأمرلعدمتفسيرهنقض:السابعالنموذج

فياألساسيالعاملهوالسياسيالسبببأنقولهنقض:الثامنالنموذج
السنةجمع

"السلفية"لمعنىشحرورتعريفنقض:التاسعالنموذج
موذج شرالن قض:العا لهن توراةبأنقو يوموإلنجيلال طابعيحمالنال
المرحلية
كتبفيتوجدالنتائجإلىتوصلبأنهقولهنقض:عشرالحاديالنموذج
السلف

*****
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وأهوائهشحرورأباطيلمنمتفرقاتنقض

وأهوائه،شحرورمحمدأباطيلمنمتفرقاتنماذجالفصلهذايتضمن
جهةمنوهيجهة؛منالحصرالالواسعالتمثيلبابمنشواهدوهي

الكريمللقرآنقراءتهفيالتحريفيشحرورلمنهجحتميةنتائجأخرى
.المتهافتالزائفلمنهجهوتبنيهالقرآنلمنهجبرفضه

:هللاكالمعينالقرآنبأنشحرورقولنقض:األولالنموذج
النصوكان):هللا،فقالكالمعينهوالكريمالقرآنأنشحرورزعم
يعنيفهذاهللاكالمعينهوأيدينابينالموجودالمكتوبأوالمتلوالقرآني

عالقةعلىيقوماإلنسانككالمهللاكالموأنعربي،وجنسهجنسلههللاأن
ُُهَوقُْل)الكيففيأحاديهللاأنبماولكن.ومدلولدال اإلخالص]أََحدٌَّت

هللاوأن([19:األنعام]َواِحدٌإِلَـهٌُهَوإِنَّتَماقُْل)الكمفيوواحد،[(1:
ًليس فكلمةنفسها،المدلوالتهوكالمهيكونأنلزمانكليزياً،والعربيا

وكلمةالقمر،عينهيالقمروكلمةالشمس،عينهيتعالىهللاعندالشمس
ونواميسه”الموضوعي“الماديالوجودأنأياألنف،عينهياألنف
.العامةونواميسهالوجودعينهيهللاوكلمات.هللاكلماتعينهيالعامة
[73:األنعام]اْلَحقُّمقَْولُهُ)حقكلماتهوإنالحقهوهللاإن:نقولولهذا

َُويُِحقُّم }( َبِأَنَّتذَِلَك{ }[82:يونس]بَِكِلَماتِِهاْلَحقَّتّ َماَوأَنَّتاْلَحقُّمُهَوَّت
خارجالموضوعيفالوجود{[62:الحج]اْلبَاِطُلُهَودُونِِهِمنيَْدُعوَن
َبِأَنَّتذَِلَك }اإللهيالوجودهوالوعي والوجود(62الحج){ اْلَحقُّمُهَوَّت
َواأْلَْرَضالسَّتَماَواِتَخلَْقنَاَما }أيضاًحقوهوهللاكلماتهوالذيالكوني

حقوهوكلماتهوالوجودحقفاهلل.{ [3:األحقاف]بِاْلَحّقِإِالَّتبَْينَُهَماَوَما
ًأََرادَإِذَاأَْمُرهُإِنَّتَما }:قاللذاأيضاً، [82:يس]فَيَُكوُنُكْنلَهُيَقُوَلأَْنَشْيئا

مريم-47عمرانآل){ فَيَُكوُنُكنلَهُيَقُوُلفَإِنَّتَماأَْمراًقََضىإِذَا }،{
35.))

هللابأفعالتتعلقوتحريفاتوجهاالتأباطيلتضمنالقولذلك:أقول
ألنه.هوىصاحبأو،ضالأو،جاهلإاليقولهوالوأسمائه،وصفاته

يريد،لماالفعالالخالقهوتعالىهللاأنالبدايةمننقررأنيجبأوال،
منهاالكمال،صفاتبكلومتصفصفاته،فيوالذاتهفيشيءكمثلهليس
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أفعالهمنوكالمههللا،كالممنهوالكريمالقرآنفإنوعليه.الكالمصفة
-مفعوالتهمنهووالهللا،كالمعينهووالالكالم،صفةهووليس

منفهو.مخلوقغيرهللاكالممنالكريمالقرآنكانولذلك.-مخلوقاته
مخلوقاتعلىينطبقالذلكلكن.-مخلوقاته-مفعوالتهمنالهللاأفعال

الحالهذهفيألننا.بأسرهوالكونوالسموات،والشمس،كاإلنسانهللا،
وهو،،والمخلوقالخلقعمليةوهو،والفعل،الفاعلوهوالخالق،:نجد

الشرع،منفأما.والعلموالعقلالشرعبدليلصحيحاألمروهذا.المفعول
:النحل]فَيَُكوُنُكنلَهُنَّتقُوَلأَنأََرْدنَاهُإِذَاِلَشْيٍءقَْولُنَاإِنَّتَما):تعالىقولهفمنه
هووفعله،.والفاعلالخالقفهووالقائل،المريدهوهللاإن:وبيانه[(.40

،(فَيَُكون):تعالىقولههووالمفعول،.فعلهمنفهو،(ُكن):تعالىقوله
.مفعوالتهمنهووإنماهللاأفعالمنهوليسفالمخلوق.المخلوقوهو
خالقهأنشكفالكائناته،بكلمخلوقالكونأنفبماوالعلم،العقلمنوأما

جهة؛منعنهاوُمنفصل،مخلوقاتهيُشبهوالالكمالصفاتبكلُمتصف
جهةمنذاتهوالصفاته،والأفعاله،هيتكونأنيُمكنالمخلوقاتهوأن

وألنناالصانع،هوليسوالمصنوعالخالق،هوليسالمخلوقألن.أخرى
!!هللانحنولسنامخلوقونوأفعالنابذواتنابأننايقينانحسالمخلوقوننحن

-مخلوقات-مفعوالتلهاأفعالمنهاهللافأفعالكذلك،األمرأنوبما
بكالمالمتعلقةوهيالواقع،فيمفعوالتلهاليستأفعالومنهاالواقع،في
وكالمهالرسل،علىكتبهفيأنزلهالذياإللهيالوحيمنها.تعالىهللا

والشيطان،للمالئكةكمخاطبتهمخلوقاته،بعضبهخاطبالذيسبحانه
أفعالهمنهوبهتكلمالذيتعالىهللافكالم.السالمعليهلموسىوتكليمه
علىيقومبنوعيهوكالمه.يعودوإليهبدأمنهالكالم،بصفةالمتعلقة

لفظاهللاكالمفهوالكريم،القرآنمثالذلكمنوالمدلوالت،الدالالت
ومنها.للمدلوالتالمتضمنةبالدالالتإالفهمهيُمكنوال.وحرفاومعنى

كالماخاطبهمفقدالسالم،عليهلموسىوتكليمهللمالئكةتعالىهللامخاطبة
اِلِميَناْلقَْوَمائِْتأَِنُموَسىَربُّمَكنَادَىَوإِْذ):سبحانهكقولهكتابة،ال الظَّت
ا)،و([10:الشعراء] نَْعلَْيَكفَاْخلَْعَربُّمَكأَنَاإِنِّيُموَسىيَانُوِدَيأَتَاَهافَلَمَّت

ُأَنَاإِنَّتنِييُوَحىِلَمافَاْستَِمْعاْختَْرتَُكَوأَنَاُطًوىاْلُمقَدَّتِسبِاْلَواِدإِنَّتَك إِلَهَاَلَّت
اَلةََوأَقِِمفَاْعبُْدنِيأَنَاإِالَّت يتضمنوالكالم،((14-11:طه)]ِلِذْكِريالصَّت

قاطعدليلوهذا.المعانيوهيوالمدلوالت،-األصوات-الدالالتحتما
.نفسهاالمدلوالتهيهللاكلماتبأنقولهفيشحرورزعمينقض
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الوجود)بأنشحرورقولأنشكفال،بيناهكمااألمرأنبما:ثانيا
هللاوكلمات.هللاكلماتعينهيالعامةونواميسه”الموضوعي“المادي

إاليقولهالقطعاباطلكالمهو،(العامةونواميسهالوجودعينهي
.الوجودبوحدةيقولصوفيأوهوى،صاحبأومعاند،جاحدأوجاهل،

ألن.هللاكلماتعينهوكائناتهبكلالكونيكونأنيستحيلألنهكذلك،هو
مات لههيهللاكل فكالوالصفاتواألفعالالكالم،صفةمنأفعا والتن
فعلمنهووإنمامخلوقاتهمنليسالمنزلووحيه.فاعلهاعنتنفصل

َكِلَماِتِمدَاداًاْلبَْحُرَكاَنلَّتْوقُل)هللاكلماتمنالكالم،فهوصفة لَنَِفدََربِّيلِّ
(109:الكهف]َمدَداًبِِمثِْلِهِجئْنَاَولَْوَربِّيَكِلَماُتتَنفَدَأَنقَْبَلاْلبَْحُر و[
علىينطبقأمروهذا.إليهيرجعالقيامةيومفإنهأيدينا،بينانهمعكالمه

إلىتعودتتوقفوعندمامنهتصدرأفعالهمنهمافكلوالمخلوق،الخالق
لىتنتقلوالمصدرها المفعوالتهذهوإنماوالمصنوعات،المفعوالتإ

كالممقتضىبأنعلما.وفاعلهاأفعالهاعنتنفصلالتيهيوالمصنوعات
بأنقلناإذاألنه.الوجودوحدةوجنونيةبخرافةالقولإلىينتهيشحرور

عنه،تنفصلوالمنهوأفعالههللا،أفعالتنفصلال-المخلوقات-المفعوالت
امتداداتوهيهللاأفعالمنهوكائناتهبكلالكونأنبالضرورةيعنيفهذا

لهمنيتجزأالوجزءله الكون،هوهللاأنبالضرورةيعنيوهذا.أفعا
حسبعنهننفكالهللامنجزءمثالالبشرنحنأنناأي.هللاهووالكون
باطلاعتقادوهيالوجود،وحدةعقيدةهيوهذه.شحرورقولمقتضى

صاحبأومجنون،أوجاهل،إاليقولهالوالعلموالعقلللشرعومناقض
ألنهقولهتعمدفهلبالضرورة،شحرورقوليقتضيهقولوهو.هوى
التياآلياتوأما.!!قوله؟؟إليهسينتهيمايعييكنلمانهأمبهيؤمن
.لهاوتحريفهبهاتالعبهينفعهوالقطعا،ضدهفهيزعمهعلىبهااستدل

لكومن لتياألباطيلت شيرا لىت قدشحروراأنإ فةيعت وحدةبخرا
الوعيخارجالموضوعيفالوجود)):قولهقصدبغيرأوبقصدالوجود

َبِأَنَّتذَِلَك }اإللهيالوجودهو الكونيوالوجود(62الحج){ اْلَحقُّمُهَوَّت
لذي ماتهوا َوَماَواأْلَْرَضالسَّتَماَواِتَخلَْقنَاَما }أيضاًحقوهوهللاكل
حقوهوكلماتهوالوجودحقفاهلل.{ [3:األحقاف]بِاْلَحّقِإِالَّتبَْينَُهَما
حقيقيةكائناتتوجدقدأنهبحكم،يصحالقولهألنكذلك،ليس(.أيضاً

.مباشرغيروالمباشراًإدراكايدركهاالألنهالبشري،الوعيخارج
.منهجزءاوالاإللهيالوجودهيوليستمخلوقاتهيالكائناتوهذه
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كالمفهذا.شحرورزعمكماهللاكلماتهوليسنراهالذيالكونيوالوجود
ئلأو،جاهل لذيالكونألن.الوجودبوحدةقا لتيواألكواننراها الا
يةلهامخلوقاتهينراها وأفعالههللاكلماتأمانهاية،لهاوستكونبدا

ِمدَاداًاْلبَْحُرَكاَنلَّتْوقُل)نهايةوالبدايةلهاوال،مخلوقةفليستاألخرى
َكِلَماِت الكهف]َمدَداًبِِمثِْلِهِجئْنَاَولَْوَربِّيَكِلَماُتتَنفَدَأَنقَْبَلاْلبَْحُرلَنَِفدََربِّيلِّ

ألنهقصداوقالهذلكيعيانهأميقول،مايعيالشحرورفهل.[(109:
.!!الوجود؟؟وحدةوجنونيةبخرافةيؤمن

منالعربيةاللغةإلىُمترجمالقرآنبأنقولهنقض:الثانيالنموذج
:المكنونالكتاب

يكنلماألصلفيهوالكريمالقرآنأنشحرورمحمدالكاتبزعم
لغةإلىتعالىهللاترجمهثممكنونكتابفيكانعندماعربيبلسان

األولىفالمرحلةللناسالقرآنيعطيأنهللاأرادفعندما}:فقالالعرب،
عمليةجرتأيالنسبي،اإلنسانيلإلدراكقابلةصيغةإلىتحويلهكانت
اللسانفيعنهعبرالصيرورةفيالتغييروهذا.الصيرورةفيتغيير

ًَجعَْلنَاهُإِنَّتا }:قالإذ.”جعل“فعلفيالعربي ًقُْرآنا تَْعِقلُوَنلَّتعَلَّتُكْمَعَربِيّا
ًيكونأنقبلمسبقوجودلهكانأي{ [3:الزخرف] فجعلهعربيا

ً .الجعلمعنىوهذا”صيرورتهفيأي“عربيا
ًولكنه ًأَنَزْلنَاهُإِنَّتا }:قالأيضا ًقُْرآنا { [2:يوسف]تَْعِقلُوَنلَّتعَلَّتُكْمَعَربِيّا

مدركغيرالقرآنكانأي.المدركإلىالمدركغيرنقلهوواإلنزال
:أنأي.اإلنزالفيجاءماوهذامدركاً،فأصبح”مشهرغير“
.الصيرورةفيالتغييرهو:الجعل-
.”اإلشهار“مدركةصيغةإلىمدركةغيرصيغةمنالنقلهو:اإلنزال-

هوالجعلإنأقولعربي؟أنهعلىواإلنزالالجعلوضعلماذاواآلن
قابلغيرشكلمنالقرآنصيرورةتغيرأنفيمكنالصيرورةفيتغيير

ًَجعَْلنَاهُإِنَّتا }:قاللذالإلدراك،قابلغيرآخرشكلإلىلإلدراك ًقُْرآنا َعَربِيّا
ًأنزلناهإنا }:قاللذاالمدركإلىالمدركغيرمننقلهوواإلنزال( قرآنا

ً ًوأنزلجعلأيواإلنزالالجعلتالزمالقرآنففي(.عربيا أنأي.عربيا
وإماممحفوظلوحفيالموجودالقرآنعينليسأيدينابينالموجودالقرآن
قابلةصورةهووإنما.فيهماالموجودةالصيغةنفسصيغتهوليستمبين،

حتى”الجعل“صيرورتهافيالتغييرتم”اإلنزال“اإلنسانيلإلدراك
عنمادياًوسلم،عليههللاصلىالنبيإلىوصلتثممدركة،أصبحت
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ًنقلهاوسلمعليههللاصلىوالنبي”التنزيل“الوحيطريق .{.الناسإلىآليا
فِيَكِريٌملَقُْرآٌنإِنَّتهُ):بعدهاالتيواآليةاآلية،هذهقبلاآليتينلنأخذاآلن}و

ُروَنإِالَّتيََمسُّمهُاَلَمْكنُوٍنِكتَاٍب الواقعة)(اْلعَالَِميَنَرّبِِمْنتَْنِزيٌلاْلُمَطهَّت
هووالمكنون،{مكنونكتابفي }إنهالقرآنعنقال(77-78-79-80

القرآنتعنيهنافاآلية{ العالمينربمنتنزيل}:قالذلكبعدثمالمخبأ،
إلىمترجمةعنهصورةأخذتوالذيالمكنونالكتابفيالموجوداألصل
جبريلطريقعنإليناالصورةهذهجاءتثم،”واإلنزالالجعل“العربية

المالئكةهم”المطهرون“يكونفهاهنا.مخطوطةالمنطوقة”التنزيل“
الكتابفياألصلالقرآنإلىيصلفال.القرآنحفظإليهمالموكلالمعنيين
.{جنبوالمتطهروالشقيوالتقيالالبشر،منأحدالمكنون

غيرومعظمهاعلم،بالوأهواء،وكالممزاعمهياألقوال،تلك:أقول
يديجبأوال،.صحيح سبة.واإلنزالللجعل،الشرعيالمعنىتحد فبالن
ـدالـقـرآنفــيلإلـنـزال ـهكمــابوضــوحشــرحناهأنســبقفـق الـقـرآنبيـن

زعمكماُمدركإلىالُمدركغيرالشيءنقليعنيالانهواتضح.الكريم
بعدةتتموقدوإظهار،كشف،عمليةهوإنزاال،وإنماليسفهذاشحرور،

نقلعلىيقومالفاإلنزال.أفقيمستوىعلىتتمكأنفيها،إنزالالطرق
والَحط،،اإلسقاطمعنىعلىأساسايقوموإنماُمدَرك،إلىالُمدَركغير

وقد.ُمدركغيرأمُمدركاأكانالنظربغضأسفل،إلىأعلىمنواإلهباط
فيُمدركاويكوناألرضإلىالشجرةعلىمنشيءبإنزالاحدنايقوم

.لبعضهمأوالناس،منلغيرهالحالتينفيُمدركايكونالوقدالحالتين،
.سابقابيانهفيتوسعناوقدصحيح،غيرلإلنزالشحرورفتعريف

القرآنفيتعنيأنهشحرورزعمالتي"الجعل"عبارةمعنىوأما
ألن.وتالعبتحريفوفيهزعم،كماليسفاألمرالصيرورة،فيالتغيير
معـنىليُعرفنـاإليـهالــرجوعبالضـرورةيتطلــبالقــرآنفـيذلــكمعرفـة

استشهدالتياآليةوفسركعادته،ذلكيفعللمشحرورالكن".َجعَل"فعل
ذلكمعانيوبيان.صحيحغيرلهاتفسيرهفجاءهواه،وافقماحسببها

ورودهسياقمنمعانيهتُعرفأفعال،عدةيتضمنعامفعلأنههو،الفعل
أَْو}:تعالىقولهفيكمايضعون،:يعنيأنهمثالمنها.القرآنيةاآلياتفي

َنَكَصيٍِّب َنآذَانِِهمفِيأَْصابِعَُهْميَْجعَلُوَنَوبَْرٌقَوَرْعدٌُظلَُماٌتفِيِهالسَّتَماِءّمِ ّمِ
َواِعِق ُاْلَمْوِتَحذََرالصَّت ّ َمِنأَفََرأَْيَت}و.{[19:البقرة]بِاْلكافِِريَنُمِحيٌطو
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َُوأََضلَّتهَُهَواهُإِلََههُاتَّتَخذَ َعلَىَوَجعََلَوقَْلبِِهَسْمِعِهَعلَىَوَختََمِعْلٍمَعلَىَّت
ِبَْعِدِمنيَْهِديِهفََمنِغَشاَوةًبََصِرِه .{[23:الجاثية]تَذَكَّتُروَنأَفاََلَّت

َِمَعيَْجعَلُوَنالَّتِذيَن}:سبحانهقولهفيكما،يتخذون:يعنيأنهومنها ّ
ً يُقــدمون،:يعــنيأنــهومنهــا.{[96:الحجــر]يَْعلَُموَنفََسْوَفآَخَرإِلـــها

طون، لهفيكماويُخصصون،ويُع عالىقو يَْعلَُموَنالَِلَماَويَْجعَلُوَن}:ت
ً انَِصيبا مَّت َِرَزْقنَاُهْمّمِ ّ الَتُْسأَلُنَّتتَا .{[56:النحل]تَْفتَُروَنُكنتُْمَعمَّت

َواأْلَْبَصاَرالسَّتْمَعلَُكُموَجعََلَ}:سبحانهكقولهأوجد،:يعنيأنهومنها
اقَِليالًَواأْلَْفئِدَةَ ِاْلَحْمدُ}،و{[9:السجدة]تَْشُكُروَنمَّت ّ السَّتَماَواِتَخلََقالَّتِذيِ

عام]يَْعِدلُوَنبَِربِِّهمَكفَُرواْالَّتِذيَنثُمَّتَوالنُّموَرالظُّملَُماِتَوَجعََلَواألَْرَض :األن
1]}.

ما عالىقولهفهلكذلك،األمرأنوب ًَجعَْلنَاهُإِنَّتا}:ت نا ًقُْرآ لَّتعَلَّتُكْمَعَربِيّا
نا:يعني،{[3:الزخرف]تَْعِقلُوَن التيصيرورتهوغيّرنا،صيرناهإ

واإلجابةذلك،تحقيقإن.آخر؟؟فعاليعنيشحرور،أمقالكماعليهاكان
كمثلهليستعالىهللاإنمنها،:ضروريةقرآنيةبحقائقالتذكيريتطلبعنه

َشْيٌءَكِمثِْلِهلَْيَس}:تعالىقال.قديرشيءكلوعلىيريد،لماشيء،وفعال
اْلعَْرِشذُواْلَودُودُاْلغَفُوُرَوُهَو}،و{[11:الشورى]البَِصيُرالسَّتِميُعَوُهَو

إنَّت}،و{(16-14:البروج)يُِريدُِلَمافَعَّتاٌلاْلَمِجيدُ قَِديٌرَشْيٍءُكّلَِعلَىَّتِ
.{[20:البقرة]

وعلىيريدلمافعالانهوبمايتكلم،أنهتعالىهللاصفاتمنأنومنها
يشاء،بمايتكلمسبحانهفهوالكمال،صفاتبكلوُمتصفقدير،شيءكل

أنسبحانهأخبرناأنهبدليل.يشاءلسانوبأييشاء،منومعيشاء،ومتى
وموسى،كإبراهيمأنبيائهبعضومعوالشيطان،وآدم،المالئكة،معتكلم

األَْرِضفِيَجاِعٌلإِنِّيِلْلَمالَئَِكِةَربُّمَكقَاَلَوإِْذ}:تعالىقال.السالمعليهما
َماءَويَْسِفُكفِيَهايُْفِسدَُمنفِيَهاأَتَْجعَُلقَالُواَْخِليفَةً بَِحْمِدَكنَُسبُِّحَونَْحُنالـدِّ

ُس نَادَاُهَما}،و{[30:البقرة]تَْعلَُموَنالََماأَْعلَُمإِنِّيقَاَللََكَونُقَدِّ َربُّمُهَماَ
بِيــٌنَعدُوٌّللَُكَماالشَّتْيَطآَنإِنَّتلَّتُكَماَوأَقُلالشَّتَجَرةِتِْلُكَماَعنأَْنَهُكَماأَلَْم مُّم
ْقَاَلأََمْرتَُكإِْذتَْسُجدَأاَلَّتَمنَعََكَماقَاَل}،و{[22:األعراف] ْنهَُخْيٌرأَنَا ّمِ

يٍنِمنَوَخلَْقتَهُنَّتاٍرِمنَخلَْقتَنِي إِْبَراِهيُمقَاَلَوإِْذ}،و{[12:األعراف]ِط
ـيَكْيَفأَِرنِيَرّبِ ـِكنبَلَىقَاَلتُْؤِمنأََولَْمقَاَلاْلَمْوتَىتُْحيِ يَْطَمئِنَّتَولَ قَْلبِيلِّ
َنأَْربَعَةًفَُخْذقَاَل ْيِرّمِ ْنُهنَّتَجبٍَلُكّلَِعلَىاْجعَْلثُمَّتإِلَْيَكفَُصْرُهنَّتالطَّت ُجْزءاًّمِ
ًيَأْتِينََكاْدُعُهنَّتثُمَّت َأَنَّتَواْعلَْمَسْعيا ا}،و{[260:البقرة]َحِكيٌمَعِزيٌزّ َولَمَّت
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تََرانِيلَنقَاَلإِلَْيَكأَنُظْرأَِرنِيَرّبِقَاَلَربُّمهَُوَكلَّتَمهُِلِميقَاتِنَاُموَسىَجاء
اتََرانِيفََسْوَفَمَكانَهُاْستَقَرَّتفَإِِناْلَجبَِلإِلَىانُظْرَولَـِكِن ِلْلَجبَِلَربُّمهُتََجلَّتىفَلَمَّت
ًَجعَلَهُ ًموَسىَوَخرَّتدَّكا اَصِعقا ْإِلَْيَكتُْبُتُسْبَحانََكقَاَلأَفَاَقفَلَمَّت ُلَوأَنَا أَوَّت

.{[143:األعراف]اْلُمْؤِمنِيَن
َوَما}:سبحانهقالبالوحي،رسلهيُكلمأنهأخبرناتعالى،هللاأنومنها

َمهُأَنِلبََشٍرَكاَن ُيَُكلِّ ًإِالَّتَّت َرُسوالًيُْرِسَلأَْوِحَجاٍبَوَراءِمنأَْوَوْحيــا
.{[51:الشورى]َحِكيٌمَعِليٌّلإِنَّتهُيََشاُءَمابِإِْذنِِهفَيُوِحَي

:سبحانهلقولهكالمه،منبأنهالمنزلوحيهوصفتعالىهللاأنومنها
ْنُهْمفَِريٌقَكاَنَوقَْدلَُكْميُْؤِمنُواْأَنأَفَتَْطَمعُوَن} َِكالََميَْسَمعُوَنّمِ ثُمَّتّ

فُونَهُ َنأََحدٌَوإِْن}،و{[75:البقرة]يَْعلَُموَنَوُهْمَعقَلُوهَُمابَْعِدِمنيَُحّرِ ّمِ
َِكالََميَْسَمَعَحتَّتىفَأَِجْرهُاْستََجاَرَكاْلُمْشِرِكيَن قَْوٌمبِأَنَّتُهْمذَِلَكَمأَْمنَهُأَْبِلْغهُثُمَّتّ

ِلتَأُْخذُوَهاَمغَانَِمإِلَىانَطلَْقتُْمإِذَااْلُمَخلَّتفُوَنَسيَقُوُل}،و{[6:التوبة]يَْعلَُموَنالَّت
َّتبِْعُكْمذَُرونَا لُواأَنيُِريدُوَننَت َِكاَلَميُبَدِّ َّتبِعُونَالَّتنقُلَّي ُقَاَلَكذَِلُكْمتَت قَْبُلِمنَّت

.{[15:الفتح]قَِليالًإِالَّتيَْفقَُهوَناَلَكانُوابَْلتَْحُسدُونَنَابَْلفََسيَقُولُوَن

هللاكالممنهوالكريمالقرآنفإنمنهوانطالقاكذلك،األمرأنوبما
وبما.والسالمالصالةعليهمحمدالخاتمنبيهعلىانزلهومعنىلفضاتعالى

ًَجعَْلنَاهُإِنَّتا}:تعــالىقولــهفإنــهكــذلك،انــه ًقُْرآنــا تَْعِقلُوَنلَّتعَلَّتُكْمَعَربِيّا
ترجمناهوالصيرورته،غيَرناوالصيرناه،يعنيال،{[3:الزخرف]

بلسانبهتكلمناإنا.عربيبلسانقلناهإنا:يعنيوإنماالعربية،اللغةإلى
.عربيبلسانأوحيناهإناعربي،

لفظاحقيقةتعالىهللاكالمالكريمالقرآنأنذكرناه،ممايُستنتجوبذلك
أخرىجهةمنوهوجهة،منعربيةترجمةوالمجازاوليسومعنى،

األصليةوبلغتهالمحفوظ،اللوحفياألولىنسختهمنوكاملةحقيقيةنسخة
.شحرورزعمكماهوبها،وليسهللاتكلمالتي

لَّيِذيَنفََوْيٌل}آليةتفسيرهنقض:الثالثالنموذج :{بِأَْيِديِهْماْلِكتَاَبيَْكتُبُوَنلِّ
اإلعجازوعنالمحرف،لكتابهماليهودكتابةعنشحرورالكاتبقال
التاليتيناآليتينموازنةمنتأتيالقرآنإعجازفيالقولبدايةإن}:القرآني

لَّتِذيَنفََوْيٌل):وهما ِِعنِدِمْنَهـذَايَقُولُوَنثُمَّتبِأَْيِديِهْماْلِكتَاَبيَْكتُبُوَنلِّ ّ
ًبِِهِليَْشتَُرواْ الَّتُهمفََوْيٌلقَِليالًثََمنا مَّت الَّتُهْمَوَوْيٌلأَْيِديِهْمَكتَبَْتّمِ مَّت يَْكِسبُوَنّمِ
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َهـذَابِِمثِْليَأْتُواْأَنَعلَىَواْلِجنُّماإِلنُساْجتََمعَِتلَّتئِِنقُل)(.[79:البقرة]
ففي[(.88:اإلسراء]َظِهيراًِلبَْعٍضبَْعُضُهْمَكاَنَولَْوبِِمثِْلِهيَأْتُوَنالَاْلقُْرآِن

عندمنهذاويقولوابأيديهمالكتابيكتبواأنالناسهللايحذراألولىاآلية
.(القرآنهذابمثليأتواأنعلىوالجناإلنسيتحدىالثانيةاآليةوفي.هللا
:التاليةاألمورلنناقشاآلن)و
اْلِكتَاَبيَْكتُبُوَن))باليديكونوالخطالخط،بالكتابةالمقصودكانإذا–1

ِِعنِدِمْنَهـذَايَقُولُوَنثُمَّتبِأَْيِديِهْم المقصودأنيعنيفهذا(.[79:البقرة]ّ
هللاعندمنهذاوقالواالكتابخطوافقدالوحيكتبةهماآليةهذهفي

.الوحيلكتبةالويلكلفالويلوبالتالي
.الكتابإلىفقطأحكامإضافةبالكتابةالمقصودكانإذاأما–2

أحبارهماجتهاداتأضافواحيثاليهودعندفعالًاألمرهذامثلوحصل
فقطالتشيعهووعيسىموسىعندالكتابأنشرحناوقدالكتاب،إلى

منهالتحذيرتملذامستحيلوغيرفيهالوقوعممكنأمروهذا”الرسالة“
.فعالً

مرةيحذرهمفكيفالناسيعتقدكماالمصحفهوالكتابكانإذا–3
التحذيركانإذاولكن،”جداًكبيرتناقضهذا“أخرى؟مرةويتحداهم

التحذيرأنحيثنصابها،فياألمورتوضعآخرلشيءوالتحديلشيء
يحذروتعالىسبحانهفاهلل.”النبوة“للقرآنوالتحدي”الرسالة“للتشريع

فقطهكذا.عنهيعجزونبأمرويتحداهمعنه،يعجزونالأمرمنالناس
.{.معجزألمروالتحديمعجزغيرأمرمنالتحذيرنفهمأنيجب

يقولهاوال،بالتحريفصاحبهاعلىوتشهدباطلة،مزاعمتلك:أقول
فريقإنأوال،ذلكوتفصيل.هوىصاحبأوجاهلإال بينشحرورت

بيناأنسبقوقدوأباطيلهأوهامهمنهووالفرقانوالذكروالكتابالقرآن
لَّتِذيَنفََوْيٌل):تعالىقولهأنكما.سابقاوزيفهفساده بِأَْيِديِهْماْلِكتَاَبيَْكتُبُوَنلِّ

ِِعنِدِمْنَهـذَايَقُولُوَنثُمَّت ًبِِهِليَْشتَُرواّْ الَّتُهمفََوْيٌلقَِليالًثََمنا مَّت أَْيِديِهْمَكتَبَْتّمِ
الَّتُهْمَوَوْيٌل مَّت قرة]يَْكِسبُوَنّمِ بكتابهموالبالمسلمينيتعلقال،([79:الب

شحروركانلمالكنباليهود،يتعلقوإنماله،بتدوينهموالالكريمالقرآن
علىسياقهامنوأخرجهااآليةانتقىفقدللباطل،وُمتعصباوُمدلساُمحرفا
ويكذبويحرف،ليُغالط"الصالةتقربواال"،و"للمصلينويل"طريقة

َوقَْدلَُكْميُْؤِمنُواأَْنأَفَتَْطَمعُوَن)هواآليةوسياق.نفسهفيلغاياتالقراءعلى
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َِكاَلَميَْسَمعُوَنِمْنُهْمفَِريٌقَكاَن فُونَهُثُمَّتَّت يَْعلَُموَنَوُهْمَعقَلُوهَُمابَْعِدِمْنيَُحّرِ
ثُونَُهْمقَالُوابَْعٍضإِلَىبَْعُضُهْمَخاَلَوإِذَاآَمنَّتاقَالُواآَمنُواالَّتِذيَنلَقُواَوإِذَا أَتَُحدِّ
ُفَتََحبَِما وُكْمَعلَْيُكْمَّت َأَنَّتيَْعلَُموَنأََواَلتَْعِقلُوَنأَفاََلَربُِّكْمِعْندَبِِهِليَُحاجُّم َّت

وَنَمايَْعلَُم يُّموَنَوِمْنُهْميُْعِلنُوَنَوَمايُِسرُّم َوإِْنأََمانِيَّتإِالَّتاْلِكتَاَبيَْعلَُموَناَلأُّمِ
ِِعْنِدِمْنَهذَايَقُولُوَنثُمَّتبِأَْيِديِهْماْلِكتَاَبيَْكتُبُوَنِللَّتِذيَنفََوْيٌليَُظنُّموَنإِالَّتُهْم َّت

الَُهْمفََوْيٌلقَِليــاًلثََمنًابِِهِليَْشتَُروا الَُهْمَوَوْيٌلأَْيِديِهْمَكتَبَْتِممَّت يَْكِسبُوَنِممَّت
ًأَيَّتاًماإِالَّتالنَّتاُرتََمسَّتنَالَْنَوقَالُوا. َّتَخْذتُْمقُْلَمْعدُودَة ِِعْندَأَت يُْخِلَففَلَْنَعْهدًاَّت

ُ َِعلَىتَقُولُوَنأَْمَعْهدَهَُّت واضح[(.80-75:البقرة()80)تَْعلَُموَناَلَماَّت
والبـاليهودتتعلـقشـحرورانتقاهـاالـتياآليـةأناآلناآليـاتتلـكمن

لهاسياقهامنشحرورأخرجهافلماذا.قطعابالمسلمين تقل؟؟لمماوقوَّت
سابقعنومغالطُمحرفشحروراأنعلىدامغدليلهوهذافعلهأليس

.وترصد؟؟إصرار

اإللهيالوحيكتابةعننهيفيهاليسباليهودتتعلقالتياآليةإن:ثانيا
سقطشحرور،زعمكما لكوأ تابعلىذ لذينالوحيُك نواا قرآندّو ال

التيالتوراةحرفواعندمااليهودفعلهلماواستنكارتهديدفيهاوإنماالكريم،
كتبواهمثماأللواح،فيمكتوبةالسالمعليهموسىعلىتعالىهللاأنزلها
والُمختلق،مكذوبكتبوهالذيفالكتاب.أهوائهمحسبمحرفاجديداكتابا

تحريفاتإلىفانظر.دّونوهبالذينوالبتدوينهوالالكريمبالقرآنلهعالقة
قرآنحقفيوجرائمهشحرور لم،ال يس.!!والمسلمينوالعقلوالع فل
كما.بأيدهمالكتابكتابةمنالناسحذّرهللابأنشحرورزعمهماصحيحا

والثانيةباليهودخاصةاألولىألن،اآليتينبينتناقضأييوجدالأنه
يزولوبذلك،القرآنكتابةعنالمسلمينينهلمتعالىفاهللبالقرآن،تتعلق

.وتحريفاكذباشحروراختلقهالذيالتناقض

والقدرالقضاءفيقولهنقض::الرابعالنموذج
عمرأنالكثيرظنلقد):والقدرالقضاءعنشحرورمحمدقال
المقدربمعنىجاءتوالمكتوبسلفا،عليهمكتوبوعملهورزقهاإلنسان

أعمالهفيلهوالخياراإلرادةفاقداإلنسانيصبحوبذلكسلفا،عليه
وكذلكمعنىبدونالجراحيةوالعملياتوالعالجالطبويصبحوأرزاقه

(.واللهوالعبثضروبمنضرباتعالىهللاإلنساندعاءيصبح



137

أنعرفناوالكتابالقرآنعنبحثناففيذلك،غيرفهوالقرآنرأيأما)
معينموضوعإلخراجبعضإلىبعضهااألشياءتجميعتعني”كتب“فعل

جاءتالتيالمواضيعمجموعةوهوالكتابكلمةجاءتهناومن.محدد
(.معاًورسالتهنبوتهفيهاجمعوالتيوحيا،وسلمعليههللاصلىمحمدإلى

صاحبأوجاهلإاليقولهوالوتفصيال،جملةباطلالقولذلك:أقول
كلوقدّرقضىقدتعالىهللاأنبمعنىوالقدرالقضاءإنأوال،ألنه.هوى

أنقبلوقدّرهقضاهقداإلنسان،ومنهاكائناتهبكلالكونفيسيحدثما
ُمتصفتعالىهللاأنعلىشاهدهوذلك؛عنيحيدلنيخلقهوعندمايخلقه،
يكونالالذيالخالقألن.الكمالصفاتوبكلوالحكمةوالقدرةبالعلم

الصفاتبتلكتعالىهللافاتصاف.مخلوقهووإنماخالقا،ليسبذلكمتصفا
ألنأبدا،فيهظلمالبهاواتصافهجهة،مننقصدليلالكمالدليلهو

ومن.والرحمةوالحكمةوالعدل،الحقعنتخرجالكلهاسبحانهأفعاله
أوجاهل،فهوسيحدث،مابكلالُمطلقالُمسبقعلمهتعالىهللاعنينفي

هللابكالموكذّبكمال،النقصبصفةتعالىهللاوصفوقدهوى،صاحب
.خلقهقبلالعالمفيسيحدثماكلوقدّرَكتببأنهلهأثبتالذيتعالى

فيوكتابتهالكونفيسيحدثِلماالُمسبقهللاعلمأننعلمأنيجب:ثانيا
هووإنمااإلنسان،حريةينفيوال،الجبريعنيالوالقدرالقضاءكتاب
لماوفعالالغيوبعالمتعالىهللاأنبحكمانكشافإنهتماما،عاديأمر
وأنهسيحدثلماعالماتعالىهللايكونأنجداوالمنطقيالواجبفمن.يريد

بكمالهلليشهدوإنماأبدا،ظلموالفيهجبرالفذلك.خلقهقبلذلككتبقد
فياإلنسانحريةينفيالسبحانهبذلكواتصافه.والحكمةواإلرادةالعلم

انكشافهووإنماجبراليسالمقاديروكتابةالعلمسبقألن.حريتهمجال
يه.حريةبكلالبشرسيفعلهلماُمسبق ناَكتبقدتعالىهللافإنوعل علي
فاإلنسان.عليناهللايفرضهاأندونبإرادتنا،نحنفعلناهاكماالحرةأفعالنا
عالمأنهبحكموسجلهابها،علمعلىتعالىوهللاحريةبكلألفعالهفاعل

يه،يفرضهاولمالغيوب، يهيسجلولنعل فاإلنسان.يفعلهالمأفعاالعل
قالأستاذاأنلوذلكومثال.أفعالهمسؤوليةويتحملذلك،فيفاعلطرف

وسيرسبالفالنيالتلميذوأن،الشهادةوينالسينجحالفالنيالتلميذإن:
،األستاذبهاتنبأكماالنتيجةكانتالدراسيالعامنهايةفيثم.العاميُعيد
معهتعاطفقدواألولنجاحفيالسببهواألستاذأنيعنيالهذافإن
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ثانيرسوبفيالسببوهووساعده، نهيعنيوإنماظلمه؛وقدال قرأأ
.كسولأنهبالثانيومعرفتهمجتهدأنهباألولمعرفتهعلىبناءالمستقبل

استشرافيةقراءةقرأوإنماطرف،أيمستقبلفييتدخلولمحياديفهو
األعلىالمثلوهللكذلك،األمرأنوبما.توقعهاكماالنتيجةفكانتصحيحة

عبثاوالظلماليسوكتابتهالبشرأفعالمنسيحدثِلماسبحانهعلمهفسبق
.نشاطهيعوقوالحريته،اإلنسانيحرموالجبرا،وال

حقيقةأيضافهووعقلية،شرعيةحقيقةهوكماوالقدرالقضاءبأنعلما
منأنههوذلكوتفصيل.عليهوتنقضهشحرورهزعمتهدمدامغةعلمية
كلتحملوراثيةببرمجةويولدإالحيكائنكلأنالوراثة،علمفيالثابت
يُمكنهوالالمستقبلي،وتاريخهوالعضوية،والروحيةالعقليةصفاته

قضىقدتعالىهللاأنعلىدامغعلميدليلهيالبرمجةوتلك.مخالفتها
مننسخةكائنكلفيوجعلخلقه،قبلالكونفيسيحدثماكلوقدر

ألنهاليسوفقها،ويتحركويسيرصفاته،ستحددالتيالوراثيةبرمجته
الذيفهوتعالىباهلليتعلقمنهاجانبوإنماوظلما،قهراعليهمفروضة

البشرأعمالهيمنهوجانب،وحكمتهوقدرتهوعلمهوإرادتهبأمرهخلقه
.حريةبكلسيفعلونهابأنهميعلمألنهيفعلوهاأنقبللهمهللاسجلهاالحرة

والقدرالقضاءكتابعلىدامغعلميدليلهوالوراثيةالبرمجةتلكفوجود
.وعلميةوعقليةشرعيةحقيقة،وهو

حقيقيةهوخلقهقبلالكونفيسيحدثلماتعالىهللاكتابةإن:ثالثا
شحروروقول.هوىصاحبأو،جاهلفهوينكرهاومنقطعا،شرعية

يصفأنلهيحقوال.ورسولههللوتكذيبتحريفوفيهشك،دونباطل
والرأيا،ليسالقرآنألن،"رأي"بأنهوالقدرالقضاءعنالقرآنذكرهما

في"َكتََب"معنىأنكما.إلهيوكالموعلموحيهووإنما،اقتراحا
معنىوأصل.شحرورزعمكماهووليساآلية،فيسياقهيُحددهالقرآن
هووالكتابالتجميع،يعنيوالوالنسخ،والتسجيلالتدوينيعنيالكتابة
والمكتوباتوالتسجيالتالمدوناتجمعكتابفهوُكتب،لماتجميع

.الُمدّونالمنزلهللاكالمجمعكتابهوالكريمفالقرآن.والمنسوخات
"َكتََب"وفعل.وقدّرهتعالىهللاقضاهماتضمنوالقدرالقضاءوكتاب

يَاُمَعلَْيُكُمُكتَِبآَمنُواْالَّتِذيَنأَيُّمَهايَا):تعالىقولهفيكما َعلَىُكتَِبَكَماالّصِ
:أمرينيتضمنفعلهو،[183:البقرة]تَتَّتقُوَنلَعَلَّتُكْمقَْبِلُكْمِمنالَّيِذيَن
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.الكونخلققبلونسخهوسجلهودّونهذلككتبتعالىهللاأناألول،
.بصيامهوأمرناعليناأوجبهسبحانهانهيعنيوالثاني،

قبلسيحدثمالكلتعالىهللاكتابةأثبتتالتيالشرعيةاألدلةوأما
وقولهوتحريفهزيفهوتكشفشحرورمزاعمتنقضكثيرةفهيللكونخلقه
قول كارهمفيالمعتزلةب قدرللقضاءإن تهجهة،منوال هموموافق فيل

إِنَّتا)):تعالىقولهمنها.ثانيةجهةمنعليهأهوائهموتقديمللشرعتحريفهم
إَِماٍمفِيأْحَصْينَاهَُشْيٍءَوُكلَّتَوآثَاَرُهْمقَدَّتُمواَماَونَْكتُُباْلَمْوتَىنُْحيِينَْحُن
يٍن كتابويعنيتعالىقولهفيوردنفسهالمعنىوهذا،[(12:يس]ُمبِ

قدرالقضاء ندَهُ):وال اْلبَّرِفِيَماَويَْعلَُمُهَوإِالَّتيَْعلَُمَهاالَاْلغَْيِبَمفَاتُِحَوِع
َوالَاألَْرِضُظلَُماِتفِيَحبَّتٍةَوالَيَْعلَُمَهاإِالَّتَوَرقٍَةِمنتَْسقُُطَوَماَواْلبَْحِر
يٍنِكتَاٍبفِيإِالَّتيَابٍِسَوالََرْطٍب بِ َشأٍْنفِيتَُكوُنَوَما)،و[(59:األنعام]مُّم

تُِفيُضوَنإِْذُشُهوداًَعلَْيُكْمُكنَّتاإِالَّتَعَمٍلِمْنتَْعَملُوَنَوالَقُْرآٍنِمنِمْنهُتَتْلُوَوَما
بَِّكَعنيَْعُزُبَوَمافِيــِه ثْقَاِلِمنرَّت ةٍّمِ َوالَالسَّتَماءفِيَوالَاألَْرِضفِيذَرَّت

يٍنِكتَاٍبفِيإِالَّتأَْكبََرَوالذَِلَكِمنأَْصغََر بِ الَّتِذيَنَوقَاَل)،و([61:يونس]مُّم
َعْنهُيَْعُزُباَلاْلغَْيِبَعاِلِملَتَأْتِيَنَّتُكْمَوَربِّيبَلَىقُْلالسَّتاَعةُتَأْتِينَااَلَكفَُروا
ةٍِمثْقَاُل إِالَّتأَْكبَُرَواَلذَِلَكِمنأَْصغَُرَواَلاأْلَْرِضفِيَواَلالسَّتَماَواِتفِيذَرَّت

يٍنِكتَاٍبفِي بِ ُ)،و([3:سبأ]مُّم َّت نَخلَقَُكمَو َجعَلَُكْمثُمَّتنُّمْطفٍَةِمنثُمَّتتَُراٍبّمِ
ً ُرَوَمابِِعْلِمِهإِالَّتتََضُعَواَلأُنثَىِمْنتَْحِمُلَوَماأَْزَواجـا ٍرِمنيُعَمَّت عَمَّت َواَلمُّم
َِعلَىذَِلَكإِنَّتِكتَاٍبفِيإِالَّتُعُمِرِهِمْنيُنقَُص َما)،و([11:فاطر]يَِسيٌرَّت
ِصيبٍَةِمنأََصاَب نِكتَاٍبفِيإِالَّتأَنفُِسُكْمفِيَواَلاأْلَْرِضفِيمُّم أَنقَْبِلّمِ
َِعلَىذَِلَكإِنَّتنَّتْبَرأََها َكتََبَماإِالَّتيُِصيبَنَالَّتنقُل}و.([22:الحديد]يَِسيٌرَّت

ُ َِوَعلَىَمْوالَنَاُهَولَنَاّ ِلّ َوُكلُّم}،و،و-51التوبـة{اْلُمْؤِمنُوَنفَْليَتََوكَّت
نَوإِن}،و-(53القمر{ُمْستََطٌرَوَكبِيٍرَصِغيٍر قَْبَلُمْهِلُكوَهانَْحُنإِالَّتقَْريٍَةمَّت

بُوَهاأَْواْلِقيَاَمِةيَْوِم ًُمعَذِّ َمْسُطوراًاْلِكتَاِبفِيذَِلكَكاَنَشِديداًَعذَابا
.(-58اإلسراء{

-السالموالصالةعليه-النبيأنمسلمرواهماالنبويةاألحاديثمنو
بخمسينواألرضالسمواتيخلقأنقبلالخالئقمقاديرهللاكتب»:قال
ولمهللاكان)):آخرحديثفيو.«الماءعلىوعرشه-قال-سنةألف
.((شيءكلالذكرفيوكتبالماءعلىعرشهوكانغيرهشيءيكن

هللاأحفظكلماتأعلمكإني!غالميا)):-السالموالصالةعليه-وقوله
استعنتإذاو،هللافاسألسألتإذا،تجاهكتجدههللاأحفظيحفظك،
ينفعوكلمبشيءينفعوكأنعلىاجتمعتلواألمةأناعلمو.باهللفاستعن
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شيءإال بهقدب شيءيضروكأنعلىاجتمعوالوو.لكهللاكت لمب
.((الصحفرفعتواألقالمجفتعليكهللاكتبهقدإالبشيءيضروك

بةأنيتبينوبذلك قهقبلسيحدثمالكلتعالىهللاكتا هوللكونخل
ية،وعلميةشرعية،حقيقة هوىصاحبأوجاهل،إالينكرهاوالوعقل

عنوالتدليسالتحريفعلىالُمصرالمعتزليالمحرفشحروركمحمد
.وأهوائهألوهامهانتصارا،وترصدإصرارسابق

اإلنسانعمرأنالكثيرظنلقد):شحرورفقولكذلك،األمرأنوبما
عليهالمقدربمعنىجاءتوالمكتوبسلفا،عليهمكتوبوعملهورزقه
وأرزاقهأعمالهفيلهوالخياراإلرادةفاقداإلنسانيصبحوبذلكسلفا،

دعاءيصبحوكذلكمعنىبدونالجراحيةوالعملياتوالعالجالطبويصبح
قطعاباطلقولهو(.واللهوالعبثضروبمنضرباتعالىهللاإلنسان
جبرالاإللهيالعلمسبقألن.والتدليسالتحريفأوبالجهل،عليهوشاهد

يعلمالالذيواإللهاأللوهية،ضرورياتومنكمالهووإنماقهر،والفيه
اإلنسانحريةيُعطلالالُمسبقالعلموهذا.خالقاوالإلهاليسسيحدثما

لمأوهللاكتبهوسواءحريته،بكلاإلنسانسيفعلهلماُمسبقكشفهووإنما
سيحدثلماوتدوينهالُمسبقاإللهيالعلمفإنوعليه.اإلنسانفسيفعلهيكتبه،

والحريته،معيتناقضوالعبثا،وليساإلنسان،إرادةيعطلالالكونفي
مجالفياإلنسانسيفعلهلماُمسبقتدوينهووإنماالدعاء،منيمنعه

عالمسبحانهألنهنعملهاأنقبلتعالىهللاسجلهاأعمالنافهي.حريته
.الغيوب

عثمانعهدفينهائياتَّمالقرآنجمعبأنقولهنقض:الخامسالنموذج
الوحيجمعمنالصحابةفرغأنبعد):شحرورمحمدقالذلكعن

زمنفيتماماوانتهىالصديقبكرأبيأيامفيالجمعبدأوقد”الكتاب“
.(.عفانبنعثمان

فيكلهتمالقرآنجمعألنالقرآن،فيوطعنتحريففيهقوله:أقول
استمروال.عهدهطيلةجمعهيتأخرولمعنه،هللارضيبكرأبيعهدبداية

لىجمعه زعمكماكلهجمعهتمفيهوالعنه،هللارضيعثمانعهدإ
بكر؛أبيخالفةبدايةعندكلهجمعهتّمالقرآنأنهيالحقيقةإنما.شحرور

لذيلكن يامفيحدثا جهةمنالشريفالمصحفتوحيدهوعثمانأ
قراءاتالحرف لكتمتوقد.وال يةت قةالعمل فلما،جماعيةعلميةبطري

مت هابـذلكالُمكلفـةالجماعـةأت المصـاحفأرسـلتنقـصدونمنعمل
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تحريفاتإلىفانظر.اإلسالميةالخالفةأقاليمإلىواحدوقتفيجميعها
.!!الماكرةوتدليساتهشحرور

وحياليستالنبويةالسنةبأنشحرورقولنقض:السادسالنموذج
والصحابةوسلمعليههللاصلىالنيأنلنالحظ):شحرورقالذلكعن

هيالنبويةاألحاديثأناألوقاتمنوقتفييعتبروالمعليهمهللارضوان
يهفهو.وحي الوحيمعفعلكمابجمعهايأمرلمجهتهمنالسالمعل

نتيجةكانتأنهافهموافقدالراشدينالخلفاءمعاألمروكذلك”الكتاب“
وسلمعليههللاصلىالنبيعاشهامعينةظروففيمعينواقعمعتعامل
يستفيدثريامنبعاتشكلبهذافهيوالزمانيالمكانيالحقيقةعالمفيهاوجابه

.(خاصةالمشرعونوالعلماءعامة،المؤمنونمنه
السنةيعتبروالمشكبالالصحابةألنوتغليط،تحريففيهقوله:أقول

النبويةالسنةاعتبرواأنهموتاريخاشرعاالمؤكدلكنقرآنيا،وحياالنبوية
أحكامأنهاجهةمنإلهيوحيبذلكفهي.إتباعهايجبشرعيةأحكاما
النبيأنفلو.لنبيهوعصمتهبأمرهتعالىهللاحكمبحقتمثلشرعيةوأوامر

يه وصححالوحيلتدخلماأمرفيالصوابجانبوالسالمالصالةعل
وحياليستالنبويةفالسنة.خطأعلىتعالىهللايُقرهأنيُمكنوالموقفه
هللاأقرهاشرعيةأحكامأنهابحكمالوحيمنلكنهامعنى،واللفظاقرآنيا
بإتباعأمرتالتيالقرآنيةالنصوصكثرةهوذلكعلىوالدليل.تعالى
وأوامركأحكاموحياتكنلمولوالحياة،مجاالتمختلففيالنبويةالسنة

قولهذلكمن.مخالفتهامغبةمنحذّرنا،ومابإتباعهاتعالىهللاأمرناما
وَما):تعالى ُسوُلآتَاُكُمَ ََواتَّتقُوافَانتَُهواَعْنهُنََهاُكْمَوَمافَُخذُوهُالرَّت َإِنَّتَّت َّت
ُموَكَحتَّتَىيُْؤِمنُوَنالََوَربَِّكفالَ)،و[(7:الحشر]اْلِعقَاِبَشِديدُ فِيَمايَُحّكِ
ًأَنفُِسِهْمفِييَِجدُواْالَثُمَّتبَْينَُهْمَشَجَر اَحَرجــا مَّت ًَويَُسلُِّمواْقََضْيَتّمِ تَْسِليما

ِيُْؤِمنُوَنالَالَّتِذيَنقَاتِلُواْ)،و([65:النســاء] ّ َوالَاآلِخِربِاْليَْوِمَوالَبِا
ُموَن َمَمايَُحّرِ َُحرَّي .29:التوبة]َوَرُسولُهُّ بتومن[( أنتاريخياالثا
النبويةالسنةإلىيرجعونكانواوالسالمالصالةعليهالنبيبعدالصحابة

.بآرائهميجتهدونفيهانصايجدوالموعندماالقرآن،بعد

سنتهبتدوينالرسولأمرلعدمشحرورتفسيرنقض:السابعالنموذج
:سنتهبتدوينوالسالمالصالةعليهالنبيأمرعدمعنشحرورقال

الصحابةيفعلهولمبنفسهذلكيفعللموسلمعليههللاصلىالنبيكانفإذا)
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الحديثوأن.ضرورياليسجمعهبأنلعلمهموذلكواحدلسبببعدهمن
.وسلمعليههللاصلىالنبيكالمعينليستالسنةوأنتاريخيةمرحلةهو

عليههللاصلىالنبيأنوهيواحدةنتيجةفهناككذلكاألمريكنلموإذا
تدوينبعدمالمسلمينإرباكيريدونكانوابعدهمنوالصحابةوسلم

معنىال([3:المائدة]ِدينَُكْملَُكْمأَْكَمْلُتاْليَْوَم)آيةأنيعنيوهذاالحديث،
ولمالكتابالصحابةدّونوكيفيدون؟لموالحديثالدينأكملكيفإذلها

النبيأمرعدمإن:التاليللسببمنهابراءهمالتهمةهذهالحديث؟يدونوا
وحرصهالوحيبكتابةوأمره.وتدوينهكالمهبجمعوسلمعليههللاصلى

النبوةبينأساسيلفرقعميقفهمإلىيقودوالصحابةهوذلكعلىالمطلق
ماديةمعينةظروففيعصرهأنتجهإنسانهوفالعبقري:والعبقرية
ولكنحياته،أثناءبنفسهيسجلههوأوكالمهعنهالناسيسجلومعنوية
فإنوبالتاليالمرحليةطابعيحملتاريخيانتاجاوتصرفاتهكالمهسيكون
هللاصلىمحمداأنوبما.الزمنسياقفيالحياةتطورمعسيتجاوزهالواقع
فيهالوحيجانبأنعلمقدفإنهوحسب،عبقرياوليسنبيهووسلمعليه

الجانبهذاعنعبروقدوتعالى،سبحانههللاهوالمطلقبعالميتصل...
فيوسلمعليههللاصلىالنبيفهواإلسالمفيالنسبيالجانبأما...بالكتاب

.(سنته

عصرهفيالنبويةالسنةبتدوينلنبيهتعالىهللاأمرعدمإنأوال،:أقول
مؤقتةصالحيتهاأن،والضرورياوالمطلوباليستدوينهاأنيعنيال

كمالتدوينهاحاجةوالسيعطلهاالتاريخيالتطورأنوال،دائمةوليست
نهىالذيالوقتفيوالسالمالصالةعليهالرسولأنكما.شحرورزعم
جانبابتدوينأصحابهلبعضأذنقدأخرىجهةمنفإنهكالمه،تدوينعن
عبادةبنوسعدهريرة،وأبوالعاص،بنعمروبنهللاعبدمنهمسنته،من

النبويةالسنةعلىالحفاظأنعلىالقطعيوالدليل.-عنهمهللارضي-
أمرتعالىهللاأنهووعملياشرعامطلوباكانوالتدوينوالتطبيقبالحفظ
القرآنمجملمنجانباوجعلمخالفتها،منوحذّرالنبويةالسنةبإتباع
ًُمفسرا فعدمكذلك،األمرأنوبما.مثالالصالةككيفيةالنبوية،بالسنةوُمبينا

يعنيالزمانهفيالنبويةالسنةكلبتدوينوالسالمالصالةعليهالنبيأمر
المتواترةالوثيقةهوالكريمالقرآنليبقىتركهاأنهيعنيوإنماتدوينها،منع

أندونالزمنمنمدةاإلسالملدينواألساسياألولالوحيدة،والمصدر
السنةبأناعلمهقدثانيةجهةمنهللاوأنجهة،منأخرىوثيقةتنازعه
تموتأنيُمكنال؛ألنهالحقاوالتدوينوالتطبيقبالحفظموجودةستبقى
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فأمر.اإلسالموعالميةالنبوةوختمالقرآنبقاءمعصالحيتهاوتفقدالسنة
أنهامع،فقطتدوينهازمنأُخروإنمامطلوباكانالنبويةالسنةتدوين
وباهتمامواسعبشكلالعلمأهلبينومتداولةالواقعفيُمطبقةكانت

ضروريةليستالسنةأنيعنيالوتدوينهاجمعهافـتأخر.كبيرينوحرص
بهاالعملووجوبواالهتمامجهة؛منوتدوينهاجمعهابينتالزمفال،

الحقا،وتدوينهاجمعهاتطلبالذيهوالوجوبوهذا.أخرىجهةمن
هللارضيالصحابةمجتمعفييتهددهاخطروالآمنة،كانتإنهابحكم
.عنهم

ًأنالشك:ثانيا فالالعمل،عناآلنمتوقفهوالنبويةالسنةمنقسما
الظروفلتغيروالتسريواإلماءبالعبيدالمتعلقةكاألحكامبه،يُعمل

تغيرتإذابآخرأوبشكلُمستقبالبهاالعمليعودقدوربماالبشرية،
وحاجةقيمتهيفقدوالمطلوبمنهاكبيراقسمالكن.اإلنسانيةالظروف
واألخالقالعقائدوبيانبشرحالمتعلقةاألحاديثمنهاإليه،المسلمين

وظيفته،يفقدأنواليُتركأنيُمكنالآخرقسمأيضاومنها.والمعامالت
والزكاة،الصالة،تفاصيلكأحاديثالقرآن،ُمجملتُفسرالتيكاألحاديث

أنوالالزمن،يتجاوزهاأنيُمكنالمعظمهافيالنبويةفالسنة.مثالوالحج
.شحرورزعمكماالعمليةقيمتهاتفقد

ِدينَُكْملَُكْمأَْكَمْلُتاْليَْوَم):تعالىبقولهشحروراستداللوأما:ثالثا
ًاإِلْسالََملَُكُمَوَرِضيُتنِْعَمتِيَعلَْيُكْمَوأَتَْمْمُت أنبدعوى،[(3:المائدة]ِدينا
تُدّون،أنقبلاُكتملألنهالنبوية،السنةضروريةعدميعنيالديناكتمال

فإنباإلكمال؛اإلسالموصفصحماضرورياوتدوينهاجمعهاكانولو
كانتالوحيوتوقفاكتملعندمااإلسالمألنبصحيح،ليساالستداللهذا

الجمعهاوعدمالصحابة،مجتمعفيوُمطبقةومعروفةكاملةالنبويةالسنة
أنوبما.الدينليكتملضرورياشرطاليسوجمعهاالدين،اكتماليمنع

فدينالمجتمعفيوُمطبقةمعروفةالنبويةوالسنةكامال،موجودالقرآن
.حقااكتملقداإلسالم
فهذااإلسالم،فيالنسبيالجانبهيالنبويةالسنةأنصحيحاوليس
العملعنمتوقفةنبويةأحاديثوجودمعألنه،معظمهفيباطلوصف

السنةغالبفإنبها؛العملتوقفزالتفلماظروفهاوليدةكانتألنها
وإثراءفهمعلىيساعدمنهاقسماأنبحكمللعملصالحايزالماالنبوية

صالحيتهيفقدأنيُمكنالآخرقسماوأنجهة؛منالقرآنيةاآلياتمنكثير
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يصحفالوعليه.أخرىناحيةمنالقرآنلمجملوُمبيّنُمفسرانهبحكم
.اإلسالمفيالنسبيبالجانبالنبويةالسنةوصف

العاملهوالسياسيالسبببأنقولهنقض:الثامنالنموذج
السنةجمعفياألساسي

وللتأكيدأوالالحديثلجمعاألساسيالسبب):أنشحرورمحمدزعم
سقوطبعدعقائديفكريمنطلقعنهتولد.بحتسياسيسببهوثانياعليه
فاءدولة اإلسالمفيفرقظهرتاألموية،الدولةوظهورالراشدينالخل
أيديولوجيةأرضيةإلىبحاجةالمنشأهذاوكانسياسي،منشأذاتكلها

شيعة،“ خوارجال يةوظهرت”ال ياراتبدا سفيةفكريةت ثلفل يةم الجهم
للقــرآنالفلســفيالفهــمتبــنيحاولــتالتيــاراتهــذه.والمرجئــةوالقدريــة
.(وللرسالة

فرقنشأةفيكبيردورلهكانالسياسيالعاملأنشكال:أقول ال
لكن.بعدهماوماالهجريينوالثانياألولالقرنينفياإلسالميةوالمذاهب

األساسيهويكنلمالسنةأهلعندالنبويةالسنةجمعفيالسياسيالسبب
عليهاالخوفهوتدوينهافيوأسرعجمعهاإلىأدىالذيوإنماجمعها،في
عدماالضياعمن لتنفسهاعلىاألمةانقسمتب فيروتبادلتوتقات التك

عليهالنبيعلىكبيربشكلالكذبوانتشرجهة؛منوالتضليلوالتفسيق
خرىجهةمنعنهمهللارضيوصحابتهالصالة مام.أ الوضعهذاوأ
لذيالخطير هددأصبحا علماءَهب،الصحابةوتاريخوالسيرةالسنةيُ
بجمعهاالنبويةالسنةإلنقاذهبوابعدهومااألولالقرنأواسطمنذاإلسالم

صارمختلـفمن صهااألم هجوفـقومتنـاإسـناداوتمحي الجـرحعلـممن
كبارظهروفيهالهجري،الثالثالقرن،فيالعلمهذااكتملوقد.والتعديل
الُمسند،كتابهفيحنبلبنكأحمدالحديثية،مصنفاتهمودونواالمحدثين

السننوأصحابالصحيح،كتابهفيومسلمالصحيح،كتابهفيوالبخاري
.كثيروغيرهم،سننهمفي

شكفالاإلسالمية،الفرقنشأةفيالسياسيالعامللدوربالنسبةوأما
نه شأتهافيواألولاألساسيالعاملهوأ هان سبئية،فرقةإالكل فهذهال

عثمانالخليفةعهدفياإلسالميالمجتمعفيظهرتفرقةأولهيالفرقة
35سنةالفتنةحدوثقبلللهجرة،33سنةنحوظهرت.عنههللارضي

بيــنالفتنــةونشــراإلســالملهــدمكيديــةمذهبيــةأفكــاراأظهــرتللهجــرة،
كارافأظهرتالمسلمين ينمنليستأف مةكالقولاإلسالم،د عليبإما
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العملفيالفرقةتلكانخرطتذلكبعدثمله،الصحابةوظلم،والوصية
يهالثورةفيوشاركتعثمانللخليفةالمعارضينمعالسياسي وفي.عل

.وغيرهمكالخوارجاألخرىالفرقظهرتبعدهاوماالكبرىالفتنة

"السلفية"لمعنىشحرورتعريفنقض:التاسعالنموذج

قول قامهذاوفي):شحرورمحمدي نايجـبالم ميزأنعلي ينن ب
مفهوملهافاألصالةوالسلفية،األصالةوهمابينهماااللتباسيقعمصطلحين

دعوةهينفهمهاكماالسلفيةتماماً،ذلكعكسفهيالسلفيةأماحي،إيجابي
أنأيوالمكان،الزمانمفهومعنالنظربغضالسلفخطيإتباعإلى

مشاكلهمحلفيهااستطاعواالعربعلىمرتمزدهرةتاريخيةفترةهناك
منيعة،قويةدولةيبنواأنواستطاعواوالسياسية،واالقتصاديةاالجتماعية
هؤالءفإنوبالتاليالتاريخي،النسبيبمفهومهاالعدالةتحقيقاستطاعت

عننخرجوالونقلدهمخطاهمنتبعأنعليناويجبالنموذج،همالسلف
والمكانالزمانأهملقدأنهإلىإضافةًمقلد،إنسانهوفالسلفي.نمطهم

تاريخواغتال سقطال سلفيويعيش.العقلوأ قرنفيال لداًالعشرينال مق
سابع،القـرن يدال ستحيلوالتقل سابعالقـرنظروفألنم عنتختلـفال

يمكنناالالسابعالقرنإلىالرجوعحاولنافمهماالعشرين،القرنظروف
نصخاللمنإليهنرجعألننافعالً،عاشوهالذينأهلهفهمهكمانفهمهأن

هذا.فقطتاريخي لىوصلفكريفراغفيالسلفيوقعالسببول حدإ
قدالسذاجة، أنعننفسهالوقتفيليعجزعمداًالعشرينالقرنتركف

(.أهلهعاشهكماالسابعالقرنيعيش

عريفذلـك:أقـول صـحيحاتعريفـاوليـسوتفصـيال،جملـةباطـلالت
يريدها؛كماوالهويفهمهاكمابالسلفيةيعرفناأنلهيحقوالللسلفية،

التيالقديمةكتبهاإلىيرجعأنعليهفيجبالسلفيةعنيتكلمانهبماوإنما
التعريففذلك.والُمتأخرينالمتقدمينمنالسلفعلماءكباروكتبهاتمثلها
كباركتبإلىرجعناإذاألنناالسلفية،علىيصدقوالباطلبهجاءالذي
ويحيىوالبخاري،،وأحمدوالشافعي،أنس،بنكمالكالصالحالسلفأئمة
بنمعين،بن براهيموالبخاري،سالم،وا بنالحربي،وإ بة،وا بنقتي وا

إنماالشحرور؛زعمكماليستالسلفيةسنجدفإنناالجوزيةقيموابنتيمية،
،الصريحوالعقلالصحيح،الوحيعلىقائمابديهياشرعيامذهبانجد
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يتعلقمذهباألول:أساسيينمذهبينفيأساسايتمثلالصحيح،والعلم
العقــل،ومكانــة،واإليمــانالصــفات،:مواضــيعهمــنالــدين،بأصــول
تجسيم،والتكييفوالتشبيهبالالصفاتيثبتأنهصفاتهومن.والسببية

وإنماالعقل،إهمالعدممعالعقلعلىالوحيويقدميؤولهاوالينفيهاوال
أصولويتضمن،بالفروعيتعلقمذهبوالثاني.الصحيحمكانهفييضعه

الفقهفيخصائصهومن.والفقه،-الرأيومدرسةاألثر،مدرسة–الفقه
التقليدوذماالجتهادعلىيقومأنهوالمتأخرينالمتقدمينعلمائهكبارعند

التطــوريعــوقالوهــوالصــحيح،الســلفمــذهبهــوذلــك.والتمــذهب
بدا،الحضاري أنالمسلمعلىيجببأنهشحرورزعمهمافيهوليسأ

لهكلفيالسلفزمنيعيش نهيعيشوالأحوا ظروفهحسبهوزما
سمحفلماذا.!!الصحيحةالسلفيةعلىالشحرورافترىكمفانظر.الجديدة

.!!نفسه؟؟فيلغاياتذلكقولتعمدانهأم،علمباليتكلمأنلنفسه

اليوموإلنجيلالتوراةبأنشحرورقولنقض:العاشرالنموذج
المرحليةطابعيحمالن

معونقارنهااآلنالتوراةنقرأفعندماولذا):شحرورمحمديقول
كانتأنهاأيالمعرفية،أرضيتنامعتنسجمالنراهاالحاليةمعلوماتنا

الناسلمعارفمطابقةكانتبصيغةنزلتوأنهاالمرحلية،طابعتحمل
الناحيةهذهإلىالمسلمونالمفسرونينتبهولم.التوراةنزولوقت

كانتوهناالقرآنتفسيرفيالتوراةعلىكثيراًأوقليالًفاعتمدواالخطيرة،
قضىالعلمإن:العلماءقالأوروبافيالنهضةعصروفي!الكبرىالطامة

واإلنسان،الكونوعمرواإلنسانالكونلخلقالتوراتيالتفسيرعلى
ً منولكنللناس،هدىبأنهماواإلنجيلالتوراةوصفولهذا.فعلواوحسنا

لنَّتاِسُهدًىقَْبُلِمنَواإِلنِجيَلالتَّتْوَراةََوأَنَزَل}القرآنقبل عمرانآل){ لِّ
صفةيحمالنالالتوراةأنإذ.اإلنجيلعلىكذلكالحالوينطبق(.3-4

فقطيدرسانكتابيناليومواإلنجيلالتوراةنرىوهكذا.الصيغةفيالتشابه
.(.بالحياةعالقةلهمايكونأندونللعبادةالكنائسفي

افترىألنهوخداع،تحريفوفيهشحرور،أوهاممنالقولذلك:أقول
التوراةأنإلىمراراأشاراالقرآنأنيذكرلمعندماوحرفهالقرآنعلى
حسببهوتالعبوااليهوداختلقهمحرفكتابهياليوماليهودعندالتي

منالحقاإللهيالوحييمثلصحيحاكانأصلهاوانجهة،منأهوائهم
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َن):تعالىقولهبدليل.أخرىجهة فُوَنَهادُواْالَّتِذيَنّمِ َواِضِعِهَعناْلَكِلَميَُحّرِ مَّت
َوقَْدلَُكْميُْؤِمنُواْأَنأَفَتَْطَمعُوَن)،و[(46:النساء]َوَعَصْينَاَسِمْعنَاَويَقُولُوَن

ْنُهْمفَِريٌقَكاَن َِكالََميَْسَمعُوَنّمِ فُونَهُثُمَّتّ يَْعلَُموَنَوُهْمَعقَلُوهَُمابَْعِدِمنيَُحّرِ
ًِمْنُهْمَوإِنَّت)،و[(75:البقرة] ِمَنِلتَْحَسبُوهُبِاْلِكتَاِبأَْلِسنَتَُهميَْلُووَنلَفَِريقا

ِِعنِدِمْنُهَوَويَقُولُوَناْلِكتَاِبِمَنُهَوَوَمااْلِكتَاِب ِِعنِدِمْنُهَوَوَماّ ّ
َِعلَىَويَقُولُوَن أَنَزْلنَاإِنَّتا)،و([78:عمرانآل]يَْعلَُموَنَوُهْماْلَكِذَبّ
َهادُواِْللَّتِذيَنأَْسلَُمواْالَّتِذيَنالنَّتبِيُّموَنبَِهايَْحُكُمَونُوٌرُهدًىفِيَهاالتَّتْوَراةَ

بَّتانِيُّموَن ِِكتَاِبِمناْستُْحِفُظواْبَِماَواألَْحبَاُرَوالرَّت ُشَهدَاءَعلَْيِهَوَكانُواّْ
[(.44:المائدة]

المحرفةالتوراةقالتهماخطأأظهرالعلمأنإلىأشارعندماانهثم
المحرفةالتوراةبينيُميزلمواإلنسانالكونوعمرالعالمخلقعن

،واحدةتوراةهيأنهاإلىأشاروإنماوضاعت،ُحرفتالتيواألصلية
لنَّتاِسُهدًى)بأنهاالقرآنوصفهاالتيوهي َكفَُرواْالَّتِذيَنإِنَّتاْلفُْرقَاَنَوأَنَزَللِّ
ِبِآيَاِت َُشِديدٌَعذَاٌبلَُهْمّ ّ وهذا[(.4:عمرانآل]انتِقَاٍمذُوَعِزيٌزَو
وليستالمحرفةالتوراةهيالعلمخالفتالتيالتوراةألنقطعا،باطل

وطعنذلك،قولتعمدشحروراإن.وضاعتُحرفتالتياألصليةالتوراة
خلقعنقالهماصحةعدمالعلمأظهركتاباأنزلبأنه،تعالىهللافيبه

.واإلنسانالكونوعمرالعالم
علىتعالىهللاأنزلهالذيالحقاإلنجيلبينيُميزلمأنهأيضاذلكومن

عليهمحمدخاتمالنبيبمجيءأيضابشروالذيمريم،بنعيسىنبيه
وهياليوم،النصارىعندالمعتمدةاألربعةاألناجيلوالسالم؛وبينالصالة

مملوءةوهيوأهوائهمأوهامهمحسبالنصارىاختلقهامحرفةكتب
منالحقاإلنجيلوبينبينهايُميزفلم.واألكاذيبوالخرافاتباألباطيل

مريمبنعيسىنبيهعلىأنزلتعالىهللاألن.العددوالالمضمونجهة
أناجيلوتوجدمعتمدأناجيلأربعةعندهمالنصارىلكنواحدا،إنجيال
،جاهلفشحرورقلناه،كمااألمرأنوبما.عندهممعتمدةغيركثيرةأخرى

.هوىوصاحبُمحرفأو

توصلبأنهشحرورقولنقض-:عشرالحادي-األخيرالنموذج
السلفكتبفيتوجدالنتائجإلى
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للقرآن"المعاصرة"قراءتهخاللمنأنهشحرورمحمدالكاتبذكر
كتبفيتوجدالفينتائجإلىتوصل"والقرآنالكتاب"كتابهفيالكريم
.السلف

فيشحرورإليهاتوصلالتيالنتائجكلأومعظمأنالشك:أقول
نتائجألنها،الصالحالسلفُكتبفيتوجدال"والقرآنالكتاب"كتابه
فيشكبالتوجدلكنهاكتبهم؛فيتوجدالأنالطبيعيفمنقطعا،باطلة
والمعتزلةاإلمامية،والخوارج،والشيعة،كالسبئيةالطالحالسلفكتب

فيكتبهمعنيختلفالكتابه،ألنفيهاتوجدأنويجببل،وغيرهم
أنبيناأنسبقوقد.وأهوائهمبأوهامهموقراءتهالكريمللقرآنتحريفهم
قراءتهفياألهواءأهلمنهجواتبعالبداية،منالطريقضلشحرورا

منواألهواءالضاللبأهلالتحقأنهالنتيجةفكانتالكريمللقرآن
بها،وقرؤوهالشرععلىأهواءهمقدموافهم.والمتأخرينالمتقدمين
بعقلالبهواه"معاصرة"قراءةالقرآنفقرأ،منهجهمطبقوشحرور

فهؤالء.والقدرللقضاءنفيهمفيالمعتزلةوافقأنهكماعلم،شرع،والوال
سبأبنهللاعبدزمنمنالكريمالقرآنفهمفيالتحريفيالمنهجتبنواكلهم
.!!بعدهوماشحرورإلى

والسنةالقرآنمعتعاملهمفيالتحريفيالتأويلمارسواوهؤالء
زادفكلماالشرع،عنانحرافهمدرجةحسبمختلفةبدراجاتالصحيحة
للنصوصالتحريفيالتأويلممارسةمساحةزادتعنهاالنحراف
نتيجةفكانت.ممارستهمساحةتراجعتاالنحرافتناقصوكلماالشرعية،
بهوتالعبواالشرعحرفوامارسوهالذينكلأنالتأويلذلكممارسة
محمدفيهوقعاألمروهذا.وعلماوعقالشرعاباطلةنتائجإلىوانتهوا

السابقينالتحريفأهلإليهسبقهمارسهالذيالمنهجألنأيضا،شحرور
أهلعندموجودةأصولهامعظمإليهاتوصلالتيونتائجهجهة؛من

زعمكماجديدةتكنولم.أخرىجهةمنوحديثاقديماوالضاللاألهواء
الضالونإليهسبقههذهوفعله،لهوتحريفهللقرآنمخالفتهمنهاشحرور،

.اإلماميةوالشيعةكالمعتزلةالمتقدمينمن

التيالنماذجمنيتبين-واألخيرالخامس–الفصللهذاوإنهاًء
كثيرة"والقرآنالكتاب"كتابهفيوتحريفاتهشحرورأباطيلأنتضمنها

أخرىجهةمنوتضمنت؛جهةمنومباحثهفصولهكلشملتجدا
وتاريخ،تعالىهللابصفاتيتعلققسممنهاومتنوعة،عديدةمواضيع
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التمثيلبابمنالنماذجتلك.واألناجيلوالتوراةالنبوي،والحديثالقرآن
للقرآنقراءتهفيالتحريفيشحرورلمنهجحتميةنتائجوهيالحصر،ال

.عقالنياوالعلمياوالشرعيا،منهجاليسألنهالكريم،
*****

الخاتمة

السوريللكاتب"والقرآنالكتاب"لكتابالنقديةقراءتيأظهرت
وأهواءوتحريفات،وانحرافاتأباطيلتضمنكتابأنهشحرور،محمد
.تنتهيتكادالجداكثيرة

علميةوالشرعية،والعقالنية،قراءةيكنلمالكتابذلكإن،أوالمنها
وترصدإصرارسابقعنللقرآنتحريفيةقراءةكانوإنما،الكريمللقرآن
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منشيطانيةقراءةأيضاكانتأنهاوبعدلبحقنصفهاأنويُمكنجهة،من
يكنلمألفهعندماشحرورمحمدمؤلفهأنعلىذلكفدَّل.أخرىجهة
فاباحثاكانالعلمية،وإنماللحقيقةطالباوالموضوعيا،باحثا فاُمحّرِ ُمخّرِ

كريمالقـرآنلتحــريفكتابـهصـنفهـوىصـاحب مهانتصـاراال ألوها
بهاجاءواحدةصحيحةفكرةعلىكتابهفينعثرنكاداللذلك.وأهوائه
.بهاوتميزشحرور
،وعلميةنزيهةدراسةالكريمالقرآنيدرسلمشحروراأنتبين:ثانيا

بمنهجيدرسهفلمالبداية،منللباطلمتعصبةذاتيةدراسةدرسهوإنما
منالطريقفضّل.الحقيقةطلبعلىقائمُمحايدعلميبمنهجوالالقرآن
للقرآنكتقسيمهوتفصيال،جملةباطلةنتائجإلىمنهجهوأوصلهالبداية،
وإنكاره.والرسالةالنبوةلمعنىالزائفوتعريفه.كتبمجموعةإلىالكريم

القرآنفيالمتشابهاتلمعنىوتحريفه.العربيةواللغةالقرآنفيللترادف
قلباباطالفاسداكتابافجاء،"والقرآنالكتاب"كتابهقاموعليها.الكريم
.وقالبا

ثا قدناأظهر:ثال نهشحرورلكتابن قرآنتحريفعلىقامكتابأ ال
الفكرعنفيهدافعكاتبهوأنجهة؛منوترصدإصرارسابقعنالكريم
بطالنبيناوقد.أخرىجهةمنخاصةوالماركسيوالحدَاثيعامة،الغربي

لك لهفيشحرورزعمنقضناعندماذ عالمبأنقو ماديال أصلهوال
الطبيعةفيالتناقضبجدلقولهفسادأظهرناوعندما.اإلنسانيةالمعرفة
وتبين.زعمهحسبالدائمةواستمراريتهالكونحركيةفيوتأثيرهوالقرآن
يةوجودأنبجالء ئهبجمادهالكونفيوالحركيةوالزوجيةالثنائ وأحيا
التطورخرافةعلىوالاالستمرارية،علىوالالتناقض،علىقائمةليست

جمعاوالتعاون،واالنسجاموالتناغمالتكاملعلىقائمةهيوإنماالعضوي
.والتعددوالتنوع،الثباتإطارفيالتغيربين

عا قدنامناتضح:راب ماتلمعنىشحرورلتعريفن ،و"اإلنزال"كل
وعّرفهاالشرعيةمعانيهاحرفأنهالكريمالقرآنفيواألمي،"التنزيل"

فةباطلةتعاريف قرآنفيلتعريفهامخال مقاسهعلى،وفّصلهاالكريمال
سبقاالتحـريفي سلطثمُم هات قد.والتالعببالتحريفعلي ناو عنىبي الم
اإلنزال"تعياألولأنوأتضح،"التنزيل"،و"اإلنزال"لكلمتيالصحيح

تعنيانوالدفعات،علىالُمفرقاإلنزالتعنيوالثانيةواحدة،دفعةالكلي
وأما.شكبالباطلتعريففهذاشحرورزعمُمدَركماإلىالُمدَركغيرنقل

شرعااألميأنوبينامتهافت،تعريفأيضافهو"األمي"لعبارةتعريفه
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كمامنهمليسالذيهووالالكتاب،أهلبكتبلهعلمالالذيهوليسولغة
قراءةوالسماعاالعلوممنعلمايتعلملمالذيهووإنماشحرور،زعم
عليه–محمدالنبيحالهووذلك.منهميكنلمأمالكتابأهلمنكانسواء

والسماعاالعلوممنعلمايتعلملمأنهبمعنىأمياكانفقد-والسالمالصالة
شحرور؛زعمكمايكتبواليقرأيكنلمأنهفقطوليسكتابة،والقراءة

ً.العلوممنعلمأيأصاليتعلململكنهكذلككانقدفهو الذينبأنعلما
نبيأميةمعنىحددوا يه-ال لميكتبواليقرأالبأنه-والسالمالصالةعل

نفواأنهموال،الكتبتأليفبمقدورهكانوالبالسماعتعلمبأنهيقصدوا
ظاهرةجزئيةبصفةاألميعّرفواوإنمابالسماع؛تعلموهالذينعنالعلم

.العلوممنعلمايتعلملمالذيهواألميأنوهو،الكلعنبهاعبروا

أنه"والقرآنالكتاب"شحرورلكتابالنقديةقراءتيمنتبين:خامسا
عباسللمدعو"القرآنفيهللاومعالقرآنمعمحنتي"كتابكثيرايُشبه
منشيطانيةتحريفيةقراءةالقرآنقرأقدمنهماكالأنجهةمنالنور؛عبد

قرآنقرأقدمنهماكالوأنناحية؛ سابقعنشيطانيتحريفيبمنهجال
العقلوالالعلمبمنهجوالالكريم،القرآنبمنهجيقرأهولموترصد،إصرار

ية؛ناحيةمن قرآنقراءةعلىُمصراكانمنهماكالوانثان بأوهامهال
ئه ثةناحيةمنوأهوا وأباطيلهماالكتابينأخطاءأنذلكنتيجةفكانت.ثال

.!!تنتهيتكادالجداكثيرةوأوهامهما

خيرا سا–وأ ستنتجُت:-ساد قديمنا تابن تاب"شحرورلك الك
لمفهومالكريمالقرآنإخضاعهوتأليفهمناألساسيةغايتهأن"والقرآن

ذلكطبّق.داخلهمنوهدمهلشلهعليهوتطبيقها"الَحدَاثيين"عندالتاريخية
يه تأويالتعل ية،بال قرآنفقسمالتحريف لىال ُمحكمقسم:كبيرينقسمينإ
ُمتغيرمتشابهوقسم.والعباداتالعقائدفيأساساويتمثليتغير،الثابت

الفرديــةالمعــامالتأحكــامفــيويتمثــلومكانــا،زمانــاالظــروفحســب
ـة، ـريعاتوالعاـم ـيةكالتـش ـاديةالسياـس ـة،واالقتصـ ـامواالجتماعـي واألحـك
بتأويــليتــمالتغيــيرذلــكأنزعمــهوحســب.والمــرأةباألســرةالمتعلقــة

باطلالزعمهذاأنوالحقيقة.التشريعاتبتلكالمتعلقةالشرعيةالنصوص
قرآنألنوتفصيال،جملة حدكتابال لهيصحوال،حكيمُمحكموا تأوي
بدايقبلوالشحرور،فعلكماتحريفياتأويال والالباطل،التقسيمذلكأ

تعالىهللاكالمهووإنما،بشرياعمالليسألنهالتاريخيةلمفهوميخضع
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يةهوالفعلوذلك.المنزلةكتبهبهختم تعطيلمنهاالغايةتحريفيةعمل
ذلكأنشكوال.والشيطانيالتحريفيالتقسيمبذلكداخلهمنوشلهالقرآن
جهة؛منوالخداعوالغشوالتدليسبالتحريفشحرورعلىيشهدالفعل
عنباحثاوال،ُمنصفاوالموضوعياعلمياباحثاليسأخرىجهةمنوانه

معاصرةتحريفيةقراءةقرأهوإنماعلمية،قراءةالقرآنقرأوالالحقيقية،
.وطائفتهوأهوائهألوهامهانتصارا
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