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  كنا قد تكلمنا في أبحاث سابقة عن إشكالیات النسخ في القرآن:مقدمة 
 ، وتدوينه وھل ھو متواتر جمعهوإشكالیة ، و القرآن بین النسخ والتحريف

 تعارضه مع العلم الحديث وفي ھذا وإشكالیةنسان ، في نجاة اإلومفھومه
 لتفسیر أو وتحتاج،إلشكالیات أخري تواجه النص القرآني البحث نعرض 
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  :التعارض بين كثير من اآليات 
د يقال فيها بالنسخ الذي حـل       يات التي ق  عدين عن اآل  تبالقرآن م في هذه النقطة سنسرد بعض تناقضات       

  ! من المتناقضات اًكثير
فهـل فـي القـرآن    " .  ولَو كَان ِمن ِعنِد غَيِر اللِّه لَوجدواْ ِفيِه اخِْتالَفًا كَِثيـرا  :" )٨٢:النساء ( جاء في 

  ! متناقضات ؟
من النِّساء مثْنَى وثُالَثَ ورباع فَِإن ِخفْـتُم    ما طَاب لَكُموِإن ِخفْتُم َأالَّ تُقِْسطُواْ ِفي الْيتَامى فَانِكحواْ"  - ١

  ) ٣:النساء " ( فَواِحدةً َأو ما ملَكَتْ َأيمانُكُم ذَِلك َأدنَى َأالَّ تَعولُواْ َأالَّ تَعِدلُواْ
 تي في سورة النـساء ألعدل مستطاع وهذا ينافيه ما ين اأ"  فَواِحدةً فَِإن ِخفْتُم َأالَّ تَعِدلُواْ " يظهر من قوله

  " . ولَن تَستَِطيعواْ َأن تَعِدلُواْ بين النِّساء ولَو حرصتُم "  وهو قوله١٢٩ية أيضا اآل
  

  ) .٤٨:النساء "( يشَاء ِإن اللّه الَ يغِْفر َأن يشْرك ِبِه ويغِْفر ما دون ذَِلك ِلمن"  - ٢
الظلـم  مع أن ، اء مغفرته بل ترجي مغفرته    تفية تدل علي أن غير الشرك من الذنوب ال يقطع بان           اآل هذه

  :والكفر والنفاق وقتل المؤمن عمدا ورد في القرآن  عنها أنه ال يغفر لصاحبها وذلك في قوله
  "ِإالَّ طَِريقَ جهنَّم خَاِلِدين ِفيها َأبدا ، ِليهِديهم طَِريقاً ِإن الَِّذين كَفَرواْ وظَلَمواْ لَم يكُِن اللّه ِليغِْفر لَهم والَ" 

     )١٦٩-١٦٨النساء (                                                                               
   شفيعاً =نَِصيرا )١٤٥:النساء (  " نَِصيرا تَِجد لَهمِإن الْمنَاِفِقين ِفي الدرِك اَألسفَِل ِمن النَّاِر ولَن " :وقوله 

   
  "   وغَِضب اللّه علَيِه ولَعنَه وَأعد لَه عذَابا عِظيما ومن يقْتُْل مْؤِمنًا متَعمدا فَجزآُؤه جهنَّم خَاِلدا ِفيها :" وقوله

  )٩٣:النساء ( 
يـة  آلن الكفر والظلم والنفاق وقتل المؤمن عمداً ال يغفر لصاحبها بينما فـي ا             أفهو في هذه اآليات بين      

جمع بـين هـذه اآليـة       نفكيف  ، األولي يشير إلي أنه أي ذنب دون الشرك فهو مغفور أو قابل للغفران              
  . واآليات التالية لها 

  ! ن اآليات كلها في سورة النساء أوالمالحظ 
  
سيَئةٌ يقُولُواْ هــِذِه    تُِصبهم حسنَةٌ يقُولُواْ هـِذِه ِمن ِعنِد اللِّه وِإن تُِصبهموِإن) :" ٧٨:النساء ( في  -٣

  "  ِلهـُؤالء الْ قَوِم الَ يكَادون يفْقَهون حِديثًا ِمن ِعنِدك قُْل كُل من ِعنِد اللِّه فَما
يئة إلي ذاته بينما اآلية التالية ينسب الحسنة إلي ذاته          ن اهللا ينسب الحسنة والس    أ ةاآلي يفهم من هذه  

بينما الحسنة مصدرها اهللا وذلـك فـي   ، نسان أي أن السيئة مصدرها اإلنسان نفسه      لسيئة إلي اإل  وا
ِللنَّاِس رسوالً وكَفَى نَّفِْسك وَأرسلْنَاك  ما َأصابك ِمن حسنٍَة فَِمن اللِّه وما َأصابك ِمن سيَئٍة فَِمن " :قوله 
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وهذا تناقض كما يظهر ألول وهلـة فكيـف نجمـع    . أي التالية مباشرة ) ٧٩:النساء ( " ِباللِّه شَِهيدا
  بينهما ؟

وِم آمن ِباللَِّه والْي ِإن الَِّذين آمنُواْ والَِّذين هادواْ والنَّصارى والصاِبِئين من :" )٦٢:البقرة ( جاء في  - ٤
ِعند مهرَأج ماِلحاً فَلَهِمَل صعاآلِخِر و نُونزحي مالَ هو ِهملَيفٌ عالَ خَوو ِهمبر  " 

  !  ؟ةأي مؤكد) ٦٩:المائدة ( وتكررت في 
ولـيس مـن    ، لهية له أجرة عنـد اهللا       والظاهر من هذه اآلية المؤكدة أن العمل بأي دين من األديان اإل           

بل يكفي أن يؤمن باهللا واليوم اآلخـر ويعمـل صـالحاً    ، ن يعتنق اليهودي أو النصراني االسالم الالزم أ 
 :" وقولـه   )١٩: آل عمران "(  ِإن الدين ِعند اللِّه اِإلسالَم:" وهذا يناقض قوله، فبذلك سيفوز برضي اهللا 

   )٨٥:ال عمران " (اآلِخرِة ِمن الْخَاِسِرين ه وهو ِفيومن يبتَِغ غَير اِإلسالَِم ِدينًا فَلَن يقْبَل ِمنْ
  ... جمع بين هذين المفهومين ؟نفكيف 
  
ِفيها  وِإذَا َأردنَا َأن نُّهِلك قَريةً َأمرنَا متْرِفيها فَفَسقُواْ):" ١٦: األسراء ( كيف نجمع بين ما جاء في  - ٥

رمُل فَدا الْقَوهلَيقَّ عافَحِميرا تَد٢٨:األعـراف   ( وما جـاء فـي  " نَاه": (   رـْأمالَ ي اللّـه قُـْل ِإن     
  ! ؟" ِبالْفَحشَاء

 
البقـرة  ( وفي   ". من قَبِل َأن يْأِتي يوم الَّ بيع ِفيِه والَ خُلَّةٌ والَ شَفَاعةٌ           " ) :٢٥٤:البقرة  ( جاء في    -٦

 واتَّقُواْ يوماً الَّ تَجِزي نَفْس عن نَّفٍْس شَيئاً والَ يقْبـلُ :" شفاعة جاء نفس المعني مؤكدا نفي ال) ٤٨:

ونرنصي مالَ هٌل ودا عْؤخَذُ ِمنْهالَ يةٌ وا شَفَاعفهو هنا ينفي وجود الشفاعة وذلك في يـوم  "  ِمنْه
نفـس  ) ٢٥٥: البقـرة  ( خري يؤكد وجود الشفاعة وذلك في امثال أبينما في مواضع    ، القيامة  
و ، " ولَا يشْفَعون ِإلَّا ِلمِن ارتَـضى ) : " ٢٨:االنبياء (و  "من ذَا الَِّذي يشْفَع ِعنْده ِإالَّ ِبِإذِْنِه" السورة  

 ميعها ؟ فما وجه الجمع بين هذه اآليات ج"  ولَا تَنفَع الشَّفَاعةُ ِعنده ِإلَّا ِلمن َأِذن لَه) :" ٢٣: سبأ( 
 

ِفـي اَألرِض   ِللْفُقَراء الَِّذين ُأحِصرواْ ِفي سِبيِل اللِّه الَ يستَِطيعون ضربا ):"٢٧٣:البقرة( جاء في  - ٧
فَِإن   ِمن خَيٍرِبِسيماهم الَ يسَألُون النَّاس ِإلْحافًا وما تُنِفقُواْ يحسبهم الْجاِهُل َأغِْنياء ِمن التَّعفُِّف تَعِرفُهم

ِليمِبِه ع ال ( احصرهم الجهـاد  ) الذين حصروا في سبيل اهللا : ( وجاء في تفسير البيضاوي " اللّه
 بحالهم ) يحسبهم الجاهل   .( ذهابا فيها للكسب    ) ضربا في األرض    ( ال شتغالهم به    ) عون  ييستط

مـن الـضعف ورثاثـة    ) بسيماهم تعرفهم ( من اجل تعففهم عن السؤال   ) أغنياء من التعفف    ( 
والمعني أنهم ال   ، ل حتي يعطيه    ؤون يالزم المس  أوهو  ، اً  حلحاا) فاًلحاإلون الناس   أال يس ( الحال  

  .يسألون وان سألوا عن ضرورة لم يلحوا 
 ) بيروت–م ١٩٩٦ طبعة – دار الفكر للنشر -تحقيق الشيخ عبد القادر العشا حسونة) ١/٥٧٣ (–تفسير البيضاوى (
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ن في المسألة ويكلفون الناس مـا ال        حوال يل : أي   )لحافاً  إال يسألون الناس    :(وفي تفسير ابن كثير     
  ..يحتاجون اليه 

 عبد –حمد عاشور أ محمد –محمد ابراهيم البنا ( تحقيق -) مجلدات٨ (-  طبعة دار الشعب- )١/٤٧٩(تفسير ابن كثير (
  )العزيز غنيم

  
ـ ن يكونـا نق أهل الصفة بوصفين يكادان    أ قد وصف    نآن القر أففي اآلية نفسها نالحظ      ضين ففـي  ي
 حتي أن الناظر اليهم     هم ال يسألون مطلقا   ف، م أنهم اهل امتناع عن السؤال       الموضع األول يقول عنه   

 مباشـرة   هبينما في اآلية نفسها نجـد     ، هل الغني نتيجة لتعففهم وعدم سؤالهم مطلقاً        أيحسبهم من   
، نما يسألون بتلطف ولين ورفـق       إ ويطلبون منهم ولكن ليس بالحاح و      يصفهم بانهم يسألون الناس   

  ...فكيف نجمع بين هذين الوصفين ؟
  
اللّـِه وُأخْـرى كَـاِفرةٌ     قَد كَان لَكُم آيةٌ ِفي ِفَئتَيِن الْتَقَتَا ِفَئةٌ تُقَاِتُل ِفي سِبيِل :" )١٣:آل عمران (في  - ٨

  "اَألبصاِر يَؤيد ِبنَصِرِه من يشَاء ِإن ِفي ذَِلك لَِعبرةً لَُّأوِلي عيِن واللّهيرونَهم مثْلَيِهم رْأي الْ

  المـسلمين يـرون   نسلمة مثلي عدد نفسها أو بـالعكس أ  الم ترى الفئةن الفئة الكافرة  أظهر  فهو هنا ي 
  الظـاهر لمـا جـاء فـي     فـى ما كان فهـو منـاف  فوكي.  عددهم علي اختالف القولين      الكافرين مثلي 

ألنه يدل علـي ان الفئتـين   "  ويقَلِّلُكُم ِفي َأعيِنِهم وِإذْ يِريكُموهم ِإِذ الْتَقَيتُم ِفي َأعيِنكُم قَِليالً" ) :٤٤:الفاألن(
ل  بينما في اآلية األولي تري ك      ةخري قليل فكل منهما تري اآل   ، تساوتا في تقليل كل واحدة منهم لألخري        

  !.فئة الفئة األخري بالعدد نفسه 
  

قـال   " قَاَل رب َأِرِني َأنظُـر ِإلَيـك قَـاَل لَـن تَراِنـي             :" عن موسي ) ١٤٣:االعراف  ( جاء في    -٩
  .يد بلن تفيد التأ: شري وعلماء النحو مخالز

  )  .م١٩٩٧األولى  الطبعة - القاهرة– مكتبة ابن تيمية – عثمان بن محمد آل خميس -٨٥ ص –... كشف الجانى (
  

  " . ، ِإلَى ربها نَاِظرةٌ  وجوه يومِئٍذ نَّاِضرةٌ:") ٢٣:القيامة (وفى 
  " . كَلَّا ِإنَّهم عن ربِهم يومِئٍذ لَّمحجوبون) :"٢٦: يونس (وفى 

ناس سترى ربهـا إال  أن ال وأوبمقارنة اآليات يكون هناك تعارض بين عدم رؤية اهللا فى اآلخرة ورؤيته    
  !! أن موسى سيكون محروما منها 

  
 ِبِلـساٍن    :")١٩٥:الـشعراء   (وفـى   " ِإنَّا جعلْنَاه قُرآنًا عرِبيا لَّعلَّكُم تَعِقلُون        ) :"٣:الزخرف(جاء فى   -١٠

أن يـصف القـرآن بأنـه    فكيف يجوز " .  هـذَا بيان لِّلنَّاِس :")١٣٨: آل عمران (وفى  "  عرِبي مِبيٍن
  عربي مبين ، وأنه بلسان قومه ، وأنه بيان للناس على اختالف اجناسهم ولغاتهم ؟ 
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والْمجاِهـدون ِفـي    الَّ يستَِوي الْقَاِعدون ِمن الْمْؤِمِنين غَير ُأوِلي الضرِر :" )٩٦، ٩٥: النساء (فى   -١١
 وكُـال وعـد اللّـه   درجةً اللّه الْمجاِهِدين ِبَأمواِلِهم وَأنفُِسِهم علَى الْقَاِعِدين فُِسِهم فَضَلسِبيِل اللِّه ِبَأمواِلِهم وَأن

اِهِدينجالْم َل اللّهفَضنَى وسا الْحِظيما عرَأج لَى الْقَاِعِديناٍت . عجرةًدغِْفرمو نْهم   كَانةً ومحرا  وغَفُـور اللّه
   ". رِحيما

 التالية لها فى اآلية األولى ذكر اهللا أنه قد فضل المجاهدين على القاعدين درجة ، بينما فى اآلية                         
  !.. أنه فضلهم درجات فكيف الجمع بينهما ؟

  
الـسابق  وفى اآلية نفسها بعد الكـالم       " .  منه   شكوإن الذين اختلفوا فيه لفي      :" جاء عن المسيح   -١٢

إذ نراه يصفهم اوال بالشك ، وهو كمـا نعـرف فيـه              " الظنما لهم به من علم إال اتباع        :"مباشرة جاء   
، وبعد ذلك وصفهم بالنسبة لموقفهم من المسيح بالظن ، والظن فيـه             "اإلثبات والنفي "يتساوى الطرفان   

   !..ين فى الوقت نفسه ؟، فكيف يكونون شاكين وظان) اإلثبات أو النفي(يكون رجحان أحد الطرفان 
  

  "  سبحان ربك رب الِْعزِة عما يِصفُون:" ) ١٨٠: الصافات (فى  -١٣
   !!  فنزه تعالى نفسه وشبه"  يد اللَِّه فَوقَ َأيِديِهم:" ) ١٠ : تحالف(فى       

  
ومعلـوم  ..." . َأبى واستَكْبر اْ آلدم فَسجدواْ ِإالَّ ِإبِليسوِإذْ قُلْنَا ِللْمالَِئكَِة اسجدووإذ :") ٣٤: البقرة(فى  -١٤

وبذلك يكـون   ) مثال(أن االستثناء هنا يدل على أنه من جنسهم ، كما تقول جاءت عائلة فالن ، إال أحمد                  
  .إبليس من المالئكة 

فكيف يكون إبليس مـن المالئكـة       " .  َأمِر ربهِ ِإلَّا ِإبِليس كَان ِمن الِْجن فَفَسقَ عن          :")٥٠: الكهف(وفى  
  !.. ومن الجن فى الوقت نفسه ؟

  
   ".تُنِذرهم الَ يْؤِمنُون ِإن الَِّذين كَفَرواْ سواء علَيِهم َأَأنذَرتَهم َأم لَم :" )٦:البقرة (فى  -١٥

هـم  ار ، وقد جاء فى آيات أخر ما يدل على أنيمان الكف إمكانية  إاآلية تدل بظاهرها على عدم      هذه         
  )٣٨:األنفال (" ..  قُل ِللَِّذين كَفَرواْ ِإن ينتَهواْ يغَفَر لَهم ما قَد سلَفَ " :من الممكن أن يؤمنوا مثل 

  !..أليس فى هذا تعارض ؟
  

  .. " خْفُوه يحاِسبكُم ِبِه اللّهوِإن تُبدواْ ما ِفي َأنفُِسكُم َأو تُ :" ... )٢٨٤: البقرة (فى  -١٦
وقد جاءت آيات أخر تدل على      .  وخواطر القلوب يؤاخذ بها اإلنسان     ةفـ هذه اآليه تدل على أن الوسوس      

  ا  :" مثل. كلف إال بما يطيق أن اإلنسان ال يهـعسا ِإالَّ ونَفْس كَلِّفُ اللّهومثـل ) ٢٨٦:البقـرة  (.." الَ ي ،":  
  !..أليس فى ذلك تعارض ؟                     ) . ١٦: التغابن(.." للَّه ما استَطَعتُمفَاتَّقُوا ا
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تُقْبَل تَوبتُهم وُأولَــِئك   لَّن ثُم ازدادواْ كُفْرا كَفَرواْ بعد ِإيماِنِهمِإن الَِّذين " ) :٩٠: آل عمران(جاء فى  -٧١
آلُّونالض مه "  

" ه اآليه تدل أن المرتدين بعد إيمانهم المزدادين كفراً ال يقبل اهللا توبتهم إذا تابوا ألنه عبـر بــ            هذ    
 نة على أن اهللا يقبل توبة المرتـدي       الدالة على نفى الفعل فى المستقبل ، مع أنه جاءت آيات أخر دال            " لن

الرسوَل حقٌّ وجاءهم الْبينَاتُ واللّـه الَ يهـِدي     وشَِهدواْ َأنمكَفَرواْ بعد ِإيماِنِه كَيفَ يهِدي اللّه قَوما "  :مثل
مالْقَو الظَّاِلِمين ، لَـِئكالنَّاِس ُأوآلِئكَِة والْمنَةَ اللِّه ولَع ِهملَيع َأن مآُؤهزج ِعينمَأج  ، خَفَّـفُ    خَاِلِدينـا الَ يِفيه

الْع منْهعوننظَري مالَ هو واْ،  ذَابتَاب ِدِإالَّ الَِّذينعواْ  ِمن بلَحَأصو ٨٩-٨٦: آل عمران("  ذَِلك . (  
  !..أليس فى ذلك تعارض ؟

  
للّـه  ِبمـا َأنـزَل ا   ولْيحكُم َأهُل اِإلنِجيِل ِبما َأنزَل اللّه ِفيِه ومن لَّم يحكُـم  ") :٤٧: المائدة(جاء فى  -١٨

الْفَاِسقُون مه لَـِئكفَُأو ."  
      فى هذه اآلية أمر ألهل اإلنجيل بالحكم باإلنجيل ، مع أننا نعرف من آيات أخرى أنـه بعـد نـزول               

 ومن  ":القرآن الكل مأمور باالحتكام به والعمل بما جاء فيه من أحكام ، إذ القرآن أصبح ناسخا لما قبله                   
اِإلس رتَِغ غَيبِفيي وهو َل ِمنْهقْبالَِم ِدينًا فَلَن ي الْخَاِسِرين ِة ِمن٨٥:آل عمران  " (اآلِخر (  

  !..فكيف هنا يأمرهم باللجوء لإلنجيل وأخذ األحكام منه ؟ أليس فى هذا تعارض ؟
  

 فى ليلة اللقاء به عند طور سيناء منها أن يحل عقـدة لـسانه  ..  طلبات طلب موسى من ربه عدة  -١٩
، وأن اهللا أستجاب له فى طلباته عقب تقـديم الطلبـات            ) ٢٧: طه("  واحلُْل عقْدةً من لِّساِني     ":حيث قال   
ولكننا نجـد  ..  ومعنى هذا أن العقدة تكون قد حلت " .  قَد ُأوِتيتَ سْؤلَك يا موسى"..: بقوله .. مباشرة 

  ) ٥٢: الزخرف(" .  ولَا يكَاد يِبينر من هذَا الَِّذي هو مِهين  َأم َأنَا خَي : "فرعون بعد ذلك يقول لقومه
الكالم لما بـه مـن      ) ينوال يكاد يب  : (حيث جاء فى تفسير البيضاوى      !! مما يشير الى أن العقدة لم تحل      

  ) مصدر سابق–) ٥ج (-تفسير البيضاوى   (  . فكيف يصلح للرسالة )يعنى ما كان فى لسانه من العقدة(الرته
  

  .يظهر كالمه للثغتة بالجمرة التى تناولها فى صغره ) وال يكاد يبين: (وجاء فى تفسير الجاللين 
  ) طبعة شركة الشمرلى –) وكيل األزهر( تحقيق دكتور شعبان محمد اسماعيل - تفسير الجاللين(

  
".  ماء مِهـينٍ  ثُم جعَل نَسلَه ِمن سلَالٍَة من.  وبدَأ خَلْقَ الِْإنساِن ِمن ِطيٍن:".. ) ٨-٧:السجدة(جاء فى  -٢٠

  ) مصدر سابق-جدة سورة الس-٤ج(           . ممتهن) مهين:( جاء فى تفسير البيضاوى 
  "  َألَم نَخْلُقكُّم من ماء مِهيٍن:" ) ٢٠:المرسالت (وفى 

  . وهو النطفة حقيرألم نخلقكم من ماء :) باألزهرالمجلس األعلى للشئون اإلسالمية (جاء فى تفسير المنتخب 
  ) طبع مؤسسة األهرام –م ١٩٩٥ القاهرة –) ١٨( الطبعة – ٨٧٥ ص–نتخب متفسير ال(
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ِت ورزقْنَاهم مـن الطَّيبـا    وحملْنَاهم ِفي الْبر والْبحِركَرمنَا بِني آدمولَقَد  :" )٧٠:سراء  اإل(     وجاء  فى    
نملَى كَِثيٍر مع ملْنَاهفَضفكيف نوفق بين خلق اإلنسان من ماء مهين حقيـر ممـتهن   .  " خَلَقْنَا تَفِْضيالً و
  .وبين تكريم اهللا لإلنسان 

  
     : وقال فى موضـع آخـر        ". فَلَا َأنساب بينَهم يومِئٍذ ولَا يتَساءلُون      :")١٠١:المؤمنون(كيف قال فى     -٢١

" اءلُونتَسٍض يعلَى بع مهضعَل بَأقْب؟) ٢٧:الصافات(".  و  
  

لتأكيـد النفـى    " مـن "ألن  ،    أي أجـر   "قُْل ما َأسَألُكُم علَيِه ِمن َأجرٍ      :" )٥٧:الفرقان  (كيف قال فى     -٢٢
فأثبـت  ) ٢٣:الـشورى ("  لْمودةَ ِفي الْقُربى   قُل لَّا َأسَألُكُم علَيِه َأجرا ِإلَّا ا        :"وعمومه ، وقال فى آية أخرى     

  !..سؤال األجر عليه؟
  

 الرسول ، وهو حـديث عـن        أفرد فهنا   " .فَقُولَا ِإنَّا رسوُل رب الْعالَِمين     ":جاء  ) ١٦:الشعراء(فى   -٢٣
، فكيـف نجمـع      ثنـى فهنا  ) ٤٧:طه("  ِإنَّا رسولَا ربك   :"النبى موسى وهارون ، وقال فى موضع آخر         

  !..بينهما ؟
  

 وقـال   مضموماً فجعل الجناح هنا     " واضمم ِإلَيك جنَاحك ِمن الرهب     :") ٣٢:القصص(كيف جاء فى     -٢٤
  !.. والقصة واحدة؟ليهإ مضموماً فجعل هنا الجناح " .  واضمم يدك ِإلَى جنَاِحك:") ٢٢:طه(فى 

  
حاد اللَّه ورسولَه ولَـو    تَِجد قَوما يْؤِمنُون ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادون من لَا") :٢٢:المجادلة(جاء فى  -٢٥

   منَاءهَأب َأو ماءهِبـِه            : ") ١٥:لقلمان(بينما جاء فى    "  كَانُوا آب لَك سا لَيِبي م لى َأن تُشِْركع اكداهِإن جو
يتـين ، ألـيس هـذا تعارضـاً     فكيف التوفيـق بـين اآل  " . هما وصاِحبهما ِفي الدنْيا معروفًاتُِطع ِعلْم فَلَا
  !..؟واضحاً

  
٢٧- "ِردن يمالَِم وِلِإلس هردص حشْري هِديهَأن ي ِرِد اللّهن يـا      فَمجرقًا حـيض هرـدـْل صعجي ِضلَّهَأن ي  "

  ) ١٢٥:األنعام(
   .تنفى إمكانية الحسم اإلنسانى الحر اآليةهذه 

 ومـا َأنَـاْ علَـيكُم    ِلنَفِْسِه ومن ضلَّ فَِإنَّما يِضلُّ علَيها  قَد جاءكُم الْحقُّ ِمن ربكُم فَمِن اهتَدى فَِإنَّما يهتَِدي"

     .ختيار فهذه اآلية تقر بحرية اإلنسان فى اال )١٠٨:يونس( ".ِبوِكيٍل
  

  .)٥١:التوبة("  اللِّه فَلْيتَوكَِّل الْمْؤِمنُون قُل لَّن يِصيبنَا ِإالَّ ما كَتَب اللّه لَنَا هو موالَنَا وعلَى" -٢٨
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   .هذه اآلية توكد جبرية مطلقة
  )٧٩: النساء("  فِْسكنَّ ما َأصابك ِمن حسنٍَة فَِمن اللِّه وما َأصابك ِمن سيَئٍة فَِمن" 

  . فهذه اآلية تحمل اإلنسان تبعات حريته ومسئوليته
  

  )٢٩:االنسان("  ِإن هِذِه تَذِْكرةٌ فَمن شَاء اتَّخَذَ ِإلَى ربِه سِبيلًا" -٢٩
  .ن عن أن لإلنسان مشيئة فى حريته  تعلاآليةهذه ف
"ِإن شَاء اللَّهِإلَّا َأن ي ا تَشَاُؤونماوِكيما حِليمع كَان ٣٠:االنسان("  اللَّه(  
  . فهذه اآلية تلح على أن مشيئة اإلنسان مشروطة بالضرورة بمشيئة اهللا  
  

ـ                    "-٣٠ م قُْل كُل ِعنِدك ـِذِه ِمنقُولُواْ هَئةٌ ييس مهِإن تُِصبِعنِد اللِّه و ـِذِه ِمنقُولُواْ هنَةٌ يسح مهِإن تُِصبو  ن
  )٧٨:النساء(" ِعنِد اللِّه 

  . فهذه اآلية تفصح عن أن الكل يرتد إلى اهللا
  )٧٩: النساء("  نَّفِْسك ما َأصابك ِمن حسنٍَة فَِمن اللِّه وما َأصابك ِمن سيَئٍة فَِمن"  

   .فهذه اآلية تفصح عن أن الحسنة ترتد الى اهللا وأن السيئة ترتد إلى اإلنسان 
  

، إلـى دعـوة   " جهـنم  "فى من عنف ورعب وحسم بالشقاء   : آيات تتناقض فيها اللغة واألهداف       -٣١
  : لرفض القنوط من رحمة اهللا 

 " نلََأملَـَأن جهـنَّم ِمـن الِْجنَّـِة والنَّـاِس َأجمِعـي       ولَو ِشْئنَا لَآتَينَا كُلَّ نَفٍْس هداها ولَِكن حقَّ الْقَوُل ِمنِّـي " 
  )١٣:السجدة(
  )٥٣:الزمر("  رحمِة اللَِّه قُْل يا ِعباِدي الَِّذين َأسرفُوا علَى َأنفُِسِهم لَا تَقْنَطُوا ِمن"
  

فهل ما جاء بعد ذلك من الرجم لهن أم عليهن؟ فإذا "   َأو يجعَل اللّه لَهن سِبيالً :")١٥: النساء(فى  -٣٢
   عليهن؟؟كان الرجم لهن فماذا

  !!وهو نوع من أنواع النسخ الثالثة!! آيه الرجم عند العلماء مما رفع تالوته وبقى حكمه : ملحوظة
  )أنظر بحث القرآن بين النسخ والتحريف(

  
  " الْكَاِذِبينصدقُواْ وتَعلَم عفَا اللّه عنك ِلم َأِذنتَ لَهم حتَّى يتَبين لَك الَِّذين :") ٤٣:التوبة(جاء فى  -٣٣

م الخـروج للجهـاد عنـدما جـاءوا         اب من اهللا للنبى ، ألنه أذن للمنافقين بعد        ت       ففي هذه اآلية ع   
  )غزوة تبوك(رون اليه بعدم الخروج معه ذيعت



 ة للدین المقارنالموسوعة العلمی
 

 ١٠

ـ  ولَو َأرادواْ الْخُروج َألعدواْ لَه عدةً ولَـِكن كَِره اللّه:" ) ٤٦: التوبة(وجاء فى  ِقيـَل   انِبعو مطَهفَثَـب ماثَه
  دور  فهذه اآليه تشير ان اهللا هو الذى ثبط عزيمة المنافقين عن الجهاد ، وكان لـه                "اقْعدواْ مع الْقَاِعِدين  

  !ماذا يعاتب النبى؟لفى تخلفهم عن الجهاد ، ف
  

  "  يوم يْأِت الَ تَكَلَّم نَفْس ِإالَّ ِبِإذِْنِه:") ١٠٥:هود( جاء فى -٣٤
  "   يوم تَْأِتي كُلُّ نَفٍْس تُجاِدُل عن نَّفِْسها:") ١١١:النحل(وفى         

ولَا يْؤذَن لَهم   . هذَا يوم لَا ينِطقُون    "):٣٦-٣٥:المرسالت(كيف نوفق بين هاتين اآليتين وبين ما جاء فى          
ونتَِذرعرض؟أليس فى هذا تعا                        ". فَي..!  

  
تَجِري ِمن تَحِتها الَْأنْهـار   ِإن اللَّه يدِخُل الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت جنَّاٍت:" ) ٢٣:الحج(جاء فى  -٣٥

  "  ولُْؤلًُؤا وِلباسهم ِفيها حِرير يحلَّون ِفيها ِمن َأساِور ِمن ذَهٍب
  " ِفضٍة اِليهم ِثياب سندٍس خُضر وِإستَبرقٌ وحلُّوا َأساِور ِمن ع"):٢١:اإلنسان(وفى      

  !..فهل األساور ذهب أم فضة؟
  

َأغَير اللِّه تَـدعون ِإن كُنـتُم     قُْل َأرَأيتُكُم ِإن َأتَاكُم عذَاب اللِّه َأو َأتَتْكُم الساعةُ:") ٤٠:األنعام(جاء فى  -٣٦
  " .ِقينصاِد

وزين لَهـم الـشَّيطَان مـا     فَلَوال ِإذْ جاءهم بْأسنَا تَضرعواْ ولَـِكن قَستْ قُلُوبهم  :")٤٣:األنعام(وفى       
لُونمعكَانُواْ ي ."  

فاآليه األولى تشير إلى أن المشركين حين يتعرضون لمصيبة ما ، أو موقف فيـه شـدة وهلـع فـانهم        
تجابة للفطرة اإلنسانية يلجأون مباشرة إلى اهللا ، ويتوجهون اليه ، بينما فى اآلية الثانية معنى يشير                 اس

  .إلى أن المشركين حين تعرضهم للبأس، وألوان الشدائد ال يحدث لهم أي لجوء إلى اهللا 
  !..أليس هذا تعارض واضح ؟

  
 "  معذِّبهم وهـم يـستَغِْفرون   بهم وَأنتَ ِفيِهم وما كَان اللّهوما كَان اللّه ِليعذِّ:" ) ٣٣:األنفال(جاء فى  -٣٧
  ".وما لهم أال يعذبهم اهللا وهم يصدون عن المسجد الحرام: " اآلية التالية لها مباشرةوفى

بـين أن اهللا     لها تتعارض معها وت    واآلية التالية . تعذيب أهل مكة    ولى تنفى إراده اهللا ونيته فى       فاآلية األ 
  !! عذبهمم

  " ِإن الَِّذين تَوفَّاهم الْمآلِئكَةُ:" ) ٩٧:النساء(جاء فى -٣٨
  "قُْل يتَوفَّاكُم ملَك الْموِت :" ) ١١:سجدةال( وفى        

   بعملية الوفاة بالنسبة لإلنسان هل هم المالئكة أم هو ملك الموت؟؟ يقومفمن
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َأوِلياء بعضهم َأوِلياء بعٍض   يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَتَِّخذُواْ الْيهود والنَّصارى" :)٥١:المائدة (جاء فى  -٣٩
فَِإنَّه نكُمم ملَّهتَون يمو الظَّاِلِمين مِدي الْقَوهالَ ي اللّه ِإن مفهذه اآلية تشير إلى أن من يستعين باليهود " ِمنْه 

وهو . الدعوة وغير ذلك    . و النصارى ويتودد اليهم فهو منهم ، أى مثلهم فى العداء للدعوة وغير ذلك               أ
توالـونهم  ) ال تتخذوا اليهود والنصارى أوليـاء     :( ممن غضب اهللا عليه ، فقد جاء فى تفسير الجاللين           

  ) مصدر سابق-٩٥ ص –لجاللين تفسير ا(             .التحادهم فى الكفر) بعضهم أولياء بعض. ( وتوادونهم 
ولكن فى موضع آخر تشير اآليات إلى أنه ال ضرر وال نهى من قبل اهللا للمسلمين أن يبررهم ويقـسطوا         

م يخِْرجوكُم من ِدياِركُ  لَا ينْهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم :")٨:الممتحنة(اليهم كما جاء فى 
ِإن ِهمتُقِْسطُوا ِإلَيو موهرَأن تَب قِْسِطينالْم ِحبي اللَّه"  

  .تكرموهم وتمنحوهم صلتكم ان اهللا يحب أهل البر والتواصل : حيث جاء فى تفسير المنتخب 
  ) مصدر سابق-٨٢١ ص- تفسير المنتخب(

  )٨٢: المائدة(كما قال عن النصارى بالذات أنهم أشد الناس مودة للذين آمنوا 
  أليس فى ذلك تعارض؟؟

  
نـذار  ففى هذه اآليـة البـشارة واإل      " َأنَاْ ِإالَّ نَِذير وبِشير لِّقَوٍم يْؤِمنُون     :" ) ١٨٨:األعراف(جاء فى    -٤٠

  " ِذيراوما َأرسلْنَاك ِإلَّا كَافَّةً لِّلنَّاِس بِشيرا ونَ :" )٢٨:سبأ(وفى . مقصورة ومحصورة فى قوم يؤمنون 
  !!مما يتعارض مع اآليه األولى 

  
  ".  الَِّذين ُأرِسَل ِإلَيِهم ولَنَسَألَن الْمرسِلين :")٦:األعراف (جاء فى  -٤١

  " . وِقفُوهم ِإنَّهم مسُئولُون:")٢٤:الصافات(وفى           
  ". ، عما كَانُوا يعملُون م َأجمِعين فَوربك لَنَسَألَنَّه :")٩٣-٩٢:الحجر(وفى           

مام اهللا ويسألون عـن كـل       كل هذه اآليات السابقة تجمع على أن الناس فى يوم القيامة سوف يقفون أ             
، بينما فى مواضع أخر يشير الى أنهم لن يسألوا ، ولن يقفوا للمساءلة وذلك كمـا جـاء فـى                     أعمالهم

ولَا يسَأُل عـن ذُنُـوِبِهم    :") ٧٨:القصص(وفى ".  ا يسَأُل عن ذَنِبِه ِإنس ولَا جانفَيومِئٍذ لَّ:" )٣٩:الرحمن(
ونِرمجأليس هذا تعارضاً واضحاً بين اآليات المختلفة السابقة              " . الْم!!  

  
َأصحاب ) "٢١٧:البقرة(دين فيها وفى    أى الخال "  وما هم ِبخَاِرِجين ِمن النَّارِ     ") ١٦٧: البقرة(جاء فى    -٤٢

ونا خَاِلدِفيه م١٠٧:هود(جاء فى و "النَّاِر ه(: "ضاَألراتُ واومِت الساما دا مِفيه ى دوام الخلود أ "خَاِلِدين
بينما السموات واألرض دوامهما منقطع ، وألجل محدود ،          . مرتبط بدوام السماوات واالرض   ألهل النار   

ِإذَا السماء   " )١:االنفطار(وما جاء فى     " . كَلَّا ِإذَا دكَِّت الَْأرض دكا     ") :٢١:الفجر(كد هذا ما جاء فى      ويؤ
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وغيرها كثير ، ممـا     ،  " يوم نَطِْوي السماء كَطَي السِجلِّ ِللْكُتُبِ      : ")١٠٤:األنبياء(وما جاء فى    " . انفَطَرت
  !..أليس فى ذلك تعارض ؟             .األرض يدل على خراب السماوات و

  
"  َأيـامٍ  ِإن ربكُم اللّه الَِّذي خَلَقَ السماواِت واَألرض ِفـي ِسـتَّةِ   :"رض جاء عن خلق السماوات واأل -٤٣

  ) .٣:يونس(و ) ٥٤:األعراف(
  . ) ٥٩: الفرقان("  تَِّة َأياٍمالَِّذي خَلَقَ السماواِت والَْأرض وما بينَهما ِفي ِس" 
   . ستة أيامذن أجمعت كل هذه اآليات على أن خلق السموات واألرض وما بينهما تم فى إ

وقَدر ِفيها َأقْواتَها ِفي َأربعـِة      ... قُْل َأِئنَّكُم لَتَكْفُرون ِبالَِّذي خَلَقَ الَْأرض ِفي يومينِ        :" )١٢-٩:فصلت(وفى  
 فَقَضاهن سبع سماواٍت ِفي يوميِن وَأوحى ِفـي كُـلِّ سـماء   ... ثُم استَوى ِإلَى السماء وِهي دخَان ...  ياٍمَأ

   " . َأمرها
ورة فصلت نجد أنها ثمانية ، يومان لخلق األرض ، وأربعة أيام قدر فيهـا      سفإذا أحصينا أيام الخلق فى      

   . ثمانية أيامإذن فهى . يما ويومين للسموات السبع رزقها وبارك ف
  !! اآليات السابقة نفالتعارض واضح بي

  
فََألْقَى عصاه فَِإذَا ِهـي ثُعبـان        : " وصف اهللا عصا موسى بأنها ثعبان ضخم      )  ١٠٧:األعراف(فى   -٤٤

ِبينبينما وصفها فى موضع آخر بأنها حية صغيرة"  م": آها رفَلَم قِّبعي لَما وِبردلَّى مو انا جكََأنَّه تَزا تَه "
فى األصل معناه الموجود غير المرئى ، ولذلك يطلق علـى الجنـين ألنـه ال        ) الجان(و) . ٣١:القصص(

أيضاً ألنها  ) الجان(يرى ، وعلى الجن كذلك ، ألنهم غير مرئيين ، كما يطلق على الحيات الصغيرة اسم                 
  .األعشاب واألشجار بصورة غير مرئيةتعبر بين 

  فكيف توفق بين الوصفين؟
  

  ".  فَاخْرج ِمنْها فَِإنَّك رِجيم :"..قول اهللا للشيطان) ٧٧:ص(جاء فى  -٤٥
  ". فَاهِبطْ ِمنْها فَما يكُون لَك َأن تَتَكَبر ِفيها " :قوله له) ١٣:األعراف (وجاء فى      
إن الهبوط حركـة  :" فيقول عبد الصبور شاهدين. د. واحد مشكل عند أموقفين فى د هاتين الكلمت  ووور

والخروج حركة أفقية من مكان إلى آخر ، والجمـع بـين البعـدين علـى                . رأسية من أعلى إلى أدنى      
  .المستوى المادى متناقض 

 – الناشر مكتبة وهبه -١٩٩٩ولى  الطبعة األ- ١٣٣، ١٣٢ ص – دكتور عبد العظيم المطعنى –قصة الخليقة .. أبى آدم (
  )٤٥٧٤/١٩٩٩رقم االيداع 

  
  )ارجع للمصدر السابق(             . الهبوط والخروج تفسير مجازى .. السابقتين لذلك فسر سيادته اآليتين

                                                
البالد)استاذ الدراسات اإلسالمیة(نصر حامد ابو زید . داعیة مشھور وھو السبب فى مغادرة د أستاذ الشریعة اإلسالمیة ! 
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إذا دققت النظر وجـدت المؤلـف   : يرى غير ذلك فيقول    ) من علماء األزهر  (عبد العظيم المطعنى    .لكن د 
 والخروج معناً ، فيخرجها من االستعمال الحقيقى إلى االستعمال          -الهبوط-هنا–ول  يَؤ) شاهين.يقصد د (

المجازى وهذا ال ضرورة له عند المفسرين فإن اجراء الكلمتين على ظاهرهما سـائغ ، ال تـدعو إلـى                
  )المصدر السابق(                   .ا إلى المجاز ضرورة مصرفه

  
فََأبين َأن يحِملْنَها وَأشْفَقْن  ا عرضنَا الَْأمانَةَ علَى السماواِت والَْأرِض والِْجباِل ِإنَّ :")٧٢:األحزاب(وفى  -٤٦

انا الِْإنسلَهمحا وولًا ِمنْهها جظَلُوم كَان ِإنَّه"  
 البد لها من عقل     ومعلوم أن التكاليف الشرعية   . أجمع المفسرين على أن األمانة هى التكاليف الشرعية         

  !!حيث اإلدراك والتمييز فكيف كانت الجبال مثالً ستقوم بهذه التكاليف ، وكيف أشفقت منها؟
  ..كيف تعرض األمانة على الجماد؟؟

  
 مع أن المالئكـة أحيـاء والجـن         " . وجعلْنَا ِمن الْماء كُلَّ شَيٍء حي      :") ٣٠: األنبياء(كيف جاء فى   -٤٧

 وخَلَقَ الْجـان ِمـن   "):١٥:الرحمن(مخلوقين من الماء بل من النور والنار كما جاء فى          أحياء ، وليسوا    
  ". ماِرٍج من نَّاٍر

  
  ".  اللَّه يصطَِفي ِمن الْملَاِئكَِة :")٧٥:الحج(جاء فى  -٤٨

 كلهـم ،    للتبعيض ، فقوله من المالئكة يقتضى أن يكون الرسل بعض المالئكـة ال            " من"فكما نعرف فإن    
  " . جاِعِل الْملَاِئكَِة رسلًا :")١:فاطر(بينما فى موضع آخر يشير إلى أن المالئكة كلهم رسل كما جاء فى 

  !!فوقع بذلك التعارض
 

الْجنَِّة حيثُ    نَتَبوُأ ِمن     وقَالُوا الْحمد ِللَِّه الَِّذي صدقَنَا وعده وَأورثَنَا الَْأرض                       "   :   ) ٧٤: الزمر    ( جاء فى      -٤٩
  ". نَشَاء

  "  َأن الَْأرض يِرثُها ِعباِدي الصاِلحون: " ..)١٠٥: االنبياء (كذلك جاء فى 
  .ن الجنة ستكون على األرض أمما يدل على 

آل  ( ، ) ٢١: الحديد     ( "    وجنٍَّة عرضها كَعرِض السماء والَْأرِض ُأِعدتْ ِللَِّذين آمنُوا                     : " . . وفى موضع أخر جاء       
  فكيف تكون الجنة على األرض وفى نفس الوقت عرضها كعرض السماء واألرض ؟؟.)١٣٣:عمران 

  
  ". رب الْمشِْرِق والْمغِْرِب:"  ) ٩:المزمل ( وجاء فى  -٥٠

  ".  رب الْمشِْرقَيِن ورب الْمغِْربيِن:")١٧:الرحمن (وفى 
  ".  الْمشَاِرِق والْمغَاِرِبِبرب:" ) ٤٠:المعارج(وفى 

  خرى مشارق فأيهما الصحيح ؟؟أارة مشرق، وتارة مشرقين ، وتارة فكيف نجمع بين هذه اآليات ، فت
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  ". كَذَِلك زينَّا ِلكُلِّ ُأمٍة عملَهم :")١٠٨:األنعام (جاء فى -٥١
  ". اْ يعملُونوزين لَهم الشَّيطَان ما كَانُو :")٤٣:األنعام(وفى 
  ".كَذَِلك زين ِللْكَاِفِرين ما كَانُواْ يعملُون: ") ١٢٢:األنعام (وفى 

ففى سورة األنعام وحدها أختلفت نسبة التزيين ، فتارة من اهللا ، وتارة من الشيطان ، وأخرى من عامل                       
  مجهول ، غير معروف صاحبه ، فمن هو الذى زين بالضبط ؟؟

  
  :وصف أهل النار جاء فى -٥٢
 "ِميمنَا حاهه موالْي لَه سِليٍن . فَلَيِغس ِإلَّا ِمن املَا طَع٣٦-٣٥:الحاقة ("  و(  
  )٤٤-٤٣:الدخان( "  طَعام الَْأِثيِم . ِإن شَجرةَ الزقُّوِم"
  )٦:الغاشية("  لَّيس لَهم طَعام ِإلَّا ِمن ضِريٍع" 
 "ِإنَّكُم ثُمونكَذِّبالْم الُّونا الضهقُّوٍم .  َأين زٍر مِمن شَج ا . لَآِكلُونِمنْه اِلُؤونفَم طُون٥٣-٥١الواقعة (" الْب(  

  )١٧٤: البقرة ( "  ِإالَّ النَّارُأولَـِئك ما يْأكُلُون ِفي بطُوِنِهم  : " وفى موضع آخر
  فما الذى سيأكلونه بالضبط ؟؟ 

  
  ..".وجعلُواْ ِللِّه َأندادا لِّيِضلُّواْ عن سِبيِلِه :" )٣٠:ابراهيم ( جاء فى -٥٣

وإنما هم عبـدوها  . بينما فى مواضع أخرى يؤكد أن غرضهم من عبادة األصنام ليس الضالل واإلضالل          
  ". بونَا ِإلَى اللَِّه زلْفَىما نَعبدهم ِإلَّا ِليقَر :" )٣:الزمر ( لتقربهم الى اهللا زلفى كما جاء فى 

  ليس هذا تعارض ؟؟أ
  

  ". عذَاب َأِليم والَ يكَلِّمهم اللّه يوم الِْقيامِة والَ يزكِّيِهم ولَهم" ) :١٧٤: البقرة ( جاء فى -٥٤
  ".  فَوربك لَنَسَألَنَّهم َأجمِعين"):٩٢:الحجر (وفى 

  . الى أن اهللا ال يكلمهم، والثانية انه يكلمهم ويسألهم ويستفهم منهم عما صنعوه ولى تشيرفاآلية األ
   ذلك تعارض ؟؟ فىليسأ

  ". يا َأيها الَِّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّ تُقَاِتِه:"  ) ١٠٢: آل عمران ( جاء فى -٥٥
  .وهى تدل على التشديد البالغ فى تقوى اهللا 

  :  ما يدل على خالف ذلك وفى موضع آخر جاء
  !!وفى هذا تعارض واضح             ". فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم :"  )١٦:التغابن (ففى 

  
  ". ما َأصابكُم فََأثَابكُم غُماً ِبغَم لِّكَيالَ تَحزنُواْ علَى ما فَاتَكُم والَ :"  )١٥٣: آل عمران ( جاء فى -٥٦

   يسبب الغم الحزن ؟؟فكيف ال
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  .. ".والزيتُون والرمان مشْتَِبها وغَير متَشَاِبٍه :"..  )٩٩:األنعام( جاء فى -٥٧
  .. ".والزيتُون والرمان متَشَاِبها وغَير متَشَاِبٍه:"..  ) ١٤١:األنعام( وأيضا فى 

  !!ن والرمان وفى الوقت نفسه نفاه عنهما فقد أثبت فى هاتين اآليتين التشابه للزيتو
  

 .أى خافت قلوبهم بحسب التفاسير .. ".  ِإذَا ذُِكر اللّه وِجلَتْ قُلُوبهم :")٢:األنفال (جاء فى  -٥٨

  ". َأالَ ِبِذكِْر اللِّه تَطْمِئن الْقُلُوب :" .. )٢٨: الرعد (وفى 
  فهل ذكر اهللا يطمئن القلوب أم يخيفها ؟؟

  
 .أحداً   معه كريذودعا موسى على فرعون ومألوه ولم ) ٨٨:يونس (جاء فى  -٥٩

ِفي الْحياِة الدنْيا ربنَا ِليِضلُّواْ عن سِبيِلك ربنَا                وقَاَل موسى ربنَا ِإنَّك آتَيتَ ِفرعون ومأله ِزينَةً وَأمواالً                        "   
اشْ اطِْمسو اِلِهمولَى َأمتَّىعْؤِمنُواْ حفَالَ ي لَى قُلُوِبِهمع دد اَألِليم ذَاباْ الْعوري ."  

بالمثنى رغم أن موسى وحده          . . " .   قَاَل قَد ُأِجيبت دعوتُكُما            : " جاء  )   ٨٩: يونس  (وفى اآلية التالية مباشرة 
  !!هو الذى دعا 

 
  ".دها كَان علَى ربك حتْما مقِْضياوِإن منكُم ِإلَّا واِر :") ٧١:مريم (جاء فى -٦٠

كان على ربك حتما       : " . . . . فهذه اآلية تدل على أن كل الناس البد لهم من ورود النار ، وقد أكد ذلك بقوله          
  ".مقضيا 

خرى ما يدل على أن بعض الناس مبعدون عنها واليسمعون لها حسا ، كما جاء فى                             أ وقد جاء فى آية        
  ..".لَا يسمعون حِسيسها  .ُأولَِئك عنْها مبعدون :" ...) ١٠٢-١٠١:األنبياء (

  أليس فى ذلك تعارض ؟؟
  

  .."ِللطَّيباِتِللطَّيِبين والطَّيبون   ِللْخَِبيثَاِت والطَّيباتالْخَِبيثَاتُ ِللْخَِبيِثين والْخَِبيثُون :")٢٦:النور (جاء فى -٦١
كَانَتَا تَحتَ عبديِن ِمن        ضرب اللَّه مثَلًا لِّلَِّذين كَفَروا ِامرَأةَ نُوٍح وِامرَأةَ لُوطٍ                          : " ) ١٠: التحريم    (   وجاء فى     

ا فَلَممِن فَخَانَتَاهياِلحاِدنَا صِعب عم خُلَا النَّارِقيَل ادًئا واللَِّه شَي ا ِمنمنْها عغِْنياِخِل يالدين ."  
  ". وضرب اللَّه مثَلًا لِّلَِّذين آمنُوا ِامرَأةَ ِفرعون :" )١١:التحريم (وجاء فى 

  .وهما نوح ولوط، فدلت اآلية الثانية على خبث الزوجتين الكافرتين مع أن زوجيهما من أطيب الطيبين 
  .ودلت الثالثة على طيب امرأة فرعون مع خبث زوجها 

  تان اآليتان مع اآلية األولى ؟؟أال تتعارض ها
  

  "  كَذَّبتْ قَوم نُوٍح الْمرسِلين :" )١٠٥:الشعراء (جاء فى -٦٢
  ". قَاَل رب ِإن قَوِمي كَذَّبوِن :" جاء عن نوح) ١١٧:الشعراء (وفى 
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  معروف أن نوح هو أول رسول الى الناس فمن هم المرسلين الذين كذبهم قوم نوح ؟؟أوال 
  . تقول اآلية األولى انهم كذبوا أكثر من رسول ، وتقول اآلية الثانية أنهم كذبوا نوح وحده يا ثان

  ليس فى هذا تعارض ؟؟أ
  

 )٢٧:العنكبوت( ..."وجعلْنَا ِفي ذُريِتِه النُّبوةَ والِْكتَاب :" ... جاء عن ابراهيم -٦٣

  ..".النُّبوةَ والِْكتَاب وحا وِإبراِهيم وجعلْنَا ِفي ذُريِتِهماولَقَد َأرسلْنَا نُ:" ) ٢٦:الحديد( جاء فى 
ثانية أشترك نوح معه       فاآلية االولى تدل على أن النبوة والكتاب فى خصوص ذرية أبراهيم ، وفى اآلية ال       

 ذلك عن     يذكر  براهيم فهو من ذرية نوح فلما لم            ا ة ذا كان الجواب أن كل من كان من ذري                  إف ! . . فى ذلك    
  براهيم فهو من ذرية آدم ؟؟اآدم فكل من كان من ذرية 

  
  " وما تَعبدون ِمن دوِن اللَِّه حصب جهنَّم َأنتُم لَها واِردون "  )٩٨:األنبياء (جاء فى -٦٤

  .فهذه اآلية تدل على ان جميع المعبودات مع عابديها فى النار 
  ن المسيح والمالئكة فهل هم فى النار ؟؟يالمعبودمن ن ألى إات أخرى وقد أشارت آي

ـ            الدالة على غير العاقل ، نقول أن فى                "   ما " اذا قيل أن هذه اآلية لم تتناول المسيح وال المالئكة لتعبيره ب
 ا َأعبد  ولَا َأنتُم عاِبدون م         :   " مثل  "  اهللا نفسه" على العاقل بل على عاقل العقالء " ما"دلت فيها القرآن آيات 

  !!ذا كان النبى يعبد شيئاً غير اهللا إإال ..أعبد " من"فلم يقل ) . ٥-٣:الكافرون " (
  

  "  فَنَبذْنَاه ِبالْعراء وهو سِقيم:" ) ١٤٥:الصافات (جاء فى -٦٥
  . بالعراء " يونس"فهذه اآلية فيها تصريح بنبذ 

  . وقد جاءت آية أخرى خالف ذلك 
  " !! مذْموم لَولَا َأن تَداركَه ِنعمةٌ من ربِه لَنُِبذَ ِبالْعراء وهو:"  ) ٤٩:القلم(ففى 

  
  ..." ويستَغِْفرون ِللَِّذين آمنُوا :" ...جاء عن المالئكة) ٧:غافر ( فى -٦٦

  ".  ويستَغِْفرون ِلمن ِفي الَْأرِض :"جاء عنهم) ٥:الشورى (وفى 
  ام تستغفر للذين آمنوا فقط ؟؟. الخ...رض من مؤمنين ومشركين  تستغفر لمن فى األفهل المالئكة

  .فإذا قيل أن االولى نسخت الثانية فاآليتان خبريتان والخبر ال يدخل عليه النسخ 
  
  

 "  كُلُّ امِرٍئ ِبما كَسب رِهين:" ... )٢١:الطور (جاء فى -٦٧
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ه ، ولو كان من أصحاب اليمين ،نظرا للشمول المدلول عليـه            نسان بعمل إن كل   فاآلية تقتضى عموم ره   
كُلُّ نَفٍْس ِبما كَـسبتْ      :"، وقد جاءت آية أخرى تدل على عدم شمولها ألصحاب اليمين وهى             " كل"بلفظة  
  )٣٩-٣٨:المدثر  ("ِإلَّا َأصحاب الْيِميِن . رِهينَةٌ

  !!فالتعارض واضح 
 

 .وهى تدل على انه ال ينتفع احد بعمل غيره " ن لَّيس ِللِْإنساِن ِإلَّا ما سعىوَأ:" ) ٣٩:النجم (جاء فى -٦٨

  ..." والَِّذين آمنُوا واتَّبعتْهم ذُريتُهم ِبِإيماٍن :")٢١:الطور (وجاء فى 
  .!!موهى تدل على ان بعض الناس ربما انتفعوا بعمل غيره

 
 " وا صاِحبهم فَتَعاطَى فَعقَرفَنَاد :" )٢٩:القمر(جاء فى -٦٩

  .وهى تدل على أن عاقر الناقة واحد 
 ..." فَعقَرواْ النَّاقَةَ:" )٧٧:االعراف(وفى 

  .."فَكَذَّبوه فَعقَروها:" ) ١٤:الشمس (وفى 
  !!خيرتان تدالن على أن عاقر الناقة غير واحد واآليتان األ

  
 !..بصيغة الجمع ؟" اهبطوا"مثنى ام بصيغة ال" اهبطا:"هل اهللا قال -٧٠

  .." بعضكُم ِلبعٍض عدواهِبطُواْ وقُلْنَا :"..) ٣٦:البقرة(ففى 
  .." ِمنْها جِميعاًاهِبطُواْقُلْنَا :" )٣٨:البقرة(وفى 
  .." بعضكُم ِلبعٍض عدواهِبطُواْ قَاَل :" )٢٤:االعراف (وفى 
 "  ِلبعٍض عدوبعضكُم ِمنْها جِميعا هِبطَااقَاَل  :") ١٢٣:طه(وفى 

  
  " وما كُنَّا معذِِّبين حتَّى نَبعثَ رسوالً:") ١٥:اإلسراء (جاء فى -٧١

   .رهمذن يبعث فيهم رسوال لينأن اهللا ال يعذب قوم قبل أى أ

قـال ابـن   " ُل عن َأصحاِب الْجِحـيم والَ تُسَأ ")١١٩:البقرة (يقول الواحدى النيسابورى فى اسباب نزول   
فنزلت هـذه  ! ؟بواى أليت شعرى ما فعل :  ذات يوم قال )ص(ان رسول اهللا ) : مة وهو حبر األ(عباس  

  " . اًمزج والَ تُسَأُل عن َأصحاِب الْجِحيم" ة من قرأ اءاآلية ،وهذا على قر
  

، بوى؟أليت شعرى ما فعل     ) :ص(رسول اهللا   قال  : ل  كثير عن محمد بن كعب القرظى قا      وفى تفسير ابن    
ما ذكرهما حتى توفـاه     ف) ١١٩:البقرة  (بوى؟ ، فنزلت    أبوى؟ ، ليت شعرى ما فعل       أليت شعرى ما فعل     

 .بـه مثلـه    عن موسى بن عبيـدة،     وكيع،، عن   ورواه ابن جرير الطبرى، عن ابى كريب      . عزوجل اهللا،
  .المرسلم أن من العلماء من يحتج بومعلو. مرسل
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  !بواه فرفضاه؟أمن هو الرسول الذى جاء فى عصر : والسؤال
  

  "ولَا تَنفَع الشَّفَاعةُ ِعنده ِإلَّا ِلمن َأِذن لَه :") ٢٣:سبأ(جاء فى  -٧٢
حتـى إذا  :" ولكن ماذا يقول القرآن بعد ذلـك  .. وهو كالم عن المالئكة : يقول الدكتور مصطفى محمود  

  ."م قالوا الحق وهو العلى الكبير ماذا قال ربك) أى قال المالئكة(قالوا ) هول الموقفل(فُرغ عن قلوبهم 
وفى مكان آخر يقـول     .. وال إذن إال بالحق     .. عن الحق   ) يوم الفزع األكبر  (إذن ال معدى فى هذا اليوم       

  )٢٨:االنبياء("  ولَا يشْفَعون ِإلَّا ِلمِن ارتَضى" .عن المالئكة
.. وهو تحصيل حاصـل     .. فأغلق الباب وجعله مقصورا على أهل الرضا أى المرضى عنهم           وبذلك عاد   

والحسنات كما يقول القرآن يذهبن الـسيئات  . فالمرضى عنهم ناجون بحكم ما فعلوا فى حياتهم من خير  
  .. ومازلنا ندور فى حلقة مفرغة تبدأ من الحق وتنتهى الى الحق .. 
 قطاع – دار أخبار اليوم –مصطفى محمود .  د– الخالف القديم بين المؤيدين والمعارضين  محاولة لفهم-كتاب الشفاعة (

    ٩٤٤٧/٩٩ رقم اإليداع – ٦٦، ٦٥م ص ١٩٩٩ كتاب اليوم عدد يوليو –الثقافة 
  .I.S.B.N 977-08-0841-5 ) الترقيم الدولي   

 
  "..ه أوجحمال "كان القرآن  : كلهلذلك

  :حمال ذو وجوه: تحت عنوان 
 القرآن   : "  ورد الحديث التالى          فى ظاهرة التناقص بين آى القرآن              )   : "   مفكر عراقى    ( رشيد الخيون     . يقول د
  )نقال عن ميزان الحكمة للطباطبائى" . (ه فأحملوه على أحسن وجوهه وذو وج

ال تخاصمهم   :   " لى مناظرة الخوارج          إ ـ عبد اهللا بن عباس ، وهو متوجه             وقال على ابن ابى طالب ل            
بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها          حاججهم    ، ولكن    تقول ويقولون      آن ، فإن القرآن حمال ذو وجوه ،                   بالقر  

  )نهج البالغة شرح االمام محمد عبده( "محيصا
 فى   ، فيه مواضع يظن     كثير االشتباه    إن القرآن       : " هذه الوصية بقوله      عتزلى  بى الحديد الم      أ شرح ابن    وي  

 ِإلَى ربها     : " وقوله   )   ١٠٣: االنعام    ( "    الَّ تُدِركُه اَألبصار         " : ه الظاهر انها متناقضة متنافية ، نحو قول             
  ) ٢٣:القيامة " (نَاِظرةٌ

ل طرف من    والحديث والوصية يشيران الى وجود حالة من التضارب او التناقض فى النصوص ، فك                                   
فكر           لمختلفة ،  ا ما يؤيد وجهة نظره ضد خصومه              اً االطراف  ل ال    فعلى سبي .    وسياسة ، يجد  لمثا ا ل 

الحصر ، أن مثبتى القدر ونفاته ، ومثبتى الصفات ونفاتها ، والقائلون بخلق القرآن او انه كالم اهللا                                          
  ...القديم وجدوا آيات وظفوها ضد خصومهم ،

  )E-Mail:KALmaaly@aol.com ٢٠٠٠الجمل طبعةمنشورات – ٦٨ص–جدل التنزيل (
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عباس  رسل عبد اهللا بن      أ طالب انه لما      ى عن على بن ابى       وقد رو    : "نضال عبد القادر الصالح . ويقول د
  ".الن القرآن حمال أوجه ويحتمل معانى مختلفةليحاج بعض الخوارج اوصاه بإال يعارضهم بالقرآن 

 بيروت لبنان ١١١٨١٣ب .ص –دار الطليعة للنشر -١٩٩٩الطبعة االولى حزيران يونيو-١٥١ص–هموم مسلم (
١٢٧٤٠/٩٩/٢٠٠٠(  

  
البن عبـاس   ) ع(على  ) أو وصية (وال ننسى نصيحة    ) :" من علماء الشيعة  (يخ سالم الصفار    ويقول الش 

   "!ألنه حمال ذو وجوه ؟فى صفيين عندما ذهب لماججة الخوارج بأن ال يحاججهم بالقرآن 
  ) بيروت لبنان -٢٨٦/٥ب . ص– دار الهادى للنشر – م ٢٠٠٠الطبعة االولى -٢٦٦ص-نقد منهج التفسير (

 
وهذا ما عبر عنه على بن ابى طالب ، إبان معاركه المريرة            ) :"...مفكر سورى   (طيب تيزينى   . ل د ويقو

:  ما يلى تهم ومواقفهم ، فقال  امع خصومه الدهاة الكثر ، الذين لم يألوا جهدا لتطويع ذلك النص الحتياج            
    ) الطبرىنقال عن تاريخ( " ال ينطق ، انما يتكلم به الرجالور بين دفتين ، طالقرآن انما هو خط مس"

  "...حمال أوجه"–ومن ثم فهو بالمعنى التأسيسى 
) الـخ ...اآلراء والمقوالت والنظرات   (وجه   من األ  ىِصحما ي لوقد عمق ذلك عبر تمييزه بين ذلك الحمال         

  .من طرف ، والسنة التى ليست كذلك من طرف آخر 
جهارة على  –على انه نص يحتمى به جميع من يعلن          النص القرآنى    أمكانية ان يقر  اوبذلك اتيحت لعلى    

ن يحـول  ى ألأستقرأ من مواقع سياسية متعـددة ،  قابل ألن ي–من ثم  – ، وعلى انه     انتماءه له  –االقل  
نهـا ذات  أقراءات ورؤى سياسية تظل تصر علـى      قفاز تنتج فى ضوئه ومن موقع آليته نصوص و        الى  

  .متون دينية 
  )٦٣٤٨ب .ص – دار الينابيع للنشر دمشق ١٩٩٧  طبعة-٩١:٨٩ ص– ٥ج-لية البنية والقراءةالنص القرآنى امام اشكا(
 

ن تعددية الفهم إ:" )  جامعة القاهرة – كلية اآلداب –استاذ الدرسات االسالمية (بو زيد  أنصر حامد   . لذلك يقول د  
   ".  كبيروالتأويل ليست تعددية مضافة الى النص بل هى تعددية كامنة فى بنيته الى حد

  )٩٣ ص–المصدر السابق (
  

فهـم الخليفـة   :" ..)  بجامعة عين شـمس  –أستاذ الفلسفة االسالمية  (سيد محمود القمنى    .  د  أيضاً لذلك يقول 
لقـا  مط" إن القرآن ال ينطق بلسان بل ينطق به الرجـال         : " ذات االمر واعلنه واضحا فى قوله       ) على  (

   .بذلك حرية تعدد االفهام حوله
 رقم – ١٩٩٨ الطبعة االولى فبراير – مؤسسة روز اليوسف – كتاب شهرى –الكتاب الذهبى – ٦٥ ص–ؤال اآلخر الس(

  .)٤٠٢٦/٩٨االيداع 

                                                
  أى تتعدد األفھام حولھ.   
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ن والحكم الدينى لن يكو   وجه ،   أ كما قال على بن ابى طالب حمال         سالمفاإل:" ذلك ايضا تقول إقبال بركة      ل
  ." سالم ورؤيتهم سالم وإنما لتفسير البعض لإللإل

 رقم االيداع –مكتبة مدبولى الصغير :  الناشر –م ١٩٩٣ الطبعة االولى – ١٨٤ ص –سالمية معاصرة إقضايا ( 
٥٣٤٥/٧٨(  

  
  : وقد خرج الخوارج للقتال بآيات قرآنية مثل [ 
"و لُكمع طَنبحكْتَ لَيَأشْر لَِئن ِلكقَب ِمن ِإلَى الَِّذينو كِإلَي ُأوِحي لَقَدو الْخَاِسِرين ِمن ٦٥:الزمر ( . "لَتَكُونَن( 

  ".ال هللا إال حكم :" حيث رضى بتحكيم البشر ، والمبدأ القرآنى الشهير يقول 
  ) : مؤرخ بجامعة السوربون(محمد اركون . وفى هذا الصدد يقول د

فـى جهـنم إال     لى ثالث وسبعين فرقة كلها      إمته سوف تنقسم    أحديث نبوى شهير يقول ان      :  اوال   هناك
بأهل ويستخدم السنيون هذا الحديث لكى يزعموا بأنهم يشكلون الفرقة الوحيدة الناجية المدعوه             . واحدة

  .السنة والجماعة 
بفضل أما الشيعة من جهتهم فيقولون انهم وحدهم الذين تلقوا الميراث الصحيح للقرآن والحديث النبوى               

  .بأهل العصمة والعدالة  انفسهم وهم يدعون. هيبة األئمة اوالً ومعصوميتهم 
  

قتراب الزمنـى مـن زمـن       كبر من اإل  أنفسهم حدا   يزعمون أل ) القراء حفظة القرآن  ( وأخيراً فإن الخوارج    
   . وهذا ما يضمن لهم مصداقية وصحة أكبر. الوحى التدشينى 

 االعتـراف   فهم قـد رفـضوا    ) . م٦٣٢: ٦١٠(نقصد بزمن الوحى التدشينى الفترة الممتدة بين عامى         
وهذا هو المعنـى الحقيقـى للخـروج او    (بشرعية االمويين الذين اغتصبوا الخالفة ، ثم خرجوا للجهاد        

لقد خرجوا للقتـال باسـم      ) .  من ِقبل السنة بصفته الخروج عن األمة المسلمة          خطأالخوارج الذى فُهم    
  .]ال حكم إال هللا :المبدأ القرآنى الشهير 

  ٥٣٤٢/١١٣ب . ص– دار الساقى للنشر – ١٩٩٨ الطبعة الثالثة – ١٠٤، ١٠٣ ص–اجتهاد  نقد و–سالمى الفكر اإل(
  )ISBN 1 85516 095 1بيروت لبنان 

  
: )من علماء الـشيعة   ( محمد التيجانى   . إذن فالقرآن حمال أوجه ، ال ينطق وانما ينطق به الرجال ،لذلك يقول د             

  " . ان ال يتكلمان ويحمالن عدة وجوه القرآن والسنة ال يعصمان من الضاللة فهما صامت" 
   )١٩٩٧ الطبعة االولى -  القاهرة – مكتبة ابن تيمية – بقلم عثمان بن محمد اّل خميس – ١٠٦ ص –لجانى ا كشف(

  

                                                
جمادى - ٣٧٦ العدد - كتاب الھالل– وما بعدھا٢٥ص – تیارات الفكر االسالمى. (محمد عمارة أنھم األقرب إلى روح اإلسالم .  بذلك یعتبرھم د

 ) ٩٧٧-٧٣٥٣-١٢:   الترقیم الدولى - ٨٢-٢٦٢رقم االیداع بدار الكتب -١٩٨٢ابریل -١٤٠٢الثانى 
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واذا كان النص هو الدال داللة قطعيـة ال محـال           : " ) الفتوحات المكية   ( ويقول محى الدين بن عربى فى       
الية ، فان النصوص عزيزة نادرة خاصة فى مجال الشريعة وماثم نص يرجع             فيها ألية درجة من االحتم    

  " .اليه ال يتطرق اليه االحتمال 
 – ١٢٤ ص –داب جامعة القاهرة تاذ الدراسات االسالمية بكلية اآل اس–ناصر حامد ابو زيد .  د–نقد الخطاب الدينى ( 

   )٩٧٧- ٥١٤٠-٠٣١-٥:  الترقيم الدولى – ٨٧٢٧/٩٢ رقم االيداع – دار سينا للنشر – ١٩٩٤الطبعة الثانية 
  

  . كل ما جاء فى القرآن حق ويدل على اختالف :" لذلك قال قاضى البصرة عبيد اهللا بن الحسن 
  . صل فى الكتاب ألكتاب ، والقول بالجبر صحيح وله صل فى اأفالقول بالقدر صحيح وله 

الن اآلية الواحدة ربما دلـت علـى وجهـين          ومن قال بهذا فهو مصيب ، ومن قال بهذا فهو مصيب ،             
صاب ، ومن سماه كـافرا فقـد        أ مؤمنا فقد    وكل من سمى الزانى   مختلفين واحتملت معنيين متضادين ،      

  "صاب ، الن القرآن فقد دل على هذه المعانى أو فاسق وليس بمؤمن وال كافر فقد اصاب ، ومن قال ه
  ) كتاب تأويل مختلف الحديث البن قتيبة وقد نقل عن.  مصدر سابق – ١٥١ ص–هموم مسلم (

  
  " .كل مذهب يجد ما يؤيده من القرآن نفسه: "ويقول طيب تيزينى 

  ) مصدر سابق -٢٠٥، ١٩٥ ص – ٥ ج–... النص القرآنى ( 
  

   )٢٨٤ ص–المصدر السابق (  " .ما من فرقة إال ولها حجة من الكتاب :" ويقول ابن المختار الرازى 
  

كبر قدر من التأويل    للقرآن الكريم مرنة وقابلة أل    لغوية  لالبنية ا :" د الهادى عبد الرحمن     عب. لذلك يقول د  
   .." ا المسلم فى لحظة المواجهة مع اآلخر ه كان يواجهوالفهم الخاص لكل اشكالية

 العربى بيروت  دار االنتشار– دار سينا للنشر القاهرة –) ١٩٩٨الطبعة االولى ( الطبعة الثانية – ٧٧ ص–سلطة النص ( 
ISBN / 1 84110 178 (   

  
ومن العـسير ان نـستخلص مـن        : " عندما قال   " اجناس جولد زيهر    " خطا المستشرق المشهور    أفهل  

  ".القرآن نفسه مذهبا عقيديا موحدا متجانسا وخاليا من التناقضات 
 الطبعة االولى –تبة االمانة بشبرا مك:  الناشر – ٨٩ ص –الطبالوى محمود سعد .  د–كتاب االسالم وجذور التحريف ( 

   )٥٨٣٣/١٩٩٢رقم االيداع – ١٩٩٢
  

لذلك نهى النبى عن التعمق فى القرآن ، فقد روى عن انس بن مالك أن رجال سأل عمر بن الخطاب عن                     
  " نُهينا عن التكلف والتعمق :" ما األب ؟ فقال عمر " وفاكهة وأبا" قوله 

 رقم االيداع – الهيئة المصرية العامة للكتاب – ٢٠٠٠ مكتبة االسرة – ٣١٢ ص – أحمد أمين –فجر االسالم ( 
   )٩٧٧-٠١- ٦٦٩٢-٨ الترقيم الدولى – ٨٥٤٢/٢٠٠٠
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السابق (  ومن الغريب ان     [:ليل عبد الكريم    خن كثرة االستفسار ، فيقول الشيخ       وكان النبى يحذر تبعه م    
  .ما تركهم ) يتركوه(ن يذروه طالما حذر تبعه من كثرة السؤال عليه وا) بـ الخيرات

   "ممرتكم به فأفعلوا منه ما استطعتما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أ"
  "ذرونى ما تركتكم ف انما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم على انبيائهم " 

  " ]هم جل مسألتأم على المسلمين ف حرم عليهم من إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شئ لم يحر"
 الطبعة االولى – دار مصر المحروسة – ٢٦١ ص – السفر االول – الشيخ خليل عبد الكريم –النص المؤسس ومجتمعه ( 

   )٢٠٣٤/٢٠٠٢ رقم االيداع – ٢٠٠٢
  

م رأسه بالعراجين ثالث مرات     أعلى  ) بيغص(سأل عن متشابه القرآن فقد ضرب       وكان عمر يضرب من ي    
متشابه (  وكل جريرة صبيغ أنه كان يسأل عن          . قتال جميال   فأقتلنى لى أردت قت   إن حتى دميت وصاح به   

  )القرآن
   )١٩٩٧ الطبعة االولى – القاهرة – دار سينا للنشر -٢٤٧ ص – بأحوال مجتمع الصحابة –  السفر الثانى-ابةب الرشدو(
  

 ." اْ عـن َأشْـياء ِإن تُبـد لَكُـم تَـسْؤكُم     يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَـسَألُو :" من ناحية اخرى جاء فى القرآن   
  ) ١٠١:المائدة(

يـة  آول فـى  ا حتى يقلل من ظـاهرة التـس     لمن يريد ان يسأل فى الدين     وقد فرض القرآن صدقه للنبى      
  )١٢:المجادلة(مشهورة تعرف بآية النجوى 

   .) فى القرآن سباب النزول والنسخأانظر كتب (خت العتراض الناس ثم نس
  
  ..قصص القرآنى وإشكالياته ال

  :برغم اآليات اآلتية فى القصص القرآنى 
  )٦٢:آل عمران  ("ِإن هـذَا لَهو الْقَصص الْحقُّ" 

  )٢٥٢:البقرة  ("نَتْلُوها علَيك ِبالْحقِّ " 
  )١٢٠: هود("وجاءك ِفي هـِذِه الْحقُّ" 

 كثيرين من العلماء يقولون عن القصص القرآنى انه         إال اننا نجد بعض اشكاليات فى هذه القصص جعلت        
   ..)أى اآليات الصعبة الغير واضحة( من المتشابهات 

  
ى " : ألهله موسى قال )١٠:طه ( ففىدلَى النَّاِر هع َأِجد ٍس َأوا ِبقَبنْهلِّي آِتيكُم ملَّع"    

  . "   آِتيكُم ِبِشهاٍب قَبٍس لَّعلَّكُم تَصطَلُون سآِتيكُم منْها ِبخَبٍر َأو ":قال ) ٧:النمل (وفى 
  " .لَّعلِّي آِتيكُم منْها ِبخَبٍر َأو جذْوٍة ِمن النَّاِر :" قال ) ٢٩:القصص (و فى 
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نَّك ِبـالْواِد الْمقَـدِس      ِإنِّي َأنَا ربك فَاخْلَع نَعلَيك إِ       ،  َأتَاها نُوِدي يا موسى    فَلَما ") :١٢،١١:طه  (ثم قوله فى    
فأخبر عن أشياء قيلت لموسى ثم جـاء الـى   ) ١٧:طه("  وما ِتلْك ِبيِميِنك يا موسى"  :إلى قوله  . "طُوى  

  . "  وما ِتلْك ِبيِميِنك يا موسى " :ذكر العصا فقال 
  

ن ِفي النَّاِر ومن حولَها وسبحان اللَِّه رب الْعالَِمين ،           فَلَما جاءها نُوِدي َأن بوِرك م      ") :١٠-٨:النمل  (وفى  
 اكصَألِْق عو ، ِكيمالْح ِزيزالْع َأنَا اللَّه ى ِإنَّهوسا مي ."  

ِة الْمباركَِة ِمـن   فَلَما َأتَاها نُوِدي ِمن شَاِطِئ الْواِدي الَْأيمِن ِفي الْبقْع        " ) :٣١-٣٠:القصص  (وكذلك جاء فى    
 الَِمينالْع بر ى ِإنِّي َأنَا اللَّهوسا مِة َأن يرالشَّج،تَزا تَهآها رفَلَم اكصَألِْق ع َأنو  "...   

  
  لماذا اختلف ايراد القصة الواحدة فى موطن عنه فى آخر ؟؟: والسؤال 

ـ         به فى س  لماذ اختلف وصف القرآن لموقف موسى من ر        ن أور مـع    سورة طه عنه فى غيـره مـن ال
  الموقف واحد والحادثة واحدة ؟

إن الموقف واحد وإن الحادثة واحدة ولكن الوصف يختلف والحوار غير الحوار وحديث اهللا مع موسـى                 
  !فكيف يتفق هذا مع ثبوت القصة فى اللوح المحفوظ ؟ !فى موطن غيره فى آخر 

  
    اء   :" وفى قصة لوط جاءا جا كَـانُواْ               فَلَمِبم ْل ِجْئنَاكقَالُواْ ب ، وننكَرم مقَو قَاَل ِإنَّكُم ، لُونسرآَل لُوٍط الْم

ـ                  تْ ِمـنكُم   ِفيِه يمتَرون ، وَأتَينَاك بالْحقِّ وِإنَّا لَصاِدقُون ، فََأسِر ِبَأهِلك ِبِقطٍْع من اللَّيِل واتَِّبع َأدبارهم والَ يلْتَِف
َأحد وامضواْ حيثُ تُْؤمرون ، وقَضينَا ِإلَيِه ذَِلك اَألمر َأن داِبر هُؤالء مقْطُوع مصِبِحين ، وجاء َأهُل الْمِدينَِة                  

            الَ تُخْزو اتَّقُوا اللّهوِن ، وحِفي فَالَ تَفْضيُؤالء ضه قَاَل ِإن ، ونِشرتَبسي      الَِمينِن الْعع كنَنْه لَموِن ، قَالُوا َأو . 
قَاَل هُؤالء بنَاِتي ِإن كُنتُم فَاِعِلين ، لَعمرك ِإنَّهم لَِفي سكْرِتِهم يعمهون ، فََأخَذَتْهم الصيحةُ مشِْرِقين ، فَجعلْنَـا            

 ِهملَينَا عطَرَأما واِفلَها سهاِليع ِمينستَواٍت لِّلْمآلي ِفي ذَِلك يٍل ، ِإنن ِسجةً مار٧٥-٦١:الحجر (   "ِحج(  
  

ولَما جاءتْ رسلُنَا لُوطًا ِسيء ِبِهم وضاقَ ِبِهم ذَرعا وقَاَل هـذَا يوم عِصيب             :" ) ٨٣-٧٧:هود  (وجاء فى   
     ِه وِإلَي ونعرهي همقَو اءهجفَاتَّقُواْ              ، و لَكُم رَأطْه ننَاِتي هـُؤالء بِم ها قَوَئاِت قَاَل ييالس لُونمعُل كَانُواْ يِمن قَب

                     ِإنَّكقٍّ وح ِمن نَاِتكا لَنَا ِفي بتَ مِلمع قَالُواْ لَقَد ، ِشيدٌل رجر ِمنكُم سِفي َألَييوِن ِفي ضالَ تُخْزو ا  اللّهم لَملَتَع
نُِريد ، قَاَل لَو َأن ِلي ِبكُم قُوةً َأو آِوي ِإلَى ركٍْن شَِديٍد ، قَالُواْ يا لُوطُ ِإنَّا رسُل ربك لَن يِصلُواْ ِإلَيـك فََأسـِر                     

نَّه مِصيبها ما َأصابهم ِإن موِعـدهم الـصبح َألَـيس    ِبَأهِلك ِبِقطٍْع من اللَّيِل والَ يلْتَِفتْ ِمنكُم َأحد ِإالَّ امرَأتَك إِ    
فَلَما جاء َأمرنَا جعلْنَا عاِليها ساِفلَها وَأمطَرنَا علَيها ِحجارةً من ِسجيٍل منـضوٍد ، مـسومةً                 . الصبح ِبقَِريبٍ 

   " . اِلِمين ِببِعيٍدِعند ربك وما ِهي ِمن الظَّ
  



 ة للدین المقارنالموسوعة العلمی
 

 ٢٤

  : ورة هود تجدها جرت على هذه الطريقة سانظر القصة فى :[ أحمد خلف اهللا محمد . يقول د
وقفه منهم وعرضـه لبناتـه حتـى ال         مجئ المالئكة ثم حال لوط واضطرابه النفسى ثم مجئ القوم ثم م           

 ثم موقف المالئكة واخبـارهم  جلهأوعزمهم على المضى فيما جاءوا من    زى فى ضيفه ثم ردهم عليه       خي
  .خبارهم له بأن العذاب نازل وان موعدهم الصبح إأنهم رسل ربه ونصحهم له بالسرى ولوطا ب

  
ه الوقائع  وهكذا تجرى القصة وقد رتبت وقائعها على اساس يشعر بأن الزمن هو المحور الذى يربط هذ               

  . المنتقاه من حياة لوط علية السالم حداثالمختارة وتلك األ
قبـل ان   كما تجرى المحاورة بينه وبين قومه على اساس من المنطق النظرى اذ تدور بينه وبين قومه                 

  .يعرف ان ضيفه هم رسل ربه 
  

 اذ تعلمه المالئكة انهم رسل ربه وتنـصح لـه   خرآتجرى على نسق   وستجد القصة فى سورة الحجر         
ن يجيئه قومه ويكـون بيـنهم وبينـه ذلـك           هلها من عذاب قبل ا    ألسرى  وتنبئه بما سيحل بالقرية و      با
  .لحوارا

إن المحاورة فى قصة الحجر تدور بينه وبين قومه بعد ان عرف إن ضيفه هم رسل ربه وانهـم لـن            
لزمنـى وال   ساس الترتيب ا  أ تسلسل هذه االحداث ال يقوم على        نأويشعرنا هذا الصنيع ب   . بوا بسوء   يصا

طـا وقـد    ن يكون ، ذلك الن العقل يجيز ان لو        أن من الممكن    لسل المنطقى الذى كا   تسلساس من ا  أعلى  
قوم ومـن هنـا ال   نهم من المالئكة ال يخشى شيئا وال يخاف عليهم من          أعرف ان ضيفه هم رسل ربه و      

لكن القرآن خالف بين القصتين وجرى على نهجين مختلفين فـى البنـاء   . و مكروه  أيعرض بناته ألذى    
  .] والتركيب 

 دار االنشار العربى بيروت الطبعة الرابعة – دار سينا للنشر القاهرة – ١٥٦ ص – القرآن الكريم الفن القصصى فى(
١٩٩٩ . ISBN 1 841170 429(   

  ٢٦-٢١(قصة أصحاب الكهف .. (  
ن اسئلة يذكر الدارسون للقرآن والشارحون ألسباب النزول ان قصة اصحاب الكهف انما نزلت اجابة ع

  ؟م من المتنبئينأليعرفوا أنبى هو ) ص(هل مكة بإيعاذ من اليهود الى النبى أ توجه بها المشركون من
  )٢٤المصدر السابق ص (

  
  : ورغم قوله . صحاب الكهف كان عن عدد الفتية وعن مدة لبثهم فى الكهف أوسؤال 

  )١٣:الكهف ( "نَحن نَقُص علَيك نَبَأهم ِبالْحقِّ " 
ولم ) وسبعة ثامنهم كلبهم    ) (وخمسة سادسهم كلبهم    ) (ثالثة رابعهم كلبهم   (ردد القرآن على الفتية بين    
  !يذكر العدد الحقيقى لهؤالء 
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ولبثوا فى كهفهم ثالثمائة سنين     : ( بل قال   وبالنسبة لعدد السنين لم يذكر القرآن العدد الحقيقى للسنين            
   .)قل اهللا اعلم بما لبثوا : ( ثم اعقبه بقوله ) وازدادوا تسعا 

وجه ) علم بما لبثوا    أقل اهللا   ( ى الكهف لم يكن لقوله      لو كان خبرا من اهللا عن قدر لبثهم ف        : قال اليهود   
  ) .ولبثوا فى كهفهم ثالثمائة سنين وازدادوا تسعا ( علم اهللا خلقه مبلغ لبثهم فيه وقدره أمفهوم وقد 

  )١٧٤لسابق ص المصدر ا (                           ) !! سنة٣٠٩(اى لبثوا 
  
 ٢٨-٢٧(ورة مريم  سالتى وردت فى " هارونيا أخت "  إشكال عبارة.. (  

يا اخت هارون ما كـان      . فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا            :"ورة مريم   سورد فى   
  .الخ ..." ابوك امرأ سوء 

  
مر األومما يزيد هذا    .  اخى موسى    هارونن محمدا كان يرى ان مريم كانت اخت         أية  فيتضح من هذه اآل   

ما ورد فى سورة التحريم ونصهوضوحا وجالء   "انرنَتَ ِعماب ميرم١٢:التحريم ( " و(  
ِإذْ قَالَِت امرَأةُ ِعمران رب ِإنِّي نَذَرتُ لَـك مـا   : " ويزداد الوضوح اكثر فى ما ورد فى سورة آل عمران       

  !!والقول هنا ألم مريم ) ٣٥:آل عمران .(الخ .."  ..ِفي بطِْني محررا
  

واسم امرأة عمرام يوكابد بنت الوى التى       :"ما نصه   ) ٥٩(اآلية  ) ٢٦(وقد جاء فى سفر العدد االصحاح       
  " . فولدت لعمرام هارون وموسى ومريم اختهما . ولدت الوى فى مصر 

   .ن مريم النبية كانت اخت هارونأ) ٢٠:١٥خروج ( وورد فى 
هى مـريم  ) اى عمران(فالشك ان هذا نتج عن اعتقاد ان مريم اخت هارون التى كانت ايضا ابنة عمرام         

  . سنة ١٥٧٠ بعد ذلك بنحو – المسيح عيسى –نفسها التى صارت ام يسوع 
  . يام المسيح أفهذا خطأ جسيم النه لم يقل احد من اليهود ان مريم هذه بقيت على قيد الحياة الى 

  
مـة اهللا أم عبـد اهللا       َأسـم   إن  أتؤكـد   ) المسيحية  ( علماء النصرانية   :" شيخ خليل عبد الكريم     يقول ال 

بيد ان القرآن المجيـد سـماها   خى موسى    أاما مريم فهو اسم اخت هارون       " رىما"ورسوله عيسى هو    
 خديجـة   م هند الطاهرة  أ منيف لم تنله سيدة نساء الدنيا        مريم وتوج سورة كاملة بهذا االسم وهو شرف       

  ) مصدر سابق – ٣٨ /١٧٥ ص – السفر االول –النص المؤسس ومجتمعه (            " بنت خويلد 
  
واستراق السمع  الجن إشكال ..  

خبـار الـسماء عـن طريـق        أحدا من الكهان الذين يعرفون بعض       ن محمدا وا  أكى ال يعتقد المشركون     
ع يت ال تستطيع الصعود للسماء ، حتى من يستط        صبحأن الشياطين   أبين القرآن فى عدة ايآت      الشياطين  
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فـالجن  : وقد جاء ذلك فى عدة ايـآت        . يتبعه شهاب ثاقب فيهلكه     )  المعلومة(منهم ان يخطف الخطفة     
وَأنَّا كُنَّا نَقْعـد ِمنْهـا      "  صبحت رواصد أصبحت رجوما والشهب    أ تقعد مقاعد للسمع ولكن الكواكب       كانت

ِإنَّا زينَّا السماء الدنْيا ِبِزينٍَة الْكَواِكِب      "  ) .٩-٢:الجن  (  " يِجد لَه ِشهابا رصدا    ن يستَِمِع الْآن  فَممقَاِعد ِللسمِع   
                 حاِنٍب ، دِمن كُلِّ ج قْذَفُونيلَى ولَِإ الَْأعِإلَى الْم ونعمساِرٍد ، لَا يطَاٍن من كُلِّ شَيِحفْظًا مو ،    ـذَابع ملَها وور

ثَاِقب ابِشه هعخَِطفَ الْخَطْفَةَ فََأتْب نِإلَّا م ، اِصباِطيِن  " . )١٠-٦: الصفات ("  وا لِّلشَّيومجا رلْنَاهعجو"  
  )٥:ك المل(                                                                                              

  : وإالشكال هو 
 كيف هؤالء الجن الذين يفعلون ذلك ثم يتبعهم شهاب ثاقب يحرقهم ال يتعظون بمن احترق منهم مرة -

   .)حيث ان ظاهرة الشهب موجودة حتى اآلن ( ومرارا والفا فيكفوا عن استراق السمع 
 تحرق النار بل ال النار  واذا كان الجن من نار فكيف تحرقهم الشهب وهى من نار اذ من المعلوم ان-

  تزيدها اشتعاال وتوهجا ؟ 
  . كما ان الفالسفة فسروا الشهب تفسيرا علميا وثبت انها ليست مرسلة من السماء -
خبار بيـنهم   ومرات فلما لم يكفوا عن تداول األ       والمالئكة وقد علموا ان الشياطين تسترق السمع مرة          -

  بالحديث ليفوتوا على الشياطين غرضهم ؟
   ما دام قذف الشياطين بالشهب كان لحماية النبوة فلما استمرت الشهب بعد موت النبى ؟-
نتظار حتى اقتـرابهم  صال بدال من اإلأ منع الشياطين من الصعود للسماء سهللم يكن من األأ:  واخيرا  -

  )صدر سابق  م– ٣٨٣-٣٨٢الفن القصصى فى القرآن الكريم ص (         !منها ثم رميهم بالشهب بعد ذلك 
  
 أو اسناد األحداث نفسها لغيـر األشـخاص فـى           " إنطاق االشخاص المختلفين بعبارات واحدة        إشكال 

  ..موطن آخر 
  
ِإذْ قَاَل لَهم َأخُوهم هود َألَا تَتَّقُون ، ِإنِّي لَكُم رسوٌل َأِمـين ، فَـاتَّقُوا          "  )١٢٧-١٢٤( جاء فى الشعراء     )١(

َأِطيعو اللَّهالَِمينالْع بلَى رِإلَّا ع ِريَأج ٍر ِإنَأج ِه ِمنلَيع َألُكُما َأسموِن ، و "   
ِإذْ قَاَل لَهم َأخُوهم صاِلح َألَا تَتَّقُون ، ِإنِّي لَكُم رسوٌل َأِمين ، فَاتَّقُوا              " ) ١٤٥-١٤٢(وجاء فى نفس السورة     

   "سَألُكُم علَيِه ِمن َأجٍر ِإن َأجِري ِإلَّا علَى رب الْعالَِميناللَّه وَأِطيعوِن ، وما َأ
ِإذْ قَاَل لَهم َأخُوهم لُوطٌ َألَا تَتَّقُون ، ِإنِّي لَكُم رسوٌل َأِمين ، فَـاتَّقُوا                )"١٦٤-١٦١ ( وجاء فى نفس السورة   

لَيع َألُكُما َأسموِن ، وَأِطيعو اللَّه الَِمينالْع ِمن انالذُّكْر َأتَْأتُون ،الَِمينالْع بلَى رِإلَّا ع ِريَأج ٍر ِإنَأج ِه ِمن"  
  
  ... " . قَاَل يا قَوِم َأرَأيتُم ِإن كُنتُ علَى بينٍَة من ربي وآتَاِني رحمةً ) "٢٨: هود(فى  )٢(

  ..."َل يا قَوِم َأرَأيتُم ِإن كُنتُ علَى بينَةً من ربي وآتَاِني ِمنْه رحمةًقَا " )٦٣:هود (وفى نفس السورة 
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فهنا خاطب كل من نوح وصالح قوميهما باللفظين الذين تساويا إال فيما اختلفا فيه من تقـديم المفعـول               
  .لثانية الثانى فى اآلية االولى على الجار والمجرور وتأخيره عليهما فى اآلية ا

  
إذ "  الْمُأل ِمن قَوِم ِفرعون ِإن هـذَا لَـساِحر عِلـيم  ):" ١٠٩: األعراف (كيف الجمع بين ما جاء في ) ٣(

قَاَل ِللْملَِإ حولَه ِإن     "جاء)٣٤:الشعراء (ن القول صدر من المأل أو من حاشية فرعون بينما في          أيتضح هنا   
  ِليمع اِحرذَا لَسفمـن  ، بحسب التفاسـير    ، هنا المقالة نفسها قد صدرت كما يبين النص من فرعون           ف "ه

 ... أم فرعون كما في سورة الشعراء ؟، أهو المأل كما في سورة األعراف ، صاحب القول السابق 

  
  ..شكال الحوار بين اهللا وعيسى ا ●

 مريم َأَأنتَ قُلـتَ ِللنَّـاِس اتَِّخـذُوِني وُأمـي          وِإذْ قَاَل اللّه يا ِعيسى ابن      " ) :١١٩-١١٦(جاء فى المائدة    
ِإلَـهيِن ِمن دوِن اللِّه قَاَل سبحانَك ما يكُون ِلي َأن َأقُوَل ما لَيس ِلي ِبحقٍّ ِإن كُنتُ قُلْتُه فَقَد عِلمتَه تَعلَـم مـا          

ك َأنتَ عالَّم الْغُيوِب ، ما قُلْتُ لَهم ِإالَّ ما َأمرتَِني ِبِه َأِن اعبدواْ اللّه ربي                ِفي نَفِْسي وَ الَ َأعلَم ما ِفي نَفِْسك ِإنَّ        
يد ، وربكُم وكُنتُ علَيِهم شَِهيدا ما دمتُ ِفيِهم فَلَما تَوفَّيتَِني كُنتَ َأنتَ الرِقيب علَيِهم وَأنتَ علَى كُلِّ شَيٍء شَـهِ     

       مقُهِصـد اِدِقينالـص نفَعي موذَا يه قَاَل اللّه ، ِكيمالْح ِزيزَأنتَ الْع فَِإنَّك ملَه ِإن تَغِْفرو كادِعب مفَِإنَّه مهذِّبِإن تُع
  " ه عنْهم ورضواْ عنْه ذَِلك الْفَوز الْعِظيم لَهم جنَّاتٌ تَجِري ِمن تَحِتها اَألنْهار خَاِلِدين ِفيها َأبدا رِضي اللّ

  
  :تية يات تحوى االشكاالت اآلآلونرى ان ا

  ذلك وعيسى لم يقل ذلك للناس ؟ كيف يصح :اوال 
  

  . وكيف يصح ان يقول واذ قال اهللا وذلك يخبر به عن الماضى ولم يتقدم ذلك منه تعالى فى الدنيا :ثانيا 
عـه  تباأل ذلك ولم يحدث ان رسـوال طلـب مـن    الثابت ان عيسى لم يق:"ل عبد الكريم    يقول الشيخ خلي  

  )٣٧٦المصدر السابق ص (                                       . تأليهه
  

  يضا ؟أمه أناس اللهوه وأولى العزم فى أ كيف يشفع نبى من الخمسة الكبار :ثالثا 
  

ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك انـت  : (ول عيسى ن النبى تال ق  أفقد روى مسلم فى صحيحه      
لـى  إيا جبرائيل اذهـب    :" اهللا عز وجل     وبكى فقال " متى  أمتى  أاللهم  :" فرفع يديه وقال    ) حكيم  العزيز ال 

  " ك ءمتك وال نسوأ فى نا سنرضيكإمحمد وقول له 
 رقم االيداع – ١٩٩٣ الطبعة االولى –نية القاهرة  الدار المصرية اللبنا– ٤٢٤ حديث رقم –رياض الصالحين للنووى ( 

٧٠١٧/١٩٩٢ ISBN 977 270 007 7(   
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  ) :ص( قال النبى للواحدى النيسابورى) ٦٧: االنفال( نزول  إسبابكذلك فى
ز وجل ليشدد قلوب رجال حتـى       لين من اللبن وان اهللا ع     أز وجل ليلين قلوب رجال حتى تكون        ان اهللا ع  

ن تغفر لهـم    إن تعذبهم فإنهم عبادك و    إ( با بكر كمثل عيسى قال      أوان مثلك يا     . شد من الحجارة  أتكون  
  ) . نت العزيز الحكيم أنك إف

  !!    بذلك تأكد ان المسيح شفع فيمن اللهوه رغم سؤال اهللا له مستنكرا ذلك 
  

فلمـا  دا مادمـت فـيهم      وكنت عليهم شـهي   * ( مته من بعده    أعيسى يحمل اهللا مسئولية ضالل      : رابعا  
  ) .نت الرقيب عليهم أتوفيتنى كنت 

) مة  حبر األ  ( يؤكد ذلك ما جاء فى البخارى ومسلم والترمذى والنسائى واحمد بن حنبل عن ابن عباس              
  :  قال – فى حديث -) ص(عن رسول اهللا 

ـ : ( متى ، فيؤخذ بهم ذات الشمال ، فأقول كما قال العبد الصالح      أأال وانه يجاء برجال من       يهم وكنت عل
  ) .نت الرقيب عليهم أدا مادمت فيهم فلما توفيتنى كنت شهي

 دار الهادى للنشر  – ١٩٩٩ الطبعة االولى – ١٥٨ ص– تأليف الشيخ على آل محسن –هل السنة أمسائل خالفية حار فيها (
   )٢٨٦/٢٥ب . ص- ببيروت

  
عرض األمانة على الجماد شكال  إ..  

ضنَا الَْأمانَةَ علَى السماواِت والَْأرِض والِْجباِل فََأبين َأن يحِملْنَها وَأشْـفَقْن            ِإنَّا عر  :") ٧٢:االحزاب  (جاء فى   
  ".ِمنْها وحملَها الِْإنسان ِإنَّه كَان ظَلُوما جهولًا 

  
   كيف يقوم الجماد بالتكاليف الشرعية التى البد لها من عقل مدرك مميز ؟؟:والسؤال

  
مانة على الجماد وإبائه واشفاقه بحال فـى نفـسه غيـر            إن عرض األ  : حمد خلف اهللا    أمحمد  . ول د يق

  ! مستقيم ، فكيف صح بناء التمثيل على المحال ؟
  ) مصدر سابق - ١٨٨ ص –  الكريمالفن القصصى فى القرآن( 

  
  أى بالغيب (إشكال معرفة المالئكة بما سيفعل آدم.. (  

تجعل فيها مـن يفـسد      أرض خليفة قالوا    نى جاعل فى األ   إقال ربك للمالئكة    ذ  إو:" ) ٣٠:البقرة(جاء فى   
  ".علم ما ال تعلمون أنى إحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال فيها ويسفك الدماء ون

  : يتساءل قائال ) استاذ الشريعة ( عبد الصبور شاهين . لذلك د[ 
  .ألن الذى يعرف الغيب اهللا وحده رض الئكة سفك الدماء واالفساد فى األين عرفت المأمن 
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ان اآلية السابقة وصفا للبشر الذين انقرضـوا قبـل آدم ، ال وصـفا آلدم أبـى                  ) لحل االشكال (لذلك قال 
  ].االنسان،  وال لبنى آدم من بعده 

  
  .   لكن هذا االعتقاد لم يوافقه عليه أحد من علماء االزهر

 ١٩٩٩الطبعة االولى – الناشر مكتبة وهبه - ١٢٢، ١١٤ ص–لعظيم المطعنى قصة الخليقة للدكتور عبد ا.. كتاب أبى آدم (
   )٩٧٧-٢٢٥-١٣١-٠ الترقيم الدولى  – ٤٥٧٤/٩٩رقم االيداع  –

  
  سورة نوح(إشكالية انتقال أصنام قوم نوح إلى العرب.. (  

را  كانـت  ودا وسواع ويغوث ويعـوق ونـس  ن للعقل االسالمى أن وبا :" محمد احمد خلف اهللا.  يقول د 
وعجـز العقـل   . االوثان التى تعبد فى الجزيرة العربية زمن البعثة المحمدية وقبلهـا بقليـل أو كثيـر            

 هـذه   السالم حتى تجئ فى قصته ولذا عداالسالمى عن ان يفهم الصلة بين هذه االوثان وبين نوح عليه       
صنام الخمسة كانت   هذه األ : فسيره لسورة نوح ما يلى      جاء فى الرازى بصدد ت    . المسألة من المشكالت    

لى العرب فكان ود لكلب وسواع لهمـدان ويغـوث لمـذحج    إامهم ثم انها انتقلت عن قوم نوح   صنأكبر  أ
وفيه إشـكال   . هكذا قيل فى الكتب   . د وعبد يغوث    ويعوق لمراد ونسر لحمير ولذلك سمت العرب بعبد و        

  ام وكيف انتقلت الى العرب ؟ صنى زمان الطوفان فكيف بقيت تلك األألن الدنيا قد خربت ف
ما جاء لنفيهـا    نه عليه السالم إن   مسكها أل أ عليه السالم وضعها فى السفينة و      وال يمكن ان يقال ان نوحا     

  "؟ن يقال انه وضعها فى السفينة سعيا منه فى حفظها أوكسرها فكيف يمكن 
  ) مصدر سابق -٦٦،٦٥ ص –الفن القصصى فى القرآن الكريم ( 

  
و صورة تنافى الحقيقة المعروفة مثـل   أيجئ فى بعض القصص مقطع      : "لكريم   خليل عبد ا   ويقول الشيخ 
صنام الخمـسة   يصادم حقيقة تاريخية مثل بقاء األ     و  أس فى عين حمئة وهى حقيقة طبيعية        غروب الشم 

ذ العقل يحيل نقل نـوح لهـا معـه فـى سـفينته              إبعد طوفان نوح    ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا      
  ) مصدر سابق -٣٧٦ ص –الفن القصصى فى القرآن الكريم (                . "المعروفة

  
  براهيم وضيفه من المالئكة إإشكال قصة..  

ولَقَد جاءتْ رسلُنَا ِإبراِهيم ِبالْبـشْرى قَالُواْ سالَما قَاَل سالَم فَما لَِبثَ َأن جـاء              :"  )٧٦-٦٩:هود  (جاء فى   
 فَلَما رَأى َأيِديهم الَ تَِصُل ِإلَيِه نَِكرهم وَأوجس ِمنْهم ِخيفَةً قَالُواْ الَ تَخَفْ ِإنَّا ُأرِسلْنَا ِإلَـى قَـوِم                    ، ِبِعجٍل حِنيذٍ 

 ويلَتَى َأَأِلد وَأنَاْ عجـوز      قَالَتْ يا . وامرَأتُه قَآِئمةٌ فَضِحكَتْ فَبشَّرنَاها ِبِإسحقَ وِمن وراء ِإسحقَ يعقُوب        ،  لُوٍط  
        ِجيبع ءـذَا لَشَيه خًا ِإنِلي شَيعـذَا بهـَل             ،وَأه كُملَـيع كَاتُهربتُ اللِّه ومحِر اللِّه رَأم ِمن ِبينجقَالُواْ َأتَع 

     ِجيدم ِميدح ِت ِإنَّهيا     ،الْب اِهيمرِإب نع با ذَهِم لُـوٍط          فَلَماِدلُنَا ِفي قَوجى يشْرالْب اءتْهجو عولر،    اِهيمـرِإب ِإن 
 ِنيبم اهَأو ِليموٍد،لَحدرم رغَي ذَابع آِتيِهم مِإنَّهو كبر راء َأمج قَد ذَا ِإنَّهه نع ِرضَأع اِهيمرا ِإبي  ".   
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 فََأوجس ِمنْهم   ، فَقَربه ِإلَيِهم قَاَل َألَا تَْأكُلُون       ،فَراغَ ِإلَى َأهِلِه فَجاء ِبِعجٍل سِميٍن        :" )٣٧-٢٦ريات  االذ(وفى  
 قَالُوا  ،يم   فََأقْبلَِت امرَأتُه ِفي صرٍة فَصكَّتْ وجهها وقَالَتْ عجوز عقِ         ،ِخيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وبشَّروه ِبغُلَاٍم عِليٍم        

      ِليمالْع ِكيمالْح وه ِك ِإنَّهبقَاَل ر كَذَِلك .  لُونسرا الْمهَأي كُما خَطْبقَاَل فَم،  ـِرِمينجٍم مِسلْنَا ِإلَى قَوقَالُوا ِإنَّا ُأر ، 
 فَمـا  ، فََأخْرجنَا من كَان ِفيها ِمن الْمـْؤِمِنين  ،سِرِفين  مسومةً ِعند ربك ِللْم ،ِلنُرِسَل علَيِهم ِحجارةً من ِطيٍن      

 ِلِمينسالْم نٍت ميب را غَينَا ِفيهدجو ،الَْأِليم ذَابالْع خَافُوني ةً لِّلَِّذينا آيكْنَا ِفيهتَرو ."  
  

ان حاصال بعد تقريبـه العجـل   كنكارهم ن األيه نكرهم فدل على  إيديهم ال تصل    أ هود لما رأى     ورةسفى  
)  سمين فقربه اليهم     فجاء بعجل هله  ألى  إفراغ  ( ثم قال   ) الم قوم منكرون    قال س (وفى الذاريات   . منهم  

  ) . حميد مجيد ( وقال فى هود ) الحكيم العليم ( وفى الذاريات قال . نكار لهم بعد حصول اإل
  

  ) رسلنا الى قوم مجرمين ُأنا إ( وفى الذاريات قالوا  ) وم لوط رسلنا الى قُأانا (وفى هود قالوا 
  !! نطق المالئكة بالفاظ مختلفة وعبارات متفاوتة فى الحادثة الواحدة والمنظر واحد أى أ
  

  !اليست هذه الحادثة فى اللوح المحفوظ فكيف اختلفت ؟: والسؤال 
  
 تهاروت وماو إشكال قصة..   
وما ُأنِزَل علَى الْملَكَيِن ِبباِبَل هاروتَ ومـاروتَ  " فى تفسير قوله تعالى فى الدر المنثور  روى السيوطى   [ 
 عن ابن عمر، وابن مسعود، وعلى، وابن عباس،          وقصصا عجيبة رويت   ةروايات كثير ) ١٠٢:البقرة  " (

م، وابـن  ا ابن جرير الطبرى فى تفسيره، وابن مردويه، والحاك، رواهومجاهد، وكعب، والربيع، والسدى  
  . بى الدنيا، والبيهقى، والخطيب فى تفاسيرهم وكتبهمأ، وابن المنذر

  
 ، قالت المالئكـة     أنه لما وقع الناس من بنى آدم فيما وقعوا فيه من المعاصى والكفر باهللا             : وخالصتها  
، لحـرام ا الكفر، وقتل النفس ا    ، وقد ركبو  ما خلقتهم لعبادتك، وطاعتك   نإلم  ، هذا العا  ى رب أ: فى السماء   

، والزنا ، وشرب الخمر ، فجعلوا يدعون عليهم ، وال يعذرونهم ، فقيل لهم               كل المال الحرام، والسرقة   أو
م مثـل  لو كنـتم مكـانهم لعملـت   : ان اهللا قال لهم : انهم فى غيب، فلم يعذروهم ، وفى بعض الروايات          

اختاروا مـنكم  : ال ، فقيل لهم   : وا  قال: عمالهم ، قالوا سبحانك ، ما كان ينبغى لنا ، وفى رواية أخرى              أ
رض ،  لـى األ  إهبطـا   ملكين آمرهما بأمرى ، وأنهاهما عن معصيتى ، فأختاروا هاروت ومـاروت ، فأُ             

كـل  أ عن قتل النفس الحرام و     ياوركبت فيهما الشهوة ، وامرا ان يعبد اهللا ، وال يشركان به شيئا ، ونه              
رض زمانا ، يحكمان بين الناس      مر ، فلبثا على ذلك فى األ      شرب الخ المال الحرام ، والسرقة ، والزنا ، و       

 ، وانهم اراداها  بالحق ، وفى ذلك الزمان امرأة حسنها فى سائر الناس كحسن الزهرة فى سائر الكواكب                



 ة للدین المقارنالموسوعة العلمی
 

 ٣١

فأبت إال ان يكون على أمرها ودينها ، وانهما سأالها عـن دينهـا ،               ) راوداها عن نفسها  ( على نفسها، 
تيـا عليهـا ،   أ ، فذهبا فصبرا ماشاء اهللا ، ثـم  ال حاجة لنا فى عبادة هذا: فقاال  فأخرجت لهما صنما ،     

، لصنم الذى تعبده  ها على نفسها ، فأبت إال ان يكونا على دينها ، وان يعبدا ا             افخضعا لها بالقول ، واراد    
إما ان تعبدا هذا : ث اختارا احدى الخالل الثال: ن يعبدا الصنم ، قالت لهما  أبيا  أت انهما قد    أفأبيا، فلما ر  

هذا ال ينبغى ، وأهون الثالثة شـرب الخمـر ،           : الصنم ، أو تقتال النفس ، أو تشربا هذا الخمر ، فقاال             
فمر بهما انسان ، وهمـا      ) ى فعال بها فاحشة     أ(ذا اخذت الخمر فيهما وقعا بها       وسقتهما الخمر ، حتى ا    

ا ما قد وقعـا فيـه مـن     السكر ، عرف  ان ذهب عنهم  أ ، فقتاله ، فلما      افى ذلك ، فخشيا ان يفشى عليهم      
هل السماء،  أ ، وبين    ا ، وكشف الغطاء فيما بينهم     ان يصعدا الى السماء ، فلم يستطيع      أرادا  أالخطيئة ، و  

علوا بعد ذلك   قل خشية ، فج   أ كان فى غيب فهو       من أنه فيه من الذنوب ، وعرفوا       الى ما قد وقع   إفنظرت  
و أاختارا عذاب الـدنيا ،  : يل لهما ق فيه من الخطيئة ، افلما وقعا فيما وقع  رض ،   يستغفرون لمن فى األ   
 فال انقطاع له ، فاختارا عذاب     ةخرما عذاب اآل  أما عذاب الدنيا فينقطع ، ويذهب و      أ: عذاب اآلخرة، فقاال    

 التى يصعدان انهما علماها الكلمة: الدنيا ، فجعال ببابل فهما بها يعذبان بأرجلهما ، وفى بعض الروايات         
  .بها الى السماء، فصعدت فمسخها اهللا ، فهى هذا الكوكب المعروف بالزهرة 

  
بى حاتم ، والحاكم وصححه ، والبيهقى فى        أما رواه ابن جرير ، وابن        :  فى كتابه  يضاًأويذكر السيوطى   

لهـا بكلبـين    عن عائشة ، انها قدمت عليها امرأة من دومة الجندل ، وانها اخبرتها انها جـئ                 : سننه  
ـ أسودين فركبت كلبا ، وركبت امرأة اخرى الكلب اآلخر ، ولم يم           ذا اض غير قليل ، حتى وقفت ببابل ، ف

هما برجلين معلقين بأرجلهما ، وهما هاروت وماروت ، واسترسلت المرأة التى قدمت على عائشة فـى                 
   .]ر قصة عجيبة غريبةذك

 رقم – م ٢٠٠١ طبعة – ١٢٧- ١٢٥ ص– محمد عبد المنعم مراد.  تأليف د–كتاب تأويل ما أشكل على المفسرين (
  ) ٩٧٧-٢٩٤-٢١٣-٥ الترقيم الدولى -١٨٤٧٨/٢٠٠٠االيداع 

  
لى الصحابة  إسرائيليات  يليات والسؤال كيف دخلت اإل    ئسرارها من اإل  ابعض هذه القصة باعتب   نكر ال أوقد  

  : لحديث الصحيح وحتى ولو كانت من االسرائيليات أليس فى ا! ؟وكبار التابعين 
  رواه البخارى عن عبد اهللا .." بلغوا عنى ولو آية ، وحدثوا عن بنى اسرائيل وال حرج " 

  ) مصدر سابق – ١٤ ص ١تفسير ابن كثير ج( 
  

وبهذا الحديث الذى رواه البخارى عن عبد اهللا بن عمر أباح النبى النقل من اقاويل أهل الكتاب كما يقول                 
  )المصدر السابق (                                    ابن كثير

  .للمزيد أنظر بحث اإلسرائليات فى التراث اإلسالمى
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 شكال شبه لهم إ...  
.."ملَه هلَـِكن شُبو وهلَبا صمو ا قَتَلُوهم١٥٧:النساء .." ( و(  

  :لى شكاليات أوردها االمام الرازى فى تفسيره لآلية وهى كالتاإوفى هذه اآلية 
  
ذا رأيـت ولـدى ثـم    إنى إخر لزم السفسطة ، فآنسان إنسان على   إاء شبه    لو جوزنا الق   :ولشكال األ اإل

نسان اُلقى شبهه عليـه ،      إ رأيته ثانية ليس بولدى ، بل هو         جوز أن يكون هذا الذى    أثانية فحينئذ    رأيته
خبـار  مر فـى األ  ضا فمدار األ  يألى سقوط الشرائع ، و    إضى  ففع األمان عن المحسوسات ، وي     وحينئذ يرت 

المبـصرات  فإذا جاز وقوع الغلط فى . خبر عن المحسوس أنما إول ن يكون المخبر األأة ، على    المتواتر
  .وله سفسطة وآخره إبطال النبوات بالكلية أبالجملة ففتح هذا الباب . ولى أكان سقوط خبر المتواتر 

  
فهـو  . ريل علية السالم بأن يكون معه فى أكثر األحـوال           وهو ان اهللا تعالى قد أمر جب      : اإلشكال الثانى   

ثم إن طرف جناح واحد من أجنحة جبريل عليه السالم كان يكفـى              ،) ٨٧:البقرة  (  مؤيد بالروح القدس  
  ...  ؟  لم يكف فى منع أولئك اليهود عنهفكيف.العالم من البشر 

  
فما الفائدة  . ك األعداء بأن يرفعه إلى السماء        إنه تعالى كان قادرا على تخليصه من أولئ        :اإلشكال الثالث 

ولو رفعـه اهللا إلـى      ( من إلقاء شبهه على غيره ؟ وهل فيه إال إلقاء مسكين فى القتل من غير فائدة ؟                
   . ) بالغا السماء أمام الناس ، وما ألقى شبهه على الغير ، لبلغت تلك المعجزة حداً

  
 غيره ، ثم إنه رفع بعد ذلك الى السماء فالقوم أعتقدوا فيه أنـه            لقى شبهه على  إنه إذا أُ  : اإلشكال الرابع 

وهذا ال يليق بحكمة اهللا     . لقاءا لهم فى الجهل والتلبيس      إفهذا كان   .  مع أنه ما كان عيسى       هو عيسى ،  
  ) .وتالميذ المسيح كانوا حاضرين ، وكانوا عالمين بكيفية الواقعة ، وهم كانوا يزيلون التلبيس. (تعالى 

  
 إن النصارى على كثرتهم فى مشارق األرض ومغاربها ، وشدة محبتهم للمسيح علية              : اإلشكال الخامس 

نكرنا ذلك كان طعنا فيمـا ثبـت        أفلو  . نهم شاهدوه مقتوال مصلوبا     السالم ، وغلوهم فى أمره اخبروا أ      
  . ء ، وكل ذلك باطلبالتواتر ، والطعن فى التواتر يوجب الطعن فى نبوة األنبياء ووجود سائر األنبيا

وفى الجواب على هذا اإلشكال يقول الرازى فى األسئلة التى ذكروها أمور تتطرق إليها اإلحتماالت من                 (
  !) .بعض الوجوه 

  



 ة للدین المقارنالموسوعة العلمی
 

 ٣٣

فلو لم يكن ذلك عيسى بل كان       .  إنه ثبت بالتواتر ان المصلوب بقى حيا زمانا طويال           : اإلشكال السادس 
ولو ذُكـر  . بعيسى بل إنما أنا غيره ، ولبالغ فى تعريف هذا المعنى لست : غيره ، ألظهر الجزع ، ولقال     

  !فلما لم يوجد شئ من هذا علمنا أن األمر على ما ذكرته . ذلك الشتهر عند الخلق هذا المعنى 
  

 مـسند   –" شبه لهم : " وقد تختلف اآلراء ، أما هذا العالم فقد اصاب كبد الحقيقة فى تفسيره عندما قال                
 إن جعلته إلى المسيح فهو مشبه به وليس بمشبه ، وإن أسندته إلى المقتول فـالمقتول لـم                   لى ماذا ؟  إ

  ! يجر له ذكر
  
  .. شكال سليمان والهدهد إ ●

خبـار  أليمان موقف المطلع الذى يعرف مـن        ما الهدهد فيقف من س    أو:" محمد احمد خلف اهللا     . يقول د 
ى سليمان ،   ر الملكة وقومها ما عد باألمر الغريب لد       مأرى ما يجهل النبى والذى يعرف من        خالممالك األ 

: قال اهللا تعالى  : لمنظر من القصة    ليك ا إو) حطت بما لم تحط به    أ(و غيابه بقوله    أحتى ليعتذر عن تخلفه     
)             الْغَاِئِبين ِمن كَان َأم دهدى الْهلَا َأر ا ِليفَقَاَل م رالطَّي تَفَقَّدو .نَّهذِّبنِّي         لَُأعـْأِتيلَي َأو نَّـهحلََأذْب ا َأوا شَِديدذَابع 

ِإنِّي وجـدتُّ امـرَأةً     . فَمكَثَ غَير بِعيٍد فَقَاَل َأحطتُ ِبما لَم تُِحطْ ِبِه وِجْئتُك ِمن سبٍإ ِبنَبٍإ يِقينٍ             . ِبسلْطَاٍن مِبيٍن   
     ٍء وتْ ِمن كُلِّ شَيُأوِتيو مِلكُهتَم    ِظيمشٌ عرا علَه .         ملَه نيزوِن اللَِّه وِس ِمن دِللشَّم وندجسا يهمقَوا ودتُّهجو

         ونتَدهلَا ي مِبيِل فَهِن السع مهدفَص مالَهمَأع طَاناِت          . الشَّياومِفـي الـس ءالْخَب خِْرجوا ِللَِّه الَِّذي يدجسَألَّا ي
       ِلنُونا تُعمو ا تُخْفُونم لَمعيِض والَْأرِظيِم         . وِش الْعرالْع بر وِإلَّا ه لَا ِإلَه كُنتَ     . اللَّه قْتَ َأمدَأص نَنظُرقَاَل س

   الْكَاِذِبين ِمن .   م فَانظُر منْهلَّ عتَو ثُم ِهمِإلَي ذَا فََألِْقهِكتَاِبي هب باذْه ونِجعراذَا ي .  لَُأ ِإنِّي ُألِْقـيا المها َأيقَالَتْ ي
كَِريم ِكتَاب ٢٩-٢٠:النمل  (.الخ) .....ِإلَي(  

  
فالهدهد هنا يقظ متنبه لكل ما يدور من الملكة وقومها من الناحية الدينية وهو يعجـب مـن عبادتهـا                    

الذى زين لها هذا العمل وصدها وقومها عـن  ن الشيطان هو أ للشمس وسجودها لها من دون اهللا ويرى 
السبيل ، بل يمضى إلى أبعد من هذا فيلفت الذهن إلى األسباب التى تدفع إلى عبدادة اهللا مـن اخراجـه                     

  . الخبء ومن علمه بما يخفى الناس وما يعلنون 
  

لعجـب مـن    وهذا الموقف من الهدهد هو الذى اوقع الرازى وغيره من المفسرين فى حيرة فقد نالهم ا               
ليـه  إفطـن   مور وفطنته إلى ما لـم ي      ه األ  ونفاذ بصيرته وفهم   هد الذى يدل على رجاحة عقله     صنع الهد 
  ) مصدر سابق – ٢٨٨ و ٢٨٧الفن القصصى فى القرآن الكريم ص (                    .سليمان 
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 ٣٤

  ..عداءنبياء على األشكالية دعاء األإ ●
  : على سبيل المثال 

  )٢٦نوح (الناس  نوح يدعو على -
  .وغيره) ٨٨يونس (عو على المصريين  موسى يد-

وفى الكتاب المقدس لم يحـدث  . ات  ويستجيب اهللا للرسل فتكون الصواعق وغيرها من ألوان العقوب        
  !!ن دعا نبى على الناس أ

ضفَاِدع والـدم آيـاٍت مفَـصالٍَت       فََأرسلْنَا علَيِهم الطُّوفَان والْجراد والْقُمَل وال      :" )١٣٣: األعراف   (-
 ِرِمينجا ممكَانُواْ قَوواْ ورتَكْبفَاس"   

ويا قَوِم الَ يجِرمنَّكُم ِشقَاِقي َأن يِصيبكُم مثُْل ما َأصاب قَوم نُوٍح َأو قَوم هـوٍد َأو        " :) ٨٩:هود( وفى   -
  ".وٍط منكُم ِببِعيٍد قَوم صاِلٍح وما قَوم لُ

ولَما جاء َأمرنَا نَجينَا شُعيبا والَِّذين آمنُواْ معه ِبرحمٍة منَّا وَأخَذَِت الَّـِذين ظَلَمـواْ          :" )٩٤: هود(وفى   -
اِثِمينج اِرِهمواْ ِفي ِديحبةُ فََأصحيالص ".  

  
  ..جياد ات الية قصة سليمان والصافنشكالإ ●

.. اب الخيل وسيقانها بالسيف    قطع رق  -: عليه السالم    –هل تصدق ان سليمان     : بدوى  م  يقول عبد السال  
وفجـوره وفـسقه ؟   .. للمبالغة فى شره وأذاه.. إن فالنا يقطع رقاب الخيل  : ن المثل العامى يقول     أمع  

  ..هذا ما قاله بعض هواة الحشو فى التفاسير 
 ،ِإذْ عِرض علَيِه ِبالْعِشي الـصاِفنَاتُ الِْجيـاد         "  – عليه السالم    –الى عن سليمان    فقالوا تفسيرا لقوله تع   

ردوها علَي فَطَِفـقَ مـسحا ِبالـسوِق         ،فَقَاَل ِإنِّي َأحببتُ حب الْخَيِر عن ِذكِْر ربي حتَّى تَوارتْ ِبالِْحجاِب            
  ) .٣٣- ٣١اآلية  : سورة ص(  " والَْأعنَاِق

  
.. بيـه داود  أوقيل ورثها عـن  .. لف فرس أأصاب منهم ف.. هل دمشق ونصيبين أغزا سليمان   : قالوا  

وأبتـدعوا عـن الكلبـى       .. خرجت من البحر لها أجنحة    وكان أبوه قد أصابها من العمالقة وقيل أيضا         
رسيه والخيل تعرض    وقعد على ك   – الظهر   – صلى الصالة األولى     – عليه السالم    –ن سليمان   أ: ومقاتل
.. إذا الشمس قد غربت   ف.. فعرض عليه منها تسعمائة فتنبه لصالة العصر        .. لف فرس   أوكانت  .. عليه  

فعقرهـا  .. وطلب رد الخيـل عليـه فـردت         .. فأغتم لذلك غما شديدا     .. حد بذلك هيبة له     أولم يعلمه   
يدى الناس من الخيـل     أفما بقى فى    : ويقولون.. ها مائة   وبقى من .. فقطع سيقانها وأعناقها    .. بالسيف

  . ى من نسل تلك الخيل هف.. العتاق اليوم
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 ٣٥

ولكن الروايـات كلهـا   .. باختالف يسير فى األلفاظ .. كرت هذه الرواية فى جميع كتب التفسير تقريبا         ذُ
  .تؤدى هذا المعنى 

 رقم االيداع -١٩٩٤ت دار الشعب  مطبوعا– ١٩٥ عبد السالم محمد بدوى ص –.. كتاب مفاهيم قرآنية ( 
٢٩٢٦/١٩٩٤(  

  
  ِحيِم ":)٦٥-٦٤ :الصافات(جاء فىِل الْجِفي َأص جةٌ تَخْررا شَجاِطيِن  ،ِإنَّهالشَّي ُؤوسر ا كََأنَّههطَلْع "  

  ن الناس لم ترى رؤؤس الشياطين فكيف يمكن تشبية شئ بها ؟؟أشكال واال
  
    ١٢:االعراف  (جاء فى(: "    خَلَقْتَـهخَلَقْتَِني ِمن نَّـاٍر و نْهم رقَاَل َأنَاْ خَي تُكرِإذْ َأم دجَأالَّ تَس كنَعا مقَاَل م

  ".ِمن ِطيٍن 
  قَاَل لَم َأكُن لَِّأسـجد ِلبـشَرٍ       ،قَاَل يا ِإبِليس ما لَك َأالَّ تَكُون مع الساِجِدين          " :) ٣٣-٣٢:الحجر  (وجاء فى   

   ".خَلَقْتَه ِمن صلْصاٍل من حمٍإ مسنُوٍن
   !؟كى شئ واحد  اختلفت الحكايتان والمحل لماذاللسائل ان يسأ:  خليل عبد الكريم يقول الشيخ

  ) مصدر سابق – ٤٥٠ ص –الفن القصصى فى القرآن الكريم ( 
  !وكيف هى فى اللوح المحفوظ؟

  
  ..ر شتراك المالئكة في غزوة بدإشكال إ ●

فى اهالك أهل   إن الملك الواحد يكفى     : صم قتال المالئكة وقال     وانكر أبو بكر األ   [ :جاء في تفسير المنار     
  لى مقاتلة الناس الكفار ؟إط فإذا حضر هو يوم بدر فأى حاجة رض كما فعل جبرائيل بمدائن قوم لواأل

  رسال سائر المالئكة ؟ إوبتقدير حضوره أى فائدة فى 
  .معلوم ابر الكفار كانوا مشهورين وقاتل كل منهم من الصحابة يضا فإن أكأو

 عـسكر   مـن يكون المـشاهد  : وعلى األول  يراهم الناس أو ال ؟بحيثوأيضا لو قاتلوا فإما ان يكونوا      
) . ٤٤:النفـال   ا ("  ويقَلِّلُكُم ِفي َأعيِنِهم   " :نه خالف قوله    حد بذلك وأل  ألرسول ثالثة آالف وأكثر ولم يقل       ا

  .نقل ذلك البته ورة الناس لزم وقوع الرعب الشديد فى قلوب الخلق ولم يصولو كانوا فى غير 
  

ر مشاهدة فاعل ومثل هـذا      كان يلزم جز الرؤوس وتمزق البطون وإسقاط الكفار من غي          : وعلى الثانى 
  .المخالف ن يتواتر ويشتهر بين المسلم والكافر والموافق وأعطم المعجزات فكان يحب أيكون من 

     "]؟ى الخيولوأيضا لو كانوا اجساما كثيفة وجب ان يراهم الكل وإن كانوا اجساما لطيفة فكيف ثبتوا عل
  )٦٨، ٦٧المصدر السابق ص ( 
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  ..شكال قصة هامان وفرعونا ●
  ) ٣٦:غافر(  "لَْأسبابوقَاَل ِفرعون يا هامان ابِن ِلي صرحا لَّعلِّي َأبلُغُ ا"  يقول الرازى عند تفسير

 الباحثون عن تواريخ بنى اسرائيل وفرعون ان هامان ما كان موجودا البتة             ققالت اليهود أطب  :" ما يلى   
فى زمان موسى  وفرعون وإنما جاء بعدها بزمان مديد ودهر داهر فالقول بأن هامان كان موجودا فـى         

 زمان فرعـون   وجود شخص يسمى بهامان بعدنأوليس لقائل أن يقول . ى التاريخ   زمن فرعون خطأ ف   
ن هذا الـشخص المـسمى بهامـان    قالوا أل .خر يسمى بهذا االسم فى زمانه    آاليمنع من وجود شخص     

له ومثـل   حسيسا فى حضرة فرعون بل كان كالوزير         شخصاً الذى كان موجودا فى زمن فرعون ما كان       
طبق الباحثون عن   أوحيث  .  حاله   والحلية فلو كان موجودا لعرف   هذا الشخص ال يكون مجهول الوصف       

رعون وإنما جاء بعـده     حوال فرعون وموسى أن الشخص المسمى بهامان ما كان موجودا فى زمان ف            أ
  .نه غلط وقع فى التاريخ أبأدوار علم 

فلو ان قائال ادعـى     ) ص(بعد محمد   با حنيفة وانما جاء     أن  أير هذا انا نعرف فى دين االسالم        قالوا ونظ 
يـضا يـسمى   أول وهو خر سوى األآ شخص  هنأوزعم  ) ص(ن موجودا فى زمان محمد      ا حنيفة كا  بأن  أ
  " صحاب التواريخ يقطعون بخطئه فكذا ههنا أبى حنيفة فإن أب

  )٥٦المصدر السابق ص ( 
  

  ) .١:٣أستير(هامان فى الكتاب المقدس كان رئيس وزراء احشويروش ملك الفرس : ملحوظة 
  
  !...المهد ؟ هل المسيح تكلم فى ●

  )٤٦:آل عمران ( " ويكَلِّم النَّاس ِفي الْمهِد وكَهالً وِمن الصاِلِحين" : يقول الرازى عند تفسيره
ن عيسى عليه السالم تكلم فى زمان الطفولة واصـبحوا          أاعلم أن اليهود والنصارى ينكرون       و :ما يأتى   

الدعاوى على نقلها فلو وجدت لنقلت بالتواتر ولـو كـان   عليه بأن هذا من الوقائع العجيبة التى تتوافر        
 وال شك ان الكالم فى      لهاًإ الناس غلوا فيه حتى زعموا كونه        شدأ وهم من    ذلك لمعرفة النصارى السيما   

ارى من شدة الحب وكمال البحـث       فلما لم تعرفه النص    .الطفولية من المناقب العظيمة والفضائل التامة       
  .م يوجد نه لأحواله علمنا أعن 

  
الم تكلم فى زمـان الطفوليـة       ن اليهود اظهروا عداوته حال ما أظهر ادعاء النبوة فلو انه عليه الس            وأل
عظم فحيث لم يحصل شئ من ذلك علمنـا         أشد ولكان قصدهم قتله     أدعى الرسالة لكانت عداوتهم معه      أو

  )٥٦، ٥٥المصدر السابق ص (                        "… انه ما تكلم
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  ..تناقض فى كالم يعقوب ألوالده  ●
 وادخُلُواْ ِمن َأبواٍب متَفَرقٍَة ومـا ُأغِْنـي         وقَاَل يا بِني الَ تَدخُلُواْ ِمن باٍب واِحدٍ       "  :)٦٨-٦٧:يوسف  (ففى  

 فَلْيتَوكَِّل الْمتَوكِّلُون ، ولَما دخَلُواْ ِمـن حيـثُ          عنكُم من اللِّه ِمن شَيٍء ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِللِّه علَيِه تَوكَّلْتُ وعلَيهِ           
َأمرهم َأبوهم ما كَان يغِْني عنْهم من اللِّه ِمن شَيٍء ِإالَّ حاجةً ِفي نَفِْس يعقُوب قَضاها وِإنَّه لَـذُو ِعلْـٍم لِّمـا               

  ." الَ يعلَمون علَّمنَاه ولَـِكن َأكْثَر النَّاِس 
 ،  غنى عنكم من اهللا من شئ وكررها مرتين ، ألن األمور بيـد اهللا             ن النبى قال ألوالده ما أُ     أفبالرغم من   

  !!ن يصيب أوالده الحسد أبواب متفرقة خشية أومع ذلك قال لهم ادخلوا من 
  

، ومـضت بـه     ) ٤١آيـة   (فقد استقل نوح السفينة     ) : ٤٨-٤١: هود  (وفى قصة نوح مع ابنه فى        ●
، ولكـن   ) ٤٢آيـة   (، ومع ذلك نادى النبى ابنه الذى بقى على البـر            ) ٤٢آية  (الفلك فى موج فتعاظم     

، )٤٤ية  آ(، ثم هبط نوح لألرض      ) ٤٣آية  ( خرين  ، وغرق االبن مع اآل    )٤٣آيه  (نهما  مواج حالت بي  ألا
  ) .٤٨آية  (، وغادر السفينة) ٤٧،٤٦،٤٥اآليات (بنه إجل أوتشفع نوح لدى اهللا من 

حاطة قل ، ألن نوحا نادى ابنه حين كانت السفينة م         حداث مرتين على األ    األ فتسلسل البيان يناقض تتابع   
  !! ن فقده أمواج وتشفع له بعد باأل

 ديسمبر -  شعبان– ٥٨٨ العد – دار الهالل – كتاب الهالل – جاك بيرك – ٥٣، ٥٢ ص - القرآنعادة قراةإكتاب ( 
١٩٩٩(   

  
  ..!الرجل الذى مر على قرية ؟ من هو ●

ـَِذِه                :" )٢٥٩: البقرة  (جاء فى    َأو كَالَِّذي مر علَى قَريٍة وِهي خَاِويةٌ علَى عروِشها قَاَل َأنَّى يحِيــي هـ
ثْتُ يوما َأو بعض يوٍم قَاَل بل لَِّبثْتَ ِمَئةَ عـاٍم  اللّه بعد موِتها فََأماتَه اللّه ِمَئةَ عاٍم ثُم بعثَه قَاَل كَم لَِبثْتَ قَاَل لَبِ            

فَانظُر ِإلَى طَعاِمك وشَراِبك لَم يتَسنَّه وانظُر ِإلَى ِحماِرك وِلنَجعلَك آيةً لِّلنَّاِس وانظُر ِإلَـى الِعظَـاِم كَيـفَ                   
ا تَبا فَلَمما لَحوهنَكْس ا ثُمهنُنِشز ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع اللّه َأن لَمقَاَل َأع لَه ني."  

  
وقيل هو  … رمياء  أوقيل  … لذى مر على قرية هو عزيز       وا:" جاء فى البحر المحيط ألبى حيان ما يلى         

… وقيل رجل من بنى اسرائيل غيـر مـسمى   … وقيل على كافر مر على قرية … أرمياء وهو الخضر  
  .وقيل أشعياء  … وقيل غالم لوط

و القرية التـى خـرج     أ… و األرض المقدسة أو المؤتفكة      أ… ية العنب   أو قر … والقرية بيت المقدس    
 ٢البحـر المحـيط ج      ( " …أو سـلماياذ    … أو شابور أباد    … أو دير هرقل    … منها األلوف حذر الموت     

  )  مصدر سابق – ٦١ ص الفن القصصى فى القرآن الكريم                       (  ) ٢٩١: ٢٩٠ص
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  ،.) ١٨: عراف األ(، ) ١٣:عراف األ( تدل ●
  .مر اهللا وهو السجود آلدم أو خروجه من الجنة لرفضه أعلى هبوط ابليس 

"اِغِرينالص ِمن ِإنَّك جا فَاخْرِفيه رَأن تَتَكَب لَك كُونا يا فَمِبطْ ِمنْه١٣:عراف األ"(  قَاَل فَاه(  
  )١٨:عرافاأل ( " اخْرج ِمنْها مذُْؤوما مدحورا لَّمن تَِبعك ِمنْهم َألمألن جهنَّم ِمنكُم َأجمِعين قَاَل"

  !!خرى أخروجه مرة :  )٢٤:عراف األ(وفى 
 وسوس إبليس آلدم وحواء مع أن اهللا اخرجه من الجنة ؟ فهل أعاده اهللا اليهـا بعـد ان      كيف: والسؤال
  ؟!!ولم يعلم اهللا به !!! بعد أن غافل المالئكة ) متسلال( منها؟ ام أن إبليس دخل الجنة أخرجه 

  
  ..) ٨٣:الكهف (لقرنين فى سورة  قصة ذى ا●

 سورة الكهـف وانـه رجـل      وقد جعله القرآن مفتاح   * . كبر  سكندر األ يتضح من معظم التفاسير انه اإل     
  .صالح مكن اهللا له فى االرض 

ن كـل  ين ألسكندر االكبر ذو القرنكيد عندى انه األ  ومن األ " " ف الصديق يوس"  التونسى   يقول المفكر     
حتى اذا بلغ مغرب الـشمس ووجـدها        :" االشارات تقول أنه االسكندر المقدونى بالذات، فالقرآن يقول         

وهـى فـى    " واحة سيوة   "  ن هناك واحة فى غرب مصر تسمى      أونحن نعلم   ...." رب فى عين حمئة     تغ
 وطلـب ان    – الذى نعرفه بالتـاريخ      – جائها االسكندر المقدونى     - اإلله الفرعونى  –" آمون"ع مقام   موق

 فخرج له راهب آمون قائال أن اإلله استجاب لهذا الطلـب  –أى يباركه آمون بأبوته     " آمون"يتمتع ببنوة   
ن فى سـيوة تـصبح   والى اآلن هناك عيو  . " من له قرون  "  ذى القرنين وباليونانية  وظهر له على هيئة     
  .ن ذا القرنين هو اإلسكندر األكبرألى إشمس وهذا يعنى ان كل القصة تشير ساخنة مع غروب ال

 شخـصية اإلسـكندر     كيف يمكن لنبى اهللا محمد ان يتصل بأخبار تجعل مـن          : هنا يطرح السؤال نفسه     
  )٢٠٠٣ناير  ي١٤ – ١٤٤ العدد –جريدة القاهرة (             يجابية ؟ إالمقدونى شخصية 

  
ن ذى القرنين رجل وثنى كما هو معلوم تاريخيا فكيف جعله  القرآن رجل صـالح مـؤمن                  أومعنى ذلك   

  !! مكن اهللا له فى االرض 
  
  شكاليات القصص القرآنىإختام  :  

  :فى القصص القرآنى: يقول الشيخ خليل عبد الكريم 
خرين مثل قول مـأل قـوم فرعـون عـن     سنادها هى ذاتها آلاثم  إسناد بعض االحداث لشخص بعينه  -

موسى إنه ساحر عظيم وفى سورة الشعراء ورد هذا القول بنصه وفصه على لـسان فرعـون ، وفـى            
براهيم نفسه الذى تلقى البشارة     إن  أالعقم الطويل وجهت لسارة فى حين       سورة هود البشرى بالغالم بعد      

  .كما جاء فى سورتى الحجر والذاريات 
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تلفة على لسان شخص واحد حين تكرار القصة مثل موقف اإلله من موسى قد جاء                ورود عبارات مخ   -
  ... فى سورة النمل بصورة وفى سورة القصص بهيئة مغايرة 

  ... وتصوير خوف موسى وانفجار الماء وانبجاسها وهكذا 
  .ن القصص القرآنى من المتشابه ألى القول إوهذه وأمثلها دفعت المفسرين 

  
لـى  إ  تصوير موسى واختيـاره هافيها حتى انتهت وتكاملت ففى سياقللقصة لم تحدث     إضافة مواقف    -

لى اهللا جاء ذكر الذين يتبعون الرسول النبى األمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى              إهابه  سبعين رجال وذ  
 رسول  التوراة واالنجيل وقول اليهود المنكرون لرسولية عيسى انكارا مطلقا انهم قتلوا المسيح بن مريم             

لوه ، ومثل سؤال اهللا     نهم لو اعترفوا به رسوال آلمنوا به واتبعوه ال قت          أل بداهة هم لم يقولوا ذلك    اهللا ، و  
عل ذلك وما فعلها رسول قبله      ن يف أوه من دون اهللا ، وما كان ينبغى         ذا قال ألتباعه أن يؤله    إلعيسى عما   

  . ن يكون رسوال أقدم عليها لما استحق أولو 
  

عض ال كل الظواهر التى تقطع بأن الحرية التى منحهـا القاصـين ألنفـسهم إزاء الوقـائع                       هذه ب 
  . ، بل إنه قصد اليها قصدا التاريخية قد وجدت فى القرآن 

وحريـة  ) عالقة األدب بالتاريخ    ( ن نمضى فى عرض وجهة نظر خلف اهللا فى هذه المسأله            أ     وقبل  
وشخوصه وزمنه وأماكنه نضع تحـت عينـى القـارئ الجـرأة     القاص فى التصرف فى احداث التاريخ  

حدا منهم فى القول بهذه الصراحة      أالبحاث المحدثين فلم يسبقه     الفكرية التى اتسم بها خلف اهللا من بين         
فـى  فى القصص القرآنى مثل إسناد بعض األحداث لشخص بعينه فى سورة وإسنادها هى ذاتها آلخـر                 

د فى سورة ثم تصويره فى سورة أخرى بهيئـة مغـايرة أو إيـراد               تصوير موقف محد  و  أورة أخرى   س
عبارات على لسان شخص فى موقف ثم وضع الشخص ذاته فى الموقف نفسه دون تغيير أو تحوير ثـم   

ين يقولـون مـا يـستحيل    شخاص كثيرأو أو جعل شخص معين أ. قه بعبارات مغايرة وجمل معينة   انطا
ليه لعيسى بل ومطالبة تبعه اتخاذه معه أمه إلهين وقول اليهود عن            ن يقولوه مثل نسبة التأ    أعقال ودينا   

  .المسيح أنه رسول اهللا وهم الذين كفروا به ورموه وأمه الصديقة بأبشع الصفات وأشنع النعوت 
  )٣٨٠، ٣٧٩ ص –الفن القصصى فى القرآن الكريم ( 

  
ن أنبى وصدق رسالته فهـل تـصلح   بوة اليحاء بنقاصيص اعتمد عليها القرآن فى اإل    هذه األ  :والسؤال  

  !..و دليل االعجاز ؟أتكون موطن للتحدى 
  .. نكر الخوارج من القرآن كل اآليات التى تروى قصصا ألقد : يقول عبد الرحمن الشرقاوى 
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حسن القصص بما أوحينا اليـك  أنحن نقص عليك : "  يقول لرسوله  ، واهللاوا قصص القرآن جميعاً  رفض
لى الطعن فـى الـدين      إنهى بهم االفراط فى التدين      أوهكذا  " من قبله لمن الغافلين     ت  هذا القرآن وان كن   

  ! نفسه والتشكيك فى القرآن 
   الترقيم الدولى – ٥٩١٤ رقم االيداع – دار غريب للنشر – ٢٠٩ ص – الجزء الثانى –كتاب على أمام المتقين (

٩٧٧-١٧٢- ٠٨٠- ٥(  
  

أن الخوارج حفاظ القرآن هم األقـرب  ) لبحوث اإلسالمية عضو مجمع ا  (محمد عمارة   . يقول د  :ملحوظة
  .إلى روح االسالم 

رقم االيداع -١٩٨٢ابريل -١٤٠٢جمادى الثانى - ٣٧٦ العدد - كتاب الهالل– وما بعدها٢٥ص – تيارات الفكر االسالمى(
  )٩٧٧-٧٣٥٣- ١٢:   الترقيم الدولى -  ٨٢-٢٦٢بدار الكتب 

  
لـى  إشرون  فى موازناتهم ينتهون حتما والمستشرقون والمب:"  اهللا لذلك يقول الدكتور محمد أحمد خلف  

نه لـو  ، ألالقول بأن فى القرآن مخالفات تاريخية وأن هذه المخالفات هى الدليل على أنه من عند محمد         
 يعللون هذه المخالفات    موه .  كان فيه منها كثير أو قليل      لماكان من عند اهللا لتنزه عن هذه المخالفات و        

إن محمداً كان يتعلم هذه األخبار من العبيد واألرقاء ، أولئك األعـاجم الـذين كـانوا        : هم ألقوامهم   بقول
ولَقَد نَعلَم َأنَّهم يقُولُـون ِإنَّمـا        " لى واحد منهم حين قال    إادة من قريش والذين أشار القرآن       يخدمون الس 

انلِّس شَرب هلِّمعِإ ي ونلِْحدالَِّذي يِبينم ِبيرع انـذَا ِلسهو ِميجِه َأعوهؤالء ما كـانوا  ) . ١٠٣:النحل (" لَي
ذلك ألنهم بحكم رقهم أو بحكم فقرهم ما كـانوا  . يعرفون من التاريخ الدينى للرسل واألنبياء إال شائعات     

عة قد وجـدت بعـد ،   يستطيعون الحصول على نسخ من اإلنجيل والتوراة وكتب األخبار ، فلم تكن المطب        
لقد كانت نـادرة ، وكـان الحـصول     . ولم تكن النسخ المخطوطة من الكثرة بحيث تقع فى أيدى هؤالء            

يضا أومن هنا   . ت وقفاً على األغنياء     عليها يتوقف على مقدار ما يدفع فى سبيلها من نقد ومن هنا كان            
 ما كانت وسيلته المشافهة يكون دائماً       ن وقفاً على الشائعات وليس يخفى أ      كانت معارف العبيد واألرقاء   

  .ة والنقصان دضة للتغيير والتبديل وعرضة للزياعرضة للتحريف وعر
إن أخطاء هؤالء فيما يقول المستشرقون والمبشرون هى لتى ظهرت بوضوح فى المخالفات التاريخيـة               

  ) مصدر سابق-٢٥١، ٢٥٠ ص –الفن القصصى فى القرآن الكريم (   .التى جاءت فى قصص القرآن 
  

لو كان القرآن وحيا مـن عنـد اهللا   " : المرأة والجنوسة فى اإلسالم" فى كتابها " حمدأليلى "تقول الكاتبة  
ة بين المـسلمين  فإن كثرة التناقض الموجود به ينزع منه الثقة وهو السبب فى كثرة االختالفات المذهبي            

  )١٥ص-م٢٣/٦/٢٠٠١ السبت –ليوم خبار اأ(             .  والتفسير هفى العقيدة والفق
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  ..القرآن والنحويون 
يين انهـم تعـصبوا للقواعـد    عـن النحـو  ) رئيس قسم اللغة العربية (أحمد مكى األنصارى   . يقول د [ 

صفوها بأبـشع الـصفات ،   وفولو كانت من القراءات السبعية ، ، ضد القراءات القرآنية ، حتى       النحوية
 انظر مـثال   (والخطأ،  ) بى حيان والكتاب لسيبويه والخزانة    بحر المحيط أل  انظر مثال ال   ( قُبحبالورموها  

أنظر مثالً النشر ، والبحر المحـيط ،  ( والضعف، )  وابراز المعانى، والبحر المحيط ،  حاشية الشيخ يس    
 والـرداءة  ، )حاشية الشيخ يـس   انظر مثال   (للحن  ، وا )  الشيخ يس العليمى ، وشرح المفصل        وحاشية

أنظـر مـثال البحـر       (والـشذوذ ،  ) بحر المحيط والنشر فى القراءات العشر، والكتاب لسيبويه       راجع ال (
 ويـصفونها بالـسماجة   ،  ) راجع مثال معانى القرآن للفراء     (يحكمون عليها بالبطالن  ، وأحياناً   ) المحيط

ـ    ما هنالك  لى آخر إ).. تفسير الطبرى (الفصاحة   وعدم   ،) انظر مثال الكشاف للزمخشرى   ( صفات  مـن ال
 سـبعية    بها مع أنها قراءة    حيانا يجاوزون كل حد معقول أو مقبول فيحرمون القراءاة        أ و ..التى ال تليق    

  ...يد عقا بأيديهم فى مصنع الت، ال لشئ إال ألنها جاءت مخالفة للقواعد النحوية التى صنعوهمحكمة
  

  )!!سامحهم اهللا(رام من قولى قوله أكأجد شيئا أإننى ال ... اة ؟حقول لهؤالء الطغاة من النأماذا 
  ..]  ؟اةحما أجازها الفريق المعتدل من النماذا عليهم لو أجازوا هذه القراءات ك

 –) ضد النحويين(ول  القسم األ–نصارى أحمد مكى األ تأليف الدكتور –الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين (
  )٤٢٦٥/١٩٧٣اع  رقم االيد–م ١٩٧٣ دار المعارف - صفحة ج ، د، هـ 

  
ولكنها العصيبة المذهبية   ...و خلق   أتهم هؤالء النحاة فى دين      أإننى ال   :" خر يقول سيادته    وفى موضع آ  

التـى ال تليـق بالعلمـاء    لوا هذه المواقـف  قفكل ذلك فرض عليهم ان ي ... والتمسك بالقواعد النحوية  
  ) )و(المصدر السابق ص (                                                  ..!األجالء

)  القرآن   قراءة(يح القراءة   حوليس عرضنا تص  :" ويعجبنى مذهب الذى يقول     :" وفى موضع ثالث يقول     
  ) )ى(المصدر السابق ص(           "بقواعد العربية ، بل تصيح قواعد العربية بالقراءة 

مـام  رضـى واإل  الزمخشرى والعالمة ال   مام واإل هيمام سيبو مثال اإل أهذه كانت نبذة عن موقف النحويين       
وغيـرهم فـى    نبـارى   و عبيد والعكبرى والفراء وابـن األ      بأ و خفشوالزجاج والمعرى واأل  ابن خالويه   

  ! ت القرآناءاقر
  )٩المصدر السابق ص (     .   النحويين بعض المفسرين مثل ابن عطيةكذلك نحا نحو

  :وعلى سبيل المثال ال الحصر 
  
  )٦٣:طه" ( لَساِحراِنِإن هذَاِن  " ●

  .او ترفع الجزأين معا . تنصب االسم وترفع الخبر ، أو تنصب الجزأين معا ) إن(قال النحاة أن 
  )المصدر السابق (
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إن هذان "وآية : ويقول  )استاذ اصول اللغة والعميد السابق لكلية اللغة العربية (أمين فاخر . د.يرد أ
" ولساحران" ناصبة للمبتدأ ، والجملة مرفوعة على االبتداء ،  ليست–فإن بسكون النون " الساحران

  )٨/٦/١٩٩٥ –جريدة اللواء االسالمى (                               .خبر 
  

عميد اللغـة العربيـة    ( كذلك يختلف مع دكتور سعد ظالم. لكن هذا الكالم يختلف مع ما قاله النحويون        
قوم من العـرب لغـتهم تـسمى    ) ى حدود أ( ة نزلت عند مضارب  هذه اآلي:زهر حيث يقول  بجامعة األ 

  . خيثم وهى تلزم المثنى األلف 
  بو داه أ تحقيق ابراهيم – ١٩٩٨ عام –شعال الفتنة الطائفية المصرى تحت عنوان مؤامرة جديدة إلجريدة السياسى ( 

  )وداود حسن 
  

   !. مع النحوينكما اختلفا فى حل المشكلة ، ااختلفن ترى فإن العميديوكما 
  

وذهب قـوم   )  منصوبة وليست مرفوعة   (" إن هذين لساحران    : "القاعدة العربية   : [ يقول ابن الخطيب    
وذهـب آخـرون   . حواله الثالث أى لغة من يجرى المثنى باأللف فى عل" ن هذان لساحران  إ" لى جواز   إ
بالواو مكان  " والزكوة ، والحيوة    الصلوة ،   :" لى ان ابدال حرف فى الكتابة مكان حرف آخر جائز مثل            إ

  .]وهو تمحل ظاهر ، وتكلف ال داعى له . وفى الجميع نظر األلف ، 
 توزيع دار الباز – دار الكتب العلمية بيروت – ٤١ ص –" الشيخ محمد محمد عبد اللطيف" كتاب الفرقان البن الخطيب (

  ) م١٩٤٨كتاب الفرقان فى مطبعة دار الكتب المصرية سنة وقد طبع .  مكة المكرمة–حمد الباز أ عباس –للنشر والتوزيع 
  
 ى ) :" ٦٢: البقرة( فىارالنَّصواْ واده الَِّذيننُواْ وآم الَِّذين ِإناِبِئينالصو " ...  

  ..." والنَّصارىوالصاِبُؤونِإن الَِّذين آمنُواْ والَِّذين هادواْ ) :" ٦٩:المائدة (وفى 
  !     فأيهما أصح؟
  )٤١المصدر السابق ص (                " والصابئين " القاعدة العربية : يقول ابن الخطيب 

مبتدأ مرفوع والصابئون معطـوف  : عليها " إن"قبل دخول  " الذين آمنوا "وتعليلهم فى الرفع ان     :[ ويقول  
بنصها قد وردت فى صورة الحج آية       وهو تعليل عقيم واألعجب من هذان هذه اآلية         " إن"على محل اسم    

فى سـورة البقـرة   لى نصبها فى الحج ورفعها فى المائدة ؟ وقد جاءت    إدى  أبالنصب ، فما الذى     ) ١٧(
  )٤٢المصدر السابق ص(                                          ]يضاأبالنصب ) ٦٢(آية 

  
 ١٦٣: النساء( فى": ( و ِقيِميناالْمالَةَ وكَاةَالصالز ْؤتُونلْم "  

  .  بالرفع فى الحالتين " الصالة والمؤتون الزكاةوالمقيمون  : " يقول ابن الخطيب والقاعدة العربية
  )٤١المصدر السابق ص ( .       وكان يقول هو من لحن الكتاب. وقرأ بها سعيد بن جبير 
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وهـو تعليـل    . ى وامدح المقيمـين     أ. هم فى النصب انه على االختصاص       وتعليل: ويقول ابن الخطيب    
  )٤١المصدر السابق ص (                                             .سقيم

  
ول اربعة قال النبى خذوا القرآن عـنهم  أوهو ( حف ابن مسعود   صد ذكر ابن جرير الطبرى انها فى م       وق

  )مصدر سابق  – ٢/٤٢٠تفسير ابن كثير (                   " والمقيمون الصالة): "
  

وكأنه ينظر فى اللوح المحفوظ دون        أو النبى   بـ قرآن أزلى قبل ان ينطق به جبريل        )ينطق(عمر يتفوه   
  !!وسيط 

  
   وافقت ربى فـى ثـالث ، أو   : قال عمر : نس بن مالك قال   أحمد وغيرهم عن    أمام  روى البخارى واإل

واتخذوا من : (مقام ابراهيم مصلى ؟ فنزلت     يا رسول اهللا ، لو اتخذت من        : وافقنى ربى فى ثالث ، قلت       
مهـات المـؤمنين    أمرت  أ يدخل عليك البر والفاجر ، فلو        يا رسول اهللا  : وقلت  ) . مقام ابراهيم مصلى    

بعض نـسائه ، فـدخلت علـيهن    ) ص(وبلغنى معاتبة النبى : وقال . بالحجاب ؟ فأنزل اهللا آية الحجاب  
يا عمر ، أما فـى      : حدى نسائه فقالت    اتيت  أله خير منكن ، حتى      بدلن اهللا رسو  إن انتهيتن او لي   : فقلت  

 أزواجا خيـرا  لهعسى ربه إن طلقكن أن يبد   : ( هللا  فأنزل ا ! نت ؟ أءه حتى تعظهن    رسول اهللا ما يعظ نسا    
   ...)منكن 

وافقت ربى فى   : أخرج ابن أبى حاتم عن عمر قال        :" للسيوطى قال   ) ١٤: المؤمنون(وفى أسباب نزول    
فَتَبارك اللَّـه َأحـسن   :" قلت أنا اآلية ،فلما نزلت ) ولقد خلقنا االنسان من ساللة من طين ( : نزلتأربع 

مصدر سابق–) ٥/٤٦٣(أنظر أيضا تفسير إبن كثير لآلية (                      ".الْخَاِلِقين (  
  

 ويمتاز بعبقرية ملهمة فى التشريع      يتميز عمر  : )سالمية  عضو مجمع البحوث اإل   ( محمد عمارة   يقول دكتور   
 وعرفت عنه وشاعت بـين المـسلمين حتـى    وهذه العبقرية الملهمة فى التشريع قد برزت لدى عمر  . ،

، لى الحد الذى جعل عمر يفكر ، فيدرك الضرورة التـشريعية            إبل لقد بلغت    ) .. ص( عهد الرسول    على
القرآن الكريم مؤيدة ومزكية لمـا  أن ينزل بآيات ثم ال يلبث الوحى .. فيقترح على الرسول سن التشريع   

  ! قترح عمر بن الخطاب من تشريعات ا
  : حدث ذلك فى مواطن كثيرة ، تحدثت كتب السنة النبوية وتفسير القرآن الكريم عن ستة منها 

  

يبه فيج" براهيم  اهذا مقام   :"  الحرام ، ويقول له      يأخذ بيد عمر فيريه مكانا بالمسجد     ) ص( فالرسول   -١
فلم تغب شمس ذلك اليـوم  !" .. لم أومر بذلك : " فيقول الرسول   " أفال نتخذه مصلى ؟   : " عمر ، مقترحا    

نقـال عـن صـحيح مـسلم وتفـسير      ( ) براهيم مصلىاوأتخذوا من مقام : ( ية الكريمة  حتى نزل الوحى باآل   
  .)البيضاوى
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.. قترح عمر هذا التشريع على الرسول       إ،  ) ص(لنساء النبى   " الحجاب"آية  وقبل أن ينزل القرآن ب      -٢
ذن ؤا ال تدخلوا بيوت النبى إال أن ي       يا أيها الذين آمنو   :( ثم ينزل القرآن مؤيدا اقتراحه فيقول للمسلمين        

وال مستأنـسين لحـديث إن    ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ةلى طعام غير ناظرين انا إلكم  
واذا سألتموهن متاعا فـسألوهن مـن   منكم ، واهللا ال يستحى من الحق ،        ذلكم كان يؤذى النبى فيستحى      

  )نقال عن صحيح مسلم وتفسير البيضاوى(                  )وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن 
  
نتصار المسلمين فى غزوة بدر ، يقترح عمر قتل األسرى من أئمة الـشرك فـى قـريش ،                اوعقب   -٣
 رأى عمـر،  فينـزل القـرآن مؤيـداً     .. طالق سراحهم لقاء فدية     إالرأى الذى حبذ    كن الرسول يختار    ول

ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فـى األرض ،             ! (  رسول اهللا الختياره رأى اآلخرين       ومعاتباً
   )!تريدون عرض الدنيا واهللا يريد اآلخرة واهللا عزيز حكيم

  )نقال عن صحيح مسلم وتفسير البيضاوى(
  
بـى  يذهب الرسول ليصلى على عبداهللا ابـن أُ .. وفى الموقف من المنافقين ، والصالة على موتاهم     -٤

فيجيبـه  " ! يا رسول اهللا ، أتصلى عليه وقد نهاك اهللا أن تـصلى عليـه ؟        :" بن سلول ، فيقول له عمر       
م ِإن تَستَغِْفر لَهم سبِعين مرةً فَلَـن يغِْفـر          استَغِْفر لَهم َأو الَ تَستَغِْفر لَه      ":نما خيرنى اهللا فقال     إ:"الرسول  
 ملَه ولكن الرسول يـصلى    !" انه منافق ؟  :"فيتساءل عمر !".. وسأزيدك على سبعين    ) .. ٨٠:التوبة(" اللّه

 َأبـدا والَ تَقُـم      والَ تُصلِّ علَى َأحٍد منْهم ماتَ      ":فينزل قول اهللا سبحانة     .. بى بن سلول    على عبداهللا بن أُ   
  )نقال عن صحيح مسلم(                        )٨٤:التوبة! ("علَى قَبِرِه 

  
، عليه فى الغيرة يتحدث عمر عن ان موقفهن هـذا يجعـل             ) ص( وعندما تجتمع نساء رسول اهللا        -٥

ـ     عسى ربه :( انه  الخير فى طالق الرسول لهن ، فينزل القرآن الكريم بقول اهللا سبح             ه إن طلقكن أن يبدل
  )نقال عن صحيح مسلم(  )!أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا

  
 بـاقتراح سالمى مع تحريم الخمر هى واحدة من المواطن التى سبق فيها عمـر               وقصة التشريع اإل   -٦

نصاب واألزالم رجس مـن عمـل الـشيطان         انما الخمر والميسر واأل   :( لتشريع ثم نزلت اآليه الكريمة      
  )نقال عن صحيح مسلم وتفسير البيضاوى(         )  فاجتنبوه لعلكم تفلحون 

رقم اإليداع – دار الثقافة الجديدة للنشر – ١١:٨ ص –محمد عمارة .د–كتاب العدل اإلجتماعى لعمر بن الخطاب (
٣٣٦٥/٧٨(  
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 قبل نزولها ، ومنها آيـة ) عمر ( إرتآهىأمن القرآن بر  آيات كثيرة جاءت  : ويقول دكتور فتحى رضوان     
نك عـذاب يـا     إ: "فقالت له السيدة زينب     " حجاب  هن من وراء    واسألفواذا سألتموهن متاعا    :" الحجاب  

  " ابن الخطاب والوحى ينزل فى بيوتنا 
  )١٩٧٩ أبريل –) ٣٤٠( العدد – كتاب الهالل - ١٦١ ص –محمد الثائر األعظم ( 

  
فى غالبية أوقاته فطنوا    " األمين المؤمن " أنهم وقد رافقوا    : يخ خليل عبد الكريم عن الصحابة       ويقول الش 

والمناسبات التى واكبتها ، حتـى إن بعـضهم         إلى المرونة التى حايثت ظهور اآليات الكريمة واألسباب         
ب علـى نطـق     وأشهرهم فى هذا المجال العدوى عمر بن الخطاب ، الذى أصبح فيما بعد الخليفـة ، دأ                

ـ " الحبيب المصطفى"قليل يتلو  دـ إذا بع بعض العبارات ، ف     رأى فـى  ـآية أو آيات تتضمنها أو يشير ب
  .آية أو آيات تقننه" مقدم ولد عدنان"  يقرأ ـموقف معين ف

 رقم األيداع – ٢٠٠٢ الطبعة األولى – دار مصر المحروسة للنشر – ٣١ ص– السفر األول -النص المؤسس ومجتمعه(
٢٠٣٤/٢٠٠٢(  

  
نـزل  : ر أيـضا قـال   ومن حديث بن عم(.. وذكر الحافظ بن عبد البر النمرى   : وفى موضع آخر يقول     

  )ته فى أسرى بدر ، وفى الحجاب ، وفى تحريم الخمر ، وفى مقام ابراهيم فقالقرآن بـ موا
  )ى لكان عمر لو كان بعدى نب: أنه قال ) ص(بى هريرة عن النبى أيث عقبة بن عامر ودوروى من ح( 
مشاكلة لـ األلفاظ التى يدلى بهـا العـدوى أحـد     ) القرآن/ البشرى  (ـ هل أنبجاس آيات كريمات من       ف

  )٢٢٥، ٢٢٤المصدر السابق ص (                      أسباب ورود الحديث سالف اإللماع ؟
  

   ...كثيرةفى آيات وقد نزل القرآن موفقا لقول عمر وفعله : ويقول عبد الرحمن الشرقاوى 
. وقد نزلت فى الخمر أربـع آيـات   .. خر آية نزلت فى الخمر   آى عمر   أومما نزل من القرآن موافقا ر      

فكـان المـسلمون    ). ومن ثمرات النخيل واألعناب تتخذون منها سكرا ورزقا حـسنا         : ( نزلت فى مكة    
يا رسـول اهللا أفتنـا   : "ا  من الصحابة قالواًفرثم إن عمر ومعاز بن جبل ون.. يشربونها وهى لهم حالل     

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها إثـم        :( فنزلت اآلية   " فى اخمر ، فأنها مذهبة للعقل ، مسلبة للمال        
ثم دعا عبد الرحمن بن عوف نفرا من        . ، فشربها بعض المسلمين وامتنع بعضهم       ) كبير ومنافع للناس    

، ) قل يا أيها الكافرون أعبد مـا تعبـدون       :(  فقرأ   الصحابة ، فشربوا حتى سكروا ، فقام للصالة فأمهم        
  .فتركها كثيرون ، وشربها مسلمون آخرون) ال تقربوا الصالة وانتم سكارى:( فنزلت اآلية 

  
 فشربوا فأسرفوا ، فلما سكروا وثب بعـضهم         صبى وقا أعتبان بن مالك قوما فيهم سعد بن            ثم دعا   

 األنصار ، فـضربه   سعد شعرا فى هجاءشدأنشدون ، حتى أن على بعض يتفاخرون ، ويتنافرون ، ويتنا  
  . مة بعير فشج رأسه ظأحد األنصار بع
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" اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شـافيا    :" ومعه عمر ، فقال عمر      ) ص(   فلما أصبح شكا إلى رسول اهللا       
حتى قوله  ...) جتنبوهإنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فأ         :( فنزلت اآلية   

  " .انتهينا يا رب: "فقال عمر ) فهل أنتم منتهون :( تعالى 
  )٩٧٧-٢١٥- ١٥٩- ٦ الترقيم الدولى - ٤٣٦٨/٩٥رقم اإليداع  – دار غريب للنشر - ٢٢الفاروق عمر بن الخطاب ص (

  
ومما يتصل بذلك   " ... : ) جامعة القاهرة    – كلية األداب    –رئيس قسم اللغة العربية     (ويقول الدكتور يوسف خليف     

   ، وأشهرها ما عرف فى تـاريخ القـرآن موافقا لرغبات بعض الصحابةما نزل من القرآن 
لفظـاً  ، وهى بضع آيات نزلت موافقة لما أقترحه عمر بن الخطاب رضى اهللا عنـه                " بـ موافقات عمر  "

ثم قـال   ) . قصة أسرى بدر  براهيم، وآيه الحجاب ، و    امقام  (خارى   وقد ذكر سيادته ما رواه الب      .ومعنى  
  ... يث األخرى تروى روايات أخرى عن هذه الموافقات دوفى مصادر الح

  
مـن  : إن جبريل الذى يذكره صاحبكم عدو لنا ، فقال عمـر            : ويذكرون أيضا أن يهوديا لقى عمر فقال        

مـن كَـان    :" لى  كان عدوا هللا ومألكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن اهللا عدو للكافرين ، فنزل قوله تعا              
 لِّلْكَاِفِرين ودع اللّه ِميكَاَل فَِإنِريَل وِجبِلِه وسرآلِئكَِتِه وما لِّلِّه وود٩٨:البقرة" (ع . (  

مـا نـزل   :" ، ويقول إبن عمـر  "إن اهللا جعل الحق على لسان عمر وقلبه ) :" ص(وفى هذا يقول النبى   
  " .إال نزل القرآن على نحو ما قال عمر ) رعم(بالناس أمر قط فقالوا وقال 

  "كان عمر يرى الرأى فينزل به القرآن: "ويقول مجاهد  
  )مكتبة غريب بالفجالة – ٣٤،٣٣دراسات فى القرآن والحديث ص (

  
ومن أجل جراءة عمر وشدته فـى الحـق ، ومطابقـة            ) :"عميد األدب العربى  (ويقول دكتور طه حسين     
يؤثره أشـد اإليثـار ،   ) ص(طن ، ونصحه هللا ورسوله والمسلمين ، كان النبى    القرآن لرأيه فى غير مو    

ويظهر له من ذلك ما كان يقر عينه ويمأل قلبه غبطة ورضى ، حتى لقد استأذن النبى مرة فـى العمـرة    
أشركنا يا أخى فى صـالح      : فأذن له النبى ، فلما أنصرف دعاه النبى فقال له           . إنى أريد المشى    : وقال  
  "...ك وال تنسانا دعائ

                              -٣٠٢٦/١٩٧٨ رقم اإليداع – الطبعة السادسة – دار المعارف -١٢٧ ص –الشيخان (
  )٩٧٧-٢٤٧-٢٨٥-٦الترقيم الدولى 

   
فـى مقـام    :" وافقت ربى فى ثـالث      : " يروى مسلم على لسان عمر قوله       : "أما صالح الوردانى فيقول   

  ... وفى أسارى بدر . ب وفى الحجا. ابراهيم
ولكن لرعايـة األدب أسـند      . والمعنى وافقنى ربى فأنزل القرآن على وفق ما رأيت          :"ويقول ابن حجر    

  ... الموافقة الى نفسه 
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وهـذا يعنـى أن   . إن مثل هذا القول ال يعنى إال شيئا واحدا وهو أن القرآن كان يتنزل على رأى عمـر       
  ... " ن جهة أخرى فى القرآن ، الذى كان يتنزل حسب رأى عمر عمر تفوق على الرسول وهو يشكك م

  )٥٣١٦/١٤ب . ص– بيروت لبنان -م١٩٩٧ الطبعة الثالثة -  تريدنكو للنشر- ١٢٨كتاب الخدعة  ص (
  

 وأيضا صحابى يتفوه بقرآن قبل نزوله ..  
" ُل ِمثْـَل مـا َأنَـزَل اللّـه          ومن قَاَل سُأنزِ   :"قوله تعالى   : يقول الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول       

  )٩٣:األنعام(
  

ذات يوم يكتب له    ) ص(نزلت فى عبداهللا بن سعد بن أبى سرح كان قد تكلم باإلسالم ، فدعاه رسول اهللا                 
أمالها عليه ، فلما أنتهى إلى      ) ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة    ( شيئا ، فلما نزلت اآلية التى فى المؤمنين         

تبارك اهللا أحسن الخـالقين  : (عجب عبداهللا فى تفصيل خلق اإلنسان ، فقال )  خلقا آخرثم أنشأناه ( قوله  
لئن كان محمد صادقا لقد أوحـى    : وقال  / ، فشك عبداهللا حينئذ     هكذا نزلت على    ) ص(فقال رسول اهللا    ) 

 )أنزل اهللاومن قال سأنزل مثـل مـا   (إلى كما أوحى إليه ، ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال ، وذلك قوله                
   .وارتد عن االسالم

  : ...حدثنى شرحبيل بن سعد قال : سحاق قال إإبن عباس ورويت أيضا عن محمد بن الرواية عن 
 – ٥٠٩٥/٩٨رقم اإليداع – ١٩٩٨ طبعة – دار الحديث – تحقيق أيمن صالح شعبان -١٨١أسباب النزول للوحدى ص ( 

  )٩٧٧-٣٠٠-٠٠٢-٨الترقيم الدولى 
  
  ..! هل القرآن تبياناً لكل شئ؟ 
   ..!!كام الشرعية ـدرة األحـن

  "ما فَرطْنَا ِفي الِكتَاِب ِمن شَيٍء ") : ٣٨:األنعام (جاء فى 
  " ونَزلْنَا علَيك الِْكتَاب ِتبيانًا لِّكُلِّ شَيٍء ) :"٨٩: النحل (وفى 

: ر النبى وهو على فراش مرضه األخير قوله وبناءا على هاتين اآليتين رفض عمر وبعض الصحابة أم
  ) البخارى كتاب الجهاد–مسلم كتاب الوصية (       "ائتونى بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا ["
  

ـ لكن ظهر لعمر مع طائفة. ن يبادر لإلمتثال أ حق المأمور   أئتونى أمر وكان  : فيقول الفقهاء    ه لـيس   أن
ن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه فى تلك الحالة          أصلح فكرهوا   رشاد الى األ  إلعلى الوجوب وأنه من باب ا     

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكـل   (  وقوله)ما فرطنا فى الكتاب من شئ      ( مع استحضارهم قول اهللا تعالى      
  )١٩٩٧ولى الطبعة األ– بيروت – تريدنكو للنشر -٢٣٣دفاع عن الرسول ص (             ) شئ
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ت أو النوازل التى دل بطرق مختلفة على حلول لكل المشكاليمام الشافعى يرى أن القرآن حتى أن اإل
  .و المستقبل على السواء أحاضر ن تقع فى الأوقعت أو يمكن 

 الترقيم ٩٢٩٧/٩١ رقم االيداع – ١٩٩٢الطبعة االولى – سينا للنشر -٢١بو زيد صأ دكتور نصر حامد –مام الشافعى اإل(
  )٩٧٧- ٥١٤٠-١٩-٦الدولى 

  
  :نقال عن الرسالة وكتاب أبطال االستحسان 

ب اهللا بما يعنيه من تـضمن لمبـدأ   لى كتاإحتكام  كان الخوارج أول من رفع مبدأ اإل    مام الشافعى وقبل اإل 
  )٢١المصدر السابق ص( .حتواء القرآن على حلول لكل المشكالت وإجابات لكل األسئلة إ
  

  :يقول لنا لكن المستشار محمد سعيد العشماوى 
حكام التـشريعية   وضع أى تشريع قول مغالط ، ألن األ       واالدعاء بأن اهللا وضع للناس شريعة تمنعهم من         

 والمواريـث    آية وأغلبها عن أحكام الـزواج والطـالق        ٦٠٠٠ من مجموع     آية ٨٠فى القرآن تقع فى     
  .....والوصية

  ...مشروطة ) حدود(وال يوجد فى القرآن إل أربع عقوبات 
  

لى من خالل الفقة كل المسائل المدنية والتجارية ، كما شرعت نظام الوقف األهمة لنفسها شرعت األوقد 
  لغت نظام الرق والتسرى بالجوارىأو

  )المجتمع المدنى:  تحت عنوان- ٤/١١/١٩٩٢جريدة االهرام (
  

و أ"ما للشريعة   حكاأ ، ما يتضمن منها      ان القرآن الكريم ستة االلف آية      " : سيادته خر يقول وفى موضع آ  
، منها حوالى مائتى آية فقـط هـى   ال يصل الى سبعمائة آية  –و فى المعامالت أفى العبادات  " تشريعات

يـات  ن اآلأى أو الجزاء الجنـائى ،      أو للتعامل المدنى    أكاما لالحوال الشخصية والمواريث     التى تقرر اح  
ن ثالثين جـزءا مـن آيـات القـرآن ،           للمعامالت هى مجرد جزء واحد م     ) قانونية(التى تعد تشريعات    

٢٠٠/٦٠٠٠    وعلى وجه التحديد     ١/٣٠قل من   أحكام السارية   ن األ أعمل به ، اى      بعضها منسوخ وال ي ، 
   . ١/٧٥ = ٨٠/٦٠٠٠ى أ آيه ٨٠
مع "  هى التى غلبت على رسالة موسى عليه السالم          – وخاصة فى المعامالت     –حكام التشريعية   ن األ وأل

  ... بلقب معطى التشريع ، - على ما سلف–حتى لُقب موسى " تكرارها وتثنيتها 
-٣٨٥-٩ الترقيم الدولى ٨٧٠١/١٩٨٧ رقم االيداع – ١٩٩٢ الطبعة الثالثة – سينا للنشر – ٤٣ ص –سالم السياسى اإل(

٩٧٧-١٠٣(  
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منظروه ال ذلك التيار و   و البد ان يعلم قُ    ام وك - على ما سلف   –فالقرآن الكريم   :  موضع ثالث يقول    وفى  
ن يات القليلة ال تحكم كل المعامالت ، فضال ع        وهذه اآل . لة فى أحكام المعامالت     يات قلي آال  إمن  ض لم يت  –

  ...فى التطبيق والتفسير والتفصيل .. مة انها عامة تحتاج الى اجتهاد األ
ه ، اسـتغرقت  بالتشريع االلهى وحد –فى كل زمان ومكان     –م الناس   كحن تُ أراد  أن اهللا سبحانة    أفلو      

.  ولم تترك للناس  – كما حدث فى التوراة      –حكام المعامالت كل آيات القرآن ولتضمنت تفصيالت كثيرة         أ
 –ى تشريع بعد تشريع التوراة ، فهو         انه ال مدعاة أل    – كما يقول بعض االسرائيليين      –ولكان معنى ذلك    

  )٥٣لمصدر السابق ص ا  ( . لهى مفصل ، ال محل لتشريع بعده إ تشريع –كما يقولون 
  
  )١٥٤:االنعام " ( ثُم آتَينَا موسى الِْكتَاب تَماما علَى الَِّذي َأحسن وتَفِْصيالً لِّكُلِّ شَيٍء" 
  )١٤٥:االعراف " (وكَتَبنَا لَه ِفي اَأللْواِح ِمن كُلِّ شَيٍء موِعظَةً وتَفِْصيالً لِّكُلِّ شَيٍء "  

  : ولجالء األمر يحسن تتبع هذه االحكام وفقا لموضوعاتها :" بع يقول وفى موضع را
  

 "لم يتضمن القرآن الكريم آيات تشريعية فى المسائل المدنية إال آيـة واحـدة               : المسائل المدنية   -  أ
ربا ، فقام   ولم يبين القرآن الكريم ما البيع وما ال       ) . ٢٧٥:البقرة  " ( وَأحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا    

لمتشددون وكان فـيهم المترخـصون   وكان منهم ا ) ص( استهداء بأحاديث للنبى     –الفقهاء بذلك   
فقـد خصـصها الفقهـاء    وعلى الرغم من وضوح اآلية الكريمة فى حل البيـع  ) . بن عباس إك(
حاقلة اى بيع الزرع قبـل      ى بيع الشئ الجزاف ، وبيع الم      أحرموا بعض البيوع كبيع المزابنة      و

الزرع على نصيب معلـوم  و بيع الزرع فى سنبلة كالحنطة ، وبيع المزارعة وهو بيع أحه ،   صال
  ...و ما ماثل ، وهكذا أربع الو أبالثلث 

حكـام  أضوعى فى المسائل المدنية فإن كل       ن القرآن الكريم ال يتضمن اال اآلية اآلنف بيانها كحكم مو          وأل
جل ذلك ، فـإن المـشرع       أومن  . وليست تنزيال من اهللا     ى ،   سالمتعامل المدنى هى من وضع الفقة اإل      ال

يمكن تخريجه  "  هذا القانون    حكامأكثر  أن  ألى  إالتحضيرية للقانون المدنى ، نوه      المصرى ، فى االعمال     
  "...فى مذاهبها المختلفة دون عناء ) يقصد الفقة(حكام الشريعة أعلى 

  
حوال الشخصية فـى مـصر فـى     تعلقة باأل حوال القوانين الم  أجميع  : حوال الشخصية   مسائل األ   - ب

ـ    لحكام ا أ مأخوذة نصا من     –شئون الزواج والطالق والمواريث والوصية       سنة قرآن الكـريم وال
 . صلح للمجتمع من آراء الفقة أالنبوية ،  ومما رآه المشرع 

  
لتعاقد لم يتضمن القرآن الكريم عن اإلجراءات إال آية واحدة خاصة بإثبات ا      : مسائل اإلجراءات    -جـ

  ) ٢٨٢: البقرة..." (يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإذَا تَداينتُم ِبديٍن ِإلَى َأجٍل مسمى فَاكْتُبوه" على الديون 
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لى أحوال الشهادة فى كل المسائل بما فى        إلتعاقد على الديون فقط ، ومده       وهذا الحكم خاص بإثبات ا    
 وقد يجـوز فـى     – قد يكون صحيحاً وقد يكون خاطئاً        –ال الفقة   ذلك المسائل الجنائية عمل من أعم     

شـترطوا  اوقد قصد الفقهاء عندما  .  مغاير   مصر أو فى عصر وال يجوز فى مصر آخر أو فى عصر           
شكالً معيناً للشهادة فى مسائل الحدود الرقابية وضع ضوابط شديدة يحصر تطبيق هذه الحدود فـى                

  . عقوبات التعزيزية متسع ألية جريمة ولو كانت حديه أضيق النطاق ، على أن يكون فى ال
  
عقوبـات مقـدرة    (قوبـات حديـة     ورد فى القرآن الكريم النص على أربع ع       : المسائل الجنائية    -د

وهـو  (، وحد الزنـا  ) وهو الجلد ثمانين جلدة(، وحد القذف ) وهو قطع اليد    (حد السرقة   ) :ومحددة
) وهو القتل أو الصلب أو النفى من االرض أى الـسجن          (حرابة  ، وحد ال  ) ٢:النور) (الجلد مائة جلدة  

، وعقوبة شرب الخمر هى عقوبة تعزيزية ألنها لم ترد          )ص(اما حد الردة فقد ورد فى حديثين للنبى         
  ... فى القرآن أوالسنة النبوية وإنما أستخرجها على بن أبى طالب قياساً على حد القذف 

  
حيح يكـاد   تجعل تطبيقها أمراً عسيراً  ، بل إن التطبيـق الـص          ووضع الفقهاء للحدود شروط كثيرة    

 شروطاً كثيـرة جـداً ،       –نه اشترطوا فى جريمة السرقة المحدودة عليها        إمن ذلك   . يكون مستحيال   
منها أن يؤخذ المسروق من حرز ، وأن يكون ماالً متقوماً ، وأال يكون للسارق حاجـة اليـه ، وأال                    

 ، كما أن جمهـرتهم     سالنهب واالختال وخطف  لعلى أنه ال حد فى ا     تفقوا  وا.تكون له فيه شبهة ملك      
. ألن له فيهـا شـبهه ملـك         ) ولو كانت ماليين  (موال الدولة   أتتفق على أنه ال حد على من يسرق         

وفيما يتعلق بالزنا فقد أشترطوا شهادة أربعة شهود عدول يرون الفعل رأى العين ، من أولـه الـى         
ث ابـدأ علـى مـدى التـاريخ      الخيط بين الرجل والمرأة ، وهو مـالم يحـد         منتهاه ، بحيث ال يمر    

  )١٩١: ١٨٩المصدر السابق ص (                          ...سالمىاإل
  

  !ماذا قالوا فى هذا الصدد ؟
   " نص قليل محصور ماورد فيه " :حزميقول ابن 

 الطبعة االولى –ت الوحدة العربية  مركز دراسا- ١٩٣ ص– محمد عابد الجبرى –كتاب التراث والحداثة (
  ) بيروت ٦٠٠١/١١٣. ب. ص-١٩٩١يوليو/تموز

  
  نـادرة  النصوص عزيـزة  :"  ) جامعة القاهرة    -كلية األداب -أستاذ الدراسات اإلسالمية    (نصر حامد أبو زيد     . د

 مـن النـدرة   وعلى اسـاس     . ليه االحتمال إليه ال يتطرق    إنص يرجع     وما ثم  خاصة فى مجال الشريعة   
حتمالية للغة فإن الحل الصوفى للتغلب على هذه اإلشكالية يكمـن فـى التجربـة               الناتجة عن الطبيعة اإل   

، فأهل اهللا هم فقط القادرون علـى   ةبمصدر التشريع واألخذ عنه مباشرالصوفية ذاتها ، تجربة االتصال  
ء والمحـدثين الـذين أخـذوا       ال تعلم العلماء بها ، فإن الفقها      "محمدية من حيث    لاالطالع على الشريعة ا   
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ثـم  . علمهم ميتاً عن ميت إنما المتأخر منهم فيه على غلبة الظن اذ كان النقل شهادة والتواتر عزيـزاً                
ـ إنهم اذا عثروا على أمور تفيد العلم بطريق التواتر لم يكن ذلك اللفظ المنقول بالتواتر نصاً فيما حك              وا م

  . "اللفظ بقدر قوة فهمهم فيه ، ولهذا اختلفوا فيه فإن النصوص عزيزة ، فيأخذون من ذلك 
- ٠٣١-٥ الترقيم الدولى– ٨٧٢٧/٩٢رقم االيداع -١٩٩٤ الطبعة الثانية – سينا للنشر - ١٢٤ ص -نقد الخطاب الدينى(

٩٧٧-٥١٤٠(  
  

عبـد الـرحمن    فيقـول    ،    فـى بعـض األحكـام الـشرعية        ندرة النصوص جعلت الصحابة يختلفون    و
 ربما اختلفوا فى اجتهادهم ، وكان أكثرهم فتيا على وعمر وزيد ابـن ثابـت                ولكن الصحابة ":الشرقاوى

  .وعبد اهللا بن مسعود 
 ، فقد جعل أبو بكر الجد وكان مما أجتهد فيه الصديق أال يورث اإلخوة مع الجد ، وخالفه فى ذلك عمر

  .ة زيد بن ثابتأباً ، واالخوة ال ترث مع األب ، ولم يجعله عمر كذلك فورث األخوة معه ، ووافق
  .كما أختلفوا فى بعض مسائل الطالق والعدة 

واختلفوا حول الزكاة ، أهى حق على المال ، أم هى كغيرها من العبادات وأركان اإلسالم واجـب علـى                    
  الشخص المكلف ؟

فرأى عدد من الصحابة أن مال اليتيم ليس عليه زكاة ، فاليتامى أولى بالرعاية والمواساة ، وإن كـانوا                
  !أغنياء 

واهللا .. ورأى على غير ذلك ، رأى أن تحصل الزكاة من أموال اليتيم ، ألن الزكاة حق على المال وحده                    
أوجب الزكاة على المال ، ترك لرسوله تحديد قدر المال الذى تجب عليه الزكاة ، وتحديد قدر                  تعالى حين 

فقال تعـالى فـى     ) أموال الزكاة (لصدقات  واكتفى القرآن ببيان من تؤدى اليه ا      ... المال الذى يزكى به     
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفـة قلـوبهم وفـى الرقـاب              :( سورة التوبة   

فهذه مصارف حددها اهللا تعـالى  ) والغارمين وفى سبيل اهللا وابن السبيل فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم          
  ...بعلمه وحكمته 

  
لـك فـى الكتـاب اهللا    ما أجد : "دة تلتمس ميراث أحد أحفادها ، فقال لها الصديق        جاءت الى أبى بكر ج    

  " ...ذكر لك شيئاً ) ص(، وما علمت أن الرسول اهللا شيئاً
وكان الخالف قد بدأ يظهر فى نصوص الحديث ، فأدرك الصديق ما لهذا كله من خطر ، من أجـل ذلـك              

أحاديث تختلفون فيها ، والنـاس بعـدكم أشـد          ) ص (إنكم تحدثون عن رسول اهللا    :"جمع الناس ، فقال     
اختالفاً ، فال تحدثوا عن أصول اهللا شيئاً ، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب اهللا فاسـتحلوا حاللـه ،        

  ".وحرموا حرامه 
- ١٩٥- xالترقيم الدولى - ٨٦١٤/٨٧ رقم االيداع –مكتبة غريب : الناشر  -٢٢٢، ٢٢١ص–كتاب الصديق أول الخلفاء (

٩٧٧-١٧٢(  
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 ٥٢

وقد تنازع الصحابة فى كثير من مسائل األحكام ، وهم سادات المـؤمنين وأكمـل               .. :" ول ابن القيم    ويق
  " ...األمة ايماناً ،

 رقم االيداع - ٣٧٦العدد – ٨٢-٩-١ أبريل – كتاب الهالل -٢٠٩  ص - دكتور محمد عمارة -اإلسالمىتيارات الفكر (
  )٩٧٧- ٧٣٥٣-١٢ الترقيم الدولى -٨٢-٢٦٢

  
واذا ما أتينا على أحاديث نبوية أخرى ، فإن النظر الى القرآن             :" )مفكر سورى   (زينى  طيب تي . ويقول د 

لى أن النبى لم يجد فيه إجابة على     إلى وراء ، نظراً     إ، يرتد   " يحتوى كل كبيرة وصغيرة     " على أنه الذى    
. مثـاال بـارزاً داالً      " تأبير النخل " هير بـ   وفى هذا اإلطار ، قد يكون الحديث الش       " . كل كبيرة وصغيرة  "

لحالـة المعنيـة فـى الحـديث         فى ا  –ن دنياهم ، أى     ئورسول على أن الناس هم أعلم بش      ففيه يشدد ال  
   " . هم أعلم بشئون دنياهم –المذكور

  )١٩٩٧ طبعة -٦٣٤٨. ب.ص–دمشق - دار الينابيع-٣٧٥ ص -٥ ج–... النص القرآنى(
  

  اهللا سبحانه وتعالى لنا حـدود الـضرائب ، فالحـد           فلم يحدد  :")مفكر سورى   (محمد شحرور   . ويقول د 
ضـريبة   "تماعى والوضع الطبقىجه التطور االقتصادى واالي والحد األعلى يمل "عفاءاإل" هو الصفر    األدنى

والحد األعلى يستنتجه المشرع مـن      .  الحد األعلى متغير دائما وغير ثابت        نحيث أ " الدخل التصاعدية   
حيث يضع حـدودها المجتمـع      وهكذا فقط نفهم ما يقال عنه المصالح المرسلة         . لحة المجتمع ككل    مص

  .نفسه 
 – ٨٢٤٨/٩٢ رقم االيداع - االهالى للنشر دمشق – سينا للنشر بالقاهرة -٤٧٥ ص –قراءة معاصرة –الكتاب والقرآن (

  )٩٧٧-٥١٤٠-٢٨-٥الترقيم الدولى 
  

حتويها دستور أية دولة لكى ما هى المواد التى يجب أن ي:  سائل ذا سألنىإ :" وفى موضع أخر يقول
  : سالمية ؟ إننى أنوه هنا بالخطأين الشائعين جداً من قبل المسلمين وهما إتصبح 

  
  . وهذا خطأ ألن القرآن ال يحتوى على أى تشريع  المنادة بأن دستور الدولة القرآن ،-أ

إلسالمية ، ألن الشريعة اإلسالمية ال تحتوى على أحكام ، بل  خطأ المناداة بتطبيق أحكام الشريعة ا-ب
  )٧٢٤المصدر السابق ص  (  .على حدود ، وال يوجد حكم حدى فى اإلسالم إال فى حالة الفاحشة العلنية 

  
بعض الخالفـات الفقهيـة   ولقد حدثت  :" )كلية األداب جامعة عين شمس (على عبد الفتاح المغربى     . ويقول د 

 أن ادهم فيما ال نص فيه ، حيث اقتضت الظروف الجديدة بعد وفـاة النبـى عليـه الـسالم               نتيجة الجته 
أن يجتهدوا فيما لم يرد فيه نص ، وكان نتيجة لذلك أن حـدثت بعـض           يضطلع الصحابة بمهمة الفتوى     



 ة للدین المقارنالموسوعة العلمی
 

 ٥٣

الخالفات فى االحكام الفروعية كاختالفهم فى الكاللة وميراث الجد مع اإلخوة وعقـل األصـابع وديـات                 
  ".  ألسنان ا

-٢٢٥- ٠٥٤-٣ الترقيم الدولى - ٥٩٨٢/٩٤ رقم االيداع – الناشر مكتبة وهبه – ٣٨ ص–حقيقة الخالف بين المتكلمين (
٩٧٧(  
  

من اهللا تعالى منها ما يتعلق بالـدين نفـسه كأحكـام           االحكام المنزلة إن  :" ويقول صاحب تفسير المنار     
  . ذه ال تحل مخالفتها بحال  وه–عبادات وما فى معناها كالنكاح والطالق لا

والمنزل من اهللا تعالى فى هذه      .. ومنها ما يتعلق بأمر الدنيا كالعقوبات ، والحدود ، والمعامالت المدنية            
  ) تفسير المنار٦ ج٤٠٧ (..."قليل وأكثرها موكول الى االجتهاد

 – المؤسسة العربية للدراسات والنشر – ٣٢، ٣١ ص – دكتور محمد أحمد خلف اهللا –القرآن ومشكالت حياتنا المعاصرة (
  )١٩٨٢ الطبعة االولى - بيروت٥٤٦٠/١١. ب.ص

  
أما أهل السنة فقد اضـطروا لالجتهـاد     " :)دكتوراه فلسفة من جامعة السوربون    ( ويقول دكتور محمد التيجانى     

  . والقياس وغير ذلك لفقدان النصوص وجهل أئمتهم بها ، من أيام الخالفة األولى 
واذا كـان    . الخلفاء عندهم قد عمدوا لحرق النصوص النبوية والعمل على منعهـا وكتمانهـا               واذا كان 
تاب اهللا ، ضارباً بالسنة النبوية عرض الجدار ، فمن الطبيعى جـداً أن     كا  نحسب:  يقول )يقصد عمر (كبيرهم

  .يفتقروا إلى النصوص المبينة ألحكام القرآن نفسه 
إلى بيان النبـى ، لـذلك قـال          قليلة جداً وهى فى عمومها تفتقر        ظاهريةفكلنا يعلم بأن أحكام القرآن ال     

  :تعالى
" ِهمَل ِإلَيا نُزِللنَّاِس م نيِلتُب الذِّكْر كلْنَا ِإلَيَأنز٤٤:النحل " ( و(  

  . وإذا كان القرآن يفتقر للسنة النبوية لتبين أحكامه ومقاصده
قد أحرقوا السنة المبينة للقرآن ، فلم يبق عندهم بعدها نصوص         " ة  أهل السنة والجماع  "وإذا كان أقطاب    

  .ال لبيان القرآن وال لبيان السنة نفسها 
فالبد والحال هذه أن يعمدوا لالجتهاد والقياس واستشارة العلماء عندهم فيأخذوا باالستحسان وبما يرون             

  .فيه مصلحتهم الوقتية 
  .لك لفقد النصوص ويضطروا إليه اضطراراً ومن الطبيعى جداً أن يحتاجوا الى كل ذ

  )١٩٩٣ الطبعة االولى – شمس المشرق للنشر بيروت -١٤٢ ص–كتاب الشيعة هم اهل السنة (
  

حيث ال نص ، وقد نقل إلينا المؤرخون والمحـديثن          حابة يستعملون رأيهم    كان الص " : ويقول أحمد أمين  
حتـى  ) ص(ا الصحابة رأيهم ، فلم يكد يتوفى النبى  والفقهاء جملة صالحة من المسائل التى استعمل فيه       

مهاجرين أم من األنـصار ؟      لرأوا أنفسهم أمام أكبر مشكلة قانونية ، وهى من يتولى األمر بعده ، أمن ا              
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أم من هؤالء أمير ومن هؤالء أمير ؟ وإذا فصل فى ذلك ، فمن هو خير من يتوالها ؟ لم يرد فـى ذلـك                 
كن إال أن يستعملوا رأيهم وقد كان ، فالمحضر الذى ذكـره المؤرخـون              نص من كتاب وال سنة ، فلم ي       

  .ستعمال رأيهم ، وتقليب األمر على وجوهه ايدلنا على كيفية الجتماع السقيفة 
  

لمسألة المشتركة وهى التى توفيت فيها امرأة عن زوج وأم وإخوة ألم وإخوة أشقاء ،               اولما اختلفوا فى    
لإلخوة ألم الثلث ، فال يبقى شئ لإلخـوة االشـقاء ،             ولألم السدس ، و    ى الزوج النصف ،   كان عمر يعط  

  ".فعدل عن رأيه وأشرك بينهم ! هب أن أبانا كان حماراً ،ألسنا من أم واحدة :فقيل له 
  )٨٥٤٢/٢٠٠٠ رقم االيداع – الهيئة المصرية العامة للكتاب – ٢٠٠٠ مكتبة األسرة -٣٧٧: ٣٧٣ ص -فجر اإلسالم(
  

 أو عـدد    )يقـصد الـصالة   (ففى الذكر الحكيم ليس ثمة بيان عن أوقاتها         :"خ خليل عبد الكريم     ويقول الشي 
  . ركعاتها أو كيفية إقامتها ، فى حين أن المالعنة سيقت فى شأنها تفصيالت دقيقة 

والتقليديون أو التراثيون يجيبون على هذا التساؤل الجوهرى أن القرآن أوكل مهمة التبيين فى الـصالة              
، بيد أنه رد غير مقنع ، إذ من الميسور التعقيـب عليـه   "أول شافع وأول مشفع   "الى   ..زكاة والحج   وال

إذن لماذا لم يوكله فى مسألة اللعان وهى أهون شأناً وأدنى رتبة وأخفض درجة وأدنى مكانـة                 : باآلتى  
  !! بـ ما ال يقاس من الصالة التى هى عمود الدين ومن تركها فـ قد هدم الدين ؟

 رقم – ٢٠٠٢ الطبعة االولى – دار مصر المحروسة للنشر -٢٧، ٢٦ ص – السفر االول –النص المؤسس ومجتمعه (
  )٢٠٣٤/٢٠٠٢االيداع 

  
  ..القرآن الكريم ونظام الحكم والشورى 
لنظام الحكم فى اإلسالم بعد النبى ، ولـم         ن القرآن لم يتعرض     إ :"يقول المستشار محمد سعيد العشماوى    

ولما فوجئ المسلمون بوفاة النبى ، اضطربت جماعتهم واهتزت         . لنبى أحاديث فى هذا الصدد      ترد عن ا  
 نتيجـة الظـروف المـضطرمة       – فى هذا الوقت     –ولم يتحدد   . نفوسهم حتى اختاروا أبا بكر خليفة له        

د لفـظ   وسـاع . لتزامه  إوالنظام الذى يتعين على الخليفة       طبيعة خالفة النبى     –وانعدام الفكر السياسى    
 علـى بلبلـة الفهـم واضـطراب         –تزامـات    وما قد يفيده من معنى وراثة كل الحقوق واال         –" الخليفة"

 عام بعد عام وحكماً إثر حكـم ، حتـى           التصرفات وبقاء الغيوم فى المحيط اإلسالمى ، واشتدادها جميعا        
وأصبح من الـالزم أن     انتشر ظالم دامس اختلفت فيه الحقائق وتغير شكل المفاهيم وتصادمت الوقائع ،             

   ."ز الوقائعحيتشرق شمس الحقيقة ، فتبدد الظالم وتجلوا الحقائق وتحدد المفاهيم وتُ
  )٩٣٣٩/٩٥ رقم االيداع – ١٩٩٦ الطبعة الرابعة –مدبولى الصغير :  الناشر -١٤٠ ص–صول الشريعة  كتاب أ(

  
يستعملون رأيهم حيث ال نص ، وقـد         جرى على هذا كثير من الصحابة ، فكانوا           "..:ويقول أحمد أمين    

نقل الينا المؤرخون والمحدثون والفقهاء جملة صالحة من المسائل التى استعمل فيها الصحابة رأيهـم ،        
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مـر بعـده ،     حتى رأوا أنفسهم أمام أكبر مشكلة قانونية ، وهى من يتولى األ           ) ص(فلم يكد يتوفى النبى     
ء أمير ومن هؤالء أمير ؟ وإذا فصل فى ذلك ، فمـن هـو               ألنصار ؟ أم من هؤال    أمن المهاجرين أم من ا    

خير من يتوالها ؟ لم يرد فى ذلك نص من الكتاب وال السنة ، فلم يكن إال أن يستعملوا رأيهم وقد كان ،                       
فالمحضر الذى ذكره المؤرخون الجتماع السقيفة يدلنا على كيفية استعمال رأيهم وتقليب األمـر علـى                

  ) مصدر سابق-٣٧٤، ٣٧٣ص –كتاب فجر االسالم (                      .وجوهه 
  

وإن . القرآن الكريم لم يتعرض لهذه المسألة من قريب وال بعيد         إن   :"ويقول دكتور محمد أحمد خلف اهللا     
 فضال عن أن يكون وضـع نظامـاً ثابتـاً           –النبى عليه السالم قد لحق بربه دون أن يوصى بذلك ألحد            

  ) مصدر سابق-٣١ ص –كتاب مشكالت حياتنا (                    .مستقراً للخالفة 
  
كم فى تفـصيلها    حفالقرآن مكتوب محفوظ فى الصدور ، ولكنه لم يعرض لسياسة ال          " :يقول طه حسين    و

  .ووقائعها اليومية
وسنة النبى معروفة فى جملتها ، ولكن منها ما يجهله الحاضر ويحفظه الغائب ، ومنها ما ذهب مع من                   

 أصحاب النبى فيما كان من حرب الردة والفتوح ، وسيرة الشيخين كسنة النبى منها المعلـوم                 ذهب من 
ومنها ما قد يكون النسيان عرض له ، ولعلى بعد الحق كل الحق فى أن يخالف عن سيرة الـشيخين إن                   

بـد  تغير الزمن أو رأى فى المخالفة عن هذه السيرة منفعة للرعية ونصحاً للمسلمين ، فلما عـرض ع                 
يريد أنه سيجتهد فى إنفاذ كتـاب اهللا  !" اللهم نعم:"الرحمن هذا العهد على عثمان قبله وأعطى مثله وقال   

. وسنة نبيه وسيرة الشيخين ، وأنه متى اجتهد فى ذلك مخلصاً فقد التزم الكتاب والسنة ونهج الشيخين                
 حدث بعد أن مضت أعوام علـى        لى ما إان ، ولكن انظر     وقد أصاب على ما فى ذلك شك ، ولم يبعد عثم          

ذهب فى أموال المسلمين مذهباً مخالفاً لمذهب عمر وسيرته ، فأما الذين بـايعوه علـى                : إمرة عثمان   
التزم فقد رأوا أنه خالف عنها ولم يف بالعهد كامال ، وأما هو فـرأى أنـه لـم                   التزام هذه السيرة فيما     

 تقرباً الى   هلتقرب إلى اهللا ، وهو قد وصل رحم       ا هو ا  ن قوام سيرة عمر إنم    أليخالف بحال من األحوال ،      
لـى  إعليه أن تختلف وسائل هذا التقـرب  لى اهللا كما كان عمر وأبو بكر يفعالن ، وال إفهو يقترب  اهللا ، 

لمسلمين فى ذلك الوقت نظام مكتوب بين الحدود واضح األعالم ، لما أبـى علـى أن            لولو قد كان    اهللا ،   
: لى أن يبايع ثم يتأول ، ولما انقسم الناس بعد ذلـك فـريقين               إ ولما احتاج عثمان     هذا الدستور ،  يبايع  

  .فريقاً يشتد ويتحرج كما تحرج على ومن الموا عثمان ، وفريقاً يتأول كما تأول عثمان 
  

ثالث وعشرين للهجرة ،أى قبل أن يمضى على الهجـرة     ولكن ينبغى أال ننسى أن عمر قد قتل سنة          ! نعم
دولة ربع قرن ، وأن هذه المدة القصيرة لم تنفق فى حياة هادئة مطمئنة قد اسـتقرت فيهـا                   وتأسيس ال 
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وإنما أنفق منها عشرة أعوام فى حمل العرب على اإلسالم بعـد أن انتقـضوا            األمور وفرغ فيها البال ،      
   .عليه ، ثم أنفق سائرها فى دفع العرب إلى نشر اإلسالم فى أقطار األرض

 -٠الترقيم الدولى -٢٥٨٠/١٩٨٤ رقم االيداع –الطبعة العاشرة – دار المعارف -٤٤، ٤٣ ص-عثمان] ١[الفتنة الكبرى(
٩٧٧-٠٢-٠٧٩٥(  

  
نحن نعتقد أن صمت القرآن الكريم عن تفصيل نظـم الحكـم والـسياسة              و :"ويقول دكتور محمد عمارة   

 عهد به الى    ف حيال كل ما   للمسلمين هو موقف الهى مقصود ، ألنه هو الموقف الذى التزمه الدين الحني            
ال فهل يعقل   إو.. تستعصى نظرياتها على الثبات     ط باألمور المتطورة المتغيرة التى      عقل االنسان ، وارتب   

  ! ائيل ؟ بقرة بنى اسر الحكم بآيات تساوى ما جاء به عنالقرآن على نظم نعاقل أن يض
  )٣٩٦٥/٧٩رقم االيداع  –دة  الناشر دار الثقافة الجدي-٧٨ ص –اإلسالم والسلطة الدينية (

  
إال أن فتنة الخالف فى الخالفة باقية الى اليوم ، وما افترق المـسلمين              :"   على آل محسن   ويقول الشيخ 

  ". إلى شيعة وسنة إال بسبب ذلك 
  )١٩٩٩ الطبعة األولى-٢٨٦/٢٥. ب.ص–بيروت –غيبرى -دار الهادى للنشر -٥٤ ص-مسائل خالفية(

  
 المسألة من فتنة بدأت بوفاة النبى       ذههمال القرآن له  ا ما ترتب على      العشماوى وقد لخص لنا المستشار   

ن الخالف بين المسلمين والصراع بين المؤمنين واالنشقاقات فى صفوف حزب          ا:هذا فيقول   وحتى يومنا   
اهللا وصحابة الرسول ، منذ عهد الخلفاء الراشدين ، حدثت بداعى السياسة ال بداعى الـدين ، وبـدافع                   

  .حكم اهللا ملك ال بدافع الشريعة ، وبسبب حكم الناس ال بسبب ال
 علـى   ولإلمارة وللرياسة وللسيادة وحدها ، ووحدها فقط ، انشق سعد بن عبادة زعيم الخـزرج             مفللحك

سياسة منهـا   (جماعة المؤمنين وظل على موقفه ال يغيره من جانبه وال تلزمه الخالفة أو اإلمارة تغييره  
وظهر بـسبب   ) . كبر قبائل المدينة ، ولوجود آخرين منشقين معه يمكنهم الدفاع عنه          لوضعه كرئيس أل  

هذا االنشقاق واالنفصال ، ولعله هو الذى كان سبباً فى عودة ظهور الصراع القبلى القديم بين المكيـين               
ـ                 . والمدنيين ببا ثم حدث انشقاق آخر وانفصال ثان بين القرشيين أنفسهم ، ربما كان نتيجة أو كـان س

ثم تجلى االنشقاق فـى وجـود      . للنزاع الطائفى الدفين والصراع القبلى القديم بين الهاشميين واألمويين        
ثـم تزايـد    . ى هو معاوية بن أبى سـفيان         هو على بن ابى طالب والثانى أمو       خليفتين أحدهما هاشمى  

يد اهللا والزبير بـن    ن عب  نفسها ، حين انفصل عنه طلحة ب        بن ابى طالب   جماعة على االنشقاق فظهر فى    
  .ثم تضاعف االنشقاق فخرج الخوارج على على بن أبى طالب . العوام وحارباه مع عائشة زوج النبى 

  
وخالل هذة االنشقاقات حارب المبشرون بالجنة المبشرين بالجنة ، وصارع الصحابةُ الصحابةَ ، وقاتـل               

ه الصراعات المحمومة والقتاالت العنيفـة  المسلمون المسلمين ، وغال المؤمنون المؤمنين ، وفى كل هذ    
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كان كل من المسلمين يعتقد أنه على الحق والجادة وغيره على الباطل والكفر ، وهو فهم سوف يـصبح                 
  .ديدن جماعات كثيرة من المسلمين ، طوال التاريخ اإلسالمى وحتى العصر الحالى 

  )١٩٤٥/١٩٩٠ رقم االيداع -١٩٩٠- ولى  الطبعة األ-  سينا للنشر-١١٨، ١١٧ ص –الخالفة االسالمية (
  

  :مما سبق تبين ندرة األحكام الشرعية رغم ما جاء فى القرآن 
  " ما فَرطْنَا ِفي الِكتَاِب ِمن شَيٍء" ) :٣٨: االنعام (سورة 

  "  ونَزلْنَا علَيك الِْكتَاب ِتبيانًا لِّكُلِّ شَيٍء ) :"٨٩:النحل(سورة   
 فتنـة عظيمـة     وال أصول الحكم األمر الذى جلب     قرآن والسنة لم يتعرضا لنظام الخالفة       كذلك نرى ان ال   
  سالمى بدأت بوفاة النبى واستمرت حتى يومنا هذامزقت الجسد اإل

 " ِإن َأنكَـر الَْأصـواِت لَـصوتُ الْحِميـرِ    " :أقل أهمية مثـل قولـه   فى الوقت الذى تكلم فيه عن أشياء       
  )٢٢:األفعال  (" ِإن شَر الدواب ِعند اللِّه الصم الْبكْم" :هوقول . )١٩:لقمان(
  

  :فيقول الشيخ خليل عبد الكريم  ... كما تناول شئون النبى الخاصة جداً
هتمام بـ المجتمعين المكى واليثربى وأفراد كل منهما سواء من الذكور           رآن الكريم على اال   لم يقتصر الق  "

رعاية تميزت بـ الكثافة والتركيز البالغين فقد تنـاول         " ومقدم العرب سيد الناس   " أولى   أو اإلناث بل إنه   
  : كافة شئونه الخاصة منها بل شديدة الخصوصية 

فعلى سبيل المثال عندما تتفق عليه زوجتان من زوجاته التسع أو يتعاقدان جميعهن على طلب زيـادة      
هن أنه مس جاريته على فراشها وفى حجرتها فـ هنا          ا إحد النفقة عليهن وشيئاً من التوسعة أو تكتشف      
وكذا حلت معضلة زواجه من السيدة الفائقة الحسن والبهاء         . تظهر آية أو آيات كريمة تزيل عنه الغمة         

التى تزوجها قبله عبده ثم ابنه عن طريق التبنى ثم مواله ، ودرج تقليد راسخ بينهم على تحـريم هـذا                 
فكت العقدة وأبطلت ذلك العرف المستقر وسخفته واستهجنته وأحلت زواج الرجـل            النكاح بـ ورود آية     

يمة الفاتنـة أن    بزوجة ابنه المتبنى حتى ولو دخل بها وعاشرها وبذا حق لـ تلك الزوجة الوسيمة القس              
 ، ألن كال منهن زوجها وليها فى حين أنها الوحيدة التى جاء أمر نكاحها فـى                 )هائنس(تفخر على سائر    

يلـة االبـن    لوبسببه أيضا تم تحطيم قاعدة صلبة مضت عليها مئات األعوام وهى تحريم ح            لذكر الحكيم   ا
  .بالتبنى 

  
دعوون الى الوليمة المكث لديه وهو أمر يقطع بـ قلـة الـذوق ويـشى      موفى ليلة عرسها أطال ال         

أن يدخل سـريعاً علـى   " سيد ولد عدنان" إذ من حق .بسوء األدب وينبئ عن الخشونة وينضح بالبداوة    
 انبرى القرآن العظيم وظهرت منه آية كريمة عابت على الضيوف الـثقالء      ـعروسة الوضيئة الجميلة ف   
  . سرعة االنصراف ـلبثهم غير الالئق وأمرتهم ب
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وتجرأ نفر من المنافقين وبعض رقيقى اإليمان وعدد من المسلمين ال شك فـى إسـالمهم بيـد أن                        
وهى إبـان ذاك  " المعصوم من الناس  "خالقهم طَِفسة ونفوسهم معقدة رموا أحب زوجات      عقولهم خفيفة وأ  

.  وبهتانـاً  ئة كل البراءة وأشاعوا عنها إفكـاً  تهمة حقيرة هى منها بريـفى الثالثة عشرة من عمرها ب    
الـسفلة  كاذيـب  ألحدثة الصغيرة السن وزيف وبطـالن  فتصدى لهم الذكر الحكيم وأعلن براءة الزوجة ا     

  .أزمة نفسية قاسية ألمت به" أبى قاسم"أصحاب اإلفك وفرج عن 
  

صحاب على التماسه مما     حبس األ  ـديثة العمر عقدها ف   حوفى غزوة أخرى فقدت ذات الزوجة الحبيبة ال       
ونتيجة له تعـذر    . دعا أباها التيمى إلى أن يصيح فى وجهها أنها فى كل سفرة بالء وعناء على الناس                 

لعقدة وفكـت   ر وفجأة أقبلت آية قرآنية حلت ا      قفالة النعدام الماء فى الموضع ال     ء الص على المسلمين أدا  
  .زمة فأباحت التيمم األ
  

ألنها فـضال عـن     فى سورة غضب أعلن صحابى أنه سوف ينكح ذات الزوجة الشابة بعد وفاة محمد ،                
ـ  "  المـشفع الشفيع"ب قرابة حميمة ورغم أن " الصحابى"صغر سنها حلوة مالحة وتمت إليه    ـبـشرة ب

ة فى الـشعور وانحطـاط فـى األدب إذ ال     جدخول الجنة إال أنه أثبت أنه يتمتع ب غلظ فى الحس وسما           
  .يتصور فى رجل متحضر أن يخبر آخر أنه ما إن يموت حتى يهرول الى نكاح امرأته 

  : ندع الصحابى الجلف كيما نعود إلى سياق الدراسة ـول
  

وآلمت نفسه بيد أن القرآن لم يتركه يعانى المواجـع    " رافع لواء الحمد  "سيس  إن كلماته الفلوت آذت أحا    
ياته الحكيمة تحرم نكاح زوجاته التسع بعد انتقاله إلى الرفيق األعلى راضـياً مرضـياً                هلت إحدى آ   ـف

وعلى طول التاريخ لـم     " أم المؤمنين " الكلية مع اللقب الذى تحمله كل منهن وهو          ـب) اآلية(=وتوافقت  
  .نقرأ عن شريعة أباحت زواج األم فضالً عن أن الطبيعة البشرية السوية تنفر منه وتستقبحه 

  
  رفعة لكى تنال شرفاً منيفاً ما بعده     " صاحب السيف  "ـ على هبة أنفسهن ل    )النساء (أقدمت بعض النسون  

 الغـضب كـرد    قدر من القلق وشئ منـبيد أنه أصاب زوجاته ب " أم المؤمنين " الباذخ    اللقب  تحمل ـول
فعل طبيعى ، كما أنه سوف ينعكس على تصرفاتهن معه خاصة الوضيئات منهن مثل عائشة وأم سـلمة               

 ـ أشرقت آيات كريمات تناولت األزمة العارضة ب ـ عنت ومشقة ، ف    ـوزينب بنت جحش مما سيصيبه ب     
  .ما فيه رضاه وإياهن 

  
 يخطب لـه    ـ بن أمية الضمرى الى الحبشة ل      عمرو" الحبيب المحتبى "أرسل  " فتح مكة "بيل فتح الفتوح    ق

ة التى ال ضروب لها ألن ابـن  أم حبيبة بنت أبى سفيان ، وقد دلت هذه البادرة على حنكة محمد السياسي    
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ة بن أمية غدا زعيم مكة وسيدها فبارك الذكر الحكيم هذه الخطوة الذكية واللفته التى تنم عن فطن                احرب  
" . عسى اهللا أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مـودة            "الممتحنة  فاذة فى اآلية السابعة من سورة       

 الكشف عن جانب هام من جوانب معطيـات الـذكر           ـ هذه األمثلة الثرة الداللة التى سقناها ل       ـنكتفى ب 
  " .من سيفه على عاتقه " ـ األحوال الشخصية لـالحكيم فى العناية ب

  
رائر فـ نخلص إلى أن نكاح مرتين أو ثالث أو أربع خيبة            ويحكى عن تآمر الض   : وفى موضع أخر يقول   

ما دون فرجها وآخر ضرب حسناء جميلـة علـى عجيزتهـا            " مرة"قوية ، ويروى عن صحابى نال من        
   ) .١١٤:هود ("  ِإن الْحسنَاِت يذِْهبن السـيَئاِت" المكتنزة ثم استغفر كل منهما وصلى وورد أن 

  ) مصدر سابق- ٣٧، ٣٥: ٣٣ص -ر األول السف–النص المؤسس (
  

  !..نظام الحكم ؟ إهتمام القرآن والسنة بأغنى عن) ٩:الشورى  ("شورىاألمر "هل 
   ..!اذا كان هناك شورى فأين نظام الشورى ؟و
  !؟) أبو بكر ستخالفاحيث (ى ساعدة بنأين الشورى فى ثقيفة [
   .ن الجن قتلتهأتل بعد ذلك وقيل الذات الذى قُنصار ومن سعد بن عبادة بلم يكن هناك اعتراض من األأ-
   .ضافة إلى اعتراض طلحة والزبيرباال) أهل بيت النبى (يت الهماشى لم يكن اعتراض من الب أ-
ـ ختـار أن  ابـن المنـذر   أ حياته ثمنا لمعارضته ، فإن الحباب اذا كان سعد بن عبادة قد دفع  -  سالم ،ي
  .استسلم للضغوط وبايع ف
  :لى لعمر ابن الخطاب بشأن خالفة أبى بكر لم يقل عأ -
  !وقد حدث "  غدا وم إال ليؤثركما حرصك على إمارته الي"

مبـدأ الـشورى   "بى بكر ، وهو ما ينسف أخليفة من قبل " بتعيينه"قبل عمر كيف ي:  يقول نبيل فياض   -
   أبى بكر ؟ فى حين كان يؤكد على هذا المبدأ كما رأينا سابقاً ، فى كل تصرفات" اإلسالمى 

 كبار الصحابة وعلـى رأسـهم       ة إصرار ابو بكر عليها رغم معارض      قرأ عن حروب الردة وأنت ترى     إ -
  !عمر فأين الشورى فى حروب الردة؟

ن ال يسمى أحـدا ،      أالخليفة من بعد أبى بكر ، فأمره         عمر كتب عثمان بن عفان عهد         وفى إستخالف  -
فأفـاق  : ة ، فأخذ عثمان العهد فكتب فيه أسم عمر ، قـال    وترك إسم الرجل فأغمى على أبى بكر إغماء       

رحمـك  : أنا ، فقال : من كتب هذا ؟ فقال عثمان : أرنا العهد ، فإذا فيه أسم عمر ، قال          : أبى بكر فقال    
  "اهللا وجزاك ، لو كتبت نفسك لكنت لذلك أهال 

  ! كانت بيعة أبى بكر فلتة وقى اهللا شرها : لم يقل عمر أ -
وحذر عمـر مـن تكـرار البيعـة         ): "عضور مجمع البحوث االسالمية     (ل دكتور محمد عمارة     لذلك يقو 

  .. "  الفجائية التى تمت ألبى بكر 
  !!تخالف آخر غير عمر لشدته باسيطلب أجل الصحابة من أبو بكر ألم 
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خليفـة  ليختاروا ال ) المهاجرين فقط دون األنصار   (ختار عمر سبعة من المهاجرين      افى استخالف عثمان    
  .ين حمنهم ستة مرش

  
وما من شك فى أن النظام الذى وضعه عمر للـشورى           ) :" عميد األدب العربى    (يقول دكتور طه حسين     

 أول مالحظة على هذا النظـام ضـيق  ، وولعله ال يخلو من نقص شديد قد كان نظام ال يخلو من نقص ،    
 له فى األمر شئ وهو عبـد اهللا         يس من سبعة أحدهم يشير ول      هذا المجلس  مجلس الشورى ، فقد ائتلف    

  .............بن عمر ، 
  

وقد فوجئ المسلمون الذين كلفوا حراسة هؤالء المشيرين مفاجأة أليمة حـين رأوا هـؤالء المـشيرين                
قد كنت مـن  ل: ، حتى قال أبو طلحة رئيس الحرس      فى غير ائتالف ،ويتنافسون فى غير وفاق        يختلفون  

   ...نافسوها أن تَ من أن تَدافعوها أخوف منى
قد وسع عمر مجلس الشورى وأكثر فيه من أمثال عبد اهللا بن عمر من أولئـك الـذين يحـضرون                    و  ول

الشورى ويشاركون فيها وال يكون لهم من األمر شئ ، لكان من الممكن أال يتعرض مجلس الشورى لما                  
  .........شك واالختالف التعرض له من 

  
هدوا الشورى ،   ين من بعده أن األنصار كانوا خليقين أن يش        يخطر للمسلم  اهللا ولم    هولم يخطر لعمر رحم   

  فى قـريش   فقد نعلم أن اإلمامة   ين ،   ح ويشاركوا فى االختيار بين المرش     وأن يكون لهم أن يقولوا رأيهم     
مادام المسلمون قد اتفقوا على ذلك ، ولكن ال نعلم أن معنى هذه القاعدة أن قريشا وحـدها هـى التـى               

  .....]   ،مام للمسلمين جميعاإ اإلمام إمام لقريش وحدها ولكنه إلمام ، وليستختار ا
 وصدر سابق وأنظر جذور األنحراف بقلم حسين - وما بعدها٦٠ ص -طه حسين.  د–عثمان ) ١(انظر الفتنة الكبرى (

. م٢٠٠٢األولى  الطبعة –غيبرى بيروت -٣٥٥/٢٥. ب.ص– دار الكاتب العربى - ١٩٦: ١٧٩ ص –عبد اهللا المعتوق 
 دار الكنوز االدبية بيروت لبنان – بقلم نبيل فياض -٨٤- ٤٠ص  –أنظر ايضا كتاب يوم أنحدر الجمل من السقيفة 

 المؤسسة العربية للدراسات –محمد عمارة . انظر الخالفة ونشأة األحزاب االسالمية د.  بيروت لبنان ٧٢٢٦/١١ب.ص
   .)م١٩٧٧) اغسطس( االولى آب  بيروت لبنان الطبعة٥٤٦٠/١١. ب.والنشر ص

  
  :صالحية القرآن لكل زمان ومكان ●

إن :"  فى تعريفـه لإلسـالم قولـه         اإلمام األكبر الشيخ محمود شلتوت    نقل الشيخ خليل عبد الكريم عن       
اإلسالم هو هو الصراط المستقيم وهو عبارة وردت فى القرآن العظيم أكثر من ثالثين مرة وتـدل علـى         

نى ومثلها رغم سموها ال تصلح أن تغدو تعريفا أو تمنح معنى منضبطا بخالف المعنـى                العديد من المعا  
الذى جاءت به نصوص التأسيس وخالصة االنقيـاد والطاعـة واالستـسالم خـالل أعتنـاق العقيـدة                  
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االعتراف ب الدولة التى أسسها فـى       : وفى حال حياته    ) المنصور(المخصوصة والمحددة التى بشر بها      
  .أثرب 

  .الخالدة لكل زمان ومكان  الشريعة هأنلى معنى اإلسالم أو التعريف بدالته إيضيف ثم 
على منصب دينى   أشئون التقديس فى مصر أى وصل إلى        ؤسسة ال م على كرسى    عإن الشيخ شلتوت ترب   
  .فى العالم اإلسالمى 

  
 نحن  ـ مثال ف   وصارت )!قالها يا أبا عبيدة   لو غيرك   (وكما قال عمر بن الخطاب ل أبى عبيدة بن الجراح           

  )! .لو غيرك قالها يا شلتوتا(بدورنا نقول له 
 فيها إال لجوج وال يعارضها إال شـكس وال           ال يمارى  يةعقيدة خالدة صالحة لكل زمان حقيق     فـ اإلسالم   

  .يشكك فيها إال عنيد مخطئ 
دم مـن يحاجـه    أما الشريعة وصالحيتها لكل زمان ومكان فإن صاحب الفضيلة أو فضيلة الصاحب ال يع             

  :ويسائله ما رأيك فى 
  

  ها ؟ننيقهل تجرؤ دولة إسالمية اآلن على تإلخ .. الرق ملك اليمين واإلماء والعبدان = 
ضعف نـصيب الراجـل     ) الذى معه فرس  (= تقسيم اإلسالب والغنائم على المقاتلين ونصيب الراكب        = 

  إلسالمى ؟اأيمكن أن يتم فى أى جيش 
  ئها ؟ا أدـأيصلح حاليا ل..يخ والطائرات  المعركة بعد استعمال الصوارصالة الخوف من ميدان= 
  معرفة مافى األرحام بعد اختراع السونار ما الرأى فيها ؟= 
  صالة االستسقاء بعد ابتداع المطر الصناعى هل مازال لها محل؟= 
  .جسمه والظهار بعد إمكانية معرفة من هو أبو المولود بعد تحليل عينة من دمه ونسيج = 
دودة من الميسور   ما هى ضرورة عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها واألجهزة الحديثة فى دقائق مع            = 

  براءة الرحم أو علقه من المطلق أو الزوج المتوفى؟ ـعليها الجزم ب
  هل من التالزم موافقة ذى رحم محرم للمرأة فى وسائل النقل الحديثة ؟= 
  ! ليا ف ال يشعر ب ألم قطع يدهيمكن تخدير السارق تخديراً ك= 
  !!أوال يستطيع الطب الحديث إعادة اليد ب عملية جراحية بسيطة = 
 وأ من الحتم إقامة الدليل عليها وجود أربعة رجال يرون الميل فـى المكحلـة       -فى جريمة الزنا  -هل  = 

  الصوت والصورة وأيهما أقوى ؟= يجوز شرعا إثباتها ب التسجيل 
أو نصف دينار أى خمسة جنيهات على األكثر تقطع يده والذى يـشترى بـضاعة ب   الذى يسرق ربع   = 

بدون رصيد ال يقطع له أصبع واحد وكذا من يختلس مئـات    ) شيكا(ويعطى صكا   ) مثال(ربع مليون جنيه    
  ...!األلوف من المال العام
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  : ويستمر ذلك المتسائل فى إبداء مالحظاته
 هذه القاعدة تتفق مع وضع المرأة هذه األيام بعد حصولها على           شهادة المرأة نصف شهادة الرجل هل      -

  أعلى الشهادات من أرقى الجامعات ؟
  
تغيرت األوضاع االجتماعية ب الكلية عن مثيالتهـا      وكذا نصيبها فى الميراث هل ينسجم حاليا بعد أن           -

  .وقت أن ظهرت النصوص التى شرعتها 
  

 على خلود الشريعة وصالحيتها ل كل زمان ومكان إلى مراجعة           – يا صاحب الفضيلة     –أال يحتاج التأكيد    
  مستأنية ؟

  
  .إن من البديهى أن هذا المتسائل ينتظر ردودا من الفعل ال من النقل    

لقد قدمنا هذين المثلين كبرهان على أن النصوص المقدسة التأسيسية أكثر صـراحة وأوفـى طبيعيـة                 
وقيم مما طرحه ويطرحه المفسرون واألصـوليون والفقهـاء         وأنضر وجها فيما تقدمه من مكان ودوال        

  ."قدامى ومحدثون 
– الطبعة األولى – دار مصر المحروسة للنشر -١٢٤: ١٢٢ السفر الثانى ص – خليل عبد الكريم –النص المؤسس (

  )٢٠٣٥/٢٠٠٢ رقم اإليداع – ٢٠٠٢القاهرة 
  

 هو أن تعاليمه الواردة فى – أى دين –لدين إن اإلفتراض األساسى فى ا :" مينألذلك يقول حسين أحمد 
  ".  النص المقدس صالحة للكافة فى كل زمان ومكان 

- ٠٠-٣٤٧٠-٣ الترقيم الدولى -٤٨٤٠/١٩٩٢ رقم االيداع -  دار سعاد الصباح للنشر-٩٧ ص –دليل المسلم الحزين (
٩٧٧(  
  

االفتراض موجود فيقـول أن القـرآن       ان هذا   :") االستاذ بجامعة األزهر  (ويخبرنا دكتور محمود توفيق سعد      
  .صالح ومصلح كل زمان ومكان 

  )١١٦٢٠/٩٥ رقم اإليداع -١٩٩٦ الطبعة األولى – الناشر مكتبة وهبه بعابدين – ٤ ص-تغييب اإلسالم الحق(
  

، ! وحتى يتضح األمر ندرس على سبيل المثال  الحدود الواردة فى القرآن  وهل تصلح لهـذا الزمـان ؟   
  :هو المستشار محمد سعيد العشماوى مستشار مسلم ل من دراسة ولم نرى أفض

والساِرقُ والساِرقَةُ فَاقْطَعواْ َأيِديهما جزاء ِبما كَسبا نَكَاالً من اللِّه واللّه            ":فى القرآن   : حد السرقة   ) ١([
  " ِإن اللّه يتُوب علَيِه ِإن اللّه غَفُور رِحيم عِزيز حِكيم ، فَمن تَاب ِمن بعِد ظُلِْمِه وَأصلَح فَ

  ) .٣٨،٣٩:المائدة(
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 بهذا المعنـى  – فال يدخل فيها   مال على وجه الخفية واالستتار ،     ويقصد بالسرقة المحدود عليها ، أخذ ال      
وأنه قـال  " ليس على الخائن وال على المختلس قطع   :" روى عن النبى أنه قال      (  المختلس والمنتهب    –
كما روى عن على بن أبى طالب أنه سئل عن المختلس والمنتهـب فقـال               " . ليس على المنتهب قطع   :"
المختلس هو من يخون األمانة ، فيحوز الشئ لصالح غيره ثم يغير نيته فيحوزه              و" ) . فيهاتلك ال شئ    "

  .لنفسه ، أما المنتهب فهو الخاطف 
سروق ماال متقوماً ، أى تحسب له قيمة ، ال شبهة فى قيمتـه وال  ويشترط لهذه السرقة أن يكون الم         

، وأال تكـون    ) اختلف فيها إذا كان الحد األدنى دينار أو عشرة دراهـم            (قصور ، وأن يبلغ قيمة معينة       
  .للسارق شبهة ملك فيه ، وأن يكون فى حزر يخرجه منه وينقله إلى غير مكانه 

  
 حتى يصدق على الشخص وصف الـسارق الـذى   ةرقسى تكرار الط العود ، أبعض اشتراالوأضاف      

 أال تكـون  ستلزم الـبعض اكما . حد وأنما يلزم له التكرار ورد فى اآلية ، وهو وصف ال يتحقق بفعل وا       
فقد رفض عمر بن الخطاب أن يقيم حد السرقة على غلمان لعربـى سـرقوا        . ه  بالسارق حاجة لما سرق   

  . الناقة مضطرين لجوعهم وحاجتهم إلى سد رمقهم اناقته ، لما رآه من أنهم سرقو
  

على  تتحقق فيلزم بها الحد ، وهو ال ينطبق          ن يصعب أ  من ذلك يخلص أن حد السرقة يتطلب شروطاً           
من يسرق أموال الدولة ، ألن لكل فرد حقا فى مال الدولة ، وهذا الحق هو ما يسمى شبهة الملـك فـى          

هذا فضالً عن عدم انطباق النص على المختلس الذى يحـوز مـال   . تقوم المال ، ترتفع به الجريمة فال     
 خائنـاً بـذلك     –أو الهيئة   –الحكومة أو أى مؤسسة ثم يغير نيته فيحوز لنفسه ما كان يحوزه للحكومة              

    .األمانة 
  
  : على ثالث مراحل –نزل تأثيم الزنا ، وتقدير عقوبته  :حد الزنا ) ٢(

ْأِتين الْفَاِحشَةَ ِمن نِّسآِئكُم فَاستَشِْهدواْ علَيِهن َأربعةً منكُم فَِإن شَِهدواْ فََأمِسكُوهن ِفـي             والالَِّتي ي  :"األولى  
  ) .١٥: النساء" (الْبيوِت حتَّى يتَوفَّاهن الْموتُ َأو يجعَل اللّه لَهن سِبيالً 

  . البيوت حتى الموت أو قيام سبيل من اهللا والعقوبة فى هذه اآلية هى الحبس فى
 واللَّذَان يْأِتياِنها ِمنكُم فَآذُوهما فَِإن تَابا وَأصلَحا فََأعِرضواْ عنْهما ِإن اللّه كَان تَوابا رِحيما               :"وفى الثانية   

األمر فـى   د ، والذى يحدده ولى      والعقوبة فى هذه اآلية هى مجرد اإليذاء غير المحد        ) ١٦: ٤النساء  " (
  . كل حالة على حدة حسب ظروفها 

الزاِنيةُ والزاِني فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد منْهما ِمَئةَ جلْدٍة ولَا تَْأخُذْكُم ِبِهما رْأفَةٌ ِفي ِديِن اللَّـِه ِإن                   :"وفى الثالثة 
  )٢: النور" ( ِر ولْيشْهد عذَابهما طَاِئفَةٌ من الْمْؤِمِنينكُنتُم تُْؤِمنُون ِباللَِّه والْيوِم الْآِخ

  



 ة للدین المقارنالموسوعة العلمی
 

 ٦٤

 هى الجلد مائة جلدة لكل من الزانى والزانية ، غير أن النبى عاقـب               - فى القرآن  –فالعقوبة على الزنا    
ن بالرجم ، وقيل فى ذلك أنه كانت ثمة آية فى سورة األحزاب تقضى برجم الزانى والزانيـة المحـصني                  

وأن نص اآلية قد نـسخ أى       " : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما لبتة نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم           "
حكـم فـى    ويؤخذ على هذا القول أن ليس ثمة        .  ساريا   - وهو الرجم  –ا  هرفع من القرآن ، وبقى حكم     

ن أن ينـسخ نـصها      اإلسالم قد نُسخ نصه بالرفع من اآليات وبقى مع ذلك ، وأن عقوبة الرجم أخطر م               
  .ويبقى حكمها ، هذا فضال عن اآلية المقال بأنها نُسخت ليست من النسيج البيانى للقرآن 

كما روى أن النبى قضى على فتـى زان بالجلـد           " الثَّيب بالثيب جلد مائة والرجم    "وروى فى الحديث أن     
  ...وهى محصنة بالرجم–والتغريب وقضى على شريكته 

  
 –فـرج المـرأة    أن يولج الرجل قـضيبه فـى   – المحدود عليه   –إن المقصود بالزنا     وبعد ذلك ، ف       
دثت مالمـسة أو أمكـن أن يمـر          بحيث ال يمر بينهما خيط ، فال يقام الحد إذا ح           -رد فى المكحلة  ركالم

  . أربعة شهود عدول - رأى العين–كما يشترط إلقامة الحد أن يرى الفعل . الخيط
  

–وهـى    . جريمة من الصعب إثباتها    بأركانها وشروطها ،     -فى التشريع اإلسالمى   –فجريمة الزنا        
 فى مفهوم التـشريع الجنـائى       – تكون أدنى إلى الفعل العلنى الفاضح        –بصورة يمكن إثباتها    إن حدثت   
.  الذى ال يتروع عن الظهور أمام المأل بما يخدش الحياء ويشيع الفاحشة بين أبناء المجتمع                 -المعاصر

ك أنها إن حدثت فى الخفاء أو دون أن تتوافر أركانها أو بغير أن يشهدها أربعة عدول ، تفلت من احد               ذل
  .المقرر وتصبح إثما دينيا ملعونا فى الدنيا مجاوى عليه فى اآلخرة

  
شُهداء فَاجِلدوهم ثَمـاِنين    والَِّذين يرمون الْمحصنَاِت ثُم لَم يْأتُوا ِبَأربعِة         :"وفى القرآن    :ذف  حد الق ) ٣(

          الْفَاِسقُون مه لَِئكُأوا ودةً َأبادشَه ملُوا لَهلَا تَقْبةً ولْدج،            اللَّـه وا فَـِإنلَحَأصو ِد ذَِلكعوا ِمن بتَاب ِإلَّا الَِّذين 
 ِحيمر ٥-٤: النور" (غَفُور.(  
ين يرمون الْمحصنَاِت الْغَاِفلَاِت الْمْؤِمنَاِت لُِعنُوا ِفي الدنْيا والْـآِخرِة ولَهـم            ِإن الَّذِ   "-كذلك–وفى القرآن   
 ِظيمع ذَاب٢٣: النور" (ع.(  

بما أصبح يعرف   (فكلتا اآليتين أثمت قذف المحصنات ، واآلية األولى وحدها هى التى بينت قدر العقوبة               
  ).بالحد

  
ذف وصف الفسق ولعنه فى الدنيا واآلخرة ، كمـا          اة الجلد ، فإن اآليتين ألحقتا بالق      وفضال عن عقوب      

قدرت اآلية األولى جزاء آخر ، هو إسقاط شهادته ، وعلة ذلك أنه لم يصبح بما اقتراف عدال يمكـن أن                   
جتمـع   جزء من النسيج اإلسالمى الذى قصد أن يكون الم        - بهذا التقدير  –فاآلية  . يركن إلى صحة قوله     
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كله فاضال تقيا، وأن يستبعد من صميمه كل من يتيقن أنه حاد عن العـدل أو جـاوز الفـضل أو عبـث       
  .بالتقوى 

  
  ]    . وواضح أن الحكم القرآنى اقتصر على تأثيم قذف المحصنات من النساء وأنه لم يؤثم قذف الرجال   
القانون واإلسالم السياسى لنفس المؤلف ومقاالته أنظر ايضا الشريعة و.  مصدر سابق -١٢٦: ١٢١ ص -أصول الشريعة(

  )م١٩٨٨فى مجلة أكتوبر فى أبريل 
  

ن النبـى فإنـه ال يـساير هـذا          واضح من النماذج الثالثة أن تطبيق الحدود القرآنية إن كان يساير زم           
  !!الزمن

  
م الشريعة إن لم تتكيف ن أحكاأ :) جامعة عين شـمس –استاذ الفلسفة اإلسالمية (لذلك يقول الدكتور سيد القمنى     

مع المتغيرات باجتهاد واضح فإنها ستؤول وحدها إلى الظل ثم إلى التعطل كما تعطلـت أحكـام آيـات                   
قرآنية أخرى تصل إلى حوالى ثالث وعشرين آية ، تتعلق بالرق والسبايا وملك اليمين ، بعد أن ارتقـى               

  .البشر عن تلك الوصمة التى لطخت جبين البشرية طويال 
 رقم – ١٩٩٨ الطبعة االولى فبراير – مؤسسة روز اليوسف – كتاب شهرى –الكتاب الذهبى  –٢٢٣ ص–سؤال اآلخر ال(

  .)٤٠٢٦/٩٨االيداع 
  

فهذا يتعـارض مـع كونـه    .. الفقهاء قالوا بتقديم المصلحة على النص إذا تعارضا    وإذا كان بعض        
  ) مصدر سابق-١٢٠ ص– الدينى نقد الخطاب(                  . لكل زمن ومكان صالحا

  
:" لرحم يقول عبد الهادى عبد الرحمن     وبالنسبة لفترة العدة مثالً وهى أربعة أشهر وعشر الستبراء ا              

بغض النظر النظر عن الحديث المنسوب الى ابن مسعود من أن تكون الجنين يأخذ أربعة أشـهر حتـى                   
 مسعود وغيره فى وقتها ، فإن المحدد لمـدة العـدة      تنفخ فيه الروح ، وهو تفسير قد يكون مقبوال البن         

األربعـة  (هو ظهور الحمل من عدمه ، فإن كان الناس يتأكدون من وجود حمل المرأة بعد هـذه المـدة            
، فما بال ناس هذا العصر الذين يستطيعون التيقن من حمل المرأة فى فتـرة مبكـرة      ) أشهر وعشر ليال  

 وذلك حين نمد الخط على استقامته ؟ هل         –قت كثيراً فى المستقبل      وقد يختصر هذا الو    –جدا من الحمل    
أن نعتبر فترة العدة تنتهى وقت التيقن من عدم الحمـل بإحـدى الوسـائل               ) الجابرى(يتيح لنا االجتهاد    

العلمية الحديثة ؟ ألسنا فى الحالة هذه سنخالف النص صراحة أو سنتجاوزه أو ننساه ، وهنا سنـسقط                   
  ) .لوجيااأليديو(فى فخ 

        الترقيم الدولى-١٩٩٨ الطبعة االولى – االنتشار العربى ببيروت – سينا للنشر بالقاهرة -٢٣٧ ص–سلطة النص (
1 84110178  ISBN(  
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  .. شكل المصحف ونقطه●
  )!التشكيل(لم يكن مصحف عثمان بالنقط والشكل 

  :اصل مفتى الديار المصريةرطبى يقول دكتور نصر فريد وونقال عن الجامع آليات القرآن للق
وأما شكل المصحف ونقطه فروى أن عبد الملك بن مروان أمر به وعمله فتجرد لذلك الحجاج بواسـط           " 

وألف أثر ذلك بواسط كتاب فـى       . وجد فيه وزاد تحزيبه وأمر وهو والى العراق الحسن بن يعمير بذلك             
إن أول من نقط المصحف أبو األسود الـدؤلى     .وأسند الزبيدى فى كتاب الطبقات إلى المبرد        . القراءات  

  ." يحيى بن يعميرهكان له مصحف نقطوذكر أيضا أن ابن سيرين . 
  )٢٠ ص -١٩٩٩ يناير ١٤ -جريدة االهرام (

  
  . ول بدون نقط وال شكل تب فى المصحف اإلمام ، بالرسم األإن القرآن قد ك:" ويقول ابن الخطيب 

وذلك للخطأ الموجـود فـى الرسـم        (مة على عجمة والتباساً على التباس       وفى هذه الحال تزداد الكلمات عج     
   " .المستحيالتبشبة أ على صحته مستحيلة أو وتصير قراءة القرآن ،) اإلمالئى ، والنعدام النقط والشكل 

ر الباز  دا– وما بعدها ٦٥ ص–الخالف بين الرسم القديم والهجاء الحديث :  عنوان كتاب الفرقان البن الخطيب تحت(
  ) لبنان – دار الكتب العلمية بيروت –للنشرمكة المكرمة 

  
 القرآن هو معجزة اإلسالم وإعجازه لغوى فكيف يكتب فـى اللـوح             أنسالمى   الفكر اإل  فىومن المعلوم   

  .المحفوظ بدون النقط والشكل وينزل هكذا مما أدى الى تعدد القراءات وتكفير البعض للبعض 
  

، أما ضبط الكلمات بالشكل) : جامعة القاهرة- كلية اآلداب–رئيس قسم اللغة العربية (فف خلي ويقول دكتور يوس  
 ضبط أواخر الكلمات بحركات اإلعراب ، وهو ما يسمى بإعراب المصحف ، فقد تم               – بعبارة أخرى    –أو  

ن أبيـه   بأمر من أميرها زياد ب٦٧على يد أبى األسود الدؤلى قاضى البصرة أيام األمويين المتوفى سنة      
 ، وذلك لما كثر دخول األعاجم فى اإلسالم ، وفشا اللحـن علـى ألـسنة المتكلمـين                   ٥٣المتوفى سنة   

وكانت حركات اإلعراب التى وضعها أبو األسود نقطة فوق الحرف للداللـة علـى الفتحـة ،                . بالعربية  
 يـسمى بإعجـام     أما وضع النقط على الحروف المتـشابهة أو مـا         . ونقطة تحته الداللة على التنوين      

وهو تلميذ أبى األسود ، وكان ذلك فى أثنـاء   ٩٩نصر بن عاصم المتوفى سنة المصحف فقد تم على يد     
وقد وضعت هذه النقط على الحـروف بمـداد         .  على العراق    ٩٥والية الحجاج بن يوسف المتوفى سنة       

األمر على هذا الصورة حتى     وأستمر  . يخالف لون المداد الذى وضعت به نقط أبى األسود تمييزاً بينهما            
 فاستبدل بنقط اإلعراب حركات اإلعراب المتداولة بيننا اليـوم ،     ١٧٠الخليل بن أحمد المتوفى سنة      جاء  

  .الفتحة والكسرة والضمة والتنوين 
   .ومع األسف ضاعت نسخ المصاحف العثمانية عبر التاريخ ، ولم يصل إلينا منها شئ 

  ) الناشر مكتبة غريب بالفجالة -٥٣ ص -دراسات فى القرآن الحديث(
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  )..العليم – العدل - القدوس(آيات تتعارض مع كون اهللا 
  ا "):١٢٣:األنعام(ففىواْ ِفيهكُرما ِليِرِميهجم ٍة َأكَاِبريلْنَا ِفي كُلِّ قَرعج كَذَِلكو" ...  

  ؟؟يتوافق هذا مع اله قدوس عادلفهل والمكر هنا هو الفسوق وانتشار الشر والعصيان بحسب التفاسير 
  

   ُل                 ") :١٦:األسراء  (وفىـا الْقَـوهلَيـقَّ عـا فَحقُواْ ِفيها فَفَسِفيهتْرنَا مرةً َأميقَر ِلكنَا َأن نُّهدِإذَا َأرو 
   فإذا كان اهللا يأمر بالفسوق فبماذا يأمر الشيطان ؟؟ ."فَدمرنَاها تَدِميرا 

  . " ونَفٍْس وما سواها ، فََألْهمها فُجورها وتَقْواها) :"٨، ٧: الشمس(وفى 
   وكيف يحاسب اهللا الفاجر إذن؟؟هو الملهم بالفجور؟؟" العدل " "القدوس"فهل اهللا 

  

  ٢٢٣:البقرة (فى " (َأنَّى ِشْئتُم ثَكُمرفَْأتُواْ ح ثٌ لَّكُمرح آُؤكُمِنس... "  
أخرج ابن جرير وأبو يعلى وابن مردويه من طريق زيد بن أسلم عن عطـاء       :" اآلية اآلتى    جاء فى شرح  

بن يسار عن أبى سعيد الخدرى أن رجال أصاب امرأته فى دبرها فأنكر النـاس عليـه ذلـك ، فأنزلـت           
  ".اآلية) "نساؤكم حرث لكم(

 أدبارهن ، وأخـرج الطبرانـى   أنزلت هذه اآلية فى إيتان النساء فى: وأخرج البخارى عن ابن عمر قال   
رخصة فى إتيـان    ) نساؤكم حرث لكم  () ص(إنما أنزلت على رسول اهللا      : عنه قال فى األوسط بسند جيد     

  .الدبر
فأنكر ذلك الناس ، فـأنزل  ) ص(وأخرج أيضا عنه أن رجال أصاب امرأة فى دبرها فى زمن الرسول اهللا            

  ) .نساؤكم حرث لكم(اهللا 
  )حمزة النشرتى توزيع االهرام. د. تحقيق أ– الجزء الثانى – ٦٨ ص-للسيوطى –أسباب نزول القرآن (

  

  هذا من قداسة اهللا وعدالته ؟؟ فهل 
  ةً) :"٢٤:لنساءا(جاء فىفَ ِريض نهورُأج نفَآتُوه نتُم ِبِه ِمنْهتَعتَما اسفَم   "...  

) وهو من هو    (  وغيرهم أن عبداهللا بن مسعود       مام السيوطي مام الرازي واإل  جاء في تفسير الطبري واإل    
) شهر كتـاب الـوحي      أوهو  ( وأبي بن كعب    ) مان القرآن   هو حبر األمة وترج   و( وعبد اهللا بن عباس     

فما أستمتعتم به   " وجميعهم كان يقرأها قراءة مختلفة نصها       ، ن هذه االية نزلت في المتعة       أكانوا يرون   
ويقسمون أنهـا هكـذا     ، ) إلي أجل مسمي    ( بإضافة  " ن فريضة   منهن إلي أجل مسمي  فآتوهن أجوره      

ة وسعيد بـن المـسيب       تابعون أجالء مثل مجاهد وقتاد     – في ذات المراجع     – وعلي هذا تابعهم     ،نزلت  
  .وغيرهم كثير

 ص أحمد صبحي منصور األستاذ باألزهر.  تقديم د–فرج فودة . د– كتاب زواج المتعة   و- أنظر المصاحف للسجستانى[
 – ٩٧٧- ٥٠٩٠-٢٤-٥ الترقيم الدولي – ٩٣ /٢٨٣٧ رقم االيداع ١٩٩٣ الدار العربية للنشر الطبعة االولي يناير ١٠٩

 دار الباز – وما بعدها ١٠٦ ص-)رض (قراءة بعض الصحابة : أنظر أيضا كتاب الفرقان البن الخطيب تحت عنوان 
  ] لبنان– دار الكتب العلمية بيروت –للنشرمكة المكرمة 
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،  بينهما ثالث ليالي   أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما     : " وجاء في السنة النبوية الحديث الصحيح التالي        
  "  يتزايدا أو يتتاركا تتاركا نفإن أحبا أ

 ميالدية ٢٠٠٣  مكتبة األيمان بالمنصورة طبعة - باب النكاح-  ١٠٨٩ ص –) ٥١١٩( الحديث رقم –صحيح البخاري [ 
  ]رؤوف سعد ضبط طه عبد ال –

   
حاديث عن جابر بن عبد اهللا  تفيد االستمتاع علي عهد الرسول وابي بكر وعمر وان الذي                 أوهناك ثالثة   

  : حرمها هو عمر 
قدم : قال عطاء   : قال  . خبرنا ابن جريج    أ .حدثنا عبد الرازق  . واني  حدثنا الحسن الحل   : ( حديث األول ال

. نعـم فقـال   . ثم ذكروا المتعـة     . فسأله القوم عن أشياء     . له  جابر بن عبد اهللا معتمرا فجئناه في منز       
  .  رواه االمام مسلم)وأبي بكر وعمر ) ص(استمتعنا علي عهد رسول اهللا 

  
: بو الزبير قال  أأخبرني  .أخبرنا ابن جريج    .لرازق  احدثنا عبد   . حدثني محمد بن رافع      : ( الحديث الثاني 

علي عهد رسـول اهللا  ، األيام ،بالقبضة من التمر والدقيق ، متع كنا نست: سمعت جابر بن عبد اهللا يقول       
  .حتي نهي عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ،وأبي بكر ) ص(
  

عـن  ، عن عاصم " يعني ابن زياد" حدثنا عبد الواحد . حدثنا حامد بن عمر البكرواي      : ( الحديث الثالث 
ابن عباس وابن الزبيـر اختلفـا فـي         : آت فقال   فأتاه  . كنت عند جابر بن عبد اهللا       : قال  ، بي نضرة   أ

ثـم نهانـا عنهمـا    ) . ص(فعلناهما مع رسول اهللا : فقال جابر ) . متعة النكاح ومتعة الحج    ( المتعتين  
  ) فلم نعد لهما . عمر 

  ] م ٢٠٠١ طبعة دار الهيثم ٣٤٤ ص١٤٠٧ – ١٤٠٤  باب نكاح المتعة حديث - كتاب النكاح –صحيح مسلم [ 
  )" رض(أول من حرم المتعة عمر بن الخطاب " ): ١١٧ص ( للعسكري"األوائل" في كتاب لذلك جاء

  ]م ١٩٩٧ دار الكتب العلمية بيروت طبعة ١١٧كتاب األوائل للعسكري ص[ 
  !فهل اهللا يسمح بالزنا ؟؟ ألن زواج المتعة معلوم عند أهل السنة أنه زنا وبغاء

    ٤:طالقال(جاء فى: ( " ِئساللَّاِئي يرٍ         وثَلَاثَةُ َأشْه نتُهفَِعد تُمتَبِإِن ار اِئكُمِحيِض ِمن نِّسالْم ِمن اللَّـاِئي   نو
نلَهمح نعضَأن ي نلُهاِل َأجملَاتُ الَْأحُأوو نِحضي لَم  "...   

  !!لصغرهن لالئى لم يبلغن المحيضا و:مامان الجالالن  وغيرهما قال اإل
  . سنوات ، أى لم تبلغ المحيض ٩أو ٨ أن النبى بنى بعائشة وهى إبنةلوم ومع

  ..أال يتعارض هذا مع صفات اهللا من القداسة والعدل ؟؟
  القرآن و اللمم :  

تنبون كبائر اإلثم والفواحش : " )٣٢النجم(فقد جاء فى  ْ َالذین یج ِ َ ِ َ ِ َ َِ ََ ْ ْ َِّ ِ ْ َ َ ُ َإال اللمََ َّ َّ َّم إنِ ِ ُ ربكَ واسع َ ِ َّ ِالمغفرةََ َ ِ ْ َْ"...  
َال اللمم: (قال القرطبى فى تفسیره  َ َّ ُوھى الصغائر التى ال یسلم من الوقوع فیھا إال من عصمھ هللا وحفظھ، وقد أختلف ) َّ

َاللمم:(أبو ھریرة وابن عباس والشعبىفى معناھا، فقال  َ أن ھذه اآلیة نزلت فى  :  وذكر مقاتل بن سلیمانكل ما دون الزنى،) َّ
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ًان یسمى نبھان التمار، كان لھ حانوت یبیع فیھ تمرا، فجاءتھ امرأة تشترى منھ تمرا فقال لھارجل ك إن داخل الدكان ما ھو خیر : ً
ما من شئ یصنعھ الرجل إال یا رسول هللا، : فقال) ص(من ھذا، فلما دخلت راودھا فأبت وانصرفت فندم نبھان، فأتى رسول هللا 

وكذا قال ابن مسعود وأبو سعید " ھود"فنزلت ھذه اآلیة، وقد مضى فى آخر " ٍلعل زوجھا غاز ":وقد فعلتھ إال الجماع، فقال
  .إن اللمم ما دون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة والمضاجعة: ُالخدرى وحذیفة ومسروق

  )م٢٠٠٢ طبعة - ر الجزء السابع عش–دار الحدیث بالقاھرة -) مجلدات١٠ (٩ ج-٩١ ص–الجامع ألحكام القرآن للقرطبى (
  

هو صغائر الذنوب كالنظرة    ) ِإلَّا اللَّمم الَِّذين يجتَِنبون كَباِئر الِْإثِْم والْفَواِحشَ       (:وفى تفسير الجاللين قاال   
   .والقبلة واللمسة فهو استثناء منقطع والمعنى لكن اللمم يغفر باجتناب الكبائر

 وقد طبع بتصريح من مشيخة األزهر الشريف ومراقبة البحوث الثقافية –مرلى  طبعة الش–) ٣٢:النجم(تفسير الجاللين (
محمد اسماعيل المدرس .  تحقيق وتعليق د-١٩٧٧/ ٥/ ٥ بتاريخ ٢٩٧االسالمية، وتقرير اللجنة المختصة الصادر برقم 

   )بجامعة األزهر، وعضو لجنة مراجعة المصاحف باألزهر الشريف
  

زنا العینین النظر، وزنا الشفتین التقبیل، وزنا الیدین البطش، وزنا : "  ابن مسعود قالوجاء فى تفسیر ابن كثیر عن
ُویصدق ذلك الفرج أو یكذبھالرجلین المشى،  ُ َاللمم وإال فھو ً، فان تقدم بفرجھ كان زانیا، ُ َ ".           وكذلك قال مسروق والشعبى". َّ

  ) سابق مصدر-٤٣٥ ص-٧ ج–) ٣٢النجم (–تفسیر ابن كثیر (
  

، أدرك ذلك ال محالة كتب على ابن آدم حظھ من الزنا، -  تعالى–إن هللا  ":أنھ قال) ص( ھریرة عن النبى ىوفى روایة أب
َّفزنا العین النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتھى،  َ  رواه اإلمام أحمد فى مسنده "َوالفرج یصدق ذلك أو یكذبھَ

  ) مصدر سابق- ٤٣٥ ص-٧ ج–تفسیر ابن كثیر(. د الرازقوالبخارى ومسلم من حدیث عب
  

وقـال  ). البخارى، ومسلم(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين :  السابق رواه الحاكم وقال   والحديث
  .على شرط البخارى ومسلم: الذهبى فى التلخيص

  
 الجبر فى القرآن:  

َأن يِضلَّه يجعْل صدره   يشْرح صدره ِلِإلسالَِم ومن يِردفَمن يِرِد اللّه َأن يهِديه) :" ١٢٥:األنعام (جاء فى 
   "  السماء كَذَِلك يجعُل اللّه الرجس علَى الَِّذين الَ يْؤِمنُون ضيقًا حرجا كََأنَّما يصعد ِفي

  " تَِجد لَه سِبيالً لَّ اللّه ومن يضِلِل اللّه فَلَنَأتُِريدون َأن تَهدواْ من َأض):" ٨٨: النساء (وفى 
  "فَمن يهِدي من َأضلَّ اللَّه وما لَهم من نَّاِصِرين) :"٢٩: الروم(وفى 
  " .يضِلِل اللّه فَلَن تَِجد لَه سِبيالً ومن  :")١٤٣: النساء(وفى 
  " ه فَما لَه ِمن هاٍد ومن يضِلِل اللّ  :")٣٣: الرعد(وفى 
  " ..ومن يضِلِل اللَّه فَما لَه ِمن وِلي من بعِدِه  "):٤٤: الشورى (وفى
  " .اللّه يضِللْه ومن يشَْأ يجعلْه علَى ِصراٍط مستَِقيٍم من يشَِإ "):٣٩: االنعام(وفى
  " ِمنُواْ ِإالَّ َأن يشَاء اللّه ما كَانُواْ ِليْؤ) :" ١١١:االنعام (وفى 
  "  ُأولَـِئك الَِّذين لَم يِرِد اللّه َأن يطَهر قُلُوبهم) :" ٤١:المائدة(وفى 
  "   ِإنَّك لَا تَهِدي من َأحببتَ ولَِكن اللَّه يهِدي من يشَاء) :"٥٦:القصص(وفى 
  .وغيرها كثير .  " لّه ِفتْنَتَه فَلَن تَمِلك لَه ِمن اللِّه شَيًئاومن يِرِد ال) :" ٤١:لمائدةا(وفى 
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ولكى ال يطلع علينا أحد يتأول هذه اآليات بعيداً عن مدلول الفاظها نورد حديثاً من أحاديث السنة التـى                   
  :تنتصر للجبر وتؤيد ما فهم من اآليات السابقة

عن أبى هريرة عـن  : ما من المسانيد وهذا لفظ البخارى وغيره) كتاب القدر(جاء فى البخارى ومسلم  [ 
حاج موسى آدم ، فقال له أنت الذى أخرجت الناس من الجنة بذنبك واشقيتهم ؟ قـال                 : قال  ) ص(النبى  
يا موسى ، أنت الذى اصطفاك اهللا برساالته وبكالمه أتلومنى على أمر قد كتبه اهللا علـى قبـل ان          : آدم  

  .فحج آدم موسى : قال رسول اهللا – على قبل ان يخلقنى  اهللاهقدر: أو –يخلقنى 
  ]غلبه فى الحجة " : حج آدم موسى"ويقول ابن كثير ومعنى 

  ) مصدر سابق-٢٨٧، ٥/٣١٥- تفسير ابن كثير (
  

 ، باب قدر على ابن )٢٦٥٤( حديث تصريف اهللا تعالى القلوب كيف شاء  :انظر ايضا صحيح مسلم باب
   .٢٦٥٧ حديث آدم خطة من الزنى وغيره
  )١٨٧٢٥/٢٠٠٣ رقم االيداع - القاهرة–طبعة دار ابن الهيثم (

  
وِلينَا فَاغِْفر لَنَا وارحمنَا  ِإن ِهي ِإالَّ ِفتْنَتُك تُِضلُّ ِبها من تَشَاء وتَهِدي من تَشَاء َأنتَ "لذلك قال له موسى 
الْغَاِفِرين رَأنتَ خَيو. "  

  وغيرها كثير 
  !!؟)العدل( وهو ما يتعارض مع عداله اهللا ال تنتصر مثل هذه اآليات للجبرأ: لسؤال وا
  
 ا) :" ٣٦:االحزاب ( وفىرَأم ولُهسرو ى اللَّهْؤِمنٍَة ِإذَا قَضلَا مْؤِمٍن وِلم ا كَانمةُ  ورالِْخي ملَه كُونَأن ي

سرو ِص اللَّهعن يمو ِرِهمَأم ِمنِبينًا ولَهلَالًا ملَّ ضض فَقَد. "  
ن هذه اآلية نزلت فى زينب بنت جحش عندما رفضت الزواج        أسباب النزول   أمعت كتب التفاسير و   قد أج و

  .من زيد بن حارثة فأمرها اهللا ورسوله بالزواج 
بـدأ االختيـار     أين م  وهو اكراه فتاة على الزواج مما ال تريده ؟؟        ! فهل هذا يناسب عدل اهللا ورحمته ؟؟      

  الحر؟؟
  !!والغريب أن هذا الزواج انتهى بالطالق 

   : النبى والنساء: تحت عنوان"من السيرة النبوية"انظر القصة بالتفصيل فى بحث 
  
  الْقَنَاِطيِر) :" ١٤:آل عمران (فىو ِنينالْباء والنِّس اِت ِمنوالشَّه بِللنَّاِس ح نيز ِة ِمنقَنطَرِب  الْمالـذَّه 

  " .حسن الْمآِب واَألنْعاِم والْحرِث ذَِلك متَاع الْحياِة الدنْيا واللّه ِعنده والِْفضِة والْخَيِل الْمسومِة
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لقد أجمع المفسرون على أن النساء والبنين وقناطير الذهب والفضة والخيل المسومة            :"  نضال   .تقول د 
) ى ما تـشتهيه األنفـس     أ(من الشهوات    هي) الزرع(والحرث) اإلبل والبقر والغنم  (ألنعام  وا) الحسان  (

  .وكل ذلك متاع الحياة الدنيا ، زينها اهللا ابتالء أو الشيطان 
  

وى األنعـام   هل يمكن أن يضع القرآن المرأة على مست       :  هنا يقع المرء فى حيرة ويحق له أن يتساءل          
وشهوة ؟ أم أن هذا ما فهمه السلف        ) ما ينتفع به من األشياء      (برها متاعا   ن يعت أو، من إبل وبقر وغنم     

ن ذلك يلبى رغبات الرجال فى ذلك الوقت حيث كـان  أل، من اآلية أو أرادوا أن يفهموها على هذا الشكل   
، المجتمع رجاليا مائة فى المائة ؟ وقد طغى هذا الفهم على الوعي االسالمى على امتداد قرون طويلـة                   

  " لقد عوملت المرأة بناء على هذا الفهم المغلوط و
 الطبعة – ١٧٥ص– لبنان - بيروت–دار الطليعة –نضال عبد القادر الصالح .  د- التفكير بدل من التكفير-هموم مسلم(

  )١١١٨١٣ب .ص – ) ١٩٩٩يونيه (خيزران–األولى 
  

اع وجد لخدمـة الرجـل وإشـباع        لقد تحولت المرأة فى الفكر الديني إلى مت       : " قول  يوفى موضع أخر    
لم يعد يحـسب   اكم، ولم يعد ينظر إليها على أنها نفس إنسانية . شهواته ورغباته الدنيوية والجنسية 

  )١٨١المصدر السابق ص(            "حساب إلحساسها وال لحاجتها ورغباتها 
" . النساء"هذه الشهوات   لقد ذكر أن الشهوة األولى من       ...) :"مفكر سورى (ويقول دكتور محمد شحرور     

؟ فـإذا كـان     هل النساء المقصودات فى هذه اآلية هن أزواج الرجال          : فالسؤال الذى يطرح نفسه اآلن      
زيـن  (والناس هم الذكور واإلناث معاً ولم يقل ) ١٤:آل عمران ) (زين للناس: (األمر كذلك ، فلماذا قال     

   فـإذا كـان  )ذلك متاع لحياة الـدنيا : (ى نهاية اآلية ؟ هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى قال ف         ) للرجال
فهل هذا يعنى أن المرأة حاجة كالطعام والشراب والبيـت والـسيارة            ، المقصود بالنساء أزواج الرجال     

ردت في الشهوات مع    ووالحذاء ؟ ومن ناحية أخرى أيضا إذا كان المقصود بالنساء أزواج الرجال فقد و             
 هذا الفهـم    .م التي هي الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم والماعز واإلبل           الخيل المسومة ومع األنعا   

والمسلمين بشكل عام بأن يعـاملوا المـرأة كـالغنم          ، الخاطئ الشنيع هو الذي سمح للفقهاء المسلمين        
  "والبقر وعلى أنها شئ من األشياء 

 رقم اإليداع – ١٩٩٢–مصر –    الطبعة األولى –  القاهرة- دار سينا للنشر- ٦٤١ص– قرأه معاصرة –الكتاب والقرآن (
  ) ٩٧٧-٥١٤٠-٢٨-٥ الترقيم الدولي -  ٩٢  /٨٢٤٨

  
  !اذن فهى وضعت ضمن متاع الحياة الدنيا 

  !!لذلك للرجل ان يستبدها لو أراد 
   )٢٠ :النساء (.. "وإن أردتم إستبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا " 

  .. "مرأة ويستبدل مكانها غيرها أى إذا أراد أحدكم أن يفارق ا: " التفسير جاء فى  : قال ابن كثير 
  ) مصدر سابق- ٢/٢١٢ابن كثير (
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  كُن" ) :٦٥:االنفال (فىلَى الِْقتَاِل ِإن يع ْؤِمِنينِض الْمرح ا النَِّبيها َأيـواْ   يغِْلبي وناِبرص ونِعشْر نكُمم
ِإن يِن وَئةٌِمَئتَينكُم مالَّ كُن م مقَو مواْ ِبَأنَّهكَفَر الَِّذين نواْ َألْفًا مغِْلبي ونفْقَه١٠:١ أى النسبة "ي  

ـ   َأن ِفيكُم ضعفًا فَِإن يكُن منكُموعِلم خَفَّفَ اللّه عنكُم اآلن ) :"٦٦:االنفال (وفى  يِن مَئةٌ صاِبرةٌ يغِْلبواْ ِمَئتَ
  ٢:١ اى النسبة " َألْفَيِن ِبِإذِْن اللِّه واللّه مع الصاِبِرين وِإن يكُن منكُم َألْفٌ يغِْلبواْ

  
ـ         واذا أخذنا األمر بظاهره لكان المعن     :"يقول الدكتور سيد القمنى      عف ضى أن اهللا جل وعال لم يكن يعلم ب

ن يقـصر علمـه عمـا يليـق        أ  وحاشا هللا )  فيكم ضعفاً    علم أن ... اآلن  (المسلمين ، ثم علمهم متأخراً      
  .بكماله

  )٩٣٤٧/٩٥ رقم االيداع -١٩٩٦ الطبعة الثانية – الناشر مكتبة مدبولى الصغير – ٦٤ ص–حروب دولة الرسول (
  
  لَى النَّاِس ) :"١٤٣:البقرة (وفىاء عدطًا لِّتَكُونُواْ شُهسةً وُأم لْنَاكُمعج كَذَِلكو و  كُملَـيوُل عسالر كُوني

علَـى عِقبيـِه وِإن كَانَـتْ      من يتَِّبع الرسوَل ِممن ينقَِلبِإالَّ ِلنَعلَمكُنتَ علَيها  شَِهيدا وما جعلْنَا الِْقبلَةَ الَِّتي
ى اللّهده لَى الَِّذينةً ِإالَّ عِضي لَكَِبيرِلي اللّه ا كَانمُؤوفٌوِبالنَّاِس لَر اللّه ِإن انَكُمِإيم ع ِحيمر"  

  )١٨:واالحزاب )(٦٣:والنور) (٢٣:ال االنف(أنظر ايضا 
  يعلم أم ال يعلم ؟؟) العليم(فهل اهللا 

   كما تؤمن الشيعة ؟؟"البداء"أم هذا هو 
  
  ا):"٦٢:البقرة (فىواْ واده الَِّذيننُواْ وآم الَِّذين ِإن نم اِبِئينالصى وارِم اآلِخـِر    لنَّصـوالْيِباللَِّه و نآم

ِعند مهرَأج ماِلحاً فَلَهِمَل صعو نُونزحي مالَ هو ِهملَيفٌ عالَ خَوو ِهمبفهنـا  ) ٦٩:المائـدة (ومؤكدة فى  "ر
لتى فى االية وحتى ال يقول قائل أن هـذه  لوا بالشروط اوعدهم بالفوز بالجنه والنجاة من النار اذ هم عم        

 من المـسلمين فـى      منوازلت فى الذين آ    وهل ن  نقول.. أهل الكتاب أيام موسى وعيسى        فى ية نزلت اآل
   ؟؟يام موسى وعيسىأاضى الم

  ومن هم المؤمنين من الصابئين وفى أى زمن؟؟
  . والصابئين ىرسان الفااب نزول اآلية وقصة سلمأنظر ايضا اسب

  
ـ  أى لم تُ   :وم فى علوم القرآن أن المائدة هى آخر ما نزل           ومعل سـالمة الكتـاب    ارجـع لبحـث      (سخن

  ).المقدس
بيـان  : " تعليقاً على هذه اآلية القرآنيـة الكريمـة          ) ٢٧٧ ص   – ٧جـ( يقول صاحب تفسير المنار     " 

لعمل الصالح فمن أقامهـا  أصول الدين اإللهي على ألِسنة الرسل كلهم هي اإليمان باهللا واليوم اآلخر ، وا      
                                                

و ظهور الشئ بعد خفائهأمور بداء باختصار هو الجهل بعواقب األ ال.   
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م وال خـوف علـيهم وال   من أية ِملّة من ِملل الرسل كاليهود والنّصارى والصابئين فلهم أجرهم عند ربه    
  .هم يحزنون

 بيروت – المؤسسة العربية للدراسات والنشر – ٥٤ ص –محمد أحمد خلف اهللا .  د–القرآن ومشكالت حياتنا المعاصرة (
   .)١٩٨٢ الطبعة األولى –

  
  ) . صلعم ( وال إشكال في عدم اشتراط اإليمان بالنّبي : " وقال أيضاً في تفسيره 

 القاهرة – المجلس األعلى للشئون اإلسالمية – ٥٧ ص –على العمارى .  د– المعاصر الدينيتيارات منحرفة فى التفكير (
  ) محمد توفيق عويضةيشرف على إصدارها. م ١٩٧٥/ هـ ١٣٩٥ السنة الخامسة عشر – ١٦٩ العدد –

  
جر اهللا سبحانه وثوابه والنّجاة من العذاب الـذي تحـدث عنـه       أفالفوز ب [ : محمد عمارة   . لذلك يقول د  

 كل ذلك حق وعد بـه اهللا        –القرآن في وعيده الذي توعد به العصاة والسعادة اإللهية التي تنفي الحزن             
 فقط ، وإنما مطلَق المتَدينين بالـدين اإللهـي الـذين            سبحانه ال المسلمين المؤمنين بالشريعة المحمدية     

جميع هـؤالء قـد     .. جمعوا إلى إيمانهم باأللوهية اإليمان بالجزاء والحساب وعملوا لذلك عمالً صالحاً            
 أو  صدق اهللا لهم الوعد بالنجاة والسعادة واألمن سواء منهم الذين آمنوا بشريعة محمـد ، أو موسـى                 

ِإن الَِّذين ءامنُوا والَّـِذين هـادوا       " وفي ذلك يقول اهللا سبحانه      " ولعلهم الحنفاء   " ئة   وكذلك الصابِ  عيسى
   اِبِئينالصى وارالنَّصونفس المعنى يتأكّد عندما يتكرر في موطن آخر تقـول            ) ٦٢: البقرة  (    .. " و ،

ولقد جـاءت اآليـة      ) . ٦٩: المائدة  " ( والصاِبُئون والنَّصارى   ِإن الَِّذين ءامنُوا والَِّذين هادوا      : " آيته  
ضِربت علَيِهم الذِّلّةُ والمسكَنَةُ وباءوا بغَـضٍب   " األولى بعد آية نزلت لتقريع اليهود وتحدثت كيف أنه قد           

 تثناء مـن حكـم اآليـة       بمنزلة االس  : "كما يقول اإلمام محمد عبده      .. فجاءت هذه اآلية     :  .. "ِمن اهللا 
  ] .. "  تبشر بالنجاة جميع من تمسك بهدي نبي سابق وانتسب إلى شريعة سماوية ماضية ..السابقة 

 –هـ ١٣٩٩ ربيع األول – ٣٣٨ كتاب الهالل العدد – ١١٦ : ١١٣ ص – اإلسالم والوحدة الوطنية –محمد عمارة . د(
  )م١٩٧٩فبراير 

  
            " بتَِغ غَير اِإلسالَِم ِدينًا فَلَن يقْبَل ِمنْـه وهـو ِفـي اآلِخـرِة ِمـن الْخَاِسـِرين                 ومن ي " بعد ذلك عاد وقال     

   .)٨٥:ال عمران(
  
  يِن" :  قال)٢٥٦:البقرة( وفىِفي الد اهالَ ِإكْر".   
  ٢٩:الكهف(وفى: (" ..كْفُرن شَاء فَلْيمْؤِمن ون شَاء فَلْيفَم " ...   

   .)٢٩:التوبة  ( والجزيةوآية القتال) ٥:التوبة (ية السيف عاد وأنزل آ
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فَانِكحواْ ما طَاب لَكُم من النِّساء مثْنَى وثُالَثَ ورباع فَِإن ِخفْتُم َأالَّ تَعِدلُواْ فَواِحدةً َأو               ) :" ٣:النساء  ( فى   ●
  " َأالَّ تَعولُواْ ما ملَكَتْ َأيمانُكُم ذَِلك َأدنَى

  .ية حيث اشترط العدل فى هذه اآل
  "  ولَن تَستَِطيعواْ َأن تَعِدلُواْ بين النِّساء ولَو حرصتُم :"قال ) ١٢٩:النساء(وفى 

    .د مع اشتراط العدل ثم أقفله الن العدل مفقود حتماًأى فتح باب التعد 
وما زلنا ندور فى حلقة مفرغـة  ..  ال يفتح لنا باباً إال ويسده ولكن القرآن ":لذلك يقول مصطفى محمود  

  " تبدأ من الحق وتنتهي إلى الحق 
 رقم اإليداع بدار ٦٦ ، ٦٥ ص– ١٩٩٩عدد يوليو –كتاب اليوم – دار أخبار اليوم –مصطفى محمود . د–كتاب الشفاعة (

  )٩٧٧-٠٨٤١-٥الترقيم الدولي -  ٩٩ /٩٤٤٧:الكتب 
  
  خر يوجد شفاعة ن فى اليوم اآلأى أ "ذن له الرحمنأال لمن إ: ) ١٠٩:طه(وفى  ●

 "من قَبِل َأن يْأِتي يوم الَّ بيع ِفيِه والَ خُلَّةٌ والَ شَفَاعةٌ والْكَاِفرون هم الظَّاِلمون ) :" ٢٥٤: البقرة (وفى 

  .خر التوجد شفاعة فى اليوم اآل:" ثم عاد وقال 
إذا جاء القرآن بنفي الشفاعة في بعض آياته وجاء بجوازهـا فـي آيـات     : ى محمود   لذلك يقول مصطف  

   .. !أخرى
 قطاع – دار أخبار اليوم –مصطفى محمود .  د– محاولة لفهم الخالف القديم بين المؤيدين والمعارضين -كتاب الشفاعة (

    ٩٤٤٧/٩٩ رقم اإليداع – ٥١م ص ١٩٩٩ كتاب اليوم عدد يوليو –الثقافة 
  )I.S.B.N 977-08-0841-5  الترقيم الدولي   

  
  )٥٥ ص–المصدر السابق (     .وتأخذ الجميع السكرة .. وتدور الحلقة المفرغة : وفى موضع آخر يقول 

  )٦٤:يونس(،) ٣٤:االنعام( ،)٢٧: الكهف " ( لَا مبدَل ِلكَِلماِتِه :"ه وهذا كله يتعارض مع قول
  
  ِإ.. ) :"٢٤:النساء (وفى انُكُمملَكَتْ َأيا مالَّ م.."  

عن ابى سعيد الخضرى قال أصبنا نساء من سبى أوطاس ، ولهـن أزواج ،               :" جاء فى تفسير ابن كثير      
والْمحصنَاتُ ِمن النِّـساء ِإالَّ     :" فنزلت هذه اآلية    ) ص(، فسألنا النبى    وزاجأقع عليهن ولهن    فكرهنا أن ن  

انُكُمملَكَتْ َأيا مرواه االمام أحمد ومسلم والنسائى والترمذى  " م.  
  ) مصدر سابق-٢/٢٢٣تفسير ابن كثير (

  
 ونحن نعلم أن النكاح فى اإلسالم يقوم على االختيار الحـر   .." :وفى ملك اليمين يقول دكتور سيد القمنى      

 به عند الـشيعة  ناهيك عن زواج المتعة الذي كان معموال به فى زمن الدعوة ولم يزل معموال، للطرفين  
  ...االثنى عشرية وفى دولة إيران اإلسالمية 
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وعن القيمـة األخالقيـة فـى     ،  ماذا لو رد علينا أصحاب تلك القيم الحرة يتساءلون عن القيم لدينا               
 هـذه   ة وتشريع مواقع  ،شراء امرأة حرة أوقعها سوء حظها فى يد النخاسين تجار الرقيق أو فى األسر             

  . "  بتصريح شرعي بوطء ملك اليمين ،لك اختيارا بالقبول أو الرفض المرأة وهى ال تم
تحت (المركز المصري لبحوث الحضارة – م١٩٩٩ الطبعة األولى  - ٢٦٣ص –سيد القمنى .  د-الفاشيون والوطن (

  )٩٧٧ -١٩ - ٩٨٢٨ -٥ الترقيم الدولي -٩٩  /١٣٥٩٣:رقم اإليداع  الهرم–) التأسيس
  !!إذن فهو اغتصاب شرعى 

  
فَِإن طَلَّقَها فَالَ تَِحلُّ لَه ِمن بعد حتَّى تَنِكح زوجا غَيره فَِإن طَلَّقَهـا فَـالَ جنَـاح                  ) :" ٢٣٠:بقرةال( وفى   ●

   " علَيِهما َأن يتَراجعا
فإنهـا  ،  ثالثة بعد ما أرسل عليها الطالق مـرتين          ةى انه إذا طلق الرجل امرأته طلق      أ: " قال ابن كثير    

  "  .خر فى نكاح صحيح آأى حتى يطأها زوج ، تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره 
ئل عن المرأة التي يتزوجها الرجـل        س )صلعم(وجاء فى صحيح اإلمام مسلم عن عائشة  أن رسول اهللا            

  . "هاال حتى يذوق عسيلت: ل ؟ قال أتحل لزوجها األو:  رجال فيطلقها قبل أن يدخل بها هافيطلقها فتتزوج
   ) مصدر سابق-١/٤٠٧تفسير ابن كثير (. "] ال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها : " خر آوفى لفظ 

  
  " . ن طلقها بعدما جامعها فال جناح عليهما أن يتراجعا إفيجامعها ف ..ال حتى يمس : " وفى لفظ ثالث 

  )٢٣٠ البقرة -اسباب النزول للسيوطى(
  

قبل ان تعود اليه فمـا هـو ذنـب     نكح امرأته من زوجا غيره      تُالزوج بأن   ا كان اهللا يريد عقاب      فإذ     
  تريد هدم بيتها وما هو ذنب االوالد وما هو شعور الكل ؟؟ ال جة التىزوال
  
ٍم غَير نَـاِظِرين  يْؤذَن لَكُم ِإلَى طَعا يا َأيها الَِّذين آمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتَ النَِّبي ِإلَّا َأن") ٥٣:االحزاب(فى  ●

ِعيتُمِإذَا د لَِكنو ِديٍث ِإنَاهِلح تَْأِنِسينسلَا موا وفَانتَِشر تُمخُلُوا فَِإذَا طَِعمفَاد      ـْؤِذي النَِّبـيي كَـان ذَِلكُـم ِإن
وراء ِحجاٍب ذَِلكُم َأطْهـر    متَاعا فَاسَألُوهن ِمنيستَحِيي ِمن الْحقِّ وِإذَا سَألْتُموهن فَيستَحِيي ِمنكُم واللَّه لَا

لَكُم ا كَانمو قُلُوِبِهنو ِدِه ِلقُلُوِبكُمعِمن ب هاجووا َأزلَا َأن تَنِكحوَل اللَِّه وسا َأن تُْؤذُوا ردَأب "  
  
) ص(لـو قـد تـوفى النبـى     : قول أن رجال ي) ص(بلغ النبى  : أخرج ابن ابى حاتم عن ابن زيد قال         [ 

  .اآلية " َأن تُْؤذُوا رسوَل اللَِّه وما كَان لَكُم:" تزوجت فالنة من بعده ، فنزلت 
: بعده ، قال سـفيان      ) ص(نزلت فى رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبى          : وأخرج عن ابن عباس قال      

  .ذكروا أنها عائشة 
وج أيحجبنا محمد عن بنات عمنـا ويتـز  : لحة بن عبيد اهللا قال بلغنا أن ابن ط: دى قال  سوأخرج عن الّ  

  .ن نساءه من بعده ، فأنزل هذه اآلية نساءنا لئن حدث به حدث لنتزوج
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: نزلت فى طلحة بن عبيد اهللا ألنه قال         : وأخرج ابن سعد عن أبى بكر عن محمد بن عمرو بن حزم قال              
  ] .تزوجت عائشة ) ص(إذا توفى رسول اهللا 

  ) للسيوطى٥٣حزاب  نزول األسبابأ(
  

 صغار السن مثل عائشة وحفـصة وصـفية          الرهبنة على نساء النبى ومعظمهن     واضح أن اآلية فرضت   
  )٢٧:الحديد ("ورهبانية يتراعوها"  رغم محاربة القرآن للرهبنةوجويرية

  !!ألن الرهبنة اختيار وليست فرض ) العدل(أليس فى هذا ظلم يتعارض مع كونه 
  
وَأِقِم الصالَةَ طَرفَِي النَّهاِر وزلَفًا من اللَّيِل ِإن الْحسنَاِت يذِْهبن الـسـيَئاِت ذَِلـك              ) :" ١١٤: هود( فى   ●

ى ِللذَّاِكِرينِذكْر"  
  .رواه االمام احمد " . عملت سيئة فاتبعها حسنة تمحها اذا: "  في السنة النبوية وجاء
 رئيس جمعية أهل القرآن -   اعداد علي عبد العال الطهطاوي– من النار المسلمةة أجاة المرلنبا  سب٣٣انظر كتاب [( 

انظر ايضل تفسير ابن كثير  . ١٩٩١/٢٠٠١رقم االيداع . م ٢٠٠٠ طبعة  مكتبة الصفا باألزهر – ٥٧ ، ٥٦  صوالسنة 
  )] مجلدات ٨(  طبعة دار الشعب - تفسير سورة هود– ٢٨٩ الرابع ص المجلد –

  :  نأخذ منها رواية واحدة  متشابهةية السابقة روايات كثيرة جاء في شرح اآلقدو
 ففعلت، أمرأة في بستان     وجدتإني  ، فقال يارسول اهللا    ) ص( ابن مسعود قال جاء رجل الي النبي         عن" 

،   أفعل غير ذلـك    ولم)  العناق   وأطلتاي عانقتها    ( ولزمتهاقبلتها  ،  اني لم اجامعها     غير،بها كل شئ    
لـو  ، لقد ستر اهللا عليـه      :  فقال عمر    الرجلفذهب  ، شيئا) ص(فلم يقل رسول اهللا     . فأفعل بي ما شئت     

 الـصالة   أقـم " ردوه علي فردوه عليه فقرأ عليـه         : قالفأتبعه رسول اهللا بصره ثم      . ستر علي نفسه    
يـا رسـول     : -ة عمر  وفي رواي  – معاذفقال  ) .  ذكري للذاكرين    ذلك  السيئات الحسنات يذهبن    إن....
مام أحمـد ومـسلم وأبـو داود         اإل رواه"  للناس كافة    بل) ص (فقالم للناس كافة ؟       أ،  وحده   أله، اهللا

  . والنسائي والطبري والترمذي
  ] سورة هود- سابق مصدر – ) ٤/٢٨٦(تفسير ابن كثير [ 

  

  .  ود تفسير سورة ه–مصدر السابقلل في هذا الصدد الروايات الرجوع لبقية ويمكن
  ؟؟)القدوس( اهللا تهوين من ارتكاب الذنوب ينافى كونأليس من التفسير وروايات أسباب النزول أن هذا 

  

 شَاء ) :" ١١٦، ٤٨: النساء ( كذلك فىن يِلم ذَِلك ونا دم غِْفريِبِه و كشْرَأن ي غِْفرالَ ي اللّه ِإن"  
  :تية  شرح هذه اآلية األحاديث اآلفي جاء
اهللا مـستيقنا بهـا   إال  إله ال فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن         أذهب:" ألبي هريرة   ) ص(  النبي   قال

  . اإلمام مسلم رواه"قلبه فبشره بالجنة 
 بدار الكتب االيداعرقم  . ١٩٩٣الدار المصرية اللبنانية طبعة ١٩٧ ص ٤٣١ الصالحين للنووي حديث رقم رياض[ 

٧٠١٧/١٩٩٢[   



 ة للدین المقارنالموسوعة العلمی
 

 ٧٧

 لكل من لقـي اهللا   بالجنة) ص (تبشيره:"ام عبد الحسين شرف الدين الموسوي في هذا الحديث           االم يقول
أن يـؤذن  ) ص(ضت حكمـة اهللا تعـالي ورسـوله       توذلك حيث اق   . قلبه بها   مطمئما بالتوحيدعز وجل   

  " تبيانا للحقيقة عن عاقبة الموحدين البشريبالناس بهذه 
  ] قم–) ع( مطبعة سيد الشهداء –ي ابو مجتب:  هـ الناشر١٤٠٤ االولي  الطبعة- ١٩١ص –كتاب النص واالجتهاد [ 

  
  رواه البخاري ومسلم" ال المجاهرين إمتي معافي أ كل:"  جاء في الحديث لذلك

  ] مصدر سابق – ١٢٥ ص – ٢٤١ حديث رقم يوللنواض الصالحين ير[
  

 وان" ألـخ   ....عليهم بالتحدث    ما ستر اهللا     ويكشفون  بالمعاصي الذين يجهرون    يأ: "  الحديث   وشرح
 البارحـة يا فالن عملت    :  يعمل الرجل بالليل عمال ثم يصبح وقد ستره اهللا عليه فيقول             أنمن المجاهرة   

  ]نفس الصفحة -المصدر السابق[        ".كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر اهللا عنه 
سـراج  (بو نعيم ، وذكره ابن العربى فـى         أ رواه" م   كفارة لكل مسل   الموت : " الحديث جاء ايضا فى     بل

  .  صحيح حسن حديث: وقال) المريدين
 رقم االيداع -  طبعة منقحة- ١٩صفحة –عبد اللطيف عاشور . د –كتاب عذاب القبر ونعيمه وعظة الموت [

   ]٩٧٧- ٢٥٠-٢٤٦-١ الرقيم الدولي ١٨٧٨٣/٢٠٠٠
  

  . مات علي التوحيد دخل الجنة قطعاأن من:لذلك جاء في صحيح اإلمام مسلم باب يسمي 
   )٢٠٠٣/ ١٨٧٢٥ رقم االيداع – طبعة دار الهيثم –صحيح مسلم (

  
   : )رئيس جامعة األزهر وأستاذ علم الحديث(أحمد عمر هاشم . لذلك يقول د

  " كل الموحدين سيدخلون الجنة وإن كانوا من مرتكبي الكبائر " 
  ) أدار الحديث عادل سعد – ٢٥ ص– ١٩٩٩ يوليو ٢ – ٣٨٩٩ العدد –مجلة المصور ( 

  
ن من رضي باهللا ربا وباإلسـالم دينـا         أالدليل علي   (  مسلم باب يسمي     االمامفي صحيح   إيضا   جاء   وقد

   .ن ارتكب المعاصي الكبائرإ مؤمن وفهو رسوالوبمحمد 
   ]١٨٧٢٥/٢٠٠٣- االيداع رقم – دار بن الهيثم –صحيح االمام مسلم [ 

  
اليمان معـصية   إ ال يضر مع    أنهمعاوية وعمرو بن العاص     ) أو الصحابين   (لصاحبين   يري كل من ا    لذلك
إن : (وثقت بقول اهللا تعـالي  ! ...  ما تعلم ؟وارتكبت! حاربت من تعلم :  معاوية يقول لمن قال له      وكان

   .)اهللا يغفر الذنوب جميعا
 المؤسسة العربية – ١٧٤ ص محمد عمارة للدكتور– األحزاب االسالمية ونشأة الخالفة –) ١(اإلسالم وفلسفة الحكم [

   ]١٩٧٧ الطبعة األولي اغسطس ٥٤٦٠/١١ بيروت ص ب – والنشر للدراسات
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  .تعتقده فرقة المرجئة ) يمان معصية ال يضر مع اإلانه(  هذا االعتقاد ونفس
   ]٩٧٧- ٠١- ٦٦٩٢ -٨ الترقيم الدولي – ٨٥٤٢/٢٠٠٠ االيداع رقم ٤٤٢ ص – احمد أمين –فجر اإلسالم [

  ؟؟) القدوس(أليس هذا أيضا تهوين من ارتكاب الذنوب ينافى كون اهللا 
  

  :سباب النزولبعض أالقرآن و
يا َأيها النَِّبي ِلم تُحرم ما َأحلَّ اللَّه لَك تَبتَِغي مرضاتَ َأزواِجك واللَّـه غَفُـور                 ) :"٣-١:التحريم( وفى   ●

رض اللَّه لَكُم تَِحلَّةَ َأيماِنكُم واللَّه مولَاكُم وهو الْعِليم الْحِكيم ، وِإذْ َأسر النَِّبـي ِإلَـى بعـِض                   رِحيم ، قَد فَ   
 ٍض فَلَمعن بع ضرَأعو هضعفَ برِه علَيع اللَّه هرَأظْهَأتْ ِبِه وا نَبِديثًا فَلَماِجِه حوَأز   ـنا ِبِه قَالَـتْ مَأها نَب

الْخَِبير ِليمالْع َأِنيذَا قَاَل نَبه َأكَأنب"  
هـو تحـريم    ) حديثاً(هى حفصة   ) إذ اسر النبى الى بعض ازواجه       (قال االمامان الجالالن فى تفسيرهما      

  ...عائشة ظناً منها أنه ال حرج فى ذلك ) فلما نبأت به(ماريا وقال لها ال تفشيه 
  

كانت لـه   ) ص(أن رسول اهللا    :أخرج الحاكم والنسائى بسند صحيح عن أنس        :"وجاء فى أسباب النزول     
يا َأيهـا النَِّبـي ِلـم    :" أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراماً ، فأنزل اهللا               

لَك لَّ اللَّها َأحم مرسباب النزول للسيوطىأ(                                   " .تُح(  
  

ال تخبرى : لحفصة ) ص(قال رسول اهللا :وأخرج الضياء فى المختارة من حديث ابن عمر عن عمر قال 
قَد فَرض اللَّه لَكُم  "على حرام ، فلم يقربها حتى أخبرت عائشة ، فأنزل اهللا ) مارية(أحداً أن ام ابراهيم 

اِنكُممسباب النزول للسيوطىأ(                                     " تَِحلَّةَ َأي(  
  !أليس اهللا أكبر من ذلك؟.. فهل يتصور أن يتدخل اهللا القدوس الكبير فى مشكلة مثل هذه سببها الجنس 

  
    ٢٤:األنفال  (جاء فى ": (        وِل ِإذَا دسِللرواْ ِللِّه وتَِجيبنُواْ اسآم ا الَِّذينها َأيي     واْ َأنلَماعو ِييكُمحا ياكُم ِلمع

ونشَرِه تُحِإلَي َأنَّهقَلِْبِه وِء ورالْم نيوُل بحي اللّه. "  
فدعانى فلم آتـه  ) ص(فمر بى رسول اهللا . صلى  أكنت  :  عن ابى سعيد بن المعلى قال        البخارىجاء فى   

  ) مصدر سابق-٣/٥٧٤ابن كثير (   ) .اآلية(لم يقل اهللا أ ؟ ما منعك ان تأتينى:"يته فقال حتى صليت ، ثم ات
  
   ٣:الحجرات(جاء فى ( ":لَِئكوِل اللَِّه ُأوسر ِعند ماتَهوَأص ونغُضي الَِّذين ِإن   مهقُلُـوب اللَّه نتَحام الَِّذين

رَأجةٌ وغِْفرم مى لَهِللتَّقْو ِظيمع "  
لمـا  : أخرج أيضاً عن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس قـال         : ب نزول هذه اآلية اآلتى      جاء فى أسبا  

قعد ثابت بن قيس فى الطريق يبكى فمـر بـه           " ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى     :" نزلت هذه اآلية    
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يت لهذه اآلية أتخوف أن تكون نزلت فى وأنا صـي         : ما يبكيك ؟ قال     : عاصم بن عدى بن العجالن فقال       
   )أسباب النزول للسيوطى(                               .رفيع الصوت 

قال ثابت بن   " ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى     " "لما نزلت هذه اآلية     : حدى  اوفى أسباب النزول للو   
، ) ص(أنا الذى كنت أرفع صوتى فوق صوت النبى وأنا من أهل النار ، فذكر ذلك لرسـول اهللا                   : قيس  

  )أنظر أسباب النزول للواحدى(       .    رواه مسلم عن قطن بن نسير . هو من أهل الجنة : قال ف
  
         ذكر رجالً من بنـى إسـرائيل لـبس    ) ص(أن رسول اهللا :  أخرج ابن أبى حاتم والواحدى عن مجاهد

، ومـا   اه ِفي لَيلَِة الْقَدِر ِإنَّا َأنزلْنَ:"السالح فى سبيل اهللا ألف شهر ، فعجب المسلمون من ذلك فأنزل اهللا 
  .قال خير من التى لبس فيها السالح ذلك الرجل " من َألِْف شَهٍر لَيلَةُ الْقَدِر خَير ، َأدراك ما لَيلَةُ الْقَدِر

   )  أسباب النزول للواحدى–أسباب النزول للسيوطى (                             
فى بنى إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ، ثـم يجاهـد العـدو               :  مجاهد قال    وأخرج ابن جرير عن   

قيام تلك الليلة خير " من َألِْف شَهٍر لَيلَةُ الْقَدِر خَير ":بالنهار حتى يمسى ، فعمل ذلك ألف شهر فأنزل اهللا 
  )أسباب النزول للسيوطى(                   . من عمل ذلك الرجل 

  
الكبيـر  –الحكيم (هل ترى معى أن هذه اسباب ال تستدعى تدخل اهللا .. لى أسباب النزول السابقة بالنظر ا 

  !داركها؟تن يأ، وكان للنبى ) تعالالم–
  )٥٩:النساء "  ( وَأِطيعواْ الرسوَل وُأوِلي اَألمِر ِمنكُم " القرآن قللم يأ

   .)٣:النجم" (وما ينِطقُ عِن الْهوى :"  وقوله
  

  ! بمخلوقاته ويقسم فى المدينة بذاته ؟مكةاهللا يقسم فى 
  الخ ؟...... بكشى والخيل والنفس اللوامة والكواقسم اهللا بالبقر الوحأ 

 يقسم بالنفس اللوامه    -) ٣-١: العاديات(يقسم بالخيل    -) ١٥: التكوير ()الخنس (قر الوحشى بيقسم بال 
  )١٥: التكوير(يقسم بالكواكب -)٢:القيامة(

  .الخ) ......٧٧-٧٥:ة عقالوا( القسم بمواقع النجوم عظيم وقال ان
 من اآليات المدنية اختفت أسـاليب القـسم         "كال"وكما اختفت   )   : سبق تعريفه (يوسف خليفة   . يقول د 

بمظاهر الطبيعة وظواهر الكون ومخلوقات اهللا التى شاءت حكمته أن يقسم بها ، كما قلت أساليب القسم                 
هما اإحـد : هما بذاته العليـة  يآيتين أقسم اهللا تعالى فة نادرة ، فليس فى اآليات المدنية سوى االخرى قل 

ثُم الَ يِجدواْ ِفي َأنفُِسِهم حرجا مما   الَ يْؤِمنُون حتَّى يحكِّموك ِفيما شَجر بينَهمفَالَ وربك"فى سورة النساء 
زعم الَِّذين كَفَروا َأن لَّن يبعثُوا قُـْل  :" ، واألخرى فى سورة التغابن ) ٦٥اآلية " ( تَسِليما قَضيتَ ويسلِّمواْ

                                                
  مرة فى المرحلة المكیة ٣٣تكررت.  
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ن الخطـاب فـى هـذه    وذلك أل) ٧اآلية ( " ثُم لَتُنَبُؤن ِبما عِملْتُم وذَِلك علَى اللَِّه يِسير  لَتُبعثُنوربيبلَى 
ان موجهاً إلى جماعة المسلمين الذين صدقوا بالنبى ودعوته ، بخالف أهل مكة الذين              المرحلة المدنية ك  

ظلوا طوال المرحلة المكية ينكرون على النبى رسالته إنكاراً شديداً، فاحتاجوا إلى أساليب التوكيد ومـن                
  ) مصدر سابق-٧٠، ٦٩ ص–دراسات فى القرآن والحديث (                   . بينها القسم

  
للمدينة حيث تمركز اليهود غير اهللا القسم فأصبح يقسم بذاته بعد أن            ) ص (لماذا عندما ذهب  : السؤال  و

  !كان يقسم بمخلوقاته ؟
  !ن فى توراة اليهود اهللا يقسم بذاته وليس بمخلوقاته ؟هل أل

دينة إستقبل  و لم هاجر إلى الم    ،  سنة بمكة  ١٣و هذا يذكرنا أيضاً بأن النبى كان يصلى نحو الكعبة طيلة            
  ). يرتضيها الرسولأى(ثم وجهه القرآن إلى قبلة يرتضيها،  شهرا١٨ًبيت المقدس 

  
  !لغة القرآن وهل هو بلسان عربى مبين ؟

  "  وهـذَا ِلسان عرِبي مِبين) :"١٠٣: النحل (جاء فى 
  "ِبِلساٍن عرِبي مِبيٍن .  ِلتَكُون ِمن الْمنِذِرين علَى قَلِْبك. نَزَل ِبِه الروح الَْأِمين  ) :"١٩٥: الشعراء (وفى 
  "ِإنَّا َأنزلْنَاه قُرآنًا عرِبيا لَّعلَّكُم تَعِقلُون  ) :"٢:يوسف(وفى 
  "  وكَذَِلك َأنزلْنَاه حكْما عرِبيا) :"٣٧: الرعد(وفى 
  "  ا عرِبيا وكَذَِلك َأنزلْنَاه قُرآنً) :"١١٣:طه(وفى 
  "قُرآنًا عرِبيا غَير ِذي ِعوٍج لَّعلَّهم يتَّقُون ) :" ٢٨:الزمر(وفى 
  "قُرآنًا عرِبيا لِّقَوٍم يعلَمون ) :" ٣:فصلت(وفى 
  " وكَذَِلك َأوحينَا ِإلَيك قُرآنًا عرِبيا ) :" ٧:الشورى (وفى 
  "ا جعلْنَاه قُرآنًا عرِبيا لَّعلَّكُم تَعِقلُون ِإنَّ) :" ٣:الزخرف (وفى 
  " وهذَا ِكتَاب مصدقٌ لِّسانًا عرِبيا لِّينِذر الَِّذين ظَلَموا  ):"١٢:االحقاف(وفى 

ون لغته لعلهم يتقون ويعقلـون      ملرآن جاء بلسان عربى مبين لقوم يع      فهذه كلها آيات قاطعة على أن الق      
  .دقا للكتب السماوية التى نزلت بلسان غير عربى لغير العرب ومص

  !لكننا مع ذلك نجد كلمات والفاظ غير عربية 
عجمية من شتى اللغات ، ولقد جمعها       كثير من األلفاظ األ   وقد جاء فى القرآن الكريم      :"يقول ابن الخطيب    

الى الخليفة المتوكـل علـى اهللا       نسبة  " (المتوكلى"العالمة جالل الدين السيوطى فى مؤلف خاص أسماه         
  ) .العباسى ، حيث أمره بتأليف هذا الكتاب

  :ين اآلتية وابن الخطيب ما جاء فى هذا المؤلف تحت العنإوقد أورد 
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 - ...القرآن بالـسريانية  ما جاء فى     - ...ما جاء فى القرآن بالهندية     - ...ماجاء فى القرآن بالحبشية   
ما  - ... ما جاء فى القرآن بالتركية     - ...ما جاء فى القرآن بالقبطية     - ...ما جاء فى القرآن بالعبرانية    

  ... ما جاء فى القرآن بالبربرية - ...آن بالزنجيةجاء فى القر
  ) مصدر سابق-٢١٧: ٢١٢ ص –الفرقان البن الخطيب ارجع لكتاب (

  
 الغير عربية وكـذلك قائمـة        قائمة الزركشى من األلفاظ    )عميد الفلسفة العربية  (وقد أورد عبد الرحمن بدوى    

  . السيوطى
 رقم االيداع - الناشر مدبولى الصغير– وما بعدها ١٣٠ ص– كتاب الدفاع عن القرآن ضد منتقديه –ارجع للمصدر (

  )٩٧٧-٢٨٦-٠٥٢ - x الترقيم الدولى – ٣١١٣/٩٨
  

الالفت لالنتبـاه أن    ومن   :")داب جامعة القاهرة  سات اإلسالمية بكلية اآل   اأستاذ الدر (ابو زيد   نصر حامد   . ويقول د 
:  يقع بين طرفين   تلفيقىتخذه الشافعى من مشكل وجود األجنبى فى القرآن موقف وسطى           االموقف الذى   
مـن  القرآن ، وهذا هو اتجـاه كثيـر         لى وجود ما كان فى األصل أجنبياً من األلفاظ فى           إيذهب أحدهما   

بى ودعا له بالفقة فى الدين وبعلـم التأويـل           على رأسهم عبد اهللا بن عباس الذى عاصر الن         ،المفسرين
واالتجاة الثانى ينكر انكارا تاماً وجود ذلك فى القرآن ال          ) . جامع البيان عن تأويل آى القرآن      –الطبرى  (

على طريقة الشافعى ، بل على أساس أن وجود األجنبى يتناقض مع وصف النص لنفسه بأنه عربـى ،                   
  " .وبأنه بلسان عربى مبين

 رقم االيداع -١٩٩٢ الطبعة االولى – سينا للنشر -١٣، ١٢ص–االمام الشافعى وتأسيس األيديولوجية الوسطية كتاب (
  ) ٩٧٧-٥١٤٠- ١٩-٦ الترقيم الدولى -٩٢٩٧/٩١

  
  ..أخيرا آراء حول اإلعجاز اللغوى فى القرآن 

   .. ومن جاء بعدهممن مفكرى القرن الثانى الهجرى) أ
  

سيد القمنى اختفى   . حيث يقول د  رازى  للمقفع وابن الراوندى ، وابن زكريا ا      من شذرات متبقية لـ ابن ا     
  :نعرض االتى كتاب البن الراوندى وحده ٩٠

  

  ) .شذرات(وكان هناك تقليد له . قالوا ان باستطاعتهم ان يكتبوا خيرا منه  -
فصح أداخل القبيلة  كلها وتكون عشيرة ن تكون قبيلة من العرب أفصح من القبائلأنع تال يم: قالوا  -

  .أفصح من تلك العشيرة من كل القبيلة ويكون واحد من تلك العشيرة 
 على العجم الذين ال يعرفون اللسان وما        هفصاحته طالت على العرب ، فما حكم      وهب أن باع    : وقالوا   -

   عليهم؟ حجته
  .ه كالم يستحيل انه من كالم غير حكيم وغير تناقضا واخطاء: وقالوا  -
  . أخطاء لغويه به -
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  .بن صيفى تفوق فصاحته كثم أفصاحة وإن  -
 الـنّظم   واوهـاجم . نه معجز وهو مملوء من التناقض ومملوء من أساطير األولـين            اكيف   :  وقالوا -

  .ليف والمعنى آوالت
  :ائتو بمثله 

اء وعبـارة  وأبلـغ أد . شد اختصار فى المعـانى     أطلق منه الفاظاً و   ألف مثله وما هو     أبعلينا ان نأتيكم    
ا نطالبكم بالمثل الذى تطالبونا به ائتونا انتم بمثل ما فى كتـاب     ن سجعاً ، فإن لم ترضوا بذلك ، فإ        وأشكل

ن أحجة ترتد عليهم فليس بوسع انـسان        ن ال أوبهذا نشير إلى    .. سطى وغيرهما   جأصول الهندسة والم  
  .يأتى تماما بما أتى به غيره 
  :ومن بعض ما أخذوه عليه 

 اتفقا رغم تضادهما على صـحة صـلب         )يقصداليهود والنصارى  ( عظيمتين ملتيندفع فى وجه    انه   - 
  !!  وزوركفإ كان الإو. ل الجمهور العظيم المتكاثر وقالوا األجوز رد الخبز على إبطا. المسيح فكذبهما 

  . !!قضى على مبدأ التواترأى 
ن أيدى المسلمين ، فلـم يقـدروا   أهم على  كثرة عددهم وإجتماع ايدي   الشوكة على  مفلولىمالئكة بدر    -

  .  رجالً ٧٠يقتلوا أكثر من 
والسندس يفرش وال يلبـث  !! جائع قالوا الحليب ال يكاد يشتهيه إال ال   !! نهار الحليب فى الجنة     أوعن   -
  .والعسل ال يطلب إال صرفا .  ليس من لذيذ األشربة  الزنجبيلباال ستبرق غليظ وشرإو

  )م١٩٩٣ دار سينا للنشر الطبعة الثانية -عبد الرحمن بدوى.  تأليف و ترجمة د-فى اإلسالممن تاريخ اإللحاد (
  

  ..  من جهة الفصاحة والبالغة بطال إعجاز القرآن إ المعتزله ب راهبردارويقول أبو موسى الم
  ) دار الكتب العلمية ببيروت– ١ ج-٢٥، ٢٤ ص –الملل والنحل للشهرستانى (

  

  فـصاحته لناس قادرون على مثـل القـرآن  أن ا : )عيسى بن صبيح  (بو موسى أ يقولوفى موضع آخر    
  )٦٠ ص–المصدر السابق (                        ونظما وبالغة 

  

ف االعتقاد  نعم وجد فى دوائرهم من يرفض أو يضع       :" ..  فى حديثه عن المعتزلة    ريجولد تسيه  لذلك قال 
بل القدرة علـى أحـسن منـه        ) راءس من سورة اإل   ٨٨(اآلية   القرآن فى    تيان بمثل بعدم القدرة على اإل   

الغض من شأن القرآن فى مقابلة       على وجهات من النظر العقلى ، بيد أن مما يخالف الواقع ذلك              اًاعتماد
   " على أنه مبدأ مدرسى عام للمعتزلة شادة بأحكام نظمه ، اإل

 أستاذ النقد والبالغة المساعد كلية البنات جامعة عين –طان منبر سل.  بقلم د–عجاز القرآن بين المعتزلة واألشاعرة إ(
  )٩٧٧- ١٠٣-٢٩٧-٦ الترقيم الدولى -٥٥٢٨/٨٦ رقم االيداع – الناشر منشأة المعارف باالسكندرية -٢١٣ صشمس

  



 ة للدین المقارنالموسوعة العلمی
 

 ٨٣

 بأن اهللا صرف العرب وسلبهم العلوم التـى يحتـاجون اليهـا فـى               جاء عن بعض المعتزلة    :ملحوظة  
.. اذا كان ما جاء به العرب قد حرق       فربما أتى العرب بمثله وما أدرانا       .. ل فيه نظر   قو وهذا . المعارضة

  ..فإذا كانت مصاحف الصحابة أنفسهم قد حرقت فكيف بما جاء به العرب من قرآن 
رقيق وضعيف وهـذا ال يعقـل ألن        " مسيلمة" من ناحية اخرى تخبرنا المصادر أن القرآن الذى جاء به           

يا ضفدع يا بنت ضفدعين ،      :" جموع غفيرة واليك بعض ما جاء به مسيلمة من قرآن           مسيلمة آمنت به    
  ..."نقى ما تنقين ، نصفك فى الماء ونصفك فى الطين ، ال الماء تكدرين ، وال الشارب تمنعين 

فات ويتبعه جموع غفيرة كما تروى لنا كتـب         املئ بالسخ فهل من المعقول أن يقول رجل قرآن مثل هذا          
  . التراث 

  ..لعل الرواة بدلوا وغيروا فى قرآن مسيلمة :"لذلك يقول ابن الخطيب 
  ) مصدر سابق-٢٥ ص–الفرقان البن الخطيب (

  " .المنتصرون"وشبهة التبديل التى ذكرها ابن الخطيب واردة ألن الذى يكتب التاريخ 
 كتـاب البـن     ٩٠ومن ناحية أخرى فحرق الكتب معروف فى التاريخ االسالمى ، وقد سبق ذكر حـرق                

  .ومعروف تاريخياً أن مكتبة االسكندرية قد حرقت بأمر من الخليفة عمر . الراوندى 
  ) ٣١:نفال األ" (لَو نَشَاء لَقُلْنَا ِمثَْل هـذَا :" وقد كان العرب يقولون 

  . ويتركون سماع القرآن وكانوا يستملحون حديث النضر ابن الحارث
  )١٩٨٨ الطبعة الثانية - مؤسسة الرسالة بيروت-١٦٢ ص- للسيوطى-قرآن فى مبهمات ال-مفحمات األقران(

  
ته ، وأن بعض النـاس  امناقشات دارت أيضا بشأن القرآن ذ  والبد من أن    :" محمود على مراد    . ويقول د 

لى يعجبون به وأن آخرين ، ال سيما الشعراء ، سواء كانت الهيئة الحاكمة تكافئهم أو ال تكافئهم ع                 كانوا  
  .اً كانوا يدعون أن به عيوبذلك ،

  )٩٧٧-٠٧-٠٧٤٢- ٢ الترقيم الدولى - ١٧٩٤٢/٢٠٠٠ رقم االيداع – دار الهالل -١٠٦ ص –كتاب سيرة رسول اهللا ( 
  

  ..من مفكرى القرن العشرين 
 أبو زيـد  . د  وينكر  .كلته ظروف البيئة  شالقرآن مجرد نص لغوى ومنتج ثقافى        ":بو زيد   أ حامد   نصر.د

  .اللوح المحفوظ سابق وجوده فى 
  .لى يومنا هذا إهوم موضوعى محدد منذ عهد البنوة اإلسالم ليس له مف-
  . علوم القرآن تراث رجعى -
  .لفهم خ الشريعة سبب إنحطاط المسلمين وت-
  .) يصلح للعرب(سالم دين عربى  اإل-
  .  النصوص تتنافى مع الحضارة -
  .لهى يتصادم مع العقل  النهج اإل-
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  .سالم لتحقيقها اإلق السيادة القريشية التى سعى يحقت لنآن فى قراءة قريش كا تثبيت القر-
  .جعل منه مشرعاًتلهية إقدسية ) القرآن( الباسه-
  . اتهام القرآن والسنة والصحابة والشافعى وأبو حنيفة بالعصبية الجاهلية -
  . الميراث فى اعتراض على نصيب البنت -
  .نة  الشريعة غير صالحة لكل االزم-
  . من عند اهللا ىحنكر أن السنة وأ -
  . ملك اليمين و سخر من أحكام الجزية -
  .األباطيل القرآن حوى كثيراً من  -

  )٨ص-٩/٨/١٩٩٦االهرام-بو زيد عن االسالمأحيثيات الحكم بارتداد (
   .ال عن مرحلة تاريخية ولتإاصر جوهرية ثابتة وانها ال تعبر النصوص الشرعية ليس فيها عن -

 رقم – دار قضايا فكرية للنشر -٢٧ ص٠ خليل عبد الكريم–بو زيد فى ميزان صحيح اإلسالم أكتابات دكتور نصر (
  )٩٧٧-٥٥٩٩-٠٤-٠ الترقيم الدولى – ٩٩٤٥/١٩٩٦االيداع 

  

ـ   ويرى أن المجاز تحول فى يد المتكلمين الى سالح لرفع التناق           -  ةض المتوهم بين آيات القرآن من جه
  . دلة العقل من جهة أخرى أوبين القرآن و

  )١٩٩٦ الطبعة الثالثة  - الدار البيضاء– المركز الثقافى العربى للنشر - ٥ ص–فلسفة التأويل (
 فى  اً ولكنه ليس معجز   )فى ذلك الوقت   (عجاز القرآن ليس إال فى تغلبه على الشعر وسجع الكهان         إ إن   -

  .ذاته 
 –ة والصحابة بقلم الدكتور اسماعيل سالم االستاذ المساعد للفقه المقارن كتاب نقض مطاعن نصر أبو زيد فى القرآن والسن(

  )٩٧٧-٢٢٠-٠٨٠-٥ الترقيم الدولى -٤٦٣١/٩٣ رقم االيداع - ٥٥ص
  

  ..!من هو نصر أبو زيد ؟
لف معها وهو مـن     ختامسلمين ثم   بدأ حياته عضوا بجماعة االخوان ال     ) سنة٥٣(نصر حامد أبو زيد     . د

 جامعـة   – كبيراً بالتراث االسالمى وهو استاذ للدراسات والبالغة بكلية اآلداب           لماماً ا ةأهم العقول الملم  
  )م١٢/٨/١٩٩٦جريدة العربى (                                      .القاهرة

  

نشأ مسلما فى مجتمع إسالمى ويعمل أستاذ للغة العربية والدراسـات االسـالمية             : بو زيد   أنصر حامد   
  .جامعة القاهرة ويقوم بتدريس علوم القرآن بكلية اآلداب 

يدعى الفقة والعلم ، وذلك حجـه       بل انه   . صوله وعقائده   أحكام اإلسالم وأركانه و   أومثله ال تخفى عليه     
  . سالم الظهاره الكفر بعد االيمانفإنه يعد مرتدا عن دين اإل.. عليه

  )٨ص-٩/٨/١٩٩٦االهرام-سالمبو زيد عن اإلأحكم بارتداد حيثيات ال(
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يدلنا اإلستقراء على أن ظواهر كثيرة من ظاهرات الحرية الفنية توجد فى القـرآن  " :" اهللا   محمد خلف . د
  :الكريم ونستطيع أن نعرض عليك منها فى هذا الموقف ما يلى 

همال القرآن حين يقص لمقومات التاريخ من زمان ومكان فليس فى القرآن الكريم قصة واحدة عنـى                  إ
 المبعثرة هنا وهنـاك     همل إهماالً يكاد يكون تاماً لوال تلك األمكنة القليلة        أما المكان فقد أُ   . ان  فيها بالزم 
  .ت القرآن الذهن إليها عرضاً فلوالتى لم ي

  .قاصيصه إهماال تاماً أشخاص فى بعض على أن القرآن عمد على إهمال األ
  ) مصدر سابق-٨١، ٨٠ ص -الفن القصصى فى القرآن الكريم(

  
لتى نجد صداها فـى الـشعر      لجن صور أخرى فى قصة سليمان هى الصور ا        ول":ى موضع آخر يقول     وف

والجن هنا ما بين غواص وبناء ومقارن فى األصـفاد  . بل النبى العربى وبخاصة شعر النابغة       قالجاهلى  
  )٢٩١ ص–المصدر السابق (     .     وصورتهم مبهمة غامضة على كل حال 

  
 - بعـضها يـضل    –وليس فى نيتنا ، مع هذا ، حل المعضالت القرآنية المثارة            ".. : عبد الرحمن بدوى    
بـالقرآن مفـصالت    .  موضع بحث ودراسة اعمق وافضل تناوال من عدة زوايـا            –وسيظل ربما دائماً    

  ) مصدر سابق-٨ ص –.. الدفاع عن القرآن (              بعضها يظل
  

، وال على أسـاس    ) كرونولوجى  (ليس على نحو زمنى تعاقبى      ت فيه    ان آياته أت   :تيزينى  الدكتور طيب   
أتى منجمـاً ،    ) أى القرآن (تصنيف موضوعاته ومسائله تصنيفاً تخصيصاً حصرياً ، هذا بالرغم من أنه            

 بـصورة زمنيـة   – بطبيعـة الحـال   –متوافقاً مع األحداث والمناسبات التى تحدث عنها ، والتى تتالت      
يـات  ال ترى اآليات القانونية قد جمعت فى موضـوع واحـد وال اآل            "هنا فإنك   ومن  . تعاقبية ومتداخلة   

  .ال نادراً كآيات المواريث وآيات الطالق إ واحد أو مقامين مالمتعلقة بموضوع واحد فى مقا
  )مصدر سابق -٢١١ ص – ٥ج–النص القرآنى أمام اشكالية البنية والقراءة (

  
  .."بعينهلتزم فى آياتها نسق تها وتتباعد وال تتداعى وال يكل سورة تختلف موضوعا" :يقول طه حسين 

  ) نقال عن كتاب مرآة اإلسالم -٣٦٩ ص –المصدر السابق (
  

والفهم الخاص  كبر قدر من التأويل      أل  قابلة  ان البنية اللغوية للقرآن الكريم     :عبد الهادى عبد الرحمن     . د
  .مع اآلخر لكل إشكالية كان يواجها المسلم فى لحظة المواجهة 

  ) مصدر سابق-٧٧ ص–سلطة النص (
  
  ...طرىى إعجازاً فى اللفظ ال عن طريق التذوق العلمى وال عن طريق الذوق الفأنه ال ير:" " بن نبى"



 ة للدین المقارنالموسوعة العلمی
 

 ٨٦

 غيـر طريقـة     عجاز ، أى إثبات إعجاز القرآن بطريقة      د لال  من هنا يرى ضرورة البحث عن منهج جدي       
  )١١٠ص  –المصدر السابق (           ) ..لفصاحة العربيةا(نتهت بانتهاء ااإلعجاز اللغوى التى 

  
ور المتتالية ، وانعـدام االنـسجام       سالنسجام الزمنى والموضوعى بين ال    ينعدم فى القرآن ا   "  :جاك بيرك 

  ..  ورة الواحدة ،س البين اآليات فى داخل
 رقم االيداع -١٩٩٦ الطبعة االولى –شر  دار النديم للن– ٣٢ ص –وائل غالى شكرى .  ترجمة د–اعادة قراءة القرآن (

  )٩٧٧- ٥٥- ٤٧- ١٤-٨ الترقيم الدولى -٣٤٣٤/٩٦
  

ن يقال مقابل ذلك أن العرض القرآنى يميل الى الطفرات الفجائيـة ،             أويمكن  " : وفى موضع آخر يقول     
. لى غيره من الموضوعات   إول أو   لى الموضوع األ  إوضوع الى آخر دون تمهيد ثم يعود        فهو ينتقل من م   

.  األجنبى بسهولة تشوشاً     وهذا النهج الذى تبرزه الترجمات الغربية يعطى انطباعا بالتباين الذى يعتبره          
عر كما يقول   باألريحية البدوية ، فالش    هن هذا الطابع ملحوظ فى الشعر العربى القديم وقد تم ربط          أوالحق  

ر هذا التنوع ، أو لنقل هذا التغير ،         وليس ثمة ما يثير الدهشة فى أن ينتش       " نفسألقرى ا " هو  "السكاكى  
من هنا كان تعدد االنقطاعات الظاهرة فى االسلوب وفى التسلسل ،           . فى القرآن على قدر السخاء االلهى       

  ".االقتضاب"وهو ما يطلق عليه فقه اللغة التقليدى 
 ٢اآليـات مـن   (منين تعريف بالمؤ: ن مبتدأ السورة الثانية ، البقرة ، يتتابع فيه بايقاع سريع         إوهكذا ف 

، ثم صور مجازية    ) ١٦ إلى   ٦اآليات من   (، ثم حملة ضد المخالفين الذين تمت تعرية نوازعهم          ) ٤إلى  
، ثم فقرة تتـضمن     )٢٥ إلى   ٢١اآليات من   (، ثم أوامر للمؤمنين     ) ٢٠إلى  ١٧اآليات من   (عن الطبيعة   

تكـوين  لثم مناظرة مستخلصة من سفر ا     ،  ) ٢٧اآلية  (، ثم الواعيد األخروى     ) ٢٦اآلية  (مرجعية ذاتية   
ين مالمح مماثلة فى السورة السادسة ، األنعام وهى الوحيدة مـن            بتوس. الخ  ...  وما بعدها    ٢٩اآلية  (

بين السور الطوال الذى يذكر الحديث أنها نزلت دفعة واحدة فقد ساد فجأة حضور غامض فـى لحظـة                   
لتى كان يستقلها النبى ، فنرى فيها نفس التعـدد الـذى   نزولها وبلغ من ثقله أن كاد يقصم ظهر الناقة ا       

رأيناه فى البقرة ، ونفس الوحدة التى تتناثر مع عدة تكرارات ، وكذلك االنتقال الفجائى من موضوع إلى             
  .آخر 

 الترقيم -١٦٠٤٥/٩٩ رقم االيداع – كتاب الهالل -٥١ ،٥٠ ص– الدكتور محمد رجب البيومى –إعادة قراءة القرآن (
  )٩٧٧- ٠٧-٠٦٨٦-٨دولى ال

  

 إن جـاز    –وبالطبع الحظ القارئ أنه فى هذه المحاولة فى القراءة الطوليـة            " : يقول   ثالثوفى موضع   
 لم تساعدنا عناوين السور إال بالقليل ، فبالفعل ال تطابق داللتها إال نادراً داللة النص المعلـن                  –التعبير  

ناحية أنها تمثل مقاييس ال تهدى أحيانا سوى عالقة بعيدة          عنه ، وبالتالى ال يجب أن ننظر إليها إال من           
  )  مصدر سابق-٧٢ص  – وائل غالى شكرى.  ترجمة د-إعادة قراءة القرآن(            " عن المضمون 
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  . ابل للتأويل ال للتفسير القرآن كله متشابه وكله ق" :محمد شحرور 
  ) مصدر سابق– ٨٧ص -الكتاب والقرآن (

  . آيات العقيدة من اآليات المتشابهات وهى قابلة للتأويل :يقولخر آوفى موضع 
  )٣٧ص –المصدر السابق (

  
 أكثـر مـن   ة الواحدة فنرى أن قصة موسـى فـى    ر السو  تتداخل المواضيع فى   :وفى موضع ثالث يقول   

نسان وخلق الكون حيث نراها متداخلة مع غيرها ومتناثرة ضـمن نـسق ال    موضع وكذلك آيات خلق اإل    
  ..إلى اآلن اآللية الرياضية لهذا النسق ندرى 

 الجديد  لى اليوم نكتشف  إد تركيب جسم االنسان ، وما زلنا        والكتاب فى توزيع آياته وتفصيله معقد كتعقي      
  )١١٧ص –المصدر السابق (   .  الكثير لنبحث عنه ونعلمه ومامنا الكثير أو

من عدد آيات    اكثر بكثير    )ال يعلم تأويلها إال اهللا    أى التى   ( يات المتشابهة اآل ان عدد    : يقول وفى موضع رابع  
١١٨ص –المصدر السابق (                                .حكمالم(  

 لو كان االعجاز فقط أدبيا ،وافترضنا أنه ال يمكن تقليد صياغة القرآن مـن               :" وفى موضع خامس يقول   
ن الـصياغة القرآنيـة     العرب فقط دون غيرهم أل     واقع على    ا يعنى أن اإلعجاز   الناحية األدبية الفنية فهذ   

 إعجاز الصياغة فقـط دون المـضمون      إنه لو كان المقصود ب    :نفسه يقول   جاءت بلسان العرب والقرآن     
دبية التى تشبه القرآن من الناحية الصنعية فقط  وهذا ما جاء فـى              ألمكن للناس صياغة بعض القطع األ     

 مفْتَرياٍت وادعواْ مِن استَطَعتُم من دوِن اللِّه ِإن كُنتُم ْل فَْأتُواْ ِبعشِْر سوٍر مثِْلِهَأم يقُولُون افْتَراه قُ:" قوله 

 اِدِقين١٨٨، ١٨٧ص  –المصدر السابق (                               .. "ص(  
  

ب إنه قد كانـت األنبيـاء    يار: قلت  ، سألت ربى مسألة و وددت أنى لم أكن سألته          :" وفى قول الرسول    
و ذكـر  ، منهم من كان يحيـي المـوتي   و، و ذكر سليمان إبن داود     ، منهم من سخرت له الريح      : قبلي

  : فقال : قال ، و منهم و منهم ، عيسى بن مريم 
  : قال ، بلي يارب : قلت : ألم أجدك يتيما فأويتك ؟  قال 
  :قال ، بلي يارب : قلت : ألم أجدك ضاال فهديتك ؟ قال 

  :قال ، بلي يارب : قلت : ألم أجدك عائال فأغنيتك ؟ قال 
  ]بلي يارب: قلت : ألم أشرح لك صدرك و رفعت عنك وزرك ؟ قال 

الطبعة - القاھرة– دار الحدیث -  تحقیق أیمن صالح شعبان- ١٨٣ ص- )ھـ٤١٨ت (أسباب النزول للواحدي النیسابوري (
  )ISBN : 977-300-002-8  رقیم الدولى  الت– ٥٠٩٥/٩٨رقم االیداع . م١٩٩٨الرابعة

  
إنى كما أتيـت موسـى وعيـسى        :نستنتج أن القرآن ليس معجزة ألنه لو كان معجزة لقال اهللا للرسول             

  !لكن هذا لم يحدث . معجزة القرآن بـضاً يأأتيتك انت ..  األنبياء باآليات وغيرهم من
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  .لتى البد منها  الوحدة ان النص القرآنى تنقصهإ :بعض المستشرقينقال 
الرقم المسند من طرف – تونس - دار المعارف للنشر سوسة- ١٩ ص – للدكتور عطية عامر –قراءة جديدة للقرآن (

  )٧٣٧/٩٩الناشر 
  
قال عن فصل الخطاب فى اثبات تحريف كتـاب  ن(. إن القرآن فيه آيات سخيفة     : النورى الطبرسى مام  اإل

  ) مصدر سابق-٢٨ ص –كتاب كشف الجانى (                           )رب االرباب
  
  

ه السالم علي) يقصد علـى (والقرآن الذى جمعه أمير المؤمنين !  اآليات غير مرتبطة  :يضاوقال الطبرسى أ  
مر بصاحب األ ويراد  .  كل شئ حتى أرش الخدش       فيهمر عجل اهللا فرجه ،      بخطه محفوظ عند صاحب األ    

  .مامهم الثانى عشر إ
على احمد السالوس  أستاذ الفقة واالصول . د. أ-١٥١ ص -٢ج –صول والفروع  االثنى عشرية فى األاب مع الشيعةكت(
- X الترقيم الدولى -٥٥٧٣/١٩٩٧ رقم االيداع – ١٩٩٧ الطبعة االولى -  دار التقوى للنشر– كلية الشريعة جامعة قطر –

٩٧٧-٥٢٤٢-٢٤(  
  

   .ناكر يدل على التحريف فى القرآن تنافر وت:) هـ١٠٧٥(محمد بن مرتضى ويقول 
  )٢٢٦ ص–المصدر السابق (

  
، )  القاطع الذى ال يحتمل إال معنى واحداً الواضحالنص( هو  النصالن معنى" :سيد القمنى . ديقول 

  . والنص بذلك نادر فى الوحى ، وتظل سائر اآليات قابلة لالجتهاد والتأويل 
  )٩٣٥٠/٩٥ رقم االيداع - ١٩٩٦عة االولى  الطب- الناشر مدبولى الصغير-١٤٧ ص–رب الزمان (

  
من يدرس الفقة االسالمى دراسة متأنية يكتشف أن الفقهاء اجهدوا أنفسهم " :الشيخ خليل عبد الكريم 

الخ ولكن بعض حلولهم او اكثرها يبدو عليه ...  لتعقد النصوص وتشابكها وتداخلهابشدة إليجاد حلول 
          ".مصداقية االفتعال الواضح وعدم اإلقناعية وال

 االنتشار العربى -سينا للنشر بالقاهرة- هوامش-١٠٥ص –ول ة بأحوال مجتمع الصحابة السفر األكتاب شدو الرباب(
  )١٩٩٧ببيروت الطبعة االولى 

  
 وليس ما أوردناه بهذا الباب هو كل ماجاء برسم :يقول ابن الخطيب خطاء الرسم ال تحد أتحت عنوان 

ارجع (. شياء تفوق الحصر ، وتخرج عن حد الوصف أاذ هى ات ومتباينات ، المصحف من متناقض
  ) مصدر سابق– ٦٥ ص–البن الخطيب الفرقان (                        )للمصدر لمعرفة ما اورده
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 الذى أوردنا بعضه    –والناظر لهذا االختالف    :" وتحت عنوان التناقض الموجود فى رسم المصحف يقول         
 ، ويعكس معناها بدرجـة تكفـر        سم القديم يقلب معانى األلفاظ ، ويشوهها تشويها شنيعاً         يرى أن الر   –

  . ، وتحرف معانيه هقاري
  .وفضال عن هذا فإن فيه تناقضاً غريباً ، وتنافراً معيباً ، ال يمكن تعليله ، وال يستطاع تأويله 

؟ وقد ) ٢١:النمل ) (ألذبحنه:( تعالىكيف يقرأ المتلقى للقرآن قوله: وإال فقل لى أيها المسلم المنصف 
  .الم القسم ، ونون التوكيد الثقيلة : تى توكيد اوردت بأد

  .؟ بصورة نفى الذبح ، ال تأكيده )أل أذبحنه: (كيف يقرؤها القارئ ، وهى مرسومة أمامه هكذا 
عينه ، فى نفس السورة ، وفى نفس الصفحة ، بل وفى السطر ) هنألعذب: (هذا مع أن قوله تعالى 

  .مرسومة حسب النطق تماما ، بأداتى توكيدها 
السبب فى اختالف هذين الرسمين ، وتناقض هاتين الكلمتين ؟ وما حجة القراء ، والمتمسكين فما 

  بالرسم القديم فى هذا ؟
  فما حجتهم اآلن؟. وإذا كانت حجتهم فى بعض التناقضات ، هو احتمال بعض القراءات لها 

  كما ورد فى الرسم القديم ؟) ال أذبحنه: (نفى الذبح ب) أل ذبحنه: (رأ هل يوجد قارئ يقو
ان : وجوابنا على ذلك . لى أن الذبح لم يحصل إأنه إشارة : كتبهم دفاعا عن هذا وقد جاء فى بعض 

  ؟)بحنهذأل أ(ألف ، مثل ) ألعذبنه(فلم ال يزيد فى . التعذيب أيضا لم يحصل 
  )ابق مصدر س– ٧٢، ٧١ ص –الفرقان (

  
ولقـد اوضـح الـسيوطى      :"  )استاذ الدرسات القرآنية بجامعة الكوفة    ( –محمد حسين على الصغير     . يقول د 

القاعدة العربية أن اللفـظ    :"حقيقة مخالفة النص المصحفى فى بعض الحروف لقواعد الخط العربى فقال            
 أصـوالً وقواعـد ، وقـد        اة له حقف عليه ، وقد مهد الن     يكتب بحروف هجائية مع مراعاة االبتداء والو      
  )٤/١٤٦نقال عن السيوطى ، االتقان " (خالفها فى بعض الحروف خط المصحف اإلمام 

  )١٩٩٩ الطبعة األولى – ١٢٤/٢٤. ب. ص- بيروت– دار المؤرخ العربى -١٤٠ص –كتاب تأريخ القرآن (
  

د على خمسمائة آيـة     فى نصوص القرآن يكتشف أن آيات األحكام ال تزي         المتأملإن  :"  ويقول الوردانى 
كما يكتشف أن النصوص الظنية أى التى ال ترمى لمعنى محـدد هـى أكثـر بكثيـر مـن النـصوص                      

  ...."يةالقطع
 - ١٨٩٣/٩٧ رقم االيداع -١٩٩٧ الطبعة االولى – مركز الحضارة العربية للنشر -١٣، ١٢ ص –الكلمة والسيف (

  )٩٧٧-٢٩١-٠٠٥-٥الترقيم الدولى 
  

 على فهم القرآن وتلقيه مةأجبر األ) حرق المصاحف(فعل عثمان  أى ان "..:وفى موضع آخر يقول 
  ..وأصبح يعوق فهم نصوص القرآن عمال العقل فيه قد رتب ترتيباً خاصاً ال مجال إلبشكل محدد و
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  )١٧ ص –المصدر السابق (
  

 ألحد أن يدعى كن ال يمرهابيين ،طرفين ولإلقول للمفسرين وللعلماء والمتأو" :محمود عفيفى ويقول 
  ... "بمعرفة الحقيقة للعقيدة االسالمية، 

  )٧٣٧٢/١٩٩٥ رقم االيداع - الطبعة االولى-١٩٦ص –هذا قرآنى ( 
  

 المجلـس االعلـى للـشئون       -على العمارى   . د -منحرفة فى التفكير الدينى المعاصر       تيارات    كتاب من
عجاز امن  : "جاء تحت عنوان   .م  ١٩٧٥ أبريل   -١٦٩٠ القاهرة دراسات فى االسالم العدد       –االسالمية  
  :اآلتى  : "نى آالنظم القر

من إعجاز النظم القرآنى    : (التى تصدر بالكويت نشر بحث بعنوان       ) المجتمع( من مجلة    ١٩٣فى العدد   [ 
  : الكاتب بالتفسير والتعليق قوله تعالى فيهتناول ) دة شاهدى الميت المغتربفى شها

 "   آم ا الَِّذينهاِن   ِيا َأيآخَـر َأو ـنكُمٍل مدا عِة اثْنَاِن ذَوِصيالْو تُ ِحينوالْم كُمدَأح رضِإذَا ح ِنكُميةُ بادنُواْ شَه
يقْـِسماِن  ِمن غَيِركُم ِإن َأنتُم ضربتُم ِفي اَألرِض فََأصابتْكُم مِصيبةُ الْموِت تَحِبسونَهم ا ِمن بعِد الـصالَِة فَ                

                       ِثـرع فَِإن ، اآلِثِمين ةَ اللِّه ِإنَّا ِإذًا لَِّمنادشَه الَ نَكْتُمى وبذَا قُر كَان لَونًا والَ نَشْتَِري ِبِه ثَم تُمتَبِباللِّه ِإِن ار
        الَِّذين ا ِمنمهقَامم اناِن ِيقُوما فَآخَرقَّا ِإثْمتَحا اسملَى َأنَّهاِن ِباللّـِه          عقْـِسمـاِن فَيلَياَألو ِهملَـيقَّ عتَحاس 

لَشَهادتُنَا َأحقُّ ِمن شَهادِتِهما وما اعتَدينَا ِإنَّا ِإذًا لَِّمن الظَّاِلِمين ، ذَِلك َأدنَى َأن يْأتُواْ ِبالشَّهادِة علَى وجِهها                  
    انمَأي دخَافُواْ َأن تُري َأو                    الْفَاِسـِقين مـِدي الْقَـوهالَ ي اللّـهواْ وعـماسو اتَّقُـوا اللّـهو ـاِنِهممَأي دعب  "

  )١٠٨-١٠٦:المائدة(
  :وقد وصف الكاتب هذه اآليات الكريمة بهذه االوصاف .. 
بـدوا  يث ت فهناك تقديم وتأخير بح   . مألوف النظم القرآنى خروجا متعمدا       قد كثر منها الخروج على       -١

  .له عن موضعه قسرا يزالجمل وكأنما يدفع بعضها بعضا لي
   .جمعها عليهلى اللسان وإ ، شدها  ثم هناك هذا العسر الشديد فى النطق بالكلمات-٢
  . ونقرأ اآليات مرة ومرة فإذا هى كعهدنا بها تتأبى على لسان وتكاد تمسك به -٣
  

ارىالعم:  
ها كلماتها متناغمـة يـأنس بعـضه    (ت اننا حين نقرؤها ترتيال نجد       وال يشفع له انه قال بعد هذه الفقرا       

ذن لحـن  مس عذبه المـذاق ، واذا هـى علـى األ    ، ويتجاوب بعضها مع بعض واذا هى لينه الل       ببعض
  ) .معهبمجاموسيقى علوى النغم ، يهز القلب ويمسك 

بة التامة بين نظم هذه اآليـات  فه الذى يريد الوصول اليه هو اثبات المناسدال يشفع له هذا ألن ه : أقول  
وهذه األوصاف األخيرة تنقُض عليه غرضه ، ولذلك نجده         . وبين ما تعالجة من موقف غريب مضطرب        

  :يقول بعد ذلك 
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من أجل هذا أيضا كان تنازع الكلمات القرآنية فيما بينهما حتى لكأنها هى هـذه الجهـات المتنازعـة                   و
  ).ى خواطرها المتخاصمة فى مسارب نفوسها ، وفى مجر

  
اد يثبتها ويؤكدها ولـو كـان        ك الإصفات التى تخل بفصاحة الكالم      الفنرى أن الكاتب لم يترك صفة من        

  .لى وصفها به عند الترتيل ما قال شيئا من ذلك بل وما تحقق له هذا الذى يجرى جاهدا ليدركه إينظر 
خير ما يجعل الجمل يدفع بعـضها بعـضا         تقديم والتأ لفاآليات علىغير مألوف النظم القرآنى ، فيها من ا        

ضـطراب فـى النفـوس المتخاصـمة        ة ، وهى تشبه فى اضطربها هـذا اإل        بوالكلمات متزاحمة متواك  
  .المتنازعة

ن تنافر الكلمات يخل بفـصاحة الكـالم ،         أ ما أجمع عليه علماء البالغة من        وكنت أود أن يراجع الكاتب    
 وانه مـن  فر هو ثقل الكلمات على اللسان وعسر النطق بها ،ومن ثم يخل ببالغته ، وأن معنى هذا التنا       

  .ن يوصف كالم ، بل كلمة فى القرآن الكريم بعدم الفصاحة أالخطأ والخطر 
ن لها فى حكمها ومعناها ونظمهـا  أوا هذه اآليات بوصف مما يدل على      ويقول الكاتب ان المتقدمين أفرد    

من قول عمر بن الخطاب رضـى  ) البسيط(ر الواحدى فى  ماروى المفس– مثال –ومن ذلك  .  خاصاً   اًشأن
  . ما فى هذه السورة من األحكام أعضلهذه اآليات : اهللا عنه 

  
  : وغيره عن على بن مكى قوله ) البحرالمحيط(وقد ذكر صاحب 

  )هذه اآليات عند أهل المعانى من أشكل ما فى القرآن إعرابا ومعنى وحكماً(
اتفق المفسرون على انها فى غايـة       :( قوله – وعنه نقله بعض المفسرين      –وجاء فى كالم الفخرالرازى     

   ......)الصعوبة اعراباً ونظماً وحكماً 
  

مع ما فيه من الطول لعل فيه مـا يوجـه إلـى             ) المنار(ننقل هنا ما قاله الشيخ رشيد رضا فى تفسيره          
  :اها لى هذه األقوال التى نقلنإ بعد ان اشار –قال الشيخ رشيد . الصواب 

ألن لهم مذاهب   . نحن ال يروعنا ما يراه المفسرون من الصعوبة فى اعراب بعض اآليات أو فى حكمها                (
 –هب كلها   اوالقرآن فوق النحو والفقة والمذ    .  فال يفهمونه اإل منها      ن بها القرآ  يزنونفى النحو والفقة    

 ، وانما يهمنا ما يقوله علمـاء  وما وافقة فهو مقبول وما خالفه فهو مردود مرذول       . فهو أصل األصول    
جدان شـئ  رو عن أحد منهم ما يدل على وكبر لنا على فهمه ، ولم ي       العون األ  م فه –الصحابة والتابعين   

  ...يتين ،من الصعوبة فى عبارة اآل
  :العمارى. يقول د

ه من السياق   ليإ يفهم ما تعود  ثر من شئ واحد ، والضمائر التى        أما الضمائر التى تصلح أن تعود إلى اك       
  .وكل ذلك جائز بل وكثير فى كالم العرب . فكثيرة فى القرآن الكريم 
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ثم تلقاك هـذه    " شهادة بينكم "بعد هذا النداء يلقاك المبتدأ      :( وليس شئ من ذلك غريبا حتى يقول الكاتب       
ه نيبتتاد  وال تك " إثنان"ا يلقاك الخبز     ، وبعده  - اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية        -الجملة المعترضة 

  .)بعد معاودة الفكر وترداد النظر اإل 
  

  :وفى موضع آخر يقول العمارى 
ذا كان من كبار العلماء     إالكريم بأنه ثقيل على اللسان ، ف       نحكم على كالم القرآن       أن فليس للكاتب وال لنا   

 ، ونحـن فـى   فى القرن الثانى الهجرى من يصرح بأنهم بعدوا عن اللغة التى نزل بها القرآن فكيف بنا        
  القرن الرابع عشر ؟؟

  

م هو تشريع للمؤمنين فيما يواجهون به موقفا كهذا الموقف وهو موت أحـده            ) : (الكويتى(يقول الكاتب   
ن يتخيـر المتحـضر   أى قرابته ، ففى تلك الحـال ينبغـى        هله وذو أ،وهو يضرب فى األرض بعيداً عن       

ليهما بما يريد أن يوصى بـه أهلـه         إليه ويقضى   إ امستقامة ثم يدعوه  ا األمانة واال  مشاهدين يتوسم فيه  
  ).فيما خلفه وراءه من شئون

فى موضع آخر معقبا على تساؤالت الفقهاء والمفسرين حول موقف ) الكاتب الكويتى(ثم يقول 
  :الشاهدين، يقول 

  ) .وهذا التخريج لآلية الكريمة على هذا الوجه غير صحيح ، فالمفروض فى الشاهدين أنهما ذوا عدل(
وبكل ذلك يهمل الكتب جانبا هاما فى هذه القضية ، فالمحتضر يتخير شاهدين ذوى عدل فـاذا   : العمارى  

مـن  :"لم يجد من يشهده من ذوى العدل أشهر من حضره وقد اختلف العلماء فى تفسير قولـه تعـالى                    
  " غيركم

 وان ذلك جائز    وصف بالعدالة وغير المسلمين ال ي   إن الشاهدين اآلخرين من غير المسلمين       : قال الرازى   
وأجمع المسلمون على ان الشاهد المسلم ال يجـب     : ثم قال الرازى    . نص هذه اآليات    بفى السفر خاصة    

  .عليه الحلف
يـر  ى من المـسلمين ولكـنهم مـن غ   أقارب ، يكونان من غير األ) اآلخرين(ن أن ورأى بعض المفسري 

  .األقارب
 ]. على المسلمين إال فى هذه الصورة  وال يجوز شهادة الكافرين:...وقالوا 

  

  :تقول ليلى أحمد 
وان .الشعوب القديمة نما هو مزيج مشوش من حضارات إسالم كدين لم يأت بحضارة جديدة ن اإلإ"

  "ال غزواإية ماهى سالمالفتوحات اإل
  )١٥ص-م٢٣/٦/٢٠٠١ السبت –اخبار اليوم (

  
  ..  إنتهى..                                                                 


