










اياحثدارون ها وموماكطورية عن تعريفية مقدمة إلها وأصاف 
التقولبعض نوبق ل جهوده إلى إضافة النوق، ساهي الأساذ 

الصنيعهذا على والعرفان الشكر جميل فله . الأحاديث وتخرج 
... ومتانة ء|اء الكتاب زاد الذي 

انماصرالفكر مركز 



د/رءز|..

دارونروبرت ارلس( تث— تشارلز — ارل )تثارل ث)سير( 
م( ١٨٨٢ه/ ١٢٩٩م- ١٨٠٩يا ١٢٢٣)داروين()

)ويقالوالارتقاءا، ررالنئوء مذهب صاحب إنجليزي، طبيعي، عالم 
الأنولع(أصل ونفلرية التطور، نظرية أيضات لها 

عملابإدفرة الهلب ثارلز درس طبيبا• دارون روبرت أبوه كان 
وبدأعامين بعد فركها دراستها، إتمام ق يفلح لم لكنه أبيه، برغبة 

بباسالطبيعي بالتانح شغفه وكان كيماريا«ج، ق اللاهوق العلم يدرس 
والنبات.الجيولوجيا هنزلوعالم بجون عرفه تق 

سنواتحس لمدة بحرية برحلة ليقوم فرصة لتشارلز سنحتإ 
هذهوكانت، العلبيعي. التارخ ل أحمائيا ®ييجل،ا المالكية الباحرة على 

إلىالنهاية ق يه أدى مما الثحعئ، ميدان ق حياته بداية ل سببا الرحلة 
وصل)وني. )الدارؤينية( ب بعد فيما عرمتإ التي النفلرية ل رأيه تكوين 

مثا-ءة(.نفلرية إلى مستقلا والأس د. ا. معاصره 
/ه( ١  ٢٧٦: ١  ٢٧٥سنة)1_(( ررأصل : كتابه ق دارون وصع 

أصلعن نفلريته وصع كما عليها، واكلأئل نفلريته أس م ١ ٨ ٥ ٩ 
قولهعن الأنواعاا ءأمجل ق)كتاب( يفصح لم لكنه المرجانية، الشعاب 

الأنانء)أوتااأًل الأحر كتابه لهذا حصص إذ الإنسان، صل أل 
الإنسان(.نثاة 

لقيمثلما والشعبية العلمية الضجة من كتاب لقي أن يحدث لم 
أسدهاعلى تزال ما الماقشات وكانت، الأنولع،،، ررأصل دارون كتاب 
أوحىالذي الكتاب هدا الإنسان®، ارأمجل كتابه دارون أصدر عندما 
إلىهذا أدى وقد مشترك، أمجل ل القرد مع يلتقي الإنسان أن ؛صكرْ 
ديني.وغضبه علمية ضجة 
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الكتابحول وثارت دارت التي المنانثات ق دارون اهم يولم 
ألحكوند الطور، نظرية عن الدذاع هكلي توماس تولى ند و، 

محينولا لمت، حتى دارون لنفلربة كسرة وتصحيحات تعديلات 
.١  ٨٨٢منة دارون تول عندما العلماء 

Iآنار٥ 

،١  ٩٨٥ / ١ ١ / ٢ ٤ ي الأول )الإصدار الأنوغ«. أصل » :- 
الماج(اب البإليه وندأصاف  ١٨٧٢/ ١ ل ادس انوالإصدار 

ونشويهاالأنولع أصل  ٠١ت م يامونشره مظهر اسماعيل للعربية )ترحمه 
ط.البناء،، على التناحر ل الغالية الصنوف وحفنل العلبيعى بالأنتخاب 

نشرهثم صفحة،  r\\i\إ^\^\TT٦القاهرة، المرية، اسة 
الأنولعنشأة الأنولع. *أصل بعنوازت الماج الماب مع مترحما تاما 

قالمففالة بالأعراق الاحتفافل أوت العلبيعي، الانتقاء محلويق عن الحية 
تقديمالمليجي. محمود مجدى ترجمة! الحياة*. أحل من الكفاح أثناء 

٨٨٤محيا، م، ٢ ٠ ٠ ٤ للثقانة، الأعلى المجالس ط. ميرحناصادق. س؛ 
المشرؤعصمن متوصط، نهلع (، ٥٨٥ ت ٥ ٥ صى النص )شغل صفحة 
(. ٦٢٨رقم للترجمة القومي 

(١٨٤٥)صدرت *. السجل رحلة ل العلمية اليحوُث، صءحيفة * ت ~ 

(١  ٨٦٧)٠. الاستئناس تحت، والحيوانات النباتات ضع ®  ~
نشأة ٠٠)أوت *١ للجنس يالمبة والأنتغاب ان الإنأصل  ٠٠ت ~ 

انالإننشأة  ٠٠ت بعنوان للعربية )زجمه ١(  ١٨٧ )صدرت الإنان*( 
الأعلىالمجلس محل. الخليجي. محمود مجدي د. الجني® والانتقاء 

١١ ، ٤  ٦٦ت  ٨٧ص النص )شغل جزآن ، ١ تل م، ٢ ٠ ٠ ٥ القاهرة، للثقافة، 
(. ٠٩٣ ،  ٩٩٢ ) للترجمة القومي المشرؤع متومعل، ^ ٥٥٥(،  ٩٧ت
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عاليهايعتمد التي القاعدة تثكل النظرية اهذه يحص؛ هارون قال 
الخالقحميمة الدارؤينية أنكرت أن فمنذ الملحدين، الفلاسفة كل 

لأوونموا أدياتم عن الكثيرون تخلى اش وجود حشمة وبالتالي 
لذلكالأحيرة، مسنة والأربعين المائة حلال الخالق بوجود التشكيك 

علىمستوليته وتقع الدين عليتا يحتمه واجما الننلرية هده دحض يعم 
•كلْنا*را؛ 

لأثرت مة لاتوحدفالالعله المسيرىت عبدالوهاب د. نال 
لاتوجدفلمةكما الداروسة، القيمة من أكنر الحديث ءص-رنا 
الدارويتية:القيمة من أكثر للكون العلمانية الرنية بلورت 
التيالمادية الواحدية أفكار الدارؤيتية قة القلرسخت فقد ١— 
مادةشيء، كل عنها صدر واحدة مادة هوإلا إن العالم أن إلى تذهب 
متجاوزهمهللقات داحلها توجد ولا والغاية والهدف الغرض من حالية 

أوالثر أو الخير تعرف لا محايدة والهلبيعة ْلييمة، فالعالم نؤع• أي من 
المائيالمظق أن إذ الكون ل ثغرات أية توجد ولا الجمال. أو المح 

كلبرد إذ الكون ق ثنائيات توجد ولا شيء• كل يثمل شامل حتمي 
توجدهذا ومع المائي. بالتْلور شيء كل ييمثر المادة إلى شيء 

.-الأثرياء/الفقراء الضعفاء الأقواء/ الملة: الاجمماعية الثنائيات 
الص.راع.ضحايا التاء/ عالي القادرون - العبيد المائة/ 
صدروند المادة، وهنا0 الطبيعة ^٥ من جزء هوإلا إن الإنسان ٢- 

محلييعيقانون محوي يوجد لا إذ التهلور، عملية حلال من عنهما هوأيما 
منيتحقق ه نفاق الإنفالوجود والأشياء، الإنسان على بري واحد 
أيالأحرى، الكائنات كل وحوي حلالها من يتحقق التي الألبان حلال 

•٢ ص اياندة الأمم • يحص هارون 



نمةق مكانته •ثل تماما مت مؤ وهووحوي والتكيف. والقوة المولع 
التهلورسلساله حلال من هانْ مكانته سقمي حتما أنه إذ المملور، سلم 
منغلورتطورىاالأمساامحن بأن القول يمكن بل القمة• إلى د'نمه التي 

منأطول مدة لفها القاء حققت لأما الإنسان مجن نميرا أكثر صارم 
يحملولا حرية بأية يتمع لا ~ الأميا شأن شأنه ~ والإنسان الإنسان. 

منلأثكال ئهلور مجرد هي الأحلاقية غالقوانين أحلاثية، أعباء أية 

هي- القوض لكل " الأخلأتي القانون أن بمي يهدا اليولوجي- 
يتمولذا ا، أمزت|التي التطور بحلقة نرتبط بية، نموثتة نوانين 

الأخلاقنإن نم ومن المرحلة. تخدم أما طالما بالقوانين الاحتفاظ 
أحلأناكانت إذا وخصوصا المادي، العقلاق التهدم صد تقف المهللهة 

عاليهالإشفاق إلى مقدرة والأنل الأصعف حماية تدعوإلى دينية 
به.والعناية 

ولذامعللقات، أية توحد ولا تماما نسية الأمور كل أن بمي وهذا 
النبي.لاإفكر العالمي الأساس هي الدارؤيتية النلرية بأن القول يمكن 

الحوادثوتحددْ الميعة ؤلريق عن أحيانا يتم التطور كان ؤإذا 
الفكرأساس ايفا هى الدارويتية النلرية بأن القول غيمكن العارصة 

حداهام إلخ،  ١١.. ٠ العبثي 
١الإسلامي.. عالمنا ق دارون ظرية ن٠ 

عنيعرب، لكنه طوله على الجندي أنور الأستاذ عن كلاما هنا نثبت 
تاف رحمه قال وجامع موجز بأسلوب العربية الثقافة ل الفكرة تاؤج 

الغربيالفكر طرحها التي السموم أولى من دارون ننلرية *كانت 
الاجتماب.الدارؤيب مائة ، ٢ ج والصهيونية واليهودية اليهود موسوعة ( ١ ) 



التيالصفراء الرياح مع جاءت لقد الإسلاعي.. الفكر أفق ق الواني 
مقدمومع لمصر، الريaلايى الاحتلال يعد الملمين بلاد على هبطت 
وتمر،ص_ثوف، )التنميرية(؛ التبشيرية اليات الارسخريجي جماعة 

شبليالدكتور ومعهم والالخةته1فاا، راالقطماا أصحاب ومكاريوس 
أشدترجم والدي دارون، لنظرية الدعوة مهمته كانت، الذي شميل 
منيعد الذي اربخنر• كتاب المدم، هدا نهم ق تهلرفا الغربية الكتب، 

الملحد.المائي الذهب ق المتهلرفين أشد 
ؤلريقهاق ار مالتي المدرمة هده رائد تميل شبلي كان وهكذا 

الفرعيانق اختلاف مع موسى وملامة مظهر ؤإّماعيل أنهلون فرح 
-المضلفه أصحاب كان حتى المسالمين، ّخهل امتصاص ومحاولة 

الأساسيةالإسلامية والقيم العربية اللغة وأعداء التغريب، رمالة حملة 
ودراستهدارون مذهبا يكن ولم . .. معها، الخلاف يفلهرون انوا ك— 

الإسلامتجتاح أن بما يراد كان التي المائية الحمالة هذه إلى مدخلا إلا 
...العلييعية القوانين على الأجت٠اع فلقة وتقيم أساسا، 

علىوالارتقاء الشوء منهج يقدم أن مغلهر إسماعيل حاول ولقد 
ولكنهالجماهير بين لتقبله أحرى محاولة ل للاديان معارضا ليس أنه 

رواجا،تلق ولم التهلور نفلرية مومى سلامة عرض فقئ كذللثا فشل، 
مفهومتخالف، كانت، فمد الثقة، وعدم العبث، من بمزيد الناس ونابلها 

أنأعلن حين صريحا واضحا الكريم القرآن به جاء الذي ان الإن
الأحرى.الأنولع عن الاستقلال تمام مستقلا حلى الإنسان 

دارونومفاهيم التهلور( )نفلرية الأّتعمارية القوى عرفتؤ ولقد 
وأحدنتؤالإسلامي العالم بلاد أغلب، ل العلبيعية العلوم دراسات على 
نمةعن الإسلام مفاهيم وبين بينها والازدواج الشكولئ. س بعيدة آثارا 
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الثوابت،إطار ل يتحرك اجتماعي قانون التطور فإن سمه، الذي العلور 
والتطورالسابقة، الأطوار على الأخير الطور تفضيل مطالقا يقتضي ولا 
دوما،الأصلح ليس والجديد تقدما، كله ليس والتطور التطوير، غير 

حتميتطور الاجتماعي التطور بأن )سنسر( زعم نيفوا ند وهم؛ذللت، 
لاشعوري.

مح-ي3لل تغلتؤ امفد الدارؤينية أن الساحثون كثف، ا! خامس
العنصرية؛مدام، منه أطالت، مضطرب، جو إيجاد إلى أدى مما السياسة 

أوتستأصلتموت، أن يجس، الضعيفة العناصر بأن دارون نول كان نقي. 
البلادعلى لتطبيقها كنظرية العالمي الأستعمار حركة امتغلته مما 

اJحتالة.

ولاماركدارون ببما قال )التي الذاق التولد نظرية اتخدت، صائما؛ 
إنكارل منيا البعض وجعلها الإلحاد، إلى منهللقا هيجل( وأرنست، 

المادةوإءهلاء الخالق لنفى صالة فلسفة منها واتخدتؤ الدينية، العقيدة 
الهلسعة(راليه إلى هيجل دعا ثم ومن شيء، كل على القادر صفة 

النظريةوهى الوجود، بوحدة والقوة وتعالى تبارك افه وجود ؤإنكار 
نقلق الدبابح دور اكتشف، عندما بامحتور القرني العالم أبطلها الي 

أمحامحات، كانوالتي المتعفن، اللحم ق الدود عنها ينشأ التي الجراثيم 
المجهري.العلم تبل ما مرحلة ل الداق التوالد بننلرية للقول 

والقوانينالأديان على للقضاء ومحيله التطور فكرة اتخدت، محابعا! 
ثموالاحتقار، السخرية يثير ناقصا يدا شيء كل أن باعتبار الأمم ودانية 

منلمقدس ولا قانون، ولا وطنية، ولا لدين، إذن قداصة فلا تهلور، 
تعمارالامحرجال لخدمة النظرية أمحرجتإ كأنما وبدا المقدمحاتح، 

منالصر؛ع آثار تركت، فقد الأحياء، لعلماء أخرحتؤ مما أكثر والسياسة 
١٠



أثرهالأصلح شاء لمبدأ وكان والحرب، السياسة أوسامحل ق البقاء أحل 
وظهرتأمرها، على المغلوبة الأجناس ؤإبادة الاستعمار خهلطات مق 

الشعوبوفكرة باللون، والاستعلاء العنصري التمسز نفلرية خلال من 
عندالقوة نظرية ذللت، خلال من وصغت، واليهود(، )الألمان، المختارة 

دعاةانممع وبما ان، الجرمعلماء من مذهبه ب، ذهومن نيتثه 
الممتازونبأبمم أنمهم فاعلنوا سلاحهم، فيها فوجدوا الأرستقراطية 
العروشومالكو البشر سادة الأمة مزايا ورثوا الذين والمختارون 

يقربونفاخذوا الأديان على معلنوالحرب وتلقفها وصانعوالتارح، 
عليه.العلم شأن ؤيعلون الدين، جدار بما 

أخلاقيا،قانونا وليي اجتماعي قانون التْلور أن العلماء أكد ثامنا! 
تْلورتفضيل مهللقا يقتضي لا ولكنه الثوابت، دائرة ق يتحرك وأنه 

الذيالطور من أقفل طور كل فليس له، السابق العلور على الأخير 
وانتكاسا.ترديا يكون وقد ارتقاء يكون قد الحياة ق التعلور لأن سفه، 

لجسدارين *إن صهيون*: ابروتوكولأت عبارة من تبين وند 
لوتستغلها واسع، نهياق على آراءه تشر كيف عرفتا ولكننا يهوديا، 

اكرلجبه ونيتثموماركس دارون نجاح رنينا لقد الدين. تحهليم 
لآرائهم«.
أبماالعلماء أعلن وند دارون، نفلرية اد غتكشف منة مائة ويعد 
مختلف،ق ظهرت التي الحفريات أثتست، كذللثه ابمارت، قد أسهلورة 

القرد،فصيلة من ينحدر لم وأنه مستقلا خلما حلق الإنسان أن البقاع 
أصلمن كلها الخليقة أن افتراض البيولوجيون العلماء عارض وقد 

وهوالقرد،درجاته أرقى ل الحيوان فصيلة من مع الإنسان وأن واحد 
أنهصراحة أعلنوا وند ذللث،، ترؤيج وراء كانت، كبرى قوى أن وعرف 

بينهما.نجاني ولا بالقرد للإنسان علاقة لا 
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;الظرية أمتط اسي اليحث أولا: 
هذاوقف ارلقد الفرس_يت العلمي المجمع يغتورئيس جال قال 

يذكيأن وامتطاع الإنسان، أصل درامة على تقريا قرن نمق العالم 
تقولالش النظرة وأن بالقرد، تجانس علاقة له لت الإنسان أن أحيرا 
والإنسانالقرد بين الناتئان وأن الحامم، الرهان إلى مفتقرة لذللتا 

والقرده.ان للأنمشرك أصل بوجود للجزم كافية غير 
الفلرية:أمقطت، الحفريات ثانيات 
®إناوشرية(ت اس الأجنعلم تاذ جونس—ون)أمرونالد د. نال 

الإنسانأن الدقة من ./ ٩ .٩ ٩ ينسبة يقولوا أن الأن يستطيعون العلماء 
ملايينثلاثة منذ ال، الإنتاريخه بداية منذ قدميه على منتصبا سار 

وهويمك،١  ٤٩٧ مارس ق صحاق مؤتمر ق ذللث، أعلن وقد ّنةاا• 
عثرمنة ملاين ثلاثة إلى تاريخها يرجع العظام من قطع بخمس ديه يل 

قفريدا كائنا الإنسان ظهر وقد أثيوبيا، ق ١  ٩٧٣عام أواحر ق علتها 
الثغرةمدت قد العذالام هده وأن الكاسرة، الوحوش من دنيا وسهل نوعه 
المقوية،،.®الحلقة اسم تحت، عنها يتحدثون العلماء ظل التي 

بجامعةالوراثة، علم ق ائي رالأحمبيريجون بئر د• وهذا 
باسماثتهر قانونا زملائه من ثلاثة مع بالأم—راك أصدر أكسفورد( 

تدرسأن والجامعات الدارس على فيه حفلروا القردا، ®قانون 
القلوية.لعللأن وذلاكا الداروق هب، المن.  النطريه.ساريا ودسا الملهب، 

التطورنثلرية هدم الذي العلي الكشم، ظهور العلماء أعلن كما 
الكائنتهلور استحالة أثبتت، التي الوراثة وحدات ، اكتشافوهو تماما 
وراثيةعوامل هناك أف بت، فقد آحر، نؤع إلى نهمع من وتحوله الحم، 
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قيظل أن وتحتم نوعه بخصائص له تحتفظ نؤع كل حالمة ل كامنة 
نؤعإلى يتطور ولا نوعه من قط يخرج فلا فيه نشأ الذي النؤع داترة 

قالارتماء هو — الوراثة نظريات حسب — يغ أن يمكن ما كل حديد، 
آحرانؤع إلى الانتقال دون ه نفالنؤع حدود 

احممار ١٨٣:  ١٧٦ص الشواّخ والفم السالمة جد الجدي: أنور ١( 
١٨



;ونظريته داورن اكرمية المهدمة ومرامع مصائر 
ترجمة;دارون، / الأنولع "أصل ترجمة مقدمة صادق حنا مير حم- 

.٢٢:مجدىانمض"صلأا 
الملجئ-مجدي 

مفلهر-إسماعيل 
مر-إسماعيل 

.٧٤تصس٤٦الأسان/دارون سأن ل ترجمته مقدمة 
لدارون«.الأنويج صل أ» 
والارتقاء(النشوء مذهب )ق ا،. السيل ملممى  ١٠

٠٥ / ١ ٨ المعارف دائرة : لأعلمي ا- 
والتراجمالعربي الأدب ل الشائعة والأ-محطاء الثبهات : الجدي نور أ- 

واممرالإسلأميصتماة'؟:ح؛"آ.
الإسلام)تأثيرهصوء ق الشوامخ والقمم العمالقة جيل : الجندي نور أ~ 

أيضا(.العاصر العربي والفكر الغربي لفكر ال 
*Uوالمناهج العالوم مفدمايتح الجندي: نور أ~  ،oo/U ،:١٠٥، ٩٧.
؛ماار«بم(ب ١١٧العبادص رتاب على منصور: نيس أ~ 

٠١٢٠محي الببليوجراق الشتر ؛ )وآخرون( بدران مض ح~ 
٥٠٣٥ / ٥ الشب معارف دائرة التعب)القاهرة(: دار ~

)أو: ٠٠دارون تثارلس وخطابات حياة  ١٠فرانسيس)ابنه(:دارؤين، ~
#(.ورمحائاله حياته دارون تثارلى  ١٠

قرأنره ( ١ ٤ رقم العالم) دية عينت كب : ب-روبرت اونز، د~ 
الغرم(.النكر 

٥٠ ١ : ٤ ٠ محي علموق هؤلاء : موسى سلامة "■ 
٠٢والحاشية  ٧٦محي الدين هذا : نطسريد س- 

/٣ )=  ٤٠٧٧ محي الميسرة العربية الموسوعة : وآخرون( غربال) شفتق ~
طأ(ا ١٤٧١
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٢دالمّءيوذ؛ةج اليهودواليهودية موسوعة ت المسيرى الوهاب عبد "
(مهلول ثمين بحث ) الاجتماعية( الدارويتية )مائة 
.١٥٥ص العثرين القرن ل الخكرين عقاى- ؛ العقاد 

.٢  ١٣/ ٤ الإسلأمبة المارق دائرة : لمثرنون ا- 

. ٣٣٩/ ٩ ( ١ اتجُة الإسلامية) المارق دائرة : لخشرنون ا- 

.١٣٥ص الغربية والحضارة الإسلام حسين! محمد حمد م- 
(١ ٧ .) ٧ ٤ : ٧ ١ ص مائة الخالدون :  -

مادة()  ٩١٠ / ٤ ،  ٠٥٣ / ١ المعارف دائرة ت وجدى فريد حمد م" 



ijljMJLf  سمم ijiD« « //ت/روس
.4 أئمودجاحمد المفكرحبج 

اشقيتيإالمحار محمد بن محمود 
افكولوالديه()غفر 





ررا((

ء/هء//سء1أ0...

مىالمتقاة الأفكار حول يدور حوارا قرأت ~ تقرنا — عامين قل 
الحديثةالتواصل الحوار■يروسلة ذلك كان رردارؤينء، نفلرية 

المتكئةللأفكار عرصا — معظمه ق كان — الأمر أل والحي ااتوير*، 
عرصتوقد .. حافتا صوتم فكان المخالفون أما الفلرية، تلك على 

تحتكليمه كتسثا يومها أحد، يجسي فلم ومرتين، مره، الحواد علتهم 
الدارؤينين،•رحوادهادئْع عنوان؛ 
والإسازتالعيب )جدلية كتاب إلى الكرام الأخوة بعض نبهني ثم 

حاجم أبوالقامحمحمد الأستاذ الإسلامي)!( للفكر الثانية( العالية 
ابيينه لي بحن، تم ، عليه، أعثز فلم الكتاُت، عن بحثتا وقد حمد، 

سنةالماقي دار نشرما واحدة نح عدة فوجد ®الشائكة،، ق ررأمرف،، 
١٩٩٦سنة حزم ابن دار نثرتما وأحرى صفحة،  ٧٩٢ق تقع  ٢٠١٢

الغيب...(،جدلية الثانيةت بعنوان؛)الحالية صفحة، ١ ٠  ٧٨ق وتقع 
الحاليةالغس_ا..." محوانما؛)جدلية صفحة،  ٦٦٢ق ي ثالثة ونسخة 
الثانية(.

ذهي:مزالاملحاسائرإلى للكتاب ةراءنى وكدأثارت 
هذاكل ينجذبون الشباب من وءلليعتها أمتنا مثقفي جعل الذي ما 

إيعقا؟ يعصها يضرب والتي الغربية القلويان تللن، إلى الانجذاب 
إلىأستمع ا وأنبالي قدحهلرق — تقرنا — ه نفالمزال كان 
وانتثارالاستقلال بعد ما مرحلة حول الوريتانيين بعض شهادات 

لالردإج ذلكا وحدت كتف • • إلح • • المار وأفكار والتاصرية العشة 
أوتعلم®الحضرة،، على الاعتماد من كبير قدر فيه لم ممجتمع 
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هنفالسؤال طرح منصور أحمد الأستاذ رأيت ثم إ الكريم؟ القرآن 
عن~ المهدي الصادق — العصر،ا على ماهد  ١١برنامج ق صيفه على 

أ٠الصوق؟ الملم، الوداق المجتمع ق اليوعيه ار انتسيب 
جادة.درامة إلى حاجة ق الموصؤع أ0 أعتقد 

لامع..• • جامع إطار ل قية الملالأفكار تلك ظ؛إ أف أعتقد كما 
مبدأإلى إضافة الانبهار.. ذلك حلف يقف الزى المبب هو يكون قد 

..متفرقة نصوص ق الإملأمى فكرنا يتناثر حين ق — أوالحداثة الجدة 
إلىجائع نبماثاوجاره نات مس بى ماآمن  ١١الحبيبقول مثل 

ضمنلكنه .. الاجتماعية العدالة ق أصل وهذا .. وهو جس4 
للسيرويدعوالماس واحد ملك ق أحد ينقلها لم متناترة نصوص 

تطيقها.أجل من حلفه 
..التعبير صح إذ الفلسفي أو الفكري الجانب هدا 
مرات،عل-ة له_ا أمرت ينقعلة فهومتعلق الأحر الجانب أما 

الاحتكاكبت، يالأذهان ق يحصل الذي التغيير هدا أن ومالخمها 
ارالتلمازأي المفتوحة ها مدارمق وررالتمدرساا الغالبة، يالحضارة 

■٠ ه نفالغرب ق الفعلية اكراسة إلى إضافة ما-؛هما، وما والمينماص 
قليلةأزمان قيل التمحور على تستعصى كانت، أوضاعا الماص ألف، حتى 

العفةنحمل فبتنا الغرب الى والهجرة المعليم فتنة عليهم تتفتح أن قبل 
ب،كتحتى • والضلال. الانحراف، آثام تقامة والاسالفجور، أوزار 

إن~ المهمة نفق جماعي؛ تحرمن حالة أول حدويثؤ عند — أحدهم 

عنا/؟هآ)اهما( اعيرار ررالمعجم ق اممراق أحرجه صحيح. ديث ح( 
والرمس،الترمبج صحيح ل الألبان لغيرْ وصححه عنه. اهله رضي أنس 

(٢٥٦١.)
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حمدءتءحاج يقول 
الكاتض،رهمم وليس الكتامحن، )همر بمعنى )الأسين( )مفهوم 

الكتاب(هدا طروحات من لكسر وتأسي اس أممفهوم 
ووضف1

تتادهأمثال الإملأم عالماء بعمى التمسر هذا مثل إلى ذهب روقد 
نررذاْالذي هذا مايشه تميرْ ق الطري عنهم فقدروى زيد، وابن 

يقرؤونهسماوي كتاب لهم ليس أتبمم أي أمتة، أمة العرب أف من هنا 
لأملكمقابل الأميين لمعنى تاق الثهرمتمييز )..( به ؤبدينون 
٢.والصارى(أ اليهود أي الكتاب، 
الفكريطرحه ما إلى سبقوا اللف، بحص بأن نشي الإثارة هذْ 

ااالجدةا١.طرح عن ينتقى تقدير أتل على وهذا >uJ،*، حاج  ١١
ه؛نفعن حمدا حاج  ١١مفكرنا وندقال 
الحرين(،)مجمع إلى الوصول معحاولأ بالقرآن، نفى رحزمت، 

نقطةإلى للأمور، الوضعية الرؤية ق المحددة الزوايا من ابحا مس
التلأشىالويية...(لم.

وتعالىمحسحانه الحق تول فوق يقفز أن القول هدا لصاحب لكن ما 
س[،وإطارأن،رالأبين«ءير<لالفرة: ءناليهود:>ننبمامحن 

أهلكتاب.الكتابيين..واليهود 
يقول؛بل ررالداروينيهء، على يتكئ أنه يخفي، لا حمدرا وررحاج 

.١٢٦صجدلية.٠. ١( 
الابقصآ'اا-'ا'آا.أ(
■اوابذ،صا'*ا آ(



هويما القمان يأق الش الداروينية لاتطوط انتصارا يحشا يكن )لم 
الكائنات( Jijojjوالنشأة الخااق ألة مق تفصيلا منها أعمق 

)بثر(لقط بين القرآنية الدلالة ق الرائق نفى مدخل ؤيتخذ 
إإ الأول من الأخير تهلور دعوى إلى القرآن استعمالات ق و)إنان( 

ءالبهائم،مخلوقات كانوا ءالبشز، وبميراJفكرإرأل 
عليه~ آدم أيينا ل الروح وتعالى سبحانه الله نمخ ثم — >رائم وهم أ— 

حمد*;حاج ء يقول ~ اللام نبئتا وعلى 
العقليتميزْ ضرورة إلى آدم ى الإلهي الروح نفح أدى )ند 

علىالملائكة احتجت الذين لأولئك البشرية البهيمية عن لوكي وال
كانلاحقا فوجوده بعد، حلق ند آدم يكن لم وقتها ..)..( سلوكهم 

اؤلداآدمالميقات هذاعن الغيج، انكئف فلماميقاته، اممه يعلم يغيب 
الأسماء(وعلمه الروح فيه الله نفح حث يثريين أيؤين من 

ان*اإوااالإنءالشر* يئن التفريق على قوله حمد حاج لقديني 
وأناللام، عليه آدم خلق على ّ—ايقا اصطلاحا الالنسرا فجعل 

علىوروحا خلقا يرقى يجعله زائدا معنى تضمن الالإنسانا اصعللاح 
هوأيوالماسنادم •• *الشرأ يخصهم؛مصطلح اللى الأول الخلق 
منوالدان فله تثر... مجن خلق يل الشر، أيا وليس ان، إنوأول 
إلمح،بشر من الزعيم التطور إلمح، يتوصل وبذلك • • أأ منهما حلمح، الشر 
ه..نفآدم خلق ل إنسان 

تفقال الشحرور محمد عن حوايه ق الفكرة هذه المنجد لخص وقد 

٠.٨ ص الغيب جدلة ( ١) 
ابقصإم-هخ.ال)أ(

١٢٧



اف،إنوجنس بشرى جض هناك أن الكريم الباحن، ؤيرى ... )
الشرحولغ التي هي والروح الثرى، لا الإنسان( هوأبوالجنس وآدم 
فملولع، عائل كائن إلى الحيوانية المملكة من نقلته أتم( إنسان، إلى 
اضاصثلفى ثم البشر، يدعا الحيوانية المميكة من صنف، ثمة )كان آدم 
.•[ ٣٣صرازن رآل ب . إ0أقأنظئ؛ادم.. ر الصنف، ذلكر من وزوجته آدم 
ينفخولم وتقدم، وتطور إنسان إلى نت٠حوJ، البشر ق الروح افه نفخ لقد 

٢•١ هم،، كما تجن القرود j الروح 
محانهالحق قول حمده ®حاج المفكر تجاوز كيف، نقولت أن ولنا 

آد،مثلتإذة نق ؤد غ، يبماجقاقر ر الى• وتع
[؟٣٤]ص• 

،إذ—ابشرا ي حيرحلقه وتعالى بحانه افه حاطّثه لناكيف، ؤسحلل 
■محلا إنساناا أو٠.. .. لآدمىااجعلنا راوما القرآن; غير ق التقدير يمح 

أمأبثرر ت تعالى نوله القول هذا نقض j( ذلك، محن وأصرح 
-اا[ُيء،إق{بم:

للدكتوراالشأحررواافتقول;نقده اال٠نجد٠ الأستاذ ؤيكمل 
السيدببما توصل التي، الكيفية عن القارئ يتاءل أن يد لا )وهنا 

اعتمدها،التي والبراهين الأدلة وعن المهمة، الأفكار هذه إلى المؤلف، 
النددام ما الأنولع أصل( ل مدْ ومذ دارؤين قرصية إلمح، يثير أن دون 

القرآن!نصوصي حلال من ذلانأ يقرأ الكاتب، 

~ارابع العدد ~ والعشرون الثاق المجلد الكوسة; اممر( عالم )مجلة ١( 
•• ٢١ ٩٩٣إيريإ،/يونتو 
^لصلج(جءأداءثدبمئئالدلالة ل آ(وأءلهرت 

■[ ٧—١٢٧ ص؛ ا-ل يوينرإة،ماقريةن 
٢٨



الثريالجنس بين اشنل حول رأيه ق المؤلف تني املقد 
تشالطب كلية هوأن أ دليل! يعده ما دليل إلى الإناف والجنس 

كانابصفه الإنسان تدرس لأتبما انى«إ »الإنلا الشري« الطب اكلية 
ارانملوممى نعالوم هناك القابل ول الخلوتان، لبقية مشاتبا حيا 

انونكالقأوحيها هوالذي الإنسان لأن لا»اوشرية« الإنانية<ا 
رإ!والفلقة والأداب والمامة 

ولاعقليان، ولاأدلة علمية، براعين لابمثل الكلام هذا أل لاشلث، 
احترامأي يحمل لا م وهومى علي، منهج بأي ~ أصلا ~ له علانة 
شاهدوكأتبما المؤلف أوردها الخي الأية أما وفكره)..( القارئ لثل 
وحل:عز نوله وهي الحيوانيت، من أدم اصطفى اف أن على 
أقرإل : كاملان وهي يكملها ولم بترها ففد ي • • • ءادم أقآء>ءلتي رإة 

[٣٣صران: ]أو آ دءال،عتتنشآص0 آنثلمةءادمدمثادءاثراب>مهم 
لعمران وأل إبراهيم وآل أيما نوح كان فهل الدلالة، واضحة وهي 

ذلكمن اف اصطفاهم ثم بالبشر، اة المالحيوانية الملكة 
الصنفاأ(رم

أطواراثابتةيمثلون عمران وآل( إبراهيم وآل نؤح كان هل نقول بل 
عليهبعدآدم ااادش_راا المسماة الحيوانية الملكة من لاصطفاء از 

الأزمانيرعايان ه، نفانتماءآدم عليه كان النحوالذي على اللام 
وحولاستمرار يعني مما الكرام، الأيياء هؤلاء بين الفاصلة المحيقة 

تطورنهمعمسألة إذن المسألة فهل أ الإنسان وجود مع ايشربالواني 
منللإنسان انتقاءدوري أم والماء، التطورزاكريع بقانون وفناءنهمع 

—الرابع انمالد — والعشرون الشاق المجلد الكويية؛ الفكر( رع-الم مجلة ( ١ 
.١٩٩٣يونيو - مايو - أبريل 
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الوحياستمر وند أذن؟ الوم الثر هؤلاء فأين للبشر؟ ثايتة ديمومة 
القرآن؟تنزيل عهد إر يذكرهم 

مهاجمةحول تساؤلات مثقفينا من كشر يشر • • حال كل وعلى 
ادرةمجمعلى يدل ذلك وأ0 الجدد*.. المجتهدين ٠ أْلورحات 

من^^١ أل هو فعلا حصل والذي . • الديني الفكر وتجديد للاجتهاد، 
ولدسا فليس ّ الاجتهادات. تلك، على يزد من حى يصادرون المثمفين 
—تخصصه غير ق كان ؤإن — *اجتهد* مفكر .. دين* *رحال الإسلام 

احقوقهم؟ أسعل هذامن ألبس آخرون.؟ عليه فرد 

٣'
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عنهامحمدالشحرورا)فيمانمله الفكرالدكتورالمهندس يمول 
حبحرأى بمي مفكر)إملاعي( والشحرور ~ الخجدا اماهر الأمناذ 

الحديظن-:اكلوري؛ن نظرة >ع القرآن تلائم ز حمد 
ولكنحرام®، ارهذا لها يمول فلا وهي ابنته والد شاهد )إذا 

عيب«..(.فوللها»اهدا 

الصدرالتكريم، القرآن من انطلق والدي ~ الاجتهاد هذا مثل إل 
فإذاالمرأة(.. حول)حجاب طال الذي الجدل ~ينهي للتشرح الأول 
السعةأمام ~ تماما ~ عارية تظهر أن الملمة للمرأة القرآن أحاز 

هوالوجه( عن)تغطية حديث كل فإن النور.. محورة ل المذكورين 
الفكرهالا الحجاب ففيه أرفتهم من يباع لا فكيف يضحالئ،.. لا نكتة 

الجديد؟!

المائية،قة القللأي بال ذا سيئا الأخلاق تمثل لا عام وبشكل 
علمأستاذ ااماندذل* اءل )تالحال.. بهلبتعة الدارؤينية رأسها وعر 

والتطورالمجتمع لتندم الأخلاق أهمية *ما الإنجليزيت الأخلاق 
صارةا((لتكون لعلها بل شيء، *لا اطة• يبوأجاب الحضاري®؟ 

عندهمفرق فلا .. لهاقيمة لا الأخلاق أن المائيين رأي عروأف لا 
هوالحيوانالإنسان أن الماديون )يمول والحيوان.. الإنان بين 

إنماوالحيوان الإنسان بين القاري وأف «، L،home Machine*الكامل 

محمديومحفت ترجمة ييجوفيتس، عزت علي والغرب، الثري، محن لإسلام اآ 
١ ٩٢ص الخامة، الفة ، ٠٢٢ ١ ٤ القاهرة، الشروق، دار عدس، 
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مميزر.ال إنجوهر هناك فليس المع، ل وليس الدرجة ل هوئزق 
بينفاصل يوجد لا *أنه ت ئة الفالمجلة ل ون* وات)يمول،اجون 

واجتماعيةتاريخية ارفكرة فحب يوجد والذي والبهيمهء، الإنسان 
هووحدْ والاجتماعي الاقتمادي والتاريخ ازا، الإنعن محددة 
الإنسانهذا 'رداروين* أحذ لقد )••(• الحقيقة عر يوجد الذي التارح 

الهلبيعي®أرالاحتيار عمالية حلال تقلبه ووصف يديه بين اللاشخصي 
منتصبا.يمشي الأدوات، وصناعق الكلام على فائرا إنسانا أصح حتى 

إلىيرجع شيء كل أن فترينا الصورة، ليستكمل البيولوجيا علم يأق نم 
..كيميائية طيعية عملية بدورها هى والتي للحياة، الثع.ائية الأشكال 

ويالتاروجودلها، فلا والضميروالروح الحياة أما بالجزتيات. نمت، 
إساق(جوهر هناك ليس 

ولا. حمد. حبح م أبوالقاممحمد الأمتاذ عن للحديث، نعود 
وكأنهارالفالمة® عن للحديث، المحي'حؤ الثقف حثا متتح على يخفى 
الإّلأما!يمانحا التي الماٍلة هذْ من يأنف، 

العقلعن'لريق عن)المحؤ،( الثححإ هي أفهمها كما قة والفل
أو*مي®*أمرء إر يمل لن صاحبها أل يساءلة يعني وذللث، • • الجرد 

وجودإلى يمل أن جهده ارى وقصإلخ... .. ارء أوران ١١جنة  ٠٠أو 
»الحركالأول«ؤ

ييجوفيتش!عزت ■عر الفكر فال وفد 
ومابعيد، أمد مند عنه البحثؤ تم *ما الفلسفة أرمعلومهمة روصم، 

ماويالأحرى هوالكائن ما أي حلافا®. وسيبقى عته الثحح، سيستمر 

الاضص1ا--تما1.)ا(
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يجرهوالذي الميتانيقسا، كتاب ق أرسطوالموال بلور هوالكون؟ 
توصلما أن ارهايدجر® ؤيمقد الفالقة. لمجمل الأساس حجر البعض 

مةالفلمحاولات أنولع كل ق تبنيه تم وارأرسعلو* *أفلاطون* اليه 
حجرويعت_^ره الكتب*، أرسهلو*أم ميتافيزيما يمي والبعض بعمومها. 
المتامزيقامترحم لادن *توماس الغربي الأوربي التاريخ لكل الأساس 

إرلخنا«(راا.
—قه فالقال.٠ الفرس مربعل تكون أن تكاد حلافا* *وسيبقى إذن 

لمريم ~ وتعالى بحانه بالخالمح، يؤمن لمن الوحي؛ نور عن يعتدا 
يتهي.لا دوران ق . ٠ بعضا بعضها يهدم قد التي • • الأفكار عالم 

بكلامسأبدأ أنني إلا حمد* *حاج المفكر عن هنا الحدينر أن ومع 
الكتابتمقا.مة ق جاء 

حمد*1*حاج المفكر عن العالواق جابر ٍله الدكتور الأستاذ يقول 
العفلممالقرآن إلى بأق اتا إنوحدت أنني هدا من وأهم • • )• 

كانقات قلأو أفكار وأي الوضعية وثقافته فكره من التحرر محاولا 
تديلهبفقر متذكرا متدبرا الكريم القرآن رحاب ق ليجلس اكتسبها قل. 

ومحوحهاته(وموثراته لمحدداته وامتلأم 
الوضعية؟ثقافته س حمد* *حاج الفكر تحرر فعلا فهل 

١٠ كتابه من — أوتكاد — مهلر كل ق تصرخ الماركسية المائية إف 

حالق لاتعطي — التاريخية نسبيتها على ~ العلمية )يالحماتق 
المائيالجدلي المهج إلا ~ وحدتبما حال ي أي ~ وتكاملها تماسكها 

المدورة،أبو إسماعيل ترجمة: يجرفتش، عزت علي الحرية، إر هروبي آ ١ 
٠٢٦١م،اسةاكائ،ص٢٠م/٨•١٤٢٩^ممر،ص،

أآ(حاووةالس،...صهاؤ
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النهائيةالنتيجة هي ية الماركتكون أن بين اين التبأشد وما 
وكونبما— حمد١١ ®حاج لم المالمفكر يرى كما "" الملية للحماتق 

اايوبرا١ الملم غير الفيلسوف كمايرى • . أصلا علمية نفلرية ليت 
عزتعلي نممها المربية الثمافة وابن الملم الفكر يقول كما 

نفسه:ماركس عن بيجوفيتس 

أعلنبذلاائ،. واعيا كان مما أكشر *لدارؤين* تلميدا ماركس )كان 
أعلنوءماركس* التولرجي• المالم ق للنؤع القاسية حربه دارئين 

فإنالمحالتين كلتا وق الاجتماعية. الحياة ق للطيقة الرحيمة غير حربه 
نتائجها،ق ولا الحرب ق لا تأثير، أى لها يكن لم الأ-محلأتية الأسباب 

المنتصر.•ع تتْلابق الأحلاقية والقيم الأقوى• إنما الأحسن بتمر ولا 
تمثللأما ؤإنما الأخلاقية الأولويات بعض بب الاشتراكية تنتصر لا 

هوماركس سبب ماركس. يثرهن كما الاجتماعية للحياة تقدميا شكلا 
٢•داردهيإ(ر تماما 

بلالماركسية.٠ ق ذلك، رأيه عند حمدأ ®حاج الفكر أمر يقف، لا 
كتابق هدا اإ أجهضست، تجربة وأما • • أؤللالها على لي؛كي قله يسل 

مفكرنايقول الوضعية؛ ثقافته وقد بالقرآزأ ®تحزم صاحبه أن يفترض 
الكريم:

السوفيتيالاتحاد ق أجهضتنؤ قد الاشتراكية التجربة أن )صحيح 
؛(١ ١  ٩٧٩عام ق الخالية صدور منذ نلاحفيه كنا ما وهدا 

بكلاممستشهدا الإجهاض ذللثج عن للحديث، صفحات ؤممرد 
الصفحةوحتى  ١٤٩رقم الصفحة من ذللث، ؤيمتد الماركسيين.. بعض 

. ١٧٢ص الحرية إلى هروبي ( ١ر 
)أ(حاولةء.صبمأا.
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^١٥٣ •
تأيضا ؤيقول 
دونيحول الذي القلي التشكل عامل ماركسي بمتهلق يحثنا )وكما 
وبمنطقنعود ر.٠( مروة امحرصها التي نحوالوحدة التطلع مقومات 
السراي.(ر؟لأثر لدراتن الماركة 

آحرامكان ق ويضيفج 

البنيةتشكل حول نظريتها الماركسية صاغت النحو هازا )على 
النظريةهذ0 تهلييق سوى الأن نطلب أن سا لنيسى ول),,(، الذهنسة 

علىأيديولوجي وعي محصلة لوصفه ارالقرآن؛ا علاثة عر بحذانيرها 
الواثعالأجماهم(رآل

وماففكره محاولاالتحررمن )... ت أنه ^٠ ٥٠١١هذا عن مال فهل 
ك1نقواكتجها(؟ااأوفالقات وأيأفكار الوصب 

المعطىجائز و الأيائل الخاركسا رواد مع حمد حاج ؤيلتقي 
أوؤيتجاهلوتها الملية الحماس فوق فٍقمزون التجرمي، الخلمي 

المكونةالأيدلوحمة المقدمات لصاغ ا تحممقرراتها يشوهون 
حمداإلاركائزالفكرررحاج من ااالداروثةااركيزة أن فع لمكرهم، 

ليقول؛لحظة ل يأتي أنه 
ومقوماتالذهنية باختلاف المملور مفلور لنا بالنسة . . ). 

يكونلا ا ربمممكنة. ولادة نقيضه من الشيء فرلادة ا، تكوينه
نشوئه.أومراحل الإنان أصل حول تحقيقاته ق محقا 'ادارؤين* 

.٣٥١)ا(ىبقص 
اىبقصاا-م.)آ(
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ظوامرمع تعاملها ق ويالذات والإسات للنفي العالمية نالمعالومة 
(السنين ملايين إلى تكوينها ل تمتد 

٠رJيجو٠يتش®تالآ•حر مفكرنا يقول 
عاليالعنيد الإصرار يبدول المؤنق هدا عن تعبيرا الأمثلة )أكثر 

قبلالزمن من حقبة طول كاملة حرية حرة كانت الجنسية العلاقات أن 
ورغمالساءاا. لجمع الرحال وكل الرحال، لجميع امرأة رركل التاريخ 

الأوص_اعأن على ماثر دليل يوجد لا بأنه صراحة اعترف ررإنجلز® أن 
»أصلكابه j الرأي هذا على بمر أنه إلا المحو، هدا على كانت 

فراراكان القفية ق الحاسم العامل أف إذن البين من رة*. الأم
ا.العالمية(ر الحقيقة وليس أيديولوجيا 

..عليها بمر ذلك ومع • ■ نظريته عر أدلة يمللتإ لا ُإنجلزُ إذا• 
مخهلآا!أم مصيبا ®داروين® يكون أن ما لحظة ل يهمه لا حمد® حاج وار 

الشريعةوصف، حد إلى ية للماركا مفكرنتثوب ؤبمل 
٠>؛^^أا الطبقي، الميلاد وحالخلت، اشوهت بأتبا الإسلامية 

ألعلى وتطبيقاتبا، القوانين هده من نماذج على أتينا قد )بالطبع 
وحلخلتشوهت ند الإسلامية التشريعات أن هي ذللث، ق الخلاصة 

ؤإر— العريي المجتمع فابقت، الصراعات، من وحدت الهلثقي الميلاد 
الطبقيالتبلور عن بمعزل ~ تقريثا الميلادي عشر الثامن القرن 

اس(ء'"<.

المحاثبت.، ٩٦ص والغرب الشرق ين الإسلام ٢( 
.٥٦جدلية..هرا٣( 
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لماركسالقيامة تكريس من قليل غير نيئا يحمل الكلام وهذا 
حمدبمر-^ ٥،^؛؛جليل.. القول من حتل عر جرى يإذ والماركسة 

ويالشاليالاركسة، لوجودالقلوية صرورى أت وجودالعلقأن 
أوالتخمفالعلمان إزالة على بممل نظام كل هع حرب ل فالطرية 

الماركسةوحوي >سمح ذلك لأن الإسلام، ل كما وجودها حدة من 
الإسلامالخصوص وعر عيارهاللاديان كان الوجه هذا ومن وعملها، 

مجنح— التهائية مآلاتها ق الماركسة عليه تعمل ما صار كبما نانتلر • • 
ابمدرالإسلام أن لمجرد الإملأم j ميغوصا أمرا الواحدة- العلقة 
الجعجعتهبميم الذي الوجه على ماركس وجود ئل المشكلة بعلاج 
...!!حولها

نفعل،العلمية للحقاتق كنهاية ارالماركية، باعتماد الأمر يتعلق ولا 
تالفكر أسعلر بين رأسها تثرن المائية بل 

•• لقينا نظرى تجريدى والنهج بيانية، عملية تجربة )فالنوة 
وي(حكمهاومحالية فردية بخصاتص تتعلق البيانية العملية التجربة 

الأولىالإسلامية العالية وارتباؤل ( ٠١والاجتماعي)التاريخي الفلرف، 
ظرفصمن الحنة والأسوة القدوة هر فكان ية الحمل. ؛التجربة 

العامالركيبؤ على وفللاله بخصاتصه يلقي محدد واجتماعي تاييخي 
لكجر؛ة(راا.

احتنغناحتلف إذا والاجتماعي التاؤيخي ، الفلرفأن ط؛ بمي، ألا 
أفضلصاحبها على يميها، كما — المحملءية* ®التجربة النغلرإلى 

اندوةاره. اعتب— ار بالت— ف، ؤيختل— الشلم م وأتالصلاة 
واّوةا؟ا

انبقص-آلا■.)ا(
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بيانساق ق مدج — حمد حاج كلام "" الكلام هدا هل إإ تأمل 
يمكنكيف الميح؟ يئسه فيما بلن ذم أم الة، والرسالقرآن عالمية 
يعريأن دون حمد حاج كلام ز دالتاريخابة العالمية بين الجمع 
لزمانالتشريع صلاحية بعدم القول عتها يعرب دؤلؤية بواعث الكلام 
حاءالقرآن أن معالجة معاناة ل يبقى ذلك بعد معتى وأي ؟ النوم الناس 

إلاالصنيع هذا يكثف، فهل دارون، ذهن ق تنقيح أن نل باكطويية 
يمجدأنه بزعم من لسان على فاءبه نس عنه بالكون تجمل ^٤١ 

القرآن؟!.

***

ررحاجءر_ا ص-اغ التي المادية هده تجلي سرى التالي لفصل اق 
ويتقدمالكرام.. الأنبياء إلى اللوم يوجه حنن وذللث، • • فلقته حمدا، 

كما— ٠ الموسوية وااالتجردة المحمدية،، ارالتجربة إ٠لار ق كله وهذا ■ • 
^انختم ذللثج نل ولكن ~ والسلام الصلاة صاحبيهما على يميهما 

الشرقبين ممابه)الإسلام ق وضعها ل*بيجوفيتشاا بملاحظة الفصل 
والغرب،(؛

أوربابه تنالذي المعنى إلى يثير الكابح هذا ق اردين،، )مصطلح 
فرديةتجربة الدين وهوأل؛ النحو، هذا على وتفهمه ®الدين،، إلى 

عنتعبر علانة وهى بافه، الثخصبة العلاقة من أبعل. تذهب، لا حاصة 
تصنيفيمكن فلا وعليه الفرد. يوليها وثعاتر عقائد ق فقعل نفها 

الحياةيحتوى لأنه دين من أكثر فالإسلام المعنى، بمذا كدين الإسلام 
ء،با(ر''.

الحاشية.، ٤٩ص والغرب الشرق بين الإسلام 
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٣١١^

... 7aUlسءء ض  UJULugjI^JIمءمما 

الثمافةظر ق ارالدنن® عن بالحديث السابق القمل أنبمنا كنا إذا 
—اJينا٠ اراابين البين الفرق إلى هتا نثير فإننا .. ااتجر؛ةاابمقته الغربية 
إليهتتفلر كما ررالLJينا، وبين ~ وتعالى سبحانه الخالق من وحيا بمقته 

المائية.الفلسفات 

بصفتهفالدين أبدا؛ يلتقيان لا هلريئان هما .. البساطة غاية ق الأمر 
—آدم لأبينا وتعالى سبحانه اممه حلق من ~ بالثشر علاقته ق يبدأ~ وحيا 
—الخالق من مباثرة الأوامر تلقي ق أي — اللام نبينا وعلى عليه 

برةموتباين . الجنة. من الهثوط ثم معه.. والكلام — وتعالى بحانه 
ظلامدركات ق ترد إلى • • الوحي بنور علومستضيء بين • • البئر 

الثاعة®لأموم الشريف؛ الحديث ق كما الأمر ينتهي حتى •• الجهل 
...أوهمجكالدواب..إلح.الناس،ا شرار عر إلأ 

تماماذلك من العكس فعلى ارالدارويتية؛؛ المادية الفلسفة طريق أما 
,,قدميه على را الأمان  ٠١ينتصب حتى صاعدة ررالأميبا® من تبدأ إما 

الهلريمين.بين وشتان .. الكامل؛؛ زرالإيان إلى وصولا 

حمدا؛حاج  ٠٠ا مفكرنانتهجها التي المادية قة القلنتاج ومن 
اممهوصعهم التي مكانتهم عن بعيدا اللام عليهم الأساء ْع التعامل 

الكريممفكرنا تجد أن العجب أشد لتعجب ؤإنك لها؛ واصهلفاهم فيها 
يقول:

البحرين(،إلى)مجمع الوصول محاولا بالقرآن، نفي رحزمتا 

ا/أآآآ)ا'؛\،'؛(صاينسررصياضمحه.المفيرربحهاا؛/ مأحرجه ١( 
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مطةإلى للأمور، الوضعية الرؤية ق المحددة الزوايا من سابحا 
الغيمة...(رمالتلاشي 

تحزمالذي القرآن آداب مع ينم، أن دون جزافا الكلام يلقي ثم 
به؛!

معامتا.مالها اللائق غير من كان ربما عبارات يتعمل إنه بل 
تفهويقول وتعالى، سبحاته الحالق 

الدورط؛ ق للمعربى أتاحها التي القدرات أقصى يدرك اش ان ك) 
العالس(رأا.

يلدرك*؟!!ءكان بأنه وتعلى سبحانه اض يوصم، فهل 
عنه؛فيقول النم،. *ع نفها العبارة ؤيتعمل 

رسالتهوأبعاد العالمي دوره يدرك الحرن بين من محمد )كان 
؛.الكونية(رالحقانية 
السلام:سا وعلى عليه موصى اض كليم عن ؤيقول 

قغيلما، ٠ريعاJا موسى منح..ت، ند أنبما الموسوية التجربة أهمية )إن 
حلوليةدون والحركة، اق الإنالفعل ل الاه وجود على للتأكيد تفكيره 
٢.منهجى(ر إمحتار ق غيسا* تمنحه لم ولكنها )..(، 

الخالقيمم، أنه لدرحة جزافا الألفاظ استعمال به يمل بل 
انقداواتحاليلافيقول:البشرمن به بمايوصف وتعالى سبحانه 

'٩ الغيب..ص جد-اية ١( .
-أ.انضصا;آ(
انبقصا<ا'مآ.■ا(





المبنى،عليها يغلب التي الشاعر وعقلية المعنى عليها يغلب عقلية 
وءابنوا١الحانياا ا؛ عربي لإلأبن المقدمة الماذج ق نلاحفل ولعلنا 

عنوخروجه التجريدية المعاق يتحميله الشعر غموض المارض،؛ 
الجمالية(رالتركيبه 

اا،! التجريدية ررعقليته الشعرإلا قول من منعه ما فالرسول. 
١١عري وابن بالحلاج المهيتين بين للمقارنة مثلا ويقرب 

الفرقمثل ه نفوالقرTن الثمر يئن الفرق أن ليقول الأمر يهلور ثم 
Iوالإنسان افه بين 

صادروافاكما خلمأ، الأمر الأولى العالية ق رون المق)فهم 
ولاالقرآف، بالإعجاز الشعر صادروا الإلهي بالقهر البترى الفعل 

اللهين بارق كالفنوعية فوارق وى سه حقيقتق الأمر يتجاوز 
والإنان(ر؟ا.

تعنىوماذا ؟ القرآف بالأعجاز الشعر المضرون صائر كيف نسأل 
شعرالعربق يكون أن رون المقفعلاأنكر وهل ؟ سا الصادرة 

وبلاغةبيان لإدراك القرائح تنرشح كيف إذن وبلاغة، وبيان فصاحة 
محلولةتساق دعاوى أنها واضح ! ؟ أواعتبار مقايسة غير من القرأن 
البرهان..تبعة من صاحبها يخفف العرى 

والإنسانافه بين كالمارق الوعية و الفارق أن قوله يبقى لكن 
الفلرعند يقال إنما الكلام هذا مثل فان الوازنة، ل مشها تخففا يطوى 

أ!الخال ويوسف أودنيس عند شعرا يسمى بما الخشى شعر وازنة مق 
لاييبهوحق نعم تعالي، الله حق ق تمثله يمغ الوقار الأدب ومقام 

ابقصآ'؟ا■.الا(
اوابقصا/ا<ه-\<ا'0.■ا(
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وليسوالملكية، الرياضية العلوم حيث فرعون بلاط ق نثأ ومرمى 
قالأغنام رعي يمتهن كان محمدا بأن موثوقة تاؤيخيت رواية من هناك 
إلىعمه مع أوذهب أموالها ق لخديجة تاجر أنه يثت لم كما صباه 
بصرى(طريق على الشام 

كانمحمدا بأن موثوقة تاؤيخية رواية من هناك أوليس 3وذه.' أما 
تمالذي الوحيد فالممدر جداا! غريبة فهي الأنمام، رعي يمتهن 

رعىه؛ أنه فيها حاء وقد المعلهرة، هوالسة بدقة نقاله على الحرص 
يبحث؟!!تاريخية رواية أية فعن الغنم• 

موقفا~ *داروينيُ لكل كما ~ لمفكرنا أف إلى الإشارة تجدر هنا 
منبالقرآن ردها زاعما ؤإنما الإطلاق، على لها نفيا ليس السنة، من 
غيرا كأتبم.. فوتهاأوالقفز نفيها، ق يتوسع ثم الأساس.. ث، حي

اممه.ثاء إن ذللث، ق وصنفمل — عليها يْلالح أولم ~ موجودة 
أنللغنم اللام عليهم الأنبياء لرعي القاطع النفي ل العجيب 

عنداللام عليه موصى محيينا يفعله كان الذي ما يخ؛رنا لم مفكرنا 
المعدودة؟الحجج تللث، استأجره عندما مدين صاحب، 

الكريم؛مفكرنا يقول أحرى، ونقْلة 
بلآمنوا، ند لكانوا ؤإلأ معجزة، المللث، نوح قوم يجبر لم )كدللث، 

بخرون(رأآ.كانوا 
بعدجاءت، وقد معجزة، كانت، نفسها فينة الأف ثال نس ولا؛ أ٠ 

بئمثمن رلأعثْبي،ؤ،ٌ ■ • ر وتعالى سبحانه الحق قول 
الأمرصدر وند أما الحجة.. لتميم قبل تأق والمعجزة [، ٣٧ل٠ود•؛ 

ابقصا'مأ.ال)آ(



معنىنلأ — اللام يئسا وعلى علته ~ نوح ميلنا نوم ملأك الإلهي 
للمعجزات.

آرؤنصنا ت وتعالى سبحانه الحق نول مفكرنامن أبن انيات ث٠ 
[!٣٧ص• 

وعلىعليه ~ صالح سيدنا نوم آمن هل I المثال مبيل على الثا؛ ث٠ 
وتشرب،ير نناقة صخرة.. من ناقة لهم أحرج وقد ~ اللام نبينا 

اللبن؟!وتحلب 

يقول؛ه نفالقرآن بل .. حدا!! عجيب تدآمنوارا ءاؤإلألكانوا 
[. ٥٩: ل١لإسر١٠آ بتاأ'لأوزث ًكثب إلاأن محت أ رسل ردمانتآؤ 

لدىالمائية قة الفالتبني نتاج أكبر عن الحديث لتكمل نعود 
اللام،عليهم اف أنيياء إلى اءة الإمحأعتم حمد*؛ ®حاج مفكرنا 
—؛الملام نبينا وعلى ~عليه سليمان افه نبي عن مول فمفكرنا 

وماالهدAد، ير ولم العلير تفقد حين حدا غضبح ند ®سليمان* ركان 
النظرارس-ليمان* فلوأمضى يتوعد، أن عليه كان وما يغضب، أن له كان 

التخيربقوة تم قد الأمر أن لأدرك له الجنود هؤلاء حشر يفية كل 
يتوحب،كان لحكمة ؤإنما •( )• شيء عنه يعرب لا الذي المهللق الإلهي 

أوالغياب تبرير بين الهدهد وصع قيل لديها الميث ®سليمان* على 
المغفرةتعالجه فإنما القدرة إلى يرتد حين غالخهلآ والممديبج. الإعدام 

الفارقمفنامر من مفلهر وهذا المهلوة، إلى بالارتداد وليس والرحمة 
بالقدرةافه وتمرن، الجزنية بالقدرة العبد تمرق بين دائما القائم 

منعبدا فيه لوحد الهدهد أقوال لدى سليمان ولووقمر .( ). الْللقة 
الإيمان؛اف(را،.كامل المير عالم 

٤٧



أنيجهل اللام نيينا وعلى عليه مليمان ميدنا كان فهل 
الإيمان؟!!اتجركامل مدسظلم الهوس 

اJفكروالبيى..

مفكرناطرح ق محورية السلبية وانعكاساتما التبني تبدوقضية 
الكريم،ءهويةول•

~العرير امرأة تتطع لم إذ العزيز، نيتاه الذي ا يوسفحالة روهتاك 
همند يا® انفإنه ثم هاعنه، نفلث، تمأن — بالتبني أمه مقام ق وهي 

ب• • • 5^' هابجنن بما دنثأإوءنيم نكن ر يفع_ل: —م بماول 
؛آ[,إوود;

ينثمنآأوءسئئأن ر ليوث ممر عزيز تبني إلى اض أشار وقد 
إلىافه أثار نم المحذور، بدأ وهكذا [ ٢١ريوسف: ب نلوا ثندث 

واحد،محقق تحنا يتبناه من لعائلة المتبنى اكنة وهوممحذورآخر 

هناالعزيز امرأة إلى الإشارة وتأق الماكنة، إلى هي المثاشرة فالإشارة 
المحاذير.تتضاعف ويالمساى محاديره له قالبي صمنا. 

^^٥١١وحاسه البني مشكلة 
عنويكتف القرآن يأق التاينخي الرد لمجرد وليس عجا ليس 

لالخوض عن حتى القرآن ق يحذرنا نافه الحامة. الوناغ هذه 
يعتادلا حتى وخباياهم اس النعورات ، كشفشأنها من أحاديث، 
أفيؤبأ أثدهآ ر تفشيها• عن اكول، بإكثار الفواحش ذيؤع المجتمع 

نأتتنوءمتث نآيثؤ ف،آلية ألم عيأب ءامؤإلم أسى ف، ق-يعآلنجثه 

٤٨



—هو إلا يعلمها لا أمورا اف كشف فقد ثلاث حالات رز ذلك مع 
بابنه،ليس نوح ابن بأن يعلم كان نس فهووحده بالذات. — سبحانه 
مايعلم كان ووحده نمسا، ثبما هم ند يوسف أن يعلم كان ووحده 
اكنةوالمالبمب من؟ أجل ٌن همذا كل ه شي محمد يخب 

للخير..(سلا ويتوسونه ممرون طه 

أحرى•مرة الأمر لتكرر مفكرنا ؤيعود 
وزيدثهر رد المحمن التحليل ؤب ومتميز حاصى باسلوبج )ولكن 

ثادممالأش^ ٥١ميث وئادق ئاشسيءوسي>آلأبجئث ثن أؤ 
يحن—ؤبا بم[ ٢٣ليوّف: آ لأثئأظلثوى نوأغثن ائه, 

رغبةمحض ليس فالأمر المراودة صمنها تمت، التير للحالة تحليلا 
يعضهم(فهمه كما جنسية 

أنتستقر ارلم أتيا  ٧٨الصفحة ق نوله سي حمدء ءحاج كأن 
تمسكمسها1أإ

تثالثة مرة الأمن يكرر ثم 
الأنبياءءاكمحمداامرس خفاياعلى ليهللعنافه اكان )وم

مععمقه ؤ؟ يتكافأ عميق لأمر ؤإنما لنا، ء الية *توكغيرهم ،اا وااكيوّف
الصديقا، رريوسم، ؤ؟ لنا افه يكثف، فحين البواطن، هده عن الكشف 

ؤ،رؤبمبجا *محمدا؛ ق لنا يكشف وحين به(، همت، وقل حا هم ند رأته 
.(؟ سهلحية المسالة فاليستح [ ٣٧]الأحزاب! ب مندد ماآقث ثئسلك. 

ابقص\ِي.الا(
الابقصإ\،م-ها<مآ.آ(
•٦٣١اضص الآ<
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طرحاأمسعت اللام نبينا وعلى عليه يوسف ّصيدنا قضسة 
أين~من س0•' التوقف يستحق الذي ولكن بها، هم y حول وحلافا، 

عليه~ يوث سدنا تبنى قد ^^٠ ١١٠بأن المفكر حاء ~ اض تاب كق 
فهدم[ ٢١]يرسف; ،٠ ولوا لإأوثند،ر تقول فالأية — اللام تسنا وعلى 

■• ُرالبيٌ يرجح ما القرآن ق أن أعتقد لا .. الاحتمال تفيد التي ررأوا' 
~اللام نبينا وعلى عليه — يوسف سيدنا قول إلى نفلرنا إذا وخصوصا 

ااالموة«أن كما إنه»أبي«. يقل ولم [  ٢٣]_■ ه نو رتثاذ 
*تراود— القرآن غير ق بتمديره — لقلن حصلت، قد التبني عملية أن لو 

عليه~ يوسف، سيدنا أن كما .. ونكيرا مكرا أشد وهذا .. . ولدها® 
كللرس—ولت ال ق— لام الا تبينى وعل

..اليد بمعنى ورررب® الكريم القرآن استعمال يؤكد مما ْآ • ت ]يوسف 
أعلم.واف 

أخفاهالذي أن المقرين بعض زعم وند .، بالحبسب، يتعلق ما أما 
والدياف رحم — الأمين الشخ كتب وقد نينب" هوراحب الحبيب. 

ينم،)احبلم أنه. على الدليل ل البيان® *أصواء ق ~ ورحمه 
فقال!زينت،®، 

أهران:هذا على )والدليل 
—ال؛ن لا وعحل اف أن ن مدمنا قا مو هالأول؛ 

افأبداْ الذي وهذا [، ٣٧االآ>اب: اشُيم، تا فيمدقَ رثعنغن 
بقثنكي هتل ليربما ثش رهثا قوله؛ ق إياها هوزواجه وعلا حل 

ولوكانأحيها، أنه زعموه مما سيئا وعلا جل يبد ولم [، '١٣زالأحزاب؛
ترى.كما تعالى اف لأبداه الراد هو ذللثا 



وأنإياها، روجه الذي هو بأنه صنح وعلا جل اض أن الثاف• الأمر 
قولهق الأدعياء أزواج تحريم ةه؛يإ ص التزوج ذلك ق الإلهثة الحكمة 

فآحج ألثمحبج، مل، لاعآ 4ؤ، ^^،١ تارالترئمح(جبمعرا 
آلمحن>، ذمحئ، لا [،محوله ٣٧لالأ>ابت آ مهب آنخ 
الذيهو اض وكون ذكرنا، لما إياها، لتزويجه صرج تعليل آ حج 

ليسإياها زواجه س؛ب أن ي صريح العظيمة الحكمة لهدم إياها زوجه 
ويوصحهزعموا، لها—كما زيد محللاق ق سببا كانت، التي لها هومحثه 

رظتابالآية؛لأنهدوضأنهامحى ١٣٠رند قش ٠ولهتعارترةثا 
افعند والعالم باحتياره، فهللمها حاجة،  ١٣له تبق ولم منها، وءلرْ 

•خم(ن
عنهما—يكناناه زثِبا—رصي وسيدتنا زيد سيدنا كان هل ثم 

أنرعن المفكر يتحدءن< حتى واحد قف، منحتا النبي. مع 
الساكنة؟!!.

فالمنكرحمد،ا حاج  ١٠لفكرنا الشطحا>ت، حذْ الفصل هذا نختم 
الذيهونفس .. نفسهااق سيئا ارأحفى أنه الحبيس؟،. عن يقول الذي 

بمولت

ولموالنفس، البدن على المتعالية الروح بقوة الأمراء )كان 
لحمدإلا الدنيا الحياة ق لبشر الروحي المستوى هذا يتحقق 

جمعولهان.ا ااكونيااا، اه عن الخستخلف، فهو ااأحمدا، اسمه لمحمول 
وبينوحركته، ازكوف للوجود معادل كوعي القرآن بين له اطه 

بيتهماالله وجمع أرصين، والج الماوا>تا السع عر استخلافه 
— ١٦٤  ١٦جدة، الإسلامي، الفقه مجعع إصدار الشنقيطي، البيان، أصراء )١( 

٦٤٢.



 _j\S\y_ الناصألؤنإُى ^نآلآنضنثابمآالأ
ءابمكييثن أثم.١ هوآلثى ر؛كئ إن ؤأ محيل آلقمح ،أصغ لإف؟ 

ص-سم[(رم
وصفأنه رغم ؛-®بشر® الحسب. رامفكرنا® وصف كتف أيفبما هنا 

ببهائممنقرمحة؟!البتر 
أنهكما 1تكونأ! ق اممه عن الرسول.>>متخالف٠٠ يرى الذي وهو 

»مهلالقضفاا;

ولكنكوق هومطلق أحمدا، ~ ررالمحمول اسمه بخمائص )ومحمد 
ءاؤكؤلثن ر سنهمات يدمج®  ٠٠الذي والوعي والمكان الزمان طار إق 

كليةق و-مريل أحمد الاثنان، فاتحد آ. سمتانذآكايىوآأمن٠١منتألمير 
كلهالوجود على إلهمة® ررح١رية تفرض أن لها يمكن واحدة كونية 
سوىاد الجهكن لم لذللت، الالهي®، ^ ٢٠٧١٠٠عالم من ا انمللاق

الأحرينمجاهدة الخاصة قدرته أراد ولو لأمته، أحمد من راتحريفى® 
الخاتمة(نبوته بتحقيق اكتفى ولكنه لأيادهم، 

آنز٠آدث١يى سمها ؤلثن»ابثك ذر العنان، لخاله مفكرنا يطالق وهكذا 
والأرصينح، الالماوات على للرسول. تخلافا استصبح 

وحريلءليهاللأماا— ن؛)أحمد٠٠—. سا 

منا٠٠ مفكرن ٠٠موقف نرى — تعالى الله بعون — التالي لفصل ال 
المطهرة.المنة 

.٤١٢صى الغيب.. جدلية ١( 
ا;قصهاأ.الما(

٥٢



... 1Siglanilaiiuو3أو9وّووأض//مءمم، 

ررال-داروتيناامعمشكلة ما ت ه نفيطرح أن بد لا الذي السزال 
المةاوعلهرة؟ا.

وحوْ*احئاو نص الكريم القرآن الماؤلة: زغاية الإجابة أعممدأن 
أنالقلم له اء ثما يتملق أن الفيلسوف المفكر تهلح فيوصف، كما 

قمباثر نص فهي المطهرة الثنة أما يحتمل.. ند فالنص يتفلسف.. 
اياأن حمد حاج أبوالقاسم محمل الأستاذ مفكرنا نفي ; وكمثال معفلمه.. 

نولمع ماثرة يصطدم الغنم وعى قد — اللام عليهم — اض أساء من 
٠الثنم إلارض افتمي١ بمث ما  ١٠البخاري• رواء الذي المتب. 

 iااالداروين؛ينء،على مباشرة يرد آدمء حدث وكذلالث
المأزق؟هذا مع حمدا؛ راحاج مفكرنا تعامل فكيف، 

فقالتالمطهرة بالمنة تمسكه على بالتأكيد الفكر قام 
نوكدفإما ذك من الفيض على بل المنة، يبطل ما قولما ق )وليس 

ولافيه لبس لا التزاما الصحيحة المنة بمرحعية الالتزام صرورة على 
والغربالفجربركعتين حدد قد الرسول يكن لم إذا إنه )..( غموض 

والعناء..(ركعايتح بثلاث 

عته.اف رصي هرقرة ر عن ( ٢٢٦٢)ءاصحيحه® ل البخاري رواه ( ١ 
افآرإل وسلم؛ عليه اض صلى افه رمول قول منها كثيرة، هذا ل والأحادت ( ٢ 

الأزملذر على تنوآدم نجا؛ الأوض جميع بن ثبمها ئمة بن آدم حاق 
م.'و

(عنشمسالأثمىرضاشص٤٦٩٣الن٠>٠jداود
j وأردم  juVi  ١(."١٦ المّس*)٠

ه,٩ —  ٥٨ص الغيب.. حدليأن ( ٣! 
٥٣





القضية،هي هذء وليت ., الحديث هدا على الوقوف أ>سني لم 
فإن.. الحديث ا منكرنا -|ااح_ثجاا التي العلريقة هي القفية بل 

مفكرناببعد يشي مما والمجلد، الصفحة رقم عبر تخرج لا الأحاديث 
الشريف،.الحديث، علم عن 

٠٠^٠^١١٠أف إلى صمنا الإثارة إلى الكريم بمفكرنا الأمر ؤيصل 
للحبيس،.،حسية معجزايت، وحول تؤكد أحاديث، جعلتهم 

فول؛

أصابعه،بين من ٢ لجزر كجزيان معجزات له تفترض تن يأق م ث) 
بنإبراهيم حدث بمثل وطم عليه اض صلى اطه رم—ول، متشدن اء 

كادفالقد ررتال،ت مهدى؛ ابن حدين، وق . ٠ لسالم كاد إن  ١٠ت ئال، ؛ وزاد ميسرة، 
العامرة،المطعة طبعة من ٤ ٥ / ٧ ل هوالمروى هدا تعره®. ل يلم 

وهياJؤلفح(، ذكرأرقامها والتي ، )الطبعةه  ١٣٣٤،إ-تاذول، 
^قسدنيادء؛داافي.ولأقال،سافيأمبة ١٧٦٧/ ٤ قابل 

وملمعليه اش صلى الشي فه نال( الذي أما الكمر، على مايت، لأنه الصلت، أيي بن 
والحاكم، ٩ ٩ / ٢ الميرة ل لّحاف( ابن )رواْ نقيل عمروبن بن نبد فذاك ذللث، 

فالتاوركآ/أا،إ(
لم،ومعليه الله صلى الشريفة أصابعه بين من لبن أيدا؛جريان أحد يقل م ل( 

تنال، عته الله رصي جابر رواه فما صمحح، ثابتا وذللث، الماء، الله أحرى ؤإلما 
ركوة،يديه بين لم ومعليه الله صلى الله ورسول، الخدييية يوم الناس عطس 
ما ٠١ت الم وسعليه الله صلى الله رمول، فهال، نحوه، الناس أنل نم منها، فتوصأ 
لكم«؟

.قركوتلثؤ ما إلا نشرب، ولا نتوصأبه، ماء عنيتا ليس الله رسول، يا • نالوا 
منيفور الماء فجعل الركوة، ق يده وملم عليه القه صلى التثي، فوصح * تال 
,وتوصأنا فشربتا ت تال العيون، كأهثال أصابعه بين 

؟يومتد كتتم كم لجابر؛ فقلته 
أحرجهعليه. )متفق مائة. عثرة حمى كتا لكفانا، ألف، مائة لوكتا نال 

•٣(١٣رذم٢٣٠٨:٢٣•٧/٤لم(،وم٤١٥٢اJغارىرفم)
٥٥



برتممع — وهؤلاء الأساء، من مفه بمن لمحاصْ ، حبر تكبر أد 
نبوته،ائص وحموحمائمه ورسالته نبوته اج منهجهلوا د ق— 

يدركلا وبما بكير، ذللتج من وهوأكر الداق، وعنهم إلى فاحتمروْ 
مةكعمسوعممته يعود، ؤإليه الإلهي الأمر من فهو قليلا. إلا منه 

ءي،آئءءاومايطى ه وماعثكا ماثلثاجمؤ  ٢٥يده ءأكم-لدا زز 
٤[- ١ أ3؟لئذوللأجم.مح 

وحرقواالقرآن، مع التناسخ المعصومة لسنته تبرا ذللثح كل وْع 
منونادوه ، الأعصم بن و_ادد يحر أبب وقالوا• معجزايتإ، له 

/٦ للهقي البوة دلائل ل كبرة)انظر؛عفها ونالع ا من. ل وردت وند ٢ ١ 
تة1ل ا عته الراوي شك رأوأبومعيد أبوهريرة رواه ما منها بعدهاc، وما ، ٨٣

لنالوأذنت اش رسول يا قالوا مجاعة الناس أصاب، تبوك غزوة كان ا ملو 
افعلوا،وسلم عليه اش صلى اش رسول فقال وادهنا، فأكلنا نواصحنا فتحرتا 

مضلادعهم ولكن إ الفلهر تل فعلت إن اممه رمحول يا ت فقال عمر فجاء ت تال 
ذلك.j يجعل أن اف لعل بالركة، عليها لهم اممه ادع نم أزوالهم، 

٠نعم ت وسلم عليه افه صلى القه رسول فقال 
يجيءالرجل نجعل • ؛ال، أزوالهم، يفضل دعا ثم عله، فيبنهلر، فدعا •' نال 
حتىبكرة، الأحر ويجيء ت نال تمر، بكف، الأحر ؤيجيء قال؛ ذرة، ، بكف

عليهافه صلى الله رسول فدعا قال يير، ثيء ذلك س التهي على اجتمع 
أوعيتكم.ق حن.وا ت قال نم بالركة، عليه وملم 

ملومإلا وعاء العسكر ق تركوا ما حتى اوعيتهم، ق فاحدوا ; قال 
فضلة.وفضلت، شبعوا، حتى فأكلوا ت قال 

اض،رسول وأق اف إلا إله لا أن أشهد : وملم عليه اممه صلى اف رسول فقال 
٠,الجنة عن فيحجب شاك عير عبد ثبما الثه يلقى لا 

(٢٧رقم  ٥٦/ ١ *صحيحه* ي مسلم )أحرجه 
عليهافه صلى النبي صحر ٌاحر. يهودى، القرظي• الأعصم، بن هولبيد ا ٢ 

محرم.س افه نجاه حتى وسلم 
٥٦



و...و...اك الإفيحدث ييته آل على وانروا الحجرات، وراء 
•و•••( 

فمهلالسابقين الأنبياء تخص الحسية المعجزات أن مفكرنا ويرى 
فيقول:

صرحمع تبدومتعارنحة التي الأحاديث يعص لأحد نتيجة • • )• 
إلىيتها نوصحة الأحاديث، هذْ ق الكاق التدقيق دون القرآن 

هدايجهلون ممن البعض أن إلى نثير أن نود كما الرسول.)..(، 
ظناعمبوية ارحمية® وراء اقوا انفد يه الجهل من اض وحذرهم الفارق 

منيقلل إنما الحسية المعجزات من الإسلامية حلوالرسالة أن منه 
أتوا:،ذمالذين من الأحرين الرمل مراتب إزاء الرسول. مرتبة 

للرسوليوا فنعليهما القه صلوات وعبي موسى ويالدات الحوارق، 
حاتمثان مجن يقللون للت، بن أنمم أدركوا وما حية، معجزات الموقر 

تاكعائثة المرمنين أم روته ثابت،، صحج وملم عليه اش صلى الّتمح، َحر و~ 
وماالثيء يفعل أنه إليه بخيل كان حتى وملم عليه افه صلى الني رمحر ر •

فهفيما أفتان اش أن أشعرت، : فال تم ودعا دعا يوم ذات كان حش يفعله، 
فقالرجلى عند والآ■حر رأمى عند احدهما فقعد رجلان أتان ؟ شفاني 

لبيد; فال ؟ طه ومن ; قال . مطوب، نال ؟ الرجل وُآع ما • للاحر احدهما 
فأينقال؛ ذكر. طلعة وجف ومثاقة مثعل ق ت قال ماذا؟ ل قال الأعصم. بن 

•ذريان بئر ل • تال *و؟ 
•يجع حين لعالثة فقال رجع، ثم وملم، عليه الله صلى الني إليها فمج 

•الشياض ردوس كأنه "٠٧ 
ذلك،شر أن وحثيت، ، اش شفان فقد أنا أما لا، ت فقال ؟ استخرجته ! فقلت، 

قالبخاري أحرجه عليه رمتفق  ٠٠البئر دفنتا تم ، شرا الناس على 
: ١٧١٩/ ٤ »صحيحه« ق لم ومهه-"ا، رقم  ١١٩٢/ ٣ »صحيحه« 

(٢١٨٩رنم١٧٢•
.٢٢٦ص جالية.. ( )١ 

متهم.وليس؛ منه،  ١٠هكن.ا ( ٢ ) 
٥٧



المقارنةوالنوبة يالطسعة — الله منه حذرهم الذي — بجهلهم النسين 
للإسلأم(راا.

~يبدو كما ب الشريف الحديث أهل من ليس حمد؛ا ®حاج ولأة 
بأحدأصلا يهتم لا ثم • • الحديث أحذ ل التدقيق عدم عن يتحدث فإنه 

الكاذبة،الأحاديث، فيضعون الحماس ياحذهم كذابين.. عن »دبمهاا 
حمينكانت، الصلاة أن يقول حديثا لهم فيدسون اليهود ويخدعهم 

يقيلنفلرْ وجهة من فذلك الخ. .. ٢ صلواط حمس إلى حف نم 
يأخذحين نبوته أبطل ربما بل — وحاثاه — النبي. قيمة من 

الوقتق هذا "" اللام نبينا وعلى عليه ~ موصى سيدنا من التعاليماُت، 
.أحدهم.. من حا.يثا ليأحذ هب ين. الحدين، أهل أحد نجد الذي 

يكن.بإأنه أي .. دابته به ليخيع يهزه إناء ق ررحصى؛، وصع قد فوحده 
الحدين،!!عن يسأله ولم فرحع .. عليها

علىمول لمن الشديد الوبد الحثيم.،. عن حفظوا إتبمم بل 
،ujIرسول 

ودينهاأمته فكر إلى عاد أن بعد سابقا اريا،ا ®ينجد أننا العجيب، 
تالثريفح اإحل.يث علم عن يقول 

عنهمالمروي أحلاق معرفة فثملت، ة الدراسهاوْ امتدين، رنم 
أويان، النكثير كان أنه ال فيقوالجدية.. الشخمية وصفاتيم 

فكانالخارجي بفلان يثق أوكان مع، الصعيقح أو البصر، صعيف، 
هذهوكل .• وكذا كذا ميول ه لت، أوكانالحدين،، عليه ارس ي

)ا(جاووة..صارا'آ-ا<ا-آا.
لموم٣(،  ٤٩)®صحيحه،، ق البخاري احرحه عليه. متفق ثابتح، ين، الحل. ( ٢ ) 

رماآ'ا(ءنأبيذررضالهس. ١٤٦ ١٤٥/ ١ 
٥٨



وتحقيقالحديث تمحيص عند الأءتٍ_ار ق توضع لكنت المعلومات 
الرواين.

قدعليها المتفق مصائره ل الحديث علم أن القول نسمملح هتا من 
دالتقتن،الدقة من وصص علم إلثه بمل أن يمكن ما أنمى بلغ 

.كريمة. لأية ٠ من؛افهمه كلة لنأحذ حمد* حاج ا لمفكرنا نعود 
وتعارتبحانه الحق نول أع-ي 

تلكأ0 يرى فهر [ ١١•صرن: رأل آ للقاص مثغ -أأثن و ر'لم 
فهويقول:بل»الرب*، كلها، الإسلأمة الأمة لت الأمة 

لأممالطليعة ونحع ق كامة هم لكنوا ؤإنما بالعرب، خاصة تكن )لم 
ولتسالرسل* من اجيش معاملة افه فعاملهم لها، يحملوما أحرى 
حيرولكن مكاتبما، ق أمة؛؛قابعة* حير يكونوا لم لدللئ، أمة، مجن أفرادا 

ا.لالناس(ر اأحرح٠ت،* أمة 
تمحوله ق المعي هذا ويؤكد 

*الخروج*الأقوام من أوغيرهم اليهود المزمنين من افه )لمبمللب 
والخروجالعرب، من ذللثح طالمخ ولكن سبيله، ق حهادا ديارهم من 

ا.ونفي(ر مشقة 
يلممهل ولكن يشاء كما رريفهم* أن مفكرنا حق من الخال طيعة 

الفهم؟له:»ذا 

وندللشر، تاؤخ دون القاهرة، عمار، مكنية كثاك<، حلال، محمد المر، الحق ١( 

•٣٧٥ص •• جدلية ( ١٢إ
الابقصآ■•؛.•ا(:

٥٩



نأخذهوت الأهم الموال فإن الأية فهم ق معه اختلافنا عن ويعيدا 
الأصضض؟

هو~ الدينا٠ كل أصحاب سيفعل وكما — الذهن إل سادر الذي 
عليهيوافق لن نهلعا وهذا فهم،رالسالف*، إر أي ٠اال٠نعاا، إر العودة 

التيالمادية فته وبفلأولا، السلفي* االفهم ق اللن برأيه مفكرنا 
البشريللفكر حمل الذي أن»الطور* ترى والتي •• منها ينهللق 
أماكلامه، منطوق وهذا عقليا، ونضجا تطورا٠ ٠ أكثر المتأخرين يجعل 

فهو:كلامه نص 

حدودق عميق فهم هو للقرآن السلفي الفهم إل بصراحة نقول )هنا 
منه نفالتكوين يعطيه ما أقصى هو المتاح والحمق المتاح.. العمق 

مرتبطة.. معينة عقلية نشأة ثمرة ُى الاستعدادات وهذ0 . . استعدادات 
منجملة على مكيفة اجتماعية وبعلاقات محددة بيئية JأوصLع 
كانوذللا، [، ٢٨٦]١٧>؛: آ ر القواعد: 
روسعءم(ر 

أوعقولهم* ندر *على عمرنا! يلغة يعني ربما المتاح* زءالعمق 
ااتعلورها«إ!

الاتجاهاتكل على قلمه نار ؤيفتح .. ثعواء حمله يثن نم 
السامة؛والفقهية الفكرية 

الجماعاتتللث، تحكيم إلى ولا العمائم إلى عودة أعني لا )... 
العهل-منذ هي كما بقيت التي، الديتي الأرشتفح مراكز تصدرها التي 

لموما ثبت، ما ؤإلى كثير* »اين عنعنات إلى عودة ليس الفاطمي.. 

اغ،صأمأآ•اللا(



.الكثيرين يثير الدين ق الحديث أصبح الرسول. أحاديث من يثبت 
بما؟سالوْ ما يكفي أولا 

ستةبين علي مبايعة حول الخلاف جديد من نمحه أل نريد هل 
أم٠ تيمية *ابن لفتناوى نرُ؛ع هل عليهما؟ للقضاء يتجه والعصر وشيعة 
أومتصوفة تعود هل أو•يائية؟ ئاديانية إلى نتحول هل مخالفيه؟ أحكام 

أحرى؟فرق أم ملمون إخوان باطنية؟ أم ءإاهرية متموفة؟ غير 
قرامعلة؟أم معتزلة؟ أم أشاعره حنبلية؟ أم حنفية شافعية؟ أم مالكية 

الاجتهادباب يقفل وهل نلتزم؟ الخيامان وأي نعتمد؟ الصحابة وأي 
وهلفرها؟ نأم المرأة نحجب وهل نحلق؟ أم نلتحي وهل يفتح؟ أو 

أمالأزهر مرجعنا يكون وهل "٦١؛^؟ باحة النرك أم بالمايوهات بح ن
معنقف؟ من ومع الثيوخ؟ من يفتينا ومن الخيروان؟ أم النجفح 
المنكرعن والنهي بالمعروف الأمر هيئات ْع الجمهورية؟ أم الملكية 

بدارنلحقه هل الأكاديمي بالتعليم نفعل وماذا والهجرة؟ التكفير مع أم 
*التلفزيوزامسيلات على ميثرف ومن الأوقاف؟ بوزارة أم الختوى 

ليم؟ماللهتان تكية مسجد إمام أم الأحما.ية الزاؤية شخ والإذاعة 
أمالدسوقية الثاذلية الرهانية الهلريقة على مننتظم الأوراد أي وعلى 

أمالدوية أم السنوسية أم التيجانية أم ارفاعية أم الخادرية أم الحتمية 
الميدرومية؟.
نمزقهاهل واللوحان حرام؟ تجسيد لأن|ا نسفها هل والتماثيل 

الث_يهلان؟مزامير من لأنيا عنها نكف والخوميقى للروح؟ صورة لأما 
تهلعإلى نعود وهل اممة؟ ذكر عن يثغل لأنه المنازل ق الديكور ؤيمغ 

لمالتي الرياضة ؤإستادات أوجلدهما؟ والزانية؟ الزاف ورجم اليد 
"ا.؟(١ نغلقهالأماالهوولعب* شيوخنايوماهل فيهاأحدمن يشارك 
. ٥٢١ص الابق )ا(



بفهمديننا نأحذ هل إدات ت تراجعت ثم او-ؤال هدا سأطرح كنئ 
حمدا؟المفكر®حاج 

أنيعد بالي ق حطر بما أذم حش السؤال طرح تأحتر قفلت بل 
والعودة*الإس_لأما من للخروج سابقة دعوة وأعني الكلام، هذا هرأيت، 

الأمةاتعشها الي المشاكل هوسب ®الإسلام® لأن ®الفطرة*؛ إلى 
الأستاذ)إن - شهاب نخري المد عن نقلا ~ مارك زكى د• كب 

اختلافأن تعرفون هل للتلاميد؛ فقال الدارس إحدى لحل ءزٌكا 
بالعراق؟أصإ والميعة الثق 

نعم.تالوات 
الخلاص؟ذال:وكٍفالملإر 

داءذلك قالوا: 

الخلاف.هدا عليه قام الذي الأساس إلى يرجع الداء فمال: 
الأساس؟هوذلك وما نالوا: 
ورجعواإلىدينهم من المرابون ولوحرج هوالإسلام، نال؛ 

الخلاف!هدا أسباب لزالت الفطرة 
وكانوالاعتراض، باللوم الدياناُت، مدرس فتيحل الراوي: تال 

بغداد.أندية ق صدى المحاورة لهدم 

(:سكار١٩٥٤/١٣٧٤-١٨٨٩/١٣بسمودمسر٦•
أنورالأستاذ نال ٠ تغرسى القانون. ل دكتورا كان ءمرْ. ل المحافيض 

ؤإثادةالهدم *رحلة ■ الأولى بمرحلمحزت المعاصر المربي الأدب *مر الجندي؛ 
وتومقعومي وسلامة حسن طه علها نام التي الرحلة هنا< الشبهات؛ 

أنورّ)اننلر: ا . الحولي.١ وأمض عزمي لمحمود الخمري وساطع الخكم 
وافدةنظريات أنورالحدي: ،  ٩٨، ١٧ص العمروالتاؤخ شهادة الجندي؛ 

١(٥ ، ١ ٤ ص نمها الإصلاعي الفكر كنف 
٦٢



فلهمستحيل؛ عير عزٌي الأّتاذ من وقوعها ولكن عريية والحكاية 
ينهسأن على اعزصن الذي الوحيد الكاتب فهو التؤع، هدا ْن سوابق 

يميهوكان الإسلام، هو المصرية الدولة دين أن على لدستور اق 
الاستقلالوجريده الأهرام بجريدة نشرها كلخات ق المشثومء ^٠^ ١٠
منكثير ل يحتمل وهو الوجود، كثير المثتفين من الصف هدا ٠(. )- 

•( ٠٠)الماس أوهام على يثور ؤإنما باق يكفر لا الوا؛ع ق لأنه الأحيان، 
سوءإنان يتتعرحس أن يرضيهم لا الخالمين كائر المراق أهل إن 

الحنيف.الدين لأصول 
الفطرةلمقية الإسلام عن بالارتداد أشار من أول عرمي يكن ولم 

محمدالأستاذ ذلاانs إلى سيفه فقد الدين،  ٤٢١مجن المحرفين أوهام من 
حياتهمحي لأنه شيء، كل منه ينل وجدى فريد ص ا، وجدJ^١ فريد 

أنيعلن فرحل عزمي محمود أما الإسلامية، الشريعة عن لاJفاع اق 
هذاأجل ومن الحديث، اليلم يؤيدهما الك، المحقانق على مقصور إيمانه 

مقبول(غير موقعا الإسلام على هجومه يفر 
أبوالقاممحمل الممكرا بفهم ديننا نأحد هل الموال! لطؤح أعود 

حمد؟حاج 
الماير؟!!وما الجواب! 

نريدبمحمد المعروف رشاد، علي بن وجدى *معلقي بن فرباي محمد مو )١( 
الرابعالقرن معارف ااداترْ بكتابه اشتهر باحث، ه(؛  ١٣٧٣— ١ ٢ ٩ وجدى)٥ 

تحريروتور بالصحانة، واشتغل بالإم٠كنلرية، ونشأ ولد العثرينأا. / عشر 
مها؛والاستراق اكنُدّا مواجهة ل مؤلفات واصدر ءالأزمرا، مجلة 

الردل  ٠٠الملمة وارالمرأْ الدن؛ةاا، نواميس على الإسلامية الديانة ®تطبيق 
(٣٢٩آ/ الأعلام : الزركلي )اننلر: لقاّماُين. اورأة« ®تحرير كاب على 

٢٠١٢القاعرة، الفكر، نوابغ شركة مبارك، زكي ئ- العراق، ق المريقة ليلى )٢( 
.١  ٩٢- ١ ٩ ١ ص الخان، الج;ء الأور، الط؛عة ١م  ٤٣٣ /

٦٣



أنيرقص والذي وكتابه، نمه يزكي كتابه امتداد على الرجل ظل 
يأتيهلا كأنه ... أقول أ منه أويحذف ~ اللاحقة طبعاته ق — إليه يضيف 

^U:ابطل...إلح؛يقول 
إذوالإمكاليات الحوارات هذه أصمته نلم ا١العالميةاا كناب )أما 

إلىيستند يايا فهوليس الأولى، طبعته هوق كما نمه على أبقيت 
يْلرألما تبعا وأصيف فيه لأعدل وضعية فلسفات أوإلى تجريبية علوم 
رويةإلى يستند لأتأسسسءىاا كتاب فهو ومستجدات، اكتشافات من 

ا.ءرآنية(ر 
*نحن*ووبا السابفن وعي محن الفارق عن -تحدث أحرى ومْ 

مفكرناتغير تحنى لا هنا ررنحن* كاستا ؤإن 

البشري،التتهلور لمراحل ملازمة خاصية إنه إذ عصره ق )الوعي 
تلكعن يخرج أن على بقادر العربي غير ولا العربي يكن م ول

—لهم افه فيض كما — القرآن من أخذوا وفد تكونه. التي الخمانص 
أمايفهموه، أن لهم ينغي كما فهموْ أي ~ ووعيهم حمانمهم صمن 
٢.مخلفا(ر تاييخى موقع من القرآن إلى فمر نحن 

الكتاب:مؤلف تتجاوز لا والتي عن؛انحن® الحا-يث يكرر ثم 
أوالتراثية الخصوصية صمن المجددين مأزق نعال لا )فنحن 

للغرب،الشرق مخاصمة شاغلنا وليس البشرية، الجغرافية خصوصية 
الحضاريالأنهان هومأزق فيه شاغلنا الحلم، عمر ق عالمية فهتا 

أوالشرق ل مواء وكيثونته، مهللقه من يجرده الذي والاستلاب 

١. ١٠لية...ص ح،. )١( 
اضصس•الر'ا<







إليهترقى لا جهدا ويتهللب كله، هذا من وأعمق وأبعد أير )القرآن 
إلىلتنقذ مكنوناته، ق وحدمها بوعيها تندمج التي الجميلة القس إلا 

ذللت،بخلاف النول أما الأجزاء، عبر الكلية ؤإلى الكثرة، عبر الوحدة 
يموتالذين الرسامين بعغى كمثل أو أسفارا، يحمل الحمار مثل فمثله 

حركةدون لوحاتم على الفك، الموصؤع 
لكنهبوعيها ترقى أن تهلع تالتي، الجميلة النفس هذْ هن مى 

مفكرناتيقول .. ؟ وأسراره القرآن 
ولماذاللقرآن؟ المنهجية بالرؤية العمر هذا ق اش حصنا )لماذا 

الأسلوبعن القرآن مع التعامل ل ااالتحليا|ي® أملوبثا يختلف، 
الوحدةإلى نحن نلجأ لماذا آخر• وبمعنى التقليدي؟ يرىاا ا١التف

الكثرة؟(رآلمع التعامل إر م فيه لجثوا ونت، ق الا؛لمت، 
.. مفكرنا كلام من ناْ اقتبأن سق مجا بتكرار القمل هذا نختم 

قوله:أفمي 

حدودق عميق فهم هو للقرآن السلفي الفهم أل بصراحة نقول )هنا 
منه نفالتكوين ما هوأقصى المتاح والعمق المتاح.. العمق 

مرتعلة• • مهينة عقلية نشأة ثمرة هى ١لأستعدادارج وهذه استعدادايث،,. 
منجملة على مكيفة اجتماعية وبعلانالت، محددة، بيئية بأوصاع 
وذللئ،كان. ٢٨٦القرة وسعها إلا ا نفاممه يكلف *لا القواعد: 

•وسعهما /)٣(

'\ه.افضص>)ا(
اوابقصهها■.)آ(
الأضصآ-اأ.)مآ(
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يبدووكأنالأمن أن إلا حمد® ®حاج نظر وجهة مع الاختلاف رغم 
عنيتحدث فجأة نجدْ ولكنتا لهم.. ؤيعتدر بل الساقين، يحرم 
ذقولتالكام® ®مرور 

®الغيسة®،اللغوية اليامر تلك عند المؤرخون العلماء يتوقف )لم 
وأحياناسريعا عليها مروا )••( المعارك ®غيسات® لدى يتوقفوا لم كما 

زمدرالكام(ر 
أماتؤيقول 

الالحز لمالم تعطيلا باعباره بالغيب الارتباط فهموا الذين رإن 
الغسب،(عالم عن ولا الحس عن لا شيئا يدرون 
الحديث،كسبا ق جاء الذي ~ والمعراج الأمراء ليلة ~ الحوار أما 

حولاللام عليه موصى سيدنا وبين . اض رسول سيدنا بين الشريف 
عنه!يقول مفكرنا فإن الصلاة، 

ا.والبهألأن(ر المخافة بين يجمع نول دا ه) 
أسفارا®!!يحمل ®كالحمار بأنه غيره يصم، مفكرنا رأينا كما 

®الحدودمن ا مفكرنموقف، على نظرة نلقي التالي لقمل ال 
هناك.فإلى الشرعية®.. 

الابقصا،ا/مأ.ا(:
الابذ(صهخأ•'آ،'
انبقص،ما؛.'أ(:

٦٨



(٥٠

... Sjcjjiui_93 ض //ع/ر9ءسو، ءءممأ 

أنجديدة قة فليطرح إسلامي فكر كل ق المغمية الهضايا من 
علىوانحح مؤثر فهي الشرعية*، ®المحدود من صاحبه موقف نتبين 
المحدود.قضايا ل المتشرفين شبه ح تناغمه ومدى الكاتب،، توجه 

لطةحمالتشريع أن بنية يؤكد فإنه -^LJ( *حاج مفكرنا الة حق 
فيقول:إلهية، 

٠٠ بشرية وليستا نبوية وليتا إلهية ملطة هي التشرع وصالطة . ٠٠)
المالح،لغج الممباتفاق ولا ولا؛الإجماع بالقياس تنالها أن يمكن ولا 

®منهجيةالتشريع محصدر بدفاتق علما يحيهل الذي هو وحده نافه 
وردلهم، أحلت، ®طسارتجاا اليهود على نل من اطه حرم فقد المحق*، 

الضرر:قاعدة أوإلى القياس إلى يرده ولم وفللمهم، تعنتهم إلى الأمر 
ت'محامحادبخمشسم،أمج ر

منيريد فهو مفكرنا، عجاننا من أحرى عجيبة هده المحال بطبيعة 
أحكامهعلى يقيمون والفقهاء ®يميس( أن — وتعالى بحانه — اطه 

إ!وتعالى؟ بحانه افه ّميقيس س أحكام فحلى وتعالى.. بحانه 
لكذللثح — وتعالى بحانه — اطه حاكمية حمد( *حاج ؤيوكد 

فيقول؛.. الرباالة حم

تحت،*الربا* فنثيح ®اكحريم* فيه ورد ما نتأول أن تطح نلا ما ك) 
تبقىالحرام تشريحامت، الأشكال؛ من ثكل أو الأسماء من امم أي 

الغيبحيلة 
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الذيالأسثناء ذلك إلا أومكان زمان أي ق تتغير لا ثابتة كالمنهج 
رضإمرامحل(ر حق ي الاه أثارإب 
عنهجاءت كما اض بأوامر التمسك باب ل بالذهب يوزن كلام هذا 
وتحار•بحاه 

.٠ الزنا كبيرة من مفكرنا يحذر البحت العقلي المستوى على وحش 

الرجم.أي العفويات أقسى تستحق ~ الر تأمل لو ~ أبا ؤيرى 
صرورةحلقيان يشكل إنما الحالات هذ0 من كا افة سه )فما 

هنافالمهللوب أحرى. ناحية من البي ولميع ناحتة، من الزنا لتحريم 
مسلماتتفكك التكب الإباحية اللترالة مدارس بوحه منهجيا ذلك بيان 

عائلأتمأورثوا التجئ وفشا القوم و  u^lفشا فإذا )..( العام اككوين 
الرحمعقوبة أن الماص ولأكتشف تحمر. ولا تحمى لا انحرافات 

لثرعةناسخة الإسلام شرعة أف لولا الجلد عقوبة من بالزاق أور 
والرحمة(المخفيف على وتقوم التوراة 

~الجلد هي الزنا عقوبة أن يرى مفكرنا أن الكلام هذا من يفهم 
آخرموصع ل نجده ئم - محصن وغير محصن بين يفرق أن دون 

انتمحالتين عدا ما لمين المصيئات لجمع اش عنارتكفيرأا يتحدث 
حمدا؛!يقول؛رحاج المحرم!! والبيت الإلهية الذات 

يمسمما وهما فقهل الحالتين هاتين ق لمين يالميلحق )فالتكفير 
اشفيكفر ذلك عدا ما أما المحرم، والبيت المحرمة الإلهية بالذات 

مالأو صحة ق نقائص من يه يصيبهم يما لمين المعن المئات ه نف

ابقصّآأ^الرا،
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ئثوآلممتإء وومث شؤ، يإن نمثائ بسلواآلثدقت ان 
،■S% مثأزة يثا وأة تن ثهءفم ثدكيث قًقم كر 

وتحريمالبئر.. لوتأمل الزاف.. رجم عن مفكرنا حديث وكأن 
أصبحالمسميات.. من مى ص أي تحت أو الجدل، يقبل لا الذي الربا 

حاقتاها!!

®الاءالود،احيال بالدعرة المثتنالين مأزق إلى مفكرنا يلمح ثم 
فتقول•

التقليديالجغراق الاؤيار حارج الإسلامية بالدعرة ا، مشتغل  ٠١)كل 
اليدكقهير الدنية العقوJات مشكلة تواجهه ما سرعان للمسلمين 

المتهلقيةالمررات أنولع كل إلى يلجأ الحالة هذه ق • • والجلد والرجم 
إلهثاأمرا كونبما عنها دفاعه ق منهللقا العقوبات هذه ضرورة على ليؤكد 

٢.كتابه(أ نصوص ق افه أنته وقد للتغيير، قابل غير 
المعضلة؟اامفكرناااهده يحل كيف إدا 

تكريمة ياية مبتدأ يكتب 

يليفآتى لتا ثثيئا إيم، ألكثب وآريااث ر تحال• اض أيقول 

تنحثبمًظمآقد إق ١^؟^> ه'\,ذلإ •t ي ثتدوؤ دليبي د'جث؟ أثه 
[٤٨ولمك؛; آ نوهننهة. جمناسئمح(يتآئز 

)ىالمابقص'آ'اأ•
الابقصه؛ا■.)أ(
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أوعكاززمان أي ل تتغير لا ثابتة كالمنهج تبقى الحرام سريعات 
إّرادل(رالبني حق ق ص إل أشار الذي الاحاء ذك إلا 

~وغيره ~ ا الربيصح المائدة محورة من ٤ ٨ للأية اتحالثال4اا اق 
توافقصمن وسلوكباته الواقع ..®وأحلاقيات التاريخي بالظرف متعلقا 

مفكرناأ!كلام نص حسب التاريخي® الظرف مع تام 
علىبالقياس الفكرة يومحع فنجده المائدة، محورة لأية لتحليله تعود 

فتقول■عليهم، فرصت التي العقوبات فيها تنزلت الكب اليهود بيئة 
العصرذلك ل ات العقوبوأتماٍل التاريخية البيئة على نغلرة )إو 

فبدارجا كان ات العقوبمن الثكل ذلك أن لما توضح اليهودي 
الديانةعلى المابقة العمورية فالحفاره المقاليدي. الحضاري الحوض 
ءرقانونجبما اشتهر وند الأشكال، هذه نفس اختارت قد كانت اليهودية 

الماريخيةالبينة تلك نفس فمن )..( ق.ماا ٢ ١ ٠ ٠ حوالي حمورانجر 
الأعرافبين المداحل هذا أنار وقد المشريع، حاء تمهلها نفس وعلى 

مماالأنثروبولوحية علماء بعض حيال الدينية والمشريعات الوضعية 
لثقافةأيديولوجي، حامل موى ليسر الدين بأن تنتاج للاسدفعهم 
محددةتاؤيخية 

الأشكالأما أوالجزاء، القوبة® مبدأ هو، المشرح ق المات إن 
وأعرافهأوضاعه حس_، على عصر لكل لموكولة البدأ لهذا المهلثيقية 

اللهله أراد كما ويبقى العصور متغيرات القرآن يستوعب -بذا وقيمه. 
الديتيرالوعكب ق قفية يفجر القول هذا إن . ..( ) زمان لكل صالحا 

الوعييبأشكال وعلاقته الدين بجوهر تتعلق مسألة هي برمته العاصر 

اوايقص'آ'ا1.ا(
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تطورل معينة تاؤيخسي مرحلة ق تتزلت ند جميعا فالأديان المختلفة؛ 
الإنسان(راا.

أممرليس أف»الدين« الأنثروبولرجض ْع هنا مفكرنا يقرر وهكذا 
امحددة!! تاؤيخية لثئافة أيديولوجي حامل من 

وأن.. الزناكمرة على الشديد من مفكرنا مع الأمر يمملور وهكذا 
*أماالأمرت ليصح وحده.. وتعالى سبحاته باق حاصة مسألة التحريم 

أوضاعهحب على عمر لكل فموكولة المبدأ لهذا التطبيقية الأشكال 
اكلامه! حب وقيمه« وأعرافه 

حمداهناإلا*حاج مجاطرحه احتلافناالثدييْع النفئرعن وبغمي 
الزال;ولكن هنا، نقيتنا ليت هذه أذ 

قررهما من تناقفه بعد المادية؟ قته فالْع أمينا مفكرنا كان هل 
لأنأحد يحلمه أن يمكن لا ~ وتعالى سبحانه — افه ماأف من أولا 

بحالةمتعلق الوحيد والاستثناء هوالمنئع.. — وتعالى سبحانه — اف 
؟اليهود هي حاصة 

المائية;قته فالمع أميتا يكن لم مفكرنا أن ثظهر أمثلة ثلاثة متأحذ 
انتقالبعد ماعدة بني سقيفة ق حدث بما يتعلق • • الأمثلة ول أ٠ 

*حاجويثن - راجعون إليه ؤإنا فه إنا — الأعلى الرفيق ألى المتب. 
فيقول;الثمئة، ق حدث ما على سعواء حمد٠١حملة 

القرآق،نورها وأيمت، المحمدي، نورها الماء اسارجعت، )نم 
أولمنذ الأمر فتنازعوا المنهج، ووسيْل العرب بين الصلة فانعدمت، 

بينكممجن لتمح }منكم{ الأمر أولي انث ففالقيفة. ل يوم 

الغيبجدلة 
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الذيالثوري مجلس — فيكم ) فأصبحت صافت ثم فقط* *مهاجرين 
انتخنم يخلمه(، من لأخيار الأمصار عن بمعزل عمر شكله 

كاليلفتن —ا ٠٠١ية*. العبامالأموية بالوراثة ~ يكم *علبحت فأص
عها؟سكت لماذا إذن بمماصيلها. عالم على الرسول كان وقد الظالم. 

القدرةبموجب تعمل وعقلية المهج ندرك عقلية بين الفرق إنه 
التجربةق والوحدة الملام بمقتضيات الالتزام يعني فالخهج العملية. 
القبلي..شكلها ق التنابذ مطالعات العلوعلى آخرت وبمعنى البشرية. 

وهمرانمرب وبتن بيتها، فيما القائل يبتن والمهاجرين، الأنصار بين 
عودةهي ا أمير* ومنكم أمير *متا المشهورة؛ *القيمة* فعبارة ّ العرب. 

)..(الوميهلة العملية فقدان بعد المهج خارج إلى أي اكئابد. حالة إلى 
مرحلتهواقع بوعيه يتجاوز أن النبي ات مهممن يكن م لإذن 

قالخهجية بين ما للعلأنة حافظا الرسول فقلل .. المكرية وخصانمها 
العربيالمهم ات إمكانيحدود ق أي بينه، نل والتطبيق ا مهللقه

لأقرآن(أا؛.
*القيمة*إلى.. الإسلام عن — التناقض — الانحراف بداية يحيد بل 
فيقول؛أيما!! 

التيالواضحة الانحرافات ّالالة إلى التناقض جدور تر-ح )ولا 
والقتلوالزنا الخمر كثرب الخأحرة الراحل ق المجددون ءا.دها 
ناعيةبني سقيمة وق الرسول وفاة منن. البداية إلى ترجع ؤإنما الممد، 

الإلهيالمهج بين الأتساع ق التناقض أحن. ثم اابا.اية، اك هن.١ 
بعضبيد *عثمان* يموت أن مأساة هي كم الحضارية)..( لوكية وال

حملاتبعدهم من وأبناؤهم الصحابة يقود وأن الصحابة، أبناء 
.٧٣٨- ٦٣٧ص اب.. جدلية )١( 
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والمغربحرامان بين وما العربية الجزيرة ظللت التي الدموية التصفية 
٢.الالماء(ل من قاتمة بألوان 

Iحمد١٠ ءحاج فيكتب .. ساعدة بني سقيفة ... ثالثة ومرة 
ذلكومع المفنمم*/ القل بعد0*كق8ي اق فتن من كثيرا حدر )ولكنه 

ساعيةبني سقيفة ق الماليات فْلمحت القرآن، مع لوحه وجها تركهم 
(؛'٠.

فثليعلن الكلام مدا أنه إلى الكريم مفكرنا ينته لم كيف أدرى لا 
أي٠المدوةاا،لرالوّي3لاا، غياب لحفلة . ٠ مدؤيا سقوطا وسقوطه النهج 

الء؛يبا(|اأ.أي 
القرنق يعيثون ثوم من المائي الفكر ينتفلره كان الدي ما مم 

ررالمئة®ق المحال هو كما الحكم توؤيث غير الميلادي؟ اح المس
القرنيةالثورة قيام بعد حتى ربما استمر الذي الأمر وهو ٠ ٠ المحيتلة 

ا.ساعية! بني سقيفة من ّنة ألف يعد أي ، ١٧٨٩ستة 
وقمةتستحق لكنت ساعدة بتي سقيفة تجريه أن يمول الواغ ولكن 

الحكم*تورث *بينة ظل ففي •• الكريم مفكرنا من وعدلا رحمة أكثر 
الخطابابن فعل ولا • • لابه الحكم عنه افه رصي الصديق يورث لم 

عثمانسيدنا يورث لم كما .. ارمجلما*وصح بل .. ذللثاعته اش رصي 
ذللل وهو - • الملام عليه علي سيدنا وحتى ٠ ٠ الحكم عته الله رصي 

>~ اللام عليه ~ الحسن سيدنا مبايعة عن يقول ,٠ الحرج الموقف، 
»لأآمركمولأأماكم».

ال;قصآا1.ا(
الابقصجم.مآ(
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؟اأالساح القرن ييتة ق هذا مثل نجد أين 
•• نرص من صغر فخد من برجز بدأ الأمر فقط..بل هذا ليس 
®بنو• • بديره تميرا لمس آتم فخد من رحل ذلك تلي ثم • • *بنوثم® 
بنوأمية؛؛١٠ّ ١ الجاهلية ل المتنافن الفخذين دور حاء ثم .. 

القرنبينة وأعراف تتناسب لا التي الإيجابيات فهذه ١ . ورابنوهانم، 
ا.الكريم! مفكرنا يرها لم الساع 
هوزواجالمادية لفلفته حمدا؛ حاج  ١١وفاء لخدم .. الثانٍ، لمثال اه 
أي.. صغيرة وهي .. عتبماالله رصي عاتنة أمنا من اممه. رمول سطد.نا 

أنهبمفكرنا الأمي وصل بل أحرى.. مجرة المتشرمن مبه يكرر أنه 
لوهي عنبما اف رصي أمنا من الميب. يتزوج لولم نتمنى أننا نال 

اا.الصغيرة المن تلك 

لزواجالعمر ذلك  ٠٠بينة  ٠٠تقبل عن يتحدث مفكرنا أن العجيب 
لماذامختلف!! وعصر مختلفة بيئة بعقاليه الأمر ينتقد نم الصغيران.. 

البيثة؟!.ْع يتماشى والأمر 
مفكرناتيقول 

تتقبلمحمد٠٠  ٠٠صمتها نشأ التي العربية التجربة كانت رفمثلأ 
راعاسةمحمد٠٠  ١١تزوج وفد المن، صغيرات من الزواج تامة بواقعية 

منطلقمحن الأن ننفلر ونحن المابعة، ق ومي ٠ الصديق بكر أبي بنت 
هن-الث-بل ذلك.. فعل ند الرسول ألايكون بحضنا يود وكم مختلفة، تيم 

منالزواج على ويةي.م والمعين الماسة أحدهم يباغ عصرنا ق رجال 
أوحراماحلالا ~ اليوم عالم ل معها الجنس ممارسة تعتبمر صغيرة فتاة 

مصيبا؟كان هل أو مخهلثا؟ محمد٠٠  ٠٠كان هل مقبول)..(، غير مرا أ~ 
تنمالأسود أو الأبيض موى الأمور من تبصر لا التي الأسئلة هذ0 مثل 
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)..(جوانبها أمم من بالأمور الإحاطة على نادرة غير عقلية عن 
ذاتاجتماعية شرعية من مدر كان من،اءاسةا١ زواجه ق فمحمده  ١٠

واقعه(ق عليه متعارف معين، آحلاقي تعد 
الرسولأوعصر لماصيتا حمدء حاج ١٠المنكر محاكمة تجاوزنا إذا 

حمدهحاج  ١١إليه ذهب ما فهل اليوم.. الغربية الثقانة مقاييس لى ع. 
*زواجمؤخرا أباحت مادية.. مانة من يطلق أنه رغم كله؟ هوالشهد 

محتالتي الثقافة ادم ح وتشريعاتنا ادينناا نريهل فهل . . الشواذ* 
الشواذ؟!!بزواج الأءرافها«الآن 

الممر..هذا وق .. هانفالمربية الثقافة إن بل شل هازا ليس 
مأزقل ها نفنجد وهي • • إليه ذهب ما عر مفكرنا توافق لا فل 

موانعوصرف للتثقيف المبدولة الجهود كل رغم المراهقات، حمل 
إلخ.المحمل..

بيجرفتتس•كتب حال كل على 
هيإيطاليا ق عثرة الرابعة تحت، شخص مع ية الجن)الخلاقة 

المحيهذا لتخفيض مبادرة إطلاق م ١  ٩٨٥عام ق وتم إجرامي. عمل 
٢.(ر عشرة الثانية سن إلى 

الرانيل؛ل الدعارة عن حديثه عند يضيف كما 

والجوع،السل، مرض من ينتن الصغيراُتإ هزلأء من )كثير 
عاما١ ٢ ~ ١ ١ سن بين ٠ ٠ الجنية والأمراصن والمسدس، والسكين، 

والفقيراتة، الكنيأبواب أمام ؤيمعنه الأول، الهلفل الفتيات تلد 
••(اللاجئ ق أو الشواؤع، ق يمعنه 

.٦٢٧-انبقصأ'اآ•ا(
آ(،،رونىإرالحرة،صْما-آ-آالأ

٧٨



بريطانيا:المحافظ البلد ؤإلى 

)كلن-وكالأتالأنباء:

أغلبومعهم الرلمان ق الحزب نواب وافق أحرى جهة )ومن 
بلادهمق الشذوذالجني قوانين تعديل على الأحرى الأحزاب نواب 

أنوالغريب عاما. ٢ ١ من بدلا عاما ١ ٨ إلى به ®الماح® من وتخفيض 
مجليشهدها عاصفة ة جلبعد ماحقة صدربأغليية الجديد التعديل 
صوتوانائبا ١ ٦ ٢ مقابل نابا  ٤٢٧عليه وافق حنث •( البحيطال)• العموم 
العزبو كاري( ا النابان)أدؤينإحدى إن غرابة والأكثر صده. 

أكثرتخفيض إلى دعت إما بل المقرح بالتخفيض تكف لم المحاففلين 
..،عاما١ ٦ ليصح 

ماصيناإلى هامه محمد® راحاج يوجه الذي الوقت ق وهكذا 
الثقافةتقوم • • الغربية بالثقافة متأسيا الصغيران من الزواج على محتأمما 

®زواجوتقر بل بذلك.. الماح من بتخفيض .. هانفالغربية 
الشواذ®!!

علاوةالصغيرة زولج تشرع أن هو حمد حاج له يهتم لا ما لكن 
عاممةحموصى ق وملم عله افه صلى للبي إلهي بتوجته كان أنه على 

في» وملم عليه افه صلى البي رويا j حاء كما عتها اش رصي 
ائزأيك،هد؛ : يموو حرير، مزية في حملك زجلا أزى مرش المّام 

وحي،الأبياء ورؤيا ٢ *أ افبيمضه عمد من هدا كان إذ • يأئول مآزاك، 
الخطلقاتعدة ل تعالى افه يقل ألم يتلى! قرآن المالغ غير زوبج فإن 

Y اه= ٤ ١ ٤ ؟/ / ا الأوسط،"Y الشرق جريدة ( ١ )  /Yt /العددم، ١  ٩٩٤

.(  ٠٤٧٩ ) برقم لإ الصحتم رر ق البخاري أحرجه ( ٢ ) 
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وتعاربحانه يقل ألم ٤[ : ]الطلاق رقأهمؤنجثم5(<■ 
\تجلاقيقضآلإثق مهنومابمةهًقمؤ،آفي=ض متهئذ 

[وهل١٢٧ت النساء 
لالغةءايهايتيمة لايطلق ٠ايالح البلؤخ، ٌس دون كانت إلامن السمة 

..شرعا. ولا 

أحيرتموال 
للحملااااطيعة٠ هيئتها .. فتاة زواج ا١الداروJتيةا، ترفقي كيف 
الدرجةررتهلور،اإلى قد الفتاة نالك حد أن ذلك ألايعني اا ؟ والولادة 

ا!؟ ٠١ارزوجة تصح أن لها مح تالش 
ها،نفالمستن—رفين ثبه مع دائما ونحن الثالث.. لمثال ا0 

مول؛فمفكرنا 

معهومتكافئة الحقوق، ق الرحل مع متكافئة غير Jذلهرونرا )فالمرأة 
الميراثل الرجل وحفل الرحل، شهادة نمق فنهادتيا لواجبات، اق 

مثلحظالأنثيين(راآ.
يلزملا لذلك المرأة، ميراث حول الحديث حمدا؛ ر)حاج يوصع لم 

مثلالمرأة فيها ترث ح،الأت وجود عن الحديث أيضا نحن نوّع أن 
علىالرد ق كتبنا كما — الرجل برُث، مما أكشر ترث وأحرى الرجل، 

لالماء حصرت كيف، صناء تاذة أرأمعنوان؛ تحت الشبهة نالك 
تعددسوى المرأة وميراث المغيرات، زواج بحد ما — ا، الثنت،؟ا! 

ليتزوجأبح التحدد أن وهي نغلر.. وجهة فيه ا ولمفكرنالزوجات، 
التيالكوارث من الخوف إطار ق والأمر • • أيتام لديها بامرأة الرجل 
أأ المتبنى اكنة معند تحدث 

.٣٩ص الغيب حدلية )١( 
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حمد®!ُحاج يقول 
غيرمقيدة ٣[ رالنماء: ك همارة جاءت رند 

مطلقة.أدركوها العرب أن 

الحض الأيتام على فالرصي مكنونة، لحكمة إلهي نقمتن هنا 
~واحد جوعانلي ق السقف يحكم معها نفسه يجد لأمهم زوجا يكون 

حقيقيةأبوة من يتهللق اليتيم مال ل التصرف وجعل يوسفا، ١٠كموقف 
التبص.عمر فيختفي أمهم من الزواج عثر 

الثنائية،والعلأية الواحدة النفس على يالتركيز تبتدئ السورة فهده 
الرواجبرغبة يتعلق لا محدد اجتماعي وضع صمن التعدد تبح ثم 

للعدداش وحدد بالعناية؛الأيتام ؤإنما رون المقذهب كما المجردة 
فقعل.أربعة 

معالقمر الورثة باموال القيام ل الحق للزوج يمح الحالة ذه هق 
نةحمعاملة ومعاملتهم لهم، والكوة عليهم الجاري الرزق، اشترامحل 

المساهمةمع الرشد من اليتامى بغ إدا حتى باليتم، الشعور عنهم تزيل 
قبالإّراف التصرف يمنع التي أموالهم إليهم تعود رشيدهم تي 

الرسولكان •( كبرهم)• تبل بامتهلاكها المبادرة يمغ كما أصولها، 
الزوجاتتحدد تحبذ لا القرأن ق المكنونة الإلهية الحكمة أن يدرك 

زواجبشدة رفض لذلك متزوجا كان لن بالزات الفتيات من والزواج 
تبعافتأولوه الموقف ذلك ق المقرون احتار وقد أحرى، من ررعلي" 

واحدرجل يجمع أن ل يرغبا يكن لم الرسول إن فقالوا: لأفهامهم 
؟(اش أحله ما الرمحول مىبمحرم فمني اف.. عدو ابنة وبين ابنته بين 

الأبقصا'أآ.)ا(
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تقال أن له وسق 

دلالةاعتاره ق يضع لا المسألة هدم ل بحث أي أن اوضحا قد ف) 
امرأةأحنسن عصرين نواحي رمنع العزيز® ®امرأة مع ءيوسف* نمة 

أنتطيع يلا التني*.. *منع ودلالة واحد( سقف صمن — ورحل 
إباحةثعل السورة هدف يكن لم . . النساء محورة مقدمة حقيقة يدرك 

ناحيةمن تبنيهم رفض مع الأيتام مشكلة لمعالجة ولكنها التعدد 
التعدديجعل مما أحرى، ناحية من أمهم مع كافلهم وجود ورفض 

الرحم.من للعناية؛الأيتام فقعل بالزواج مشروءلا 
لماذاوالسوال التقاو.ديبن؟ المفسرن عن غاب الدقيق المعنى هذا 

ولكنالكلمة، فرسان كانوا فقد لا، اللغوي؟ لعجزهم هل عنهم؟ غاب 
القرآنمع يتعامل كان ه،! نفالتفسيري الفكري *الأسلوب عنهم غاب 

إلىينفذ أن ت3لح يولم والأيات، والسور الأحزاء أشكال صمن 
وذاتتبال بنصوصي محورة محياق ق نمى يربمل حنث الناظمة المنهجية 

أحرى(سور ق مختلفة غايات 
تمسائل عدة وهنا 

عنالحديث كان التبني مسألة عن مفكرنا حديث، طول على أولا: 
ولم— لام والالصلاة عليهما — اض رمحول ومحيينا قح يومحيينا حم

الابنمقام ق افتاةا الأم لزوج ية بالنوهي االرييثةا عن يتحدث 
ااالر؛يبةااعن الحديث أن أم ا الإشكالات؟ نقس تحدث فهل • • المتص 

الأيتامحميع يكون أن المستحيل من إذ مفثركنا.. نفلرية سينسف كان 
مزالدكورا!

الابقهسههآ.)>(
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هلالرشد من إلى الأيتام وصول حالة ق ال٠فكر يذكر لم ثانيات 
الزواج؟يتمر أم أمهم.. يطلق 

بعدجاءوا الذي الممرين وحتى القرة تلك أهل أن قلنا إذا ثالثا: 
الرسول.؟عن فماذا الأيتام.. بآم اجله التعدد أن يفهموا لم ذلك 

عليهعلي سيدنا زواج رفض أته بدليل ذلك.. فهم أنه يرى المكر 
هوذللث، صمإ أن نالوا الذين من يخر أن ويكاد بأحرى.. اللام 
افهعدو اللام~وابنة ~عاليه افه نبي ابنة تجتمع أن النيئ. رفض 
واحد.سقف تحت 

لإطلاقالصحاية فهم عن النيئ. سكت كيف .. . مائل يال ند 
••سغيرورباع وثلاث ض يتزوجون ؤيركهم • • وهوشد • • التعدد 
مكروه؟أم حرام الأيتام ذواُت، بغير التعدد وهل الأيتام؟ أمهايتح 

—اء نبثلاث *رحل* يتزوج أن ق العقل أو المنهلق أين وأخيرا: 
ت،وليأيتام.. دار هذه أيتام؟ لديها واحدة كل — زوجته إلى إصافة 
أسرة!

قةالقلمع أمينا يكن لم الكريم مفكرنا أن إلى إصافة ويعد.. 
ماضينايحاكم أن عليه تحتم كانت، والتي منها يتهللق التي المادية 
الساعالقرن ق مفتوحة تكن لم الأزواج تعدد مسألة فإن بيثته.. ص، 

ألفجمن أكثر بعد أي الحديث، عصرنا ق — نجد إننا بل فقط، الميلادي 
الحض_ارةااءنمة ؤ مولف— حمد، ءحاج حاكمها التي القرة من سنة 

الزوحاُت،:تحدد عن يقول 

الأزواج،تحدد إلى يننع بفطرته الإنسان أن الأمر بادئ من )ونذكر 
ا'تؤ،العقوبأنى إلا واحدة بزوجة يقنعه أن يستطيع شيء لا وأن 
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مراقةله زوجته ومراقبة الشاق، والعمل القمر من كافية ودرجة 
دادمة(ر

النصارى؛من سابقته عن وينقل 

الزواجأن الساح ^J_^، والبابا وأرزم الثامن وهنري لوثر )وارتأى 
كانإذا وخاصة معينة، ثروؤل تحت به يرخص أن يمكن امرأتين من 

مألوفاأمرا وزوحتين نوحا يقم الذي اليت، وكان )..( للطلاق بديلا 
وكاتريناكالث، هنري يقم كان الذي الثت ذلك مثال دنا، ق كثترا 
بواب(دي وديان مدتثي دي 

عصرمهللق ( ١٥٤٦— ١٤)"١٨ لوثرا؛ ارمارتن الألمال فاارامv إذا 
ذللث،له كان .. الميلادي عثر السادس القرن وق أوربا، ق الإصلاح 

قجرى الذي التعدد فيلسوفا يحاكم حين ق التعدد، ق المعتدل الرأي 
ااالمائع القرن 

الثقافةتعلله ما ح التماهي .. متوى إلى بديننا مبط هل < • وأخيرا 
إإ حنن؟ كل وجهها تغير الك، • • الغربية 

محمدت ترحمة العرمة، انمول جامعة طبعة ديورانت، ول الحضارة، تمة ( ١ 
.٨٩ص ٥، مجلد ٤ ج بدران، 

-٢ ٠ ٠ ص ، ٦ مجلد ^ أبودرة، محمد ترحمة; المابق، ( ٢ 
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^(...tUudl/دمرمم1مأ، س ض //ات/رءسمي، مءس 

فهوآدم، ا أستحلق أي اللب لب إلى تذهب القمل ذا هق 
الديتي..والفكر الفكرالمائي بين الفرق ق اوراالجوهرة« 

الدينار مفدلك مباشرة آدم حلق فد ~ وتعالى بحانه ~ الثه كان إن 
كلمختلف آخر فطريق دارؤين وتطور المائية طربق وأما والوحي، 
..مماسقأن لما الأخلاق 
سمحانه~ الثه حالق من الماء.١ من الدين ل الإنسان يبدأ حيث 

يأقثم معه.. وكلامه ~ الملام نبينا وعلى عليه ~ لائم ~ وتعالى 
وند• • الوحي بنود تيرون بحين بالشر تطو وأمواج • • الهوط 
بالخالقالمتملة البوصلة يضيعون حين البهائم توى مإلى يهثطون 
يعرفونلا البهائم.٠ أشباه على اّءة تقوم أن إلى وتعالى.. سبحانه 
..متكرايثكورن ولا . • معروفا 
تطورورحلة ارأمبسا®.١ من فيبدأ ارالمملورالدارؤيتى® طريق أما 

نمواقفا.. الإنسان يعتدل أن إلى الصفر.٠ من الأمر فيها يبدأ طويلة.. 
الواردة.الاحتمالات صمن الكامل* ءالإنسان بمبح 

طرينايتثخن. أن حماو حاج أبوالقاصم محمد الأصتثاذ مفكرنا أراد 
بالقرآنفالقته يربط أن لابد وبالتالي بالقرآن، تحزم فهوالذي • • وّهلا 

دارويزتعن بمول، الكريم•• 
قالثبات عنصر افترقت التي الألية ال؛كونية الفكرة فت ن)ثم 
أصلعن مفهوما لتقدم الدارؤينمة التْلورية الفكرة وجاءت الحركة، 
التهلوري(المفهوم ررالكنتية® مفهوم عن مختلفا الإنان 

٠٢٥٤ص الغيب.. جدلية ( ١ ) 
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وهوينطلقتحديدا الكنيسة، مفهوم ٠ مفكرنا نال لماذا أدري ولا 
الكريم؟!القرآن من 

ق*اللاهوت، عن الحدث عند البعض أن العلوم من إنه بل 
*المسيح،بين أو ة، و*الكني*الدين، بين يفرق المحرانية الدانة 

قمعالمه تضح والثاق والنفقة.. الرحمة *دين، الأول .. و*بطرسُ
منعن قفلا أنمهم، النصارى من المذهب يخالفه من صد القوة 

الأذهان.عن ببعيدة التفتيش محاكم ذكرى وما الدين، ل يخالفهم 
وأنولالدارؤيتي، التطور بتن ومهنا ؤلريقا مفكرنا يأحد ت نالت، كما 

لمدارؤين أن تقول الدراسات لأن دارؤين.. تطور وليس *الدارؤيتي* 
أملاوكتابه!!دمالتطور 

بيجوذتشتيمول 
لف،مؤ جاي متقن الا.كتور الأمريكي اراو_اليونتولوحيا )المالم 

أنهعلى يبرهن ، the mismeasure of manءاليا»الشهور اوكتاب 
بأنمكان أى ق داروين ي؛رهن فلم دارؤين• يخص فيما إشكالية توحد 

ماوكل *تطور،. كلمة من حتى وتبمرب الملزم، التقدم يحني التطور 
هوالعلبيعي المحيهل تغيير أن يعني وهدا يتأنلم، الجم أن دارؤين أكده 

المحيطي.التكيف بنهنرية مي يما وهدا الجسم. لتغير سب، 
منالتهلور هذا وبأن شامل، هوتقدم التطور *نكرة حاىت ؤيقول 
المبقة«(أأا.^عاتنالممىصسالأءكاراكقاءية الأساش 

يقولتفإنه حمل.، *حاج أما 
القليتميزه صرورة إلى آدم ق الإلهي الروح مخ أدى )فد 
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علىالملأتكة احتجت الذين لأولئك البثرة البهيمية عن لوكي وال
بغيبكان لاحقا فوحودْ بعد، حلق قد يكنآدم لم وقتها سلوكهم)..( 

مناولداادم الميقات هذاعن الغيب فلماانكشف ميقاته، اطه يعلم 
!الأسماء( وعلمه الروح فيه افه نفخ حيث بشريين أبوين 

لمإ إ الروح نيه نفخت ثم • • بنرمحن أبوين من ولد قل زءآدم* إذا 
الكريمالقرآن من لاآدم٠ أبوين وحول على واحدا دليلا مفكرنا يقدم 
أحدأن إلى الإثارة تجدر وهنا القرآن، غير من ولا به، تحزم الذي 

ارةالإمبقى سكما المرفه الثنه من ررالدارودتين٠ نفور أسثايت، 
أوجه*،احمال الكريم القرآن أن تستغل التي فلفاتيم لأماتدحض 

الألثاقتصححه والذي الترمذي، حديث، مثل 
تنوآدمئجاء الأزض جميع من يبصقا ئمة من آدم حلق اطة *إف 

ديك،دبين والأسود الأحمروالأنيص منهم حاء الأزمحن مذر على 
رالطثثا،.والحبين، والحزن، والثهل 
المطهرة.السنة من ءالدارؤينييزا نفور بدوافر لالتلكير فقهل هدا 

ُالخلزاُبين التفريق على كثيرا حمدا احاج المفكر يركز 
قوله•مثل القداس رين المقعلى حملة يثن أن فبعد و٠االجحلاا، 

أحنصمن الأولى هيئته ق كاملا ان الإنحلؤي يفر ما )سرعان 
مح؛جنةمثجوما ؤ أحرىت بآيات ربطها إلى ارع بثم تقويم، 
هوأؤكام،ءنيست،ظداماأأعلإثااللاثار •ْآ،وكر: —٠٥١]ب ألبمر 

اقالمعهذه الذهن يتقبل حيث [ ٦٨لءا؛ر؛ آ وؤذ يمول 
يراتالتفلدى المعروفة التائج إلى ما ويمل العقلية ؛خلفيته 

٢التقليدية( 

٠٨٥—  ٨٤ص المسف.. جدلية ( ١ 
_(LJ1) ٦٤١ص ,. الغسقجدلية ٢( 
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تأيضا ؤيقول 
والرجولةالهلفولة بحالة يتعلق ما ~ السلفي بالمعنى ~ هنا )فالهلور 

نمروحض أمه• بطن ل الجنض نمو مراحل أوبمختلف والكهولة، 
الذهنيقاؤل الامتمر وي)..( الذهني التركيب إّقاط قارنة مق 

يابالأنحدود ق إلا الأقدمون لديها ينف لم عبارات إلى المفارق 
لناهل إفي، لل1اككت رئلك• ئ  ١٠رؤإذ ت رآن القات للفغليالي الجم

وعئزمنحالزمان ومنك ^١ ٠٠ينسد من فتيا أءن>نل ■٠ليمأعالو١ آلمخف 
»إفيس ول•٣[، كلاكن-رة: تتوق لا تا وميس ثتندك 
معالعن يصدروا لم الإلهية الإرادة على *عبهم* ل والملائكة حالق* 
ا.التاؤل؟(أ لهم أين فمن بعد، يخلق لم الذي الإنسان يغيب 

رتقول؛ الكريمآية القرآن ل أن يدور 
يناقشلم فلماذا البشر، مل خلقوا فالجن .. [ 1٢٧^: { آص 
الذينهم *الجن* يكون أن ~ احتمال مجرد ~ احتمال حمد* احاج 

أفعالهم؟الشر يكرر أن وخثين، • • ملوكهم على الملائكة احتجت، 
الغيب؟علم عن أي؛ب-ا 

داخلقاورحعلافيقول؛أمامايتعلق 
حديدمن فهوإنشاء الحلق أما كائن، حلق صمن صرورة ١ذالجنل 

الدارؤينيةللتهلورية انتصارا بحثنا يكن لم .( ابق)• ممثال غير وعلى 
والمشأةالخالق مسالة ق تفصيلا منها أعمق هو بما القرآن ياق التي 

الكائنات(وتصوير 

المضص'آأ^)ا(
الابقص'ه.)آ(
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^٥;٥١١فيكرر ؤيعود 

الغيبهمالمي بين التفاعل علاقة الس-جدة آيات ق النه )ؤيوصح 
سالإ،وررجعلتساا؛ ررخلقتهمسارق استخدام بين الدقيق بالفارق والشسهادة 

غيرمن الشيء إبديع ل الإلهي الأمر بمضي كما الغيب من فالخلق 
مجرىحسن، الشهادة عالم من فهو الجعل أما احتذاء، أو أصل 

رأحرى(ر دون حالة على وتصيره شيء من الثي،ء وتحول الصيرورة 
ااالخالقا،عن الحديث ق الوصؤح هدا بعدكل مفكرنا أن العجيب 

قكلامه نمس حسب سابق® مثال غير وعلى حديد من ارإنثاء هو الذي 
سابقا—نقلناه وقد ~ يقول نجده كتابه من ٨ ٠ الصفحة 

العقليتميزه صرورة إلى آدم ل الإلهي الروح شح أدى )ند 
علىالملائكة احتجت الذين لأولئك البشرية البهيمية عن لوكي وال

بغيبكان لاحقا فوجوده بعد، حلق قد آدم يكن لم وقتها ملوكهم)••( 
منأدم ءولل# الميقات هذا عن الغيب انكشف فلما ميقاته، اض يعلم 

الأمماء(وعلمه الروح فيه الأله نفخ حب بشريين أبوين 
منلنا قال حمد® حاج  ١٠أ0 ْع إ إ إ حلى®  ١٠قد يكن لم وقتها فآدم إدا 

ا١الخلق®تحت يقع لا أن يجي وهذا • • • بثريتن لأبوين ولد أنه قبل 
ااسابق مثال غير على مفاجئ هوفعل الذي 

الحقأن على ~ رأينا كما ~ يزكي ا مفكرنبل . . فمهل هذا ليس 
حالق®،إنى ١١لهم يقل ولم جاعل® رءإق للملائكة قال وتعالى سبحانه 

الأرض;ق وااالجعل® الجنة®  ١٠ق الخلق®  ١٠أن حمد® حاج  ١١ويتجاهل 
■٣[!اادرْت غيمه الآتي؛ن ؤ، جاؤل رءؤ 
افبقصارمب)ا(
ابقص؛\ا-هداو)أ(
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وهومتحزممفكرنا أصاب الذي الذهول من لمجب ال الإنإ0 
الججرتمحورة ل ١^^، تنل عن ذهل كيف • • الكريم )القرآن 

سشزوآنذعم صسفي تن ؛^؛^١ إؤ هللإ؛ئب ديبم؛  ١٠إدتر 
٢[٩ - ٢ ٨ االحجر: آ ث؟د;ذا لت ثثيأ يوينتحمي، وتغت ثىئثُ إدا 

الشلفبين 3؛ المن عن — آخر موضع ق — مفكرنا تحدث وند 
وشتعهيم ر؛يا بالواوت العطف نجد وهنا يثم... بالواووالعطف، 

إلىإصانة بالواو.. التسوية على عطف الروح فنفخ آ... نوبزكي، 
مفكرنايصفهم الذين للبشر.. تم الروح نفخ أن ذكرت الكريمة الأية أن 

ااآدم((ءنميز الذي هو الروح نفح أن يقرر كما المثرية.. يالبهممة 
البهيمية!!.

بنفخهابدأيت، فقد *الروح* أما فهو*النفس*، الشر يحرك الذي أما 
عنالحديث 3، مفكرنا ويفصل اللام.. نبينا وعلى عليه دم.٠ آق 

و*الروح®.ءالفس® بين الفرق 
فعلأي؛ — ب دثثرا رحنبج، وتعالى سبحانه الحق فول أن كما 
التي،الدارؤتنثة الظربة ينقضى ~ ايهم، حممثال غير علهم، *فاجئ مكتمل 
ذاتو*الأرضا الكوف الرحم عن، ؤيتحدث ا مفكرنحولها يحوم 

لالجنين بتكوين الكوف التفاعل ذللث، ؤ، حمل ما وتشبيه الصلع®، 
رحمالأمأاّ

حمياتحاج  ١٠يقول 
تكاثرهأصبح حنى الإنسان فيه أبيع الذي الكوف للرحم )بالنبة 

رحمق تجل. نهلفة بموجب، ولكن العددي الانقسام بعلريقة لا يعفه عن 

:وتعالى بحانه الحث، تول عن - أيفا أنا — ذهولي من الأن لأعج—، ؤإف ( )١ 
٦[إااز.ر: ب ^^وظمهئشمي،ممسمأي 
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علىانمالية الروح حصانص توى م من غوى حين آدم ومط )
فأحسبها، المنفعلة النفس حمائصر توى م إلى الهلييعة مومحرات 
الروحبقوة المتعالي الجد فتحول والحر، والفلمأ برد والالجؤع 

دلالاتق العورة غير والسوأة الهلبيعي، بالمحيهل متأثرة إلى>اموءةاا 
مرمراتأمام عارية الجدية وأة الهذه فأصحح، القران، ألفافل 

قالشوب غير والناس الروحي، لبامها٠  ١٠عنها ننع أن بعد الطيعة 
القرآن.

إلىفتينيا الروحي، لبامهما عنهما لهما بغوايته إبليس ننع ففد 
والنفس(الجد حمانمس 

تفيقول .. كالعادة الأمر ويكرر 
ولكنهاوالحوامحى، النفس عالم صمن معصية لست، الادمية رفالرلة 

فوقمعصية أى - المهللق الإلهي والأمر الروح، عالم صمن معصية 
قالمنهي بالزابهل ذللئؤ ؤيتضح — المنيثة عالم وفوق الإرادة عالم 

ثنما?وؤإذلمأ محي وذأ نئى تل ين ءادم عيدناإقآ ؤنئن هد0الآياتتر 
إنقئادم ثقكا ؤآ أنن إلأإدس مجدوأ لألم آنيدإ قمأنيهقة ٠لثا 
لياعئ مثثغآ.إنلك،آلأ ثأد٤^^^^١-^ عدوقى ندا 
آلقيلىإثه مبمئهمتؤ وا لاةْلموأياولاثئخم، وأدق، سمئ.؟ رثُ 
موت،ه ثأْكلأ لأتإ؛ا. رتإاؤ< آ-لثنو قمم عك ١^ هل( قثادم ٠اد 
ؤهءثمكاءادم معمئ للمنة مرقا ين ا علت،عنيغايا ؤحلفقا مححءاتهما نما 

٢.آأأآ[(أ -  ١١٥كنطه: بمترد<ثابىرسئ 

ابقْس"ادالا(
ايقصا'*آ■.الآآ(
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صغيرتسؤال عند الوقوف ننسه حمدأ ُحاج يكلف ولم 
تكليفيتم وهل كليفها؟ يتم وهل الممحصية؟ ي الروح تقع هل 
تالنوموهتلر والمرود مء-ون أن با علمواحد؟ أمر بروحن 

علىردا *بلى® جميع قالوا أوالردح الذر عالم و إلح • • وماركس 
بركم«؟»ألت 

فتها•الي الكريمة الأية أورد مفكرنا أن ورغم 
هنفيكلف م له إلاأنآ لإًق ندي ءأيعاين رقلغمامحثان 

لسال؛الوقوف 

ااا؟ الجنة ورق من ها نفعلى تخصف الأرواح هل 
اض!!

ولدتهل — يصفها كما الملمة حواء أو ~ هذه راحواي® أتت أين من 
الروح؟فيها ~ وتعالى بحانه - اف نفح ثم • • بثريض لأبون 

حواءأمنا بوصف، واكتفى تماما، حمد، تجاهلها'حاج نقعلة هده 
الخلمة.بموصؤع لها علاقة لا وأما بالملمة 

هاض:

لعنهإبليس عن وتعالى بحانه سالحز قول عن ذهلئا أحرى مرة 
(٣٣]العم: آ  ٢۶٠٣٠^نى صشثتز بن -ثلتثم> يشي آهمر لم ر I اممه 

ساوعلى عليه ~ آدم قبل حلق قل إبليس أن مفكرنايعلم أن لأشك 
ليثبادةاأإبليس استدعاء علينا الصعب من كان ؤإن — الملام 

^ثم'ينصنخنز،تنرلتم الوضوح.. شديدة الكريمة الأية ولكن 
الأيةهذه عن — وذهلت، ~ ذهل كما حمد، ُرحاج ولعل • آ• حزممحو 
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إبليسعن وتعالى مسحاته الحق ئول عن ~ كذللثا ~ ذهل ند الكريمة، 

١٢]

يقل،احعكهء!!ولم آ.. ثكت.،نهؤ .ثر أحرى.. مرة 
حمداتاحاج أيضايذكرنانول الهامش داهق 

علىالتالية الروح حمانص متوى من غوى حين آدم )وبل 
١المنفعلة النفس حصات3س توى م إلى الهلبيعة مريران  فأحس، ٠٠
الروحبقوة المتعالي الجد فتحول والحر، والفلمأ والرد الجؤع 

الهليعي(بالمحيهل متأيرة إلى٠موءة٠ 
حين•عالم، ،ررجاء الأستاذة رواية ق حاء بما تذكرتا الأسعلر هنْ 
الطبعيالعلاج احمائي الألمان لمدينها ودائما اعاتثة،- تكب 

Iهاه نفازوحته الذي 

قترقمه الذي ما الجنة؟ من الهبومحل قصة هو غولي بأن قلث، )هل 
الجدا اكتشفحين الجنة؟ من هيوحلنا ميب، واحدا حدثا أن حقيقة 
لزاماوصار ماوايت،، الطقامتؤ تحمله أن من أثقل صار وأّرار0 مذاقه 

بالأرض..(ارتطامه 
والفارق٠ • النصين بين التشابه من نوعا أرى ٠ ٠ حاصة نفلر كوجهه 

•وارالأدب* .. ارالفلسفةا بين الفرق ق يكمن .. بينهما 
®حاجتجاهل والتي — اللام عليها — حواء بأمنا يتعلق وقتما 

منحلقت، أم المنقرضين البشر بقية من كانت، إن عنهات الحديث، حمد* 
أما»حنتة»؟أاأم ؟!ا اللام نبينا وعلى عليه »صلعآدمأ 

.ص٣٨حيلة... ١( 
•'٣ ٤ ص إلكرونيهء ءنخة ، JLpرجاء / الحمام® *طوق رواية ٢( 
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بدتملاحظات مع وقفات يضع ستقف الختامي الفصل هذا ق
ليوأناأمأالكتاب:

القرآنبتحزم ئد حمدا، ُرحاج مفكرنا أن مع الأوليىت لوئمة اه 
تقيدةمالكريم... القرآن عالي تتكئ قة أوفلنظرية لنا ليقدم الكريم 

أنهإلا ذلك رغم أقول؛ الغربية، العلمية والفلريات الغربي المنهج من 
الغربيينالعلمام بأمماء — يدي بين وقعت التي النسخة ~ كتابه شحن 
التالية:الأسماء نجد المثال سيل وعالي للنظر، لألم، بشكل 

لوك

سمثادم 

كوتتأجوست 
تيلرإدوارد 

ميتشيلدينكن 
بيكونس فرائ

فوكوميثال 

لمتز

برتراندرمل

فتجنشتينلودلمع 
شلاريا 

محوراستيهجان 
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فوكوياما

اشبنجالر

نولكولن 
إتجلز

دوركهايمإميل 

هلتونروين 

نثوتن

ديوىجون 
جاليليو
بافالوف

دارئين
هذهمن ء أمما أربعة إلى إثارة مجرد وحير .. أممر وهناك 

اكاىةالطو,طة:

علىمتحرا #خضرا الدكتور عنه كتب وقد ديوىت جون ~ ١ 
أهلهاIتجاوزها غربية لأفكار العرب المثقمين امتيراد 

مةالخليهاجم إيزباور الأض الأمريكي الريس كان فينما )••• 
ارازدهم مومحكان ، ٠١٩٥٩#ا وموؤلتهدارها عقر ق الرجماسة 
ديوكاجون الرجماية التربية أبو إيزتبماور ينتمي • • عندنا الرحماتة 

-'آهها«قائلأ:١٨٥٩#

للجمهوريةكريس منصى ق قضيتها الش الخمس السنوات #إن 
المربينعلى ؤيجب تعليمنا، ق الفلر إعادة بحتمة تماما مؤمنا جعلتني 
قالكامنة العيوب على بالخهل مثلي ينعروا أن والعللأب والأباء 

٩٨



سرناالذي ذلك غير تعاليميا خموق\ الكوا يأن عليهم التعليمي، 
ديوي*جون تعليمات بفضل الأعين معموبي فيه 

آا-جالدو:
تحمد١١احاج عته أماحاليليوفيقول 

إتبمافلكية، نفلرية مجرد ليمت، الأرض دوران جاليليوق فلرية ن) 
حديد(وعي وهدا الكونية، لميدأ تحعليم 

يمولحاليليو؟ نفلرية عن الحفارْاا ،رقصة صاحب، نال فماذا 
ديورانت•

دوقةإلى رسالة ق —  ١٦٤٢—  ١٥٦٤— جاليلي حاليليو تب، ك) 
أحزاءلزتيبؤ يالنية ٠؛ ت — محاكمته فبل — ١ ٦ ١ ٥ سنة الك،رى سكانيا 
الأجرامدوران مركز ق حركة دون نائمة الشص أن أعتمد الكون 

أنالتاراخ سخرية *من قاتلات الهامش وق ديوراست، علق ثم الماؤية® 
مثليأسره الفاللث، كان وريما فلكي، أي اليوم بما يؤٌن لا القضثة ءذْ 

ا.فرصيةار أنه يوحذعلى أن يجب برمته التاريخ 
ييجوفيتش!عزيتؤ علي عنه كتبا والذي ،• يافلوف~ ٣ 

#الروفسورالترؤلي الانعكاس نظرية مؤسسة العلماءت ساتر )عدم 
مجالهق شيء ولا أحد. يوم كل ة الكنيإلى يذهبه كان يافلوف* 

م>و\ارالانعكاس نظرية مثل أكثر إلحاديا 
الهلالمجلة (، العرية والثقافة الآرية ل )الرجماتية مقالة حضرت محن د. ( ١  ,

.٢١٩٩١*)القاعرية(،>م، 
.٥٦•ص ُ.٠ جدلية ( ٢ ' 

الدولجامعة ثل. — أبودرة، محمد ترجمة؛ ديررتت،، ول الحفارة، ثمة ١( ") 
٠٢٧٤ص ٧، ج"ا العرية، 

هروبجٍ،إلم،الءريةصأْأ•، ٤
٩٩





أكثرمدى على نفعل كنا ماذا أ ! المنهجا؟ ءمألت عند تتوقف لن 
!!؟ صفحة ستمائة من 

عنالكريم مفكرنا حدث كشره نظرى لفت الثاكة؛ لوقفة اه 
تفهومول لأفت، بشكل فهويكررها ااالثلأسات،ا، 

مبدأوالتزام الثلاثي، الوعي وقوة القراءتض، بتن الجمع منهج )عتر 
اضتأذن نمقدمة هدا كل حوالماء، ل الطير كحالة الفكرية الحرية 

المباركة(ومشيئته ؤإرادته أمره قوة ونعللب فيه، 
الثلاثيات:نكمل .. اف؟!!ءركلحاو نتاذن 

الثلأتي،االوعي، ونوه القراءتن محن الجمع على نعتمد رإنما 
ثلاثية®:إلى"جدلية الثلاثي® من"الوعي 

يماوذللئ، وحركته، الكول للوجود بالوعى المعادل هو القرآن ف) 
ثلاثية®(لتفعيل"جدلية يندى 

ثلاُثح؛تاؤيخية حالات فالي 

الفغهلاة بمعانبدأ الذي العربي الكيان هذا أن واصح يومها رمن 
الاحتلالقوى بين يمه تقثم الصليبون®، — أؤلرافه"المغول على 

حالاتثلاث يعاق أنه واضح قلبه، ل إسرائيل 3رع ثم الأوربي، 
حعليرة(وموصوعية تاريخية 

ثلاث:محْتات فإلى 

امحص-أأ.:آ()
.Y0U_،>_ui (r)

افبقص'أإه.)إ(



(تماما 

تدا«ج،عضهالم لتطورنا الثلاث المحطات أن الأن لما يتضح 

ثلاثة:انحرامات نإر 

٢—ُالجمالمات التفاعل من ١—الحد الثلاثة: الانحرافات هذه ن إ) 
المثري(الفعل ٣"تعجيز الدنيا ■موؤنة 

أيضا:الثلاثي الأولى الخالب تركب •• للأ،ثلة دمحاما 
+للقرآن اللفغلى :المنى على الأولى العالمية تركب امتني )ند 
الخمانصإطار ق المحويلى المطيق + نة الحالرمولية القدوة 

المحلية(رم.
والإنسانالغيب جدلية: ثلاثي:) ه نفالكتاب عنوان إن بل عيرا: 

والطيحة!إ(

منالغاية عن أل لأمتوقفت الكتاب قراءة بعد الرابعة: لوقفة اه 
حينخصوصا ؟ المفكر له يوصلنا أن يريد الذي وما ٠ ٠ الكتاب هدا 

قوله:أتذكر 

حروحمكل ق حمدونا ند الغيبية أنوالهم من بارغم اليهود )إن 
ماء،المن حمما علينا وألقوا الموت، سرعة سرعتها تفوق ؛طائرات 

سورمن وتعاؤيذ برقى قابلهم فهل *•رمى*، بألواح يقذفونا ولم 
الكتاب؟

إلىؤإنما العنكبوت، كبيت، واه س، إلى بكم أمعى لا إق مهلا 
الماءالإش..(ا'*.

ابقصآهه•الا،

. ٦٣٨ص الا،ق "ا(





اكونكلية نتذكرأن أن يكفي فثابا: المن.. أما الهامش و هذا 
الأميرأوقف أن بعد  ١٩٠٨مايو١ ٢ ل افتتحت ممر ق الجميلة 
أحويمن فدانا وعشرين مائة — المالكة الأسرة من ~ كامل يوسف 

اكونعلى الإمحكندرية ق العقارات وبعض الزراعية، الأراضي 
— ١٨٩)١ مختار محمود والرائد! العفليم فناننا ننسى لا كما • • الجميلة 

مصرا،.رانبمضة تمثال صاحب ١(  ٩٣٤

ثم• • م ١  ٩٣٦سة بغداد ق الموسيقى،، رامعهد افتتح العراق وق 
,٣١٩٤٠ستة الجميلة،، الخون ررمعهد إلى اّمه تعير 

٣١٩٦١—  ١٩٦٠افتتحت،®كليةالغون،،ّنة وقسوؤيا
ملامةالشخ! الرائد امخة,. ثقامات فلدينا ,• يقى المومأما 

يددرمش)آهما-ازي)أت،ما-¥اها(،وصإّحج
سد)؛خخا-آأها(،واص!العلا أبو ها(،واصا

—١ ٩ ١ ام!)٨ إموالنسخ (، ١٩٥١^—  ١٨٨١)ري الحريدرويش 
تباؤلىوالالوهاب عبد محمد إلى للاثارة حاجة ق تا ولم(،  ١٩٩٥
..إلح.
الريادة..هذْ كل ولدينا الفن قبل من ~ قهلحا ~ نوت لم فتحن إذا 

إجباإ محن إسرامحل تزيع أن وقل • • والموستقى لفن ال 
همته؛فيقول الفطأ٠ ١١لمحور ا~ 

لتطورمائي لكماص المربية الجزيرة ق النفط تدفق ولهذا . ٠ )٠ 
*تقديراآ اش قسر0 قد سيء وكل صمحما٠ سريا حهدا يختصر مسسارع 

قبل:من قال قد ولكن 

)١(حJلة٠.ص٢٣م



تحتواحدة نفط بثر من تدفق التين مئات ل اليهود جمعه ما ... )
رمالعلى بجبهته محاجيا الصلاة هو يفعله كان ما كل بدوى مخ نعل 

Cالرسول على بالصلاة ملامة ومحتتما الناعمة الصحراء 

.. يلومنا قليل نل كان رجل عن الكلام هذا يصدر أن عجيب 
اءلويت. ٠ الصوت من أسميع هي التي • • الطائرات عن ويتحدث 

تحدثبه فإذا الكتاب؟اا محور من وتعاؤيد برقى نقابلهم ررفهل محاحرات 
صلاتهويختم . • التراب على جهته وصع من أكثر يفعل لم بدوي عن 

علىاوي0ا!لأبالصلاة 
فترةق ونشره الكتاب نأليف عند يفهم قد الكلام هذا أن كما 

يفعللم التفعل أن تبين أن وبعد • • الشر إعادة عند أما الفعلية، الهلفرة 
النفعي..نضوب عن الحال،يث وتجاهل .. ٠ الترف نيادة محوي سيئا 

أحرى!!فعجيثة الفعل.. وبدائل 
محورانحمدا، ®حاج ا مفكرنطرح ق يبرز ة؛ الخاملوقفة اه 

آخران؛

صراعفهوأن حفيفا لما مفكرنا يله والذي الأول؛ لمحور ا~ 
على:قائم اكانية الإمحلأمة العالية 
٢.الإمراتيلي(ر — العربي الدافع محوي ذلك بعل يبقى لا )نم 

ؤيقول؛

وضعإلى ~ إسرائيل مع صراعثا عبر " العاصريتجه تاريخنا )إن 
اكانية(لاا.الإسلامية الخالية لنات 

الابقصخه؛.)\(
•٨٩ص الاض >آا(



وهوالصّرنع، ذلالثا سيحسم كيف لنا يبين لم الحال لطبيعة ولكنه 
أن— ماخرا — ونال ٠ ٠ الرمان آخر ق الحجر تحدث من مخر الذي 

اأبدا! يتكلم ولن مل.. من يتكلم الحجرلم 
٠٠ الوصوح ثديي وهو المحور هذا يكون ند اكاثما• لمحور ا~ 
الأول!!الحور صوت خفوت ل المب هو التكرار، وكثير 

يتحدثأن الكوق الملام لفيلموف كان وما ا الكوقااا ءالملأم إنه 
ئالتوند الحرب، عن 

ءلريقعلى ولمس واللام الوحدة طريق على الأسان توجه )أي 
٢.والحرب(ل المريع 

يقذفوننااليهود أن وذكر منا مخر رجل عن الكلام هذا أيمدر 
االصوت! سرعة تفوق سرعتها يطاترات 

باللامالمتعلقة حمدا *حاج نموص من مجمومة سأنقل وهتا 
توالوحدة 

فيهبما الكوق الخلق لطبيعة القرآن يفمالها التي الصورة ١—)إن 
لمالاتجاه هو واحد باتجاه محا.دا نيجا تتخذ الحياة تجعل الإنسان 

حلمهفاحن شيء كل حلق الذي والإنسان اممه بين ملام والوحدة.. 
فماكالذي والكون الإنسان بين وملام طين• من الإنسان حلق وبدأ 
ا.الأحتماعية(ر وذاته الإنسان بين وملام للإنسان، وأحكمت، آياته 

التخيرعلاقة ان للإنوالمخرة اق الإنالمعنى ٢—)نمر 
٢.واللأم(ل والوحدة 

.اuضص٤٤٦>١(

الأبقصهإ\.)*آ(
ابمح،صما؛'آ■ال)أا

١٠٦



الوحدة،عن بديلا والأمام اللام عن بدلأ المرج )محل ٣- 
واللام(للوحدة معنى ثمة يمح ولا 

معنىالسياسي الظ-ام يكتسب الأماق المعللق يتحرر )حين — ٤ 
بينا..(كما والوحدة لم نحوالالاتجاْ يكون حث ■جديدا 

علىتقوم ومملورما قها نل فهي الإسلامية الحفارة )أما — ٥ 
شكلهال والوحدة لام الارة حفباممارها لها الإلهية انماية 

الخاوي(رم.
السلامتحقيق إلى ينتهي تهم وهومالقرش، )التشريع - ٦ 

امفى(رً<.
بديلاها نفتهلرح التي الشامل الكوف اللام منهجية )إما ٧" 

والتناهضات(المرج حفارة عن كاخ 
المنهج( .. ) الكوق لام المنهجية مع متناقضة )أوضج ٨— 
خلقتافبالحق لأمء، وءال*الحق® حول ا فتتمحوركلهالإلهي 

إلىالكونية التجربة تمضي وباللام بينهما، وما والأرمحى السماوااتا 
الحقلتأكيد أي المنهج، لهدا العملي التطيق إلى كنزيع )••، مصيرها 
باض(القائمة الكونية الوحدة إءلار ق واللام 

واللامالوحدة لتحقيق الجامعة الكونية القراءة )هوأسلوب ~ ٩ 
٢.حمعاء(ل للبشرية الكوق 

اسصهأأ.)ا(
ابو،صا"'اآ•ال)أ،

.YAY_>_Ul (r)

•٥٨٤ابقص الرْ<

ابقصثإا"•ال>'ا،
١٠٧



ومعالكون ومع اض مع اللام مفهوم تكريس إر يودي رهذا ~ ١ ٠
التخيرعلى ائم القان( الرحمن( الخلمنهجية ص—من ذات ال

٢.والوحدة(ر 
الواقعحب ثية نهي اختلافها على التشريعات إذن ") ١١

ومعالكون ومع افه مع الكوف لام الكحقيق وذلك )••( 
الذات(أآل

باللامالمتعالمة المحوص كل هذه ولمست، .. يكفي، هذا أن أعتقد 
إلح.والوحدة.. 

ءر_ذاالعالم مفكريا يقغ مكيف الم١لت ن، يخطر الذي والوال 
والرحلكين، الكريم*؟ *القرآن مرتكزه والذي .. الكوق اللام 
أنعن فضلا .. أصلا خالق بوجود يزمن لا أحدهما / صنفين يخاطب 

أو~ الخالهم، بوجود يؤ٠٢٧ / الثاف والصنف قرآنا، ينزل أو رسولا يرمل 
ولابمحمد. يؤمن لا ولكنه " الأول* أو*المحرك الهلبيعة حارج قوة 

أخذهامحإ محمد -ما جاء التي الأفكار أن يرى من منهم بل، • • • بالقرآن 
المابقة.الكتب، من 

لدىملاحا القرآن ؤ، العلمي الإعجاز يكون أن التصور كان 
••مطرين من بائل اكتفى، •• جمل هوالذي العكس، ولكن، مفكرنا، 

ولمساخر. . بمارؤخ. القرآن ن، العلمي الإعجاز أصحاب فيهما رمهم، 
يعقب،!!

:Uقال٠فكر

.٦٨٤الابقص )ا(
ابقصبمإأ.ال)مآ(

١٠٨



لالعلمي ءالإعجاز عن يروى يما هنا وته نلما علاقة )ولا 
وهؤلاءتهلبيقية، علوم مختمر وليس كونتة روية منهج فالقرآن القرآن*، 

أبواحا(س البيوت يأتون لا 
ثم• • فكر كل يتمل فهو • • مفكرنا عجائب من أحرى عجمة دينا 
•• تجاهله يمكن لا ثيثا هويتجاهل ثم ا احوانه! إلافكر • • يتجاوزه 

الإعجازثب يالإصلأم يدخلون غيرهم ومن الكتاب أهل من علماء 
العلماءأحد مثل — الإسلام يدخل لم ومن الكريم، القرآن ل ااعل٠ي 

الجنيننمو مراحل وصم، أي ~ الكلام هدا كان إن قاوت ~ الأمريكان 
محمد).(.عند من فهوليس القرآن ق - 

كانفند أخرى، فقمة بوكاى موريس القرني العالم أما 
كتابهوألم، القرآن، ق فرعون قصة دراسة بعد لم أميم كاموليكيا، 
تالمعروف، 

الحديث،(.العلم بمقياس الكريم والقرآن والإتجيل )التوراة 
أنللعالم مفكرنا يريد ثم عجيب،.. أمر الصور طْ كل تجاهل إن 
هوتجاوزْ والذي داخله، ل الذي •المنهج* س، ببالقرآن يومجن 
نمه!!

كلهابيجوفيتش، من نصوص بعدة العلويلة.. الرحلة هذه وختم 
حمداتمفكرنا•حاج — للتحليل — تبناها اش باّركية محرتبلة 

ومدجرتماركوس محن مقارنة أدلا؛ 
التفكيرعالم إلى الموت عن قته فلل تماما هيديجر )ينتمي 

الحياةعن الخفائلة فلقته ق ماركس ينتمي مثلما الخيحي، والشعور 

المقدمةمن ، ١٢ص -ابق ال
٩



وتفاولمة،سطحة ماركس قة فال)..(، القديم والعهد اليهودية إلى 
قتأحد التي قة الفالوحدها ومتشانمة. عميقة مديجر قة وفل

يمكنكسف الؤال1 طعا يبقى لأنه حقة. قة فلعي الموت حما-بما 
حقيقتهاالتي الحقيقة متجاونين الحياة عن حقيقي شكل الحديث 

٢.الموت(ر حقيقة الشك.. مجال خارج 
مات!!والمريض نجحت العمالية ثانيا؛ 

التاريخيىالدور أن كولأكوفكى* والينيك الرئيسة )الأمحلروحة 
لمللمالم الثوري التمسر رؤع ملكن إنجازه. تم قد للماركسية 
ر
الماركسية:حول الأخر النص 

jاكاركية عن الأJاف الديمقراطي الاشتراكي الحزب )تخر 
الغلوامرلنحالل طريقة ابوصفها  ٢١٩٥٩عام سبويغ بالجود مؤتمر 

منيدلا الرفاْ« #دولة يسمى ما إر الحزب هدا وانحاز الاجتماعية*، 
الطقي(رم.المرج 
معغلممعي إر فتعيدنا — دائما ييجوفيتش وعن — الختام لقطة أما 

الغالية..أوللحفارة للغرب وشرائعه ديتنا اتمِيرا إر الجدد مفكرينا 
بتجوذتشتيقول 

ؤإذانفها. الزان تجاه بالاحترام بالشعور تبدأ حقيقية مضة ركل 
اتمال.أي ورقص العالم، بقية إزاء سياج وصع يفهم لا فإنه صلحتا 

)ا(عروبيإرالحرةص؛أ-ْأ.
الأبقص'أ*آلأ)آ(
ابقصآآأا•الر'آ(






