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 تمهيد

آن العظيم، أراده أن يكون ختام حياته الفكرية. أن الجابري قد كتب كتابا يهم القر البدء حين سمعت كان

 رزخا وجوديا يمنع الوصل النوراني؛وأن هناك ب ،عيدةوإن أول ما عجبت له ورابني أمره أن المسافة ب

 كن تأسيسي للمقول وللمفكر فيهكر الغنيمة" تحديدافق وصلة رنين موجاتي بين منظار "فليس هناك توا

عبر عنه  ابذات الموقف الصبغي للمتحاملين على اإلسالم والمسلمين، وكم ،في نقد العقل العربي

بوضوح، وعلى نحو غير أخالقي البتة غير علمي وغير صالح صاحب قصة الحضارة ول ديورانت إذ 

فزعم لنفسه حماسة دينية : >العاشر الميالديبشأن فتح محمود الغزنوي لبالد الهند في نهاية القرن  قال

تدفعه إلى تحطيم الوثنية الهندوسية، واجتاح الحدود بقوة من رجاله تشتعل حماسة بالتقوى التي تطمع في 

، قلت ليس هناك إمكان تواصل موجاتي فكري وال وجودي )أنطلوجي( بين منظار الغنيمة 1الغنيمة<

ر الجاب كعنصر وبين المنظار الذي يتقرر فيه قوله تعالى: }إنما المؤمنون الذين ري، تكويني في فكر ومفكَّ

وقوله  (2إذا ذكر هللا وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون'{)األنفال

س جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية هللا' وتلك األمثال نضربها للناالقرآن على تعالى:}لو أنزلنا هذا 

موقعا المسطر لتلقي اإلرسال والكتاب ( مما هو على داللة الشرط الحق 21لعلهم يتفكرون'{)الحشر

تبصرة ألولي العقل والعقالنيين حقيقة ال وهما:}الم' ذلك الكتاب ال ريب' فيه  ،حكيما في أول سورة البقرة

والذين يؤمنون بما أنزل إليك  هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون'

 .(1..1أولئك على هدى من ربهم' وأولئك هم المفلحون'{)البقرة 'وما أنزل من قبلك وباآلخرة هم يوقنون

لكني رجعت إلى نفسي فقلت لعل الرجل كان يحمل في عمقه إيمانا وقلبا طيبا غشيته ما غشي مثله  .

في كنف اآلخر  ،ه بنسالم حميش بالدعائم التكوينيةأو كما أسما ،ممن كتب أن يكون مسارهم التكويني

وأن يكون ممن سبقت لهم  ،، وأراد هللا تعالى أن يكون آخر عمله حسناالتاريخي والمناقض الهوياتي

، وإنما األعمال بخواتمها. وقد رجوت هللا تعالى من قبل أن يكون األمر ه سبحانه وتعالىعندالحسنى 

إلى تميز الجابري بطول النفس في الجهد كما هو  من قبل هت بذلكعلى هذا النحو، خاصة وكما نو

ا وال نظيرا على األقل ، هذه القوة وهذا المدى الذي ربما ال نجد له سيّ واضح بقوة في نقد العقل العربي

 عند معاصرينا وفي جميع األطياف إطالقا.

لعلماء ردود الفعل ل ض منبععلى ولكن لألسف وبعد اطالعي على حوارات خاصة في سلسلة "مواقف" 

في كتابه "مدخل إلى الجابري تبين لي أن   من بعدها ؛حتم علي قراءة الكتابت في مصر وغيرها فقد

ليتجلى  القرآن الكريم" لم يبق في حدود الموقع األدلوجي الذي قد يقبل في الحوار الفكري، وإنما تعداه

بلورة ليس فحسب ليتجلى ، ني ألساس وركن "الغنيمة"،باعتماده األدلوجي المتحكم والالعقال بلورة ماثلة

مدخال، ألنه بحسب هو بل هاهنا فيما ظنه  ضاري،نقيضا فكرانيا لإلسالم في تمدده التاريخي والح

بينه وبين القرآن العظيم مجرات العوالم ال يتسع لها إدراكه، هاهنا اختار  ،كما سنبينه الفحص الفلسفي

                                                           
 -122ص -بيروت تونس -ترجمة زكي نجيب محمود -الهند وجيرانها -الجزء الثالث من المجلد األول -انت: قصة الحضارةول وإيريل ديور 

  pdf            موقع المكتبة الوقفية
1
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ليه شقوته قربانا علمانيا فكرانيا نقيضا للقرآن العظيم، ذلك أن كتابه "مدخل وقد غلبت علنفسه أن يكون 

تقييمه المعلوماتي الوظيفي سوى حقل تحريضي تشكيكي، وهذا  إلى القرآن الكريم" ليس في حقيقة

بالضبط كغاية أو قل هو الغاية الجوهرية لهذا العمل أو الكتاب، هو الذي أودى بالجابري وضحى من 

تم عليه.وكأنه قد خُ  لعقلأجله با  

ال  والهيكلة المنطقية الزمة للبنية ككل، فإن الجابري ،كان البيان هو المستوى األلسني الداللي للفكر لئن

على مستوى التعريفات المحورية كتعريف القرآن العظيم، وال على مستوى االستعمال الداللي للمفاهيم 

أراد أن يسلم له القراء بجواز البناء على حريف"، وال حين ة ك"النبوة" و"التالمفاهيم الموجهوأشباه 

المقابلة والتكافؤ بين مراده من شبه مفهوم "كون وتكوين القرآن" ومفهوم "علوم القرآن"، فالجابري في 

ي فحص عقل حظا في البيان، البيان الذي يكفي لوحده إن إلزاما أو استلزاما منطقيين فهذا كله لم يحفظ لل

ي.لى المعنى الفلسفاألقوال ع  

، ينفون عنه تحريف الغالين علممن هذه األمة ممن يحمل هذا الولئن كان، وهلل الحمد، ال تزال بقية 

انبرى من كل جهة من بالد اإلسالم شهداء للحق وعلماء للرد حيث  وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين،

على الحكم كون كتاب الجابري هذا  كل الردودأو تكاد تجمع ولينذروا المسلمين لعلهم يحذرون، وأجمعت 

أن أكتفي فقط بإدماج هذا المعطى المستجد والهام أوال ، بدا لي محض صدى استشراقي معادي لإلسالم

 في كتاب وجزء خاص من أجزاء أربعة، كتاب " مفاتيح علم الكتاب، نظرية التفصيل في علم التفسير"

رابع رجب لعام سبع وعشرين وأربعمائة وألف الموافق للثالثين فرغت من كتابته تحديدا يوم األحد  كنت

ر الموضوع وأهميته فرضا علي تخصيص الرد وإفراده على من يوليوز ست وألفين ميالدي، لكن خط

  وأشد تثبيثا. أوفى للغاية ليكونو ،نحو مستقل وإن يكن بضع صفحات، فذلك أجدر به وأقوم

محمد عابد الجابري "مدخل إلى  كتابإبراز الفساد البنيوي لهو  في هذا الجهد المتواضعإن غرضي 

فإذا ما نحن نظرنا إلى الكتاب في غير مكونه الكثافاتي للمعرفة  نا الشرط العلمي؛، أعني هالقرآن الكريم"

المدونة، هذا المكون الذي غالبا  ما اعتمد عليه الجابري في تميزه كما أشرنا إليه من قبل، فالفحص 

وال لشرط علمية المقول الذي هنا هو الكتاب، وللمفاهيم وأشباه المفاهيم االرتكازية للكتاب أالمنطقي 

يبين وببرهان العقل العلمي، وتحديدا وف سولمفاهيم "الكتاب" و"القرآن" و"الذكر"،  ،كالتي ذكرنا

من  هذا ماثلو مثل للسفسطة الباطنية الالشعورية.أنموذج  رف للعلم، أنه كتاببالتعريف الفلسفي الص

كما الحظه المؤلفان الكريمان لكتاب "الشبه االستشراقية في كتاب مدخل  ،المعجمي العميقحيث التحليل 

 ،عبد السالم البكاري والصديق بوعالم 2إلى القرآن الكريم للدكتور محمد عابد الجابري، رؤية نقدية"

لص من النبي صلى هللا عليه وسلم :>من التخبيان ومعجم نفسي من قبيل قولهماثل وواضح من عينات 

:4قوله و 3من خالل تصفيته بصورة أو أخرى<  

                                                           
الدار  -صديق بوعالمعبد السالم البكاري وال -، رؤية نقدية-الشبه االستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآن الكريم للدكتور محمد عابد الجابري 

232ص  -م 2445 -ه1134 -الطبعة األولى -الرباط –دار األمان  -منشورات االختالف -العربية للعلوم ناشرون
2
  
 -بيروت -الطبعة األولى -مركز دراسات الوحدة العربية -الجزء األول في التعريف بالقرآن -محمد عابد الجابري: مدخل إلى دراسة القرآن الكريم 

344ص -2442ر أكتوب
3
   
243ص -نفس المصدر 
4
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 -التصفية -الغالبة والواضحة في كل الكتاب مثل: 'التخلص ،هذه األلفاظ والمادة اإلحاالتية السيميائية

من حيث  هافي الجابري كانلقد وعدم التوقير بذكر النبي صلى هللا عليه وسلم من غير تصلية،  -استمالة

.وبالمنطق بالعقل ا، وكان خارج العلمية والعقالنية كما سيظهر ذلك لمن كان حقا يؤمنالخلفية باطني  
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 الفصل األول

 ذهول الجابري عن شرط االستيعابية المرجعية في المنهاجية

 

ال ُيعّرف إال بالحقّ  بقانون المالءمة المرجعية: الحقّ القرآن ال ُيعّرُف إال  -1   

 ،نراه لألسف يخفق إخفاقا مهوال بخروجه وعدم استيفائه ،إن الجابري وفي أول تحديات اآلن التفكيري 

فهو رغم إقراره بالبعد  قبل الدخول والحديث عن المنهاجية.بل وذهوله عن أول بديهيات العلمية ما 

ى وكأنما قد انطفأت شعلة وملكة العقل عنده، نراه المطلق في القرآن العظيم ألنه وحي رب العالمين، يأب

أي إحالل مكون وشرط  ،عدم اإليمانفرض يريد قصرا فرض مرجعية، وبغض النظر عن صريح 

الفكري في إطار أدلوجي ليس بالمعنى ومحجوزة محجورة  ،اإللحاد ضمنها، هي مرجعية ضيقة جدا

معلوم، هو الخطابي ذ تفرض هذا والمستهدف ، بل في أشد النزعات االستعدائية تطرفا، إالفلسفيو

وفي أهم مرتكزات المقول الذي هو مفهوم القرآن تعريفا  ،فهاهنا المجال الخطابي ألمة المسلمين.

أن الجابري خارج العلمية بخطإ  ،وكما سيتجلى بوضوح في شبه مفهوم "كون وتكوين القرآن" ،وتحديدا

العلمية مطلقا، فأول ي عرض وحلول اإلشكاالت مسائلي فهو من بديهيات المنطق ال ،قاصم ال ينجبر

لموضوع النظر، وكل عقالء بني آدم ما بقي للعقل حقيقة الشروط الموضوعية اختيار واستيفاء المرجعية 

 ،وهو خارج العلمية متفقون على خطإ وعدم جواز النظر للمطلق بمرجعية نسبية. ،وللفلسفة مصداقية

بل  ،تتجاوز األدلوجة ليس فقط من حيث البعد الفضائي األولي -وعية ذاتهولشرط الموض-ألن العلمية 

 توكذلك باالرتفاع وتحييد االنتماء التشيعي واألدلوجي، بله أن نحكمه ونفرضه في خطاب غايته ليس

                  :5قد ختم على قلبه أي عقله يقول الجابري وكأنما ؛علمية صرفة وإنما تجرؤ وبغي سافر

        

                                                           
19-13ص -نفس المصدر 
5
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.                .                . 

الغائية التشكيكية الباطنية وراء اضطراب البنية المنطقية الداخلية واالختالل اللغوي -2   

 ترددي لب المؤمن والمتلقي عموما في حقلوالجدير بالتنبيه أن المعالجة الغائية الباطنية في إدخال ق

اللوحتين المتقابلتين  ية على أساسالكهرب المكثفاتارض ونسق التععلى نسق  ،تحريضي شكوكيو

حيث نراه يضع  ،بدأت عملها منذ هذا المرتكز الخطير واألساس في التعريف بالقرآن الكريمقد  ،كهربيا

القول ونقيضه، وهذا أيضا مما استشعره  وفي ذات اآلن ويحاول جادا أن يضع في عمق نفس المتلقي

.6الرحمان البراك في فتواهوعبر عنه الشيخ عبد   

وال اسبينوزا من بعد هذا التموضع غير السليم الذي ال يجيزه ال طاليس وال فيثاغورس وال ابن سينا وال 

 في حله واستنطاقه لهيئة أي مسألة علمية وتصورها التصور المعقول رجل علم أيوال  ،وال ديكارت

انتظار  ،عقلياال فلسفيا وال  ،ن الجابري في كتابه هذام، من بعده ال يرجى الكفيل بإيجاد مدخل نحو الحل

ولو نصف كلمة حق تشترط تميزا عن التأليف الذي هو في مستطاع كل أحد من الناس، التأليف بصفته 

ال يرجى ذلك ألن  الحكمة؛سب حظ المؤلف من معرفيا منتظما أو غير منتظم بحومجموعا نقوال 

قل اإلرسالي للقرآن العظيم، ولنتل قوله تعالى:هو خارج الحولألسف الجابري ببساطة   

}أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج 

(123منها'{)األنعام  

}أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب' ظلمات بعضها فوق بعض' إذا 

(،35ومن لم يجعل هللا له نورا فما له من نور'{)النور أخرج يده لم يكد يراها'  

وهكذا باإللزام المنطقي العقالني ال يرجى له الدخول إلى مقام القرآن الكريم، المقام العلي الحكيم. وسوف 

، القرآن الكريم كما هو عند هللا تعالى ليه الجابري ليس هوأن الذي كان يكتب ع ويتضح جليا يستبين

 ،رحمهم هللا جميعا والفارابي وابن سينا الكندي كما هو تصوره عندو للوحيسقراط  وكما هو تصور
                                                           

ه: >ملتقى أهل الحديث< منتدى شؤون الكتب والمطبوعات1134ربيع األول  3الصادرة بتاريخ 
6
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تصور مغلوط محجوز بحجر ، وإنما هو مثبتهم هللا على الحق حتى يموتوا وهم مسلمون وعند المؤمنين

وعلى  . سوف يتبين ذلك بشكل واضح أكثر من وضوح الشمس في رابعة النهارالمفكر به قبل المفكر فيه

ه صالحا من جهة التقييم العلمي الصارم سوى نقوالت االتي ال يبقى فيه ،ل مسار الكتاب وفصولهك

ضعها اآلمنة في سياقاتها خير لها أن تعود إلى موا هذه النصوص التاريخية والنصوص المجمعة؛

صفحات  الذي أتى بها من بين ،الطبيعية، وال تبقى في هذه الشدة والمعاناة من هذا التوظيف المغرض

.لفنن من الغصنالكتاب أو الكتب التي هي فيها بمثابة ا  

والمالي في تمييز بهرج  وإذا كان معنى النقد في االستعمال الفكري مستمدا من معنى اإلجراء التعاملي

في  الدراهم ومزيفها، فلندع جانبا هذه السلطة التي تفرضها الروح التقليدانية التي تأسر العالقة التراتبية

ليمية بدون كما عبر عنها الدكتور المهدي المنجرة، التي تكون فيها القراءة تس مشهد الفكري والجامعيال

 أي انتباه وال عين متفحصة إلى ما يقرأ، ال لشيء إال ألن الكتاب صادر عن فالن.

:7نتعريف القرآن في القرآ -2الذي بدأ أو باألدق انتقل به إلى عنوان:  إن الذي يقرأ ويسمع قوله  

 

إن الذي يقرأ هذا، وخصوصا إذا كانت القراءة غير متفحصة، وبالرصيد المعنوي والهالة المسبقة للكاتب 

 المتلقاة غالبا بالتأثير التقليدي الجامعي واإلعالمي المكتبياتي، إلى غيره من العوامل الفكرية التاريخية

قد قدم شيئا علميا قبل  ،وهو هنا الجابري ،بوالنفسية االجتماعية، من يقرأ هذا سوف يقنع نفسه أن الكات

نسيج عقلي و لبنيته منطق وكان ،كان مضمونه وفحواه محددا وواضحا هذا القول، والقول العلمي هو ما

 أمكن رسمه مبيانيا.

: التعريف رست، المقدمة، ثم من بعده: أوالفلنعد إذا إلى هذا الذي كتبه الجابري منذ أول مادة في الفه

نماذج من التعريفات. -1)عالمة تعجب( .. بأي معنى؟  بالقرآن  

الذي أفصح عنه من غير تردد ومن دون أن يجد في نفسه منه غضاضة، فهو  أما مضمون قول الجابري

:التالي  

، األشياء المألوفة والمشهورةمن اعتبار القرآن العظيم كتابا كغيره من الكتب و هي الموضوعية عنده -

اءته عند المسلمين.اشتهرت قر مجرد كتاب  
                                                           

15ص-الجزء األول في التعريف بالقرآن -مدخل إلى القرآن الكريم-الدكتور محمد عابد الجابري  
7
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، لتعريف حق للقرآن الكريم وعدم التسليم له ده للحقيقة العلميةنعدم الموضوعية العلمية بالمتصور ع -

مرجعية الذين يسلمون بأنه من عند هللا تعالى. والذي يالحظ ويسطر عليه أن كالمه ليست مرجعيته  ألن

، ال في البيان وال في المنطق م على منحىفي هذه الفقرة غير متجانس ينقض بعضه بعضا وال يستقي

الذي هو القاعدة الخلفية للمنطق اللساني والكالم اآلدمي. فالعناصر البيانية: "ال يسلم به ابتداء  ،الداخلي

إال المسلم" "حيادي" "من دون صدور عن موقف مذهبي أو إيديولوجي سواء من داخل هذا المجال أو 

 فإنما تدل على اختاللعلى شيء متناقضة ومتضاربة، إن دلت انية قوال ومواد بيهذه أمن خارجه" 

ة، كير العقالني المنطقي من جهة مقابلوموجبات التف من جهة، منطقي متدافع بين موقف باطني نفساني

أي وجود انفصام على مستوى التحكم في العملية التفكيرية والسلوكية اللفظية بين األنا األدلوجي النفساني 

عقل العقالني المنطقي.وبين ال  

، ي، الخاصات الوظيفية المنطقية في البيان العلمسحب أعظم الخاصات التعريفية الحقة للقرآن -

انعدام االستلزام باعتراضات واهية باطلة عقال ومنطقا تنم عن اندفاع نفساني مغيب للعقل، يدل عليه 

 الذي مرده ،اضه البئيستحديدا في اعترو ،من حيث التناسب الدرجاتي للحجاج سفالة الحجةالمنطقي و

الفكري والعقلي كما بيناه في الجزء الرابع من سلسلة "المنهاج"،  عضل على مستوى الربط بين

اعتراضه البئيس على الحق المطلق المسطور في القرآن الكريم:}ما كان محمد أبا أحد من رجالكم' ولكن 

هو في أبجديات الح نسبي مغرض، واالصطالح كما ( باصط14رسول هللا وخاتم النبيئين'{)األحزاب

األلسنية ال اعتبار له إال داخل حقله االصطالحي. فكيف إذن يسقط الجابري في هذا وهو مسلك 

أوال إن النبوة في  ويحتفظ فيه باللفظ كوسيط ووليجة لتحييد الربط المنطقي. ي تنفصل فيه المعانيسفسطائ

بل ومن شروط مصداقية االصطالح حتى تتحقق سالمة  اإلنساني، بيان الوحي ثابت معناها في العقل

الحقل المعجمي؛ ومن أجل  الفكر العلمي والفلسفي في بيانه وعقالنيته عدم النقض والمناقضة لدالالت

ا اصطالحيا على غير لها نظيرذلك فإن من يذهب إلى مادة بيانية محورية في القرآن الكريم فيختلق 

ثم إن الفاسد من . قرآن الكريم ال مرية في ذلكوكان من حقيقة اللغو في ال ،ضحامعناها كان سعيه وا

الحال والسعي ال يجانسه إال مثله من فاسد اإلغراض واللغو. ولكن الذي يعجب له، والغرض هنا للشيعة 

 ،يدا ظاهر، هو السعي والجهد الجهيد وبال مناسبة موضوعاتية على حسب مقام وخطر القول، فهوتحد

ما أسماه بنماذج من أبى إال أن يجد له موضعا، وكأن هذا الذي جعله تعريفا ضمن  ،ي الجابريأ

 ليس إال توظيفا لتثبيت هذه المادة التي صبغتها ذات صبغة هالتعريفات وبهذا التركيب العجيب، كأن

الكريم وداللة ذلك أن الصلة والمسافات بين موضوع التعريف للقرآن  الكتاب والغاية التي يهدف إليها،

مع التصحيح بالطبع، ألن النموذج والنماذج متعلقها المتعدد غير المنحصر، تكون  عنوان العنوان الجزئي

فاألمر هنا والحالة بعيدة كل البعد عن هذه  صناعيا أو عينات تمثيلية تصنيفية.إما نمطا تركيبيا أو إنشائيا 

 ،ات أو األقوال الشارحة منحصر عددهافخالل المعرتعريفاته من و ،الصورة، ألن القرآن الكريم معين

بين موضوع البعيدة معدودة ومعلومة، فأنى لهذا التركيب من سالمة في العقل؟ . . قلت إن المسافة 

أبعد من أي موجب لطرحه، ثم إن الجابري وكأنه هنا قد ختم  العنوان وإطاره وبين هذا القول للشيعة

ن االختالف صنو قانون التعارض الممثلين لسكة التفكير المعقلن فامحى من نسقية قانوعلى عقله، 

 ، ألنهكما سطره لموجب الحق ال من عنديته وابتكاره أرسطو ومن بعده الفارابي أي المنطقي ،السوي

، واالختالف أساس الوجود الفضائي التفكيري ألنه الشرط المنطقي للتعدد، من لدن الخالق العليم سبحانه

فضاء بدون تعدد نقطاتي، وعلى هذا النسق البرهاني أمكن وضع الكوجيتو الديكارتي على بمعنى أن ال 
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نحو جد واضح . . إن الجابري على غرار انتقاالته الالمعقلنة والالمنطقية، اندفاعا نفسانيا لتثبيت ووضع 

لتثبيت المادة مواد محددة ستكون هي وقود الحقل التحريضي الترددي للكتاب، لقد انتقل أو جعل وسيطا 

لمن كانت قراءتةغير تسليمية ولكن مستبصرة  وهي عكس ذلك ،موهما موضوعيتها وسياقها ،الشيعية

والعقل متضمن  -(33عاقلة كما أمرنا هللا سبحانه وتعالى:}لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد'{)ق

ند بيان هذا التعريف "النبي صلى هللا ستإلى م"القرآن الكريم" انتقل من جوهر التعريف  -في داللة القلب

أن هو  وسبيال ف يكون بالمعرف ماهية أو إضافة. واألضل عقالالتعري عليه وسلم"، عالوة على كون

"خاتم النبيئين" هنا في التركيب إنما أناط كل هذا بمناط ال يستقر وال قرار له إال عنده، ألن  الجابري

وإن كان محل الركن  ألن االعتبار هو ل"خاتم" إليه التعريف،وليست جوهر المستند  ،"خاصة"المنطقي 

آخر و' اإلعرابي بصفته مجرورا بإلى ذاتا، والذات هنا مستند إلى ذات "النبيئين" كقولنا: 'أول المتسابقين'

فة سنكون أمام وبصدد تعريفين في نفس اآلن، تعريف بتعريف، عر  وإذا اعتبرناها خاصة مُ الزائرين'. 

" خاصة لمستند التعريف، وجعلها ف"خاتم م النبيئين. وإذنرسول هللا وخات اتعالى يشهد أن محمدلكن هللا 

ضرب من الخلط الذي يسلب هذه الكتابة عقالنيتها، بله  حامال لمقول في موضوع التعريف للقرآن الكريم

ا غاب العقل والمنطق لم أن تقبل في الشرع الحكيم، ألن هللا تعالى ال يقبل من القول إال ما كان حقا، وإذ

العقل مناط التكليف، والعقل شرط الكينونة العلمية والفلسفية األول.فيرج سداد،   

واصال ما ال يتصل في  الجابري هو الذي توسله ،أو لنقل هذا المسلك نفسه ،وهذا الخطأ المنطقي البين

فعبارة "غير  الحكيم بالخلق.التثبيت ووضع مقول المعتزلة بالتحديد، مقولهم في صلة القرآن العلي 

من قريب وال من بعيد، وال هي في إمكان المعرفات الشارحة، ال مخلوق" ال دخل لها البتة في التعريف 

إنما سوقها هنا على أسلوب الحكيم على اصطالح البالغيين بالنسبة للسؤال التعريفي للقرآن العظيم. ولئن 

، في جميعها كانت لهم أقوال ومذاهب من القول، فإنه وكما كان للمعتزلة في جميع القضايا واإلشكاالت

مر"، يقتنع به في الجزء األول من كتابنا " تفصيل الخلق واأل بيناه على أحسن ما يكون التبيان وأوضحه

من غير أن يحمل نفسه جهد  ،جعل النقول جميعها فلسفيها ومذهبيها هي قولهلم يعطل عقله ويكل من لم 

والفلسفة  ولو كان يا للمفارقة باسم العقالنية يد النصوصي المتزمت المحجور المحتجزالتحرر من التقل

، ما هي بعقالنية وال فلسفة -وهللا الذي هدى سقراط للدعوة إلى الحق وميز أرسطو بذكوة العقل -وما هي

فالعقل مناط الدين أو بادعاء اتباع السلف وما هو عند هللا تعالى وعند رسوله صلى هللا عليه وسلم باتباع، 

والنمطية كفر:}وال يأمركم أن تتخذوا المالئكة والنبيئين أربابا' أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون'{)آل 

سئلة كانت هي الحق خاصة في وأقوالهم في عدة أ، بل (. . لئن كان للمعتزلة أقوال في كل ذلك35عمران

قرآن بالخلق، بقانون التفصيل هو قولهم في عالقة ال"الصفات"، فإن الذي كان الدليل على عدم صعودهم 

 القول الخاطئ يقينا، البعيد عن الصعود الجدلي والمنطقي لإلدراك.

ما هو مضمون كالم الجابري والمحتوى المراد تثبيته في وجدان وعقل نطرح السؤال: من بعد هذا 

؟"نماذج من التعريفات"المتلقي؟ وهل هذا المضمون والهدف مالئم ومطابق للعنوان الجزئي   

كما يوهم بذلك  لم يكن الفحوى موضوعه عرض التعريفات الصحيحة في اإلطار العلمي والفقهي

بل السيميائية صبغة نقضية سلبية،  -ال الجينية طبعا-كانت مادته اللفظية كلها صبغتها  ، وإنماالعنوان

بتثبيت النقض والمناقض تارة أخرى و، لتعريففي اتارة بنفي الموجب كإبعاد شرط اإليمان المرجعي 

الذي هو بالذات مرجع المخاطب والمستهدف  ،الممثل لعموم المسلمين ،للمعتبر عند عموم الجمهور
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هكذا يجعل المضمون وكأن العنوان أداة بيانية موهمة، يجعله طرحا وموضعا موهما وملبسا  خطاب؛بال

 ،والقول الشنيع في القرآن للمعتزلة ،غراض الشيعةإياه لباس المشروعية وصفة الموضوعية والعلمية إل

بتقليدانية ال مسحة فيها للعقلية الفلسفية العلمية القائمة على نبذ التقليد في األقوال والبناء على  والتشكيك

 ، التشكيك في اآلية العظيمة لإلعجاز البياني للقرآن الكريم، التي هي باألساس آية مجيدة ليسالبرهان

وذوو السليقة في البيان، ويفقهها حق الفقه يقينا علماء الفيزياء  اءعروال زمان، يدركها الش يحدها حيز

ما كان للجابري أيضا و .والمختصون في الدراسات التحليلية للبيان من عنصر الداللة إلى المادة الصوتية

يكون الباطني هو الموجه ال أن بالخلق، ألن المقام ليس مقامها إ أن يثبت في التعريف قضية صلة القرآن

 للخطاب.

وسولت  ،يعلى ذات الوسيط التعريفو ،حين عمدوأكثر ما كانت هذه الصبغة النقضية وضوحا وشدة هو 

بتجرؤ نفساني غير   وذلكيضع القرآن موضع التشكيك،  أن ،يمرر ويضع صراحا بواحا له نفسه أن

يقول تحت  ا إال قليال حتى نلفيه هو نفسه، ولم يلبث بعدهموضع السؤالالقرآن  تواتر  معقلن، بوضع

نفس المتلقي ووجدانه وعقله: >نحو اكتمال وجوده  في خلق تردد تحريضي فيه، لكتابالوظيفية روح ال

8بين الناس كنص نهائي مصون عن الزيادة والنقصان<  

 ،ترية لحقل المخاطبالعاملة في نفس الغاية التو ليه هو هذه الدالة الخطابيةواألمر الذي ينبغي التسطير ع

بالعمل على إفقاده السكون واالستقرار في موضع للتلقي ثابت مستقر، فعلى ذات  هدف شحن الكتاب 

باللوحات المتقابلة حيث ال تجد قوال وحكما إال ووجدت نقيضه في موضع آخر، على هذا الهدف جاءت 

ة >هناك داخل دائر ك مذهبا إسالميا<الصبغة اإلبهامية حين يكون لها فرصة وإمكان في بيانه: >فإن هنا

اإلسالم من يجعل التواتر واإلعجاز موضوع نظر< >وهذه المسالة موضوع كالم أيضا< فهذا كله يخدم 

انتشارية مفرقة  خلق،  من خالل هدفا خطابيا واحد هو تعويم المخاطب في حقل ترردي استبهامي

، وهذا أيضا يؤديه العنوان رة مترددة ومضطربةتمام والعقل بكثافة استفهامية مثيلمناحي ووجهات اه

لغويا في مطلق حقله الداللي، وال منطقيا بما يتفق  ال يستقيم ومعنى النموذج ،المتراكب تركيبا جابريا

ي حقيقة التعريف للمعين.عليه العالمون ف  

يقول بصدد كل  هذه الدالة التوترية هاهي ماثلة في طرف هذا الحقل الجزئي المثار في التعريف، هاهو

ما شحن به وأوقد من التساؤالت المفكر فيها والالمفكر، يقول بعد هذه الزوبعة المثيرة لألسئلة المشبوهة، 

 تحت عنوانمن بعد الفقرة التي سقنا آنفا  ألنها ال حكمة عملية وال علمية من ورائها، ها هو يقول

: 9"تعريف القرآن بالقرآن"  

                                                           
24ص -نفس المصدر 
8
  

15ص -لمصدرنفس ا 
9
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قال بأنه ما طرح من األسئلة الشبهات المشبوهات أمر مبرر، يقول بأنه ال هاهو يقول كأنه ليس الذي 

ي من هذه التعريفات سجاالت لتدافع عن نفسها، بهذا األسلوب المبهم في تحديد أيريد أن يدخل معها في 

يعني، وضمنها التعريف الحق، ويقول بدون أي حرج وال استشعار ألقصى مشاهد التناقض، وكأنه 

والبنية  .10، عنكم هذه األسئلة وانسوا أمرها وال ننشغل بهاكنت أخوض وألغو، فال عليكم يقول: إنما

القرآني واإلعجاز القرآني  العميقة لكالمه هذا تتحدد باستبدال ما أثاره وبثه من أسئلة حول النبوة والتواتر

 وغيرها، استبدالها بعنصر التعريفات في البنية السطحية.

يحاول أن يجعل تناقضا داخليا بين مكونات اإليمان داخل نفس المخاطب، ليضعها ثم هو بحبكة باطنية 

موضع التعارض، حيث يضع مكان التعريفات التي هي في حقيقة الخطاب الباطني والمرسل إلى وجدان 

حقيقة النبوة والتواتر القرآني واإلعجاز القرآني، يضع مكانها أي المكافئ للنقيض  :ونفس المخاطب

.'تعريف القرآن بنفسه' :رضوالمعا  

هي وهذا التعريف هو الذي استبعده بادئ األمر كونه غير مسلم به إال في المرجعية المؤمنة، التي بالطبع 

مرجعية القرآن. أي استخفاف هذا بالمخاطب قبل االستخفاف بحقيقة العقل والمنطق ثم يزعمون أنهم هم 

لمية التي كان عليها سقراط والكندي أنهم العلمانيون، العقالنيون، كما يزعم الناقضون للفلسفة الع

متعارض بين العلم الذي هو من صميم معنى الربانية في خاص بأوروبا، مغرضين بموقف تاريخي 

الذين يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. ،الدين الحق ورجال اإلكليروس  

ي عن العالمين، فقوله: >من خالل هذه اآليات الثالث وكذلك لحفظ المنطق في ميزانه، وهللا تعالى غن

التي تقدم لنا تعريفا للقرآن في القرآن< ليس يقبل هكذا في مستوى علمي المطلوب فيه الدقة في اللفظ، 

منطق والعقل الرصين ليستا منه. فبال ،يتانوهي تعريف أعلى بالجوهر. أما اآل ،فاآلية األولى تعريف حق

ينفع صاحبه في حبكة السبك األدبي الروائي وقبيله، أما هنا فالمقام علمي أعلى، ال  وب قدوإنما هو أسل

يسمح بذلك، وإن وقع سرعان ما يتفاقم البناء، وهذا من المناعة الذاتية للحقيقة العلمية والفلسفية الحق 

    الباطني النفساني.خطاب الحنق أو  ةالشعري اتال على الخطاب ،القائمة على بنيان الحق

                                                           
نعتذر عن تعذر وضع عالمات التعجب لكل التعابير االنفعالية واإلنشائية 
10
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بالقرآن كتاب هللا العزيز الحكيم  مادة نقضية سلبية لحقيقة اإليمان ،لموطئ المدخل فهذا هو المضمون

، ما كان صلى هللا عليه وسلم خاتم النبيئين وبرسول هللا ،يديه وال من خلفه الذي ال يأتيه الباطل من بين

 ،مادة بغير ارتباط تأليفي وال منطقيبل عرضا لهذه ال ،حديثا وعرضا للتعاريف الصحيحة للقرآن الكريم

من ميزان البيان وال  ثم من بعدها يقول وكأنه يظن القارئ أو القراء جميعا مستنيمين ال رائز عندهم

.'أعتقد أنه ال ضرورة في االسترسال بعد الذي ذكرنا . . إلخ'منطقا من حكمة، يقول:   

قف عليه كمنصة وقاعدة للكتاب كبناء، ألنه سي وليعلم أن هذا الذي عرضنا لفحصه هو المرتكز الذي

و"جعل القرآن  "مسار الكون والتكوين للقرآن" يبمثابة فتح مجال للطرح المباشر وعلى الّتو لشبه مفهوم

. بيد أنه والحال هذه قد رأينا مدى االختالل والفساد لهذا المنطلق والمرتكز معاصرا لنا ومعاصرا لنفسه"

 ،دون هيكلة عقلية منطقيةمن  قد العلمي والفلسفي، ألنه ال علم وال فلسفة من كل مناحي ومعايير الن

، وإن هذا ككفل وميزان لحفظ سالمة القول والملفوظ ،خاصة في حفظ الحقيقة اللغوية واألنساق المنطقية

بالضبط ما كان المقصد األساس عند ديكارت في الدعوة إلى عقلنة التفكير، وهذا هو المعنى الصحيح 

فذلك وحده  ية للعقل والمنطق؛ال يستجيب للخطوات السو قولوضرب الحائط بكل عقالنية، أي رفض لل

وال غرو فالكتابة النفسانية أبعد عن  .وال علم وال فلسفة بعده ،الضامن والكافل للمعرفة الصحيحة والحقة

سبحانه  الحقيقة العلمية أكثر من بعد السلوك الشعري عن المنطق والعقل كما يقول الحق

( ألنهم ال ينضبطون بالحق، والمنطق إنما هو إسقاط 223وتعالى:}والشعراء يتبعهم الغاوون'{)الشعراء

 وميزان الحق في المقول.
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 الفصل الثاني

 إخالل الجابري بشرط المالءمة في اآللية المقارباتية

 القرآن فوق حقل شبه مفهوم "الكون والتكوين" األرضي

 

ةمستبصرة والواعي: غياب الذات المستقلة الفي استنماطه التقليداني يالعقالنية الجابر -1  

 

 بأن ما تقدم كان توطئة علمية ،باألدوية أو العقاقير الوهميةبإيهام القارئ على نحو ما يسمى و ،هكذا

 اءألنه بمثابة الوع ،شبه مفهوم "كون وتكوين القرآن" نتقال إلى أخطر ما في الكتاب:مكسبة إياه اال

كتاب ككل؛ بعد هذه الحبكة البيانية االستيهامية ، وبعد هذا التدليس الخفي، يأتي العنوان التالي:لل  
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             .                .    .  

من  نلمعالجة الفحص بأقصى ما يكو الضرورة العلميةنقلنا لهذا العنوان ومحموله كامال تفرضه علينا 

ستقر في الخطاب الذي سيكلية تاب وأرضية الك  باعتباره عنوانا تقوم عليهأوال ؛درجة الوضوح والتجلي

ل الكتاب ونياطه، وثانيا استجالء للمادة ، العنوان الذي يثبث نو  التلقي عنده وجدان المتلقي ومساحة

التي على قبيلها تم كون وتكوين كتاب الجابري هذا، وذلك من  ،لهذا الكالم أو الفقرة عقلية–النقيض 

خالل الرجوع إلى القاعدة العقلية أو النطق الداخلي الذي من حقيقته سمي اإلنسان حيوانا ناطقا، أي 

 عاقال.



  الجابري دون عتبة القرآن الكريم والمرجفون في الفلسفة

 

26 

 

، البيان والمضمون الذي هو مرتكز الكتابلنعرض إذا إلى اإلسقاطات الجهاتية واألبعادية لهذا الفصل 

اب المراد إرسالها، لنخلص إلى القيمة والهيكلة المنطقية، وبه يمكن تحديد الفكرة الباطنية والنفسية للكت

. ككل لكتابلمقدمة كذلك، بل هي القاعدة لالحقائقية لمجموع القول والمادة التأليفية أو ا  

ومن نافلة القول كون هذه المكونات أو الجهات مترابطة بنيويا، أكثر ما هي به كذلك أنها تكون وتركب 

فالمنحى  احي االستلزامية والمنطقية بينها؛لى مستوى المنحقيقة وجوهرا واحدا، مع االعتبار لمغايرة ع

كما بين البيان  أو المضمون والمنطق أو العالقة المنطقية ليست نفسها مدى تركيبيا بين المضمون والبيان

فلسفيا أو فنيا، حالة الكينونة المستقلة  يعية للسلوك األدبي واإلبداعيهذا في الحالة الطب .والهيكلة المنطقية

للذات، ألن اإلبداع والقول هو حالة وجودية قبل كل شيء. لكن عندما يتخلف هذا الشرط الوجودي، 

ركبة والصانعة للعمل والمنتوج الفكري، وتكون على شاكلة أو المُ  ،تتفاقم هذه المناحي التركيبية

والسوية التي بها المركبة بنوع من التغيير والنسخ لتناسباتها الحقة  ،المصنوعات والمخلوقات المهجنة

تكون سوية الخلق. وإننا لنأسف حقيقة كون هذه الحالة هي نفسها وعينها حالة الجابري في أهم ما بنى 

عليه وجعله قاعدة مؤلفه "مدخل إلى القرآن الكريم"، بدءا من العنوان، مرورا بما سماه طه عبد 

كليهما معا. ،رجمي الذهنيوالتقليد الت ،بالتقليد الترجمي العيني المسكوت عنه 11الرحمان  

إنه عمال بقانون ومبدأ التناسق الكوني الذي يكفي لمعقوليته مفهوم اإلسقاط الرياضي الذي هو من لبنات 

هو أساسا بالتحديد والتعيين بنايتان  ،فالمتسق العقلي لبيان الجابري دسة البنائية النظرية والتطبيقية.الهن

األوروبي: ئمتان في الفضاء الفكريمشيدتان وقا  

األولى عمارة فلسفية يزعم المقلدون المرددون لما ال يفقهون أن لها تغطية كلية واستيعابا كليا للفلسفة،  

  بالمعنى الدوغمائي المادي. هي االتجاه الظاهراتي

من خالل شبه مفهوم "الكون  نظرية أو منهج النقد التكويني ضمن نظريات النقد األدبيما يسمى بوالثانية 

فكأن  ؛إسالمي -التكوين" ومفهوم "التنقيح" في الجذر التاريخي لذات المنهج النقدي في النقد العربيو

، كأن ليس بين برمتها من مواد المعجم بالحمولة الواضحة  ن،ليس بين البيان المتقاطع بين هذين الحقلي

.مصدرها وبين ظهورها في الكتاب مسار وال مسافة عقلية  

 

لتكوينيمفهوم النقد ا -2  

ـــفهومــلنفد الــوفد : ــلخام فخنــ:اونفد الــوفد بــوخلف ــمفد  ــتكفهنــ أوفاد الــوفد : ــلخاماف لفد : لخاخــ ف1>
د انــخ اف لفاد  :ة ــ ف ــمفبــة"فلمو:مــةاف هــةفخنــ:اوهلبفهنــ أوفافهــةف  ــ"فد ــا اف ــمفهلة ــ"فافد ــا افف

خا:جـ ف ة : ةهـ فهـبففلخؤ ولبفف بففافهةف  "فد ا فمفخلجوف مف يفه ـةبفاـةتافد ا ـةكفد الـويفد ـ ي
 هة دفخعالبف   ك؟فهـبفد لدحـوف بف ـل منفاد  :ة ـ ف ـمفبـة"فلمو:مـةاف  اـتفلحـلبةفففف[2]12د هنلودتا
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 ـذ دفف مفد وم  فهأىفبلخل فه دفد الو،فإ فخوتسفههأخـ ف: ـلبفد ـا فديو ـمف :: ـحفهتدبأـ فب:ـىفخ  ـح،
هقفهـ دفد هنـ أوفخ هـبف ـمف  ـت:خبف  حفنةتفانةف،فلهاوئ فخم:نف  فالوفد ا فديو م،فلهأخ ف ذبفه

  نةنخ:خبفهوةوههةف ب 

 [3]13 ـفافد عه"فديو مفهاوفد :هة  فد هو:تضفخظ"فبنخأ فههأخ ف: لا ا

 يفشـعتخ فخـامضف[4]14كفـففاه"فهاةكفشعتخ فاةن ف ة ها ل ةتفدإل ودهخ فلشعتخ فاةن ف ة ا ا
 شـ فهامـةفد الـوفديو ـمف ـمفد ـا ف ة :شة مةفد الوفد : لخامفهبفاال"فد هنلودت،فلشـعتخ فخـامضف ة 

 د ه  لع.

لهعاــةأف بفد الــوفد : ــلخامفخ بــلف ــمفد عهأخــ فدإل ودهخــ ف ــمفبــة"فاشــلئمةفل: لتهــةف ــمفهجــة"ف
دإل ودعفب:ىف:اتافإ ىفد لجلو،فهاوئ فلهاـ فافهـ أفد أبظـ ف:اـتافهـبفد هجـة"فد : ـلخامف هـةف  ـ"فد ـا ف

 فهةف  "فد ا ف خوتسفهنةوتفد عه"فديو م،ف ملفإ بفخهةتسف مفهتبأف[5]15ل:وا"ف مف:ةتخخفد ا ا
انفخعه"فهأىف:بأخ"فد هنلودت،ف خن"فإ ىفتؤخ فامةئخ ف هةف  ـ"فد ـا ،فاـنفخا:لـ"ف خلة ـ"فهتبأـ فد ـا ف
 هةف  ـ"فد ـا ف خبـووفهلحـحفد شـعتخ ف ة حـ  ،فلهـبفاـنفافخه أااـةفهـبف بفانـ:اأ فهـبفهـ دفد :لنـمف

لهـ دف هـتفهشـتلعفف[6]16لهأىفهزدافللنـةلسفد واـةباف عضفد هؤشتدتفد ه:عأل ف ع لتخ فل لقفد  ة:ك
جودفمنخهةفهاوهةفاعت ف بفد ه وهخبفخلتلبف ـولتفاد :الـخواف ـمفإ نـةكفد ـا فجهة خ:ـ ،فلهأـىفنـ خ"ف
د هاة"فالت ف مفد شعتفد لوخنفد لن فد و خقف م أفد بلخل ففد :مفه تفهامـةفيخـتفلدبـوفهـبفد شـعتد ف ـمف

 د ت ةع فد جةهأخ ف هةفخ:حوفهبف ل"فهويف ب

نفهخأمةفلفناـةوهةفف  ل نخوةف وف ـتف جهحف خـامةفففففب:ىف  لأ

 اظتفد هال ف مف علكفف اة: ففففففب:ىفخلـخنفاـلـة  فهاآوهةفف

 لهبف ل"ف عكف بفزهخت ف

  هبف أللد مفشأامةفهبفخبل مةفففإ دفهةفالىف عكفل لزفجتل"فف

مةفد ه وعفهأىفههأ فد شـعتيف  ـ"ف بف ومفه أفدي خةتفلن فو خقف أعهأخ فد الوخ فد :مفخهةتن
خ خع ف مفد اةس،ف:بووفهأىفدي "فههأخ فد جهحفلد :ت:خك)ف وف تف جهـحف خامـة ففلههأخـ فد :الـخوفلد الـوف
ــ د:م):اا"فهامــةفهاــ"فهــةفا:ااــ" ،فل ــوفدشــ:متف مــ أفد ههةتنــ فد الوخــ فزهخــتفب:ــىفنــهختفهوتنــ: ف د 

                                                           
 25ـ مجموعة من المؤلفين : مدخل إلى مناهج النقد :  [3]13

 149ـ جان إيف تادييه : النقد األدبي في القرن العشرين:  [4]14

 33ـ  مدخل إلى مناهج النقد األدبي : م س  [5]15

  351ـ جان إيف  تادييه : م س [6]16
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د جهــحف ــخبفدي خــةتفاــنفههأخــ فد :ااخــ"فلد :نــوخ فف هوتنــ فد نــاع ،فلمشــكف بفههأخــ فد :لــلخنفلههأخــ 
 أل خــةتفد شــعتخ فهــمفد :ــمف:همــوف أههةتنــ فد الوخــ فد :ــمفخا اــقفهامــةف عــوفد احــ فد اظتخــةتفد الوخــ ف

 د اة : .

 

 

 
 25،25ـ مجموعة من المؤلفين : مدخل إلى مناهج النقد  األدبي :  [1]17

5002 -مايو  - 20  

 

 كتاب)نظريات نقدية وتطبيقاتها( للدكتور رحماني

 

 
 كن أول من يقيّم     المبحث الثالث:نظريات النقد التكويني

وفلجلوأفلهامج ف  لبف منفد عه"فديو مف مفبة"فد :هة  فهتهلاةفه تتدتفد الوفد : لخام ففخ تتفه دفد ال
 ومنفد هتدب"فد :مفهتف مةفب:ىفدن:لةنفهلوأ،فيب فافد عه"فديو مفهاوفد :هة  فد هو:ـتضفخظـ"فبنـخأ ف

ليا فخب:ه"ف مفبة"فد  بلفهبفنـتفد شـعتخ ف بفخ: ـخبف بفاهاـةكفشـعتخ فاةنـ فف[1]18ههأخ ف: لا ا
،فل::ل ــ فد اةاخــ فهأــىففهــةفخ   ــ فد ه ــوعفهــبفف[2]19لشــعتخ فاةنــ ف ــة ا اف ة ها ل ــةتفدإل ودهخــ 

:الــخوف أانــل ف  ــتضف:أ خــ فد ه: أ ــةتفد جهة خــ فلدمج:هةهخــ فلد اونــخ فلهأــىفنــ خ"فد هاــة"فاجــوفاف
 ف[3]20شة:ل تخةبفخب  فجهأ فتدئع فهبف :ةكفه لتخ فد هنخبخ فيا فن قفلدن:اوهمةا

د : ــلخامففف لل ــ ف فافلالــوفد : ــلخبفخمــو فإ ــىف:عتخــ فد عهــ"ففلفخبــووف بــوفد الــةوف هــود فد الــو
د علأمفد  يفخاـتافهاـ فدياـتفديو ـمفلد عاـلتفهأـىف لداخاـ ،ف هـةفيةخـ فهـ أفد وتدنـ ف مـمف:بوخـوف: ـلتف

 [4]21دآل خ فد علأخ ف أ :ةكفلهالبظ فاشة فد و تفل تدئقفإ وده فد بنم

 ف

 الهةفد الوفد : لخامف 

                                                           
 25ـ مجموعة من المؤلفين : مدخل إلى مناهج النقد :  [1]17

 

 149ان إيف تادييه : النقد األدبي في القرن العشرين: ـ ج [2]19

 142ـ النقد األدبي في القرن العشرين :  [3]20

ترجمة د/ قاسم المقداد / منشورات  352نادييه : النقد األدبي في القرن العشرين :    jeane yves tadieـ  جان ايف تادييه  [4]21

 1553ة دمشق وزارة الثقافةـ المعهد العالي للفنون المسرحي

http://www.alwaraq.net/Core/dg/dg_topic?ID=3305
http://www.alwaraq.net/Core/dg/dg_topic?ID=3305
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خبفاــلهخبفهــبفد الــوفد : ــلخامفخاــ: ف ــ"فهامهــةف هتبأــ فهــبفهتدبــ"فخهخــزفيلنــ:ة فتلو ــتف ــف
؛ففيبفديل"فخجهحفشـمةودتفد  ة:ـكف[5]22د عهأخ فدإل ودهخ فد   تى،ففههةفد الوفد اةتجمفلد الوفد وداأم

ــلدتخخف ــونفهــوةف: ــل ختف:ل ــ"ف أ ــةكفها ــ:لف ــمفد هتدنــالت،ف هتدنــالتف عــضفد  : لشــمةودتف نــو ةئ فلخو
بةتففلد  ةخةت،فله دفد الوفخم:نف خحةف هنةوتفد هةوةفدإل ودهخـ فهـبف  ـ فل   ـةتف أ :ة  ،فلخ بلفد :نبخ

لهلد  ،فلمفخاومف ههخـ فالـوفد هنـةوتف ـمفهتبأـ فهـبفهتدبـ"فههـتفد الـو،ف  ـكف اـ ف ل ل اـةفهأـىفهـةف
 خوعأ فد  ة:كف ةيولدتفد هن:عةتةفخه ااةفف:هخخزف  خع: فففلهابوتفه لتخ: ف ش "ف  ح".

داأمف خ و ف هعت  فد ها ل ةتفد :مف:ؤهبف  تةفد ا ،ف يفدما اةقفديل"فل)د تل:لل فإ دف هةفد الوفد وف
 تواةف بفاوتزفهامةفد هعةامفد اة : فل:نةهواةف مفهعت  فد هخل"فلد بةمتفد اللدهخ فد :مفخهتف مةفد واـةبف

 ـمف:ـةتخخفف،فلهبفاةبخ ف اتىف ذبفد هنـلودتف: ـلبفهوخـوةف هلـودتفهـةف: ـلبفهوخـوةفلهنبب ــف:نـةهو
 [6]23 جزد فلهجه"فد عه"

 ف

 ـفد الةوفد  ت خلبفد  خبف اةتلدفد هش أ ف 2

خعلوفد :و ختف مفد عهأخـ فدإل ودهخـ ف ـمفبـة"فلمو:مـةفهاـوفد  ـتكففد بـوخلف خهـةفخ ـولفإ ـىفهامجـمفد الـوف
د الـوف،فهأىف بفه دفمفخهاحفهبفد لل"ف بف ة  ف تلعفد الوف:ـؤدزتف[7]24د اونمفلدمج:هةهمفانفد شعتخ 

،فإ ف بفد  بــلف ــمفههأخــ فد اأــقفد واــمف ــة هوملنفد ــ يفخلنــوأفد الــوفد : ــلخامف ةاــتفف[8]25د : ــلخام
،فلخ ـولف اـ فهاـ ف[9]26د ش "فد شةي"ف أالوفد اونمف فمنخهةفهةفخ:عأـقف :ونـختفا ـلدتفد عهأخـ فد واخـ 

لخـقفد ـا فهـبفاـال"ف ودخ فد لتبفد :ةنحفهشتف ا تفااةئخ فد ها ل ف هعاةأفد لوخنفد  يفخنـ:مو ف:ب
ها ل ة: فلد بوخلفد ـ يفخمـو فإ ـىف بـلفهتدبـ"ف: لاـ فهـبفاـال"فهنـلود: ف:وـتضفاونـمةف ـمفد الـوف
د  ت م،فل مفحل فد هام فد :ةتخامف ة ح  ،ف ومفه أفد و:تةف د:مةف و فد  تكفخم:هلبفا ـأولدتفإ ـودهمنف

 فد  :ــةك،ف لنــلدف مــةفد اةنــ ف أاــ لدفخبوظــلبفها ل ــةتفههأمــنف،فلهلحــةفهــبفإ:ال مــةف عــوف  ةهــ
 أه : ةتفد عةه ف لفد اةن ،فل وف و تفه أفد بت  ف مف  هةاخةفها ف لداتفد لتبفد اةهبفهشتفانف:ل وتف

 [10]27 مف تانةف مفد االاخاخةتفهبفد لتبفد هةحمف :ا:شتف عوف  كف مفهعظنفد ول"فديلتل خ ا

                                                           
 353ـ جان ايف تادييه : م  س   :  [5]22

 353ـ  النقد األدبي في القرن العشرين : م س: ص  [6]23

 353ـ النقد  األدبي في القرن العشرين : م س  [7]24

 359ـ النقد األدبي  في القرن العشرين : [8]25

 42االت  في النقد  إلبراهيم حمادة  م س :  ـ ولبر سكوت : تعريفات بمداخل النقد األدبي  الخمسة : ضمن : مق [9]26

 19ـ 13ـ مدخل إلى مناهج النقد  األدبي :  [10]27
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:لـوختفهاـوفد الـةوفد عـتكفمنـخهةفد ـبفهأىف بفدمه:هةنف هةف  "فد  :ة  فل نب فد ها ـل ف ـةبفهلحـحفد 
نــالنف ــمفهشــ أ فدما:بــة"،فلفد ــبف :خ ــ ف ــمفد بــةمتفد اونــخ فلد ــبف  ة  ــةف ــمف:مخئــ فديولدت،ف هــةف
نــخ: خبفهــبف عــو،ف هــةف ــةبفهلحــحفده:هــةنفد الــوفد اونــمفل عــضفد الــةوفد  ــت خخبفهاــ"ففف ــل"ف ــة ختيف)ف

 عهـ"فد واـمففل  ـبف عهأخـ فد اأـقفلبـوهةفلهـلفخ ـولف فد ـ يفخ ـولف اـ اففمفخ ـةوفخمـ:نففف ة1591ـف1781
 هــةفاجــوف  ــتةفد  بــلف ــمفد اأــقفد واــمف:: ــتتفهاــوففف[11]28هل:اعــةف :بأخــ"فههأخــ فد اأــقف لجــ فهــةنا

 [12]29:لهةسفإ خلتف فإ ف فبافاظتخ فإ خلتفد ه:عأل ف ة شعتف: و ف نخ ل لجخ فد اأقفد شعتيا
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 كتاب)نظريات نقدية وتطبيقاتها( للدكتور رحماني

 

 
 كن أول من يقيّم     المبحث الثالث:نظريات النقد التكويني1

ههأخ فدإل ودعف:هتف أ لدتف هظهمةف لتدبف ف لتفديزه فد اونخ فل ـلتفلهحف بفهبفد الةوفهبفختىف بفا
ديزهــ فد انــخ .فلمفخنــهىفد شــعتفشــعتدفامفإ دفدج:ــةزفد ه ــوعفهل ــ فديزهــ فد انــخ فلنــج"ف اتهــةف ــمف
بنــخأ فهــبفد  ــالنفد نــةهمفهــلفد ــ يفانــهخ ف نــخوةف لف  عــ ف لفا:ــ ف لفانــةفشــعتخةفههلهــةف عهأخــ ف

31<.[1]30: و ف  "فد ا فل: :ه"ف ة ا ادإل ودعف ةمن:: ةعف
 

 ف

لكن المثير في هذا كله، هو أن الجابري لم يكن ناقال بذات كينوناتية عاقلة منطقية، بله أن نطرح سؤال 

، ولكن بحذفوره أو بحذافيره بصيغة الجمع استقالليتها، لم يكن النقل بما يعبر عنه القرآن الكريم بالحكمة

الفكري والفلسفي أن تستمد وال يشين العمل أن نأخذ من اآلخر، يس من العيب . إنه لكما شاع استعماله 

المتضمن من زاوية ، وهذا هو المعنى اإليجابي جميعا، ألن الفكر فضاء يحتوي العقل البشري من غيرك

الذي يسلب  لكننساني، عند هيجل في شبه مفهوم "المسار التكويني التاريخي للعقل" أي العقل اإلمعينة 

ية والتفكير الذاتي في اإلنتاج فنيا كان أو أدبيا، ولهذا بالذات ذم القرآن علهو غياب الفا لحقيقة اإلبداعيةا

يعطل التفكير المستقل والرأي العقالني  أن التقليداف،  ذلك صوع األكريم التقليد وشنع بالمقلدين بأقذال

. . ديكموقف وجو  

                                                           
ترجمة  122ـ رنيه ويلك : اتجاهات النقد الرئيسية في القرن العشرين:  مقال : ضمن كتاب :  مقاالت في النقد  األدبي :  [11]28

 إبراهيم حمادة / دار المعارف / مصر

 123ـ نفسه :  [12]29
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وع نى إعمال لقانون المناسبة الحاضر في كل تقعيدات فرإن المثير حقا هو أن يتم النقل من غير أد

الجابري بدأ طرح شبه مفهوم" كون وتكوين القرآن" كمرتكزات بل إن  المعرفة من البالغة إلى الرسم.

زاوية  يحاول فيه العب كرة المضرب فرض وقصر لفظية محددة وموجهة لزاوية التلقي على شاكلة ما

يصدق على أمهات الكتب أيضا.< نقرأ . . . وتنقيحها إلخ . . المادة: > التلقي للخصم، قد بدأها بهذه  

ضمن محصل الفكر إن مالك بن نبي رحمه هللا حين أخذ من الظاهراتية ونظرية النقد التكويني الغربيتين 

إنما أخذ منهما اآلليات الولوجية للمجال الخطابي وهما المصدر عينه مما أخذ منه الجابري، اإلنساني، 

إسالمية إلى المرجعية الظاهراتية التي  -ج من المرجعية اإليمانية العربيةومن دون أن يخر ،الغربي

مالك بن أساسها الشرط االبتدائي غير معرفي، والمعرفة أساس التصديق الذي هو كنه اإليمان. لقد أخذ 

موظفا إياهما كآليتين  ،منظار النقد التكويني النفسي بقاموسه خاصةومفهوم "الظاهرة" نبي رحمه هللا 

محمد صلى هللا عليه وسلم أن و ،وأنه من عند هللا تعالى ،منهاجيتين في إبراز اإلعجاز القرآنيووسيلتين 

رسول هللا حقا، ال التشكيك فيه أو الوقوع عن قصور أو استيالب وجودي فلسفي في إصر الموقف 

ر بذلك وشهد به كثير من فالسفتهم ومفكريهم الالعقالني يقينا، وكما أقولغربي اإللحادي النفساني ا

 كفولتير. 

فإن المثال المستفيض في بيان هذه القاعدة المنهاجية  وإذا كانت القيم الحقائقية تتقابل بتناقض المرجعيات،

أننا عندما  -والمعرفة تذكر والجهل نسيان-هو هذه الحالة لكتاب الجابري. إن الجابري لم يتذكر  المنطقية

نضعه  ،موضع نظر النقد التكويني ومنظاره االستشراقي الغربيرسول هللا الشريفة  وذات صنضع شخ

علمه وحكمته، وأن النبوة ، ما من شيء إال بأمام منظار ال يؤمن باهلل تعالى ربا فاعال مدبرا في هذا الكون

نا أخلصناهم اصطفاء علي حكيم:}واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي األيدي واألبصار' إ

 ،( فالنبوة وجود وظيفي محض12..11بخالصة ذكرى الدار' وإنهم عندنا لمن المصطفين األخيار'{)ص

كان حفظ المرجعية  ة. ومن ثمالبشرغيرهم من سائر والسالم عن  عليهم الصالة الرسل واألنبياءميز ت به

يجعله خطابا دعويا كفال ل ان ذلكك وبلغته، ،الحقة عند مالك بن نبي وهو يوجه خطابه إلى مجتمع الغرب

هو  ؛الفسوق عن حصن هذه المرجعية عند الجابري والخطاب موجه إلى المسلمينإلى اإلسالم، بخالف 

.صريحا مصرحا به تضمينا وأخرىتارة  ،إلى النقيضدعوة   

ن وإن أشد ما أخفق فيه الجابري في نقله لمناهج الطرح التفكيري من الغير، هو شبه مفهوم "الكو

كنص أو  في الكتاب العقالنيةافتقاد سمة العقل وغياب هي  ،واضحةعلة واحدة مرجع ذلك و ،والتكوين"

الجابري بدا في ف الفكر.الذين هما كنه التفكير، فال تفكير بدون مسار عقلي في فضاء  مجموعة نصوص

ه شخص أو عقل نزع هذا الكتاب وهو يسعى في إعمال شبه المفهوم هذا على القرآن الكريم، بدا وكأن

منه وبتر نسق من أنساق التفكير السوي الذي متجاله تحقق ما نسميه بالحكمة، نعني بطبيعة الحال معيار 

، هذا المعيار الذي جعله أرسطو أساسا كالتناسب والتماثل والمحاكاة ،المالءمة وما هو في صنف داللته

في الفن وتحققا مرسخ بداهة و ،اللغة اكتسابمتجلي في  كما هو ،هاما في السلوك واإلبداع اإلنساني

والقصدية  ،وهو المحدد لمنحى التفكير والمسار العقلي لما يسمى بالحدس عند ديكارت  ،المسرحي

، وهو النسق عندما يعلم أن هذه القصدية إنما تتم باتصال منطقي آليته العقل اإلدراكية عند هوسرل

والنحو وغيرها. والقانون ي في الفقهالتقعيدالمنظم  للقياس األصل  
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من أهم لهو فإذا كانت الرياضيات أعلى وأساس التفكير اإلنساني المعقلن، فإن هذا المعيار  ،ىوال غرو

كان أرسطو ومن بعده وقفوا عند قانوني االختالف وعدم التعارض  معاييرها ومكوناتها النسقية. وإذا

إال بهذا المعيار  يتم في الفضاء الفكري والوجودي فإن األس الحركي ال ،كأساسي سكة التفكير المنطقي

العجيب واألقرب الذي وراء كل اإلنشاءات النظرية هو المنفذ ، كنه الحكمة كما أشرنا إليه بل إن والنسق.

لماء المسلمين من حكماء يونان إلى ع ،وهذا ما يفسر موسوعية كبار العلماء والمفكرين م التطبيقية.بدءا ث

فالعقل من بعد إدراكه للوحدة األنساقية والقانونية  .ن دخلوا كل الحقول المعرفية والعلميةالذي األولين،

يحصل  ،الحدسالتناسب والتحاكي ومن خالل ، ثم ليس يشترط لديه سوى الوجود المستقل ،للكون

تا ومن االستبصار فيتحقق لديه ما قاله سبحانه وتعالى:}وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيو

الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلال' يخرج من بطونها شراب مختلف 

(، السلوك الوجودي المتواجد، أي 25ألوانه فيه شفاء للناس' إن في ذلك آلية لقوم يتفكرون'{)النحل

قل سبل القانون المستقل بدرجة تواجدية حرة غير محتجزة بمرجعية أدلوجية أو غيرها، فيسلك الع

وهذا ال مرية  .مفصال لسانا رياضيا مبينا، فيه الحل الكافي لتسخير المجال التواجدي الوجودي الكوني

من مثل ما قال هيجل في كانط كون قراءته شرطا في التفلسف أو  يدحض زعم التميز التفكيري ألي بشر

انط ويفهمه. إن المرء ال يزال طفال في المعرفة ما لم يقرأ ك قول شوبنهور  

العقل اإلنساني محمال ابتداء  كون من أجلها ذهب كثير من الفالسفة إلى القول هذه الحقيقة هي التي

ومزودا بكل المعارف. ولكن الصحيح هو كون أنساق العقل من أنساق الحق الذي هو المجال الوجودي 

 هو' الرحمان الرحيم' إن في خلق والقانوني للكون، يقول سبحانه وتعالى:}وإلهكم إله واحد' ال إله إال

السماوات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل هللا من 

والسحاب المسخر  كل دابة وتصريف الرياح  به األرض بعد موتها وبث فيها من السماء من ماء فأحيا

( فالبرهان على وحدانية هللا تعالى ليس وحدة 123لبقرةآليات لقوم يعقلون'{)ا واألرض بين السماء

 ي القانوني؛ كل من مشكاة واحدة.الوجود بمعناها المبهم اإلغراضي، بل وحدة القانون والمجال الوجود

حدد هذا المكون عند وهذا من أكبر التجليات على سامق درجة اإلدراك عند الفارابي رحمه هللا حين 

سماه بالمعقوالت األول التي يتم بها كمال العقل المنفعل أو العقل الهيوالني.اإلنسان تحديدا علميا أ  

إن هذه النظرية النقدية وشبه مفهوم "الكون والتكوين" إنما مجال سريانه السلوك اإلنساني اإلنشائي 

قبل  اهية حدوثية أبعادية زمكانية خاصة، لهذا نتحدث فيها عن ماهذا الفضاء م ي والفني، وماهيةباألد

 بل النص التكويني إلى اآلن النصي.النص مقابل النص، وعن المسافة الحدوثية واإلنشائية بطور ما ق

، لم تكن ىوالفلسفة كلها في بؤرتها األولى وفورتها االنبثاقية في العقل البشري، نعني الفلسفة األول

فهم واستيعابية الناس جميعا،  أقرب إلى وبمعنى بسيط ،دندنتها إال حول المباينة بين األزلي والحادث

بما بيناه في الجزء األول من كتابنا "تفصيل الخلق واألمر" لم تكن الفلسفة  ،الفيلسوف وغير الفيلسوف

فأبعاد  وراء الطبيعة للحادث مفصال بالحق.األولى تدندن من أول زمانها إال حول مباينة الحق وما 

وجز جامع وبمعنى أ لقرآن الكريم بالحق أنزل وبه نزل.او الزمكاني الحدوثي هي بتفصيل الحق.الفضاء 

والزمن بعد تفصيلي حدوثي للحق. ،فالحق فوق الزمن ال مسافة للزمن في الحق.  
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إخفاق الجابري في اقتناء واختيار آليته التفكيرية، ولربما ولعله الحق أن بناء على هذا يتضح مدى  

ه ومتصوره على غير ما هو في وأنه كان في مفكر ،يقتهمفهوم القرآن الكريم لديه لم يكن ينطبق بحق

:على طول هذا الكتاب وفصوله كقوله ذلك ما سوف يجليه اعتباره وتصوره االمترجم بلسانه الحق؛  

32>وال يشترط في القراء أن يفهموا المقروء، وإنما يشترط فيهم حسن أداء القراءة<  

الذي يبرز المسافة االستكشافية  ( يا للحسرة )الفلسفي يجاذمه السميسوكذلك هذا االستفهام ب 

:33االستفهامية

 

 

فساد منطوق الجابري بالتصوير المنطقي تجلي -3  

أن نوضح ونعطي التفسير العلمي لهذه المقاربة بمفاهيمها وبيانها الذي ال يليق خلقا فلسفيا  نحاولهاهنا 

لكل ما وجد لم يترك لعقله  ليل كحاطب، بادئ الرأي بمقام النبوة، ألن الرجل أكب على وجهه ناقال

إننا إن ذهبنا فيما يصلح له وما ال يصلح. و ينظرفلحظة تفكيرية واحدة، و لبرهة التفكير والتريث ولو

لميا إدراكيا كون الرجل لم يصعد به إدراكه ليرتفع تصوره إلى حقيقة علو القرآن العلي نلتمس له عذرا سُ 

ة واألزمة النصية في هذا المقام ليعد أخذه بمقولة طوري األزمة النفسيالحكيم عن الفضاء الحدوثي، فإن 

جمع بين باطل ومنكر، باطل منطقي منهاجي، ومنكر في ال  هضربا من السلوك االنفعالي، ألنال مراء 

ألن هذا من  ،على أي كانت مرجعية الكاتب هناوالتوظيف للمقولة بالنسبة لمرجعية المخاطب،  أخالقية

فالتلقي غير الواعي وغير الناطق لمقول نظرية النقد التكويني،  حكمة وأخالقية الخطاب.ضمن شرط 

 ،كما هو معلوم ،النظريةذلك أن  ه؛صفحات كتابجعل الجابري ال يستشعر مدى ضالل وجرم ما أوعاه 

و ينظر مفهوم فق الجابري من غيبوبته وهفكيف لم يُ  ، ال اعتبار لها إال بكليتها؛ممثلة بمفاهيمها وقاموسها

:}وتراهم ينظرون إليك وهم ال هللا تعالى وقوله الحققال ولكن كما  قيح ماثال بينها؛التن

      (.159يبصرون'{)األعراف

فهذا كالم الجابري كما هو بتبيان في حقيقة العقالنية،  ي كشرط الزبالمنطقالفحص أما من جهة 

 صوري منطقي:

                                                           
144ص -الجزء األول -مدخل إلى القرآن الكريم 
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131ص -نفس المصدر 
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لة:الجرد التسلسلي للحقائق المقو -أوال  

لكن  ،لكن نعرف مسار التكوين للقرآن ألن المفسرين استوفوه ،يللشعر الجاهلال نعرف مسار التكوين 

المفسرين جاؤوا متأخرين ومرجعيتهم مرجعية عربية إسالمية. المستشرقون بمرجعيتهم غير العربية 

يخي ألن كتابته امتدت وضعوا كتابهم المقدس، التوراة واإلنجيل، موضع المساءلة والنقد التار إسالمية

. والقرآن مختلف عن التوراة ، وأهم هذه األسئلة هو سؤال الصدقية والصحةتاريخيةعبر طور أو أطوار 

لكن ذلك ال يعفي من طرح هذه األسئلة. وال جواب عن هذه األسئلة. ،واإلنجيل في هذا  

ترددية تحريضية: والروابط كلها إضرابية واستدراكية على دالة البيانية األدوات -ثانيا  

 -أما بالنسبة إلى القرآن الكريم

 -ومع أن المفسرين

 - وال شك أن الذي ينظر

 - ولكن أسئلته

 -أما القرآن

 -ومع ذلك

 -أننا ال ندعي أننا سنطرح هنا

 -أجوبة غير قطعية وال نهائية

 -من شرنقة السؤال القديم لنعيد طرحه داخل شرنقتنا

حدة التحريض الترددي: -ثالثا  

ثم من بعدها التحديد للمثبت منها والمنفي. وبه لدينا ما يلي: نا سنعتمد القيم الحقائقية الصنفيةاهه  

عدم معرفة مسار التكوين للشعر الجاهلي-1م  

معرفة مسار تكوين القرآن-2م  

استيفاء المفسرين النظر-3م  

المجيء المتأخر للمفسرين-1م  

إسالمية -مرجعية عربية-4م  

قية مرجعية استشرا-2م  

وطرح سؤال الصحة والصدقية  كتابة أطوارية للتوراة واإلنجيل-3م  
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القرآن ليس كذلك-9م  

ال يعفى القرآن الكريم من هذه األسئلة-5م  

أجوبة غير قطعية واستمرارية شرنقاتية للسؤال-14م  

قرآن معرفة مسار تكوين ال اثنتان هما -بغض النظر عن عدم مصاقية شبه المفهوم–الممثالت الصنفية 

 وسلبه. هكذا يكون لدينا:

{9، م3، م2الصنف الحقائقي األول المعتبر قيمة حقائقية معرفية واحدة:}م  

{14، م5، م2، م4، م1الصنف الثاني النقيض:}م  

مقولتان وسائطيتان محايدتان. 3وم 1م  

كالتالي: كفقرات فيكون الذي كتبه الجابري  

1=م4وم 2= نقيض م1وم 2م=3وم 2وم محايدة1م  

محايدة 3وم 1=م2م   

  1=م5وم 2=م9م

1=م14م  

لدينا إذن:فيكون   

2م نقيض 1وم 2نقيض م 1وم 2و م2م  

  2نقيض م 1م

2نقيض م 1وم 2م  

2نقيض م 1م  

 استنباط:

ونمحص على أساس العقالنية في تحققها العلمي  ،هكذا يستبين لنا بكل وضوح وحين ننقح تنقيحا منطقيا

ومن قبله أرسطو، يستبين لنا بإزاحة المقوالت  بقوة الفارابي كما سطرهكون المنطق ميزان المقول 

كثقوب ونقاط تمويهية  ،الحيادية التي غالبا ما يتوسل إليها كوليجة ووسائط في المسالك السفسطائية

، وهو العمدة والمقدمة من كتابه أن هذا المبدأوجذبية لالهتمام والقوة التفكيرية، من خالل ذلك، يتضح لنا 

تناقضتان متفاقمتان داخليا بل م األولى والرابعة بنيتاهما :ط فيه، يتكون من أربع فقرات، اثنتانوالمنا
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الذي هو المقول المثبت عند الجابري وهو طرح القرآن  ،، واثنتان لهما نفس المحمول الصنفيمنطقيا

 الكريم موضع سؤال الكون والتكوين.
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 الفصل الثالث

يةوثية والتكويندالقرآن فوق الح  

 

الفالسفة الحقيقون ال يقولون بتكوينية الحق -1  

ن يصدق فيها نفسه ويريد منا أن نصدقه فيها، وكأ ،البتة يقول الجابري أقواال ال مرجع فيها إلى العقل

: غرضه تسويد الصفحات في مسار تكوين مؤلفه وكونه  

 

سبحانه، إن هذا ال يقبل وال يمرر  إن هذا الذي يمأل به الجابري صفحات مؤلفه حاشا منقول آيات هللا  

إذا كان للشعر من طبيعته تفسير مسوغ النسالخه عن الحق في اتزان ومعقولية فإال على قارئ بعقل اله. 

.طلل والخضم المتالطم من الخطالخالمقول، فإن الجابري هنا ال مسوغ له في هذا   
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ي والبياني للتنزيل، والضمير في قوله إن قوله تعالى:}بلسان عربي مبين{ هو حقيقة التفصيل اللسان

يبينه قوله تعالى في اآلية البينة التالية:}أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء  تعالى:}وإنه لفي زبر األولين{

، وذلك كقوله تعالى:}الذين يتبعون الرسول النبيء األمي بنو إسرائيل'{ أي القرآن بمعنى العلم به، ال ذاته

با عندهم في التوراة واإلنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الذي يجدونه مكتو

. (143الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم واألغالل التي كانت عليهم'{)األعراف

واألمر العجيب هو أن يجعل ويكون في معقوله على صيغة وهيئة المفكر فيه عنده، أن يكون محل 

. فعلى أي عقل وعلى أي أساس يقبل ويمرر هذا الذي ال زمانياأزليا  وقراءة الزبرقي التنزيل، محل تل

    ؟؟ه الجابري أركان البنيان لكتابهيجعل منيؤسس 

لئن تقرر من الخطأ المرجعياتي في تعريف القرآن العظيم خروج الجابري عن الوضع العلمي في النظر، 

يصح يل هذا الخروج، ألنه يشكل ويشاكل تصورا للقرآن ال فإن شبه مفهوم "كون وتكوين القرآن" هو دل

 المفكر به ولم يرتفع إدراكه وعقله ،لم يبلغ يحق، تصورا يؤدي إلى الحكم الجازم اليقين بأن الجابريوال 

: السابق 34ما يؤكده ويرسخه تساؤله الساذجوهذا  ، إلى قانون التفصيل؛وال المفكر فيه طبعا  

 

ون التفصيل للحق في بين القرآن وتنزيل القرآن على قان ط رهيب، وهو المطابقةفي خلفالجابري وقع  

وهو التصور الفلسفي والعقلي عند الفالسفة  ،وبمعنى آخر فالتحديد والتصور الحق الخلق واألمر.

التصور العلمي العلي للقرآن العظيم هو أنه  ال أصحاب وهم الكينونة الفلسفية، الحقيقين بهذا الوصف

والتنجيم هنا تفصيل في تلقي  .األبعاد الحدوثية مطلقا الحق يرتفع علىوبالحق نزل، وأنزل حق بال

ر الضوئي؛ فال ينبغي للحق يل الضوئي على بعد االنكساالخطاب في مجال أبعادي، على ذات نسق التحل

تقرأه على الناس وال التركيب، وإنما قراءته في مجال تلقيه بقانون التفصيل:}وقرآنا فرقناه ل التجزيء

الى:}بل هو الضمير في قوله تع ايدل عليه . وهي الحقيقة التي(142{)اإلسراءعلى مكث' ونزلناه تنزيال'

ماء اللغة ( ألنه يدل على الجوهرية كما أجمع عليه عل22-21قرآن مجيد في لوح محفوظ'{)البروج

يقول بصدد حديثه  -35جز لعلوم اللغة"يقول األستاذ روبنز في كتابه "تاريخ مو والنحو الالتين والعرب؛

 عن عالم اإلسكندرية أبولونيوس ديسكلوس )القرن الثاني ق.م(:
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>> ولقد عرف الضمير ليس بوصفه بديال لإلسم فحسب كما هو الشأن في )التخني(، بل إضافة لهذا 

بيرة فيما ، وهي المقولة التي رددها برشيان، وذات األهمية الكممثال لجوهر من دون خصائصبوصفه 

 36بعد في التفكير اللغوي للعصور الوسطى<<

عليها الجزء الثالث من سلسلة " تذكرة  بناوكب ناالحقيقة العلمية هي التي كانت الوشيجة التي نسج وهذه

مفاتيح علم الكتاب، نظرية التفصيل في علم التفسير" النظرية "العلماء في الربانية والمنهاج" كتاب 

 للعقالء المتحررة آفاق المفكر بهلكل شروط ومقومات البناء النظرياتي، والتي تبرهن العلمية المستوفية 

لديهم من إصر الضيق المرجعياتي الذي يحجب الحقيقة الوجودية، تبرهن كون الترتيب هو من أعظم 

ان المعجزات للقرآن الكريم، بل وببلوغ هذا اليقين العقلي العلمي يبرهن على عدم جواز النقص اآليات

للرد وبيان ضالل الجابري ومن ال  يكفي ،ه من جهة البرهاننرى أن قا. وألجل هذاوالزيادة فيه إطال

ه محتجزة في ضيق الحجر المرجعياتي أدلوجيا ودرجة حرية المفكر ب ،أفق إدراكه الوجودي لديهيزال 

ت البرهان العقلي الفلسفي أو تشيعا اعتقاديا غير عقالني، يكفي برهانا على أعلى درجا ،كان أم انتمائيا

كتاب "الشبه االستشراقية في كتاب  ما ساقه مؤلفاباعتبار الفلسفة في نهاية األمر فحصا واستدالال، يكفي 

:الترتيب على النزول على بعض دعاةرحمه هللا من رد العالمة عبد هللا دراز  مدخل القرآن الكريم"  

أنه كان يتم في كل نجم فور نزوله، فكان يوضع هذا النجم  >وكانت اآلية الكبرى في هذا التأليف القرآني

ا في سورة ما، وفي مكان ما من تلك السورة، وكذلك كان يفعل بسائر النجوم فتفرق فور نزولها على توّ 

السور، مما يدل على أنه كانت هناك خطة مرسومة ونظام سابق محدد، ال لكل سورة وحدها بل 

من أعظم األدلة البرهانية على أن القرآن ليس من  –لو تأملناه  – دهلمجموعة السور كلها. وهذا وح

37صنع هذا البشر . .<  

بالطبع هاهنا كلمة ولفظ )صنع( تحمل على مرادف السياق، أي يراد به انتفاء العامل البشري والزمني 

ي كتابنا "مفاتيح والحدوثي إطالقا في شأن القرآن الكريم. وقد أسمينا هذه اآلية واإلعجاز وعبرنا عنه ف

والمثل البسيط الموصل  علم الكتاب، نظرية التفصيل في علم التفسير" وفي غيره باالختراق المجالي.

سحوق الحديد في الحقل المغناطيسي على تشكل الخطوط المجالية. انتظام ملنسقه على مستوى العقل 

وتى' قال أو لم تؤمن' قال بلى ولكن وهاهنا نذكر قوله تعالى:}وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الم

ليطمئن قلبي' قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك 

(245سعيا' واعلم أن هللا عزيز حكيم'{)البقرة  

ق، وكذلك العقل والعقل الفلسفي الحقيق بهذا القيمة بادئ الرأي ال يقبل بل ال يسيغ أبدا القول بتكوينية الح

أم أنه ختم على  ،فكيف يذهل الجابري ة الحق فيه الثابت الذي ال يتغير؛اللغوي الذي أساسه المعجم دالل

انبثق في عقله الفلسفي وعقله اللغوي هذا الشبه مفهوم "كون وتكوين القرآن" حين  -أي عقله-قلبه 

كن والوشيجة الوهمية التي لف عليها والقرآن بالحق أنزل وبالحق نزل، بل األنكى أن يكون هو الر

 كتابه؟

                                                           
122ص-المنهاج الجزء األولالربانية و انظر كتابنا: تذكرة العلماء في 
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ومما يدلك يقينا أن الرجل اختل لديه ميزان البيان كمنطق خارجي مؤسس كصورة ترجمية منطقية 

ن" أنه طابق بين شبه المفهوم لديه "كون وتكوين القرآ ،ونفسانية للمنطق الداخلي العقلي والتفكيري

ن وجوهرين مختلفين، بين االصطالح البياني الذي حكمته بمفهوم "علوم القرآن"، فطابق بين ماهيتي

وم القرآن كما والتصنيف للمحصل المعرفي والمدركات في العقل، وهذا هو الذي تمثله هنا علالترتيب 

وسماها أنواعا إمعانا في تبيان داللتها التصنيفية  '،التحبير في علوم التفسير'في كتابه  ذكرها السيوطي

موضوع هذه االصطالحات الذي هو عند  ها غيره من العلماء، وما هو من جهة أخرىوذكر ،والترتيبية

 ،القرآن العظيمهو السيوطي وعند علماء المسلمين وذوي األلباب واإلدراك السوي والتصور الصحيح 

التكوين عند الجابري أي هو الحقيقة وذات الكون والحق الثابث العلي عن الحادث والمتغير؛ والذي 

:38يقول الجابري  ذلك،نقيض   

 

 

.                  .                  . 

تحريضي تشكيكيو بياني ترددي كتاب الجابري بمثابة مكثف -2  

بل هو عند هللا تعالى وعند كل حكيم وفيلسوف حق  ،البنيوية في أمر ليس بالهين هكذا تتوالى االختالالت

األقصى، والوحي الكريم والنبوة التي دليلها دليل  لقرآنوالموضوع هو ا أمر عظيم، ألن المقام علي  

 الفائق للدليل األنطلوجي كما يبناه:

>هنا في الشطر األول يبرز قهر الحجر المرجعي األدلوجي لجلوة ووضوح النسق الواضح  

عند أرسطو بخصوص هذه الحقيقة الوجودية أخطر القضايا المصيرية والوجودية، لجلوة هذا 

اجي العقالني عند المتكلم. والشطر الثاني ال فصل للغائية إال عنده تكريسا للسعي النسق الحج

المغرض في اختالق فروق ولو بيانية بين حكماء اليونان، وأيضا بين الفالسفة المسلمين من 

بعدهم بخصوص هذا الحقل، ولتحرف دالالت كلماتهم ثم إجماع األمر والحكم عليهم بهتانا 

حقل الشأن األعلى أو الفلسفة األولى؛ فالغائية الداخلية والالواعية إنما هي عظيما بالهرطقة، 

 بحسب سياقها، سياق سريان الحق وقوانينه كما عبر عن ذلك طاليس.
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والذي ينبغي التسطير عليه هنا هو أن الدليل األقوى من غيره من حيث معيار المنهاجية بخصوص 

ق مع بيان الوحي المصدق بدليل األقصى في هذا السؤال وشمول ما قد سبق نسقا ومقوال هو التواف

المعرفي، وأن ال سبيل بهذا لمفاضلة حجية ومصداقية المصدرين الحقائقيين، التوافق مع النسق العلمي 

للمنتظم المفاهيمي للقلم واللوح المحفوظ، وللكلمة وكن فيكون، المصدق ببيان النبوات بيانا معرفيا 

      39مسطرا.<

 في سالمة الوضع للكتابة الخطإ العقلي والمنطقي الذي هو من بديهيات المنهج والشرط اآلكدفبعد  

سس والسؤال ككل، الخطإ التعريفي للقرآن باإلخالل بشرط العلمية واالستيعابية الموضوعية، نلفيه هنا يؤ

. نية واإلدراكيةتصنيف العقالفي كل معايير ال بل باطل ،ويختار لكتابه كبناء أساسا ليس فحسب واهيا

واألمر هنا عند العقالء والعقالنيين قد حسم فيه، ألن شبه المفهوم "كون وتكوين القرآن" هو محل 

  :وعاء محيط همابياني ثف كالتحريض الترددي الشكوكي، ولوحتاه المحيطتان، كم

:وموقعها التقديم اللوحة األولى  

في تتبع قصص القرآن قد مكننا من إبراز  – وليس ترتيب المصحف –إن اعتمادنا ترتيب النزول  >

وظيفة هذا القصص كوسيلة وسالح للدعوة المحمدية في مواجهة خصومها، األمر الذي ساعدنا على 

40إبراز التساوق بين السيرة النبوية وتطور مسار الكون والتكوين الخاص بالقرآن<  

:41اللوحة الثانية كشحنة مقابلة لخلق حقل ترددي  
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        .         .               .  

رصدها مؤلفا "الشبه االستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآن الكريم"، قد هذه الخاصة لكتاب الجابري   

كتبا ينكران ويقوالن:ف  

>فما الجديد الذي قدمه المؤلف؟ ثم قال: )ليس باإلمكان بناء الئحة جديدة تحل محلها(. وهذا كله يدل 

42ف شيئا ذا بال، سوى البلبلة وإثارة الشك.<على أن المؤلف لم يض  

أن هذا  ،للكتاب على البعد الوظيفي بإعمال معيار الغائية فحصأقول: بل أمكن الجزم من خالل ال

هو الهدف والغاية من هذا العمل الذي جعل الجابرى نفسه فداه. ،ليس غيرهبالضبط و  

 الشعور افع أو دوافع محددة بين طرفيلوك دالمعيار الوظيفي والغائي ينظر باعتبار أن لكل س

حيث يصبح السلوك في غالبه ملزما ب ،ومن باطن النفس إلى ذات الشخصية االجتماعية ،والالشعور

خاضعا وملزما بمنطق معين، الذي هو هنا منطق العقل  ،باالنخراط االجتماعي كنسيج تواصلي مشترك

قات يمثله مفهوم اإلرادة بملح ،نا بدافع محدد تحديدافيصبح ويعتبر السلوك حينها شعوريا مقتراإلنساني، 

.ومفاهيم كالهم والعزم وغيرها  

وباعتبار الممارسة العلمية والفكرية عموما فضاؤها ومحلها االجتماع الواعي كمجال  ،بناء على هذا

أن تكون أهداف أي عمل فني وعلمي  استلزم ،خطابي، وباعتبارها على أعلى مستويات هذا الوعي
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يهمل الفالسفة كابن  لم ك قيمة هذا اإلنتاج وهذا العمل. ومن أجل ذلك ال لغيرهددة، وبتحديدها يدرمح

 رحمهما هللا تعالى الغاية العملية من الحكمة باعتبار الهدف األهم لالستخالف في األرض. سينا والفارابي

 وهذا أيضا مما يدخل في مسمى فقه المقاصد.

لجابري للفحص من حيث الحكمة العملية فيه.فلننظر ولنعرض هذا الكتاب ل  

بالمنظار الموضوعي الذي ال تعقيد فيه، وبحسب موضوع الكتاب وأيضا المجال الخطابي، ال يعتبر في 

تبعا لمبدإ أن قيمة المعلومة بجدتها أو بنسبة هذه الجدة  ،هذا التقييم والتحديد إال اإلضافة المعلوماتية

 بل ظلم ،ونبه إليه مؤلفا كتاب "الشبه االستشراقية" ال جديد معرفيا ،يه من قبلواختزاليتها. وكما نبهنا إل

الكتاب. فما و الكاتب التي أثارهامما جمع ونقل. وإذن فليس يبقى إال األسئلة في حق ما تم نقله وتجميعه 

: > ومع ذلك فإن هذا الذي سقناه آنفا وما إفادة قوله القيمة الوظيفية لهذه األسئلة وما الغاية منها؟إذا هي 

الفرق سواء أخذ بعين االعتبار أم لم يؤخذ، ال يعفي من طرح ما يمكن من األسئلة، أسئلة الكون 

43والتكوين.<  

 ،أهم األسئلة التي أبى الجابري إال أن يقدمها ويضعها بين أيدي وقلوب وعقول قرائهإذا فيما يلي لنأخذ 

جاله الخطابي.م ن نقاط ومستهدفأو الذين سيكونون نقطة م  
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عارضا البالغة واإلدراك عند الجابري والمجادلة في أمية النبي صلى 
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 الفصل الرابع

 الجابري يجادل بالباطل ليدحض به الحق

الجابري يجادل في قوله تعالى:}وماكنت تتلو من قبله من كتاب وال تخطه يمينك' إذا الرتاب 

(44العنكبوتالمبطلون'{)  

 

هدم العقل والمنطق وعارضا البالغة واإلدراك -1  

في القسم األول "قراءات في محيط القرآن الكريم" يضع الفصل الثالث تحت عنوان سؤال: "النبي األمي: 

44هل كان يقرأ ويكتب؟ األفكار المتلقاة . . .عوائق معرفية"  

حاشا النقول  -الكالم وهذا المجموع من التلفظ إلى أصناف العجائب فهو هذا  لئن كان من عجيبة تضافف

مؤمن خطابي كالما قابال للعرض في مجال صاحبه عده الذي  -البراء من سوء فهمه وغي إغراضه 

وأن موسى  ،يعلمون على قدر يقينهم وعلمهم بأن عيسى عليه السالم ولد من غير أب عاقل وفيه علماء

:}وأخي هارون هو أفصح مني أخاه هارون عليه السالم عليه السالم سأل ربه عز وجل أن يرسل معه

، يعلمون أن رسول هللا صلى هللا (31لسانا فأرسله معي ردا يصدقني' إني أخاف أن يكذبون'{)القصص

خاصة في كتاب "الشبه وما ورد المؤمنون رد به ما  وسلم كان أميا ال يقرأ وال يكتب. وإن عليه

قوله تعالى:}وما كنت تتلو من قبله من كتاب وال  ألدبي، ومن لم يكفهرد العلمي وااالستشراقية" يفي بال

إال  تخطه بيمينك' إذا الرتاب المبطلون' بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم' وما يجحد بآياتنا

فليعلم أن حكمه هو الحكم الذي فصلته هاتان اآليتان وصريح نصه اآلية  (15-19الظالمون'{)العنكبوت

قبلهما:}وكذلك أنزلنا إليك الكتاب' فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤالء من يؤمن به' وما يجحد  ما

(.13بآياتنا إال الكافرون'{)العنكبوت  

النبي  والمفارقة العظيمة والعجيبة في ذات الوقت هو أن الجابري وفي أمر عظيم الذي هو حقيقة أمية

ألن درجة المعارف ومجال سريان قيمها الحقائقية هي  -لحقائق المعرفيةالسالم يرد أعظم االصالة و عليه

نا هو الوحي الكريم، وقد نهل من علم النبوة الحكماء الذين حرف شياطين بحسب مصادرها، والمصدر ه

ومن خالل الوسيط  ،الجن واإلنس من الملحدين والمسارعين في الكفر بالترجمة المسماة فلسفية وتأويلية

 تصورهم وحكمتهم، فقد نهل من معين علم النبوة ، حرفواعلى مسار التاريخ البشريي والتعليم

وغيرهم: أنكسمانس وأنبادقليس وفيثاغورس  

45>وكأن طاليس الملطي تلقى مذهبه من هذه المشكاة النبوية<  

ق.م:421ق.م و499وعن أنكسمانس الذي عاش بملطة كذلك ما بين  
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46، وبعبارات القوم التبس<>وهو أيضا من مشكاة النبوة اقتبس  

ق.م(:134-154ويقول عن أنبادقليس)  

>وكان في زمن داوود عليه السالم، مضى إليه وتلقى منه العلم، واختلف إلى لقمان الحكيم واقتبس منه 

47الحكمة، ثم عاد إلى يونان وأفاد<  

 وفي ذكر فيثاغورس من أهل ساميا الذي عاش في القرن السادس قبل الميالد:

-48في زمان سليمان النبي ابن داوود عليهما السالم، قد أخذ الحكمة من معدن النبوة<>كان   

عانى م أنه قد رده بما يجزبماذا؟ لو ،أعظم الحقائق وفي أمر عظيمفي رد الجابري  لقد سارع :أقول

وخلل على مستوى التنسيق العصبي والنورولوجي في الدماغ، ألنه حاد بأخرة من حياته من اضطراب 

:التفسير يبقى ويصمد للتمحيص إال هذا تفسير ال  

> وإذا كانت حالة المصابين بالحبسة تبرز جانبا ومنحى معينا من العالقات بين اللغة أو الكالم من جهة، 

والفكر والدماغ من جهة ثانية، فهذه الحالة يكافئها في نظمة اللغة والفكر الثنائية والزوج )عدم القدرة 

ة أو مع سالمة العقل(. بيد أنه كما قلنا هذا ليس إال جانبا ومنحى واحدا، وهو إن على الكالم ؛ سالم

ارتبط علميا وواقعيا بعلم النفس وبالطب العضوي العصبي والدماغي، فالجانب أو المنحى اآلخر المنطلق 

ف، و الصادر من الفكر المكافئ اعتبارا للعقل نموذجه السديد والصحيح منطقيا هو حالة مرض الخر

وهو الحالة النقيض في نظمة اللغة والفكر للحبسة. وبالطبع فالخلل على مستوى العقل مع شرط القدرة 

49على الكالم ليس الخرف وحده هو حالته، بل هناك أمراض وحاالت غيرها كالجنون والبله والعته.<  

تي أساسها الدليل بحسب ال الحقائق في أعظم األمور بإخالله بكلية قوانين الحجاج والمنطق أعظملقد رد 

وهذا يوضحه أن جعل الترجيح  .مما يؤكد حالة اختالل النسق التفكيرية لديه ،درجة الموضوع وقدره

فمتى  ؛االستداللي لدعواه الالعقالنية بأن اعتبر الباء في "ما أنا بقارئ" كالباء في "ما أنا فاعل بكم؟"

حقائقي عد بُ عدها لمادة هي مكون ألداة نفي التي بُ ع احتمل عقل سوي أن يستقر فيه المساواة وذات الموض

ي على البعد الفعلي؟منطقي، ومادة كرابط ركني للتعدّ   

لئال يبقى لمن كان له عقل حجة على الحق في  ،في شأنها كلية ننقل كالم المؤلف ،ونظرا لخطر القضية

باعتبار مجاله الخطابي  الذي ،هذا السؤالفي وهذا االختالط الذي حصل للجابري في هذا الكتاب 

وانتفاء أية حكمة عملية ومعرفية تتغيى الحق بمعنى الخير العلمي والعملي، ال تبقى غايته  ،المستهدف

ما سماه الشهرستاني من قبيل الشبه المحددة كما بدأ و بغاية خلق الشك ،سوى السؤال من أجل السؤال

لعبودية لإلنسان بخالقه جل يقة الكبرى والعالقة اوالمؤثرة في الموقف الوجودي واالعتقادي اتجاه الحق

التي كتبت تحتها باأللفاظ ذات اإلثارة  ين للفصول والعناوينثم إنه ال يغرنك حبكة هذه العناو وعال.

وهذا برهان هذه  ؛واالدعاء التفكيراني الوهمي، وما هي وهللا سوى زخرف من القول وزيف من االدعاء
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وفي هذا الفصل الثالث  ،يدا بالعقل والمنطق لوجدت ما كتبه الجابري هناالحقيقة؛ فإنك لو أبصرت ج

سوى منحط القول في ميزان العلم والمنطق. ،بالذات  

:50كتب الجابري  
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.            .             . 

بما بيناه ونبهنا عليه من افتقاد تلفظها الداخلي أو منطقها  أكيدنا على نفسانية هذه الكتابة كسلوك تواجديت

ونكتفي  ل والتفكير العلمي والفلسفي الحق.مما هو من شروط القو ،الداخلي ألي هيكلة منطقية عقلية
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ألنها بمثابة مستقر وركن  ،ةالحديث عن العلمي اد المرجعية ال يكون بعده الحق فيبالتذكير كون فس

والجابري كما الحظناه راكم في  واإلبداع ككل.الحقيقة الوجودية لهذه األشياء التي تنبثق عن الفكر 

مرتكز لما أراد به كتابا، مفهوم القرآن الضالالت واالختالالت حين عمد إلى تحديد وتعريف المفهوم ال

خالل مرجعيته الفاسدة، المرجعية المحتجزة في حجر  كتاب هللا العزيز الحكيم، عمد إلى تحديده من

ت.األدلوجة واالنتماء األدلوجي، بغض النظر عن العلل الوجودية لهذه األدلوجة بل ولهذا االنتماء بالذا  

بعدم انضباطه للنسق العقلية  ،عدم العقالنية :االنحصار النفساني من بعد أهم خصائصهتأكيدنا على هذه 

فكير والتلفظ، يزيد وضوحا هنا ألنه يبرز أن الغاية بما هي غير متناسقة عقليا ومنطقيا والمنطقية في الت

ول التعليمات ألرسطو يبقى محلها النفس، فال تسلك ما يسلكه العقل في تقرير األحكام كما هو في أ

لألحكام ميزان وعقالء الفالسفة بتأصيلهم الفكر الفلسفي السليم والحق على المنطق ك والفارابي وابن سينا

 واألقوال.

 ألنه مصادرة لحكم متطرف ،لقد أقر بادئ اإلرسال حكما ال يجوز ال خلقا فلسفيا وال في قواعد المناظرة

باعتبار المقام والمجال الخطابي المستهدف به. إن البنية العميقة لسؤاله حسب اصطالح تشومسكي وهو 

بار تقريري مكذب بالمعنى المنطقي من كون محمد بن تحيله إلى إخ ،كذلك عند الجابري من قرارة النفس

 عبد هللا رسول هللا وخاتم النبيئين صلى هللا عليه وسلم كان أميا ال يقرأ وال يكتب.

واجد باالختالف العوالمي الفاصل بين القرآن الكريم وعالم ت في أول هذا الرد وكذلك ما عبرنا عنه

أيضا المحدد للنسبية  وللتصورات الوجودية والمدركات، وه المحدد األساس الجابري بمنظاره، وهذا هو

مما يفيد ارتباط االنتماءات الفكرية بالتصورات  ،المعجمية ومدركاتها وكيف تتصور هذه المدركات

حا واتساعا أو للحقائق الوجودية وللمفاهيم الممثلة للمعرفة وتأثرها بعضها ببعض إن سلبا أو إيجابا، انفتا

كان هذا المنظار أو النفس القارئة عند الجابري  فا. لئن، تناسقا واتساقا أو انعواجا وتحريتضييقا وقصورا

فهذا المنظار وهذه  على تصور ال يطابق الحقيقة؛قد أفضى إلى إدراك لكتاب هللا تعالى العزيز الحكيم 

ائق الفلسفية، بل وببيان واضح تتصور حقيقة معرفية من أخطر الحق ،النفس القارئة هي التي نجدها هنا

لإلنسان في هذا الوجود  هي الكفل المعيار األقصى في مرجع الحكم على أي فكر وعلى أي سلوك وعمل

وإنما الفلسفة هذا  ، تتصورها على غير ما هي في الحق؛محدوده ومطلقه، حقيقة محور الكتاب والنبوة

< هو قول بدوره حاسم في الحكم -نيةإلى جانب اليهودية والنصرا –كنهها. إن قوله: >دين سماوي جديد 

فالدين عند هللا  -حاشا كما نؤكد حاشا النقول –على فساد هذا المجموع من الكالم الذي جعل منه كتابا 

اإلسالم، وإنما الجديد الشرعة والرسالة. وأما قوله >إلى جانب اليهودية والنصرانية< فدليل قاطع على 

في كتابنا "مفاتيح علم الكتاب، نظرية التفصيل صيل الذي كما بيناه وليس في مدركه قانون التفأنه يجهل 

ن الكريم، آهو المفتاح األساس في التصور الصحيح على اإلمكان العلمي البشري للقرفي علم التفسير"

ومن دونه ال يمكن أن نحدد المفاهيم المفاتيح األخرى خاصة: "الكتاب" و"الذكر" ومنه يستنبط السطحية 

هذا المنظار بخصوص القصص القرآني.لالجزئية   

الذي ينبغي تسطيره أوال أن الجابري هنا في هذه القضية يمثله أو لنقل ال يمثله إال العنوان أو النقطة  

وبأبسط العبارة نراه فيه وقد مضى ال يلوي على منطق أرسطو  استفهام . . أم نفي؟<.-الجزئية الثالثة: >

د البخاري وال معيارية ابن سينا التي بها ولج كل العلوم من اللغة والفقه إلى ُسلّمية المتن والحديث عنوال 

الفيزياء والطب، وأول المعيارية في سلم الحقائق في المنطق العقلي كميزان لمعرفة صحيح الكالم من 
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الجابري غير مستشعر بخروجه عن العلمية وعن سعى   سقيمه هو أن درجة الدليل بقدر الموضوع.

ألن الدليل  فحسب، عند المناطقة ال ،بأوهى الدليل المثبتة ثبوت النبوة نقض أعلى الحقائقفي  المنطق

 -إذا كان من الممكن : >ليس يكون فيه االحتمال والتخمين في قيمته الحقائقيةو المنطقي أصال ال يصح

ض حقيقة العقل فينقحيث يرجح المرجوح  وال عند العلماء أولي الشأن في علم الحديثفمن الممكن<، 

والمخيلة  ،ألنه أساس في هذا العلم، بل في علم اللغة والبالغة ذواتي االرتباط بالمنطق كتلفظ داخلي

 اإلدراكية كانفتاح تفكري في الكون من خالل المعاني.

يط فتحدد له المفكر فيه والشروإن كانت قراءة الجابري نفسانية  ،التنبيه عليهب والجديركذلك  بيد أن المثير

عمال البصري مسبقا، فإنني أعجب من كون األخوين مؤلفي كتاب "الشبه االستشراقية" الذي يرجى 

إال أن يكون احتجازا جدليا حيث  ،ولم ينتبها إليه ذهال عنه ، أنهماله الجزاء األوفى عند هللا تعالىصالحا 

ى عن مسايرة المشركين في يصبح الفكر واإلبصار رهين القفص الجدلي، ولهذا نهى الحق سبحانه وتعال

جل وعال:}وال تأكلوا مما لم يذكر اسم هللا عليه  المجادلة، وبالطبع من يسلك في الوجود شاكلتهم، فقال

وإنه لفسق' وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم' وإن أطعتموهم إنكم 

ي من الوهم والخطل ، هذا األمر بدوره قاصم ظهر ما ركبه الجابر51(122لمشركون'{)األنعام

خير للعباد، بل لعكس ذلك تماما، التحريض الترددي التشكيكي، لكنه ال لالمجادالتي ال لحكمة علمية وال 

. الذين ال يعقلونوينطلي حقا إال على الذين في قلوبهم مرض   

ا رواية ابن هن الذي أوردهف لمعيار الفاسد للجابري في الحجاج؛هب جدال أننا قبلنا بقصد تبيان الحق باف

إسحاق ورواية ابن جرير الطبري وحديث البخاري. ومعتمده الذي ركن إليه رواية ابن إسحاق وإحدى 

 -قبوال له جدال - ، بمعنى أن احتجاجهروايتي الطبري في لفظي "ما أقرأ" بترقيم محتمل و"ماذا أقرأ؟"

ي أو قانوني االختالف وعدم التناقض مبدأهللا تبارك وتعالى جعل  لقدو مستنده الوحيد رواية ابن إسحاق.

يرى أو نجد أرسطو يبدأ لبنتي وسكتا اإلدراك البشري وبناء كونه الفكري وتوسعه، ومن أجل هذا 

على مستوى البيان كأعظم تجلي للتناسق العقالني للوجود  ترجمة هذه الحقيقةو بالتنصيص عليه.

ال كالم  عن  عند الجرجاني باعتبار أنكما م مفهوم النظ ، أوهي مقولة السياق االجتماعي اإلنساني

والصيغة البيانية لذلك األكثر بساطة ووضوحا عند العقل هي مفهوم التأطير في  المعنى خارج السياق.

الحقل الداللي المعجمي عموما أو دالالت اإلمكان  قابلها هناالتي ي ،مع تحديد مجموعة القيم الرياضيات

صحيح المحصور قطعا بين أربعة وستة هو خمسة، ونقض هذه الحقيقة هو أن العدد ال ، كمثلالتأويلي

جاء في  بناء المعرفي للعقل اإلنساني ككل؛ونقض لل ،نقض للعقل ونقض للحقيقة الوجودية كما ندركها

 رواية ابن إسحاق:

  ،اقرأ فيه كتاب فقال ديباجمن بنمط > قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: فجاءني جبريل وأنا نائم 

 فغتني . قال:ما أقرأ :قلت، قال: اقرأ :فقال ننت أنه الموت ثم أرسلنيظفغتني به حتى  . قال:قال: ما أقرأ

: ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إال افتداء منه أن يعود لي الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قالحتى ظننت أنه  به

 بمثل ما صنع بي.<
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لمية في االصطالح الحديثي ال تعتبر حديثا أو خبرا أو أثرا واحدا، هذه الرواية أوال من حيث الدقة الع

ألن الواصل الحديثي "قال" المتكرر ال يجيزه، وإال تم وضع تعريف الحديث من خالل مكونيه السند 

بل إن هذا هو الذي كان منفذا الختالالت ترقيمية، والترقيم هو الصورة والضابط  والمتن موضع النظر.

عقالني للبيان. فاإلخبار بمركباته وأجزائه بالنقط والفواصل، واإلنشاء أمرا ونهيا واالنفعال المنطقي وال

بهذه الالمباالة ومقام القول والسؤال بنقطة االستفهام. فكيف  ،ونداء ودعاء وندبة بنقطة التعجب 52تعجبا

حقيقة التي تدعو إليها تقوم نقبل بأن نرهن الحكم في شأن يهم النبوة والرسالة التي من أجل ال كيف ؟عظيم

السماوات واألرض، برواية هذا حكمها التحقيقي والتوثيقي العلمي، وقد جاز فيها من غير واق تحقيقي 

"ما  استبدال عالمة استفهام واحدة بالنقطة فيعلمي استبدال عالمة ترقيمية وعالمات بأخرى، ومجرد 

يضي التشكيكي؟حقل التحرلتجعل في بضع ضالالت واهية أساس الكتاب ال أقرأ"  

القرينة  إن "ما أقرأ" في الرواية إخبار، و"ماذا أقرأ؟" استفهام. أما األمر الهام هنا وفيه حل العقال، فهو

والمؤطر الحاسم في كل ما قيل، قول النبي صلى هللا عليه وسلم: "ما أقول ذلك )أي ماذا أقرأ؟( إال افتداء 

ي حين كان يقابله صلى هللا عليه وسلم ب"ما أقرأ" على نفي معرفته منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي )أ

 بالقراءة("

في وبهذا يرتفع كل اإلشكال وتتوافق كل الروايات، بالطبع مع اعتبار مقاييس ومعايير العلم والتوثيق 

قرأ" ة "ا  " من دالل53داللة السياق لهذا األمر العلي الحكيم "إقرأ كوننحفاظ النصوص كما بيناه آنفا؛ ولتا

قرأ" بمعنى قراءة وإلقاء الحق المنزل عليك، صلى هللا عليه األولي، أي قراءة المكتوب، إلى "ا  بالمعنى 

قال    عمرو بن خالد    حدثنا > الصحيح الذي رواه اإلمام البخاري: وسلم، على ذات المعنى الذي في الحديث
أي    صلى اهلل عليه وسلم    أن رجال سأل النيب  رضي اهلل عنهما    عبد اهلل بن عمرو    عن    أيب اخلري    عن    يزيد    عن    الليث    حدثنا 

   <تطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف   اإلسالم خري قال 

العلمي، وجوب التوافق اإلدراكي لمنظار المتصدي لهذا كذلك مما يجب اعتباره في هذا الحيز الفقهي و

ز مما هو من صميم االهتمامات والقضايا الفلسفية الراهنة. فالقعود عن العلو وعن تجاوز المستوى الحي

ال  فداء لألدلوجة ذات الموقف الوجودي المعلوم، واألبعاد الوجودية واإلدراكية السطحية والظاهراتية

للخطاب التواصلي بين والتمثل الصحيح  ،يفتح نافذة العقل نحو أفق وبعد االتصال بين السماء واألرض

هذا اإلشكال الوجودي والعوالمي لإلدراك  سالم.الرسول صلى هللا عليه وسلم وملك الوحي جبريل عليه ال

والذي يوصل مفهوم العقل بمفهوم القلب في الوحي الكريم، فالظالم والفضاء والحياة والموت ليست 

 ،اني الذي أمكن اعتباره بالنسبة للعوالم الوجوديةمحصورة في حقيقتها العوالمية في ما تعنيه بالبيان اإلنس

كنسبة قاموس بياني لحقل علمي إلى غيره من قواميس الحقول العلمية، أقول هذا اإلشكال كذلك كان 

عائقا إدراكيا وبالتالي معرفيا وفلسفيا بالنسبة لمحمد عابد الجابري في هذه القضية؛ هكذا نلفيه يقول 

:54وبالحرف  

                                                           
التعذربتنا من عالمة التعجب والعلة انعتذر لخلو كت 
52

  
ستفهاماإلخبار واإلنشاء واالنفعال واال نفس التنويه، ألن الترقيم مالزم مغايراتي تعبيري ألساليب 
53

  
94-35ص -مدخل إلى القرآن الكريم 
54

  



  الجابري دون عتبة القرآن الكريم والمرجفون في الفلسفة

 

53 

 

 

         .       .                .  

العارض العوالمي الوجوديحاجز  -2  

 ال يمكن أن تكون زاوية الرؤية التي هي أصال للعالم األرضي زاوية الوضع للمنظار لضبط وإخضاع

الفضاء االتصالي التماسي بين األرض والسماء، بين البشري والمالئكي، بين النسبي والمطلق. فهنا يجب 

اإلدراكي في التصور الوجودي والبياني على الوضع الذي يستحضر سؤال المسافة بين  لعد  اعتماد المُ 

تصورنا العادي وتمثلنا للوجود كما هو في منتهى األصل. وهو المكافئ لقانون التفصيل في تمثل انتقال 

لة ومسار اإلرسال من السماء إلى األرض، من القرآن كما هو في السماء إلى صيغته التفصيلية كرسا

: }الذين للمجال الخطابي والبياني البشري، وإنما محمد رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم مبلغ بشري

آمنوا قد أنزل هللا إليكم ذكرا' رسوال يتلو عليكم آيات هللا مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى  (، }لم يكن الذين كفروا من11-14من الظلمات إلى النور'{)الطالق

، فالنظمة الوجودية البشرية (2-1تأتيهم البينة' رسول من هللا يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة'{)البينة

في صيغته المكتوبة  بين أي إرسال وخطاب وبين الكتاب واألرضية فيها ارتباط تصوري عضوي

أرضي، هو نظاره المحتجز في التصور المحض مالمتلوة. والذي ضاق عنه عقل الجابري أو باألصح 

الزمانية والمكانية واألرضية الحدوثية  ي بموجبه تختزل المسافاتعدم اعتبار الشرط السماوي هنا الذ

في الالزمن كما هو في معجزة اإلسراء والمعراج، فالمسار الذي يستغرقه االنتقال من حالة النقطة )ا( 

سورة أو حفظ سورة من سور القرآن ثم قصده تعلم الكتابة والقراءة  حالة خلو صدر وعقل إنسان ما من

بقصد هذا الهدف ثم حصول هذه الصورة لديه في صدره وعقله النقطة )ب(، هذا المسار هو في الحق 

شكال واإلعضال التصوري ه الزمنية صفر أي منعدمة. وهذا اإلقبل تفصيله بالخلق واألمر مسافت

ردنا كتابنا والكثير علماء وغير علماء في سؤال القضاء والقدر كما بيناه في والفلسفي هو الذي أربك 



  الجابري دون عتبة القرآن الكريم والمرجفون في الفلسفة

 

54 

 

بأبي هو وبأمي صلى  -البوطي رحمه هللا. وبهذا يستوعب على أيسر ما يكون اإلقتناع والفهم قولهعلى 

ما : >فقرأتها ثم انتهى، فانصرف عني، وهببت من نومي، فكأنقوله عليه الصالة والسالم -هللا عليه وسلم

عند الجابري هو أنه كان عليه هاهنا أن يعمل نسق الكون والتكوين  تبت في قلبي كتابا< والمفارقةك

وأن يستحضره ال في القرآن العلي الحكيم؛ فقلب األمر في تصوره. كمسار  

 يقول هللا عز وجل في القرآن الكريم:

ن يأتي آمنا يوم القيامة' اعملوا ما خير أمّ  }إن الذين يلحدون في آياتنا ال يخفون علينا' أفمن يلقى في النار

شئتم' إنه بما تعملون بصير' إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز ال يأتيه الباطل من بين 

يديه وال من خلفه' تنزيل من حكيم حميد' ما يقال لك إال ما قد قيل للرسل من قبلك' إن ربك لذو مغفرة 

علناه قرآنا أعجميا لقالوا لوال فصلت آياته' أعجمي وعربي' قل هو للذين آمنوا وذو عقاب أليم' ولو ج

هدى وشفاء' والذين ال يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى' أولئك ينادون من مكان 

(13..35بعيد'{)فصلت  

األصح علة العارض عنده، عارض اإليمان أو بإن ما دون هذا، ليس فيه الرد على الجابري إال بتبيان 

موقع الذين إذا ذكر هللا  عدم استيفائه وتواجده في عالم وفضاء التلقي لنور الحق كما هو موقع اإليمان،

بينها وبين عدم المؤمنين  ،فللحقيقة اإليمانية عالمها وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.

بينهما إن في الفضائي أو الكوسمولوجي، وإن خيل في عالم الظاهر وجمع بينهما السطح الطبيع ،بها

ون. ومن بعد هذا ة والالحياة، ولكن أكثرهم ال يعلموالحيا ، بين الوجود والعدم مسافته ما ابرزخل

عارض هناك العارض اإليماني والوجودي الذي يا للمفارقة كان هو عارض أعداء سقراط المعرفي، 

 ساع الفضاء الوجودي وحقيقته، حيثالسامي، إدراك ات البعد البالغي اقتضاء ومسايرة بيانية لإلدراك

وبغية االقتصاد في  ،وإذا فليس دون شرطه كينونة فلسفية يقينا وإطالقا. تفقه عالقة البالغة بالفلسفة؛

القول، سوف نشير إلى العارض األول بالعارض اإليماني أو التواصلي أو العوالمي وإلى الثاني بالبالغي 

ه قباعتبار اللغة والبيان كفل وأداة التعبير والترجمة لهذا اإلدراك وأف ،واإلدراكي البحثبالمعنى الفلسفي 

بالتعبير الهجيرى للجابري. أيضا فيهو أقصى المفكر به فاالبعد اللغوي هو نفسه بعد المفكر  بعاده؛وأ  

.                    .                    . 

قة أمية النبي عليه السالم إلى التصريف اللغوي للمادة سفسطة قصوى بنقل السؤال من حقي -3

 المعجمية

إذن فلننظر بتؤدة وروية لما أدلى به صاحبنا في حقيقة أمية النبي صلى هللا عليه وسلم، وجعل منها 

 وأحالها مبحثا خص له فصال كامال.

لفاظها وتساؤالتها وتعجباتها ي بأإن غياب الهدوء غالبا ما يعمي الحقائق، وكثرة هذه العناوين عند الجابر

لقصد، عناوين هنا وهناك تخدم هذا الشرط المنافي للقول والمنهج العلمي المنبني على الوضوح وا . .

إن هذا االرتجاج العناويني عند الجابري كله مبني  برهانا قويا عليهما.المعلوميات  المبدأين الذين أتت

بدء حار بالسؤال من أمية النبي صلى هللا عليه وسلم إلى من أوله؛ ذلك أنه من ال ومعلق على الباطل

قضية مغايرة غير مكافئة وال عالقة استنباطية لها منطقيا فتعتبر دليال، هي سؤال أو مبحث تصريف 
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ألمي وأميون في الكتاب والسنة.  وهذا الفساد المنطقي ال تستسيغه عقول العجائز في المادة المعجمية ل

في الكالم عن أعظم الحقائق التي هي من شهود الحق، حقيقة به ويطلب له موضعا ل أحاديثها، فكيف يقب

؟الكتاب والنبوة والشأن العظيم؟  

.                .             . 

في اللفظ  ال اصطالح في القرآن إال: قل الداللي المعجمي عند الجابريالتباس االصطالح بالح -4

 الشرعي 

لدى تبين يقينا أن شرنقة البعد البالغي  قد ا الموضع، وهو موضع لغوي بحث،الطامة الكبرى أن في هذ

لم يكتب لها التفتح، والدليل هو التخبط الغريب والعجيب في نفس اآلن ألنه يرمي المفسرين الجابري 

 لم يتجاوز تكوينا وإدراكا البعد األولي للسياق،أي الجابري،  ،والعقل التفسيري واللغوي بالتخبط وهو

األمي واألميون . . . في القرآن والحديث ،  -1: لنفس الحقيقة والشيء عنوانين مختلفينعجبا. لقد جعل 

:األمي واألميون في اللغة واالصطالح -2  
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.              .              . 

مدركه مفهوم كون الرجل ليس في  ،يجلي بكل وضوح ومن غير ذرة شك وال مماراةل إن هذا الكالم

وإال  ق بمقول أن ال داللة إال بالسياق،الواصل بين المستوى المعجمي ومستوى السيا ،الحقل الداللي

التقييم يحمل قوله: أيكيف يفسر وعلى ف  

 

؟ وقوله: 'نعم هناك حديث . . .'  

وي لمن بل ويلزم لنا طرح السؤال أو هو السؤال يطرح نفسه في مدى سالمة العقل قبل التكوين النح

يصدر عنه هذا الكالم؛ فإن ' النكتب وال نحسب' عطف بيان، بمعنى قول تفسيري لما قبله، وإذا كان 

عطف البيان بالتكرار؟ يسمول أن تالبدل والتوكيد كالهما ال يعتبر تكرارا فكيف يستساغ لسوي العق  

قوله:  اساذج وكم يبدو  
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حسب" فكيف نفصل في هذه ير "ال نكتب وال نيبدو واضحا أن معنى "األمية" شيء آخر غ'ومن هنا 

  المسألة؟'

 لعناصر المعجمية ليس أحادياذلك أن العالمين يعلمون وفي جميع األلسن واللغات أن الحقل الداللي ل

فالتصريف اللغوي منفتح ليس يبقى اللفظ في شرنقته المعجمية. فال مسألة هنا إال في عقل الجابري  قطعا.

، إن هذا ال يحتاج إلى فصل بل هو من بديهيات من حيث البعد اللغوي والبالغي وفي إدراكه المحدود

يظهر الوظيفة والتصريف اللغوي. وهذا العائق اإلدراكي ذو التجذير البنيوي في تمثل الفضاء اللغوي 

كون جليا عالوة على ما أنف بيانه في عدم التمثل السليم لمفهوم االصطالح اللغوي، ألن هذا األخير ال ي

إال بالقصر التوظيفي للفظ داخل حقل بياني مختص. فلفظ 'األميين' بمعنى الدال على من ليسوا بأهل 

كتاب، ليس باصطالح البتة، ألنه داخل الحقل الداللي للمادة المعجمية الدالة والمتصلة بيانا ومعجما بحالة 

عتبار الكتاب علما، وهذا يسفه زعم من جهة العلم والكتاب با ة واألصلالمكث والبقاء على حالة البداء

الجابري أن ليس في اللغة هذه المادة، فسيبويه رحمه هللا جعل مرجع البيان العربي األول هو القرآن 

وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال المجيد، وليعلم أن معنى المجيد السعة المطلقة، وفيه قوله تعالى:}

(39واألفئدة لعلكم تشكرون'{)النحل تعلمون شيئا' وجعل لكم السمع واألبصار  

فهذا هو المعنى تأصيال على ما تحيل إليه المادة المعجمية 'أم' من داللة 'األصل والمجمع' وهو على 

من خالل المبحث الصوتي )الفونولوجي( وعالقة الدال  كمال التوافق والتجلي مع األلسنية الحديثة

مما يتكاتمه أصحاب أساسها العضوي أو الفيزيولوجي، التناسقية داخل كل نظمة لسانية ببالمدلول 

المذهب الشذوذي القائلين والمدافعين عن االتفاق والعرف في أصل اللغة، إلحادا في الحق وإنكارا للوحدة 

، ذلك ما سبق أن عرضنا له في الجزء الثالث ة( لما في السماوات وما في األرضالقانونية )ال الوجودي

:لعلماء' "مفاتيح علم الكتب" بما يليمن كتابنا 'تذكرة ا  

 الفصل التاسع] 

 من الفقه المعجمي )اإلتيمولوجيا( 

 إلى دالالت الحروف المقطعة

     

الجذر الداللي للغة المستجلى من عالقة المادة الصوتية بالمعنى، كما رأيناه أساسا واضحا في قول 

قد تعطيه مصداقية من وجه المالحظة الدهلوي، نبرز ههنا ما يرى نقاطا له وحقائق مرتكزات 

 كمكون علمي ثابت وصحيح.

اإلسم  ففي عموم اللسان اإلنساني يالحظ ويرصد المكون الصوتي المونومي أو الحرفي للميم في

الدال على األم، والتوافق الداللي السيميائي داللة ورد التمثيل الصوتي والوظيفية اللسانية للميم 

، فالوالدة والمولود منبثق وخارج من واألصل األول الجامع المنبثق عنهلحقيقة ومعنى المجمعية 

أصل على التو حصل انفصال عنه، وهنا أمكن مالحظة المسافة بين لصوقية وواقعية تعبير الرضيع 

الذي ال يكاد يخرج عن الميم، والتعبير المعجمي اللساني الذي يبتعد مسافة ما عن التعبير الواقعي 

ات كاأللف التي هي أقرب من غيرها كالتاء أو الراء أو الدال وما سوى ذلك. وكذلك بإضافة مونوم
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مكونية اللغة وتعبيريتها كسلوك وجودي وصيغة وجودية يمكن  إسقاط هذه الحقيقة تناسقا واعتبارا ل

، فتأتي الميم بارزة على كل أبعاد الواقع والخلق خاصة في هذه المرحلة من عمر اإلنسان ووجوده

 ساسا في عين صيغة الوجود ذاته المتصل والملتصق باألم.وأ

، وارتباطها الداللي بحقيقتي ومعنيي التخفيف والغياب الهاءبخصوص لسانية العربية يالحظ اقتران و

وهما معنيان متكافئان على بعد معين، فالغائب أقصى الخفيف تواجدا، و بهذا تفسر جوهريته في 

 ضمائر الغياب.

، ( على الوجودية والحدوثية في جذر ونظمة اللسان العربي أمر بارز وواضحأن)داللة  كما أن

فكانت به سنخا وجذعا مشتركا في الضمائر الحضورية وملحقة مؤشرا على إيجاب الحدوث للفعل 

أن(. وهذا -المضارع، وبه يرجح مثال القول الذي يرد )لن( الناصبة للمضارع إلى الصيغة القبلية:)ال

يؤكده ما بيناه غاية البيان في الجزء األول في العرض المخصص لنقد النحو العربي، أكدناه أو 

وعلى التوكيد والتعيين في خطإ الهيكل اإلعرابي للنحو في نسقه التي ال ينبغي لها بحال أن تناقض 

وتخالف ميزان الحق الذي تقوم عليه السماء واألرض واختالف الليل والنهار، هذه النسق التي ال 

زالت تدرس وتلقن في المدارس والجامعات. ومجمل القول فيه أن الجذر الداللي ل)أن( يحدد من 

خالل التحليل األلسني البنيوي للضمائر، انطالقا من ضمير المتكلم )أنا(، وإن األنا والذات هي أصل 

دوث ومركز الخطاب، وهو تعيينا مرجعية تحديد المجال الخطابي الذي قاعدته الوجود أو الح

الوجودي. ولما كان )أن( هو حامل هذه القاعدة وممثلها، وكان الواقع والتحقق والتعبير عنها وعن 

مركزها ينطبق بالذات، فقد مثلها حرف الهمزة ألنه حرف أو مونوم ذاتي ومركزي أصله العمق 

هي نفسها والجوف؛ فأصل األلف في الضمير )أنا( الهمزة هاته المعبرة عن الذات والممثلة لها، و

الهمزة الممثلة للفاعل وللمتكلم في )أفعل(، ولضمير المتكلم )أنا(. كما أن التاء في )تفعل( هي تاء 

الضمير )أنت( وهي الممثل للفاعل بخالف ما هو مقول القاعدة اإلعرابية التي تجعل الفاعل ضميرا 

 مستترا تقديره الضمير المخاطب.

، فإذا المعبر عنها بالتمكين نون التنوينوظيفة تواجدية ل)أن( كذلك مما يعزز الداللة الحدوثية وال

كانت )ال( تفيد النكرة الضبط والتحديد، فالتنوين على بعد اللفظ والمنطوق يفيد االستقرار المعبر عنه 

 بالتمكين.

متأتية من خالل توافق كمي جهاتي ظاهر وأولي، كما بإضافة نون، الداللة التوكيدية ل)إن( و

األصل المرتبط بالدال على الحدوثية والتواجد. كذلك مع الصيغ الفعلية  النونبتوافقها مع وجهاتي 

وفي المثنى والجمع لألسماء والصفات ال تدل إال على هذا الحكم والمعنى، فالنفي وعدم االستقالل 

وحدوثه  االعتباري باإلضافة يكافئه ويعبر عنه الخلو وغياب هذه النون، التي تثبت للجوهر تواجده

، كما الدال على التزامن والظرف الزمني اآلني الياء على نحو جزئي حرفالتواجدي. وقريب منها 

 تدل عليه عمليا ووظيفيا صيغ الفعل المضارع.

، وقد قانون التناسق هكذا إذا نحن رأينا أن القواعد النحوية العملية وفي لسان العرب خاصة يحكمها

واإلعراب لم تكن في واقع األمر إال ترجمة لقصور في النظر العلمي تقرر وتبين أن مقولة البناء 

والتحليل )انظر الجزء األول في نقد النحو العربي(، فإن للتناسق البنيوي هذا في كل أبعاده تأصيال 
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متينا وتجليا من الواقع مفسرا في الجذور التي يستمد منها اللسان مكوناته، أو ما يعبر في األلسنية 

باإلتيمولوجيا. وليتبين أن المذهب العرفي واالتفاقي في نشأة اللغة ونظامها وقواعدها هو أبعد  الحديثة

ما يكون عن العلمية وعن الواقع كمنطلق وشرط في صحة القول العلمي. يقول أستاذ علم النفس 

يد وعضو مركز أبحاث علم اإلدراك في جامعة أوكالند صاحب مؤلف:)في نشأة اللغة: من إشارة ال

 :  55إلى نطق الفم(

 >> كيف تطور الكالم على األرض؟ 

ال يملك اإلنسان إال أن يتساءل متعجبا كيف اخترع الكالم، وهو يتألف من أصوات اعتباطية ال 

تحمل عالقة باألشياء واألعمال التي تمثلها؟ وعلى سبيل المثال كلمة )كلب( كما ننطقها؛ أي شبه 

ككلمات المحاكاة  -ات التي يصدرها؟ بالطبع هناك استثناءات قليلةبذلك الحيوان األليف أو باألصو

 الصوتية، ومن أمثلتها في اإلنجليزية:

Buzz  أزيز 

Hum همهمة 

Shriel صريخ 

 وفي اإليطالية:

  Zanzaraللداللة على البعوضة التي ال نراها كثيرا ولكن نسمعها غالبا. 

ما ال يدل على معناها، وهناك قول بأن الكلمات ولكن الجزء األكبر من األصوات الفعلية لكلمة 

األولى كانت في الحقيقة تحاكي ما تشير إليه، وهي نظرية تجسدت فيما أطلق عليه ماركس موللر 

 وو(. -بقسوة نظرية )البو

على أي حال يبدو هذا مستبعد الحدوث من الناحية األساسية ألن الغالبية الساحقة من الموضوعات 

ات التي نتحدث عنها ليس مصحوبة بأصوات من أي نوع. وعالوة على ذلك واألعمال والصف

 تختلف الكلمات التي تشير إلى الشيء نفسه من لغة إلى أخرى: فكلب 

     Dog      في اإلنجليزي 

Chien في الفرنسية 

Hund في األلمانية 

Kuri )في لغة الماووري )أهالي نيوزيلندا األصليين 

                                                                                                  >> 
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بغض النظر عن سؤال الخلفية وإمكان طرحه ههنا، فهذا الكالم على اعتبار مصدره والدرجة 

األكاديمية التي تمنحه ال شك حق القول حتى ال نقول امتالك سلطة إصداره برصيد أولي من 

لمشروعية، يعتبر عنصرا مثاليا عند المفككين والمحللين أصحاب النقد العلمي خاصة المصداقية وا

منه غير البحث، ونعني هنا تخصيصا العلوم اإلنسانية التي الزالت مفتقدة لضمانات واضحة في 

حفظ صحة ممارستها وكفاءة المدعين العمل في إطارها، وليست المدة في التحصيل اإلسمي بشيء، 

لمنطق كأول هذه الشروط والضمانات في سالمة هذا التحصيل لحصول الحد األدنى من فإن مادة ا

المردودية يكاد ال يكون إال إدراجا مقرراتيا من غير حقيقة، وهذا أمر معلوم، ولكن أكاديميا وتعليميا 

يتم التغاضي عنه؛ فليس لذلك من خطر يخشى عليه عمليا، لكن الحقيقة هي شيوع وغلبة الوجود 

وهمي خاصة فيما يسمى تسمية إشكالية قصوى بالمثقفين، والحق الذي به تنشطر النواة أن مسارا ال

ليس فيه سوى تصفح المؤلفات التي تصنف بالمعيار العلمي والمنطقي ضمن الفكر األدبياتي ال 

م تخرج عنه، ليخرج صاحبها ذاكرة أكثر منه جهازا تفكيريا وعقال ليس يحمل إال أسماء من قرأ له

أو من أمر أن يقرأ لهم، وإال مفاهيم وألفاظا يجترها اجترارا وهي زاده إذا ما سئل بالحال واستحال 

هل هذا المسار له من الكفاءة؟ وهل يا ترى له من قوة في  !مدافعا عن لقبه الجامعي وعن شهادته

 التأثير والتجديد العلمي القائم على أساس الواقع والحق والمنطق؟

قرره على وجه عام، ذلك أن موضوع علم النفس وعلم اإلدراك ليس يكون التصدي له نقول هذا ون

إال بتكوين علمي بحث. بيد أنه ال يحق بحال أن يغلب الجانب النفسي وجانب الخلفية مهما كان 

 أساسها على الصبغة العلمية حتى الخروج من جوهرها وحقيقتها.

ما يزيده فحشا في كلتي الحالتين هو المستهدف الخطابي إن الخطأ هنا في كالم األستاذ خطأ فاحش، و

 وطبيعة المتلقي ولو باالعتبار الرسمي الجامعي. 

لنتوقف هنا بعض الشيء ما دمنا على صلة قريبة بعلم اإلدراك لنفسر من خالل هذا المثال بالضبط 

الشروط  كيفية وطبيعة التشكيل لحقيقة ما في اإلدراك والعقل عند شخص معين على مستوى

المتفاعلة المنتجة للحقيقة المدركة. إن االعتماد باألساس يكون على المعطيات المعرفية المكافئة 

معلوماتيا لعنصر الذاكرة، وعلى قوة التحليل المنطقي؛ والمقولة األعمق المعبرة هاهنا هي المسندة 

 لسقراط: )المعرفة تذكر والجهل نسيان(.

األصل في اللغة إذا ما أثبتنا أهليته وشرط التحليل المنطقي لزم إن صاحبنا في جوابه على سؤال 

انتفاء المعطى العلمي المعرفي مطلقا أو اعتبارا، معطى واعتبار المقولة النسبياتية للغة المشهورة 

فاأللسن واللغات واللهجات قانون وروح نسيجها سابير وهامبولد.  -عند األلسنيين والمرتبطة بوورف

أ وقانون التناسق الوجودي كما يتناسق لون اإلنسان وغطاء بيئته النباتي مع هذا المجال وتكوينها مبد

 -الحيوي والطبيعي الكلي. فكل لسان هو نظمة بيانية، وداخل هذه النظمة نجد التناسق الداللي

؛ ومن ثمة يتضح ويصبح هذا الدليل المزعوم في الصوتي)الفونولوجي( مهيمنا تاما وقانونا غالبا

ختالف إسم الشيء ذاته ونطقه طبعا استجهاال مغرضا أو جهال وغباء بينا أو هفوة وزلة واضحة. ا

فمثال اختالف المنطوق في مختلف منطوقات اإلسم الدال على الكلب في اللغات المختلفة كمثل 

نظمة اختالف العدد ومنطوقه لنفس الجوهر الكمي في النظمات الرقمية المختلفة؛ فالكم العددي في ال

 (.3( في النظمة ذات األساس ثالثة )21( في النظمة الثنائية، و)111( يصبح هو )3العشرية) 
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كذلك فالتقارب في اسم األم ومنطوقه عند كل بني آدم ورغم اختالف األلسن بالنسبة للرضيع الذي ال 

دية في هذه زال في مهده إنما يدل على قانون وحقيقة التناسق، حيث أن المجاالت والبيآت الوجو

المرحلة تتقاطع وتشترك في شروطها البيولوجية واألرضية؛ فالمكون أو البيئة يضيق حيزها حتى 

يكاد يكون ويقتصر في األم؛ وهو كذلك مقابل لالشتراك في المادة واألرقام الممثلة للصفر والواحد 

 في كل النظمات الرقمية.

و بما هو أقرب للدجل واالستجهال منه إلى العلمية، إذن فهذا الدفاع ألصحاب األصل االتفاقي للغة ول

ولجاجة في أنفسهم وكبر في صدورهم ما هم ببالغيه، ال ينطلي وال ينحصر أثره إال في وهمهم 

وعلى الذين يتبعونهم مكبين على رؤوسهم، أولئك تكذيبا بآيات ربهم وخالقهم، وهؤالء تبعا لهم 

ي جذور الهوية التواجدية التاريخية والعلمية، واألمة بدونية ليس فحسب تقصي العقل، بل هي تنف

اإلسالمية لم تبلغ ما بلغت من أوج الفكر الحضاري في بنائه وقيمته إال ألنها نهجت في فكرها 

ومنهاجها العلمي حقيقة التجلي القانوني ألحادية الحق القانون المسير للسموات واألرض وما فيهن، 

ي لمنظومة التحليل للعالم الفلكي والفيزيائي الكبير كبلر، وال زال وإن وهو المستند الحدسي والتفكير

 56[لم يزالوا يتكاتمونه ويجحدون.

يظهر لك مدى التخبط في قول الجابري: ومن هذا الموقع  

 

فقول ابن فارس والزجاج والفراء من مشكاة واحدة، فعالقة السلب للقراءة والكتابة وللعلم والكتاب واحدة 

ولكن التمثل غير السليم المستقر في مدرك الجابري وتصوره  ،المعجمية بذات المادة 'أم' في الصلة

 -جده يقول: "أن لفظ 'األمي'علة وراء هذا الخبط والخلط، حتى أنك تاللغوي لمعنى االصطالح هو ال

مصطلح قرآني خاص." وإنه حقا لقول ُعجاب. -مفردا وجمعا  

المركب وهذا الصلف الذي ال حد له حين يتوجه هذا الرجل وبحجم  ومن هذا يتبين لك كم هو هذا الجهل

وما يستوي ما يقابل به الظالم النور،  بمثل واإلدراكية حتى، حين يتوجه هذه العوائق العلمية الصرفة

بهذه التعابير 'العقل المكبل' و'األفكار المتلقاة'، التي ال تخرج بحسب األعمى والبصير واألصم والسميع، 
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ها  )أي التعابير( عن كونها انعكاسا باطنيا عن الذات، وذلك ما هو مؤكد من خالل كون الكتاب شروط

 كله وراءه أنا نفسانية العقالنية.

الغياب للعقل المنطقي كشرط في اآلن التفكيري والتواجد العقالني التحييني في هذا و ،هذه الالعقالنية

اإليماني والبالغي، كله أودى بالجابري  :ين والعارضينذي الشعبت يالفكر، إلى جانب العارض اإلدراك

علمية قبل قيمته شهادات تفصل في األمر' وبهذا الصلف السمج البعيد عن خلق ال -3في العنوان الجزئي '

:إلى ضالل ذي شعب ال يبصر كأنه يخطو بليل بهيم. واقتصادا للجهد نشير إلى ما يلياألدبية، أودى   

تنباطية بين انتشار القراءة والكتابة في قريش بإثبات أو نفي أمية رسول هللا صلى ال عالقة منطقية اس-1

ثم يدل كذلك على فراغ وانعدام البعد المعرفي  ،هللا عليه وسلم. وهذا العارض فيه علمي يخص المنطق

علم النوراني بحقيقة النبوة واالصطفاء اإللهي، ومن لم يك له نور من هذا فال حظ له وال وصل له ب

.كلها فدونه حجاب ال يخترقه إدراك المحجوب على مسافات العوالم واألكوان ،الوحي  

كتابة وثيقة صلح الحديبية دليل مقلوب عليه بثبوت سؤاله صلى هللا عليه وسلم عن موضع الكلمة. فهذا -2

د من الروايات. قوله 'فمحاها وكتب النبي )ابن عبد هللا(' وغيرها مما ورهو الحامل لما بعده من توجيه 

فهذا هو المنحى الصحيح ليس العكس باعتبار أن األدلة بدرجاتها، وال يؤخذ دليل أبدا استقالال، بله إن 

ويدرك كون النبي  ،ويدرك حقيقة النبوة ،الذي يؤمن بالعقل والمنطق ما أنكان هذا موقعه وهذه درجته ك

جبريل من الوحي والقرآن، ونزلت في هذه صلى هللا عليه وسلم كان يخشى النسيان فيما ينزل عليه 

الحقيقة الثابتة ثبوت الحق الذي به قائمة السموات واألرض وما فيهن؛ ولو كان رسول هللا صلى هللا عليه 

قى عليه من القرآن والوحي الكريم؛ حفظا لما يلاضطرارا توسل الكتابة لخشي النسيان و وسلم كاتبا ما

:في تفسيره قال القرطبي  

أي القرآن يا محمد فنعلمكه }فال تنسى{ أي فتحفظ؛ رواه ابن وهب عن مالك.  {تعالى:}سنقرئكقوله >

من الوحي  أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ بأن أعطاه آية بينة، وهو وهذه بشرى من هللا تعالى؛ بشره

مخافة أن  فيحفظه وال ينساه، وهو أمي ال يكتب وال يقرأ. وعن أبي نجيح عن مجاهد، قال: كان يتذكره

ينسى، فقيل له كفيتكه. قال مجاهد والكلبي: كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي 

وسلم بأولها، مخافة أن ينساها؛ فنزلت }سنقرئك فال تنسى{ بعد غ حتى يتكلم النبي صلى هللا عليه لم يفر

<ذلك شيئا، فقد كفيته.  

قيقة من اآليات والحقائق المثاني في لقرآن؛ كيف وهذه اآلية والحرآن لمن تفسير الق وليس أعلى درجة

القرآن المبين؛ ذلك ما يعلمه ويفقهه أولو العلم من قوله تعالى:}وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك 

(12(، وقوله عز وجل:}ال تحرك به لسانك لتعجل به'{)القيامة111وحيه'{)اإلسراء  

ابن كثير:قال    

أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد األشج, حدثنا أبو يحيى التيمي, حدثنا موسى بن أبي عائشة عن سعيد قال ابن >

بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يلقى منه شدة, 

أوله قبل أن وكان إذا نزل عليه عرف في تحريكه شفتيه يتلقى أوله ويحرك به شفتيه, خشية أن ينسى 

وهكذا قال الشعبي والحسن البصري  :}ال تحرك به لسانك لتعجل به{، يفرغ من آخره فأنزل هللا تعالى
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ية نزلت في ذلك. وقد روى ابن جرير من طريق ذه اآلوقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد: إن ه

قراءة مخافة أن ينساه فقال العوفي عن ابن عباس }ال تحرك به لسانك لتعجل به{ قال: كان ال يفتر من ال

أن نجمعه لك }وقرآنه{ أن نقرئك فال تنسى.< هللا تعالى: }ال تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه{  

وبالمنطق والعقل بما يقتضيانه من المعيار العلمي في االستدالل، فهذا هو الذي يفسر ويوجه به القرآن 

ب وال تخطه بيمينك' إذا الرتاب المبطلون' بل هو آيات في وقوله تعالى:}وما كنت تتلو من قبله من كتا

>فالحاجة إلى هذا  (: أما قوله:15-19)العنكبوتصدور الذين أوتوا العلم' وما يجحد بآياتنا إال الظالمون'{

النوع من الدليل غير قائمة، فضال عن أن معنى اآلية ال يخدم هذا "الدليل"، كما سنرى الحقا.< فقد رأينا 

يصل من القضايا  فهو لنا افتقار البنية التفكيرية والمنطق الداخلي للجابري لألنساق المنطقية، وتبين

حقائقيا، بل ورأيناه ما مرة يسوق من األقوال واألدلة ما  والمقوالت فيما حسبه استنباطا بين ما ال يتصل

فحواها العلمي اها الحق؛ وهو مقلوب عليه؛ فإن هذه اآلية الكريمة وهللا تعالى جعلها كذلك آية بمعن

المنطقي هو إبعاد وتحييد ارتياب المبطلين بثبوت أمية النبي عليه الصالة والسالم؛ فيكون بذلك التحليل 

شرط:والفقه اللغوي ملزما ك  

إن صيغة فعل 'ارتاب' 'افتعل' هي الصيغة التماسية الواصلة بين الصيغ االنعكاسية والصيغ العلية، حيث  

نعكاسية والسعي واإلرادة كعلة في الفعل واإلحداث، والمثال األوضح في هذا الصنف تجمع بين اال

الصيغاتي ومحموله الجهاتي فعل 'اختلق' أي خلق لنفسه أو من عند نفسه. وفي اآلية نلفي كلمة 

نحو قوله تعالى:} ويجادل الذين كفروا 'المبطلون' على كمال التناسق واالتساق مع هذا المعنى على 

( أي أن عدم تالوته صلى هللا عليه وسلم ألي كتاب وال خطه من 44باطل ليدحضوا به الحق'{)الكهفبال

من شأنه في الحق وعند العقالء والمناطقة ال اللفظانيين والمتفلسفة الوهميين، من شأنه إبعاد وتحييد قبل 

الحق، الذي يوقن به  أي مجال إطالقا لهذا السعي في خلق الشك والريب، سعيا بالباطل ليدحضوا به

المصير:}وجحدوا بها واستيقنتها  هللا  العقالنيون والمناطقة، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر، وإلى

( }وما كان لنفس أن تؤمن إال بإذن هللا' 11' فانظر كيف كان عاقبة المفسدين'{)النملأنفسهم ظلما وعلوا

(.144ويجعل الرجس على الذين ال يعقلون'{)يونس  

ا فقول الجابري وزعمه كون اآلية ليس يقوم عليه دليل إنما هو في حقيقة األمر عنصر بياني يعطي وإذ 

تأطيرا واضحا على أجلى وأدق ما يكون لعقل الجابري في السلم المنطقي واإلدراكي. وهذا لعمري من 

يل على عدم عقالنية فهذه اآلية الكريمة دل قوة الحق ومناعته الذاتية وكان هللا تعالى بكل شيء محيطا.

وعارض  في هذا الكتاب ككل، ألنه سعي إمكان مجاله منعدم عقال، هو بالمنطق إما جهلسعي الجابري 

األول فدون صعوده وتلقيه العارضان  أيوعلى  سعي في إبطال الحق بالباطل.جحود وأو  ،إدراكي

  والثاني.

أما قوله: -3  
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 ثر االستداللي، وإلى كون أثري الشعبي وأبي كشة السلوليفباإلضافة إلى لزوم األخذ بدرجة األ

 ، وذلك مما ذهل عنه الجابري ولم ينتبه إليه، إفادتهما معاألن إفادتهما معا ،دليلين مقلوبين

'ما  :وقوله رفهذا هو المفاد المعلوماتي للتعبي مني للحدثين خارج مجال الالإمكان؛التأطير الز

على رسول هللا صلى هللا عليه ووفود عيينة بن حصن  ،لم حتى'مات النبي صلى هللا عليه وس

وإذن فالنقيض هو الحكم الساري  كان على أخرة من الرسالة ونزول الوحي الكريم.وآله وسلم 

 في هذا المجال بالنسبة لمرجع األثرين. 
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ية معيار بشروكذلك فمن أهم وأبرز المعايير العلمية في األحكام المتصلة مجاالتها باألبعاد ال

األنبياء الرسل وللرسول صلى هللا عليه وسلم بما يتميز به  وعالوة على التميز التسديد والتقريب.

ومخاطبته لكل  ،عليهم السالم من المعجزات وخرق العادة كنبع الماء من أصابعه يديه الشريفتين

ب على المجال، كما قوم وقبيلة من قبائل العرب بلهجتها، فإن الحكم العلمي يكون بالحال الغال

وعلى كثرة ما يحتكون به من استلزامات من  أنك كثيرا ما تجد الشيخ األمي والعجوز األمية

التوقيعات وقبيل ذلك، غالبا ما يحاولون اكتساب مهارة كتابة أسمائهم وقليل مما سوى ذلك، وهم 

ا في شأن ناهيك عن شرط األهلية هن ن وحكمهم التوصيفي العلمي األمية.في ذلك أميو

خصوصية وشرف الموضوع الموجب للعقل المؤمن، الذي يمتلك التصور الحق للنبوة، 

على التوافق العلمي هو فاالختزال للمسافة الفضائية الفيزيائية والوجودية في اإلسراء والمعراج 

ه من شرنا إليالقراءة والكتابة كما أ والتصوري باإلختزال للمسافة التعليمية والتكوينية لمهارة

 قبل.

أما ما ذكره عن القرطبي من قول القاضي عياض فيما يروى من قول النبي صلى هللا عليه وسلم 

لمعاوية، فإنه وإن أقر به من حيث البعد القراءاتي واالستنتاج فهو قول فاسد، علته قصور البعد 

لبعد الرسومي ، فااإلدراكي والعقلي في التمثل الرسومي للبيان اإلنساني في جعله رسما واحدا

، أي أنه قبلها متعدد ال قبلها ليس إال مظهرا سيميائيا ال يأخذ بنيته التناسقية إال داخل نظمته ككل

، يكفي في فساد هذا القصر في التصوروبرهانا بديهيا اإلمكان اتفاقي عرفي الوضع. ويكفي بيانا 

التعبير الفني بكل صيغه وألوانه. فيه  

لحديث البخاري: "الدجال ممسوح العين، مكتوب بين عينيه كافر، ثم وهكذا فإن إيراد الجابري 

قد مات وشرنقة هذا البعد على أنه مما ال شك فيه، يدل ر، يقرؤه كل مسلم" -ف -تهجاها 'ك

اإلدراكي والعقلي لم تتفتح لديه، وهي كما هو مسطر عند علماء اإلدراك شرط مرقاة للتواجد 

يه أن ينتبه فقط إلى قوله صلى هللا عليه وسلم "يقرؤه كل مسلم" الفلسفي، بل إن الجابري كان عل

 فماذا بعد العقل والمنطق إال الالعقالنية والالعلمية.

في  يتمسك به من أوهى األدلة بمعايير االستدالل إذا رأيناه يبحث عن أي شيء فال عجب إذن

: "هلموا أكتب لكم كتابا .." إنه يكفي في فقه وتأطير قوله صلى عليه وسلم مقام من القول عظيم؛

وهنا بالمعيار المنطقي الصارم، يكفي المعنى الذي يحمل عليه في العقول السوية واألفهام 

قوله تعالى:}قالت يا أيها المأل إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم هللا البالغية 

لكتابة هنا على ما يسميه البالغيون ؛ فإن إسناد الكتابة وفعل ا(34-25الرحمان الرحيم'{)النمل

 باإلسناد المجازي والمجاز العقلي.

قوال التي ساقها وكل ما تبقى من هذا الفصل له في كل شيء منه ومن عناوينه رد مما سبق؛ فاأل

واالستشهادات المتفاقمة على غير معيار الحق بإقحام أسامي وأقوال لبعض من العلماء األجالء، 

فالمنطق هو ميزان قبل كل شيء. ومن يجعل الداللة  .ي العقل والمنطق شيئاكل ذلك ال يغني ف

وقد رددنا بحمد هللا  لذي استشهد بالقول استشهاده باطل. ذلكوا ،المعجمية اصطالحا فقوله خاطئ

في رده  على ابن تيمية رحمه هللافي الجزء األول من 'تذكرة العلماء في الربانية والمنهاج'ومنته 

الميز بين الحقل الداللي واالصطالح. كذلك فقول اآللوسي البغدادي  هو أدنى من ُبعدللمجاز، و

ثم إن الجابري إن كان فيلسوفا أو عد في واقع العقل  آنفا. البيان بخصوصه رحمه هللا قد تم

العربي التعاصري كذلك، فإن هللا تعالى ينهى عن اإلمعاتية والتقليدانية، ويأمر بالربانية شرعة 
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اريخ التواجدي؛ ماكان سقراط إمعاتيا وال هاجا للعقل المسلم المستخلف في األرض بمعنى التومن

تقليدانيا حين شهد بالحق، وما كان أرسطو مستلبا باألرضية والترابية حين رفع بصره إلى 

 حقوما كان ابن سينا بينه وبين ال هو الغاية وإليه المصير، السماء فقال:" ذلكم أو ذلك هو هللا"

ق، وبانجيابه وضموره يكون الفناء. فاألخذ من حين قال: إن الوجود والكون قائم بقيام الح حاجز

اآلخر والتفاعل والحركية الفكرية والعلمية من البديهيات، لكن بكينونة وتواجد عقلي راسخ، 

ت وبفحص وإرادة تكسب األنا فاعليتها الوجودية االستخالفية والحضارية. فاإلنسان والعالقا

، هذه الشروط اإلنسانية والتاريخية، كل ذلك في تأويله وحقيقته شروط وأحوال تواجدية

       واألحوال ال يحددها إال الفكر في قوته واستقالليته.
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 الباب الثالث

 

شرط الظاهراتية في أركان اإليمان والمجال الخطابي للمؤمنينبطالن   
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 الفصل الخامس

ظاهراتية مصادم لخطاب مجال اإليمان المستلزم للتصديقمعرفي لل–الشرط ما قبل   

 التصديق فرع المعرفة

 

اتيةخطاب الحكيم: اإليمان موجب المعرفة والمعرفة نقيض خطابي للظاهر -1  

أبرز رائز في التصنيف االجتماعي لسنية الحديث أن إذا كان من الحقائق العلمية المثبتة في علم األ

فهذا  معجمه وقاموسه. حتى جاز على المجاز تحديدا وبالخصوص أن لكلّ  ،ةوالنفسي والسياسي هو اللغ

مقدساتهم إال و ال في وجدانهمالمسلمين و دينالقاموس الذي غمر الكتاب من أوله إلى آخره لم يرقب في 

مالك بن نبي ث من "المنهاج" حين عرضنا لكتاب وال ذمة. ولقد كنا من قبل قد أشرنا في الجزء الثال

ه متحفظ عليه وأنه ال يطلب ل ،هللا "الظاهرة القرآنية" كون هذا العنوان وهذا اللفظ "الظاهرة"رحمه 

األوروبي وفي شروط تاريخية محددة:ن أمكن إال في المجال الخطابي مستساغ إ  

كذلك ال مندوحة بخصوص كتاب مالك بن نبي الضبط السليم لمعنى الترجمة للكتاب كخطاب وظيفي، > 

ضابط التوافق بالمجال الخطابي في لغته ودينه وشروطه التاريخية، فبدءا بعنوان الكتاب،  أي باعتبار

وهو المثال الواضح في هذا العامل التوافقي الترجمي، الذي تصبح معه الترجمة مرادفة للقراءة، هذا 

ظ في الخطاب العنوان إنما هو للمجال الخطابي لألصل الفرنسي للخطاب، الذي ال يحق أن ينزل لفظا بلف

العربي اإلسالمي، الذي فيه القرآن العظيم هو الحق المبين وهو النور والحقيقة التي تعلو كل الحقائق 

الشهودية، فلفظ الظاهرة هنا ال يصح ترجمة، كما أنه ال يغّرن أحدا هذا التعريف الخاطئ المقدم لمعنى 

الحيثيات الوجودية، فهو من حيث اللغة ولفظ الظاهرة كأنه تعريف علمي كونها الحدث المتكرر بنفس 

والبيان مختلف ومتناقض. فالترجمة مثال للعنوان الفرنسي باإلعجاز القرآني جائزة وربما يكون غيرها 

أنسب وأصح. ومثله تعبير 'الحالة النفسية' للنبي صلى هللا عليه وسلم، التي ال تتوافق والدرجة المسلم بها 

ي بما يليق بمقام األنبياء الوجودي، فصفة ولفظ 'النفسية' أسلم منها واإليمان بوجوب حفظ شخص النب

تعبيرا وأصح في العلمية لفظ وتعبير 'الشروط أو الحالة الوجودية'؛ هذان مثالن توضيحيان لصبغة 

الخطاب الموجه بغرض الدعوة بالحكمة مراعاة لمجال خطابي على التو خرج أهله من هول الحرب 

ل بينه وبين القرآن العظيم مسافة وبعد ما بين غير المسلم واإلسالم، فمن باب الحكمة والهلع النفسي، مجا

أن يكون قاموس خطابه من ذات لغته ومفاهيم علم النفس التي وجد فيها الغربيون بلسما نفسانيا في هذه 

قول سبحانه روبا واإلنسان الفرنسي منها تحديدا، كما يوالفترة الرهيبة وكآبتها التي خيمت على كل أ

وتعالى:}وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبين لهم' فيضل هللا من يشاء ويهدي من يشاء' وهو 

(، فالترجمة هنا ليست ترجمة معجم بل هي ترجمة لمنهج ومنظار فكري يهم 4العزيز الحكيم'{)إبراهيم

الوضع النسبي إليها هو المحدد أعظم حقيقة وجودية ليس المسافة عنها للناس واحدة، هذه المسافة وهذا 

للغتها ومعجمها وقاموسها تجليا للحكمة التي قرنها هللا تعالى بالقرآن والكتاب في عشرين موضعا من 
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القرآن الحكيم. فالترجمة البد أن تؤخذ هنا ال ترجمة لأللفاظ، بل نقال وقراءة للخطاب بمقتضى أن 

57تناسق الكوني.<الخطاب ومجاله كليهما يحكمهما مبدأ وقانون ال  

في تقديمه لكتاب مالك بن نبي "في مهب المعركة": مر مسقاويعوإن هذا بالتحديد هو ما نوه به   

>أصدر بالفرنسية في تلك المرحلة "الظاهرة القرآنية" ليضع للشباب الجزائري المتصل بالمنهج 

58الديكارتي، ضوابط تمسك في نفسه عروة العقيدة<  

ال ينبغي لرجل يعتبر ذا في كتاب "مدخل إلى القرآن الكريم" ة في الخطاب هذا اإلخالل بشرط الحكم

ال يحق إطالقا أن نتكلم عن رسول هللا صلى  هفالتقدير السوي أن مراس طويل وراسخ في العلم والفكر.

ال يحق  ، ونحن األسوة والقدوة العلمية والتعليميةألمتنا، في خطابنا  -ميبأبي هو وأ- هللا عليه وسلم

بهذه الصيغة والبيان كما نعرض لفالن من الناس، وبذات المادة التي استقر وتعارف إطالقا أن نتكلم 

يقول هللا تعالى:}إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا  أنها من مختص عيادات الطب النفسي؛الناس 

ل جالله:}إن هللا ومالئكته { ويقول ج5-9باهلل ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيال'{)الفتح

يصلون على النبي' يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما' إن الذين يؤذون هللا ورسوله لعنهم هللا 

(43-42في الدنيا واآلخرة وأعد لهم عذابا مهينا'{)األحزاب  

ثيري والبعد المسافاتي بين الداللية المباشرة االنفصال التأ ن لفظ )الظاهرة( من أهم إيحاءاتهأوال ليعلم أ

لهذا  مالزمفي عموم المعجم والقاموس  فهو الذات البيانية وذات الظاهرة،  

:59الجابري ولسانه ومكنون طموحه الغريب والعجيب والنادر؛ وهذا كالمتمثل  فهوخرج عنه، ال ي  

 

                                                           
32ص -ظرية التفصيل في علم التفسيرالجزء الثالث: مفاتيح علم الكتاب، ن -تذكرة العلماء 
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، نه كالم هللا تعالىأل بل من أعرف المعارف أنه عنده معرفةعنوان الكتاب يقتضي كون القرآن الكريم 

باإلحالة  <وإذا نحن انطلقنا . . . لحظة البداية: >وقوله بيرها تعفيهف أما طيات الكتاب الذي هذا عنوانهو

من و، على اإلنكار والتنكير الدال وعلى نحو توظيفي غير خفي ،ن هذه الظاهرة(البالغية للتركيب )ع

و)هذه( أداة اإلشارة الدالة  ،عن( الغيرية والمباينةخالل هذه المتوالية المصرة والقصدية الصريحة ب)

ولفظ الظاهرة كما هو في  ،على إنكار ما أضيفت إليه ألنها كالموصول يتوصل بها لتعيين المشار إليه

حمل عليه ، وهذا هو ما تُ أما باعتبارها مفهوما .المعجم اإلنساني كله تدل على النادر والمثير والمدهش

بالشق الفلسفي للظاهراتية.لنقل في بيان تفكيره، فهي تأخذ  في كتاب الجابري أو  

.                .                  . 

  الحقة لفلسفةالفضاء المطلق لمن التقطيعي المادي الظاهراتية  عدموقع بُ  -2

ا من نقإذا انطلالظاهراتية من حيث تأصيلها العلمي الظاهر وعلى مسار المقول الفلسفي و

وليست هي  لصوري للشيء في الفضاء الفيزيائي،باعتباره الظاهرة اإلسقاط ا (م1941-م1321)60كانط

-م1334)عند هيجل لمنتظمة من خالل قوانين معينة؛ ثمإياه، وكون الطبيعة هي مجموعة من الظواهر ا

 بذوات الظاهرة والمسار التاريخي لهذه باعتبارها دراسة التحوالت في العالقة اإلدراكية (م1931

( بالمستويات أو 1539-1945التحوالت كمسار لتكوين الفكر اإلنساني، وصوال عند إدموند هوسرل)

النفس كذات وجودية تماسية بالعقل والحواس:  ،المراحل الثالث بين لوحتي والقطبين األنطولوجيين

ن وجود التقرير فالظاهراتية وبالرغم م .فالصعود، أو ما سماه هو بما ترجم بالتعالي ،فالتحليل ،الوصف

 عند هوسرلمجموع ظواهر منتظمة بقوانين( و )الطبيعة :لحقيقة االنتظام الكوني الوجودي، عند كانط

ع، المنطق، العقل، الفكر، وهذا قول قوي جامع وواصل بين )الواق ،)المنطق هو النحو األصيل( :بقوله

شرط االبتداء المعرفي  نفي منبالرغم من هذا، فإن الظاهراتية كمقاربة معرفية تنطلق  اللغة(؛

مما يستلزم منطقيا تحييد شرط اإليمان، ألن اإليمان مستلزم للتصديق بل لليقين، والتصديق  ،واإلدراكي

المعرفة. منطقا إنما هو فرع  

  ومنه االستنباط:

ث.مراحلها الثالمن بعده وعلى أساسه لتتم  ة،ما قبل معرفيكينونة أساسها الفلسفي شرط  الظاهراتية  

يسوغ لفظ "الظاهرة" عند مالك بن نبي؛ فالمجال الخطابي ابتدائي دعوي: بهذا يتم فهم واتضاح لماذا 

(؛ ولماذا يحرم 124}ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن'{)النحل

به والمؤمنون' كل شرعا وعقال في خطاب المسلمين، ألنهم مؤمنون:}آمن الرسول بما أنزل إليه من ر

للمنطق  (؛ بل إن من القوانين األساس291آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم االخر'{)البقرة

حقيقة إال باإلبالغ وكل إرسال، بالمعنى المعلوماتي، ال يكون  أن الحقائق تبع لمصادرها؛ ةلمعرفول

أي بالغ اإلرسال ليس من عائق  ،حكيموجامع البيان في هذا هو أن القرآن كتاب عزيز  وحصول التلقي.

كنا معذبين حتى نبعث  إدراكي وال معرفي وال خلقي حائل دونه، فالجزاء يكون بالعدل:}وما

، أم أن العقل البشري يعلم أكثر مما يعلم خالقه سبحانه وتعالى من شقوق ومقاربات (14)اإلسراءرسوال'{

                                                           
بالطبع يجب الحذر والتمييز بين التأصيل للمفهوم الفلسفي العلمي للظاهرة وبين التمثيل الفلسفي التجاه الظاهراتية 
60

  



  الجابري دون عتبة القرآن الكريم والمرجفون في الفلسفة

 

74 

 

ة الخلقية لإلنسان:}أال يعلم من خلق' وهو اللطيف إدراك الحق، وهي كلها مرتبطة باآلليات اإلدراكي

(؛}أم تنبئونه بما ال يعلم في األرض أم بظاهر من القول' بل زين للذين كفروا مكرهم 11)الملكوالخبير'{

وصدوا عن السبيل' ومن يضلل هللا فما له من هاد' لهم عذاب في الحياة الدنيا' ولعذاب اآلخرة أشق' وما 

(، ويقول جل جالله وإليه المصير:}فمن أظلم ممن كذب بآيات هللا 34-31ق'{)الرعدلهم من هللا من وا

وصدف عنها' سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون' هل ينظرون إال أن 

لم تكن  يمانهاك ال ينفع نفسا إرب المالئكة أو يأتي ربك أو بعض آيات ربك' يوم يأتي بعض آيات تأتيهم

؟(145منت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا' قل انتظروا' إنا منتظرون'{)األنعامآ  

: >وما يجمع شرط اإليمان هو الذي يفسر كونللخطاب للظاهراتية، التحييدي وهذا الشرط في مرجع ا

وهو الذي  61<سه أكثر مما تجمعهم وحدة المعتقدالمفكرين الداعين لها لجوؤهم إلى المسعى الفكري نف

طي تأطيرا من خالل معيار الواقعية والعملية في الفكر ومن خالل قانون التوافق، يعطي تأطيرا لمن يع

علم المقارن لألديان موصوال بطبيعة اليفقه حقيقة اإلبستمولوجيا والفقه المفاهيمي، لمقولة وشبه مفهوم 

بدا عن االنتماءات والمواقف األمر بمقولة حوار األديان، ألن المقاربات والمناهج الفكرية ال تنفصل أ

خاصة في قطبي اإليمان والتصديق مقابل الكفر واإللحاد. ،المحورية  

فإنما يدل على مدى إمكان تداول  ،فهو قول إن دل على شيء ،وكذلك فالقول بأن الظاهراتية طور فلسفي

ويدل بكل وضوح  .ون أنهم ذووهايعتبر في مجالها وعند منأحكام خاطئة تمس مباشرة بحقيقة الفلسفة و

وبدليل الواقع أن القول الفلسفي بدوره لم يسلم من التقليدانية المنافية للممارسة الفكرية العقالنية والعلمية. 

لمعرفة، ليست قطيعية لموضوع اإلدراك واالتعريف والتحديد العلمي الدقيق رؤية تفالظاهراتية من حيث 

لألنا والنفس اإلدراكية الحواسية المشهود والمستشعر بالنسبة . بل إنها من انطالقها من ال تعدوه إال ذلك

للنظام والبناء الفلسفي  وهذا من أهم مرتكزات الوضع الفلسفي لفيورباخ في نقده المصنوعة والمكونة،

لهذا الظاهر والمشهود ككل، فإنها بذلك  عدم تجاوزها إدراك الرابط العقلي المنطقيمن حيث و الهيجلي.

جزئية وقاصرة، ألن التقطيع كما هو واضح في الهندسة الوصفية ال يمثل وال يعطي  ال تكون إال

إنما هو عتبة  ،اإلحاطة بالموضوع وإنما بعد ومنحى معين، والمنطق كوسيط وقانون مهيمن على الطبيعة

 وهذا الذي ينبغي أن يوجه ويؤطر به معنى ومنطلق التفكير الفلسفي في أصوله وفي الفلسفة األولى.

عقالنية الواقع والوجود، أي باعتبار قانون التوازن الكوني، ال بالقراءة النقدية المغرضة بوصف هذا 

فالنقيض التاريخي واالنتظام المعقلن المحكم الحكم عند هيجل بالموقف المحافظ والرجعي المبرر للواقع، 

ع الالحق للسابق، والثاني شرط قيام بنفي الوض للتاريخ والكون كالهما مبدآن كونيان،  أولهما مبدأ التغير

التاريخ ذاته باعتبار الزمن ليس إال بعدا جزئيا في وعاء وجوده وكيانه، وذلك هو مبدأ التوازن. وهذا 

بالضبط هو الذي يصل المنتهي بالالمنتهي، الذي مثل عند فيورباخ إشكاال واعتبره من مشكالت فلسفة 

منفذا نحو الالنهائي، كما أن هذه النقطة أو الحدث الوجودي  هيجل؛ ذلك أن في كل نقطة من هذا الكون

في على مسار معنى الحدث في النسبية العامة ألنشتاين، إن هو إال تفصيل تنزلي واختراقي للالنهائي 

شروط وإحداثيات وجودية، تتصل من خالل مجال فوق الزمكان وفوق الحادث اتصاال سرعته 

لإلنسان في اختياره الوجودي وتغييره، مما فسرناه في حل إشكال القضاء الالمنتهى، أي بمسؤولية كاملة 

                                                           
: الفينومينولوجية ونظرية المعرفة أو مدخل إلى الظاهراتية2445نوفمبر، الثالثاء  -موقع   Libre penseur  
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اإلشكال الذي يمثل سقف الفلسفة ودرجة اإلدراك اإلنساني إلى اليوم، مما نلفي له تعبيرا واضحا  والقدر.

:62فديريكو مايور وهو يقدم لكتاب إيرفان الزلوفي هذا القول ل  

Le destin n’est pas une fatalité. Tout au moins, il peut ne pas l’ètre et là reside 

notre grand espoir et notre grand trouble. 

هي صورة للمنطق الداخلي، على مستوى العقل فالبيان من حيث البنية المعجمية التناقضية دالليا ومنطقيا 

ى الفلسفي اإلدراكي للكتاب واإلدراك، يجلي حقيقة هذا المأزق واإلشكال، وهذا القول نظنه سقف المستو

 ككل؛ ذلك ما عرضنا له في الجزء األول من كتابنا "تفصيل الخلق واألمر".

هذا القصور للظاهراتية في جناب الحقيقة الوجودية هو ما عبر عنه برنار ديسبانيا مدير مختبر الفيزياء  

واألشد  63الفلسفي العويصسابقا والمختص بحق في هذا السؤال  11النظرية والجزيئية بجامعة باريز

عنتا على العامة ممن نودوا في التاريخ الرسمي بالفالسفة، الكثير منهم، وهو في ذلك تحت كنف 

عند الحق ال بر في ذات اآلن والحقيقة عن سموقه اإلنساني قبل الفلسفي؛ وإنما القيمة عالتواضع الجم الم

لغوي بالموضوعية أو -ى تحفظ انتقالي نظامدون ذلك؛ لقد عبر عن ذلك من خالل ما أمكن ترجمته عل

الواقعية القوية مقابل الموضوعية أو الواقعية الضعيفة، هذه األخيرة التي ليست في حقيقة ومآل أمرها إال 

. وليس هذا فردانية جماعية مكافئة من حيث القيمة المعيارية للحقيقة للنسبية الفردانية أو الفردانية الفردية

أتى على أقصى القوة إفحاما، ألنه استحوذ على مطلق المرجعيات المادية، والتي ليست فحسب، فالبرهان 

والفلسفية المتخذة استداللها من استمرارية  الظاهراتية والحواسية إال أدناها، وذلك بالهيمنة العلمية

تح للحقيقة السريان القانوني للفيزياء الكمية كاستنطاق في نهاية األمر لإلبداع الرياضي كمجال منف

والوجود المطلق؛ وذلك من خالل حقيقة ومفهوم الدالة الموجاتية، التي تكافئ االعتبار الكلياني الوحدوي 

    للوجود، مقابل التجزيئة الممارسة من طرف الحواس الحواسية أو القانونية والتفكيرية المخلوقة.

زئيتها، هي منحصرة في المادي الطبيعي، إن الظاهراتية كمقاربة آلية معرفية وإدراكية، وعالوة على ج

، وجه من وجوه تحريف الحقيقة الفلسفيةال ريب هي بذلك جد منحصر من األبعاد الوجودية؛ ف بعد

 أناهلل تعالى وبالدين؛ هكذا لتفرض باإليمان با مقتضى العالقة التاريخية للغرب التحريف بقصرها على

ولو كان مرجعيتها على التفكير في أعظم الحقائق الوجودية، وبجدلية تاريخية نفسانية  العقل األوروبي

الرأس من  األولى التي هي في الفلسفة ككل بمثابة ذلك على حساب العقل اإلنساني وعلى حساب الفلسفة

ولعل أهم عنصر مثال بارز هو فيورباخ الذي نعجب كل العجب ونزداد يقينا من تقليدانية  الجسد.

فلسفي. فالفلسفة ال تحصل إال ي والمؤثر حقيقة على مدى موضوعية الدرس الالقول التفلسف وإمعاتية

صدى ألقوال قد تعتبر بحسبان رد فعل النفسي التاريخي  بشرط الجوهرية العقلية الواعية، ال المفعولية

للغرب، أقوال دوغمائية في فلك ملة اإللحاد، وبخلق مناقض للروح الفلسفية، خلق السفسطة في أحط 

، مثلما هي عليه هذه الصورة التي يقدم فيها صبغيات اإللحاد في دثار القول الفلسفي، وما هو صورها

بذلك يقينا، أوال لنقض شرط الوضوح، وثانيا للتلبيس والتمويه البياني األغلوطاتي البين والفاضح؛ فها 

در المتلقي الفلسفي هو فيورباخ ينعت بالفيلسوف العظيم فيلسوف المستقبل، وها هو الصدى حقيقة في ص
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المتحرر من  العربي؛ أليس التلقي يكون تراتبيا، والنشء يأخذ عن أساتذته؟ وإذا غاب شرط العقل الواعي

مفعولية التبعية والتلقي، ففيورباخ فيلسوف عظيم مع أنه ومن خالل كتابه " أصل الدين" تحديدا يظهر 

التفكيرية كحاجز ي حالة انسداد لحركة الحرية أنه كان مفتقدا لملكة وعامل الصعود التفصيلي، كان ف

 :64دون هذا الصعود

الدكتور أحمد عبد الحليم عطية مدخال للكتاب  وهو رجل مؤمن كما دافع على ذلك بقوة في نفسه

:65وتصديرا له، مستشهدا معبا من ورد يعلم الراسخون في العلم أنه مغلوط مادة وبيانا  

 

                                                           
29ص -المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع -دراسة وترجمة د. أحمد عبد الحليم عطية -فيورباخ: أصل الدين  PDF
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: > وبينما يرضى الجهل 66ا قالل بما قالوا أو هم على األصح لم يبالوا بماذلك كله وفيورباخ لم يب  
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وهذا الخلق الملبس العمد والمعتمد في مادة البضاعة اإللحادية المقدمة بصفة األدبيات الفلسفية الوقور 

من بانتمائها يا للحسرة للدرس والعرض التاريخي للفلسفة، هذا يجد له صورة قصوى وفاضحة بما فيها 

لكل هاته الصفات المدعاة، ولكن ال يستشعرها إال العقل الحر المتحرر من التبعية  مفارقة ناقضة

والمفعولية في الحقل الفكري، نجد هذه الصورة شاخصة بمفارقتها وهزئها وسخريتها في هذا التعبير مما 

:67أمكن ترجمته  

ط التدين<  > إنه ملحد )أي فيورباخ(، ليس في ذلك شك، لكنه إلحاد من فر  

  

إذن، فهذا المنظار الذي اعتمده الجابري واعتمد أهم مكوناته البيانية والمفاهيمية: "الظاهرة"،  

"التجربة"، "الكون والتكوين" إلخ . . كما يالحظ بالمناسبة اتفاق عنوان الكتاب، بعنوان كتاب محمد عبد 

معي مجتمع تداولته الكتابة وبيان الفكر وإنتاج جا، وهذا كله قاموس حيز فكري رحمه هللا هللا دراز

لموضوع علي  ال ينبغي البتةالفلسفي لفرنسا ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة؛ قلنا هذا المنظار 

حكيم، وليس هو بالمنظار العلمي ألنه مبتسر لشيء عظيم هو الحقيقة الوجودية. أما من حيث البعد 

      :68؟الفلسفة الحق بعداإلدراكي، فأين هذا المنظار من 

>إن التحديد الصحيح والواضح للفلسفة ولمحبة الحكمة في إطارها الحقيقي ال يمكن له أن يتم ويتحدد 

على الجهل الذي ال يفرق بين المختلف، يقول ما يلقن ويسمع، تبعية وإمعاتية ال تعي وال تميز بين حق 

 وباطل وجيد ورديء.

ث هي تفكر في الخلق واألمر هو هذا البناء من فضاء الفكر، وكان من وإن الفلسفة ومحبة الحكمة من حي

ق م( الذي يقدمه لنا الشهرستاني رحمه هللا بترجمة مقربة 434-ق م494أساطينه فيثاغورس )ولد بين

 موجزة هذا نصها:

مة >ابن منسارخس من أهل ساميا. وكان في زمان سليمان النبي ابن داود عليهما السالم؛ قد أخذ الحك

من معدن النبوة؛ وهو الحكيم الفاضل ذو الرأي المتين، والعقل الرصين؛ يدعي أنه شاهد العوالم العلوية 

  بحسه وحدسه، وبلغ في الرياضة إلى أن سمع حفيف الفلك، ووصل

                                                           
67

 FEUERBACH SA VIE. SON OEUVRE par Henri ARVON –PRESSES UNIVERSITAIRES GE France 1964 –p35 

114ص -لالجزء األو -تفصيل الخلق واألمر 
68

  



  الجابري دون عتبة القرآن الكريم والمرجفون في الفلسفة

 

79 

 

إلى مقام الملك، وقال: ما سمعت شيئا قط ألذ من حركاتها، وال رأيت أبهى من صورها        

69وهيئاتها<  

حيث البعد الوجودي، فأين هذا المنظار وأين الوجود العوالمي إلدراك الجابري ووجوده من من وأما 

 الخبر الصحيح:

بسم هللا الرحمن الرحيم>   

عن البراء بن عازب رضي هللا عنه قال: خرجنا مع النبي صلى هللا عليه وسلم في جنازة رجل من 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم مستقبل القبلة, وجلسنا حوله األنصار, فانتهينا إلى القبر ولما يلحد, فجلس رس

وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في األرض، فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى األرض 

 وجعل يرفع بصره ويخفضه ثالثاً، 

مرتين أو ثالثاً،« استعيذوا باهلل من عذاب القبر»فقال:   

ذاب القبر ثالثاً اللهم إني أعوذ بك من ع»ثم قال:  » ، 

إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة نزل إليه مالئكة من السماء » :ثم قال

بيض الوجوه, كأن وجوههم الشمس ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة, حتى يجلسوا 

وفي  -ند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة منه مد البصر, ثم يجيء ملك الموت عليه السالم حتى يجلس ع

  ,اخرجي إلى مغفرة من هللا ورضوان - رواية المطمئنة

وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه  -قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء, فيأخذها 

هل باب إال وهم كل ملك بين السماء واألرض وكل ملك في السماء, وفتحت له أبواب السماء, ليس من أ

فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها  -يدعون هللا أن يعرج بروحه من قبلهم 

16فذلك قوله تعالى: {توفته رسلنا وهم ال يفرطون} ]االنعام : -في ذلك الكفن, وفي ذلك الحنوط  ويخرج  [

  ,منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه األرض

بها على ملك من المالئكة إال قالوا: ما هذا الروح الطيب؟  -يعني  -ون بها فال يمرون فيصعد :قال

فيقولون: فالن بن فالن بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا, حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا 

ينتهي به إلى السماء  فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى

  :السابعة, فيقول هللا عز وجل

61اكتبوا كتاب عبدي في عليين,)وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون( ]المطففون : ] 

فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال: أعيدوه إلى األرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 

فيرد إلى األرض وتعاد روحه في جسده، قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه أخرجهم تارة أخرى، قال: 

 إذا ولوا عنه مدبرين فيأتيه ملكان شديدا االنتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقوالن له من ربك؟ 

فيقول: ربي هللا, فيقوالن له ما دينك؟ فيقول: ديني اإلسالم, فيقوالن له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 

هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فيقوالن له: وما أعلمك؟ فيقول: قرأت كتاب هللا فآمنت به  فيقول:

دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن, فذلك حين  وصدقت, فينتهره فيقول: من ربك؟ ما

72: يقول هللا عز وجل: )يثبت هللا الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا( ]إبراهيم ] 

  .فيقول: ربي هللا وديني اإلسالم ونبي محمد صلى هللا عليه وسلم

                                                           
الحكماء السبعة –الفصل األول  -الجزء الثاني -الملل والنحل 
69

  



  الجابري دون عتبة القرآن الكريم والمرجفون في الفلسفة

 

80 

 

  ,فينادي مناد في السماء, أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة, وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة

جل ر -وفي رواية: يمثل له  -فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره, قال: ويأتيه  :قال

حسن الوجه حسن الثياب, طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من هللا, وجنات فيها نعيم 

فيقول له: وأنت فبشرك هللا بخير, من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء  ,مقيم هذا يومك الذي كنت توعده

, بطيئاً في معصية هللا, أنا عملك الصالح, فو هللا ما علمتك إال كنت سريعاً في إطاعة هللا :بالخير, فيقول

فجزاك هللا خيراً ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار فيقال: هذا منزلك لو عصيت هللا, أبدلك هللا به 

 .هذا! فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة, كيما أرجع إلى أهلي ومالي, فيقال له: اسكن

 

إذا كان في انقطاع من الدنيا, وإقبال من اآلخرة, نزل إليه  -لفاجر وفي رواية ا -قال: وإن العبد الكافر 

من السماء مالئكة غالظ شداد, سود الوجوه, معهم المسوح من النار, فيجلسون منه مد البصر, ثم يجيء 

فيقول: أيتها النفس الخبيثة, اخرجي إلى سخط من هللا وغضب, قال:  ,ملك الموت حتى يجلس عند رأسه

من الصوف المبلول فتقطع معها العروق  -الكثير الشعب  -سده فينتزعها كما ينتزع السفود فتفرق في ج

وتغلق أبواب السماء, ليس من أهل  ,والعصب, فيلعنه كل ملك بين السماء واألرض وكل ملك في السماء

ده طرفة عين باب إال وهم يدعون هللا أن ال تعرج روحه من قبلهم ,فيأخذها, فإذا أخذها, لم يدعوها في ي

 ,حتى يجعلوها في تلك المسوح, ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه األرض, فيصعدون بها

فال يمرون بها على مأل من المالئكة إال قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فالن بن فالن بأقبح 

يا فيستفتح له فال يفتح له, ثم قرأ أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا, حتى ينتهي به إلى السماء الدن

  :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

( 04ال تفتح لهم أبواب السماء وال يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط( ]األعراف:  ] 

فيقول هللا عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين, في األرض السفلى, ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى األرض فإني 

نها خلقتهم وفيها أعيدهم, ومنها أخرجهم تارة أخرىوعدتهم أني م فتطرح روحه من السماء طرحاً  - 

 :حتى تقع في جسده ثم قرأ

( 16ومن يشرك باهلل فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق( ]الحج:  ]  

ويأتيه ملكان شديدا االنتهار  فتعاد روحه في جسده قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه

فينتهرانه ويجلسانه فيقوالن له من ربك؟ فيقول: هاه هاه ال أدري, فيقوالن له ما دينك؟ فيقول: هاه هاه ال 

هاه هاه  :أدري, فيقوالن: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فال يهتدي السمه, فيقال: محمد! فيقول

فيقال: ال دريت وال تلوت, فينادي مناد من السماء أن كذب, فأفرشوا  ال أدري, سمعت الناس يقولون ذاك!

له من النار وافتحوا له باباً إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها, ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه 

رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي  -وفي رواية: ويمثل له  - أضالعه ويأتيه

, هذا يومك الذي كنت توعد, فيقول: وأنت فبشرك هللا بالشر, من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء يسوؤك

بالشر, فيقول: أنا عملك الخبيث. فو هللا ما علمت إال كنت بطيئاً عن طاعة هللا, سريعاً إلى معصية هللا, 

راباً, فيضربه فجزاك هللا شراً ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبالً كان ت

ضربة حتى يصير بها تراباً ثم يعيده هللا كما كان, فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء 

 .«إال الثقلين ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول رب ال تقم الساعة

============= 
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 : المرجع

70< جري وأحمد والسياق لهالحديث بطوله أخرجه أبو داود والحاكم والطيالسي واآل .. 

ذاته بعد وجود وإدراك الجابري المحتجز في جحر أين الظاهراتية في وجودها وبعد إدراكها الذي هو 

"يسمعه  –: "يجلسون منه مد البصر" المادية والوجود األرضي من هذا البعد الوجودي للحديث وبيانه

ة الحقة التي مات من أجلها سقراط، الفلسفة التي كان ، البعد الذي لم تنزل عنه الفلسفكل شيء إال الثقلين"

أن اإلدراك الحواسي  -والمعرفة تذكر وجهل نسيان –معينها الحكمة وعلم النبوة. فإذا كان معلوما 

شرط االتصال اإلدراكي حيزه الشريط الذبذباتي السمعي البصري كأبسط مثال لتوضيح واستيعاب 

وبنسق عقلي هيئاتي بتصور  ،فهذا إن نحن صعدنا درجة واحدةللذوات المجسات خلقية أو صناعية، 

تم ضبط واستيعاب الهيئة العوالمية المتوازية  ،الوجود كعوالم متراكبة ومتداخلة يموج بعضها في بعض

مة فال سبيل وال مفتاح للتواصل مع القرآن العلي صال إدراكي إلى عالم وجودي؛ ومن ثاتإلسناد كل 

على البعد الوجودي واإلدراكي للحق الذي نتلوه في أول سورة البقرة:}الم' ذلك  الحكيم إال بالتواجد

(، ومنه يتبين مدى سفه وجهل من 7-6الكتاب ال ريب فيه' هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب{)البقرة

يريد أن يعرض لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وللوحي الكريم بقاموس منظار محجور محتجز في 

إذا ما عرض للتصنيف المنطقي في حقيقة العالقات اإلدراكية وعلى داللة الظاهرية ذاتها  ،ضيةحجر أر

وظلمة ومواتا:}أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في  اعتبرت عدما

م عمى' أولئك ينادون }والذين ال يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليه الظلمات ليس بخارج منها'{)األنعام (،

ورفيع  (. فلو سما الوجود العوالمي والبعد اإلدراكي للجابري إلى مقام االتصال01من مكان بعيد'{)فصلت

التجربة الدرجات الوجودية، لعلم وألدرك أن هذا القاموس بمواده "الظاهرة القرآنية" و"تجربة الوحي" و"

وأيضا  .وال تقبل علميا وال خلقا أدبيا وال فلسفيا ،بالمقام " إلخ، ال مالءمة لهاالروحية كمعاناة مع المطلق

على شريطه العقلي اإلدراكي يتلقى قوله تعالى:}فلما  كما بيناه من قبل فدون الصعود الوجودي هذا، الذي

ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم ال 

ه تعالى ومن أصدق من هللا قيال:}إنا رادوه إليك وجاعلوه من ( وقول61يشعرون'{)يوسف

(، من دونه ال يستوعب وال تحصل المالءمة اإلدراكية للعقل لقانون التفصيل، 1المرسلين'{)القصص

سبينوزا حينما قال ما نترجمه هنا نحن اتقاء ورحمة والقانون المعراج ألرسطو والكندي وابن سينا 

دالة على هللا سبحانه وتعالى؛ هذا الصعود الوجودي الفلسفي قوانيني ائن هندسي بالعقول أن الدائرة كك

ال يسيغ أبدا وبالصعود الجدلي لقانون التعارض كما حدد أساسا للتفكير الفلسفي والمنطقي السليم  القانونو

زه العوالمي للقرآن الكريم، ألن التكوين حي 'الكون والتكوين'غير السقيم، ال يسيغ بإسناد شبه مفهوم 

كما بيناه أكثر وضوحا  ،فيه وال قبلُ  الفضاء الزمكاني، وإنما الزمكان تفصيل خلقي للحق؛ فالحق ال بعدُ 

  ترتفع ولم تستوعب قانون التفصيل. في قضية ورفع إشكال القضاء والقدر في العقول التي لم

راط خاصة، تدرك حق اإلدراك وبهذا القانون العقلي الفلسفي الذي كان عند سق ،وبهذا الصعود أيضا

يقة وتقدر حق التقدير العقالني في المعنى الصحيح للعقل الوجودي السامي، تدرك وتقدر حق قدرها حق

:}إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار' وإنهم األنبياء عليهم السالم بأنهم من المصطفين األخيارالرسل و

، فهم عليهم عقالفي اتزان النفس وأتمهم خلق ، أكمل ال(01-01عندنا لمن المصطفين األخيار'{)ص

                                                           
النصح والتوعية -موقع االبتسامة -حديث البراء عن )أهوال عذاب القبر( 
70

  



  الجابري دون عتبة القرآن الكريم والمرجفون في الفلسفة

 

82 

 

الصالة والسالم من ذات النور والذكر منزال بشرا رسوال، ال يليق في حقهم ما يعرض لعموم الخليقة من 

 االضطرابات النفسية والعقلية.

يد، والحق إنه باستثناء سؤال المسافة بين الظاهرة وما تمثله في التأصيل الوجودي، وهذا سؤال ليس بجد

بل أصبح الدرس األولي في التعليم الفلسفي لمساعدة العقل على امتالك نسق اإلسقاطات الصورية عبر 

االنتقاالت الوسائطية الشرطية، العقلية والحواسية وغيرها، وذلك بالسؤال البسيط: هل ما نراه ونشهده 

اشتهر  نم ي،السابق منهم واآلت، فةوالمتفلس باستثناء هذا السؤال األبجدي عند جميع الفالسفةهو الحقيقة؟ 

، وعلى مختلف المفاهيم والقاموس ما وجد له من يروج له وما لم يجد، ومن لم يشتهر  منهم من األسماء

اإلنشاءات المحض  كما هو شأن كثير من فإن الذي مثل وسيط الظاهراتية ومفاهيمها بطبيعة الحال

، وباإلضافة إلى الشرط التاريخي واضح في السيمياء البيانية من قبيل الترف والحشو الفكري كما هو

روبي، هو التقليد الذي هو عدو الفلسفة الحقة، ألن التقليد معناه المنطقي تعطيل العقل. والتقليد واأل

النصوصي والمفاهيمي ال يعطي لهذه الرؤى المقدمة كإنتاج فلسفي أية مصداقية في الحق وفي معايير 

قل المنظار وهذه المفاهيم التي عالوة على ابتساريتها وقصورها في الع هذاالحقة، خصوصا ك الفلسفة

محجوزة في ضيق وجودي ال وجودي بالنسبة للحق  الفلسفي القويم واألصيل، إذ نراها هكذا بأم أعيننا

وراء طبيعي وما وراء الظاهر المادي، عالوة على ذلك هي بفعل غلبة التقلدانية  كمستوى لإلدراك ما

نية ال مالءمة لها بالسياق الذي وظفت فيه وأنزلت.البيا  
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 الفصل السادس

الحثيث في التأطير الباطني السعي والتحريض التشكيكي للجابري من خالل سؤال الرواية والمصادر 

 األرضي للقرآن الكريم

 

يكي للجابري على يالحظ بصفة مذهلة هذا النسق اللوحاتي التشك ،شاء التحريض التردديعلى قانون إن

وعرض طيفه الملغوم بحقل تشكيكي ال يدخله أحد إال وقد امتحشه  ،طول فصول وصفحات هذا الكتاب

 فصول الكتاب إذا مامضمون لكل عناوين وإن المشترك والقاسم األكبر  بكل ألوان الشبه. له داعي الشك

مفصحا  ، ذلك ما جاءر بالبشريعرضت على المعيار الوظيفي هو وضع القرآن الكريم موضع المؤط  

، ولكن المالحظ والمثير لالنتباه وللعجب أيضا المسار البياني "قراءات في محيط القرآن" ومعبرا عنه في

. وإن من البيان لسحرا ،بيانيينأن يتم ذلك بما ال يمكن أن نعبر عنه في اللغة اإلنسانية إال بالكيد والمكر ال

المنطقية، ولو في  في مسار ترابطاته مختال اوبيان وإذا كانت السفسطة في أوضح وأبسط صورها مقوال

معتمده  ،، فإن الجابري على مثل ما بيناه بخصوص شبه مفهوم "الكون والتكوين"خطوة ونقلة من نقالته

عبر تكديس وحشو لمقوالت محايدة  ،اإلثباتبانطالقه من  تقرير السلب بعد احتناك المخاطب

للمتلقي، وبكثافة  وظيفتها األساس في طيات الصحف امتصاص واستنزاف اإلدراك المفكر ،موضوعاتيا

ليبقى له المجال مرتعا غير ذات األثر والربط المنطقيين،  أدوات االستدراك واإلضرابمذهلة لكل 

هذا لتي هي من صميم شروط وحقل هذا الخطاب ولشتى ضروب المفارقات والمتناقضات، ا مترعا

 الكتاب.

، ثم استبعد الحق ومرجعية الحق لقد رأيناه كيف جمع بين النقيضين في تعريف القرآن من حيث العناوين

مندفعا بكلية نفسانية لهدفه غير مدرك وال مستشعر أنه أخل  ،على المرجعية البشريةمن بعدها  بقيليُ 

من ذلك أنه لم يكن  المنهاجية، شرط المالءمة واالستيعابية المرجعية؛ والحقبشرط أولي من أبجديات 

من قبل وسيتبين على طول الكتاب، لم يكن ذلك من أفق إدراكه  لمفكر فيه لديه، ألنه كما أومأنا إليها

. .  ليس عندهال يملك وما وعالمه التواجدي؛ فليس عقالنيا وال منطقيا أن تسأل المرء ما   

هوم "الكون والتكوين" بحمولته وقاموسه إطاره بشري محض . .وشبه مف  

 ومفهوم ولفظ "الظاهرة" كما بيناه عنصر من الصنف الداللي للمرجعية األرضية البشرية. .

لدى الجابري  وكما هو جلي من الترجمة السيميائية والوظيفة البيانية التي على لونها توظف

والمحيط األرضي التاريخي والجغرافي للقرآن الكريم، وكذلك لطرح  المادة البيانية لإلطار والمستشرقين

وبهذا االندفاع  ،بهذا النحو الواهي عقال ومنطقا سؤال صدقية أمية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 النفساني واإلصرار المثير . .

يأتي ويتم وضع  ، على سياقه وقصدهعلى سياق هذه الروح الباطنية في مسلك القول والبيان ليس غيره

حول المصادر وتعدد الروايات"، وضمنها قوله:" هذه المادة  
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71االختالفات دليل صحتها ككل<  

وقوله في غايتها:   

 

 

إن وضع درجة التوثيق الروائي المضمن فيها القرآن كما هو واضح، وضعها موضع النقد االجتراحي 

على التأطير البشري للقرآن من كل جهة  ، والموضوع المحوري هو القرآن نفسه، وباإلصرارالبين

ليحتم  مفصوال كلية عن السماء، إن هذا ليبلور الحكم على حقيقة مراد الجابري في هذا الكتاب، وإن هذا

كما يقول سبحانه:}وال تبخسوا الناس  علينا ما أعرضنا عنه وكنا نقدر الرجل على نضاليته

سفة، أن نسمي الحقائق حتم علينا ائتمانا للحق والفلوقد أفضى إلى ما قدم ، قد ت (15أشياءهم{)هود

أقصد عن –ن قوله: >إذا، لن نقف من مضمون الروايات التي تتحدث عن الظاهرة القرآنية بأسمائها، إ

وقبيل هذا القول الذي على منواله صيغ كل الكتاب، أنه محض السفسطة  موقف الشاك< -مضمونها العام

حد في الوصل بين األرض والسماء. وكما سيظهر ويتأكد مما سيأتي في في صبغة خبيثة، ألنه خطاب مل

تأطير في كتابه، من خالل إصراره على ال قوله المنكر العظيم في القصص القرآني، فإن الجابري

ولقوله بعدم واقعية القصص  ،صلى هللا عليه وسلمة رسول هللا لالبشري للقرآن العظيم ولنبوة ورسا

درجة زاوية عن اآلية الكريمة وقول هللا تعالى ذي العزة  ال يخرج كله وبناء عليهالقرآني، إنه بهذا 

افتراه وأعانه عليه قوم آخرون' فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا  والجالل:}وقال الذين كفروا إن هذا إال إفك
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اوات واألرض' أساطير األولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيال' قل أنزله الذي يعلم السر في السم

(1..0إنه كان غفورا رحيما'{)الفرقان  

 ،ذا وكذاوهذا هو النهج الماكر في مأخذ طرفي التناقض والمفارقات في البيان من تبرئة النفس من ك

ولكن بوطأة  ،ثم يتبين لك أن مضمونه نقيض هذا الظاهر ليس بكلمة واحدة ،ابتداء ظاهرا من القول

مدمر وفاتك ومتلف لخاليا شرايين هذه  اد، يستقر في قلب المتلقي،لمعنى مر مصبوبة كلمات مرصوصة

:72الحقيقة العظيمة، حقيقة اإليمان  

 

 

ا الكتاب والخطاب، أال يعلم الجابري أن إيداعه هذا التأطير داخل قلب المؤمن الذي هو المستهدف من هذ

سيبويه رحمه هللا، إنما هو مقتض ما  يفيد التحقق واالستقبال كما قال والتنوين ،بالتنوين إنما هو مقتض  

 يقتضيه المنطق والعقل من كون المؤطر بالبشري يراد به حيز تأطيره ال ما هو خارجه؟

بل إن الجابري ال يغضى أو ال يجد غضاضة وهو ينزل بشأن النبوة العظيم من مقامها العلي الحكيم إلى 

ناقال ما  بالطبع، البشريةالروحية، ا بالتجربة خرج عن إطار البشرية أو كما سماهتأطيرها بما هو ال ي

                                                           
22ص -نفس المصدر 
72

  



  الجابري دون عتبة القرآن الكريم والمرجفون في الفلسفة

 

87 

 

)من اسمي العلم زيد وجاك(  من الناس الذي يهم الزيدين والجاكين أخذه من قاموس النقد التكويني النفسي

هذا القاموس وفيما ال يصلحان له.ومن غير أن ينظر فيما تصلح له هذه النظرية   

وكأن الذي كان له في قلوبنا  ،حيرة من أمر الجابريولكن الذي يدمي القلب حقا ويجعلنا وهللا في 

وتصورنا من التقدير إال الجانب العملي التحصيلي لديه، الذي أخذ موضعه وصورته في الكثافة النقلية 

والمدى التفصيلي على البعد التجزيئي للواقع السياسي واالجتماعي لما عرض له في كتاب نقد العقل 

ه واعتوره أشد ما يكون توجيهه التحكمي بالموجهات المقوالتية خاصة بالرغم مما نال من ،العربي

كمستوى ظاهر أول البرهان  ،؛ ذلك أنه هاهنا قد راكم كل ضروب الخلل في الخطاب'لقبيلة والغنيمة'ال

وكأنه مثل  حتى بدا الجابري فيها وتالطمت أمواج الالعقالنية ة التفكير قبل النظر في االنتماء؛على سالم

 األلفاظ فطفق يسب ويطلققد فقد توازنه النفساني والعقلي معا، و حالة شجار،في الرجل الذي هو  ذلك

لهو دون في الحق والفلسفة هنا وهناك، ليس بينها رابط ال في المنطق وال في المعاني. وإن هذا 

هاني والجدلي من حيث سلم العقالنية ومنطق البيان كمكون في االجتماع، البرجميعها مستويات الخطاب 

، ألن البرهاني يحفظ المنطق والعقلنة تفصيال للحق في أعلى تصورات اإلدراك والتواجد والشعري

الفلسفي، ولذلك كانت الرياضيات أعلى درجات التفكير اإلنساني الممنهج، البرهاني يحفظ المنطق 

، وبعد الرابط بين هذه البعد العضوي للخطاب في تجيزيئيته المكوناتية عا،والعقلنة على البعدي م

المكونات. والخطاب الجدلي يحفظ المنطق والعقلنة في البعد األول فحسب، ألنه ال وحدة عموما وأصال 

يرة المتنقلة في فضاء أن من طبيعة الجدل وتعريفه خاصته المميزة المسا، ذلك في الخطاب الجدلي

جدل. أما الشعري فهو غير متقيد  بالعقل المحتمل من الطروحات والتساؤالت التي هي المحدد لمسار ال

 ،لتوجيهها وحملها على اتخاذ موقف معين ،هواجسها ومشاعرها النفسفي يخاطب  على البعدين، إطالقا

دون هو . الجابري هنا حظها من المعقول والمنطقال لمن غير اعتبار لصدقية هذه األحاسيس والمعاني و

تعبير خطاب غير واع، ألنه ال عالقة وال ارتباط عنده ليس هاتيك الدرجات جميعا، فخطابه بسديد ال

 اللية للمعجم كحال الخطاب الشعري؛حتى للنسبية الدعنده وال وجود  ،فحسب بين مكونات الخطاب

أن انتثرت فالجابري قد بلغ به األمر خاصة في "عنوان القرآن بوصفه معاصرا لنفسه ومعاصرا لنا" 

الدرجات، إن التوصيف  كالم عن مكونات خطاب في سلم هذهلنه ال يحق ااأللفاظ ال رابط بينها حتى أ

لعالقة المعجمية بالداللة، لينفصم الدال األلسني الدقيق هو كون االنحالل بلغ المعجم حتى، أي انحالل ا

النعدام القاعدة ذلك و ،عن المدلول والحاوي عن المحتوى، مما ال يمكن معه الحديث عن الخطاب

.ةسوياللغة اإلنسانية في حالتها الطبيعية أساس لالمعجمية ك  
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 الفصل السابع

ان األنا الوجودي للجابرياألنا العقالني واألنا النفسي يتنازع  

الحق فوق الزمكان وق األبعاد األرضية والحدوثية،القرآن ف  

 

 أو كتب الجابريرويدا بنا، فإن مصداقية القول هنا أساسه ضابط الصحة في النقل ودليل البرهان؛ يقول 

:73يقول  
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أبى هللا تعالى وهو القاهر فوق عباده إال أن يجعل للحق من ذاته ذيادا ومناعة؛ فالجابري وبعد هذا األخذ 

غمر هذا الشأن واالتجاه بقوة بقصد منهجي في منحى  ،وفذلكة القول وزخرف الحياكة النقولية ،والرد

دف المتلقي ت واضحة ال تخفى في الفصل األنطلوجي بين المستهوبإحاال ،العظيم بالقاموس البشري

الحقيقة التي هي أساس كل هذا  ، تطفوبعدها تطفو على السطح البياني والسلوكيمن وبين كتاب ربه، 

الفصام والشقاق الداخلي بين االلتزام االنتمائي والمقرر الباطني العقلي لألنا المعرفية؛ إنه الجابري الذي 

تكلم لسانه وسطر قلمه العناوين السابقة  بهذه المتاهات العناوينية الشخص الذي أنما ليس هو وك -يقول

محاال إليه الفصل في معانيه واإلجابة  والمفاهيمية وشبه المفاهيمية المتفرعة، من عنوان إلى الذي يليه

ير تقعر في القواميس عن أسئلته، وفي كلها لن تجد جوابا ولن تفيد معنى؛ ها هو يقول بكل بساطة وبغ

التي أشربها كثير من الناس من غير أن ينتجوها وال أن يتمثلوها، أمست على حين من الدهر سيما 

74التفكيرانية وآية الثقافة؛ يقول الجابري:>ونحن نعتقد أنه ال بد . . .على مستوى التلقي.<  

ها" "تجربة روحية" "نبوة "جوهر لقد جمع في كلمة واحدة كل هذه العناصر: "الظاهرة القرآنية"

 ورسالة" "ال ننتظر منها"

 يتنازعان ناللذاهاهنا في األساس العميق المنتج لكل السلوك تظهر عيانا هذه المكونات أو قل المكونان 

األنا الوجودية السلوكية ما يقابل المساحة التجميعية للدماغ. وهاهو التعريف للقرآن الكريم في أعلى 

وال مسالك دور، بل بما هو في أعلى  نطقي مستقر هو عينه بدون إطناب وال حشودرجات التعريف الم
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 الصيغ المعلوماتية للتعريف بتحقق شرطي الوضوح واالقتصاد؛ ذلك ما يجمعه الزوج البياني

)"جوهرها"، "رسالة ونبوة"( والمكون الشقاقي في األنا، مكون األنا النفسي المنطبق هنا باالنتماء 

ه وتمثيله هذا المكون إسقاط د وبالموضوعية.ا التكرار االنفعالي للكاتب بتبرئة النفس وبالحياالمناقض لهذ

في هذا التركيب األساس هو هذه المادة البيانية: "الظاهرة القرآنية" "تجربة روحية" "ال ننتظر منها" 

ومنحى الموقع  بهذا السلب واإلبعاد والنقض في محمول ،صورها بالغيا ونفسانيا البارزة في أشد

 واالنفعالية النفسانية في قوله: "ال ننتظر منها".

أو قل هذا المنحى المعبر عن الموقف لن يقف عند هذا الحد من االعتراض القيمي  ،بلى إن الجابري

وال يستقر له حال حتى يصرح بأن هذا الذي ال ننتظر أن  ه رضىالظاهر بهذا البيان، بل لن يجد من نفس

لكن عندما يستشعر فطرة المكون العقلي مدى مصادمة هذا  ،الكريم عنه هو اإلطار البشرييخرج القرآن 

ال يستطيع هو إنكارها وال نقضها ما  ،السعي النفساني االنتمائي للحقيقة الكائنة والمستقرة في قرارة أناه

ستأخذ من  لذي ترجمته العقل والمنطق؛ فيدرك أن كلمتهدامت السماوات واألرض قائمتين بالحق ا

؛ حينها يتوسل حبكة االلتفات التي كان الجابري الذي أخذت من نفسه المخاطب ذات الموقع المنكر السوء

االنتقال من حقيقة إلى حقيقة بارعا فيها في هذا الكتاب، ال باالنتقال وبتصريف منحى الخطاب، ولكن ب

، وذلك ومنكره وال معقوله ،سيئ القول مبيانة لها كل المباينة، غايته في ذلك صرف الفكر وتمرير أخرى

من خالل األدوات المعجمية والبيانية ذات األثر المباشر في نفس المخاطب على مسار الحوار والكالم 

أو الربط المفاجئ بذكر وسوق الموجب قيمة بالنسبة  ،ككل، التي أبرزها أدوات االستدراك واإلضراب

نتقاله وربطه بمنكر وعظيم القول في التأطير البشري للقرآن للمخاطب. هذا تحديدا ما نراه ماثال في ا

يتفق عليه الصغير والكبير والعالم والجاهل والعربي واألعجمي في شرط  ،العظيم بذكر معيار علمي

ض التوتري داخل نفس المتلقي، إذ رغم يوال مندوحة عن التذكير كون هذا أيضا من نسق التحر .األهلية

تين أو القولين فإنهما ينتقالن بين نقيضين قيميين بالنسبة لها.مباينة موضوعي الكلم  
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 الفصل الثامن

 لفظانية كينونة الجابري

 افتقاد األهلية العلمية للحديث والتفسير

 

من قبل قد تميز بطول النفس في عمله التصنيفي وبحثه في كل األدبيات  بهنوهنا إذا كان الجابري فيما 

لألسف لم يكل ولم  ما لمسناه بقوة في كتابه نقد العقل العربي، فإنه هنا يا المعرفية من غير كلل، ذلك

ولكن أكثر  -والحق علي حكيم -بطة بتأطير مؤطرات القرآن الكريم يقف عند حد في متتالية سعيه الها

ا لقد بينا ورأينا كيف اتخذ موقفه وسولت له نفسه االنتمائية أن يرغب عن مكون األن الناس ال يعلمون.

دالته الكون أو العدم  ،ألن الوجود ما هو إال  مجال ،العقلي المستقر في قرارة أناه الوجودية ال ينفك عنه

مكون األنا النفساني فداء لمن يحب، وما بقي المرئ ذكر ولسان صدق  الجابري بالنسبة للحق، ليختار

الرسالة والنبوة ظاهرة سعى، جعل خيبة الميا لالجابري ويا لهول الضالل و؛ جعل إال بالحقفي اآلخرين 

وفي هذا اإلطار يقول بإحالة  لها ال تخرج عن األرضية والبشرية؛ثم أبى إال أن يجع ،وتجربة روحية

كإشارة مواقفية باعتبار الموقف التواجدي للكائن الفكري بمثابة عالمة  ،هي سيمياء الكتاب كله ،سيميائية

هذا اإلطار بخصوص  (.646المؤمنونم برزخ إلى يوم يبعثون'{)وكلمة:}إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه

ال يجد الجابري في نفسه حرج وال غضاضة  ،األرضي البشري الذي أراد أن يضع فيه الرسالة والنبوة

ليميزه ويجعل فيه الخاصة المعبر عنها تقريرا تضمينيا:>أمكننا التغلب على كثير من الشكوك التي قد 

وايات التي تتحدث عن هذه الظاهرة، حتى إن تعلق األمر بأدق لحظاتها، أعني تثار في وجه صدق الر

75لحظة البداية<  

، وهو يخاطب أمة المسلمين هكذا بهذا الصلف االنتمائي الذي ال يراعي حرمة وال خلقا فلسفيا وال أدبياتيا

فل عشاء بالرياض، قد أتته فكرة الكتاب كما ذكر هو من بعد وليمة وحبلى إنه هو نفسه يخبرنا أنه 

يتلفظ ويخرج هذا التعبير: >هذه الظاهرة<  لساعة نذيرا للعالمين،بأرض الحجاز مهبط الوحي بين يدي ا

وإن معنى تحييد ما سماه الجابري بالمبالغة في الروايات واألوصاف  و>على كثير من الشكوك<.

سطور في القرآن الكريم الذي ال يأتيه بشأنه الجن كما هو م تالذي قال ، المؤطرة والناقلة لألمر العظيم

الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد:}وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا 

، إن معنى هذا (1-5وشهبا' وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع اآلن يجد له شهابا رصدا'{)الجن

. ويبدو الجابري هنا وكأنه أصيب بإعاقة في حركية علو والقدسيةييد الهو في معنى ومنحى تح ،واضح

أو كأنما أصيب بما يمكن أن نسميه  ،مقول مراد بزاوية مغلقة نقطاتية عقله ألنه يندفع اندفاعة نحو

، وهذا ما عبرنا عنه بدءا، فهو يذكر ويتلفظ بألفاظ"الروايات" جودية الجزئية التي هي هنا لفظانيةبالو

نه لم يدخل أبدا ولم يتجاوز عتبة باب علم الحديث وال علم التوثيق. وهذا أو"اإلسرائيليات" كو"الوضع" 

 يذكرنا بذلك الرجل الذي قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إني ال أحسن دندنتك وال دندنة معاذ

وبإيجاز جامع  ن.ندندأو فحولها : حولها أو كما جاء في الحديث مسالالوالصالة عليه  . . قال الحديث

(، فاهلل تعالى كما كفل 1فهذا هو العلم من فقه قوله تعالى:}إنا نحن نزلنا الذكر' وإنا له لحافظون'{)الحجر
                                                           

نفس الصفحة -نفس المصدر 
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، فهو سبحانه وهو العليم الحكيم 76تون تحديداووعمر البر بناء الكون المادي بلبنة البروتون بخاصاتها

بيانها حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حفظا وكفل ت ،كفل بالغ رسالته المجيدة إلى يوم الدين

ألصول الدين حجة على العالمين، بأن قيض سبحانه وتعالى رجاال بلغوا من الدراية والفن في علم 

التوثيق أعلى وأقصى ما بلغه هذا العلم في تاريخ البشرية إطالقا، ولكل ورد مورده، فما يضر الحق 

 الجهل به.

نصف اللفظي بحيث في الجزئي، الوجود الذي لم يبق من الجابري هنا إال الأما حقيقة الوجود النص

مفهومي أو تركيبي  -شبها وال حقيقة وراءها، دليل هذه الحقيقة هو أصبحنا أمام مجرد ألفاظ ال معاني 

.ومعاصرا لنفسه""القرآن معاصرا لنا" و"القرآن معاصرا لنفسه" أو "جعل القرآن معاصرا لنا   

 رابط منطقيا بين كالمه األول الموهم صفة التوطئة العلمية والتمهيد المعرفي وبين ما سيليه، الإنه أوال 

خارج العقل بارتكازه على المقول المأخوذ عند الفقهاء بحيزه ولبناء هذا الكتاب كتابه ل نراه يؤسسبل 

 "القرآن يشرح بعضه بعضا".

معنى الذي أعطاه ديكارت للعقالنية أي بناء المقول هذه التراكيب، وهذا هو ال إلى مدى عقالنية فلننظر

 اأن يأخذأو التركيبان المعرفي على العقل والمنطق. وبمأخذ من القول أقرب، هل يصح هذا التركيب 

؟والمنطق في العقل يهمامكان  

.                 .                  . 

الحق المطلق فوق الحادث المعاصرة والتعاصر مقوالن زمكانيان حدوثيان والقرآن -1  

حيزه الزمني والتاريخي، والقرآن العلي الحكيم هو الحق أعلى من الزمن،  إن المعاصرة والتعاصر

والحق ليس مكونا فيه األبعاد الحدوثية، وإنما هي مخلوقة تفصيال بالحق. ومن تم فكال التركييبن فاسد ال 

البيان  ا، لكن نافلة ولئال يبقى من بعده حجة، نزيد فيإن هذا يكفي برهانحقيقة له إال في لفظ الجابري. 

من الصفات القرآن من أهم ما اختص به ن م في بسيط كالم العجائز، فنقول بأاعلى طريقة اإلفه

والخصائص العلى أنه كتاب مجيد كمثل المجال الوجودي ما دامت السماوات واألرض؛ فكيف يا ترى 

إنما الخطاب التعاصري كما بيناه في الجزء الثالث من ؟ يد للنسبييقبل أن نقول بمعاصرة المطلق والمج

كتابنا 'تذكرة العلماء' هو متضمن في القرآن الكريم، ألن الحق مهيمن مجيد. فشتان بين اعتبار 

تحت عامل التعاصر فهذا خلط  التعاصري ضمن المجيد وبين اعتبار وتصور الجيد كلية وجوهريا كله

ثم لكي يتم اإلفهام بأن والمقوالت ال ينبغي أن يجد له موضعا في عقل حكيم. عظيم وجهل بالمفاهيم 

عقل، ال اعدة منطق والكلمات عند الجابري أصبحت على ظهر لسانه غير مقيدة كأن ليس من ورائها ق

ا وكثافة تقرأ المقال في مجلة من المجالت فتجد تكديس ،صاب الكثيرين في زمانناولعله أصابه ما أ

وسوقا كثيرا لأللفاظ واالصطالح والمفاهيم من كل حدب وصوب؛ تاهلل ال األعجمية، واألعالم  لألسماء

قيمة لهذا ما دام هذا العقل العربي بسياجه الجغرافي التاريخي دون الناتج الخام لمؤخرة الركب 

يا  ابل التأريخية التيروبي. أقول لعل اللفظ سبق إلى اللسان نقال واقتباسا فكرانيا لثنائية التعاصرية مقواأل

أهو ولنتساءل ما المقصد المعرفي من هذا النقل  ؛بلفظها "السانكرونية والدياكرونية" تنقل للحسرة نجدها

                                                           
24ص -لخلق واألمر" الجزء األولانظر كتابنا "تفصيل ا 
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على غاية العلية  تماهي إلى هذا الحد أم تمايز سلوكي ذاتي مستهدف به اآلخر بالطبع الذي هو المخاطب

ر بالتواجد الذاتي، الشرط الباطني للصراع االجتماعي النفسانية للموطئ في الصراع االجتماعي والشعو

قوله عليه الصالة والسالم في الحديث  أال إنه قد ثبت في العلم ؟الخفي أو حتى الذئبية األخوية الهوبزية

الذي رواه مسلم في صحيحه والدارقطني والبيهقي في شعبه: "كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم" 

لى هللا عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم أيضا: "إن هللا أوحى إلي أن ويقول رسول هللا ص

تواضعوا حتى ال يبغي بعضكم على بعض، وال يفخر أحد على أحد." وبالطبع فإننا نعني هنا اإلسراف 

كان من عالمات النفاق. أما ما  صفة وعالمة ذلك والقصد؛ وقد أثر عن ابن تيمية رحمه هللا فيما أذكر أن

مما سمعت أذناي وعقله قلبي  هنا طريفة وأنا طرف شاهد فيها،ضرورة علمية وبيانية فليس منه. وأذكر 

يقول إنهم عقدوا مجمعا  ،أنني سمعت من رجل شهير ورائد في االهتمام بقضية التعريب في المغرب

من أجل العمل جتمعوا الغويا بالقاهرة، يعني طبعا أعضاء هذا المجمع من أقطار ودول العالم العربي، 

لطائرة الهيلوكوبتر، فاقترح بعضهم كلمة الحوامة واقترح  باللسان العربي إسما مقابل دإيجاوالبحث في 

 آخرون أو آخر غيرها، فلما أعياهم األمر ولم يستقر لهم رأي، رأوا أن يستأنفوا النظر فيه في لقاء

الغرب اليوم أصبحت عندهم هذه الطائرة بالسلم  ومجمع آخر يعقدونه. فقلت عجبا هذا وهللا، إن مستقبل

أعياهم  وهؤالءبالمعدل والقيمة الزمنية ال تتجاوز الدقيقة الواحدة، الصناعي كلعبة من لعب عاشوراء، 

  إسمها يعقدون لها المجمعات في العواصم وفي األيام، بل والشهور ذوات العدد.

ادي وزمكاني مفهوم قياسه، فنتكلم عن المسافات بإفهام وتفهيم العجائز، فباعتبار أن لكل بعد م

والمساحات والكيل إلخ، وكذلك فيما يخص العالقات، أصغر وأكبر وقبل وبعد؛ فعلى هذا االعتبار 

صر لنفسه، ألن الحق ماهيته قانونية، فنقول بدل التعاصر انيفي ال يمكن أن نقول بأن الحق معالتص

الزائد مع عالقة الالتساوي  هة التمثل العقلي في انتظام عمليةكما هو مبسط من ج ،التوافق واالنتظام

مثال؛ والمفهوم أو التعبير الجامع لهذا التوافق واالنتظام على مطلق األبعاد والمناحي هو قوله تعالى:}أفال 

ينة (، ومن هذه اآلية الب56يتدبرون القرآن' ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا'{)النساء

يظهر ويتضح مدى سفه وجهالة من يعمد إلى القرآن الكريم بآلية ومفاهيم نظرية النقد  ،الكريمة المحكمة

هو المحمول المتحكم فيه عند  مذلك ؛كموضوع بشري خاصة في ركنها الذي موضوعه المؤلف ،التكويني

عالى، فماذا بعد الحق هللا ت، وإنما القرآن الكريم من عند الجابري من تركيب "جعل القرآن معاصرا لنا"

.الالعقل ل، وماذا بعد العقل إالإال الضال  

.                  .                    . 

الشارع هو هللا تعالى والربانية منهاج دين هللا وشريعته -2  

الواقعية  وأما من جهة ما يمكن أن يكون مسوغا لقيام هذا البناء بقبوله واعتباره تفكيرا سويا عنده من حظ

إمكان وجود شيء من الحقيقة من جهة التفسير، التي زعم أو ما يكون له حجة قبول، نعني هنا تحديدا، 

ثم المرتكز  ،توهم أنه يتكلم في شيء منها من خالل غرابة التراكيب وغرابة األوصال والعالئق بينها

على هذا  آن يشرح بعضه بعضا"المقيد والهادف لشرط وحالة التسليم في التلقي من خالل مقول "القر

إلى ترتيب النزول، وإن  والتاريخي رجعنا به النسبي لىفقوله: >فإن كان مما ينتمي إ النحو الذي بيناه؛

بوصفه يشرح بعضه بعضا  كان مما ينتمي إلى المطلق والالزمني طرحناه على مستوى القرآن ككل

. . يخ.<ويكون الحكم فيه هو "قصد الشارع" وليس الزمن والتار  
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كيف يقبل أن نتكلم في هذا الموضوع ذي الشأن العظيم، موضوع القرآن الكريم، كيف نتكلم هذا قوله، وف

ما ذا يعني الكاتب بالنسبي  إن هذا ألمر عجيب؛ عرض للمفاهيم؟نفيه بهذا الالتحديد في األلفاظ قبل أن 

ه من سنخه مردود، ألنه، وذلك خالصة بل وقول المطلق والالزمني وهو يتكلم في التفسير؟بوالتاريخي و

الفلسفة األولى من لدن حكماء يونان إلى الرجال المؤمنين العارفين باهلل تعالى ربهم من فالسفة اإلسالم، 

من عند هللا' فمال كل ألن الشارع هو هللا تعالى الحق، والزمان والتاريخ مفصالن خلقا وأمرا بالحق }قل 

(22ون حديثا'{)النساءهؤالء القوم ال يكادون يفقه  

وهو الفيلسوف )هذا مؤطر قيمة للعقل –فإن كان يريد القرآن العلي الحكيم في آياته البينات، فما أجدر به 

. أن يعلم بأن الحق مطلق السريان، وهذا هو معنى كون القرآن الحكيم مجيدا. –العربي التعاصري(   

ي صلى هللا عليه وسلم والسيرة النبوية الشريفة بكل الصورة الداللية على المجاز، فإنما النبوإن أراد 

حيز التبيان لما أنزل من كله هو الحقل التنزيلي البشري االجتماعي للصحابة رضي هللا عنهم، إنما ذلك 

(00الكتاب:}وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون'{)النحل  

لالستخالف البشري في كل كينوناته  -تم تفعيله إال بالتفسير لنصوصهوالقانون ال ي -فكفل الحكم القانوني

ومؤسساته االجتماعية قضي فيه األمر كما قضي كفل بقاء الكون المادي بمجراته وشموسه ودوابه 

هللا كان عليما قديرا. وهذا الفقه لقول هللا تعالى في اآلية البينة المحكمة:}اليوم أكملت لكم دينكم  نوإنسه، إ

( وقوله صلى هللا عليه وآله وسلم: "تركت فيكم 0أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا'{)المائدةو

ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب هللا وسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا 

هللا عليه وسلم وقد تم هذا وقول اإلمام مالك بن أنس رحمه هللا: "قبض رسول هللا صلى عليها بالنواجذ."

يأتي لفظ بناء وحوله دندن علم أصول األحكام، وعليه وفاقا وانتظاما التم  وعلى هذا  األمر واستكمل."

القرآن، أي تعليق األحكام والقراءة القانونية للوحي تبعا ألطوار التاريخ بمناط التكليف "الربانية" في 

كقوله تعالى:}وإلهكم إله بمعنى صريح اللفظ على الداللة  الذي هو العقل، فإما أن يكون قرآن محكم

قراءته القانونية كحكم شرعي من  ةبطن(، فإطالق السريان بثبات الداللة، أو قرآن مست617'{)البقرةواحد

( فالحكم المتعلق 720خالل شرط واستيفاء الربانية، كقوله تعالى:}وأحل هللا البيع وحرم الربا'{)البقرة

ق بتحديد ما تنطبق عليه حقيقة الربا ولفظه، وهذا يشترط عقال علميا خبيرا بعلم االقتصاد بالربا متعل

؛ هذا هو مفهوم الربانية على النسق العقلي االستنباطي من خالل األصول والدراسة كما قال مسايرا

ى أولي األمر سبحانه وتعالى:}وإذا جاءهم أمر من األمن أو الخوف أذاعوا به' ولو ردوه إلى الرسول وإل

( هذا فيما يخص الشرط االستنباطي العقلي، أما في عموم 57منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم'{)النساء

الربانية بمسار هذا الشرط عبر االستخالف التاريخي فنتلو قوله تعالى:}ما كان لبشر أن يؤتيه الكتاب 

 ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون هللا

(21وبما كنتم تدرسون'{)آل عمران  

فالجابري هنا أراد أن يجعل التنزيل، تنزيل رب العالمين، أراد أن يجعله كما يتصوره هو، وأراد أن 

يجزئه على هذا التصور. والشرطان الالزبان كما هو عند علماء اإلدراك في سالمة وحصول التصور 

موضوع هما: لل  

  .أوال المعرفة أو التمثل
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للتصور، فال يمكن لعقل ثالثي األبعاد  عقل المتصور، أي بالنسبة للموضوع؛والثاني الكفاءة األبعادية لل

موضوعا رباعي وال لعقل قاصر عن هيئة هندسية مفتقد لها إمكانها التصوري واإلدراكي أن يتصور 

الهيئة الهندسية.  األبعاد فما فوقها أو على المفتقد من  

والجابري حين يقول بشأن القرآن الكريم:>وال يشترط في القراء أن يفهموا المقروء، وإنما يشترط فيهم 

في  وحين يسمي ويتلفظ في شأن النبوة العظيم والوحي الكريم بالتجربة الروحية 77حسن أداء القراءة<

ها ليس بخارج منها، وال ينظر وليس بإمكانه إصر أفق الرؤية للنقد التكويني األدبي محجوزا في شرنقت

الرحب الذي حلق  اويتها إلى الفضاء العقالني حقا، الفضاء الوجوديأن ينظر فوقها وأعلى منها ومن ز

فيه التواجد العقلي لسقراط رحمه هللا الذي مات من أجل تهمة الدعوة إلى اإلله الواحد رب األرض ورب 

وفي السماء إله.السماء، الذي هو في األرض إله   

فبتداخل هذه العوامل كلها جميعا، العوامل السالبة للشرط العلمي في التصدي لهذا الشأن العلي الحكيم، لم 

إلقاء األلفاظ يعد الجابري في كتابه هذا وفي أقواله إال كائنا لفظانيا غير عقالني، اللفظانية التواجدية حين 

وما هي من  ،ظمها أو يتحكم فيها، فما هي بالتي لها معنىبغير معنى وال سياق منطقي وال عقلي ينت

ها مؤتلفة كالما وملفوظا ذا معنى:بعد  

لقرآن معاصرا لنفسه ومعاصرا لنا" "ا   

 "فما كان من النسبي والتاريخي . . . وما كان من المطلق والالزمني" 

ال  ،صلناها بشأن الموضوعهذه كلها عالمات وأعراض انفصال اللفظ عن الحقيقة والعقل، ثم إن نحن و

هنا اإليغال والتكلف الذي أهم عالماته وآياته  ،القول إنها من أعراض التواجد غير الواعيمندوحة عن 

والوضع  ،حتى يسقط في تقسيم ما ال ينقسم ،في التقسيمات والمتقابالت بغير هدى من المنطق والعقل

حالتها صنف ة، قد تمحض لفظي وكينونة وجودالتقابلي لذات الحقيقة والجوهر، فذلك البرهان على 

.الهستيريا اللفظيةيسمى ب ويوصف صاحبها وموضوعها بما  

.                    .                    . 

'القرآن يفسر بعضه بعضا' ليس مبدءا بل مكون ضمن مكونات معايير التفسير -3  

ية قوله:>ذلك المبدأ الذي نادى ر األهلية العلميان خروجه عن إطاولقد كان كافيا من جهة البرهان وفي ب

 به كثير من علماء اإلسالم، مفسرين وغيرهم، وهو أن القرآن يفسر بعضه بعضا<

كشرط فلسفي،  ، الشرط األول،إن هذا لكالم عجيب، وإنه لكاف كل الكفاء لتحديد مؤشر األهلية المعرفية

مصداقية وال قيمة للفكر الجامعي. إن الجابري هاهنا في ه فما بقي بعده من الذي إن تم إهداره والقفز علي

لمعطى العقل اإلسالمي الفقهي نادى من مكان بعيد من حيث موضعه ومسافة هذا البعد بالنسبة موقع من يُ 

والعلمي. إن هذا ليس مبدءا وليس على ما يحمله التركيب معرفا من خالل الوصل ب)الذي( بجماعة من 

، ال بل إنه مقول علمي ومعرفي مما يدرس ويلقن كما تلقن تعاليم الصرف والنحو العلماء أو كثير منهم
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، وهو مقول ليس على الوجه واالعتبار الخاطئ في عموم وأوليات ما يلقن في أول درس لعلم التفسير

قال ابن كثير رحمه هللا: البعيد كل البعد عما هو في معلوم المتعلمين قبل العلماء؛  

ال شك كما أنه  عضه بعضا، وهو أولى ما يفسر به، ثم األحاديث الصحيحة، ثم اآلثار.<>والقرآن يفسر ب

أن كل حديث متصل بعلم التفسير، وبأسسه األولى ومسلماته، البد له من أن يستحضر  ويعتبر المعطى 

 واألصل العلمي المعبر عنه والممثل بما رواه ابن جرير رحمه هللا:

 ا مؤمل، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج قال: قال ابن عباس:" حدثنا محمد بن بشار، حدثن

 التفسير على أربعة أوجه:

 وجه تعرفه العرب من كالمها،

 وتفسير ال يعذر أحد بجهالته،

 وتفسير يعلمه العلماء،

وتفسير ال يعلمه إال هللا."
78

 

 

ما يردد تقليدا  عن األيمان، وال إتيانهمو إن هذا لهو الحكم الحق، وليس ما تلج به األدبيات الشيعية وغيرها

ولو على ألسنة وفي األلفاظ في كتب كثير من كبار العلماء من صيغ المفاضلة بين سبل التفسير ؛ إنما 

  :  هي الحكمة في كمال ووجوب تحققها، واألمر كما في حديث

اذ  ؛ ن  ُمع  ل  ح م ص  ، ع  ن  أ ه  اذ  م  اب  ُمع  ح  ن  أ ص  ن  ن اس  م   ع 

اٌء؟ ق   )) ض  ل ك  ق ض  ر  ُع إ ن  ع  ن  ي ف  ت ص  ن  ، ف ق ال  : ك  ُه إ ل ى ال ي م  ث  ع  ُسول  هللا  صلى هللا عليه وسلم ح ين  ب  نَّ ر 
ال  أ 

ُسول  هللا  صلى هللا اب  هللا  ؟ ق ال  : ف ُسنَُّة ر  ت  ُكن  ف ي ك  اب  هللا  ، ق ال  : ف إ ن  ل م  ي  ت  ا ف ي ك  ي ب م   عليه وسلم ، : أ ق ض 

ُسول  هللا  صلى هللا عليه وسلم ؟ ق ال   ُكن  ف ي ُسنَّة  ر  ب   : ق ال  : ف إ ن  ل م  ي  ر  ي ي ال  آلُو ، ق ال  : ف ض 
أ  ُد ر  ه  ت  ج 

أ 

ُسول  هللا  صل ُسول  ر  فَّق  ر  ي و  ُد  هلل  الَّذ  م  ي ، ُثمَّ ق ال  : ال ح  ر  د  ُسوُل هللا  صلى هللا عليه وسلم ص  ى هللا عليه ر 

ُسول  هللا  صلى هللا عليه وسلم ي ر  ض  ا ُير   ((..وسلم ل م 

ي ، وأبو داود ، والترمذي م  بد بن ُحميد ، والدار  ب ة ، وأحمد ، وع  ي  بي ش 
79.أخرجه ابن أ  . 

 في الرسالةأخرج اإلمام الشافعي  ي تفسيرهقال اإلمام العالمة أبو جعفر فو

 وابن ماجه والبغوي في شرح السنة والترمذي دوأبو داو واإلمام أحمد في المسند

من حديث أبي رافع مولى رسول هللا صلى هللا  مالحاكوحسنه الترمذي، وصححه 

:عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال وسلمعليه  : 

ال ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه األمر من أمري مما أمرت به، أو نهيت "

80"اه في كتاب هللا تعالى اتبعناهعنه، فيقول ال أدري ما وجدن  

وحقيقة من يتخذ إيمانه وليجة ليأتي المسلمين في منهاج شرعتهم عن أيمانهم ال يرى خارجا عن صنف 

:}إن من جهة التفرقة بين القرآن والسنة من عناهم الحق جل وعال في قوله اآلية البينة من القرآن الكريم
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فرقوا بين هللا ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض الذين يكفرون باهلل ورسله ويريدون أن ي

(614ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيال أولئك هم الكافرون حقا' وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا'{)النساء  
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 الفصل التاسع

 حديث معاذ رضي هللا عنه في القضاء ب'الرأي'

 درء التلبيس وبيان االلتباس

 

عدم ثبوت المتن  ال يعني في الحق وط السندشرط الحكمة: سق -1  

الرد ولو باقتضاب على المحمل الذي حمل عليه وسيق الحديث األول في موقع  هاهنا ال مندوحة عن

الشبكة العنكبوتية في السياق الذي نقلناه عنه، والذي يدل عليه العنوان الذي ركن التركيب فيه هو لفظة 

يلي: "الرأي" مع عالمة التعجب، والذي عقبه بما  

  .. ! حديث معاذ في القضاء بالرأي

 

اذ  ؛ ن  ُمع  ص  ، ع  ل  ح م  ن  أ ه  اذ  م  اب  ُمع  ح  ن  أ ص  ن  ن اس  م   ـ ع 

ض  ل ك   )) ر  ُع إ ن  ع  ن  ي ف  ت ص  ن  ، ف ق ال  : ك  ُه إ ل ى ال ي م  ث  ع  ُسول  هللا  صلى هللا عليه وسلم ح ين  ب  نَّ ر 
أ 

ي اٌء؟ ق ال  : أ ق ض  ُسول  هللا   ق ض  ُة ر  اب  هللا  ؟ ق ال  : ف ُسنَّ ت  ُكن  ف ي ك  اب  هللا  ، ق ال  : ف إ ن  ل م  ي  ت  ا ف ي ك  ب م 

ُسول  هللا  صلى هللا عليه وسلم ؟ ق ال   ُكن  ف ي ُسنَّة  ر  ُد  : صلى هللا عليه وسلم ، ق ال  : ف إ ن  ل م  ي  ه  ت  أ ج 

ب   ر  ي ي ال  آلُو ، ق ال  : ف ض 
أ  ي ر  ُد  هلل  الَّذ  م  ي ، ُثمَّ ق ال  : ال ح  ر  د  ُسوُل هللا  صلى هللا عليه وسلم ص  ر 

ُسول  هللا  صلى هللا عليه وسلم ي ر  ض  ا ُير  ُسول  هللا  صلى هللا عليه وسلم ل م  ُسول  ر  فَّق  ر   ((..و 

ي ، وأبو داود ،  م  بد بن ُحميد ، والدار  ب ة ، وأحمد ، وع  ي  بي ش 
والترمذيأخرجه ابن أ  . 

ة بن  ير  رو ، ابن أخي الُمغ  م  ق ق ي ، عن الحارث بن ع  د هللا الثَّ ي  مد بن ُعب  ن ، ُمح  و  من رواية أ بي ع 

اذ من أهل ح م ص ، عن معاذ ، به بة ، عن ناس  من أصحاب  ُمع   .ُشع 

ُه إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ف ب  ب  وهذا حديٌث إسناده ساقٌط اليصح ، ومن ن س  ذ  قد ك 

 .عليه

ق فّي ، عن أصحاب  :أوال : قال البخاري  يرة بن ُشعبة ، الثَّ مرو ، ابن أخي ال ُمغ  الحارث بن ع 

ن ، وال ي صح ، وال ُيعرف إال ب ه ذا ، ُمرسٌل. التاريخ الكبير  و  وى عنه أبو ع  ُمعاذ ، عن ُمعاذ ، ر 

(2/2115 ). 

 .ثانًيا : أورده العقيلي في الضعفاء 214/1 )222( ، ونقل قول البخاري السابق

ثالًثا : قال الترمذي ، بعد أن أخرجه : هذا حديٌث ال نعرفه إال من هذا الوجه ، وليس إسناده 

1329و 1323عندي بمتصل  ، وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن ُعبيد هللا . سنن الترمذي ) ). 

زم  وحديث معاذ ، الذي فيه : أجتهد رأيي وال آلو ، ال يصح ، ألنه لم يروه  :رابًعا : قال ابن ح 
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ن  هو ، عن رجال  من أهل حمص لم  أحٌد إال الحارث بن عمرو ، وهو مجهوٌل ، ال ندري م 

هم ، عن معاذ. ))المحلى م   .1/62 ((ُيس 

ي  من قوله : أجتهد رأيي ، وحديث عبد هللا بن  زم : وأما حديث معاذ ، فيما ُرو  وقال ابن ح 

أجتهد بحضرتك يا رسول هللا ، فحديثان ساقطان ، أما حديث معاذ ، فإنما  عمرو ، في قوله :

ا ، وحديث عبد هللا منقطٌع أيًضا ، ال يتصل.  و  مَّ ُروي عن رجال  من أهل حمص ، لم ُيس 

 .5/121 (())اإلحكام في أصول األحكام

ر في كتابه ))تلخيص الحبير((  ج  ، ثم قال 1/192خامًسا : أخرجه ابن ح  جه أحمد ، وأبو أخر : 

داود ، والترمذي ، وابن عدي ، والطبراني ، والبيهقي ، من حديث الحارث بن عمرو ، عن 

 .ناس  من أصحاب معاذ ، عن معاذ  

 .قال الترمذي : ال نعرفه إال من هذا الوجه ، وليس إسناده بمتصل

أبو عون ، ال وقال البخاري ، في ))تاريخه(( : الحارث بن عمرو ، عن أصحاب معاذ ، وعنه 

 .يصح ، وال ُيعرف إال بهذا

وقال الدارقطني ، في ))العلل(( : رواه شعبة ، عن أبي عون ، هكذا ، وأرسله ابن مهدي ، 

 .وجماعاٌت ، عنه ، والمرسل أصح

قال أبو داود ، يعني الطيالسي ، أكثر ما كان يحدثنا شعبة ، عن أصحاب معاذ ، أن رسول هللا 

، وقال مرًة : عن معاذصلى هللا عليه وسلم  . 

وادعى بعُضهم  : وقال ابن حزم : ال يصح ، ألن الحارث مجهوٌل ، وشيوخه ال ُيعرفون ، قال

فيه التواتر ، وهذا كذٌب ، بل هو ضد التواتر ، ألنه ما رواه إال أبو عون ، عن الحارث ، فكيف 

 .يكون متواتًرا

ح  وقال عبد الحق : ال ُيسند ، وال يوجد من وجه صحي . 

وقال ابن الجوزي ، في ))العلل المتناهية(( : ال يصح ، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم 

 .، ويعتمدون عليه

اعلم أني فحصت عن  : وقال ابن طاهر ، في تصنيف  له مفرد ، في الكالم على هذا الحديث *

ن  ل ق يتُ  ُه من أهل العلم بالنقل ، فلم أجد هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار ، وسألُت عنه م 

إال طريقين ، أحدهما طريق شعبة ، واألخرى عن محمد بن جابر ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، 

عن رجل من ثقيف ، عن معاذ ، وكالهما ال يصح ، قال : وأقبح ما رأيُت فيه ، قول إمام 

حديث معاذ ، قال : وهذه زلٌة الحرمين ، في كتاب ))أصول الفقه(( : والعمدة في هذا الباب على 

 .منه ، ولو كان عالًما بالنقل ، لما ارتكب هذه الجهالة

ر ج  كالم إمام الحرمين أشد مما نقله عنه ، فإنه )أي الجويني( قال : والحديث مدون  : قال ابن ح 

ر ، نقال عن  ج  في الصحاح ، متفق على صحته ، ال يتطرق إليه التأويل. انتهى كالم ابن ح 

يص الحبير ، مع االختصارتلخ . 

وكالم من يسمى بإمام الحرمين هذا باطل ،  : (قال الشيخ المحدث أبو المعاطي حفظه هللا)1

فالحديث لم يدون في الصحاح ، ومتفٌق على ضعفه ، ويتطرق إليه الضالل المبين ، وكالمه 

 .مردود عليه ، وإن كان إماما لمساجد الدنيا

يعتمد عليه في علم الحديث وتأمل كالمه السابق أقول : كالم الجويني ال  *  
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وليست هذه أول أخطائه المبينة في علم الحديث ففى كتاب النهاية عزا حديث )أصحابي كالنحوم( 

 !!!!! إلى الصحيحين وهو حديث موضوع

  . وزعم البعض أنه جاء من طريق عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل*

رواه عن عبادة بن نسي هو محمد بن حسان المصلوب الذي صلبه أبو جعفر بينما الذي 

  .المنصور في الزندقة، وهو كذاب ال يحتج به

 : ولما أعيى أهل الرأي البحث عن طريق لتصحيحه قالوا *

علماء المسلمين تلقوا هذا الحديث خلفا عن سلف، وتلقي العلماء للحديث بالقبول يكفيه عن ...))

  .اإلسناد

وكم من حديث اكتفى بصحته عن اإلسناد، واكتفى بعمل العلماء به في أقطار الدنيا؛ ألن هذه 

األمة إذا عمل علماؤها في أقطار الدنيا بحديث دل على أن له أصال، واكتفى بذلك عن 

 ((....اإلسناد

ة للشرع وهذا بالطبع هراء ال يستحق الرد عليه بعد كالم أساطين الحفاظ أعاله بل هو من الخيان

 بالتمويه والتدليس على القراء وإقناع المغفلين منهم بصحة الحديث المكذوب

وهذا ترويج للكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكالم بارد يشبه كالم رواد المقاهى أو 

 (كما يقول القرويون عندنا )كالم مصاطب

عفه ويسكت عامداً عن تضعيف وأسوأ منه من يزعم زوراً وتدليساً وكذباً أن ابن حزم ض *

81جهابذة حفاظ الحديث له تمويهاً على المغفلين  .  

لَّم   س  ه  و  ل ي  لَّى هللاَّ ع  ُسول هللاَّ ص  ُه ق ال  : ق ال  ر  ل ّي أ نَّ ن  ع   ع 

ن  النَّار "  ده م  ع  ق  أ  م  وَّ ب  ت  ل ي  ًبا ف  ذ  ل يَّ ك  د  ع  مَّ ع  ن  ت   " م 

  .متفق عليه . 

 

ن  ال مُ    قُولع  لَّم  ي  س  ه  و  ل ي  لَّى هللاَّ ع  ُسول هللاَّ ص  ت ر  ع  م  ب ة ق ال  : س  ن ُشع  ة ب  ير  غ   :  

ي  " ر  ي  ل ى غ  ب  ع  ذ  ك  س  ك  ل يَّ ل ي  ًبا ع  ذ  ن  النَّار ,إ نَّ ك  ده م  ع  ق   م 
أ  وَّ ب  ت  ل ي  ًدا ف  م  ع  ل يَّ ُمت  ب  ع  ذ  ن  ك    " ف م 

  .متفق عليه .

 

ب ي ُهر    
ن  أ  لَّم  ع  س  ه  و  ل ي  لَّى هللاَّ ع  ُسول هللاَّ ص  ة ق ال  : ق ال  ر  ر  ي   

ن  النَّار "  ده م  ع  ق  أ  م  وَّ ب  ت  ي  ل  ًدا ف  م  ع  ل يَّ ُمت  ب  ع  ذ  ن  ك   " م 

 .متفق عليه . 82

                                                           
نعتذر عن هذا التحوير للصفحة خالل النقل 
81

  
أ.محمد شندي الراويعقوبة الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: صيد الفوائد_  
82
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أن يكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وال أن يرضى بذلك أبدا، وال يزعمن حقا ال يمكن لمؤمن 

ن حب هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم في قلبه أشد من حب المؤمنين غيره هلل ورسوله صلى هللا أحد أ

وينفي حقيقة  ،ليس بحسن واعتداد بالنفسعين الجهل  كذامنهم خشية وأتقى، ف وال أنه أشد عليه وسلم،

يحببكم هللا ويغفر لكم  يقول هللا تعالى:}قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني معرفة الحق والرسوخ في العلم.

-16ذنوبكم' وهللا غفور رحيم' قل أطيعوا هللا والرسول' فإن تولوا فإن هللا ال يحب الكافرين'{)آل عمران

(، وهللا تعالى ال يرضى لعباده 16ويقول عز من قائل:}فال تزكوا أنفسكم' هو أعلم بمن اتقى'{)النجم (17

ين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو يقول سبحانه:}يا أيها الذوعن الحق سبيال، 

الوالدين واألقربين' إن يكن غنيا أو فقيرا فاهلل أولى بهما' فال تتبعوا الهوى أن تعدلوا' وإن تلووا أو 

(ن وإنما األحكام بدليلها:}قل هاتوا برهانكم إن كنتم 610تعرضوا فإن هللا كان بما تعملون خبيرا'{)النساء

(664ادقين'{)البقرةص  

إن ظاهر الكالم والنص أعاله كله مسلم به صحيح، وهؤالء وهلل الحمد والمنة رجال قد قيضهم هللا تعالى 

، وهم حجة لحفظ دينه بحفظ سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، هم أعالم التاريخ البشري في علمهم

ما قال مصعب بن على نحو ن بعده. لكن والحق على العقالء قبل غيرهم لئال يكون للعالمين حجة م

لقين يحبهما هللا ورسوله نسلك األناة والحلم خُ ، لعمير ألسيد بن خضير قبل إسالمه رضي هللا عنهما

 ،أنه حق – بكفل صدق اإليمان الذي في قلوبكم-مما ترونه صلى هللا عليه وسلم؛ فإن كان الذي نقوله 

غير ذلك كانت لكم عند هللا تعالى حجة فيما أنتم عليه وتمسكتم أخذتم به وكنتم مستبصرين به، وإن كان 

 به.

إن كل القيم الحقائقية واألوصاف التقييمية والتحقيقية للحديث ال مماراة فيها، فالحديث بالمعايير الحديثية  

 ال يصح، وكل التعابير السلبية التي وردت على لسان كل العلماء، وبترددها المالحظ، كلهاالعلمية 

. غير أن الذي يستوجب وتعبير ابن حزم "حديثان ساقطان" ،وصف علمي بقاموس علم الحديث كالكذب

أعاله ثالث نقاط: ما هو معطى من وارد الكالم والنصالتنبيه إليه داخل حلقة علم الحديث في  

عن الحديث ليس ما دونه:أولها أن كل القيم واألوصاف إفادتها وقيمتها العلمية سلب الصحة   

وقال ابن حزم :  : ال يصح،قال البخاري، قال الترمذي: ال نعرفه إال من هذا الوجه، وإسناده غير متصل

، وقال ابن الجوزي: ال يصح.يصح ال  

قطني في "العلل": رواه شعبة، عن أبي عون، قال الدار :هالمرتكز القوي هنا للقيمة العلمية لقولثانيا 

، والمرسل أصح.هكذا، وأرسله ابن مهدي، وجماعات عنه  

أوال بمصادرة  ،ثالثها السلوك والعمل غير الصالح المخالف للخلق العلمي في توجيه وتسوير النص

م وأعظمها خطرا في شرعة وواضحة كضرب من المغالطات ال تنبغي أبدا بهذا المقام ألشرف العل

قوله: >وهذا عالمة التعجب و بهذه المصادرة والمغالطة الممثلة في العنوان وفيبدء الاإلسالم ومنهاجه، 

ومن خالل  <صلى هللا عليه وسلم فقد كذب عليهلى رسول هللا حديث إسناده ساقط ال يصح، ومن نسبه إ

، ففي ( التي وجدت لها موضعا في النص غير برهانية البتة1تردد كثيف تردد وورود لفظ ومادة )كذبت

العنوان الذي صلبه الحديث، وال قضيته،  األولى دعوى وفي الثانية مسندة إلى موضوع غير موضوع

طير قيمي للحديث ما تأيدل معياريا على دعوى التواتر، وهذا دليل مقلوب، ألنه يفيد و إنما المسند إليه
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دامت له مصداقية الوضع في حيز سؤال التواتر، والثالثة )كذاب( المسند إليه أو المحكوم بعيد كل البعد 

او في حديث آخر غير الذي يهمه هذا النص بكلماته وقاموسه ومشحون عن الموضوع، يتعلق األمر بر

أتمر بقوله وأمره تعالى:}قل ي وال حمدبعة )المكذوب( فإن هذا ال يُ محمول هذه األلفاظ والقاموس، أما الرا

دال فذلك  ،وأن يأتي هذا االدعاء في آخر الكالم من غير دليل صدق هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين{

في الحكم أن هذا الكالم ال يصح في الحق برهانا، بل إن كالم من اصطفاهم هللا تعالى لوضع  وحاسم

صنفوا هؤالء  ،ميزان وميز صحة األقوال من سقيمها كما اصطفى أئمة علم الحديث وأئمة علم الحديث

ا ما يدل عليه ، وهذكليهما معا ألنه مفتقر لنسق البرهان الكلي والجزئي ،هذا الكالم في الكالم الشعري

ندة إلى غير متعلق القول والقضية، كقوله وتعبيره بوضوح شحن وكثافة المادة البيانية السلبية ولو مس

وهذا بالطبع هراء ال يستحق الرد عليه بعد كالم أساطين الحفاظ أعاله بل هو من الخيانة وألفاظه: >

بصحة الحديث المكذوبللشرع بالتمويه والتدليس على القراء وإقناع المغفلين منهم   

وهذا ترويج للكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكالم بارد يشبه كالم رواد المقاهى أو كما يقول 

 (القرويون عندنا )كالم مصاطب

وأسوأ منه من يزعم زوراً وتدليساً وكذباً أن ابن حزم ضعفه ويسكت عامداً عن تضعيف جهابذة حفاظ  *

<ى المغفلينالحديث له تمويهاً عل  

ا اعتمدت بقوة وبإسراف على غمر الخطاب بالمادة المعجمية ذات الحمولة ألنه ةبين ةسفسطائي فهذه بنية

غير ملزم  ليس على متعلق ومناط الموضوع والمدعى، ولكن على موصول به ،القدحية األشد وطئا

والتدليس واالستغفال، ألنه وجوه التمويه  خطرألإنه  ولعمرك .دا عن محل النزاعبعي بأحكامه إطالقا

  يأتيك بصفة الناصح األمين.

بمعايير التقييم وبقاموس  علم الحديثالوضع السليم للسؤال وللحديث من جهة تأطيره في هذا مما يهم فإن 

ميته متعينا في اإلسناد من حيث اتصاله من عدمه ومن حيث النظر في لّ هذا التقييم، والذي ركنه ومناط سُ 

غير واإلغراض بالجرح والتعديل مما يطلق عليه بعلم الرجال؛ وأيضا مما يهم المأخذ  عناصر السند

في تناول هذه المعطيات لتخلط بما ليس هو إال من خصائص الخطاب الشعري، التي ال غاية منه  العلمي

راد.إال حمل المخاطب على موقف يُ   

تن؟ فلو اتبع الحق ما يزعمون وعلى هذا م بكذب الملكن متى كان في الحق عدم صحة اإلسناد يفيد ويحك

 صدق المتن مفيدا حكم الصحة للسند،للهول في هذا الشأن العظيم، لكان فكرون، وياالهوى الذي به ي

   وهذا باطل فاسد معلوم بطالنه وفساده. .بعكس النقيضلتكافؤ القضية الشرطية 

 أنه ال يصح، بل مكذوب، بل ، هبهب أن الحديث ونحن دائما في إطار القاموس العلمي للحديث بل

يفيد ويلزم الحكم بكذب  وبالحق الذي تقوم عليه السماوات واألرض موضوع. هل حقا عند هللا تعالى

ن بدعوته بغير كما يريد أصحاب هذا النص والداعو وبنفي مقول الحديث في متنه مضمونا حكما وفحوى

 هدى من الحق وال كتاب منير؟

]لهم منهن إن بنفس السند على مختلف وجوه وطرق روايته أعالها وبمتن فيه قوله: أننا أمام حديث لنمثل 

 لم يلدن النصف، ولهن إن لم يلدوا الربع[
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فالتقييم العلمي للحديث يبقى هو هو، بذات األلفاظ القدحية لكن بحمولتها العلمية فحسب، وليس بما يساق 

ه األوصاف على المعنى األدبياتي والمتداول ال إلى العموم بإغراض واضح، فإن أكثر الناس يحمل هذ

 ، وهذا المتن الذي سقناه مثال تدريسيا وتعليميا متن موضوع.على داللتها العلمية في قاموس أهل الحديث

ثال عبارة: )صححه األلباني( تصوروه بحسب فإن األكثرين المستهدفين بهذا الخطاب إذا ما سمعوا م

لى ما يفهم من تصحيح األخطاء النحوية واللغوية ونحوها.أنه تصحيح ع شروطهم المعرفية  

فمن يقول ويحكم بكذب فحوى ومضمون الحديث ال بلفظه طبعا، إذ اللفظ موضوع، فإنما يفتري على هللا 

الكذب بغير علم وال هدى وال كتاب منير، فهو هنا بافتقاد ملكة التمييز مما هو جامع في حقيقة الحكمة 

، بافتقاده الحكمة لم يكن كاذبا على رسول هللا صلى هللا عليه الى بها وجعل فيها خيرا كثيرالتي نوه هللا تعا

ولكم نصف ما ترك الذي يقول في محكم التنزيل والقرآن العظيم:} بل يكذب على هللا سبحانه وتعالى وسلم

أو دين'  بها وصينيأزواجكم إن لم يكن لهن ولد' فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية 

ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد' فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم بعد وصية توصون بها 

(67أو دين'{)النساء  

والحديث أعاله في متنه وفحواه هو الحق الذي نتلوه آيات بينات وقرآنا مثاني في كثير من مواضع 

محكمة:}وإذا جاءهم أمر من األمن أو الخوف أذاعوا به' ولو ردوه اقتران الكتاب بالحكمة، وفي اآلية ال

إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم' ولوال فضل هللا عليكم ورحمته التبعتم 

(57الشيطان إال قليال'{)النساء  

.                   .                    . 

في حديث معاذ رضي هللا عنه'الرأي' ل الصحيح المعنى -2   

لغالب والتابعين لفظ "الرأي" عندهم، هذا بالنسبة لالعلة في كل هذا ومكمن اإلشكال األول هو في تمثل 

خصوصا، وعند من يسمون بالظاهرية، إما انتظاما مع منظومتهم المذهبية أو اتباعا كذلك. نحن هنا 

تفصيل الخلق "وقد كنا في كتابنا  ا يخص الغالب،بم سنهتم بما هو أكثر نجاعة علمية في واقع الحال

قد عرضنا لهذه المسألة المرتبطة بالقياس  ،في سؤال حوار األديان وتفرق المذاهب الفقهية" واألمر

.، مما ينقض ويرد قول الظاهرية في ذلكجالشرعة والمنها كأصل وآلية فقهية حقة محققة للربانية في  

، المعنى المذموم يذهبون إليهيتمثلونه وهللا عنه ليس بالذي  رضيإن معنى "الرأي" في حديث معاذ 

والمنهي عنه شرعا مما مرادفه الهوى ومجرد إتباع النفس هواها، وكما يعلمه أهل اللغة عموما 

أن الحقل الداللي  القاهر الجرجاني رحمه هللا وغيره،عبد ما أكد عليه بقوة كو ،والبالغيون منهم خاصة

ولخطورة هذا الحيز الفقهي والمعرفي  .ة ليس أحاديا بدا، وال داللة للفظ إال مع السياقللمواد المعجمي

؛ فإن ضالل جعلنا له فصال مخصوصا في الجزء األول من كتابنا "تذكرة العلماء في الربانية والمنهاج"

ه هللا أن أكثر المرجئة لم يكن إال من هذه الجهة، وكما نقل ابن تيمية رحمه هللا عن أحمد بن حنبل رحم

االختالف لم يكن إال من جهة تأويل وحمل األلفاظ على معاني ومحموالت داللية غير سديدة. إن الوحي 

الكريم كتابا وسنة صحيحة ثابتة ال اختالف فيه، فمعنى الحديث من صنف الحقيقة التنزيلية والشرعية 

داللة كلمة "الرأي" فيه هي عين داللتها ال ان الحكمة بالكتاب. والتي آلية من سورة النساء ولحقيقة اقتر
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تعدوها في سؤال الحباب بن المنذر رضي هللا عنه لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشأن منزل جيش 

 المسلمين يوم بدر:

ـ قال: يا رسول هللا أهذا الموقع الذي اخترته وحٌي من السماء أم هو رأٌي ومشورةٌ ؟       

ةوالمشورلسالم: )بل هو الرأي ـ فقال عليه الصالة وا (   

وهو نفسه المعنى ليس غيره الذي في قول سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي هللا عنهما حين 

لقبائل  شك أن يقضياستشارهما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خفية، وكان عليه الصالة والسالم على وُ 

فقال السعدان رضي هللا عنهما:  غطفان باقتطاع الثلث من ثمار المدينة على أن يرحلوا،  

ن > ن كان أمرا لم تؤمر فيه ولك فيه هوى فسمع وطاعة ، وا  إن كان هذا أمرا من السماء فامض له ، وا 
كان إنما هو الرأي فما لهم عندنا إال السيف . فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : " إني رأيت العرب 

 رمتكم عن قوس واحدة فقلت

اتلهم . " فقاال : يا رسول اهلل ، واهلل إن كانوا ليأكلون العلهز في الجاهلية من الجهد ، ما قأأرضيهم وال 
قط : أن يأخذوا ثمرة إال بشراء أو قرى ! فحين أتانا اهلل بك وأكرمنا بك ، وهدانا بك ،  طمعوا بهذا منا

.<نعطي الدنية ! ال نعطيهم أبدا إال السيف  

بين في الباب التالي:  هذا هو الفقه الصحيح كما هو م  

:رضي هللا عنها قالتعائشة روي عن       

  .جبريليفسر من كتاب هللا إال آيا بعدد ، علمه إياهن  -صلى هللا عليه وسلم  -ما كان رسول هللا  

:ابن عطيةقال   

ن هللا ومعنى هذا الحديث في مغيبات القرآن ، وتفسير مجمله ونحو هذا ، مما ال سبيل إليه إال بتوفيق م

تعالى ; ومن جملة مغيباته ما لم يعلم هللا به ، كوقت قيام الساعة ونحوها مما يستقرى من ألفاظه ، 

عن النبي ابن عباس عن الترمذي كعدد النفخات في الصور ، وكرتبة خلق السماوات واألرض . روى 

:قال –صلى هللا عليه وسلم  -   

قال في القرآن لي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن اتقوا الحديث علي إال ما علمتم فمن كذب ع :

:صلى هللا عليه وسلم -قال : قال رسول هللا جندب وروى أيضا عن فليتبوأ مقعده من النار برأيه   – 

  .فقد أخطأقال في القرآن برأيه فأصاب من  

   :رزين، وتكلم في أحد رواته . وزاد أبو داود قال : هذا حديث غريب . وأخرجه  



  الجابري دون عتبة القرآن الكريم والمرجفون في الفلسفة

 

108 

 

أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد األنباري النحوي ومن قال برأيه فأخطأ فقد كفر . قال 

:تفسيرين : أحدهماابن عباس في كتاب الرد : فسر حديث اللغوي     

من مذهب األوائل من الصحابة والتابعين فهو متعرض لسخط من قال في مشكل القرآن بما ال يعرف 

ر وهو أثبت القولين وأصحهما معنى : من قال في القرآن قوال يعلم أن الحق غيره هللا . والجواب اآلخ

   فليتبوأ مقعده من النار . ومعنى يتبوأ : ينزل ويحل ; قال الشاعر

 

 وبوئت في صميم معشرها فتم في قومها مبوؤها 

:جندبوقال في حديث   

قال في القرآن قوال يوافق هوى ; من فحمل بعض أهل العلم هذا الحديث على أن الرأي معني به ال : 

لم يأخذه عن أئمة السلف فأصاب فقد أخطأ ، لحكمه على القرآن بما ال يعرف أصله ، وال يقف هواه 

 على مذاهب أهل األثر والنقل فيه .

  :ابن عطيةوقال  

قال ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى في كتاب هللا عز وجل فيتسور عليه برأيه دون نظر فيما 

  [ 46 :ص ]العلماء ، واقتضته قوانين العلم كالنحو واألصول ; وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر 

اللغويون لغته والنحويون نحوه والفقهاء معانيه ، ويقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم 

.قائال بمجرد رأيه سر ; فإن القائل على هذه الصفة ليونظ    

 

يح وهو الذي اختاره غير واحد من العلماء ، فإن من قال فيه بما سنح في وهمه وخطر قلت : هذا صح

على باله من غير استدالل عليه باألصول فهو مخطئ ، وإن من استنبط معناه بحمله على األصول 

83المحكمة المتفق على معناها فهو ممدوح  . 

تي القراءا ولمادتها المعجمية في هذا السياقوهو الفقه والتأطير الحق للداللة الشرعية للفظ "الرأي"   

لنصوص الشريعة، وقد قرن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين من بعده رضي هللا 

عنهم بسنته عليه الصالة والسالم، هو ذات الفقه والتأطير البياني والشرعي الذي في كتاب عمر بن 

  : عنه، والذي جاء فيهري رضي هللاالخطاب رضي هللا عنه إلى موسى األشع

 كتاب عمر بن الخطاب في القضاء إلى أبي موسى األشعري

 أما بعد: 

فإن القضاء فريضة حمكمة، وسنة متبعة، فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر، فافهم إذا أدىل إليك الرجلل اجةلة، فلاقذ إذا »

                                                           
المكتبة اإلسالمية على شبكة ويب -باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والجرأة على ذلك ومراتب المفسرين -الجامع ألحكام القرآن 
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له، آس بني الناس يف وجهك وجملسك وقضائك حىت ال يطمع شريف فهمت، وامذ إذا قضيت، فإنه ال ينفع تكلم حبق ال نفاذ 
ا أحلل  ًا يف حيفك، وال ييأس ضعيف من عدلك، البينة على املدعي، واليمني على من أنكر، والصلح جائز بني املسلمني إال صلل

ا ينتهي إليه، فإن جا ء ببينة أَعطيته حقه، وإال استًللت عليه حراماا، أو حرَّم حالالا؛ ومن ادعى حقًّا غائباا أو بينة فاضرب له أَمدا
القضية، فإن ذلك أبلغ من العذر، وأجلى للعمى، وال مينعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه عقلك، وهديت فيله لرشلدأ أن 

يف كتلاب  ترجع إىل اجق، فإن اجق قدمي، ومراجعة اجق خري من التمادي يف الباطل، الفهم الفهم فيملا تلتليف يف صلدرأ للا للي 
، مث اعرف األشباه واألمثال، وق  األمور عند ذلك، واعمد إىل أقرهبلا إىل اهلل تعلاىل وأشلبهها بلاجق، املسللمون اهلل وسنة رسوله 

علدول بعضللهم عللى بعللذ إال جمللوداا يف حللد، أو جمر بالا عليلله شلهادة اور، أو أنيناللا يف والء أو نسلا أو قرابللة، فلإن اهلل تعللاىل تللوىل 
لسرائر، وادرأ بالبينات واألميان، وإياأ والغضلا والقللق والضلةر والتلأذي بالنلاس عنلد اخلصلومة، والتنكلر عنلد اخلصلومات، منكم ا

فإن القضاء عند مواطن اجق يوجلا اهلل تعلاىل بله األجلر، وبسلن بله اللذكر؛ فملن خلصلت نيتله يف اجلق وللو عللى نفسله كفلاه اهلل 
ق للنلاس الا للي  يف قلبله شلانه اهلل تعلاىل، فلإن اهلل ال يقبلل ملن العبلاد إال ملا كلان خالصالا؛ فملا تعاىل ما بينه وبني الناس، وملن للل

 «. أنك بثواب من اهلل يف عاجل راقه، وخزائن رمحته، والسالم

 (:92/ 1) «إعالم الموقعين». قال ابن القيم يف (84)رواه أمحد والدارقطين

بنوا عليه أصول اجكلم والهلهادة، واجلاكم واملفلو أحلو  شليء إىل تأملله والتفقله )وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، و 
 85فيه.

ملن ذللك هو استنباط اجكم على هدي الكتلاب والدراسلة يقيقلا للًكملة والربانيلة، و يف حديث معاذ رضي اهلل عنه فالرأي 
ويزعملون ألنفسلهم اجلق ويرملون غلريهم باللذي واهلل ، وللي  بلاملعا اللذي يغرضلون بله ويلقونله بألسلنتهم،  شرعة اإلسالم ومنهاجه

وبسلبون أملم  والتدلي  عللى النلاس باالصلطالحل اجلديثي اركلا ا هلل  اجق املبني هم واقعون فيه من يريف القول عن مواضعه
 مهتدون.

بيانيلة، وهلذا منله قلول من أجل هذا اخلطر الذي للبيان كان ال بد من االعتبار يف كلل خطلاب شلروط املباطلا اإلدراكيلة وال
ومنلله اجتنلاب األلفللا  اللو  للا إمكللان  أتريللدون أن يكلذب اهلل ورسللوله ب ! عللي رضللي اهلل عنله: بخللاطبوا النلاس علللى قللدر عقلو م

اإلغراض التأويلي لهىت املهارب الربيئلة وغلري الربيئلة؛ فلإذا كلان الهليطان كملا قلال اهلل تعاىل:لوملا أرسللنا ملن قبللك ملن رسلول وال 
يبء إال إذا متا ألقى الهيطان يف أمنيته فينسخ اهلل ما يلقي الهيطان مث بكم اهلل آياته واهلل عليم حكيم ليةعل ما يلقي الهيطان ن

                                                           

. وانظر شرحل كتاب عمر بن اخلطاب يف القضاء إىل أيب موسى األشعري 331( خمتصر الكالم على بلوغ املرام ص 84)
 (.121 -1/ 2و 141 -94/ 1كتاب بإعالم املوقعنيب البن القيم: )  يف

: جمع وتحقيق عبد هللا بن جار هللا 21-24ص -[ رسالة إلى القضاة    DOC[ 
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 (41-44فتنة للذين يف قلوهبم مرض والقاسية قلوهبم' وإن الظاملني لفي شقاق بعيد'{)اجيف

ة، وكمللا نللوه بلله ابللن قلليم ا وايللة رمحلله اهلل، وخاصللة يف القللاموس لكللن وكمللا هللي حالللة وشللرط هللذا املوضللوأ أو باألصللح املسللأل
سلواء أكلان ذللك ملن  ،أن يسلمح بلاملبتلف علن البيلان اجلق الهرعي والعلملي التأصليلي اللذي هلو ملن مكونلات الهلرأ، ال ينبغلي

يب ألن قوما يتصورونه سواء أو محوالت داللية لأللفا  على تصورات وحمامل مذهبية، كأن جنتنا مثال لفظة بالرأ عةميةنسبية م
وقلد بلدل كملا ذكلر ذللك ا لاحم كثلري ملن اللفلم  ،يف خاصة مدركهم وأفقهم اللغوي ومعةمهم النسيب أو تبعا للهائع ملن املعلا

أو كأن جنتنلا اسلتعمال كلملة باملنطلقب أو  من معناه األصل إىل غريه، أو للمعا الذي يساوق مذهبا وموقفا معينا من األمر كله،
لعقلب ألن  ما يف عقول األكثريين معا متثيليا مضادا للنهيف السللفي الصلًيح، للا اهلل تعلاىل ورسلوله صللى اهلل عليله وسللم منله با

والعقلل هللو  (144بلراء، فلاهلل تعللاىل يقول:لوملا كللان للنف  أن تلذمن إال بللإذن اهلل' ولعلل الللرج  عللى اللذين ال يعقلون'{)يللون 
والنلللائم وملللن ال يعقلللل؛ واملنطلللق مبلللد ه قلللانون االخلللتالف اللللذي نتللللو حقيقتللله يف قولللله  للللى اننلللونفلللال تكليلللف ع ،منلللاط التكليلللف

تعاىل:لهو الذي جعل الهم  ضياء والقمر نورا وقدره مناال لتعلموا عدد السنني واجساب' ما خلق اهلل ذلك إال باجق' نفصلل 
 :86بتذكرة العلماء يف الربانية واملنها ب من كتاب يف ا زء الرابع ا أن حذرنا من هذا، وقد سبق لن(4اآليات لقوم يعلمون'{)يون 

>وإن قلنا هنا وحدة الكون أو الوجود القانونية، الوجود بما هو السماء واألرض، فهو تعبير 

صحيح وحق بالحق الذي تقوم عليه السماوات واألرض، ودليله الذي ال يرد هو هاتان اآليتان 

ما يبنى ويؤسس عليه فصل خطابها والحكم القرآني الحق الدالة عليه،  اللتان تلونا، فإن هذا هو

الذي هو االستنباط الجلي لواحدية الخالق من وحدة المرجعية والمشكاة القانونية والنسقية للوجود 

 . وللخلق بكل كائناته وظواهره

رأينا كيف أنهم  نقول هذا وننبه إليه ألننا نعلم أن هناك مغرضين وال شيء عندهم غير ذلك؛ وقد

أنه يقول رحمه هللا سيد قطب لكذبوا أتباعهم خدمة ألسيادهم حينما اكتشفوا كما زعموا وهم يقرأون 

بوحدة الوجود على ما هو متمثل في بادئ التصور وشائعه، أي بتعلق اللفظ عند العموم بالمعنى 

فعلوا مع أبي حامد الغزالي الصوفي الضال، وهم في قرارة أنفسهم إنما يستجهلون األتباع. وكذلك 

الذي حرم أموال الطغاة المستأثرين بالمال الذي هو ملك للجميع دون غيرهم، وعلى عهد رحمه هللا 

الذي يعتبر بحق من أكبر علماء المسلمين رحمه هللا قريب قالوا في أبي الفتح بن حجر العسقالني 

ودقة البيان والحكمة؛ لقد قال وشيع  قاطبة وأشدهم رسوخا في العلم، تحققت فيه كل شروط العلم

فيه هؤالء أمثال من قبلهم من المضلين من أحبار بني إسرائيل مثل ما قالوا وشيعوا في سيد قطب. 

ولكن كما أشرنا إليه من قبل أن هذا االستجهال واالستغفال واإلضالل غالبا ما يستهدف الجهلة من 

فيهم، فهم بالقوة متعصبون، وقابلية العدوان كامنة  الناس ومن اجتمع إلى جهلهم سوء الخلق الكامن

في قلوبهم، كلما جاءت الفتنة أركسوا فيها، وهللا سبحانه العليم بذات الصدور أعلم بهم، فهم مادة ال 

تعقل وشيء ال يفكر في أيدي شيوخهم حيثما شاءوا ساروا بهم وحيثما أرادوا وجهوهم، ومثلهم 

م، الذين نزل فيهم قوله عز وجل ذي الحجة البالغة:}قل يا أهل كمثل الذي من قبلهم وعلى سننه

                                                           
243ص -والمنهاج، الجزء الرابعربانية تذكرة العلماء في ال 
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الكتاب ال تغلوا في دينكم غير الحق' وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا 

 (؛35عن سواء السبيل'{)المائدة

التلبيس  يقول أبو عبد هللا محمد ابن قيم الجوزية رحمه هللا بشأن هذا اإلشكال وهذا الضرب من

واالستجهال في معرض حديثه عن الروح وقوله صلى هللا عليه وسلم:))إن أرواح الشهداء في طير 

 يقول ابن القيم: 87خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة((

 > فإن قيل: فهذا هو القول بالتناسخ وحلول األرواح في أبدان غير أبدانها التي كانت فيها، قيل: 

لت عليه السنة الصريحة حق يجب اعتقاده وال يبطله تسمية المسمي له تناسخا، هذا المعنى الذي د

أن إثبات ما دل عليه العقل والنقل من صفات هللا عز وجل وحقائق أسمائه الحسنى حق ال كما 

 . . <يبطله تسمية المعطلين لها تركيبا وتجسيما 

 ثم ساق ابن القيم قول اإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا:

نزيل عن هللا صفة من صفاته ألجل شناعة المشنعين، فإن هذا شأن أهل البدع يلقبون أهل  >ال

السنة وأقوالهم باأللقاب التي ينفرون منها الجهال ويسمونها حشوا وتركيبا وتجسيما. . .<<وقوله: 

 <88>> فليس الشأن في األلقاب وإنما الشأن في الحقائق. . <

.           .             . 

وكيف يرجى له من بعده مصداقية التصدي لهذا الشأن العلي  –كون الجابري جلي ذا بيان ه

إذ يختلط في تصوره وإدراكه وليكون  ،ليس له من المعيارية اإلدراكية شيءهذا بيان أن  -الحكيم؟

 إنما هو القرآن يفسر بعضه بعضا""المفكر فيه على إثره، اختلط لديه المشروط والمقيد بالكلي؛ ف

مكون داخل معيارية علمية فقهية وتفسيرية حكيمة، مكون ضمن مكونات كما هو موقع العمود 

والخط في المصفوفة، ليس هناك اقتصار مكوناتي كلي وال تراتبية تفضيلية، إنما يمكن الحديث 

ناسق تحققا فالتراتبية هي من خالل مبدإ الت حيث مراتب الحقيقة المعرفية. عن هذا التفاضل من

حكمة، هناك شطر محقق فيه شرط التفسير بالقرآن وآخر بالسنة وهكذا دواليك، على نسق لل

 ،التي في القضاء، كله عند هللا مرضي وكله الحق، وهذا كما نذكر به مرة أخرى ونؤكده التراتبية

  هو المحمول الفقهي القتران الكتاب بالحكمة في حوالي عشرين موضعا من القرآن الحكيم. 

ما ليس بمنطقي ليس بمعقول، هكذا قال  ، وكلمنتهى اللفظية الالعقالنية الجابري أتى علىإن قول 

 فالحق مطلق والقرآن مجيد إن الحق يفصل في النسبي ال العكس.. الغربية الحديثة ديكارت رائد العقالنية

ترتيب المصحف يسع التاريخي والنسبي إلى يوم الدين؛ والوضع على وجه المقابلة بين ترتيب النزول و

الذي هو الترتيب في اللوح المحفوظ وهو القرآن الكريم تعريفا جوهريا في العقل والمنطق، وهو وضع 

معلم في المنطق على تلميذه، فكيف نقبل بها في هذا الشأن العظيم؟ أيومقابلة فاسدة خاطئة يردها   

                                                           
87
 رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح 
88
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 الفصل العاشر

ية الفلسفيةغلبة شقوة االنتماء التكويني على القراءة التاريخ  

 

الغرض التحريضي التشكيكي للجابري غيب عنده العقل والمنطق االستشهادي -1  

. وإنه خاصة في هذا القسم األول بفصليهفي هذا الكتاب، و الجابري أضل منه سبيال مما هو عليهما كان 

اعة بشيرا يعا بين يدي السلشأن لو يعلمون عظيم، شأن القرآن الكريم، هو المنار الحق للبشرية جم

ولكن أكثر الناس ال يؤمنون. وإنها لمأساة العقل البشري حين صودرت حقيقة الفلسفة من كونها  ونذيرا،

، لتصبح مشاعة ألهل الباطل من الذين لسان الحق كما تركها سقراط كلمة باقية من بعده لعلهم يتذكرون

وال أبعد عن ما كان الجابري أضعف ف ال يفقهون في الوجودية وفي الغائية الوجودية وهم لها منكرون.

بأضعف ما يمكن للمرء عالمه ومتعلمه و ،أقحم نفسه في هذا األمر والشأن العظيم حينمنه سوي األمور 

نة لهذا االقتحام، إن على مستوى االستيعابية للمادة المعرفية أو على مستوى مؤمّ  أن يكون لديه من أهبة

لقسم يدخل بك الجابري أو هكذا يوهم من خالل هذا ل عنوان افمن خال التصور للمقول التفكيري ككل.

تاريخانيا على اإلحالة لما أسميناه في  ، يدخل مدخالالعنوان الكبير 'قراءات في محيط القرآن الكريم'

استشراق، ولكن  تفصيل الخلق واألمر" بالوسيط التاريخي، ليخرج مخرجا استشراقيا، ليس أيّ كتابنا "

وما جاء به ليس من ، هو أن ما قاله ةغرابلل األشد إثارةأن  كفروا بالذكر لما جاءهم. بيدلذين استشراق ا

فما  .التي تحته جزئيةشيء في ما قد ينتظره المتلقي الخطابي من وراء العنوان وال حتى من العناوين ال

بل  ،جزئيةكان ألمر عظيم أن يعرض في حل من حلول أسئلته المعرفية الكبرى باإلدالء بمعلومات 

إن هذا يرده كل عقل علمي حقيق  كما هو واضح في كل هذا القسم. عينية وشخصية واالقتصار عليها،

ن البنية لهذا القسم بها من االختالل ما هو جلي إال على الذين ال يفحصون ما يقرأون. أ ؛ كمابهذه الصفة

منطلق الحقيقي لهذا المضمون هكذا لزم إيجاد الفالعنوان للفصل األول غير محقق في المضمون، و

، األول على صبغة األنا النفساني للكتاب كله، اإلثارة اافصنأ أو اامقسأولعناوينه الجزئية، فنرى فيها 

:'النبي األمي . . . مكتوب عندهم في التوراة واإلنجيل' التشكيكية بصيغة أسئلة في ظاهرها موضوعية

زجان بعضهما ببعض، مادة تعليمية في التاريخ الرسمي والثاني والثالث ممت، 'ادعاءات غير مؤسسة'

جعله الوعاء لرسالة هللا تعالى المنزلة على ل ،سعيه بإصرار وعزم حثيثين ال يعدو عدوه فيو ،للمسيحية

 رسوله الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم خاتم األنبياء والمرسلين عليهم الصالة والسالم.

        .                   .          .  

   االشتقاقية على الداللية المعجمية جمود الصيغةيقر  الجابري -2

 ،وتبعا لما سبق أن علمناه وتحدد من صبغة الكتاب الباطنية ،نكتفي 7و 6بخصوص العنوانين الجزئيين 

:89ورد الفحوى الباطنية للتعليق الذي سيق أسفل الصفحة ،بالتعليق أوال  
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م ابن فكال ، ليس يقبل في الحق من كل الوجوه.عن العالمين، فهذا التعليق فاسد أوال إن هللا تعالى غني

وأبعد حين ذهب محمال السياق اختالف معاني ولقد تكلف في تفسيره  عاشور هنا خاطئ بين خطؤه،

، وعالقة اإلسم بالمسمى، مؤطرا ذلك في صدد لفظة 'اإلسم' ولفظة 'أحمد' مما ذكره أئمة اللغو والنحو

وأوصى به عيسى عليه السالم في هذه اآلية وصية جامعة لما تقدمها من وصايا األنبياء وأجملها إجماالً على ة بقوله:  >اآلي

طريق الرمز . وهو أسلوب من أساليب أهل الحكمة والرسالة في غير بيان الشريعة ، قال الّسهروردي : في تلك حكمة اإل شراق 

« لين مرموزة كانوا يرمزون في كالمهم إما تشحيذاً للخاطر باستكداد « : »شرحه»ب الدين الشيرازي في فقال قط« وكلمات األوَّ

الفكر أو تشبهاً بالباري تعالى وأصحابب  النواميس فيما أتوا به من الكتب المنزلة المرموزة لتكون أقرب إلى فهم الجمهور فينتفع 

الصفة 'أحمد' ال على منقوليتها للعلمية، بل على  لكنه بعدها يعود ليقر 90<الخواّص بباطنها والعوام بظاهرها

  أصلها الصفاتي التفضيلي.

ومن  دق الشطر منها:}إسمه أحمد{ كالم لغوي تام، إفادته اإلخبار إخبارا انطباقيا،ن اآلية الكريمة أو باألإ

ت يقل بجمود المعجم على داللة وحيدة فإنما هو جهل أو عارض ذهول ليس إال، ذلك أن أهم خاصا

هي االنفتاحية واإلبداعية ألن الحقل البياني في اتساع أبدا. فإذا كانت  ،بل أي لسان ،اللسان اإلنساني

اللفظة المعجمية تتحدد في داللتها من خالل السياق، فالصياغات االشتقاقية والتصريفية يسري عليها نفس 

}إسمه أحمد{ داللة في اآلية الكريمة ل، والداللة فيه التفضي 'العود أحمد'مثال كالمنا وتعبيرنا: الحكم؛ ف

. وهذا ليس يقتصر على صيغة العلمية علما على الذات الشريفة وشخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وكذا  ،و'منصور' الم 'ماهر' و'باسم' و'علي'التفضيل بل على صيغة اسم الفاعل والمشبهة به كأسماء األع

 ن العرب دون غيرهاليس هذا يقتصر على االتساع الوظيفي في لسو من صيغة الفعل ك'يزيد' و'يعلى'.

صفة تعني المهيب والجليل، والمسيح  فاسم أوجيست الالتيني مثال أصلهبل بداهي سريانه في كل لغة؛ 

ثم لكي نقطع دابر اإلغراض من هذا التعليق الحمال أوجه، والشر فيه أقرب،  بالعربية أصله كذلك صفة.

ليس أمرهما موكال لحجج البشر؛ يقول هللا تعالى: فالوحي والنبوة  

}إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول هللا' وهللا يعلم إنك لرسوله' وهللا يشهد إن المنافقين 

( ويقول جل وعال وهو العزيز ذو انتقام:6لكاذبون'{)المنافقون  

(611' وكفى باهلل شهيدا'{)النساء}لكن هللا يشهد بما أنزل إليك' أنزله بعلمه والمالئكة يشهدون  

.                    .                    . 

اصطالحي معجمي-الحنيفية مفهوم شرعي ما بعد -3  
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وهو في اعتبار واقع العقل الحضاري العربي البئيس فيلسوف، كان لقد كان قمنا بأن يتذكر الجابري 

وأن ليس من الحكمة  للفلسفة كونها محبة الحكمة،المشهور  لغوي-تعريف الجذريالجديرا به أن يتذكر 

في شيء أن نحكم في أمر عظيم، أمر القرآن الكريم في بيانه الممثل هنا في لفظ "الحنيفية"، وفي رسالة 

بما أرسل به الرسل من قبله باألمر الذي التي تقوم عليه السماوات  محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ال هو تعالى رب العالمين، ليس من الحكمة وال هو من المقبول في أدنى العقول أن واألرض بأنه ال إله إ

سؤال يحكم في هذا بما ال يقبل مثله وال يسمح للتلميذ في الصف اإلعدادي، ال في مادة اإلنشاء وال في 

ير تاريخي معين. فمتى بربكم كان سويا في التفكوحدث التعريف للظواهر الجغرافية أو العرض لحكم 

والبيان أن نبدأ الحديث باستعمال المادة المعجمية ل'حنف' بالمعنى اللغوي ما قبل اصطالحي شرعي، 

بداللة التنسك والتعبد هلل وحده والميل عن عبادة غيره من األوثان وغيرها، وسرد أسماء بقيت محفوظة 

حتى في الحديث الذي  واألخبار، ثم نسارع من غير وصل في المنطق وال في العقل وال في الروايات

  :91نحن فيه لنجهز بالحكم، وكأنه كان من  أوله على طرف اللسان

 

 . . .؟

 استعداء وتشنيعا، فكيف يبني عليه؟بل وهو نفسه قد علم أن هذا القول في مكونه وفحواه كاذب مختلق 

المرتكز على  ،قد عاني في كتابته حاالت انفصال المنطق الخارجي عن المنطق الداخلي إال أن يكون

التي ضمنها ربط الذاكرة بالمنطقة التجميعية للدماغ.  ،تداخل الوظيفي للمناطق الدماغية  

:92وهذا بالضبط هو الذي يعود بنا إلى توجيه قوله  
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.                      .                      . 

ي لفظ 'الحنيفية'مرجعية البيانية للقرآن فعن ال هخروجللجابري في قيقة ة الحالغاي -4  

وفي نقضه  ،الفكري للجابري في هذا الكتابالضآلة لكن الخطير في األمر، ليس في هذا الهزال العقلي و

فالسفتهم وغير فالسفتهم  ،للحكمة في أقصى ما يمكن أن يظهر فيه هذا النقض عند كل عقالء بني آدم

ذا هو أن هؤالء المستهدفين بهذا الخطاب، ومتفلسفتهم وغير متفلسفتهم؛ أال إن األخطر والعظيم في كل ه

أنهم المستنيرون وأن في  ،في سقفه اإلدراكي وتصوره هي ومثلم لهم الجابرقدَّ يُ  نهم أبناء األمة الذي

. وليعلم من كان له نبض من قلب، الذي ال بديل له الحضاري ركابهم السير اآلمن ممن يعترض السبيل

وهنا نقلب مقولة حسن حنفي التي كثيرا ما رددها لتقويم تصور  أن ال فلسفة حقة مختزلة في األرض،

العقل اإلسالمي، نقلبها هنا نحن في منحى الخطاب، مقولة اآلية الكريمة التي هي الحق، والحق الثابث 

وهو الحكيم  الذي ال يتغير، يقول سبحانه وتعالى:}وهو الذي في السماء إله' وهو في األرض إله'

(50{)الزخرفالعليم'  

فبالرغم من تقسيم القسم األول إلى فصلين، وبغض النظر عن التفاقم البين والواضح والتداخل بين 

الفصلين، فإن غايتهما باالصطالح التأليفي والخطابي هو الحكم المسوق لبثه في هذا الكتاب، وما هذه 

ك الصنعة مما يمتهنه على هذه الصفحات إال مسبو المادة المختلطة غير المنتظمة التي ناءت بكلكلها

العزل والحصر ويعرفه المتصنعون من الشعراء والمتكلفون من المتأدبين والكتاب؛ فالجابري لم يكتف ب

يعرب عما في يفصح والتأطيري األرضي لمرتكز بياني محوري للقرآن الكريم، بل نجده يا للخيبة 

  :فيقول 93بكل وضوحو نفسهمكنون 
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ومنهم  ن الخطاب العلمي، أو لم تصف قراءك في العالم كله بالكرامولكن ليس هكذا ياجابري يكو

وأنت تسلك مسلك  مسلمون بل وأكثرهم المسلمون؟ وأين هو خلق الفالسفة والحكماء وال يغمض لك جفن

المانع للحق في نبوة محمد صلى هللا عليه وسلم من خالل منع البشارة به عليه الصالة والسالم بمنع 

من استخفاف وعدم اعتبار وال توقير للحق  ال يخفىا في ذلك م بما ،يسميه المناطقةي قطعي كما سند

 وللمؤمنين بالحق من عند ربهم؟

وهكذا يفضي الحال والواقع النفسي إلى أن تخرج كلمته هاته التي هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 

  :94يبعثون
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ال يني الجابري لقواميس للغات والبشر جميعا على معناها، 'دعاية' التي ال تختلف ا وهذه المادة البيانية

الذي قال عنهم أنهم في تزايد كالذين تزايد وتيسر  ،في تثبيثها وتكثيفها اإلرسالي لقرائه األفاضل الكرام

يعها على التي كانوا وقودها وقطفي مصر أرض الكنانة، الثورة المضادة حشرهم في الثورة المضادة 

وليس غيرهم  ،التي قاموا بها هم أنفسهم والمستضعفون في األرضالثورة لوأد ، للقطيعيةالتعبير التام 

، وحينها أصبح داعيها داعيا الذين كرهوا في قرارة أنفسهم أن يكون التغيير التاريخي على غير أيديهم

:95لمن تولى كبر هذه الردة عن التحرر التاريخي والفلسفي الحق  
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 الفصل الحادي عشر

  "تبحث عن السلطان والدولة في شبه جزيرة العرباآلريوسية ذهبت "خرافة 

 

اآلريوسية ونقد العقل األوروبي: مكونات األنا التاريخي األوروبي -1  

مانية في شمال >ولم يكتب لها )أي المسيحية( أن تعمل عملها إال عندما بلغت وسط البداورة الجر

أوروبا حيث وجدت النفوس الشاغرة فتمكنت منها وبعثت فيها الروح الفعالة التي اندفعت بها لتكون 

96كتاب" البحث التحليلي ألوروبا" -حلقتها في سلسلة التاريخ< ه.د.كسير لنج  

ريوسية لفظانية العقالنية، قوله إنها الدعاية اآل وإن تعجب فعجب قوله الذي هو صدى لقولهم ذاتا

 ،بالمعنى اللغوي للدعاية المذهبي واألدلوجي، دعوة ودعاية سياسية ذات هدف سياسي أرضي محض

 بغطاء واختالق ديني.

عالوة على الذي أثبتناه وعلمناه من سفه من يزعم لنفسه أن لها حجاجا بما ال يقبل مادة ونسقا في صف 

ساءل كيف كان الجابري أو سماء واألرض، فإننا نتالتعليم اإلعدادي، لينقض به الحق في التاريخ وفي ال

ذلك أنه وببساطة  لموضوع وسؤال'نقد العقل األوروبي'؟ أنه كان عاقدا العزم وعلى وشك التصدي هكذا

ويجد  -ليس اللفظي واللفظاني طبعا -ال يمكن ألحد أن يكون حقيقا باقتحام هذا الحقل وهذا اإلكراه العلمي

ويجد ال يكون ذلك  ألن العقل والعلم كليهما من الحق؛ -لجهل حل الشيطانوحيثما كان ا –الشيطان 

فيضله ويضل به. ذلك أن العقل األوروبي هو عقل تاريخي بالمعنى  ،الشيطان منه زلة القول هذه

الغالب في بؤره التداخلية والتحولية الوقائع  ،الهيجلي؛ والعقل التاريخي عقل حضاراتي متراكب

فالعقل األوروبي  الحجم الكبير.و األثر ى التي أبرزها الحروب العظيمة و الكوارث ذاتالتاريخية الكبر

بفعل التوسع  ،قد حوى واستوعب استيعابا تراكبيا تاريخيا ،من خالل المحورين اليوناني والروماني

والمصرية كل مكونات الحضارات الشرقية اآلسيوية  ،المقدوني والروماني وتفاعل الفكر الهليني

. ولعل هذا من معلوم الجابري ومن مرسوم التلقين والتحصيل من أول وغابر عهدهاوالشمال إفريقية 

   الجامعي والمعرفي العام.

هو أن التكوين التاريخي للعقل األوروبي  ،والضيق المرجعياتي حاجز االنتماءويمنعه يحجبه  لكن الذي

حقل األمريكي متفرعا في أصوله أو بأدق القول في باعتبار ال ،وللمسار الحضاري الغربي إلى يومنا هذا

في بضع محدد مكونات هامة تأصيلية لتاريخ أوروبا، أن هذا التكوين في مسايرته األطوارية التاريخية 

وبالتالي في العقل األوروبي:  ،هناك ثالث بؤر ومعالم كمفاصل هامة في التاريخ ،بؤرمعدودة محصورة

بالمسيحية م( اعترافا 161)عليه السالم إلى بني إسرائيل ومرسوم ميالنو بعثة ورسالة عيسى ابن مريم 

ودخول القائد الجرماني أدوكرا روما في منتصف القرن  ،طورية الرومانيةدينا رسميا في اإلمبرا

وإزاحته لإلمبراطور الغربي.م( 021)الخامس الميالدي   
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لدم :نةوّخ فلد اّلة ّخ ف مف:بوخوفدإل ةتفد عةنف>ها فد لتلبفديل ىف أهخالو،ف ع تفد ّظتل فد ّنخةنّخ ف
 هوملنفدإلخهةبف وىفشعلكفد عة نفد ّتلهةامف مفد ّشتقفلد  تك فإّبفد هنأ  فديل ىفدّ :مفشّ أتفإاشلة ًةف
 مفنول فد  اخن فديل ى،ف ةاتف حّخ فد ّ: شختفاةتافد ّشعكفد خملوّيفللجلكفهتلتفد ّشعلكفد لااخ ف

 شت ف وال مةف مفد هنخبّخ ف)ها"فد ا:ةبفل تخح فد ّن تفل تدئضفد ّ مةتةف مفف ة وتدئضفد خملوّخ 
ن.ف خبننفد لححفإ ىفجةاكفد لّوخسف ل س،فدّ  يفُهِتَ ف تنل"ف51دي " ،ف جة فهجهحفد ّتن"فنا ف

 ...ديهن،ف جم فهونف تضفد ّ للسفد خملوخ فهأىفد ّشعلكفد لااخ 

د ّتن"،فاال"فد لتبفديل"،ف وف:ّنفودا"فلبوٍةفنخةنّخٍ فلد :نةوّخٍ ففإّبفدا:شةتفد ّوخبفد هنخبّمفهأىفخو   
ه: ةهأٍ ،ف مفظّ"فديه تد لتّخ فد ّتلهةاّخ فلهةنه:مةفتلهة،فل مفظّ"فالة ٍ فلدبوٍةفهمفد اّلة  فد خلاةاّخ ف

:ةتخخفد هنخبّخ  ففم:خاّخ ،فلنلًمفإ ىفد لتبفد تّد ح،دّ  يف ةبفبةنهًةف م-د تلهةاّخ فدّ :مفُ:عَت ف ة  تخ ل
 هبفاةبخٍ ،ف:بّلقفدا:نةتهةفهأىفد لااّخ ،فلهبفاةبخٍ فاةاخ ،ف و تف  لتفد ّازدعف خبفد  اخن فد ّشت ّخ ف

97لد  ت ّخ < . 

أن هللا ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، تولى التحالف  رسالة الحقعيسى عليه السالم ب فمع بعثة

   :98شاول رأس الحربة األولىشخصية جسده هللا ورسوله، وهذا ما تدي محاربة الروماني الوثني واليهو

كذلك هناك حكم علمي بكامل شروطه وحججه المؤسسة على سلطان الحقيقة العلمية والتمحيص >

والبحث التاريخيين، هذا الحكم الذي ال زالت حججه تتوالى بعضها إثر بعض وبشروط أكثر موضوعية، 

والرسمية سوى هرطقة يهودية تولى كبرها شاول )بولص(: ال يرى في المسيحية السائدة  

>. . وخلف جيمس يعقوب في زعامة الناصريين أو الجليليين )أتباع عيسى عليه السالم األولين( رجل 

آخر كان إسمه اسطفان، وفي أيامه ازداد عدد أتباع الناصريين، وشعر اليهود مع السلطات الرومانية 

ليف واحد من يهود طرسوس، وكان من الفريسيين، له خلفيات غنوصية، بخطورة الوضع، وهنا تم تك

شديد الكراهية للناصريين، تكليفه بالقضاء على طائفة الناصريين، فقدم إلى القدس، ويرجح أن ذلك كان 

 بعد قرابة ثالثة أعوام من رفع المسيح عليه السالم.

ي قبال في الديانة اليهودية، أني كنت وتحدث شاول عن نفسه وعن سيرته فقال: فإنكم سمعتم بسيرت

أضطهد كنيسة الرب بإفراط وأتلفها. وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثير من أترابي في جنسي إذ 

، وعندما قدم شاول على القدس عمل على سبيل القضاء على 99كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي<

، ثم أخرجوه خارج المدينة 100ك جرى اختطاف هذا الرجلاسطفان الذي ]كان مملوءا إيمانا وقوة[، ولذل
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. واطمأن شاول لما 101ورجموه، وجرت عملية الرجم تحت إشراف شاول ]وكان شاول راضيا بقتله[

حدث في القدس اآلن، ويبدو أنه استحوذ على إنجيل المسيح، وقرر اآلن مالحقة بقايا الجليليين، وال سيما 

لكهنة، وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات حتى إذا وجد أناسا في دمشق، لذلك]تقدم إلى رئيس ا

من الطريق رجاال وأناسا يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة 

، وقيل وقع 102أبرق نور من السماء، فسقط على األرض وسمع صوتا قائال له: شاول لماذا تضطهدني؟[

ية كوكب، في أحواز دمشق، التي هي اآلن مزرعة في حوض األعوج، تتبع قرية هذا الحادث عند قر

.103عرطوز ناحية ومنطقة قطنا  

، 104لقد ادعى شاول أن الذي ظهر له هو يسوع المصلوب المؤله، وفيما بعد أعلن أن المسيح قد تجسد فيه

أفقدته صوابه مع  ويبدو أن الذي حدث لشاول وهو في طريقه إلى دمشق أنه أصيب بضربة شمس حادة،

القدرة على الرؤية لبعض الوقت، وعانى نتيجة ذلك من حمى شديدة، وأثناء هلوسة الحمى شعر بخطورة 

اآلثام التي اقترفها، والتي هو مقبل على اقترافها، فتحول من عدو متطرف إلى صديق مغالي بمواقفه، 

105بها مسيرة وبناء.<كما أنه رغب في ركوب موجة التيار الديني الجديد، وأن يتحكم   

>. . وعمل شاول جاهدا لسنوات طوال حتى سيطر كلية على الحركة التي قادها المسيح، واصطدم في 

،وفي أنطاكية تعاون مع برنابا، وفي أنطاكية ]دعي التالميذ 106أنطاكية مع بطرس، وانتصر عليه

أوجد شاول ديانة جديدة، أسسها  مسيحيين . . . أوال[ ولم يعودوا ال جليليين وال ناصريين، وبناء عليه

ثنوية يهودية، تطورت إلى تثليث، واعتمدت اعتمادا أساسيا على حكاية الصلب ونادت بربوبية 

المصلوب وأنه ابن هللا. وهنا ليس بودي االستطراد في األمور الالهوتية، بل سأكتفي بشرح فكرة الثنوية 

الخير والصالح ]أهورامزدا[، وهنا توفرت الحاجة الزرادشتية، ففي حكاية الصلب، مّثل المصلوب إله 

 إلى إله للشر ]أهرمان[، فجرى إبداع شخصية يهوذا األسخريوطي، الذي أنهى حياته بشنق نفسه.

وما زال جل الكتاب في الغرب حتى اآلن ينظرون إلى المسيحية على أنها هرطقة يهودية ممزوجة 

رس في روما، وفي روما كتبت األناجيل الرسمية بمؤثرات غنوصية، وقد انتهت حياة شاول مع بط

األربعة: متى، ولوقا، ومرقص، ويوحنا، تحت إشراف شاول، أو بالحري بولص الرسول، وفي األناجيل 

جاءت تفاصيل عملية الصلب مستعارة من وصف عملية صلب اإلله تموز، ثم قيامته، وليس هذا فحسب 

ان عيد ميالد تموز أيضا، ولدى العودة إلى وصف الميالد في كانون األول، ك 24بل تاريخ الميالد، وهو 

، علما أنه تأكد اآلن لدى العلماء أنه هناك 107إنجيل لوقا نجد أن الوقت كان أواخر الربيع وبداية الصيف

<108زيادة في بداية التأريخ الميالدي مقداره أربع سنوات.<  

والقهر التكويني بيد هللا تعالى الخالق  ،بالحقلكن لما كان المجال الوجودي ومنه البشري مهيمنا عليه 

للخليقة ولحركة التاريخ  ، فالتجديد التكوينيكان هناك عامل لم يكن في الحسبان ،واألمر الذي له الخلق
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ل الهون والبلغار والجرمان من قبائهاهنا انبعث بإذن ربه قويا متجليا في هذه الموجات المتالطمة 

، كأنها أتت لترد هذا البغي، أتت على أمر قد قدر  يردها شيءال والشرقالشمال اآلتية من وغيرها 

ترسيم  قهرا ولحفظ شروط استمرارية هذا الكيان على إثره تم فزلزل كيان اإلمبراطورية زلزاال شديدا،

واالعتراف بحق المخلوق أن يعبد خالقه سبحانه وتعالى الذي إليه المصير في يوم ال ريب فيه. لكن 

يتم الصراع بين الحق والباطل في شأن حقيقة الدين الذي جاء به تضع الحرب أوزارها ولم ن هاهنا ل

ع الشاوولي ستبقي اإلمبراطورية على روح التحالف الممثل في المبتد  المسيح بن مريم عليه السالم، حيث 

لى هذا المكون في مصادمة ظاهرة قصوى للعقل ال كما يدعي اللفظانيون، ذلك ما كان وال يزال شاهدا ع

م( الذي يقول فيه 324ال عقالني لألنا والعقل األوروبيين، ممثال في مجمع نيقية ) -االزدواجي عقالني

 فولتير:

>في مجمع نيقية األول قرر المجتمعون ألوهية المسيح حينما كان آريوس موحدا يؤكد الجانب اإلنساني 

ان ضده. ومع ذلك قررت ألوهية المسيح وأدين من المسيح. وكان ألفان من المجتمعين مع آريوس واثن

109آريوس.<  

ليدخل قائد الجرمان أدوكر إلى إيطاليا بالدين الحق آريوسا داعيا إلى  ولما عادوا عاد الحق مرة أخرى

 عبادة هللا وحده وعدم اإلشراك به.

هذا –ين، والتي لم تكن واألساس لألنا والعقل األوروبي ،التكوينية العميقةهاهنا في هذا البؤرة التاريخية 

معقول لم تكن من المفكر فيه وال المدرك ال -إليه الجابري من ضالل القول البعيد ذهب ام بهما يشي 

والمحصل لديه، هاهنا لو كان األمر كما يزعم هو والذين كان صداهم، ما كان أغنى اآلريوسية عن هذه 

بقصد التأسيس  مكة وفي صحراء العرب القاحلةعنه في  الذي ذهبوا يبحثون الدعاية واالختالق الديني

 اشئة على التو على السياق التاريخيوالن لجرمان الضاربة،أدوكر بقوة اذا ها هو لملك وكيان سياسي؛ 

وبالنهج وغيره في تكوين الحضارات،  110بن نبيوبشرط الفطرة كما هو عند مالك  ،الدولكيان لتكوين 

بل  والقصوى، يه السالم؛ هاهي الشروط المثلىي بعث به عيسى علالحق آلريوس في دين هللا تعالى الذ

مشاكلة للهجيرى السوء لكتاب الجابري  -إن الواقع والتاريخ المسكوت عنه والتي تقاسمت مصادرهم

ويتضح > الملك وزهد فيهعن على وضع اليد عليه، أن أدوكر رغب تقاسمت مصادرهم  –'مصادرنا' 

ما "أدوكر" )اآلريوسي( إلى "زينون" اإلمبراطور الشرقي في بيزنطة عام ذلك بالبعثتين اللتين أرسله

م( بعد أن قام بعزل اإلمبراطور الروماني في النصف الغربي من اإلمبراطورية. وكان كل 139 -113)

ما يطمح إليه أن يعترف به إمبراطورا للشطر الشرقي نائبا عنه في الغرب، فأرسل إليه يخبره أن الغرب 

بحاجة إلى اإلمبراطور، وإن اإلمبراطور الشرقي كاف لبسط حمايته على شطري اإلمبراطورية لم يعد 

كما كان واقعا في عهد قسطنطين. وقد وضع عند قدميه تاج اإلمبراطور الروماني المخلوع، طالبا أن 

)زينون لم  يطالية . ومع أن اإلمبراطور)بطريق( ويعتبره نائبا للحكم في إباللقب الجرماني  ينعم عليه

يجب أدوكرا إلى ما التمس فإن القائد الجرماني لم يجرؤ على أن يعلن نفسه إمبراطورا في الغرب. وقد 

كانت الفرصة مواتية سانحة تماما لذلك، حيث كانت هناك فترة خال فيها العرش من وجود إمبراطور 
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ن أحدا من هؤالء لم يحاول أن روماني. ورغم أن السيادة في إيطالية كانت للجرمان اآلريوسيين إال أ

111يعتلي العرش هناك، وحدث ذلك على امتداد السيادة للجرمان.<  

ريوسية في ذروة اإلمكان من تحت قدمي اآل فهاهي روما بتاج عرشها وتحالفها اإلمبراطوري الشاوولي

. . ونكفغير ما ليس يكون أبدا؟؟ فأنى يؤ، فلم يحتاج إلى ما هو كائن في القوةالبأس و  

.               .               . 

 

  تجلي للعقل واإليمان مشكاة واحدةاآلريوسية  -2

واختزاال للجهد واقتصادا فيه نوجز القول كون ما ساقه الجابري أيضا في خصوص هذا المحور 

التاريخي إنما هو مادة لفظية متناثرة غير منتظمة، والدليل الواضح في هذا حتى ال نطيل هو جعله 

مجمع نيقية األول اتخذت اآلريوسية أو ، وإنما الذي حصل أنه بعد ئم لها متقابلةرعات اآلريوسة قساتف

إليمان في وجه حد هو البحث عن الصيغة المحددة للها كلها هدف وا ،اآلريوسيون جبهات مختلفة المواقع

نطباقية والنفس جوهرية.الصيغة الهومسيوسية، أي الصيغة اال  

:112لهوكذلك تلفظه وقو  

 

الباطل والبهتان. وهذا صريح في هذه الكلمة التي يرددها الذين  هذا الكالم ظاهره علمية وباطنه من قبله

في  يرسمون يه، ممن يفترون ويكذبون العقل وهماألستاذية ف يزعمون التفكير الفلسفي، كثير منهم، بل

ان.الفلسفة مقابل الدين والعقل مقابل اإليم مقولة المقول التدريسي  

المبتورة عن رأسها الممثل في الفلسفة األولى كما هي في حقيقتها فلئن كانوا يعنون بالفلسفة الفلسفة 

األولى، وإن كانوا يعنون بالعقل العقل المحتجز دون أن يرفع رأسه وبصره إلى السماء، وهذا عقل ال 

لدين الدين المنحول، الدين الرسمي ألن النظمة ال تكون إال بكلية اعتبارها، وإن كانوا يعنون با ،عقالني

؛ لئن كان ذلك فإن هذه كلها من الباطل عند هللا تعالى، الذي خلق والدين الذي يخدم الملوك اإلمبراطوري

 العقل، والذي هو سبحانه جل وعال إله في األرض وإله في السماء.
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في الصريح  المؤكد البياني ا هي من ذات الشريعة، وهذا دليلهفحسب أخت الشريعة إنم تإن الحكمة ليس

ب بالحكمة في عشرين موضعا. وإن مناط الدين العقل فال القرآن الكريم مفهوم الربانية واقتران الكتا

تكليف بافتقاد شرطه، وما الدين إال استخالف قانوني لإلنسان من خالل العقل في حيز وجودي من غير 

المجال الوجودي للكون ماديه وطاقيه ناموسه، الذي هو  سوق عن إهاب الحق وال خروج عنف

ولقد هدي الشهرستاني إلى التصور والوضع  مختلف درجات حرياته الوجودية.على وروحانيه، 

لكل متعطش  ،النافع من ذي لب وفهم صحيح للوجود ،المنهجي األقوم علمية عن غيره في كتابه القيم

الفضل من عند أهله، لقد هدي  يبتغي )بالمعنى المعجمي غير االصطالحي الصوفي( للعرفان

الشهرستاني رحمه هللا تعالى العزيز الوهاب يؤتي الحكمة من يشاء وأجزل له الثواب، حين جعل محور 

صورة واضحة في محورية  ،بل وتاريخ أوروبا والغرب عامة .الدين والنبوة محور التاريخ البشري

على أتم ما يكون البيان في كتابينا الجزء الثاني ما بيناه ك، والبشري على محور الكتاب والنبوةالتاريخ 

؛ وهذا هو السر الحقيقي الباطني في األنا 'تفصيل الخلق واألمر'والجزء األول من  'تذكرة العلماء'من 

من بعد فالسفة المسلمين واليونان، ألن  رسوه على فلسفة مهيمنة وجوديةعدم في و ،والعقل األوروبي

هي التي  ،قوية بالعنصر الفاعل التاريخي لمن عمت تسميتهم بالقبائل البربريةهذه المحورية التي كانت 

يا للمفارقة الكبرى المادة البشرية المجددة والتكوينية الخلقية لعمارة أوروبا على أنقاض اإلمبراطورية 

ومية الرومانية، وكانت هي مادة الدين المسيحي الذي مثل النسيج واألصل في خلق وخريطة أوروبا الق

المستمدة روحا ونسقا من التنظيمات الدينية الدعوية  ،والقطرية بتنظيماتها التعليمية واإلدارية والسياسية

والديرية منها خاصة؛ فبقدر هذا الوضوح القاهر وبقدر اإلنكار والفرار عن تذكرة الحق بقدر ما هو هذا 

سلبه شرط استقراره وتفلسفه التام  الذي هوهذا  ؛االنفصام والتناقض الداخلي في األنا والعقل األوروبي

 والحق.

وقد نهلوا وأصابوا من  ،إن الحقيقة التاريخية الكبرى هو أن هؤالء الرجال المؤمنين والفالسفة الصالحين

ند في زمانهم، وال لهم فيه سي الفلسفة والتكوين العلمي اصطفاء من هللا تعالى العزيز الحكيم ما ليس 

ره في شريط تتلمذي؛ بدءا من لوقيانوس الذي يعتب ريجينيس اإلسكندري إال واحداوم أوالذين لم يكن فيه

)ولد في جوار الربع الثاني من  البؤرة العلمية والفكرية لآلريوسية واألستاذ الحق آلريوس الدارسون

 م(241-194م( ثم أوريجينيس )212-135م( وبانطانيوس )214-144القرن الثاني الميالدي( وكلمنت )

بنهجها وكيانها الفكري  تمين فكرا وتتلمذة لمدرسة أنطاكيةالمن وصوال إلى آريوس؛ هؤالء الثلة من

ين الفكر الفلسفي النقي في أسمى وأعلى شروطه؛ المتحرر من التبعية والحجر، والتي كانت قبلة اآلمّ 

سبحانه وتعالى:}فاسأل به هؤالء القمم واألعالم رؤوس الفلسفة والعلم في زمانهم وبحكم علمهم كما يقول 

م ذلك من المفكر فيه أن يبينوا وخاصة للذين ليس عنده انبروا وأخذوا على عاتقهم (45)الفرقانخبيرا'{

مدركهم، أن الدين شرطه العقل، وأن الدين هو التحقق األوسع لهيمنة حقيقة العقل؛ فهم أرادوا  الحتجاز

أن يرتفعوا بالمتفلسفة  ،ه المحتجزة ومن خالل العقلولو في صورت ،من خالل الوسيط المعرفي الفلسفي

تلى المحتجزين إلى حقيقة العقل المطلق في أمر هللا تعالى خالق العقل. هذا هو المحور والشريط، وما 

إال ترجمة أطوارية ومسايراتية لهذا الخط، بالرغم من وما كان من بعده لم يكن م 324مجمع نيقية لعام 

لفكر والحقيقة اإليمانية واالعتقادية لآلريوسية والوحدانية )وليس التوحيد كما اختالف مسافتها عن ا

، هكذا ينبغي اعتبار حركات الالمشبهين أو األنوميين المعتبرين في مسافة التطرف 113هوشائع(
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وصوال إلى اآلريوسية  ،بأنصاف اآلريوسيين أو المحافظين الملقبين ،والمشبهين أو الهومويوسيون

التي اتخذت صيغة بينهما في اعتماد لفظ وعنصر البيان الشبهي غير مقيد. ،و الحكوميةالرسمية أ  

هذه الحقيقة الكبرى بالمفاصل التاريخية منذ بعثة عيسى بن مريم عليه السالم بالدين الحق وحقيقة ما 

اليهودي ( والتحالف 34قرره القرآن الكريم:}وأن هللا ربي وربكم فاعبدوه' هذا صراط مستقيم'{)مريم

له المؤمنون  الذي تعرض التنكيلوالتقتيل وأبشع صور التعذيب و ،الروماني الوثني ضد رسالة هللا تعالى

ون والجرمان من مشارق خالل ثالثة قرون ولم يفتر إال بأن سلط هللا وأرسل عليهم جنودا قبائل اله

حينها اإلمبراطور وجنده  ودخل ،ذا البالء العظيمها فرفع هللا تعالى العزيز الحكيم هاألرض وشمائل

، والكر والفر بين طرفي اآلريوسية م313وأرضه وماله المسيحية بعد ترسيمها بقانون ميالنو في 

لوجيا باإلتن أدوكر ة، ودخول القائد الجرمانيواألثناسيوسية من خالل المجامع المحلية والمسكوني

يا آريوسيا، دخوله روما وعزله اإلمبرطور والعنصر التاريخي البشري للجرمان وبالدين الحق نصران

وبالتالي من خالل إبستيمولوجية هذه  ،الغربي؛ هذه لوحدها تكفي لتقويم الكتابة التاريخية األوروبية

يتحدد ويشخص مكون رئيس في األنا والعقل األوروبيين، هذا المكون الذي يتمثل في  ،المعطى

 -الوجودية، وكأن الفلسفة في هذا الشرط العقالني النيةالعقلاالزدواجية بين العقالنية األرضية وا

الالعقالني أصبحت لفظا واسما على غير الحقيقة، ألن الفلسفة الحقة تبحث عن المرتكز الوجودي في 

 ،الفكر ذاته، فاإلنسان كائن فكري وليس مادة أرضية ال يرفع بصره وسؤاله والمفكر فيه إلى السماء

    الذي نعم به سقراط رحمه هللا وغفر له. ، األفقلفسيحواألفق الرحب المتحرر وا

 إنه ال حقيقة فلسفية بحجز العقل في حيز الكفر باهلل واجب الوجود سبحانه وتعالى له األسماء الحسنى. 

 كلمتها عن موضعها، هو عودة اآلريوسيةوما يدلك أن هذا هو الحق وهذه هي الفلسفة التي تم تحريف 

مع مجيئ  األوروبيين وة للتصحيح وإصالح هذا المكون الالعقالني في األنا والعقلالدعوجلوة الذكر ب

مذكرة بأن الدين الحق ووحدانية هللا تعالى الذي  ،امتدادا إلى اليوم في كل أقطار المعمور ،عصر األنوار

الالعقالنية  ال الفلسفة األرضية ،هو داعي الحق وداعي الفلسفة المستنيرة ،ال إله إال هو واإليمان به

الخاطئة، وكما قال فولتير بأن هذا ليس باألمر المستجد عند مدرسة أنطاكية العقلية والفلسفية حقا 

، لكنها الحقيقة التي جاء بها األنبياء والرسل منذ أول بحكمائها لوقيانوس وآريوس وغيرهما من المؤمنين

، تحت اللفظ الخبيث لمفهوم العائالت الدينية ، وليس يقينا مما يسوق في التعليم الجامعي المهجنالتاريخ

. إن هذا لهو العقل ، فإنه الدين عند هللا اإلسالم، وليس بعد الحق إال الضاللباإلحالة المفاهيمية اإللحادية

دبياتهم تلقي. وإن هؤالء الذين يسمون في أوليس كما يلبس الملبسون على مجال الخطاب وال ،الحق

كالفيلسوف آتيوس  ،ة والتعليمية األكاديمية يسمون أتباع آريوس على نهجهالتاريخية وبصفة العلمي

وتلميذه يونيوميوس بالمتطرفين أو اآلريوسية المتطرفة، وهي لو يعلم االمتداد الحق للمنهل القويم الذي 

كان أدق من المنظار القراءاتي والتفسير ألوريجينيس. فلئن كان حقا ولزوما علميا األخذ بالمكون 

في معرض السؤال اللغوي أو  ،لمجازي كما دللنا عليه في غير ما موضع بخصوص علم التفسيرا

يلزم أال يبقى هذا القول والحكم على إطالقه، ألن  ،والبالغي عامة، فإنه من حيث الشرط المعياري

ينبغي لها ذلك وكذلك الحقائق المسماة باالعتقادات ال  ،المفاهيم أو العناصر البيانية المحورية في الوحي

ذا اإلشكال المتصل بتحديد صيغة وال التصرف فيها. هذا بالضبط هو الذي يجعل المنهج األرسطي في ه
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م وصار صيغة 349عام  عتمد حقيقة في مجمع أنطاكيةااإليمان هو األصح واألقوم دون غيره، وهو ما 

.114إيمانية لجميع اإلمبراطورية  

يزعمون أنهم العقالنيون ويريدون أن يفرقوا بين الدين والحكمة وهكذا ال نعجب أبدا من هؤالء الذين 

ثم هم يسمون أعالم الفلسفة والمنطق األرسطي  .ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيال ،والعقل واإليمان

متطرفين؛ إن هؤالء هم الذين كانوا يزعمون أنهم هم الديموقراطيون وهم المدافعون عن حقوق اإلنسان 

واب، حتى إذا كانت دولة الديموقراطية للمؤمنين من خير رجال األرض وصالحي عباده من والبهائم والد

وكفروا بالحقوق  ، كفروا بهافي مصر كنانة هللا في أرضه وفي غزة وفي الجزائر المؤمنين والمؤمنات

نقلبوا على اإلنسانية جميعا وقد قتل إخوانهم في اإلنسانية واآلدمية على مرأى ومشهد من العالمين، بل ا

انقضى عهد لما ر ولته لما مات على غزة وهتلراعلى مصر الديمقراطية وعقالنيتها ليظاهروا فرعونا 

وتابعيهم من الليبراليين وغيرهم من  ينألنا والعقل الغربيالفحص الجوهري الحق ل الفراعنة؛ إن هذا هو

 أهلينا ممن يتسمون بأسمائنا ويتكلمون بلساننا.

              .    .                .  

شرط التحمل للقرآن في الصدور شرط بشري باطل وخطأ ابن رشد في دليل النبوة -3  

ولئن كان الجابري وقبيله كما يزعمون عقالنيين فليكونوا أولي عقول؛ ولئن لم يكفهم قوله تعالى:}وقال 

ا ظلما وزورا وقالوا أساطير الذين كفروا إن هذا إال إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون' فقد جاءو

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات واألرض' إنه كان  األولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيال'

(، لئن لم يكفهم أن هللا تعالى أنزل إليهم القرآن يتلى عليهم، ولئن لم يتدبروه 2..1غفورا رحيما'{)الفرقان

ى، فإن العقل يكفيه ما أسميناه في الجزء األول من كتاب تفصيل الخلق حتى يستنبطوا أنه من عند هللا تعال

وما قاله فولتير من كون الدعوة إلى عبادة هللا وحده وعدم اإلشراك به هي دعوة  ،واألمر بدليل األقصى

التي يورد بها كل األنبياء والرسل منذ آدم عليه السالم، وهي للعقل أقرب وأحق. وليس بتلك الصفة 

ري قول ابن رشد وغيره، صفة تنم عن افتقاد أي قدر من التوقير لمقام القول، وهي أوفى دليل على الجاب

افتقاد شرط الرسوخ العلمي وعدم كمال وبلوغ تصور العقل الحكيم؛ فإن األمر ليس على هذا يبنى 

ن قال عن نفسه يقول ابن رشد رحمه هللا: >وإذا فكل م بالجمع بين اإلمكان إلى اإلتيان بشريعة صالحة؛

إنه نبي رسول من هللا، وجاء بشريعة من جنس شرائع األنبياء تتفوق في العادة على ما يمكن أن يأتيه 

فهذا فيه من الدور ما هو واضح مثبت بإعادة السؤال  115مطلق الناس في عصره، مما يشبهها فهو نبي.<

ة وإنما س فيما لم يأتوا به من الفلسففي صدقية الحكم بالصالح من عدمه؛ فيكون كمن يذهب ليتجاوز النا

:}أم تنبئونه بما ال يعلم في األرض أم من عناهم هللا تعالى الكبير المتعاليهو جاهل بجهله، فيسقط في

بظاهر من القول' بل زين لذين كفروا مكرهم وصدوا عن سبيله' ومن يضلل هللا فما له من 

( وقوله تعالى:}وهللا يعلم' وأنتم ال 135'{)البقرة( وقوله تعالى:}قل آنتم أعلم أم هللا31هاد'{)الرعد

أم يقولون افتراه' قل إن افتريته فال تملكون لي من هللا شيئا'  ( فإنما الحق قوله تعالى:}15تعلمون'{)النور

الرحيم' قل ما كنت بدعا من الرسل'  به شهيدا بيني وبينكم' وهو الغفورهو أعلم بما تفيضون فيه' كفى 
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( وهذا القول 9-3ما يفعل بي وال بكم' إن أتبع إال ما يوحى إلي' وما أنا إال أنا نذير مبين'{)وما أدري 

، مته وزلته كالقول بشرطية العدد في التحمل للقرآن في الصدورالشرطي لصالحية الشريعة في عدم سال

قف مدركه كان فال تعجبن من إعادة الجابري القول وتكراره بأنه على هذا الشرط البشري بتصوره وس

؛ فإنما هذا قد يجوز لضرورة جدلية فحسب، أما فوق ذلك  فليس يصح ألن هللا تعالى بالغ أمره 116المعول

ية وهو العزيز الحكيم، وهذا الدليل جعل هللا تعالى له كفل وحجة في كل عباده وذلك معلوم اآل

نفسهم ألست بربكم قالوا بلى' وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أالكريمة:}

ا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم' دنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنشه

( فإنه ال يزال من عقل 131أفتهلكنا بما فعل المبطلون' وكذلك نفصل اآليات ولعلهم يرجعون'{)األعراف

شروط ومدارج التصور الصحيح  أول تعالى وأسمائه الحسنى اإلنسان السوي إشهاد ونذير، ومعرفة هللا

للوجود، فال معرفة وال فلسفة من دونه وهللا تعالى أعلم بالمتقين:}أومن كان ميتا فأحييناه وجعلناه له نورا 

وهذا مؤكد تضمنه فيما  (.123يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها'{)األنعام

و نصر الفارابي رحمه هللا تعالى وأسكنه فسيح جناته، بالمعقوالت األولى، فهي حجة هللا أسماه وحدده أب

 تعالى الخالق العليم على خلقه. وهذا على كمال التوافق مع ارتفاع التكليف بارتفاع شرط العقل.

.                  .                  . 

  ي اإلرسالف تبلور التحريضية التشكيكية والغرض الحقيقي -4

هو أن الجابري بعد أن مهد بمقاربته الالإيمانية  ،والجلي في األمر والقول الجامع الذي لسنا في شك منه

دة 'مصادرنا' بتسميتها بغير إسمها أن قدمها علمية حيادية بتلك الهجيرى السوء لما ،واإللحادية

وخلقيا منبوذة بذات المسوغ  ،لف بيناه ومنهجيا خاطئة كما س، وهي مقاربة منطقيا و'مراجعنا' وقبيل ذلك

معيارا حكيما كان  ،كافرين أو ملحدين، ألنه كما روعي هذا الشرط لذي سوغت به أن من المخاطبينا

كثيرون، هم وعلميا اقتضاء أن يراعى المرجح في المخاطبين وهم الذين وصفهم الكاتب بالكرام و

رضه واضحا وجليا في جعله مخالفا للمنهج والمنطق وأكثرهم المؤمنون ومن العرب والمسلمين؛ فكان غ

والخلق الفلسفي في الخطاب، جعله أو سعيه في جعل الوحي والنبوة مما هو من المقام العلي الحكيم 

المنظار البشري غير الالئق وال و ،به أعمال الشعراء والكتابمؤطرا تأطيرا على غرار ما تؤطر 

لظاهراتية ونظرية النقد التكويني في األدب البشري طبعا كل المستساغ، فاستغرقت مفاهيم اتجاه ا

الطيب من  ه ضد ونقيضالمقدمة، وهذا يكفي لبيان خبث هذا السعي، بالمعنى الكامل للفظة الخبث ألن

نقيضه ، هو ما دعا إليه سقراط رحمه هللا ومات شهيدا من أجله وهو الدعوة إلى هللا تعالىمالقول 

؛ ذلك أن هذا اإلغراق والتعويم آلية معروفة في علم النفس الخطابي، الليةية الدبمقتضى األصناف الحقل

معتمدة على الكثافة الداللية المؤثرة وهي تتحد مع الخطاب الشعري في انفصالها عن سلطان الحق 

بهذا السلوك غير العقالني المغرض الواضح في إغراضه وآليته. . . ،والعلم  

داخل مرجعية  والتأطير لهذا الشأن العظيم للوحي والنبوة  وضعالتمالمنهجي ببعد هذه الخطوة والمستوى 

أرضية وبشرية، بل إبداعية شعرية وأدبية وسلوكية نفسية، بعدها وقد خيل إليه أنها معزولة عن  مفاهيموب

ا وأعظم بها مأساة لو حق األسى على المكذبين، فحيثم .ليكذب بالنبوة والكتاب ت شقوتهانبعث ،الحق
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، فوجد حساب الحق تاريخ ذكرهسولت له نفسه ووعده الشيطان بقاء الذكر بالمخالفة واإلثارة، فيبقى في ال

، ألنه وهللا الذي ال إله إال هو لهذا الكتاب للجابري هو المؤطر الحقيقي للعقل العربي في ذات هذا السعي

 ذا العقل، وحظ العلمية في هذاه الرسمي والجامعي؛ وإنه ليجلي حظ الفلسفة وحظ العقل الفلسفي في

الموسم التاريخي ما بعد االستعمار االستيطاني التقليدي؛ وإن يكن علمية عندنا اليوم فهي في المعاهد 

الممكن تجاوزه في جيل واحد أو ينيف كما هو  ،والطبية التي يكبح حركيتها التخلف الحضاري التقنية

في أقسام إن يكن علمية عندنا فورة تاريخا وشروطا، ومعلوم من أمثلة حديثة ومعاصرة قريبة ومجا

في ن في األمة، فدرس واحد في اللغة والتعليم ومعلميه وأساتذته بكل أطواره الذين هم الفاعلون التاريخيو

 الحساب في فصل من فصول التعليم االبتدائي أعظم علمية من هذا الكتاب بأي المعايير التقييمية شئنا.

المنطقية  مستدال عليه بمعيار ،لفلسفة واضحاالجابري وتواجده خارج سنا مشكاة ال إذا كان قصور عق

علم اإلدراك من خالل ال إمكان التصور لمفهوم الحق، فكان أو ثبت بحسب معيار أو معايير المنهاجية و

لك ال ينضبط لديه ويتساءل كيف أن مز الهيئات اإلدراكية لمن يعجب وهذا الكتاب أن عقله ال يتجاو

روحا هنا وروحا هناك في نفس اآلن. والطريقة أو التلقين األول لالرتفاع بهذا العقل نحو الموت يقبض 

االتساع التصوري للهيئات اإلدراكية غير الساذجة التي لألسف كتب بها هذا الكتاب، هو استيعاب حقيقة 

ية عند أشخاص وعقول مختلفة في ذات الوقت في القيام بهذه العمل 2=1+1التواجد الحق لذات الجواهر 

. فيتم االنتقال واالرتفاع بطاقة العقل من درجة التصور الهيئاتي التشخيصي متعددة في أماكن مختلفة

والحيزاتي المادي إلى درجة التصور الداالتي والمجاالتي للذوات والجواهر الوجودية. فالحق هو الذي 

لعقل واإلدراك هو الذي يحقق الكينونة الفلسفية، وهو به قيومية الوجود وتفصيله. وحصول هذا المقام ل

والفارابي والكندي وأرسطو وأفالطون وسقراط وفيثاغورس وطاليس وغيرهم  الذي جعل من ابن سينا

من المؤمنين ممن قبلنا الداعين إلى الحق ألنهم عرفوه وأدركوه، جعلهم فالسفة. وذلكم هو مقام الفلسفة ال 

ط في االستيعاب هو الذي يفسر به القضاء والقدر وعلم هللا وقدرته سبحانه وتعالى دونها. بل إن هذا الشر

كما بيناه على أحسن وأيسر ما يكون البيان. ولقد بينا هنا افتقاد الجابري لهذا الفقه واالستشعار الوجودي 

ة أن يهب جامعية وغير جامعية لتاريخ الفلسف ، وما كان تحصيل دراسةوشرطيته العقلية واإلدراكية

، بل إلى وسوف يتضح ذلك أكثر بعد حين نعرض إلى ليس فقط قصوره العقليكينونة وذاتا فلسفية أبدا. 

أخو الجهالة فإن الشيطان  ،ما أوحى إليه الشيطان وولج إليه من هذه الجهةفي جلي نسفه من القول بيّ 

ولو  ن في القرآن سوره وآياته.والنقصا حين أوحى إليه أن اطرح سؤال إمكان الزيادة ،والسفه العقلي

ولو كان عقله ال نقول علمه، لو كان عقله عقل فيلسوف لكان مدركا للحق، ومن علم  ،كان فيلسوفا حقا

الحق وعقله ما أمكن والستحال عنده هذا السؤال، ألن الحق به الزمان والمكان الذي فيه يكون التغير، 

ال ينبغي له التغير، والحق فوق القبل والبعد، ولو كان وهل يعقل أن يكون الحق مغيرا لنفسه؟ فالحق 

وما  'يعدهم ويمنيهم}للجابري إدراك العجائز لما ولج إليه الشيطان وأغراه وأكبه على وجهه بهذا الكتاب، 

، فالعجائز أعقل من أن تجهل قدرها.(115إال غرورا'{)النساء يعدهم الشيطان  

.               .                 . 
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وفي  ،أما العلمية وحظها من هذا الكتاب، وبعد أن استبان مدى الخلط الذي ال يجيزه المنطق وال المنهج

كل شيء من اإلطار المرجعي لوضع التحليل ككل، فإن فحص مادة الكتاب وأحكامه، ومادام العقل 

، بل إنه لسفه منحط وضالل ما والقصور الضعف ،دا، قيمته واحدةالكاتب ومصدر المرجع والقول واح

التي هي الحقيقة الكبرى  ،و القرآن الكريم والكتاب والنبوةبعده ضالل باعتبار مقام هذا القول الذي ه

العظيمة في محور التاريخ والوجود اآلدمي في هذا الكون.الحقيقة و  

اآلريوسيين ذهبوا يبحثون عن السلطان وتأسيس عالوة على سخف وسفه ادعاء والبناء على كون 

وراء ظهره  قوال يبين مدى اتباع الجابرى لغيره صدى حتى ولو كان بنبذ عقله ،اإلمبراطورية في مكة

عالوة على  شخص الجابري في هذا الكتاب،يقة ما أسميناه بلفظانية كينونة حقيجلي و ،وتعليق وظيفته

ما مثله من ظله في هذه اللفظانية.ص ولننظر بم استدل هذا العقل أو ذلك وبما سلف البيان بشأنه، فلنفح  

، وأن للعلمية والقول العلمي ميزات اهي أجمع عليها العالمون أن الدعاوى بدالئلها وحقائقمن األمور الت

 فال يكون حقل صدقية االدعاء حينها إال في مخيل وزعموإن افتقد هذا الركن القانوني ال يكون إال بها، 

صاحبها ال يعدوه. ولقد قلنا من قبل أن التصدي لما كان من الشأن والقدر العظيم يلزمه حكمة ومنهاجا ما 

بل هم  ،والفالسفة ال يكونون إال عقالء ،هو على قدره من النهج والدليل. وهذا الجابري ويزعم الفلسفة

حمل وإتباع رسالة هللا تعالى  في -وكان سعيه مذؤوما مدحورا-يسعى  ،والحكماءأولو النهى والبصائر 

إلى الحركة اآلريوسة قوال يكاد السماوات يتفطرن منه  إلى العالمين ونبوة خاتم األنبياء والمرسلين

وتنشق األرض وتخر الجبال هدا أن يتكلم بهذا رجل يزعم أنه من المسلمين ويخاطب المسلمين وبعنوان 

في لوحتي  ماثل البياني علمية هذه والنسق المكثفاتي. أي شراك 'مدخل إلى القرآن الكريم'مفارقاتي 

. .؟في الكتاب العنوان هذا لعنوان والمضمون تحتا    

إن من أهم هذه الخصائص والميزات للقول العلمي ترجمة الحقيقة العلمية على شرط انحفاظها، بما نعبر 

المبهم واالحتمال والتأويل. للممكن من عنه اختزاال بشرط الوضوح في الصيغة البيانية بإزاحة قصوى 

والجابري لم يقف عند حقيقة افتقاد هذا الشرط بالتعليل االجتهادي العلمي، بل سولت له شقاوته وهو في 

نهج ما هو معروف عند علماء لقد  يين ولم يبال؛وللعلم هذا األمر العظيم أن يتخذ له سبيل الناقض للعلم

ظور من الطوائف لية التي يتواصل بها داخل المحيوالتأو البيان مما هو مقترن بالكتابة الترميزية

، ومما يعتمد عليه أيضا من حيز التأويل في الصراعات المتخذة المؤسسات وقبيلها والتنظيمات السرية

. وبمعنى آخر فالجابري في كتابه هذا القانونية مسرحا لها من خالل الصيغ القانونية للقرارات واألوفاق

إرساال  مخطاب الظاهر في كليته يخد، جعل فيه ةغير معجميسيميائية يا محضا كان خطابه سيميائ

كإشارة إلى موقف وكلمة هي الغاية من الخطاب ككل؛ ذلك ما أشرنا إليه سابقا بباطنية وإبطان اإلرسال 

تحت أو في طيات الخطاب والنص الظاهر.   

:117إنه يكفي تمثيال ال حصرا تعبيره  
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.               .               .  

هلية والمسافة العوالمية عن شرف أما لفظ )البانورامية( فهذا له عالقة بمعيار تقييمي آخر معيار األ

والفالسفة  ليس وسقراطاوعظيم ما ينبغي له من اإلجالل كما أجله فيثاغورس وط ،الموضوع وسموه

. الحق العظيم والجليل ار مقامحضتئصهم باساالذين كانت ترتعد فر ،الحقيقون بهذه الصفة  

 ي صلى هللا عليه وسلم ما كان لنبيءانظر إلى هذه الترميزية التي ال تنبغي للحكماء أبدا كما قال النب لكن

تي هي الكلمة وما سواها طي: 'تلك الظاهرة التي لأن تكون له خائنة األعين، هذه اإلشارات المدسوسة ا

هدت للدعوة المحمدية' 'الدعاية' 'م عنها ب'دالئل النبوة''اصطلح مؤرخو السيرة النبوية على التعبير 

 'بوصفها كانت من دالئل نبوة محمد بن عبد هللا عليه الصالة والسالم'
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وكأنما أحس بهذا الجرم العظيم الذي يخدم لسان  ،تواوانظر إلى هذه االزدواجية الماكرة الخبيثة باالنتقال 

 لكن من غير انعتاق : 'عليه الصالة والسالم'ب الظاهر بالتصليةالمبطلين في الحق به، ينتقل إلى الخطا

والمحمول باإلنحاء المحسوس وبحسبان دقيق تستشعره الملكة  <<،ازدواجية اإلرسال سوء ومكر عن

'محمد بن عبد هللا' من بعد استقرار وتقديم مادة  :الخطابية للنفس يقينا، وتبعا لموضع التعبير وتركيبه

.قبلي مكثف عن الحنفاء الكثيرين خطابية في جوار  

:118تتحدد الرمزية واإلشارة المواقفية لصيغ وتراكيب العناوينضح ويتم الرجوع لتت ومنه  

 

 

 

لشريف التتابع للتركيب ذاته المستهدف لتثبيت بشرية الدين بربطه البياني المثقل باإلسم االتكثيف ووبهذا 

ؤاخذ ويلزم به الحكم في التركيب الذي شاع عن تقليد هذا ما يكذلك و للرسول صلى هللا عليه وسلم؛

من قبيل تركيب وتعبير 'الدين المحمدي' و'الشريعة المحمدية'،  تعالىهللا لبعض العلماء والدعاة إلى 

 فالدين دين هللا تعالى، وما محمد صلى هللا عليه وسلم إال عبد هللا ورسوله.
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الخطابي يائية النصية أو اإلبطان كذلك من مثل السيم

قوله:

 

119واإلسالمية إنه لم يدخل عليها(<  

وصار لها خلقا  النفس لذي ذهب مذهبا أعمق حتى طبعفهذا لعمري أشد صور التراكب اإلحاالتي ا

وإال فكيف تكون قراءة ويحمل الغرض من وراء إبراز هذا اإلفك أو التشهير كما عبر عنه،  ،وميسما

ر الواضح من معطاه الذي ال يتجاوزه موقفا في الخطاب وفي هذا مقترنا بقرينة الحياد التقييمي الساف

 السياق والسوق هو: 'الذي تقول المصادر . . .'؟

أما من حيث معيار التناسب بين خطر الموضوع ودرجة الدليل، فإن الجابري هنا قد أتى عجبا حين نجده 

عليه متصل باألمر الذي تقوم النجاشي في ضواحي مكة قبل تمليكه' في موضوع  -1تحت عنوان جزئي '

السماوات واألرض، يستدل بأوهى ما يعرف من درجات االستداللي الخبري بصيغة االحتمال 

والتمريض، بل وفي تناقض ذاتي باعتبار اإلحالة الواضحة من مقدمته المرجعية لمادة وتعبير 

الروض األنف رواية عن  . . .وقد ذكر السهيلي في'مصادرنا'، فيستدل قائال: 'يستفاد من مصادرنا

وبدون ترضية كما هو الئق بأمهات المؤمنين رضي هللا عنهن، وبقوله الذي يعده استدالال هكذا عائشة' 

أن لم يدرك تنم عن أنه ما قدر هللا تعالى حق قدره و أحكاما في مقام يتصدى به لهذا الشأن العظيم ليصدر

موجود فيه وعظم وجالل الحق  هو حقيقة الوجود الذي ما أدركيوما وال لحظة وجودية )أنطلوجية(، أنه 

}إنما يخشى هللا من عباده  :مكون بهوتصوراته ونفسانيته، بمعنى عقله  ،هو بسمعه وبصره وفؤادهالذي 

أو ما يسمى  (( وليس فيلسوف إال وهو عالم )بتمامية ليس ال كونها مؤطرا حقائقيا29فاطرالعلماء'{)

   : 120(بالناسخ

 

حظنا بمجرد االنتباه اليسير أن ال عالقة بما جاء تحت هذا العنوان الجزئي بالعنوان 'عالقة  وإذا ال 

الدعوة المحمدية بملك الحبشة' بما يذكرنا ويحيلنا إلى الحيلة التسويقية والتدليسية للصحافة السوقية بجعل 

أصال وال ه، إذ ال عالقة له نأهون م ولُ العنوان أكبر مما يكتب تحته، فإن العنوان الجزئي الثاني لأل  

 لمضمونه ب'عالقة الدعوة المحمدية بملك الحبشة'. 

                                                           
13ص-نفس المصدر 
119

  
24ص-نفس المصدر 
120
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ذلك  ،الهاشميين بالحبشة قبل اإلسالم' فليس فيه من القيمة االستداللية من شيء أما العنوان الثاني: 'عالقة

من عالقات ما يسري من عموم و ،ال والجوار التاريخي والجغرافيأن ما ورد فيها هو من طبائع االتص

االتصال والترابط بين التجمعات واألقطار المتجاورة،  بل وفي حدث أصحاب الفيل الذي هو أصح 

الحقائق إثباتا دليل مقلوب على ما سيق ألجله من غير إدراك، ألنه ذو قيمة داللية سالبة ألي استثناء 

صاحب الحملة لحكم الحبشة عية موجب في طبيعة هذه العالقة، إنما هي في هذه الفترة كانت وعلى تبع تب

 تفيد عكس ذلك تماما. وأما العنوان الجزئي الثالث فليس فيه إال تركيبه ألنه لم يقل فيه شيء وإنما قال:

 

اآليات  ثم إيراد ،عنوان من بديهي ما يكون عليه عموم االرتباط بين القبائل والشعوب في األرض جميعا

ها عند عموم المسلمين مما هو في كتب التفسير للقرآن العظيم.البينات من أول سورة الروم التي علم  

وء به الجبال فما هو وزن هذه العلمية عند الجابري في هذا الكتاب وفي هذا األمر الخطير الذي تن

والسماوات واألرضون؟ خطأ على المستوى األولي في المنهجيات )علم المناهج( في عدم انتباهه لتخلف 

من حيث شرط  ،شرط االستيعابية وفي المقاربة وآليتها النظرية والمفاهيميةوقصور مرجعيته عن 

ال يلوي من الكوابح إال الغريزة هرع مندفعا إليها ليس يقوده يكالذي يرى فريسته ف ،التناسق والمالءمة

، ليس على مستوى شرط وطبيعة البيان العلميإخالل  و الكه.ال يعقل أن دونها حتفه وه على شيء

الخطاب العلمي والممارسة تحت الصفة العلمية وليجة لخطاب  خالال بالمعنى األولي ولكن بجعلإفحسب 

وضحالة المورد  علمية.-موقعه الضدباطني أضحى فيها النص برمته رمزا وإشارة داللية، فهذا ال جرم 

.م األمريظعخطر الشأن ووالحجاج أل جلوناه آنفا حين أتى بأوهى درجات االستداللاالستداللي كما   

ف وليس منها ركن واعلم أن هذه من األركان التي إن تخلف ركن منها ذهب الحديث عن العلمية، فكي

؟اواحد محقق  

هو هذا الهزال والضآلة التي يعجب للجابري أن لم يحسب لها حسابها  ،ثالثة األثافي والطامة الكبرىو

بوهم امتالكها  من نفسه الموهم قدرة آنسقد أوهمه  ،دون عتبتهوهو يطرق هذا الباب العظيم أو هو 

ولئن كانت األركان التي ذكرنا ونوهنا بها مما هو في شروط وتعريف العلمية من حيث  واكتسابها.

ركن المصداقية  ،التعريف التقني والعلمي الصرف، فإنه من جهة التخصيص العملي ينضاف إليها ركنان

كنا واحدا بتضمين الثاني شرطا في األول. وواضح من خالل ان رعدّ وقد يُ  ،أو المشروعية وركن األهلية

كون المعطى المعرفي المميز بارتباطه وتمثيل من و ،اقتران هذين الشرطين أو الشرط بالتخصيص

أنه هو  ،عامليته في العملية التفكيرية والتحليلية العلمية على غيره من العوامل الداخلة والمسهمة فيها
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لشأن واألمر كله. ويمكن ألي قارئ وقارئة أن يقوم بجهد بسيط بجدولة إحصائية حجر الزاوية في هذا ا

م كل عنوان قيمة سلمية بحسب الورد هذا، ويضع أما استقرائية لكل عناوين الكتاب، كتاب الجابري

. ولنأخذ مثال ، أي ما يكون شرط ومكون المعطيات والذاكرة في اآللية العقلية للتحليلالمعرفي فيها

يصا لمدى ارتكازية قوله بخصوص تاريخية االنتماء العقدي في هذا الحيز الخطير بعناوينه في وتمح

وهو يريد أن ينسج من جهل حقيق تأطيرا بشريا مسيحيا لرسالة ونبوة محمد صلى هللا  ،الفصلين السابقين

      عليه وسلم خاتم األنبياء والمرسلين. يقول:

 

بري وكأن التاريخ عنده أو في علمه وذاكرته قد نقض قانون التكوينية ألن الجا ،هذا لعمرك قول عجيب

الذي غالبا ما  ،المتصلة على شاكلة ظاهرة النفق في اختراق االستمرارية واالتصالية في قيم الطاقة

حين خفاء الحل واستعصاء االتفسير؛ لقد امحى التاريخ عند بالبحث طبعا عما ينتظمه،  إليه يتوسل

جات م أو دخل رتابة سكونية وسكنت معه أوروبا، فلم تعرف تلك الرّ 214م و334عام  الجابري بين

والقطبان المحوريان أو لوحتا مكثف  تقام المجامع المحلية والمسكونية.الكبرى التي كان بتأثيرها وقوتها 

   :هذا الحقل هما األثناسيوسية واآلريوسية

>حافظ قسطنطين على عالقة محايدة من الطرفين إثرمجمع نيقية عام 352. إثر وفاة قسطنطين عام 333 

فتح تولي قسطنطين الثاني عرش اإلمبراطورية البيزنطية لظهور المزيد من الجدل، لكون اإلمبراطور 

  غيرها، عقيدة اآلريوسية أكثر منالجديد مياالً لل

[24]
 وعين يوسابيوس النيقوميدي مستشاًرا الهوتيًا له وبطريرًكا للقسطنطينية 

[24]
 فغدا يوسابيوس النيقوميدي رئيًسا للتيار اآلريوسي بعد وفاة آريوس 

إثر توليه السلطة أصدر قسطنطين الثاني عفًوا عن جميع الذين حرمهم مجمع نيقية. وعندما سيطر على 

وفرضه بالقوة من خالل نفي البابا  اإلمبراطورية الرومانية الغربية مدد نفوذ المذهب ليشمل أوروبا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-.D9.82.D8.B3.D8.B7.D9.86.D8.B7.D9.8A.D9.86-24
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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ليبريوس وتعيين فيليكس الثاني كبابا والذي اعتبر بابا مضاد أو مزيف في تاريخ الكنيسة، ألنه لم ينتخب 

. وفق الشرائع المعمولة .
[25]

 

شجع ذلك بعض الالهوتين، العمل إليجاد صيغة جديدة متوسطة بين الموالين والمعارضين لما تم إقراه في 

مجمع نيقية، الخالف الجوهري بات حول مصطلح مساو لآلب في الجوهر أي أن االبن من ذات طبيعة 

 اآلب أم من غير طبيعته،

 على الرغم من دعمه "شبه اآلريوسية" فقد اضطهد قسطنطين الثاني اآلريوسية المطلقة وحذر من التعليم 

باسم آريوس، وهذه إحدى وجوه الخالف بين اآلريوسية وشبه اآلريوسية، فبينما قدرت اآلريوسية آريوس 

سعت شبه اآلريوسية لالبتعاد عن أي ذكر له، تعددت المجامع التي ناقشت قضية طبيعة الثالوث األقدس 

وكذلك في سلوقية  323 ومجمع في ريميني عام 322 ومجمع سيرميوم عام 343 فعقد مجمع سردينا عام

 تشرح طبيعة الثالوث األقدس، 350و 340 صيغة مختلفة بينوظهر ما ال يقل عن أربع عشر . 323 عام

 ما دفع القديس جيروم لقول:

.استيقظ العالم متأوهًا، ليجد نفسه آريوسيًا .
[4]

 

توفي قسطنطين الثاني عام 321 وخلفه جوليان المائل نحو الوثنية، وأصدر عام 322 مرسوًما ألغى به 

  مرسوم ميالنو

من االضطهاد معيًدا  ثم افتتح موسًما جديًدا الذي منح الحرية الدينية للمسيحيين وحظر التعليم عليهم،

  [26]الوثنية ديًنا رسمًيا لإلمبراطورية من جديد،

ما أحدث نوًعا من التقارب بين عقيدة مجمع نيقية والعقيدة شبه اآلريوسية. اضطر جوليان الذي يلقب في 

العودة” بالجاحد“التاريخ   

 عن مرسومه عام 322 وأصبح فالنس إمبراطوًرا عام 323 فسعى لفرض شبه اآلريوسية بالقوة، فنفى 

 عدًدا من األساقفة أمثال هيالري من بواتييه وقام باضطهاد أنصار مجمع نيقية.

داعمين للعقيدة اآلريوسية هم من ساهموا في بقائها يقول الباحث األب ميشال عون أن األباطرة ال [27].

 أسباب دعم األباطرة للعقيدة اآلريوسية يعود ألسباب مختلفة[6]لها: حّية إثر إدانة مجمع نيقية

   أراد الحفاظ على وحدة اإلمبراطورية،قسطنطين األول

 في حين كان قسطنطين الثاني مقتنًعا بها

  وجوليان سعى إللغاء المسيحية برمتها

 أما فالنس فلكونه مقتنًعا باآلريوسية أيًضا وربما لكسر شوكة البطاركة ورجال الدين المسيحيين المؤيدين 

 لمجمع نيقية

 خصوًصا في مصر أمثال القديس أثناسيوس وأنطاكية، وتدجين صالحياتهم اآلخذة بالنمو، 

 وفي سبيل ذلك قام اإلمبراطور بنفي أغلبهم إلى المناطق النائية من اإلمبراطورية [28].

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-.D9.85.D9.88.D8.B3.D9.88.D8.B9.D8.A9-4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-26
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-26
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-27
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-.D9.85.D8.AC.D9.84.D8.A9-6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-.D9.85.D8.AC.D9.84.D8.A9-6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B3_%28%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-28
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note-28
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  توفي فالنس [29] عام 339

 وأصبح ثيودوسيوس األول إمبراطوًرا فقام بحسم الجدل من خالل وقوفه إلى جانب مجمع نيقية

121<هو مجمع القسطنطينة األول. 391انعقد عام  آخر  ]ودعا إلى مجمع مسكوني  

 > ثيوديوس األول كان مناصًرا لعقيدة مجمع نيقية رغم أن السائد في عاصمته كانت اآلريوسية <122 [

إال حقال من الصراع بين قطبي النيقية واآلريوسية، ولكن كما بيناه وأشار إليه  امسخالقرن ال ثم لم يكن
التي ال يمكن المتراكبة والمعقدة السياسية خاصة،  الكثيرون، انتقل هذا الصراع بحكم الشروط التاريخية

كان موضوعها  الحكم إليها من خالل السطح والمعرفة المبتسرة، انتقل إلى مرحلة تالية وتشكالت مسايرة،
من خالل مفهوميي أو مفاهيم األقنوم والطبيعة  وأداتها تحديد صيغة اإليمان وعالقة األلوهية والناسوتية

م وخلقدونية 131 بية ومن خالل مجمعي أفسوسوالجوهر، فكان التجلي لذلك من خالل النسطورية واليعقو 
م.141  

والجابري الذي يريد أن يجعل تاريخ الحبشة وأوروبا، حيث كانت الكنيسة الحبشية مرتبطة وتابعة لكنيسة 
، والعقيدة هي من التاريخي والتاريخي ليس بعده يعد بثمان اإلسكندرية، أن يجعله جميعا في ثمان سنوات

مكونا في تأسيس  'الغنيمة'إلى جانب  'العقيدة'ري أنسي أم ذهل وكان قد عد سنوات أو عشر، وال ند
يريد أن يخرج التاريخ من جوهريته الحدوثية  وتكوين العقل التاريخي العربي اإلسالمي؟ قلنا الجابري الذي

جعفر م حتى تلك اللحظة التي خاطبه فيها 334التغيرية ويرفعه عن تأثير الحدثان، فوقفه في حدود عام 
نما كما قال ر  سول اهلل بن أبي طالب رضي اهلل عنه، لم يدر ولم يجشم نفسه عناء البحث ولو يسيرا وا 

تولي قسطنطين الثاني سنة العي السؤال، لم يدر الجابري أنه بمجرد  صلى اهلل عليه وسلم بمعنى شفاء
ا نقالنيا أو نقوليا وأبى أن أن قضى أبوه، ولم يكن قسطنطين الثاني هذا مقلدا لفظاني م الحكم بعد311

يكون صدى لغيره ولمن قبله، أبى إال أن يكون عقالنيا، فهدي إلى الحق وآمن بوحدانية اهلل تعالى خالق 
بل إن  123.ايكل شيء، فعزل أثناسيوس من أسقفية اإلسكندرية وعين محله جورجيوس الذي كان آريوس

لحبشية الذي كان قد عينه أثناسيوس، فشله في المؤرخين سطروا على فشل فرومنتيوس أسقف الكنيسة ا
ألن اإليمان الحق أو الذي هو ضد هذه العقيدة النيقية كان قد ترسخ في  ،تبشيره ودعوة إلى اإليمان النيقي

                                                           
الموسوعة الحرة -وكييديا –آريوسة )عدل(  
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نفس المصدر 
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144ص -د.سالمة جبار: الدين والسياسة 
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فالجابري لم يكن عنده التصور من حيث الجواهر المدركاتية سليما، كان جوهرا اآلريوسية  124الحبشة.
بروديل باللوحات  أسماه المؤرخ الفرنسيعلى وضع المتقابلة، ألنه لم ينفذ إلى ماواليعقوبية لديه وفي عقله 

 ق كيف اعتبر في سياق، فانظر إلى النص السابالباطنية للحركة التاريخية على أبعادها التاريخية أيضا
صرية قد الرغم من كونها في سياقات تعايوسية في كنهها وعمقها التاريخي بمحدد اعتبر شبه اآلريوسية آر 

 يقع بينها الشقاق والتعارض المرحلي في مواقف ظرفية تحيينية معينة.

وبهذا التدقيق العلمي والتاريخي في المفهوم والبيان العلمي الذي ال ينبغي أن يكون المفكر بله الفيلسوف، 
لقرآن الكريم أن يكون دونه وتحته، فال يجوز بحال في العلم إطالقا أن نكتب في هذا الشأن العظيم، شأن ا
غفر اهلل  ورسالة اهلل تعالى ذي العزة والجبروت، وهذا كان دأب الصالحين من حكماء اليونان وفالسفتهم

لهم ورحمهم وقد آمنوا كما هو الحق ال كما تخفي ذلك مصادرهم، آمنوا بأنبيائهم واختلفوا إلى مجالسهم؛ ال 
ذي تقوم عليه السماوات السبع واألرضون، بهذا يحق أن نكتب في القرآن العظيم وفي إطار يهم الحق ال

ومن دون تنويه بذلك من طرف الكاتب وال الشعور به. ،النذارة المعرفية والضحالة في المورد  

أما بخصوص الجانب التاريخي فاألمر ليس كما بهذه البساطة المبتسرة جدا التي يعجب للجابري وهو في أما بخصوص الجانب التاريخي فاألمر ليس كما بهذه البساطة المبتسرة جدا التي يعجب للجابري وهو في 

، خاصة والتاريخ للقرن اإلفريقي والحبشة متصل ، خاصة والتاريخ للقرن اإلفريقي والحبشة متصل اايكتفي بهيكتفي بههذا المقام العظيم من قدر الموضوع أن هذا المقام العظيم من قدر الموضوع أن 

تتضارب الروايات التي تقرر كيفية دخول النصرانية إلى تتضارب الروايات التي تقرر كيفية دخول النصرانية إلى وو>>بتاريخ اليمن وشبه الجزيرة العربية ككل، بتاريخ اليمن وشبه الجزيرة العربية ككل، 

الحبشة، فيؤكد الكاثوليك أن أول من أدخلها هو "متى" صاحب اإلنجيل المزعوم وذلك بأمر من الحبشة، فيؤكد الكاثوليك أن أول من أدخلها هو "متى" صاحب اإلنجيل المزعوم وذلك بأمر من 

م، بينما يؤكد األرثوذوكس األقباط أن من أدخل م، بينما يؤكد األرثوذوكس األقباط أن من أدخل 2626وذلك في عاموذلك في عام  "بطرس" الذي بنى كنيسة روما،"بطرس" الذي بنى كنيسة روما،

ثانيوس" ثانيوس" أألذي تمت رسامته من قبل "لذي تمت رسامته من قبل "النصرانية إلى بالد الحبشة هو رجل يدعى "فرمنتيوس"، وهو االنصرانية إلى بالد الحبشة هو رجل يدعى "فرمنتيوس"، وهو ا

م، ليكون أول مطران قبطي لبالد الحبشة ولتبدأ م، ليكون أول مطران قبطي لبالد الحبشة ولتبدأ 053053بطريرك القبط األرثوذوكس في اإلسكندرية عام بطريرك القبط األرثوذوكس في اإلسكندرية عام 

نيسة اإلسكندرية وكنيسة الحبشة التى تعتبر بمثابة وليدة لكنيسة اإلسكندرية نيسة اإلسكندرية وكنيسة الحبشة التى تعتبر بمثابة وليدة لكنيسة اإلسكندرية أولى حلقات الوصل بين كأولى حلقات الوصل بين ك

  مم154154مجمع "خلقيدونية" عام مجمع "خلقيدونية" عام وفقا لهذه الرواية. وتأكدت الروابط بين الكنيسيتين بعد مجمع "نيقية" ثم وفقا لهذه الرواية. وتأكدت الروابط بين الكنيسيتين بعد مجمع "نيقية" ثم 

رانية، رانية، الذي انفصلت فيه كنيسة اإلسكندرية ومعها كنيسة الحبشة عن الكنيسة الغربية وبقية الكنائس النصالذي انفصلت فيه كنيسة اإلسكندرية ومعها كنيسة الحبشة عن الكنيسة الغربية وبقية الكنائس النص

  م حيث كان مطارنة الكنيسة الحبشية طوال هذه الفترةم حيث كان مطارنة الكنيسة الحبشية طوال هذه الفترة41614161وظلت العالقات بين الكنيستين حتى عام وظلت العالقات بين الكنيستين حتى عام 

<<يعينون من القبط األرثوذوكس.يعينون من القبط األرثوذوكس.
112255  

ف)لفف فد هأكفخلن:اخةالسفديل" فإ ىفهمو ف ممف:علو ، ًً فد هلال خزخ فتنهّخَة فد  اخن  فاشأة -928> ّهة
دفد :مفدن:وهتفخعللكفد  تدوهمف نل ف لت ةف)د ّتهة ،فهحف ،ف :شجخٍحفهبفزلج: فديه تد لتةف:خلولتف969

 هأهمةف : ّت ف:عة خه ،ف أّوهلةفإ ىفد  وه فد هلال خزخ فل:اظخنفشؤلبف اخن:مة...

                                                           
141ص -نفس المصدر 
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 انةتفد ّ  خع فد لدبوةفهنفد خلنفدي  ة فديتال  سفلد ّنتخةبفديتال  سف) لفد خعة خ  فلديتهبفففففففف
فد  تخ لتّخلب . ف) ل فدإلن اوتي،ففديتال  س ف ختّ س فد لوخس فها" فد لدبوة ف ة ّ  خع  ف ل من فهح لهن

انةٌبف ةهٌ"...  خشج لبفاتد ف ل خاةفلخع:ت لبف أّبفد هنخوفإ ٌ ف ةهٌ"فلد 

  ة اال فهبنلٌتفإ ًدف مفدي وةظفمف مفد هعةامفد ّوخاخ .فلد اال ف  ف  عةٌوفنخةنّخٌ فل لهخٌ ف ناًل...

فد  ي فدإلاشلةقفد ّوداأّم بولف مفد ّشتقفإ ةبفد لتبفد نةوس،ف خبفهاةنتيفد هجهحفد األولامففيّب
 لهاةلئخ ،ف ةبفن   فدإلا:ال ف مفد :عة ختفدّ الهل:ّخ فهبف  خع فد نخوفد هنخو...

فهبفففففففف ف اختفبل مة فهة ف وح" فإّم فد عةّه  فد ّو خل ف مفهلل" فدما:ال ةتفدّ الهل:ّخ  ف::أّن"فه أ ل ن
 .[3]:بّهسف مةفدي  ة فلد ّنتخةبفلديتهبفلهو مةفهلةله فول  فد ّتلنفد هن:عِهتةفاعتدٍتف لهخٍ فل اخ ٍف

فد خعلل خ ف ةاتف وفداشّلتفهبفد  اخن فد ّشت خ فها فنا ففففففففف ف مةفهأىف912إّب ،فل  ةهتف  ةت ً 
 كفد ّ  خع فد لدبوة،ف مفوختفد ّزهوتدبفانف مفهةتوخب...ه ه

فو عًةفففففففف ف ه ى فد اةهسف و فد لتب ف م فد ّتلهةاّخ  فديه تد لتّخ  فهب فد  ت م فد لنن فنلل  ف ةب إ د
ف هت زف فو عًة ف ه ى ف و فد نة ح فد لتب ف م فلهنت فد شةن ف  الو فدإلنالهم فد و:و ف ذّب فد  ة لّخ ،  هنأب 

ل نفف637ل تفد   تخت خةتفد شت خ فد االلفدياتىف:بتفدمب:ال"فبلد مفنا فد لن ا خاّخ ،ف بخلفن
:عوف:ش أ"فهاة نً فهأىفزهةه فد  اخن فد ّشت خ ،فل ة :ّة مف ن وفد ّازدعف خبفد ّشتقفلد  تكف مفبلخل: ،ف

ف126ازدهًةف خبفد لن ا خاّخ فلتلهة.<

المعرفي، الشرط األولي الالزب في  والذي يدلك ويجعلك ال تشك في خروج وتخلف الجابري عن الشرط
حقيقة العلمية، نعني معرفته بهذا الحيز من التاريخ األوروبي واإلنساني الهام والخطير، والذي يجادل به 

والشأن عظيم وهو رسالة اهلل تعالى للعالمين، الدليل االحاسم في إثبات ما بيناه  ،ليدحض به الحق واألمر
 هو قوله: وليكون ختما في الحكم في هذا

 

                                                           
ين الشرق والغرببيروت لبنان: الصول التاريخية للعالقات الكنسية ب -د. أندري كحالة 
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نما يعني أيضا أن الجابري إما أبالطبع فهذا القول ال يحتاج إلى تعليق.  نه نسي أو لم يكن عنده من وا 
وكذلك لم يعتبر  ، وقد حصل له المال؛باآلريوسية وبالجندإيطاليا  132المحصل دخول أدوكر عام 

ي تزعم أن الشعب كان على اإليمان إبستيمولوجية االحتفال التاريخي لمصادرهم وروح هذه المصادر الت
النيقي مغايرا إليمان أولي األمر الجرمان مؤامرة وتخطيطا للتفرقة والسعي في الشقاق، كما زعموا وزعم 

ة العربية، إنهم يحتفلون في صحراء الجزير والسلطان الجابري أن اآلريوسية ذهبت لتبحث عن أسس الدولة 
م( بالكاثوليكية. 411 -م122لحوق كلوفيس األول)بتأريخ   

بدالها بالسننية التاريخية للحق  وتاريخ مسار الحق في هذا كله نوجزه مع التحييد للقهرية المخلوقاتية وا 
 قول د. محمد عمارة:  ة فيالحضاريوالتجميعية سبحانه وتعالى، وبالتسطير على سنة التفاعل 

ة محل ثقافة الشرق القديمة.. وقهر بوثنيته.. لقد أحل الغرب اإلغريقي الروماني البيزنطي ثقافته الهليني>

ثم بمذهبه الملكاني نصرانية الشرق اليعقوبية.. واضطهد اآلريوسية التي حاولت التعلق بالتوحيد 
المسيحي, وظل هذا القهر الحضاري والثقافي قائما حتي جاء التحرير اإلسالمي, الذي حرر األرض 

الناس وما يدينون... بل واحيا المواريث الحضارية القديمة  واألوطان, وحرر الضمائر والعقائد, وترك
 127<لشعوب الشرق وحضاراته, بعد أن أوشكت علي الموت تحت قهر الرومان والبيزنطيين

، فقدر قدره تقديرا، فجعل لإلنسان من عقله برهانا ونوراالخالق العليم الذي خلق كل شيء ف الحمد هلل
طق تقديرا، هكذا سطر أئمة الفلسفة الصحيحة ال الوهم واللفظانية، خطوات التفكير السوي بأنساق المن

أرسطو والفارابي وابن سينا ومن وليهم بالحق، ولن تجد للحق اختالال وال فطورا، فالحق ال يختلف. ما 
كان للفاسد في المرجعية والوضع المقارباتي في المفاهيم والحجر العقلي أن يرجى منه سداد تفكير وال 

ل من بعده صحة قول، فتصور الجابري للتاريخ أو باألصح فساد تصوره إياه يجليه أكثر ما يجليه أن تؤم
تصوره العجيب والبعيد لمحور الكتاب والنبوة، ذلك يجليه بكامل الوضوح وبين اللفظ الذي ال يحتمل 

  128التاويل، قوله:
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.              .               . 

هذا المقام من القول في أخطر وأشرف العلوم من التوسل بهذا الخطاب  أوال فإنه ال مجال هنا في

والتعبير الذي هو دون الخطاب الشعري، فهاهنا ليس إال العلم، ثم إن الخطاب الشعري ذاته إنما يكون 

 حكيما حين يكون في مواضعه.

نه يدل على تصور عوج أ ؛ ذلكككل الكتاب أما من الناحية الحقائقية والمنطقية فهذا يكفي للفصل في أمر

من ليس أهم مفاتيح القرآن الكريم، و م وقانون التفصيل، الذي هوخاطئ ضال ومضل، تصور ال ينتظ

بل  أبدا وإطالقا أن يفقهه ويكون في وصل بالحق الذي به نزل وبه أنزل. عنده هذا المفتاح فليس يرجى

المعتمدة تحديدا على  ،لغربي واالستشراقيسهام وشباك المجال الخطابي اويدل أن الجابري لم يسلم من 

ممثلة في مادة علم األديان المقارن، خاصة في مفهوم  ،في صفة علمية خاطئة مدسوسة ،المادة البيانية

 ،الشجرة أو العائلة الدينية المكافئة لمصداقية الحق وغير الحق معا، وهذا تناقض ال علم بعده وال عقالنية

ومن يبتغ غير } و عند هللا اإلسالم:وة إلى الكفر باهلل تعالى وبالدين الحق الذي هوإنما تسفيه للعقول والدع

ومفهوم حوار األديان،  (.91{)آل عمرانوهو في اآلخرة من الخاسرين ،اإلسالم دينا فلن يقبل منه

بري ، وهي الدعوة التي وهب الجاالمقولة الضالة المضلة، التي هي أخت المقولة األولى ودعوتهما واحدة

نفسه فدى وخدمة لها في هذا الكتاب. فهذا هو تصوره الذي سوف يتجلى في جميع الفصول، كقوله في 

ليس  ،والترقيم خاصة من ناحية العالقات المسافاتية ،بدقة ما تحيل إليه الكلماتالفصل التالي وتعبيره 

عن اإلسالم طني بل بين أركان وعناصر الخطاب أيضا، تعبيره البا ،فحسب بين عناصر الموضوع

الذي دشن عهدا جديدا في تاريخ البشرية، عهدا قوامه قيام دين  وبعثة النبي صلى هللا هللا عليه وسلم: >

سرعان ما أنشأ عالما جديدا هو ما يعرف اليوم بالعالم  -إلى جانب اليهودية والنصرانية -سماوي جديد

129اإلسالمي.<  

.ي ليس ينجبروجهل فلسف ،وإنه لو يعلم لجهل بالحق عظيم  
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 الفصل الثاني عشر

الجابري للكلم عن مواضعه، وتحريف ة للفلسفة الحقة الكندي حج  

 

:130لسفييقول الجابري مجليا جبلة تقليدانية مع مفارقة االدعاء الف  

 

الوحي( على النحو -)العقل المغرضة بهذه الثنائية ن يتجاوز هذا التصور وهذا البيانلقد آن للعقل الراشد أ

: "إيجاد مكان لها في كبيان الجابري أن يعقل كون هذا البيان التقابلي التي تعرض به، وآن للعقل الفلسفي

أن ال مكان له حقا في آخر كتابه ،  لى نحو صريحوع هذا القول الذي سينقضه عيانامنظوماتهم الفلسفية" 

، ألن مجال سريان حقيقة النبوة مهيمن على مجال الوجود اإلنساني الذي يحتضن التفكير السليمفي العقل 

ومدى مجانبة القول الفلسفي والعلمي  ،الفلسفي. ومن هذا يتبين مدى فحش المصادرة للصفة العقلية

حديثه عن الكندي رحمه هللا." للجابري حين ي تعبير "دولة العقلالرصين ف  

سلطان  أيالعقل" المرددة تسليما مجردا من  -هذا التصور وهذا البيان بمنظار الثنائية التعارضية "الوحي

 رى، ها هو ذا تمفهوم "دولة العقل"-مفاهيم كشبه -برهان منطقي وال علمي، وبمثل هذه الشبه أي وال 

حديثه عن علم الرسل وعلم سائر البشر   للجابري حين بدا فيالعجيب  رته واضحة في هذا التناقضصو

إسمه الصادح صاحب مذهب وكأنه  الجابري كندي لهذا الشأن، لقد بداوهو يعرض لتصور وفقه ال

فلعمرك  باسم العقالنية.هو أنه يتكلم باسم العقل وومفارقة الزمان لكن العائق  ؛ةعقالنيالصارخ مذهب الال

الكندي  مقول هن  لكُ  ه السياقاتية هنا هي النقيضأن قراءت ير ينتبه الجابري ولم ف لمكيليس يدرى 

األول:فالشطر بل والتناقض ظاهر بين شطري كالمه؛ .هتصورو  
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والثاني:   
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ن يكتفي بالخطاب كان عليه أ أودت به إلى هذا التناقض الفاحش؟ لقد ما هذه الوليجية المكشوفة حتى

اإلنساني  ثم انضباطا للعرف البياني ،أوال كميثاق تعامل مع القارئ إطار العنوان؛ وموضوعاتيته داخل

في الميز لعلم الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم هو قول ليس يختص رحمه هللا ككل. فقول الكندي 

تمل وغير ولو في أبعاده القريبة غير مكلتفصيل وأبصر به، به، إنما هو قول كل عقل انضبط له قانون ا

ي كثير من المواضع، وخاصة في رفع العضل واإلعضال الذي حصل للجابري وذلك ما بيناه فمطلق؛ 

للمادة البيانية "اقرأ" في حدث وحديث أول نزول للوحي الكريم على رسول هللا من حيث اإلدراك والفقه 

، فإن له في ذلك مناحي صلى هللا عليه وسلم. وإذا كان االستطراد يأتي مكونا في الخطاب والكتابة

أودع في  جل جالله قدفاهلل  ج عن مقتضى الخطاب وسياق الكتابة؛موصولة مضبوطة، ليس لها أن تخر

 متناسق وموزون، ويستقبح فيه المتنافرالميزان، يحسن به كل ما هو عقل اإلنسان رائزا من الحكمة و

المؤسسة للقوة الناطقة عند اإلنسان  ألولالمعقوالت ا عقول، تلك هيوال تستهجنه النفوسفتنبو صورته و

 مما أطلق عليه الفارابي رحمه هللا تعالى بالعقل المنفعل.

كما كان ذلك في الموجه الرئيس في نقد  ،أجل، إنه استطراد مطردة صبغته عند الجابري في هذا الكتاب

منظار مسبق مصادرة نيمة" فهي العقل العربي، الموجه ضمن بضع موجهات الذي نعني به تحديدا "الغ

ا. . .علمية تبع-والنقيض  ،المنهاجية–منطقية والضد -قصى المظاهر لحقيقة المصادرة الضد في أ  

في  ةأو باألصح المستقرة والكامن ،العنصر البياني للكندي معلقا إلنزال مواده المختزنةالجابري يجعل 

 دنى درجات وحظوظ العقل اإلنساني.قريب أل باطن األنا النفسي ال العقلي يقينا، ألن التعارض هنا ظاهر

هذه الصفة، يوقنون أن األمر ببل وكل العقالء وكل الفالسفة الحقيقون بهذا اإلسم و ،فالكندي رحمه هللا

أناه العقلي  أصابت مكونوالخلق هلل جميعا، وما كان ألمره وقانون خلقه أن يختلفا. والجابري كأنما 

سب في أول الطرح للعنوان والعرض، ولكن ليجعله هو القول الذي أدلى ، يفتح استطرادا ليس فحغشاوة

به، وليكثف من الالحيادية الالعقالنية أصال، والتي لم ترقب في العلمية وال في القراء المسلمين الكرام 

ليضع بين يدي القارئ موضع التقرير واإلعالم تعارض العقل  . . ، عجبانفسه هو الكثيرين كما وصفهم

وليجمع ذلك كله في "االنقالب السني" نقال تعبيريا وإيمانا وتصديقا  ،حي، ودولة العقل مع دولة السنةوالو

شرف أن  أو لم يستوعب في حياته ووجوده العقلي عليهم آراءهم من القول ومذاهبهم؛ ونسي بالذين يتلون

ه حكماء أهل يونان قاطبة؛ وعلوها إنما هو بشرف موضوعها وجالله، مما أجمع عليه علي الفلسفة األولى

يرسخ حقيقة اتصال حكمة اليونان بمحور الكتاب والنبوة كما بيناه في الجزء األول من كتاب'  وذلك ما

:131يقول الكندي رحمه هللا تفصيل الخلق واألمر في سؤال حوار األديان وتفرق المذاهب الفقهية'؛  
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عه، وكذلك كان تحريف بني إسرائيل لكتبهم صراح تحريف القول من بعد مواض فمذهب الجابري هنا

بين هذين الشرين، شر كما جاء عن ابن عباس رضي هللا عنهما. فالعقل العربي اإلسالمي في الحق هو 

كمثل الذين حاربوا هللا ورسوله من السلفيين في  الذين يحاربون هللا ورسوله في زي العلماء الناصحين

رسوله على إخوانهم من خير  بقية في األرض من الصالحين قريبا حين ظاهروا أعداء هللا و مصر

هل النظر والفلسفة وهم في قصور إدراكهم وغيابات الضيق ألالمنتسبين  هؤالء ، وشروالصالحات

في دلوجية يعمهون، ألن كل وعاء وجودي )أنطلوجي( دون الحق هو بالمعيار الفلسالمرجعي للوثنية األ

وهذا تاهلل هو عين ما سماء والبيان إال سفسطة الشيطان الرجيم. ، وما األالسقراطي وثن يعبد من دون هللا

> . . توقيا سوء تأويل كثير من المتسمين :رحمه هللا 132حذر منه الكندي  
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الكتاب والسنة، وحذرنا هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه  قد بينه أمر ربوبية  العلماء والحكامكان ولئن  

وكبراء وملوك الروم وعلماء السوء فيهم، فإن الذين  ،ل من قبلنا من فرعون وسحرتهوسلم من اتباع سب

فيه الفلسفة  تأهل النظر والفلسفة أمرهم ليس بالهين، خصوصا في زمان بدل ويحسبون علىينتسبون 

ك وذل الحق في الوجود، ذلك ما ما هو أساسها الحق، . فإنه ال فلسفة من غير إدراكوالنظر غير الفلسفة

ة األولى؛ فكيف يعارض المحدد منه مفهوم الفلسفها، وذلك ما مفهومه وهو مفهومها عند سقراط وحقيقت

  رسالة الحق الذي هو الوسيلة لشرف العقل وبه تتحدد حقيقة الفلسفة األولى؟؟ العقل الوحي، وبالوحي
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عشر الفصل الثالث  

ينا والفارابيتقليد الجابري البن رشد في قصور نظره وتقوله على ابن س  

 

جاالت الفلسفة ليس أخطر وال أنقض للكينونة الفلسفية من التقليد في القول بشأن المقوالت المحورية لر

وفي حق  ،لفكر اإلنسانيفي حق الفلسفة واأعظم الجرم في حق هؤالء الرجال أوال، ثم  وأساطينها. فذاك

ومساره التاريخي في هذه األرض  ذا الفكرههي من مرتكزات ومعالم الطريق للحقيقة التاريخية التي ا

ومن ثمة فكل ظلم وكل  ذا التاريخ، محور الكتاب والنبوة.بمحور لف وكب عليه ه ،المستخلف عليها

كل ذلك هو صد عن  اإلدراك؛ تعصبا أو قصورا في طاقة ،تحريف بأي عارض كان من العوارض

مصيرية التي بين يدي البشرية واإلنسان في هذا معرفة أن أعظم الحقائق الحائل دون و ، تعالىسبيل هللا

 الحقل الوجودي الغائي هو الوحي الكريم.

في قوله بشأن نظرية  رحمه هللا ع ابن رشداتبيسارع في اما كان للجابري أن يعجل في حكمه وال أن 

ن، وابن رشد وضعها الفارابي رحمه هللا ومن أخذ بها من بعده. أوال فالقول في هذا ليس بالهيالفيض كما 

لم يكن نبيا وال هو معصوم في أمره كله، ثم إن الفلسفة أو الممارسة الفلسفية شرط كينونتها الحال 

 والشرط التفكيري، وهذا هو محمول الفقه اللغوي )االبستمولوجي( للكوجيتو الديكارتي.

ما يراه هو طبعا،  ة علىيسطر بقو أن أبى الجابري وكان له من الخيار واإلمكان أال يفعل ذلك، أبى إال 

الملح واإلشارة كون هذه الصيغة والوضع الفارابّي لنظرية الفيض كونها صيغة وثنية، ألن هذا التنويه 

ل ترسيخها وإثباتها لدى المتلقي الكريم، ليس يبقى من حيث المعيار الغائي للخطاب، القوية التي يحاو

وهذا بالضبط  .رب والمسلمين في نهاية المطاف شيئاسوى اإلثبات لديه كون ليس عند العيس يبقى فيه ل

في قول صاحب المقدمة التحليلية لكتاب الفارابي 'آراء أهل المدينة  يالحظبالذات ما يرصد وما يريده أو 

وبكيد صريح غير خفي في حق أحد أشرف رجاالت اإلسالم، الذين يعتز اإلسالم بهم وأولو  الفاضلة'

ين؛ يقول صاحبنا وهو يزعم االنتماء الفلسفي، وإنه ال فلسفة بامتهان الكذب البصائر والنهى من المسلم

:133، يقول هذا الرجلالصريح واستغفال العامة الجامعية  
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:134لقوله الوارد على صيغة التقييم والحكم وذلك في تناقض صارخ واضح ملء الشمس  

 

 

وهذا ما سنبينه حتى يستبين  .خطئ يقيناالجابري ليس له من من األمر شيء هاهنا؛ أما ابن رشد فهو م

ممن هم من الحجة القائمة في اإليمان  ،الرشد من الغي في هذه األحكام الجائرة في حق رجلين جليلين

وفكر  ،فالحق قديم ،يريده صاحب التقديمما وأما  باهلل ورسوله النبي األمي الذي يؤمن باهلل وكلماته.

له في  عن مواضعه، إنما حكمه هو الذي للمحرفين القولوال ال الفارابي وابن سينا ليس حكمه للرج

الحق، فال قدم ملزم بالفيض وال عزل لألول سبحانه وتعالى عما يصفون، وال شيء من الكفر في سؤال 

يعلمون، خاصة من غير المسلمين، ومحض هم كل ذلك محض الكذب لمن يكتمون الحق وصيغة البعث، 

مذؤوما مدحورا.من القول وكل أولئك كان عند ربك سيئا  التخرص للجاهلين المقلدين،  

.             .               . 

ابن رشد دون قانون التفصيل -1  

يه 'فصل المقال' و'تهافت كتاب ذ عليه أبا حامد الغزالي فيلقد سقط ابن رشد ووقع في نفس ما آخ

الق التأويلي بقوله بعدم الوقف في قوله مناقض لمعيار اإلط ،كذلك فحكمه هذا ومذهبه فيه. والتهافت'

                                                           
13ص -نفس المصدر 
134

  



  الجابري دون عتبة القرآن الكريم والمرجفون في الفلسفة

 

152 

 

كما عرضنا له في الجزء األول من  (3تعالى:}وما يعلم تأويله إال هللا والراسخون في العلم'{)آل عمران

:'تفصيل الخلق واألمر' ناكتاب  

ا أما مسألة القدم وهي أشد المسائل تعقيدا، فليس عند المرجعيات جميعا بزوايا منظارها قوال بينا جلي]

 يوجبه الفؤاد ويحقه المنطق.

إن ابن رشد يرد النزاع واالختالف إلى التسمية فقط، ويقول بأن الحكماء والمتكلمين بفرقهم >اتفقوا على 

أن ههنا ثالثة أصناف من الموجودات، طرفان وواسطة بين الطرفين، فاتفقوا في تسمية الطرفين، 

 واختلفوا في الواسطة.

موجود وجد من شيء، أعني عن سبب فاعل ومن مادة، والزمان متقدم عليه، فأما الطرف الواحد، فهو 

أعني على وجوده. وهذه هي حال األجسام التي يدرك تكونها بالحس، مثل تكون الماء واألرض 

والحيوان والنبات وغير ذلك. وهذا الصنف من الموجودات اتفق الجميع من القدماء واألشعريين على 

 تسميتها محدثة.

الطرف المقابل لهذا، فهو موجود لم يكن من شيء، وال عن شيء، وال تقدمه زمان.  وهذا أيضا وأما 

اتفق الجميع من الفرقتين على تسميته قديما. وهذا الموجود مدرك بالبرهان، وهو هللا تبارك وتعالى. هو 

 فاعل الكل وموجده والحافظ له سبحانه وتعالى قدره.

ين هذين الطرفين، فهو موجود لم يكن من شيء، وال تقدمه زمان، وأما الصنف من الموجود الذي ب

 ولكنه موجود عن شيء، أعني عن فاعل، وهذا هو العالم بأسره.

اختالف المتكلمين في القدم والحدوث                                 

زمان غير متقدم والكل منهم متفق على وجود هذه الصفات الثالث للعالم. فإن المتكلمين يسلمون أن ال

عليه، أو يلزمهم ذلك، إذ الزمان عندهم شيء مقارن للحركات واألجسام. وهم أيضا متفقون مع القدماء 

 على أن الزمان المستقبل غير متناه، وكذلك الوجود المستقبل.

وإنما يختلفون في الزمان الماضي والوجود الماضي، فالمتكلمون يرون أنه متناه، وهذا مذهب أفالطون 

 وشيعته. وأرسطو وفرقته يرون أنه غير متناه كالحال في المستقبل.

خر األمر فيه بين أنه قد أخذ شبها من الوجود الكائن الحقيقي ومن الوجود القديم. فمن فهذا الوجود اآل

غلب عليه ما فيه من شبه القديم على ما فيه من شبه المحدث، سماه قديما، ومن غلب عليه ما فيه من شبه 

دث سماه محدثا. وهو في الحقيقة ليس محدثا حقيقيا وال قديما حقيقيا. فإن المحدث الحقيقي فاسد المح

ضرورة، والقديم الحقيقي ليس له علة. ومنهم من سماه محدثا أزليا، وهو أفالطون وشيعته، لكون الزمان 

 متناهيا عندهم من الماضي.
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فر بعضها وال يكفر. فإن اآلراء التي شأنها هذا يجب فالمذاهب في العالم ليست تتباعد كل التباعد حتى يك

أن تكون في الغاية من التباعد، أعني أن تكون متقابلة، كما ظن المتكلمون في هذه المسألة، أعني أن اسم 

135)القدم( و)الحدوث( في العالم بأسره هو من المتقابلة. وقد تبين من قولنا أن األمر ليس كذلك<  

ي لنا كون ابن رشد والمتكلمين أيضا، لم يكتب لهم اإلبصار بقانون التفصيل، الذي إن األمر هنا جلأقول: 

أمكن له أن يحل هذا السؤال الفلسفي العلمي. وإننا لنستشعر  ل وال مبدأ فلسفي وال منطقي غيرهليس مقو

بياني بوجود مسد وعدم وجود منفذ ومتنفس عند ابن رشد في هذه النقطة بالذات حين يحصل االرتداد ال

من خالل  ، صورة معبرةبتكرار اللفظ التفسيري: أعني، بعد كل جملة وكأنها أصبحت الزمة وهجيرى

الصلة العضوية بين المنطقين الخارجي والداخلي، معلمة عن ضيق ومسد في المنطق الداخلي، أي على 

محسوسة هي ضمن . وإن مظاهر الخلط هنا ظاهرة، أولها أن األشياء المستوى مسار العقل والتفكير.

العالم، وهذا يفقد التقسيم مصداقيته وصحته، ثم إنه قد ذهب مع قدم الزمان والوجود حتى استشهد بغير 

( من سورة هود ، فنجده يقول:3وجه صحيح بقوله عز وجل في اآلية )  

>وإن نفس الوجود والزمان مستمر من الطرفين، أعني غير منقطع، وذلك أن قوله تعالى:}وهو الذي 

خلق السماوات واألرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء'{ يقتضي بظاهره أن وجودا قبل هذا 

الوجود، وهو العرش والماء، وزمانا قبل هذا الزمان، أعني المقترن بصورة هذا الوجود الذي هو عدد 

136حركة الفلك.<  

طية المستنبط منها حكمه إن استدالل ابن رشد هنا باطل لبطالن وعدم صدقية المقدمة في قضيته الشر

ومقوله، ذلك أن التأويل، سواء بمعنى المستقر في داللة اآلية أو بمعنى الحق واألصل في مراد البيان، 

يؤّول( تأويال  -وكالهما معنى للتأويل، أي بالمعنى اللغوي لالصطالح العلمي، سواء بالصلة بمادة )أّول

ُؤول(، قلنا إن هذا التأويل الذي بنى عليه ابن رشد مقدمته ي -أو بالتوسع في الصيغة واللفظ من مادة )آل

وبسبب انخرام الشرط اللغوي في االعتبار، ذلك أن ابن رشد قد ضل  ،تأويل فاسد بسبب عدم االنضباط

وإن كان الصحيح الذي - تبرها ناسخا على اصطالح النحويينووهم في العنصر البياني لآلية }كان{ فاع

وإنما }كان{ هنا في اآلية  -عبيرا متوافقا والحقيقة البيانيةمحدد ومؤطر زماني ت حق في االصطالح أنها

 الكريمة تامة بمعنى الحصول والتحقق إسقاطها الزمني نقطاتي حدوثي، وليست مخصصا زمانيا.

موزون في ما أصبح رد قول ابن رشد غير المنضبط وغير الإننا نشعر ههنا وكأن الحق أبى إال أن ي

وهذا اللفظ ال يصح هنا على كل الوجوه ولو على  هو وقوفه، أو كما عبر هو اختياره؛ذكره، ومقترنا ب

سبيل التوسع البياني، وقوفه في اآلية من سورة آل عمران على قوله تعالى )والراسخون في العلم'( 

 137ابيوتقسيمه للمجال الخطابي في عنصر المتلقي إلى األصناف الثالثة: البرهاني والجدلي والخط

تأويال لآلية من سورة النحل:}ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 

ووفاقا لمقولته هاته في التأويل والبرهان. ثم لم يلبث حتى قال وعلى ظاهر البيان أن  ،(124أحسن'{)

                                                           
11ص -فصل المقال 
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13ص -فصل المقال 
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سبة للعامة ممن هم دون توجه التالوة قراءة واتباعا لآلية المحكمة من كتاب هللا العزيز الحكيم بالن

 الصنف البرهاني على غير التالوة لهؤالء، بالوقف على اسم الجالل، فهو يقول:

>ولهذا يجب أن يصرح ويقال في الظاهر الذي اإلشكال في كونه ظاهرا للجميع وكون معرفة تأويله 

لى:}وما يعلم تأويله إال غير ممكن فيهم، أنه متشابه ال يعلمه إال هللا، وأن الوقف يجب ههنا في قوله تعا

138هللا'{<  

فهذا كله لمن أبصر واتقى دليل خطإ وعدم صحة مقولة التأويل عند ابن رشد، وهي من الجانب المنطقي 

التأصيلي مكافئة لمقولة األصناف الخطابية الثالثة التي بناها عليها بناء متسقا، بمعنى متكافئ. وإذا كان 

ا للكتاب والسنة، واآلية موجهه للخطاب القرآني كله من حيث التالوة الدين ال يتحدد إال باألصول العلي

والتفسير والفقه، الذي يوجه العلم والعمل جميعا، فإنه ال يحق البتة وإطالقا أن يبنى ويقضى أمر كهذا 

األمر والشأن العظيم بتقسيم وتصنيف ال يقوم على أصل مكين من الحق مبين، ودرجته مهما توسع في 

ا ال تسمو أبدا وفي أية حال إلى درجة ما ينبغي أن يبنى عليه من أصول الدين والقول الثابت اعتباره

 المحكم من كتاب هللا تعالى وحديث وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ فأنى يصرفون؟؟

ليسوا  إنه ال يحق بأي حال بأن يبنى المنهاج في الدين منهجا وعمال بشيء ليس كفله إال يقين البشر ممن

بأنبياء يوحى إليهم، وقد رأينا كيف أن أبا حامد الغزالي حين جعل الشك معياره، وأيقن في نفسه أنه على 

، نجده حين ظن أنه كذلك قد زل وضل ضالال عظيما في افترائه هبينة من أمره ال يشك في علمه ومعرفت

ال يعلم  -عالى عن ذلك علوا كبيراوقوله على ابن سينا والفارابي رحمهما هللا وتقويلهما بأن هللا ت

الجزئيات. ولهذا جعل هللا تعالى وبين في الكتاب الحق المبين، وما كان ألحد الخيرة من بعد الحق، جعل 

الوجل والخوف من الزيغ والقول في كالم هللا تعالى المجيد، أي الذي مجال خطابه مجيد، جعلها ميزة 

المحفوظ من الخبر واألثر من قول رسول هللا صلى هللا عليه وخاصة للراسخين في العلم، كما جاء في 

وسلم وتحذيره من القول على هللا تعالى ورسوله بغير علم، وخوف الصديق وعمر الذي قال فيه النبي 

هذه األمة فهو عمر، خوفهما رضي هللا عنهما من ذلك؛ بل إن  لى هللا عليه وسلم إن يكن محدث فيص

لة الجامعة لها هو هذه الحقيقة، وكون العلم بالمراد كما هو في الحق مهيمنا على سياق اآلية كلها والدال

الخطاب في مجاله المجيد ال ينبغي إال هلل عز وجل الذي له علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وذلك 

 هو إطار الخطاب.  

ه هو نفسه قد ضل ولم يعلم ما ، ألنحجاجا مقلوبا إن ابن رشد هنا قد أتى بالبرهان على خطإ وفساد مقوله

ه أحرى.وندغير تأويل، فما  هو أجدر بالعلم من  

والذي يلزم اإلشارة إليه بإيجاز، هو أن معنى التأويل والمراد الداللي في اآلية الكريمة، ليس الحظر على 

إنما تقرير معيار اء ورثة األنبياء. وذه مزيتهم، وهذا ميثاقهم، والعلمالعلماء في تفسير وتبيان التنزيل، فه

القيم الحقائقية للقول والحكم، فالمتلقي محدود، والخطاب مجيد، والحق مهيمن. فالراسخون في العلم ال 

يجزمون بامتالك الحقيقة والمنتهى في مراد القرآن العظيم، يؤولونه بمعنى يفسرونه بضوابط التفسير 

نسبي واجتهاد مؤطر، وال يمكن أن ينطبق و ال أن المحددة عند العلماء، ويعلمون أن تأويلهم هذا إنما هو 

 يكون هو التأويل الحق في المتشابه، فذلك ال يعلمه إال هللا سبحانه وتعالى.

                                                           
43ص -فصل المقال 
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 أما الذي هو في متفكر ومبني القول عند ابن رشد في التأويل، فذلك ما نجده واضحا في قوله:

ود ما، فال يخلو ذلك الموجود أن يكون قد >. . فإن أدى النظر البرهاني إلى نحو ما من المعرفة بموج

سكت عنه في الشرع أو عّرف به. فإن كان مما قد سكت عنه فال تعارض هنالك، وهو بمنزلة ما سكت 

عنه من األحكام، فاستنبطها الفقيه بالقياس الشرعي. وإن كانت الشريعة نطقت به فال يخلو ظاهر النطق 

فيه أو مخالفا. فإن كان موافقا، فال قول هنالك. وإن كان مخالفا، أن يكون موافقا لما أدى إليه البرهان 

 طلب هنالك تأويله.

من غير أن يخل في ذلك  -ومعنى التأويل هو إخراج داللة اللفظ من الداللة الحقيقية إلى الداللة المجازة

و غير ذلك من من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو الحقه أو مقارنه أ -بعادة لسان العرب في التجوز

139األشياء التي ُعّددت في تعريف أصناف الكالم المجازي.<  

ال صفهذا القول في صبغته لفظا ومنطقا من حقيقة ومتضمن الذي قاله أبو نصر الفارابي رحمه هللا مف

على الذي أحسن في كتابه )إحصاء العلوم( وهو يعرض للقسم الثاني من المتكلمين المنافحين عن 

لبيان والبرهان، فقال باللفظ:األصول بحجة ا  

وقوم منهم آخرون يرون أن ينصروا أوال جميع ما صرح به واضع الملة باأللفاظ التي بها عبر عنها، >

ثم يتبعوا المحسوسات والمشهورات والمعقوالت: فما وجدوا منها أو من اللوازم عنها وإن بعد، شاهدا 

جدوه منها مناقضا لشيء مما في الملة وأمكنهم أن لشيء منها في الملة نصروا به ذلك الشيء، وما و

تأولوه  -ولو تأويال بعيدا -يتأولوا اللفظ الذي به عبر عنه واضع الملة على وجه موافق لذلك المناقض

عليه. وإن لم يمكنهم ذلك، وأمكن أن يزيف ذلك المناقض وأن يحملوه على وجه يوافق الملة فعلوه؛ فإن 

ات في الشهادة مثل أن تكون المحسوسات أو اللوازم عنها توجب شيئا، يضاد المشهورات والمحسوس

والمشهورات واللوازم عنها توجب ضد ذلك نظروا إلى أقواهما شهادة لما في الملة فأخذوه واطرحوا 

 اآلخر وزيفوه.

ملة، فإن لم يمكن أن تحمل لفظة الملة على ما يوافق أحد هذه وال أن يحمل شيء من هذه على ما يوافق ال

ولم يمكن أن يطرح وال أن يزيف شيء من المحسوسات وال من المشهورات وال من المعقوالت التي 

تضاد شيئا منها رأوا حينئذ أن ينصروا ذلك الشيء بأن يقال إنه حق ألنه أخبر به من ال يجوز أن يكون 

140في جميعها.< قد كذب وال غلط. ويقول هؤالء في هذا الجزء من الملة بما قاله أولئك األولون  

فهنا بالطبع استوجب حمل إسناد القول ال بقصره على ظاهر المسند إليه، وإنما باعتبار البنية المدركة هو 

141[باالستنباط والتضمن ألبي نصر الفارابي رحمه هللا وجزاه بخير ما عمل وتجاوز عن سيآته.  

.                .                 . 

"الحكمة ضالة المؤمن"كمة خارج األحكام الشرعية: أبنية العقل ونسق الح -2  
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، نظرية الفيض، بكليتها وإطارها أمرا من لنتساءل هل تنقض أو تعارض هذه النظريةو أوالفلننظر  إذن

فإن كان ذلك فالرد حكم ناجز ال يبتغي للمؤمن وللعاقل أن يمهل فيه. وإن لم يك فهو محض القول  الدين.

 تاب منير. وأما من حيث المعيارية بما عبر عنه أبو الوليد بأقدح وشر التعبيربغير علم وال هدى وال ك

:142عنوانا جزئيا مسطوراناقال للقول مقلدا ه الجابري وأقر  

 

 

معيار آليته اللغة بمستوييها  تحكما وبغير حق، فإن معيار اإلطالق التأويلي الذي أجازه لنفسه ابن رشد

المنطق الذي هو واصل اللغة بالعقل  فوسيطه البنائي آليته المنطق؛ ابيالحقيقة والمجاز، أما الفار

أسمى؟ في العقلوأيهما  أحقفأي المعيارين في الحق  وبالقانون الكوني والواقع الوجودي؛  

العلمية ال بغيرها، إن الحكم العلمي الصحيح هو كما  فالحكم والتقييم العلمي هنا يكون بالمعايير المنهاجية

  الذي سقنا آنفا:دكتور ألبير نصري نادرعبر عنه ال
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من ضاق أفق تفكيره وانحصرت زاوية منظاره في زاوية من التأويل ضيقة  فال يضير الحق أن يتمثله  

رمزا للصليب ودعوة للمسيحية، فهذه إال محجورة، كمن ال يرى في عالمة عملية الجمع الحسابية '+' 

ب'الفيض' حكم الوثنية  تماد الهيكلة المنطقية لما اصطلح عليههي عين قارئته الوجودية. فليس يعني اع

اعتمدت بناء تفسيريا ألقوام كافرين وأقوام وثنيين؛ فهذا بحق يعتبر هستيريا  هاارتباطا لزوما، ألن

ى ووهذا مرده األول وكنهه الجهل بماهية المنطق وحقيقة العلم، ويأبى هللا تعالى إال أن يبين مست ،يةانلفظ

أكثر قبلهم الخلق ولو اعتبرهم التاريخ الرسمي فالسفة وعظماء، فإن الحكم للحق ولقد ضل  إدراك

 العطل في األولين؛ بل إن سقراط رحمه هللا تعالى قتل مظلوما وقاتلوه كانوا األكثرين، وكذلك علته

ي الحديث ورائز العقل. فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ف الحركة التفكيرية وفي حركة زالقة

:143الكندي لتصور العقالني السوي والسديد هو الذي يؤكد عليههذا ا، والشريف:"الحكمة ضالة المؤمن"  
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فإنه ليس األمر كما يقال وقوع الحافر على الحافر، إنما هي أنساق وسنن في مسالك الكون من الحق، 

نطق. وهذا بالذات ما يوهن من يكيد ذلك الذي ندرسه حقيقته في ما اصطلح عليه العقل اإلنساني بالم

بين  نيجعال ما في بنائهما، كونهلك الكيد للفارابي وابن سيناوهم يريدون بذ بالقول في هذا البناء العلمي،

هللا تعالى وبين الكون وسطاء، هذا ما سطر عليه قوال ونقال ترجميا الجابري، وأعاد القول فيه وكرره 

بهذه العين والقارئة الالمنطقية،  ،خاصة ألرسطو ،قراءة الفلسفة اليونانيةألبير صبري نادر، وكلهم يعمد ل

كما هو جلي واضح عند طيب  ،وكلما كان القول للحق ليس به وليجة من التحريف اشمأزت قلوبهم

المهيمن، يصفها باإلزعاج، كالكلمة  قه وتذكره بالحقاعمأتيزيني عندما يصف تلك اللحظات التي تهز 

لها:ي هو قائالت  



  الجابري دون عتبة القرآن الكريم والمرجفون في الفلسفة

 

160 

 

>إن الرأي األرسطي الفذ حول الحركة من حيث هي انتقال من اإلمكان إلى التحقق قد احتوى بذرة 

جدلية عقالنية هامة حتى الحد األقصى. أما عنصر اإلزعاج144 فيأتي في خالل ذلك عن رأي أرسطو 

ال الذي  بأن الحركة تكتسب وجودها الحقيقي من مبدإ غائي أول، هو صورة الصور أو المحرك

145يتحرك.<  

يقول هللا تعالى:}وإذا ذكر هللا وحده اشمأزت قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة' وإذا ذكر الذين من دونه إذا  

(13هم يستبشرون'{)الزمر  

وإنك لتعجب من الجابري حين يذكر ويورد هو نفسه مثال انتقال األثر الفعلي في النسق الميكانيكي  

، فالتحقق لوحدة غائية وظيفية يعني أن 146ي الجهاز الداخلي للساعة<بقوله: >كما هو الحال ف للساعة

المصدر الفاعلي واحد، هو األول وهو الغاية باالصطالح المعلوماتي الصنفي، وهذا هو الحق متنزال 

آيات مثاني في مواضع وسور من القرآن، تذكيرا  لحقيقة والعلم المنزل قرآنا يتلىأثره؛ وإذن فهو ذات ا

نه من العلم الحق، وما يذكر إال أولو األلباب؛ يقول هللا تبارك وتعالى:وبصائر بأ  

على العرش' وسخر الشمس والقمر' كل يجري  }هللا الذي رفع السماوات بغير عمد' ترونها' ثم استوى

(2ألجل مسمى' يدبر األمر' يفصل اآليات لعلكم بلقاء ربكم توقنون'{)الرعد  

قا' ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت' فارجع البصر هل ترى من }هللا الذي خلق سبع سماوات طبا

(1-3فطور' ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير'{)الملك  

}هللا الذي خلق سماوات ومن األرض مثلهن' يتنزل األمر بينهن لتعلموا أن هللا على كل شيء قدير وأن 

(12هللا قد أحاط بكل شيء علما'{)الطالق  

، والصورة الموضحة أو المشكلة للتصور الصحيح والواسع لهذا إذن مثبت بالقرآنللخلق واألمر فالتنزل 

التنزل تستمد من إسقاطها أو صورتها البسيطة والقريبة في تأثير وتشكيل الشمس والقمر للحياة في بيئة 

بحركة القمر ومسافة  دا دقيقاة حياتها ومحددة تحديمؤطرة وموجه األرض، وكم من الكائنات البيولوجية

موقعه النسبية باألرض وتحديدا عامل الجاذبية والمد والجزر، وهذا واضح إلى درجة باهرة وواضحة 

والعلم الدقيق؛ فهل يحق لنا أن  بالحق الثابت في حقل وعلم األسماك والطحالب خاصة، ويعلمها العلماء

أمرها وخلقها؟لمتحكم في نزعم وأن نقول بأن القمر هو رب هذه النباتات وا  

إنه لن يزعم ذلك ولن يقوله إال سفيه العقل مطموس البصيرة.. وهذا بالضبط هو الذي يميز االعتبار  

للتنزل العقولي والتراتبي كنسق منطقي سابق في النسق العقلية واإلدراكية البشرية عن توسل الصابئة أو 

وعند  باره عند ابن سينا والفارابي رحمهما هللا تعالىالغنوصية والوثنية إياه، هذا هو الذي يميز اعت

. فابن سينا والفارابي الكندي حين يؤكد ويكرر القول في تقرير التعبير عن الفاعل الحق والفاعل بالمجاز

ه تعالى ما أعلم باهلل سبحانه من أن يقولوا عليرحمهما هللا تعالى من أشرف رجاالت التاريخي البشري و

بل إن الدليل أظهر وأعظم من حقارة وتفاهة كذبهم وافترائهم،  شركوا به شيئا من خلقه.ليس بحق وأن ي
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ذلك أن الزعم الذي يزعمونه متناقض وفكر ابن سينا والفارابي وبناؤهما في كليته، الذي كنهه وروحه 

(، 44)القمرينطبق تماما وتحديدا بقوله تعالى أو فحوى قوله تعالى:}وما أمرنا إال واحدة كلمح بالبصر{

وهذا ذروة ما بلغه الفكر اإلنساني والتفكير الفلسفي، لم يبلغه أحد من السابقين وال الذين من بعدهم، فإن 

كان قد تبين لك بالبرهان أن ابن رشد لم يتجاوز به إدراكه إشكال الزمان تفصيال للحق، فإن سقف فلسفة 

ف بالطبع بين مسافتي االعتبارين عندهما، وأرسطو اعتبار برزخ الخالقية كفاصل، مع اختال أفالطون

لحق ما بين ليصل باالميلي  من خالل مفهوم الالنهاية، على منحى قول أناكسمندر ليأتي الكندي

الوجودين؛ ولكن من دون بلوغ كمال االنضباط له كما هو عند أناكسمندر، مما هو مبرهن عليه سواء 

، وأيضا من خالل فساد النسق البرهاني الذي اعتمده من حيث جعله فقط واصال بين الوجودين ال أصال

للرجلين الجليلين الفارابي وابن سينا اعتبار الشأن  وليمهدفيما بعد؛  في كل أو غالب براهينه كما سنبينه

التفسير التنزلي عن طريق في  عند الفارابي وابن سينا كله واحدة، وهذا ما سوف يظهر بجالء وقوة

، ليتكافأ التنزل على الوسيط المادي تصور النفس والعقل اإلنسانيينمتنزل، وفي التأثير العالئقي ال

الذي إنما المجراتي بالتنزل على مستوى األمر الفكر والنفسي، كله نسق واحد وكله تنزل للخلق واألمر. 

ية إلى جانب خاصة الالُسلم توقف عنده ابن سينا أو لم يهتد إليه هو الطرف القصى لقانون التفصيل

، الممثل في التواصل اإلرسالي لنقاط الحق، الذي هو وحده الكفيل كما بيناه في ردنا على البوطي للحق

رحمه هللا، الكفيل لرفع إشكال واستعصاء سؤال القضاء والقدر، الحيز و السؤال الذي وحده كما نرى 

 الذي أخفق فيه ابن سينا وجعل كالمه في الخير والشر كله رهينا له.

في قوله: زل التأثيري المرسل من خالل الخلق التفاعلي للمختلف، مبدؤه مثبت عند الفارابيفالتن  

 

 

صاحب التقديم والشرح تعليقا: لى حد تصور األستاذ كرم الذي ساقهوليس ع  
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وإنما هو يمتد الوجود والخلق كله، من السلوك الفعلي إلى الخلق والتوليد المادي كلية، وحتى الشعور 

 ة واأللم والجوع والشبع والضحك والبكاء، كل شيء إنما هو على هذا القانون التفاعلي التركيبيواللذ

. كله أمر مدبر من العرش، ما يكون من أمر في هذا الكون دقيقه وجله، كبيره وصغيره إال والتسخيري

 تعالى، وبه يتضح من بعد إذنه سبحانه وتعالى. وهذه الحقيقة ملء قول الفارابي وابن سينا رحمهما هللا

مدى الكذب والبهتان الممتهن والتقليد الذميم للضالين المضلين، بل إن هذا ما يقر به من حيث ال يشعر 

نادر صبري: >بل هي صادرة حتما من الكائن األول< فأي ضالل بعد هذا وأي ذهاب للعقالنية وللعلمية 

 وللفلسفية ولكل ما له صلة بالعقل والحق؟؟؟

له العدد والتنزل في اإلثبات، أما العقل ونحن نعلم أن القليل من الحكماء والعلماء من هذا من حيث 

 ،طراد المنطقي العقليواال ،تأصيل العقل من حيث الخلق واألمر؛ فأمكن من خالل القانون القاهر للسببية

:وعلى غرار التسلسل والتنزل التأثيري المنحفظ والمضبوط  
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، هذه الحركة التي أساسها في هذا امتدادا لقانونية تأثيرية لوك اإلنسان كلية إالال يرى العقل وال س 

لمدبر أمره من الظاهر والسطح أيضا العقل الذي هو كائن ومحكوم بالخطوط المجالية لحقله الوجودي ا

 لدن العرش بالحق.

أسكناهما فسيح جناته، إنه إن هذا لهو التحديد للعقل عند الفارابي وعند ابن سينا رحمهما هللا تعالى و

والغنوصي، بداللة المستأثر الهرمسي  تعالى سميع مجيب ودود كريم؛ وليس بالمعنى الوثني الجاهلي 

بالتدبير كما يسوق زيفه وكذبه الضالون والمضلون المستغفلون لمن استرعوا تكوينهم في المنابر 

ل الجينات التكوينية للعقلية التفكيرية في توجيه وتشكي ،طلبة كانوا أو أساتذة تكوين ،والجامعات

فارابي وابن . ليس اعتبار الوهي تزعم التنوير والعقالنية والفلسفية حتى ،واالعتقادية واألدلوجية العمياء

أو في عالقتهما التأثيرية والوجودية بالحياة األرضية وزمانها على اعتبار العقول  سينا للقمر وزحل حين

ن من ذي لهما، إنما اعتبارهما أنهما مدبران ومسخراوتقريب القربان  لسجودنية باالسفيهة الجاهلة والوث

اعتبارهما للتأثيرات المواقعية والزمانية والحيوية إال بالعين العلمية والعقل ما  كان العرش العظيم،  و

ضي هللا في بأن األمر كله هلل عز وجل. روى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رالراشد الحني

صالة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من  -صلى هللا عليه وسلم -عنه قال: صلى لنا رسول هللا

الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: )أتدرون ما ذا قال ربكم؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال: أصبح 

، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل هللا ورحمته

147وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب(  

:148ومن المحفوظ من العلم بصائر لعلهم يتذكرون   

>فأما سبب نزولها149 ، فروى الطبري ، والواحدي عن ابن عباس قال : كان النبيء صلى هللا عليه 

وسلم ساجدا يدعو يا رحمن يا رحيم ، فقال المشركون : هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى 

 مثنى ، فأنزل هللا تعالى قل ادعوا هللا أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله األسماء الحسنى . .

وفي الكشاف عن ابن عباس: سمع أبو جهل النبيء صلى هللا عليه وسلم يقول: يارحمن؛ فقال أبو 

وهو يدعو إلها آخر. .<جهل: إنه ينهانا أن نعبد إلهين   

كان  فلئن بعاد وفضاءات قانون التفصيل.ل إدراكي محض، هو في أهو إشكال وعضاإلشكال الحقيقي هنا 

التنزل هنا لألمر هو إن نزل مفصال على أطوار التاريخ البشري بتناسق لساني وتاريخي، فقد الوحي 

خلق واألمر كله فهو تفصيل على بعد قانون بالتفصيل على البعد العقولي أو العقلي، وكذلك بالنسبة لل

كل ى لع االختالف الوجودي؛ وهذا هو الذي يفسر كفاء وكفل النظام الثنائي المعلوماتي في السعة التعبيرية

مبدئية قانون االختالف في المنطق واللغة والتفكير اإلنساني.  شيء؛ وهو سر  

نا هو أن هللا تعالى األول واآلخر، المستوعب فالمنضبط والمستوعب الوجودي عند الفارابي وابن سي 

ان الذي كان بلغه أرسطو وسطر عليه بقوة وأزعج الملحدين الذي يلبسون الحق بالباطل وودوا لو ك

وأن المصير للوجود كله في  ،فصح بلسان مبين بحقيقة الغاية الوجوديةأو أن لم يكن قد أ ،أرسطو ملحدا
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وهكذا وإن كان ما أصر على الداللة عليه أو  .ه وتبارك إسمهسيرورته وأمره إلى هللا تعالى جد

تصور عالم المثل، فإن الفارابي وابن  االصطالح بالثنائية الوجودية عند أرسطو أقل مسافة من مسافة

قد حيد الثنائية حتى قارب  ،سينا كطرف منتهى أول، ومن بعد الواصل الفلسفي الغير المسبوق للكندي

تلك وهذه األكاذيب  عز وجل. وهذا بالضبط ما ينسفية الكرسي وحقيقة قيومية هللا النور المنزل في آ

التي ال زالت تروج وتجد من يتلقفها ويرددها صدى للباطل وهم ال يشعرون، من كونه سبحانه وتعالى  

بى أكما ي ووسطاء عن العالم وأن له فيهما شركاء في في نظرية الفيض وفكر الفارابي وابن سينا معزوال

ن  ،150الجابري إال أن ينقلها صدى حذفوريا باللسان األعجمي حتى يستقر في خلد الطالب واألستاذ المكوَّ

وغدا قول الصدق  ،أنها من الحقائق التي أجمع عليها العالمون والمصادر الموثوقة لمن أرضع لبانهم

قالت مصادرهم. والمعول عليه القول الذي  

و العقول عند الفارابي، وإنما النفس ومن خالل التفاعالت التأثيرية المشكلة قد رأينا ماهو مفهوم العقل أل 

من عند العرش العظيم، والعقل والنفس كالهما أساس  ، كله مدبرفي خوالجها حتىوكما بيناه، أمرها 

 ،عأن التفكر إبداالتفكير، وكالهما أمره من األول سبحانه، ومنه يفقه حق الفقه ويوصل إلى حقيقة ومعنى 

منطقي من خالل الصعود القوانيني للحق في الجزء األول  مما بيناه وهلل الحمد والمنة استقالال على نحو

 من كتابنا 'تفصيل الخلق  واألمر في سؤال حوار األديان والتفرق المذاهب الفقهية' وتم من خالله بيان

ه يفقه حقيقة األذكار وفاعلية البيان الحقيقة العظيمة ألثر الدعاء في الكون، أي في القضاء والقدر، ومن

بل هو أعظم وأكبر من أثر الجوارح، انتهاء بفقه ومعرفة الفحوى التأثيري كسلوك إنساني ال يقل أثرا، 

  151والوجودي للسالم وحكمة وحقيقة قوله عليه الصالة والسالم "من لم يبدأكم بالسالم فال تجيبوه"

ة العقلية لكل كائن موصول بصلة األمر، ألن األمر ال يكون إال يستفاد إثبات الجوهري سبق بناء على ما

يكفي إيراد اإلثبات  ومن حيث التأصيل الكتاب الشرعي لهذا بالحق المهيمن على العقل وعلى المنطق.

ثوبان، الحديث الصحيح الذي رواه مسلم  والبغض على رواية الطبراني عنحديث تنزل القبول 

باب المقة من هللا، أي المحبة من  -البخاري في صحيحه في كتاب األدبوالترمذي وغيرهما، ورواه 

:152ومق يمق بمعنى أحب  

3965 حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن  

أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال إذا أحب هللا عبدا نادى جبريل إن هللا يحب فالنا فأحبه 

فالنا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له في أهل السماء إن هللا يحب جبريل فينادي جبريل فيحبه 

 القبول في أهل األرض

 وفي حديث الطبراني عن ثوبان: )فينادي جبريل في أهل السماوات السبع(.

، الذي ال المفكر به هنا ال شك يعرض لنا عارض الحدود الهيئاتية لإلدراك اإلنساني وألبعاد وطاقة عقله

كثير من ولنا تبيانه وإيضاحه في اما ح ية مواضعية؛ وذلكات إال في عالقات تحيزيتصور المكون
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والجزء األول من  :' مفاتيح علم الكتاب'المواضع، وخاصة في الجزء الثالث من كتاب 'تذكرة العلماء'

كتاب 'تفصيل الخلق واألمر'. فأكثر هؤالء الذين يردون هذا البناء بمكونيه، األول: مفهوم وعنصر البيان 

إنما  هذا المفهوم للفيض بالذات،ال يدركون أن  التسلسل التنزلي للخلق واألمر، هؤالءي: 'الفيض' والثان

هو لدرء هذه الشبهة العارضة من قصور إدراكهم، حيث ال يتصورون الجواهر إال مواضعية متصلة 

ل لنالحظ: أن ذلك المصدر األوكقول د. تيزيني: > مستقلة بعضها عن بعض بهذا التحيزبحيزات متصلة 

المتحرك، بالرغم من أن كل الحركة تنبع منه، كيف يستطيع أرسطو التوفيق بين مقولته عن الحركة، 

ذلك إنما هو و 153من حيث هي مالمسة المحرك بالمحرك، مع مصادرته حول محرك أول ال يتحرك؟<

ن أو قصى تجليات ومستويات الخلق واألمر. فهؤالء أكثرهم سواء من المسلميتصور أولي في ظاهر وأ

من غيرهم ال يتصورون هذا التنزل والتسلسل التنزلي للخلق واألمر إال في صورته األجرامية بهذه 

المسافات للسنين الضوئية المجراتية؛ وهذه إنما هي الطرف القصي الظاهر؛ وليس إال صورة أولية 

ومن هذا تحديدا يتبين لك  ود.ابتدائية كما هو اللحد والقبر بالنسبة إلى ماوراء هذا الظاهر من العالم والوج

مدى سذاجة وكيد واستجهال الذين يخاطبون الناس ويثيرون لهم بالنسبة لفكر الفارابي وابن سينا، يثيرون 

ففي البخاري عن علي موقوفا "حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن لهم سؤال بعث األجساد من غيره. 

ال: "ما أنت بمحدث قوما حديثا ال تبلغه عقولهم إال كان يكذب هللا ورسوله؟ وفي مسلم عن ابن مسعود ق

لعقول ليس بذاك، والكيد ك في كالم الفارابي وابن سينا، والجهل سائد وإدراك افما بال 154لبعضهم فتنة."

شرف رجاالتهم وعلمائهم، ظاهران غير خفيين.ألإلسالم والمسلمين ووالمكر ل  

لتنزل كما هو التنزل بالحق في الدائرة إلى حين رسمها كائنا إن في كل نقطة من هذا الوجود حقل لهذا ا 

ه أن يفقه التكافؤ هندسيا، فتنزل األمر كذلك سواء في الذرة أو األنظمة النجومية. فكما أن العقل أيسر ل

الوجودي بين الطاقة الكمونية والطاقة الحركية وبين الكتلة والطاقة، فكذلك التجلي للخلق واألمر بين 

ففي كل نقطة من الوجود تنزل األمر بين السماوات  يني والمادي، وكالهما تفصيل للحق وبالحق.القوان

واألرضين كما في الوجود كله، كل نقطة من المجال الوجودي مجال وجودي على نسق كل قطعة من 

 حقل مغناطيسي حقل مغناطيسي.

أو ما  ،ة الجوهرية لهذه المكوناتيئومن جهة التصور الهيئاتي للمكونات الكونية الوجودية وسؤال اله

سميناه في الجزء الثالث وغيره باللوحات التركيبية على مشاكلة إسمية للوحات الجيولوجية، فإن هيئتها أ

وكونها غير حيزاتية وغير اتصالية بالتصور الفضائي الهندسي األرضي المادي، ال تنضبط إال بالضبط 

وليس هو منحصرا على  ،وال في بعد فضاء صورته في زاويته األول كون اإلسقاط الهندسي ليس واحدا

الهندسة المستوية أو األوقليدية. وبمعنى أو قول أوضح، فالجواهر واللوحات التركيبة للخلق واألمر 

محكومة بالعالقات التركيبية الهندسية كما هي في اإلدراك األولي للعقل، أي أن هذه الجواهر  تليس

لتحدب لهذا الفضاء األرضي. وأجلى ما يوضح هذا هو أن الركوع يكون فيه واللوحات فوق قانون ا

وما منا إال له مقام االنطباق بمكون مالئكي حاله الركوع أبدا وكذلك السجود، ذلك من قوله تعالى:}

(122..121معلوم' وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون'{)الصافات  

                                                           
112ص -عربي في العصر الوسيطد. طيب تيزيني: مشروع رؤية جديدة للفكر ال 
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والثبوتية الجوهرية محددة أيما تحديد بكال اللفظين 'مقام'  و'معلوم'، ثم فتدبر الكلم والمعاني، فالتحديد هنا 

الذي  ليس يأتي وبحسب هذا السياق إال تبيانا وإعالما لخطر المعلومة  ،اإلنكاري اإلخبار التوكيدي

رصوا فال يتخ وكم هو عظيم وأحق بأولي النظر واأللباب أن يفقهوا فيده الخبر.والشأن المعرفي لما ي

  فتبارك هللا أحسن الخالقين،، أن يفقهوا كون الخلق واألمر كله أحوال تركيبية، ى الفارابي وابن سيناعل

يصف الصفوف ويسبح هم  آلية إفادته أن حقيقة وجوهر الذيكما هو طرف البيان الكريم المبارك لف

سبحانه وتعالى كل  تعالى ولم يكن معه شيء، وخلق الجوهر الوجودي والكوني للمالئكة. فقد كان هللا

شيء من ال شيء، هذا ما يتلى آيات بينات في قوله عز وجل:}الحمد هلل فاطر السماوات واألرض جاعل 

المالئكة رسال أولي أجنحة مثنى وثالث ورباع' يزيد في الخلق ما يشاء' إن هللا على كل شيء 

(1قدير'{)فاطر  

مدناه في كتابنا 'تفصيل الخلق واألمر' هو تأصيل ولهذا بالذات كان المكون البرهاني األقوى الذي اعت 

من  يرنفجار الكبوإعادة الصورة التكوينية للكون كله من نقطة البدء للخلق المادي من خالل نموذج اال

أو لم ير الذين :}يقول هللا تعالى ارتكازه على التغير الكثافاتي للفضاء كمبدإ لالنجذاب التكتلي.خالل 

األرض كانتا رتقا ففتقناهما' وجعلنا من الماء كل شيء حي' أفال يؤمنون' وجعلنا كفروا أن السماوات و

في األرض رواسي أن تميد بهم' وجعلنا فيها فجاجا سبال لعلهم يهتدون' وجعلنا السماء سقفا محفوظا' وهم 

عن آياتها معرضون' وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر' كل في فلك 

بصار واألفئدة قليال ( ويقول سبحانه وهو الخالق العليم:}وجعل لكم السمع واأل33..34اءيسبحون'{)األنبي

(9ما تشكرون'{)السجدة  

فالسمع والبصر كمثل بسيط  ن بخلق أحوال تركيبية لهذا الكون؛صر البياني ل'جعل' الكونفإفادة الع

ر خلقية ألشياء وعناص ووجوديةتركيبية لعالقات تفاعلية  توواضح كما الليل والنهار، ليسا إال حاال

( 92خرى، وهكذا حتى نصل إلى كنه قوله تعالى:}إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون'{)يسأ

رض جميعا منه' إن في ذلك خر لكم ما في السماوات وما في األوقوله عز وجل خالق كل شيء:}وس

(12آليات لقوم يتفكرون'{)الجاثية  

ا ما انتقلنا إلى مستوى ما نسميه أو ما اصطلحنا عليه بالمستوى الفلسفي، وإلزاحة فهذا الخلق والكون إذ

سالمة هذا االحتياط واالعتبار، من أجله انبثق وجاء صحة الحدس والعرض اإلدراكي وقد تبين بالواقع 

بالتفضيل ئر العنصر البياني ل'الفيض'. والفارابي كما ابن سينا رحمهما هللا تعالى الذي ينوه بأولي البصا

لظاهر قوالهم نهم من أ، وإب فيما ليس لهم به علموذم المقلدين لمن يفتري على الحق الكذ على غيرهم،

أن  رحمهما هللا اكهم ومحض تخرصهم وقولهم من بعيد؛ إنه ما كان البن سينا وال الفارابيردقصور إ

والسنة  ،نا ممن يصادرون منبر السنةه على ابن سيايجعال هلل سبحانه من خلقه جزءا؛ وهذا مثل ما افترو

وما هم لها بأهل؛ إنهم قالوا  ،براء منهم ألن السنة أساسها الربانية، ومن الذين يزعمون أنهم أهل الفلسفة

أبو علي وال تزال تردده ألسنتهم بأنه يقول كون هللا تعالى عما يقولون ال يعلم الجزئيات؛ وإنما ما قاله 

  جل جالله.تبارك اسمه ووغايته أكمل التنزيه هلل ومقصده  ،نقيض ذلك بتاتا

 الخلق أوالعالم قدمدليا حكيما حين عروض شبهة سؤال إن عنصر ومفهوم 'الفيض' أتى وفاقا بيانيا ج

وتعدد القديم. والمفارقة التي تدل صلة هذه الحال بقوله تعالى:}وكان اإلنسان أكثر شيء 
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العامل األمثل الذي اعتمده هو كان  ،بمفهومه العلمي الحق( هو أن العامل الداللي 43جدال'{)الكهف

الفارابي لتحييد هذا العضل واإلعضال اإلدراكي الذي عرض للعقل الفلسفي فما دونه، كما هو واضح من 

خالل هذا القول للدكتور ألبير نادر حين يكتب ويصدر كتاب 'آراء أهل المدينة الفاضلة' للفارابي في 

:155مقدمته بقوله هذا  

 

كنا وهلل الحمد والمنة قد كشفنا الغطاء وأزحنا الغشاوة في الجزء األول من كتاب 'تفصيل الخلق  ولئن    

ومحض افتراء  الذي أسندوا القول البن سينا والفارابي وأرسطو بعدم عناية هللا  واألمر' وبينا مدى سفه 

ويقولون كما قال وعلم كثير من  هم يعلمونألن ،ذلك براءوهم من  -عما يصفونهللا تعالى  -تعالى بالعالم

ورغم ذلك تقولوا عليه  ،العقالء والفالسفة األقحاح أن األمر والخلق كله أصله العلم، وكما أكدها ابن سينا

الذي ال  ،المبين عليهم ما مرة مذكرا إياهم بالعلم والدليل الحق ما لم يقل، لقد أكد ابن سينا وتالوقولوه 

عالم الغيب ال } :سبحانه وتعالىأنه  كذاب، دليل الحق كذب على ابن سينا إال ظالمالتري من بعده في

(، والقدرة والخلق مؤصالن في العلم، ولئن 3مثقال ذرة في السماوات وال في األرض'{)سبإه يعزب عن

رسي. وبه شئنا لقلنا بأن ابن سينا بالذات بلغ ببنائه ما ليس يخرج عن نور العلم المنزل بالحق في آية الك

هو الذي له العلم وال  لقدرة والخلق مردهما العلم، فاهلل تعالىألن ايتم الرد ونسف الزعم المفترى 

رض أن تزوال، يحيطون بشيء من علمه إال بما شاء، فهو سبحانه الحي القيوم الذي يمسك السماوات واأل

سواء أكان  مره وخلقه عز وجل،فالتسلسل كله مخلوقاتي بأ أحد من بعده.لئن زالتا إن أمسكهما من و

المالئكة عليهم السالم أو باعتبار العقول بحسب البناء النظرياتي المنطقي غير المطلق في سريانه 

' وال يشفعون إال لمن ارتضى طبعا:}ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون' يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

                                                           
 22ص -مقدمة -آراء أهل المدينة الفاضلة 
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ا وإن العقول في البناء المدرسي الفلسفي ذاك هم دون (، هذ39-33وهم من خشيته مشفقون'{)األنبياء

 نال يقولف  درجة الحرية الوجودية أو البعد الوجودي للمالئكة، فحكم آيات الحق المبين بهم أحرى.

.ضال مضلإدراك، وإما كافر باهلل عن قصور جهد أو  ،إال ضال عن العلم الحقبالشريك   

                 .                  . .  

  سؤال بعث األجساد -3

. أفال يعلم هؤالء أو هم طرح سؤال بعث األجساداالستجهال يتجلى عند هؤالء أكثر ما يتجلى في كيد وال

قوله عز  في هذا المدى من القصور اإلدراكي والجهل المبين حتى ال يتدبروا ويستنبطوا ويعلموا مقتضى

بل ويكفي النظر واستنطاق العلماء  ؟(44اهيم)إبروجل:}يوم تبدل األرض غير األرض والسماوات'{

وحظ هذا البيان أو باألصح عالقته باإلمكانات  ،جميعا في المدلوالت الصورية للبيان اإلنساني األرضي

كما بين ذلك ابن تيمية وابن القيم رحمهما هللا  العوالمية لما يبدل هللا تعالى من الخلق والعوالم ما يشاء

في الجزء األول من كتابنا 'تفصيل الخلق واألمر في   مد هلل قد بينا ذلك بإسهابولقد كنا والح .تعالى

وأما عن الذين يأمرون بتكفير من يشاؤون وينهون عمن  156سؤال حوار األديان وتفرق المذاهب الفقهية'.

. وليس كل من سمي شيخا حق له القول، أن الرجال تعرف بالحق وليس العكسيشاؤون، فإنه يكفي تذكر 

وهللا إن منهم لمن يضم أول مضارع الثالثي ويعتلي المنابر؛ فإنما يؤخذ بقول الراسخين في العلم 

ا وأنهم والربانيين ال من دونهم. ولئن كان ابن رشد قد وصف ابن سينا والفارابي بالتعمق في الهوس،

وجود مر سوى لم يكن يدرك في حقيقة األأنه فلسفة حتى، وخرجوا عن فكر اإلسالم وال ومن وليهما

نحو  تواجد صعودي ليس تعمقا في الهوس، وإنماأنه هو ، ولكن ما لم يدركه ولم يبصر به حقيقة التعمق

الدرجات العلى الفلسفية، وبالضبط في تفصيل منطقي متمثل لإلدراك العقلي والوضع النظرياتي النسقي، 

رحمه كسابق بالفلسفة الحسنى الراشدة في تواجدا تنظيريا وتفصيليا للمستوى التواجدي الذي بلغه الكندي 

االنتقال من أو عبر برزخ الخالقية والحدوثية، الفاصل بين الحق وتفصيل الحق، الذي يكون من بعده 

 فهو في بن رشد إلى قول ما قال؛الزمان، واستعصاء التمثل لهذا البعد والقصور عن بلوغه هو ما أدى با

  :157كنه فسيح جناتهمقول الفارابي رحمه هللا وأسماصدق 
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 فمن حيث البناء النظرياتي والمنهاجي فالمستوى األول، ومن حيث البيان والمفاهيم فالمستوى الثاني.

فلئن كان هذا قد حصل مع ابن رشد فماذا بقي لنا من قول من بعدها مع هؤالء الذين يريد صاحب  :قلت

واإلسالم أعظم من ن، سالم وهم المسلميهم هم اإلأن يجعل لكتاب الفارابي -يا للحسرة -المقدمة والتقديم 

أن يحجز في فكر بشري قاصر جهله أكبر من علمه، فالقرآن كتاب مجيد واإلسالم أوسع للعالمين 

. ودرجة العلماء فيه ومن أوتي الحكمة أعظم  

 مدي ومن قبله، إنه من العلم أو لزمك أن تعلم أن الحق كون قيمة الفارابي وابن سينا والكنال يا د.ألبير

يونان جميعا، أن هؤالء حكمهم وقيمتهم عند هللا تعالى الحق المبين، ثم عند  ءأرسطو والمؤمنين من حكما

الذين هم أعلم بالحق بالحق من الناس، فكفى ظلما وكفى استجهاال للمجال الخطابي الذي أنتم عنه 

فالعمل الصالح  صالحا بآخر سيء.هنا تخلطون عمال  إنكم يامة ال ريب.مسترعون ومسؤولون يوم الق

والعمل  د األنبياء عليهم الصالة والسالم.هذا النشر ولهؤالء النفر من خير وأشرف رجال البشرية من بع

السيء هو هذا االنحجاز في الكينونة والحجر العقائدي والتعصبي المناقض ماهية للحق وللحقيقة الفلسفية 

يم وفيلسوف غير مزيفة حقيقته يعلم علم اليقين أن الحق فكل عالم راسخ علمه وكل حك والعلمية.

هو اتباع ما أرسل به محمد صلى هللا عليه وسلم على قانون التصديق والهيمنة لكل  ،الوجودي اليوم

اريخ البشري، وأنه ال نبي بعده، ولو بعث موسى عليه السالم ما حور الكتاب والنبوة على مسار التم

ال تزامن للعقائد إال بقيد االنتشار وبلوغ الدعوة، وأنه في  عليه وسلم، وأنه وسعه إال أن يتبعه صلى هللا

فالدين هو  اقية إطالقا لمقولة حوار األديان؛المنطق األرسطي بقانوني االختالف وعدم التعارض ال مصد

ا فلن يقبل منه ، ومن يبتغ غير اإلسالم ديناإلسالم، ومن كفر فجزاؤه عند ربه، وكل آتيه يوم القيامة فردا.

 وهو في اآلخرة من الخاسرين.

.                  .                   . 

في القدمالواحد الصمد الفارابي مفرد هلل تعالى  -4    

أن مفهوم 'الفيض' يستلزم قدم العالم، فهي مقولة أخت التي افتروها في تقويل ابن  أما مقولهم وزعمهم

أرادا عكس  تعالى، هللاالفارابي وابن سينا رحمهما  ،الجزئيات، ألن كليهماسينا كون هللا تعالى ال يعلم 



  الجابري دون عتبة القرآن الكريم والمرجفون في الفلسفة

 

173 

 

 ،السنةسواء من الذين يصادرون منبر الحق ولتلبيسهما إياه، وهذا منتهى الظلم والبغي  ونقيض ما سعوا

 فكما أن ابن سينا إنما وإشكال القوم جميعا إدراكي محض. و من الذين يصادرون منبر تمثيل الفلسفة.أ

أراد الكمال في التنزيه  هلل تعالى ذي العزة والجالل، فكذلك الفارابي وجد في العنصر البياني ل'الفيض' 

الوسيلة لسحب القدم عن الخلق، فسلك في ذلك درجتين وخطوتين؛ األولى االستقالل واألحادية الوجودية 

:158لذات هللا عز وجل  

 

فضائي وإنما هو االنحياز الوجودي.بالطبع االنحياز هنا ليس يعني االنحياز ال     

هنا مستويان اثنان من البرهان واالستدالل؛ األول للذين انضبط لهم وبلغوا درجة اإلدراك لقانون ها

وات اعتبار وحسبان أن كل ما في السماالتفصيل؛ فهؤالء يكفيهم هذه الدرجة والخطوة األولى للفارابي ب

وال خلق إال من بعد برزخه وحاجزه الوجودي، وليس  كانيكون زم وما في األرض تفصيل للحق، وليس

( 3كما قال وزعم ابن رشد في فصل المقال حين قرأ 'كان' في قوله تعالى:}وكان عرشه على الماء{)هود

قرأها ناسخا فعليا أو محددا زمانيا، وإنما هي هنا تامة. ألنه ال زمان هناك وإنما الزمان والمكان 

للحق.مخلوقان تفصيال بالحق و  

هلل سبحانه وتعالى تبارك لزم أن تكون العالقة الوجودية  ،لما كان الخلق غير هللا تعالى الثاني هو أنه

ذاته شيئا كما ، لزمها أن تكون بما ليس يفيد وال يغني وال  يؤثر وال يغير في بهذا الغير إسمه وتعالى جده

ز التعبير بما نعبر عنه بالعقل والتصور عدم جوا علم هللا تعالى في كان الحق في قول ابن سينا في

، فال تجزيئية وال وبالعلم القيومية، علمه كله واحد ،اإلنساني، ألن العلم كله عند هللا وبالعلم كان الخلق

واألشياء كلها والمخلوقات صادرة عن علمه وليس علمه صادر عنها سبحانه، ؛ حدوثية في علم هللا تعالى
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( وقوله جل جالله:}ما خلقكم وال بعثكم إال 44ال واحدة كلمح بالبصر'{)القمركقوله تعالى:}وما أمرنا إ

.(23كنفس واحدة'{)لقمان  

ذلك أنه على غير هذه العالقة الوجودية، وبحسب مبنى الفارابي وهو مبني على الحق، سيكون وجود هللا 

ادية في القدم. وبالطبع فما تعالى وذاته جل جالله متقومة بما هو خارج عنها مما يسلبها األولية واألح

د هنا من ر  القول وبخصوص العالقة الوجودية لذات هللا عز  جاء به ابن سينا بخصوص العلم هو ذاته ما ي 

 وجل بالخلق وبالعالم.

وليس محض التقول واالفتراء من بعيد، من أجله يقول ويقرر  ،من أجل هذا كله واقتضاء للحق وتحريه

سماوات واألرض، وهل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون، والحكم تبع تقرير المتفكر في خلق ال

:159يقول الفارابي رحمه هللامن أجله للعلم،   
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فبعد الخطوة والدرجة األولى يزيد الفارابي في الخطوة والدرجة الثانية، يزيد ترسيخا وتقريرا في إلزام 

أن ما في السماوات واألرض مع الحق في وانتظاما فقا توا ،مفهوم الفيض المباينة هلل عز وجل عن خلقه

 جميعا من خلقه وأمره تعالى.

وهذا المضمون والفحوى لألحدية والصمدية هو عينه مضمون وفحوى سورة اإلخالص:}قل هو هللا أحد' 

وعلى  ولكن من افترى على هللا تعالى م يكن له كفؤا أحد'{ فأنى يصرفون؟هللا الصمد' لم يلد ولم يولد' ول

 أنبيائه عليهم السالم الكذب افتراؤه على من فضلهم هللا من عباده ليس ببعيد.

فأين ما يزعمون من الشريك في الوجود والقدم وأين ما يكذبونه من انعزال هللا تعالى عن الخلق،  

مون الذي وإنه للحقيقة والمض ومفهوم الفيض إنما هو هنا لرد هذه الشبهة عينها ال غيرها، فأنى يؤفكون؟

 عرض به اإلشكال البياني ليس للمسلمين فحسب، بل ألهل الكتاب في نزول الوحي ببيان وخطاب ينطبق

 مواضع عدة.في ضمير المتكلم وفي عز وجل والضمير الجمعي للمالئكة وتحديدا  ذات هللا به ضمير

لعقلية الوثنيون وإذن فليس بناء نظرية الفيض وتنزل األمر وثنية وال تخرص أن توسل هيكلتها ا

واصحاب الهياكل من منزلي التقديس والعبادة من هللا تعالى إلى ما دونه حتى نصبوا األوثان وعبدوها، 

وليس ذلك عند الفارابي وابن سينا رحمهما هللا تعالى الذي وحده له الحكم، إنه في المنطق والعقل السليم 

مسبقة تلقفوها أو عمه الحقائق ال يبصرون إال ما بناء ليس ينقض أمرا من الحق إال الذي عندهم أحكام 

ن إال الراسخين في العلم منهم، البشر جميعا جدليو روها. وإنبصأريد لهم ولضيق أفق إدراكهم أن ي

فهؤالء الذين قالوا في الحق لما جاءهم أنه سحر وأنه أساطير األولين، فهل تنتظر منهم أن يكونوا سلما 

شر ممن ليسوا بأنبياء، خاصة إذا قصرت عنهم عقولهم، ولو اعتبروا أو قدمهم لتفكير وقول مثلهم من الب

ما قدموهم وغيرهم أسمى ، فالسفة اإلسالم، وأنهم المحققون حقا، فالسفةهم القوم منا أو من غيرنا أنهم 

إذا  وليعلم أنه وهم إال لحاجة في أنفسهم يقضونها؟معرفة بالحق وأشد اعتزازا باإلسالم، ما قدمعقال و

كان من شرط مصداقية وحصول الترجمة الفلسفية إال بالكينونة الفلسفية، فإنه ال مصداقية لحصول 

، قد يشرح ما بعدين ال يستوعب ذا الثالثةية، ألن ذا الالمعاييرشرط المالءمة الشرح والتبيان الفلسفي إال ب
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أن نصدق بما ال يكون؛ ذلك أن ليس معقوال  على البعدين، لكنه يقينا ما دام للعقل وللمنطق حقيقة

أفالطون شرط في أرسطو، وأفالطون أوسع إدراكا وجوديا لتواجده بقانون التفصيل أعلى وخاصة في 

 بعد الزمان.

إنهم حين أوصدوا الباب دون التأصيل العقلي والشرعي للعمران اإلنساني بكل أبعاده من الفرد حتى 

سموه تصوفا عقليا )هكذا بهذه المفارقة البيانية العجيبة( وقد بأن  الفارابيعند  الدولة مرورا بالمجتمع

فعلوا ذلك أيضا ببعض مكونات الخلق اإلسالمي واإليماني كالزهد فجعلوه داخل اإلطار وأوصدوا 

الصوفي، وهم يعرفون حق المعرفة أن الفارابي لم يكن يريد هذا الذي يلبسونه إياه وما عناه، وإنما هو 

سفي في أعلى درجاته، الدرجة العقلية البحتة الخالصة،  ألنه بناء وعلم سياسي محض التأصيل الفل

ظاهرة صبغته بقاموسه الشرعي حين يتكلم عن الدولة الفاسقة والدولة الجاهلة، ويجعل الرئيس ليس 

اه الجاهلي كما سم يباإلرث والوصاية ولكن بالخيرية الدينية والعقلية. إنهم يريدون ترسيخ النظام األرض

الفارابي رحمه هللا، نظام أسس الخلدونية والهوبزية والمكيافيلية. إن هذا لهو السر الحقيقي الباطني، ولكن 

ذيليتهم مستذلون ولكن ال يشعرون، ال يريدون السبيل الحضاري  أكثر الناس أرضعوا لبان الذيلية فهم في

لكلي للفارابي حتى أنه لم يذر صنفا من ولزوما وحجة ال مندوحة عن إيراد اإلجمال التأطيري ا األقوم.

هؤالء الجهلة المركبة جهالتهم سواء من الذين يحاربون هللا ورسوله كما في مصر وهم يزعمون أنهم 

، ولهؤالء الشاكلة ولبئس ما يصنعونس بئ ،على نهج السلف، وإنما هم خدام للشيطان ولعبادة الملوك

ة في التاريخ البشري ككل والمسلمين المؤمنين منهم خاصة، ن على أعالم الفلسفروتالمتفلسفة الذين يف

عراب بين موضعهم من اإل أرادوها ترابية إلحادية ، أصبحوا اتجاه الفلسفة الحقة كمثل 'حاميها حراميها'؛

فهاهو ذا  التأصيل العقلي الفلسفي السامي الخالص للفيلسوف المسلم المؤمن  في الحق وفي الفلسفة الحقة؛

أبي نصر الفارابي رحمه هللا وجزاه بخير ما عمل وتجاوز عن سيآته:الصالح،   
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كذلك هناك سبيل أوجز في البيان، وهو أن غير ذات العالقة الوجودية أعاله بين هللا الحي القيوم ووجود 

نسان ونفخ فيه هلل سبحانه وتعالى، وهذا خلف؛ فاهلل تعالى خلق اإل خلقه، ينتج عنها إثبات التحيز الفضائي

من روحه وسخر ما في السماوات ومافي األرض جميعا منه، وهو قيوم السماوات واألرض، وهو معكم 

وهو تصور ال يمكن  أينما كنتم. وإنما هذا تصور عقلي  بدائي، تصور ال يتجاوز المادية واألجرامية.

واختزاال نقول كون فقه سفة األولى. معه التواصل العوالمي واإلدراكي وال فهم شيء ال فقهه من كالم الفل

هذا الحيز من العلم مورده تحديدا حيز وفقه التسبيح كما بيناه في الجزء الثالث من كتابنا 'تذكرة 

.160العلماء'  

أما وصف الجابري للصيغة البنائية للفيض تبعا لوصفه للمدرسة الحرانية كونها وثنية، فهذا في األبنية 

 ، ألن الماهية المنطقية وأبنيتها مستقلة وسابقة على أي ضالل وجهالةوخطؤه المنطقية بين ضالله

هذا االبتساري  تبعا لعمه )ليس لعمى( األلوان من السديدأو فهل يستساغ   ،وأما وصفا للمدرسة .ووثنية

 ،ئدة في أمريكا أو روسيا أو الصينذكر المعاهد الهندسية والتقنية الكبرى والرااليوم أن نلحق المرضي، 

وليس لصاحبه  إن هذا قول ليس له قيمة في الخطاب العلمي وكلماته لحقها بالزمة الكافرة أو الوثنية؟أن ن

. وإنما هو في الحقيقة يعطي تقييما حقيقيا للزاد واآللية التفكيرية ضبط للحقيقة والماهية المنطقية

أكبر رابي التحق ونهل من لعلمية. إن الفاوهم في ذلك كله يصادرون العقالنية وا ،ألصحاب القول

يدل على أن صاحبه إما  ،أما الوصف بالوثنية فهو قول عقيم سقيم ،المعاهد العلمية والفلسفية في زمانه

 .ولتاريخ األفكار والمعارف ونسبيتها وانتماءاتها ،أو ليس عنده اعتبار لألطوار العلمية ،مغرض مضل

الفيزيولوجية بالبيئة  مأسورة بمجال النشأة كما المادة والبنيةوإنما مثل المكونات العقلية والفكرية لإلنسان 

ولعل للفارابي خاصة أجرين وثوابين، ثواب اإلسالم وأجر المقاومة للمكونات األولى البيئية،  الحيوية.

فأعظم بجهل من ال يحسب شرط الميز بين من ينشأ في فاراب من بالد الترك ومن ينشأ في مكة 

كما قال ثم إنه من ناحية ثانية و  الذي ال شريك له في حكمه وهو العليم الخبير.والمدينة؛ فالحمد هلل

 ،ال يتم التجاوز والصعود المعارفي والعلمي إال على أكتاف السابقينقال أو  ،ن من شرطإسحاق نيوت

:161نادر الدكتور ألبير هذا الشرط كما جاء في مقدمة لم يعدُ  أساطين الصرح العلمي اإلنساني. فالفارابي  
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لكن الغريب في كل هذا هو هذا اإلغراض الواضح غير الخفي في توسل السفسطة ال البرهانية بل على 

ظرية وبناء تعالى، غمر ذكر ن الوسيط الخطابي بتعويم وغمر الذكر للفارابي وابن سينا رحمهما هللا

من الهرمسية  ،والوثنية والضالل بالشحن المكثف الغامر الرتباطه كل ما له صلة بالكفر والشرك الفيض
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ة، ثم ليقولوها وليمتهنوا الكذب واالستهزاء الوجودي، ألنه كذب على يوالغنوصية إلى الصوفية والشيع

ن إذا سمعوا شيخا متفلسفتهم والناعقين الذي ،أنفسهم وذواتهم في وجودها واستهزاء بها وإضالل للخلق

ستهزاء وفلسفة يقولون إنه تصوف عقلي، يقولونها كيدا وا يكفر أحدا كفروه وما أن ينتهي هم ينتهون؛

ال وهللا إنه تأصيل عقلي على أعلى النسق المنطقية واإلدراكية لحقائق الوجود. ولكن كلما كان  مشرقية؛

 لحق يهدي إليه، ويجعل هللاقصر اإلدراك حصل بقدره الجهل وحل جواره الشيطان، ألن العقل من ا

عقلون. رجز على الذين ال يال  

، على إن األفكار واألبنية المنطقية هي مجردة عن المحتوى الفكري، هي أعمدة وأنساق بنائية عقلية

طورها ثم هي من بعد ذلك مرتبطة ب ،أساسها تبنى الهياكل النظرية للعلوم كما هو محصل وملقن

يتم انطالقا ألشعة الضوء فكما أن العقل اإلنساني كان حينها يرى اإلبصار  اإلنساني العلمي والتاريخي.

بار هذا الشرط من التقييم لكل ما صدر في هذا الحيز إنما يكون باعتهوالصحيح، ف، ال العكس من العين

كذلك في كل التفكير واألبنية البشرية.الطور العلمي، و  

بلك من وال غروى، فإن هللا تعالى يقول في قبيل هؤالء المغرضين ممن تشابهت قلوبهم:}وما أرسلنا من ق

رسول وال نبيء إال إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ هللا ما يلقي الشيطان ثم يحكم هللا آياته وهللا 

تنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم' وإن الظالمين لفي شقاق يلقي الشيطان فعليم حكيم ليجعل ما 

ي الوحي الكريم وكالم رب العالمين جلت (؛ فإن كانوا ال يرعوون عن اإلغراض ف41-44بعيد'{)الحج

بل إن سهام أعداء هللا تعالى وغرضهم في  صنعهم في كالم البشر، بغيا وحسدا؟قدرته، فماذا ينتظر من 

وتحييد خطر العقل  ذلك من تكفير هؤالء الكبار من العقول البشرية المسلمة طورا وانتماء، هو فصل

والعرب  ،اليهودي والنصراني مقدمة العقل الحضاريالعلمي اإلسالمي الحضاري ليبقى الغرب 

والمسلمون في الذيل ال يأخذون إال في الذيل كما رأيناهم في مصر وفي تونس وفي بالد السلفية الجديدة 

الحقيقة واألمر هو الذي سطر عليه مؤلفا كتاب 'ابن  هذه المحاربة لتحكيم وقيام دولة اإلسالم في مصر.

:162ة' أ. د محمد خير عرقوسي واألستاذ حسن مالّ عثمانسينا والنفس اإلنساني  
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ونجمل القول بأنه إذا كانت أوربا في عقلها الحقيقي قد فضلت ابن سينا على أرسطو والفارابي، أسمى 

ومن قبله الكندي السابقان  الذرى الفلسفية والعقلية في التاريخ فإن الفارابي لهو بحق أستاذ ابن سينا، وهو 

ة العقل اإلنساني والفلسفي إلى اإليمان تأصيال علميا وفلسفيا محيطا، وما ابن رشد فيما يرى مّ بق ينداعي

والغيره إال كلمة انتقائية. وبخصوص هذا الهدر واللغو الجابري بغير هدى وال عقل منير مرددا ومقلدا، 

:163بهذا الخصوص نسوق بعضا من شهادات الحق على لسان صدق الخلق  
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عشر الفصل الرابع  

في مفاضلة النبي والفيلسوف االفتراء على الفارابي  

 

:164يا لألسفو لكتاب الفارابي يقول صاحب التقديم  

 

 

وهذا قول الفارابي بلفظه، فانظر هل صحيح ما يقول صاحب التقديم أم أنه محض الكذب، وأن العكس 

ن بعده الفارابي رحمه هللا تعالى:والنقيض تماما هو الذي تركه كلمة م  
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إن أبا نصر رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته نراه هنا يبدئ في القول ويعيد لعل القوم يفقهون ولعلهم 

يرعوون، كون العقل المنفعل والعقل الهيوالني والقوة الناطقة مفاهيم متطابقة العنصر المعلوماتي 

لى الفعل وبين الهيوالني من القوة إ المنطقي، وأن بين اإلثبات األول للعقل وحركة االنتقال من العقل

المرحلة  ن في الصعود نحو العقل الفعال، باعتبار كمال العقل المنفعلتويين ومسالعقل الفعال درجتي

ومن األمور والحقائق التي عبر عنها رحمه هللا هنا بظاهر القول  األولى، والعقل المستفاد الثانية.

ر النبوة والوحي هو حال يحل فيه باإلنسان العقل الفعال، وذلك وفصيحه وتأكيده بتكرار القول هو أن أم

، فتكون هي الحقل الوجودي للقوة الناطقة بأن تصبح كل المستويات والدرجات منطبقة حاال واحدة

 بضربيها ومكونيها وللقوة المتخيلة.

إن هم أرادوا التزييف ليس األمر منفصال كما يستلزمه قولهم أو في كالم الفارابي الواضح البين، وهاهنا 

والكيد الجحود، فحال الوحي موحدة للقوى النزوعية والحاسة وللقوة الناطقة والمتخيلة؛ ومن ثمة فقول 

على التمام، ومتعقال  ،الفارابي رحمه هللا تعالى: >فيكون بما يفيض منه إلى عقله المنفعل حكيما فيلسوفا

ال على االنفصال الشرطي، وذلك  إنما هو على االتحاد <منه إلى قوته المتخيلة نبيا منذرا وبما يفيض

على كمال التوافق مع السياق القريب، لقوله:>وهذا اإلنسان هو في أكمل مراتب اإلنسانية وفي أعلى 

< ومع كل السياق لفكر درجات السعادة. وتكون نفسه كاملة متحدة بالعقل الفعال على الوجه الذي قلنا

ألن أحله  موضع الكفء األهل على رأس المدينة، حتى أغرض فيها الفارابي وتصوره السامي 

المغرضون وما تلبثوا أن عابوا القمة في العقالنية فوصموها يا لهول تفاقم االدعاء الفلسفي والعقالني 

بالميزان الذي عليه العقل تعطيلي الوهن الكاذب، وصموها بالتصوف العقلي، والتصوف إنما هو إخالل 

قليال أو بعيدا. ولكن كثيرا منهم يستغفلون للكيد لإلسالم والمسلمين باالفتراء على من هم  المستخلف إن

صلى هللا عليه -أعداء هللا ورسوله مخاطبيهم كما استغفل من أشرف وخير رجال اإلسالم، يستغفلون 

ائهم محيط.، وهللا تعالى من ورإال المتحررين من ربوبية المشايخ واألمراء السلفيين في مصر -وسلم  

وهذا الوضع العلمي والمنطقي للفلسفة والتفكير الفلسفي باعتبار تأطيره بالحقل التوليدي، المنطبق بالعقل 

الهيوالني أو العقل المنفعل المستكمل بالمعقوالت األولى، يؤكده الفارابي أيضا باعتبار وظيفته المتمثلة 

مما يقرب إلى الجنة من قول وعمل ضائل في كونه خادما ووسيلة في تحصيل السعادة بتوخي الف

الرذائل، األمر الذي ما أرسل األنبياء والرسل عليهم السالم إال للدعوة إليه المساوئ وواجتناب 
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. فتأكيدا للحجة المجلية لكذبهم، هذا كالم ، كما في بيان وحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلموتحصيله

ف من خالل الحقل التوليدي للتفكير الفلسفي كونه أوال وأخيرا الفارابي واضح جلي في تأطير الفيلسو

وأيضا من خالل وظيفتها كل هذا نجده  ممارسة عقلية وجودية طبيعية حقلها القوة الناطقة ليس خارجها،

      :واضحا في عنوان الفصل التالي
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في والمصيري بالحق مما نتلوه يان لهو األساس الخلقي والتكليوهذا وهللا الذي خلق اإلنسان وعلمه الب

قرآنا منزال في قوله تعالى:}ونفس وما سّواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زّكاها وقد خاب من 

(64..2دّساها'{)الشمس  

وهذا االعتبار والوضع الحقائقي نراه قائما ترسيخا وتثبيتا في كتابه رحمه هللا "تحصيل السعادة"، حيث 

مهيمنة على حقيقة الفيلسوف، وهذا هو المعنى لإللزام في كالمه بمعنى االقتضاء  يجعل حقيقة النبي

:165الشرطي المنطقي  

> وأيضا فمعقوالت األشياء اإلرادية التي تعطيها الفلسفة، بّين أنها إذا التمس إيجادها بالفعل فينبغي أن 

 تشترط
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و القصور وعدم النفاذ إلى كنه ومنه يستنبط وينجلي أن مكمن اإلشكال وأيضا مظنة اإلغراض، ه

ملحم محققا مثاال لهذه  لفظانية، بل نجد األخ الدكتور بوالمقول، بمعنى أن القراءة كانت عند هؤالء قراءة 

، يقول الدكتور معلقا: >يذهب 166والفلسفة تتقدم بالزمان الملة<القراءة، فيقول معلقا على قول الفارابي:>

ال  الفارابي هنا 167ن الدين، ولكن التاريخ يشهد أن الدين ظهر قبل الفلسفة<الفارابي إلى أن الفلسفة أقدم م

يريد الزمان التاريخي كما ذهب وتوهم األخ الدكتور، ولكنه بالمعنى الحقائقي المنطقي. وهذه المسافة 

قول الفكرية والعقلية، وبمعنى علمي تقني فلسفي: هذا التفاوت، هو نفسه الذي أصدر به حكمه تعليقا على 

:168النظرية الفارابي في الفصل األول وهو يعرف بالفضائل  
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.                        .                        . 

يصب في نفس الغاية التي  والزعم الكاذب البين كذبه، الذي فال يبقى قولهم إال محض التخرصإذن، و

الجانب المعرفي اإلدراكي الكلي. فإن معتمدة على  أيتغالط المجال الخطابي العام بسفسطة معرفية، 

موضوعها. األحكام الشرعية وأنها ليست داخل موضوعاتها أو  األبنية العقلية كما بينا ال تسري عليها

، ألنه ال مصداقية له في الفضاء الفلسفي أو لنقل في مستوى اإلدراك الفلسفي، وكذلك سؤال بعث األجساد

طرحه على المجال الخطابي العام، فواحدة من اثنتين، إما أنه غوي فالذي يزعم الكينونة الفلسفية ثم ي

حظ للعالم األول من  مضل مبين، وإما أنه جاهل بنفسه وكاذب لها في زعمه الكينونة الفلسفية، ألنه ال

الصحيح الثابت في ، وإال فكيف نتصور أو نقرأ بيان الحديث ومن البيان إال اللفظ الثاني في هذا إال البيان

؟أو ترجمان أنه يوم القيامة ما من واحد إال وسيكلمه هللا تعالى ليس بينه وبينه حجابلصحيحين ا  
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عشر الفصل الخامس  

رحمهما هللا تعالىالتأصيل الشرعي والفلسفي لالعتبار الوجودي عند الفارابي وابن سينا  

 

ومصداقية هذا من حيث  واألمروالمنطقي للتنزل العقولي للخلق  إذا كنا قد بينا حقيقة التأصيل العقلي

بمفهوم الفيض ذاته موقعها هنا وعالقتها بالنسبة للهرمسية من جهة وبالنسبة هذه األنساق  لكون الشرع،

إلى ابن سينا والفارابي رحمهما هللا تعالى، كمثل األنساق الهندسية في عالقتها بالنسبة للمعبد البوذي من 

عند الهرمسيين بفحوى الوسطاء الشركاء، وبالنسبة لحكيمي اإلسالم جهة وبالنسبة إلى بناء المسجد، فهي 

( ..72بأمره يعملون'{)األنبياءم على أساس قوله تعالى:}ال يسبقونه بالقول وه  

ال الصوفي كما  ،ياإلنسان هذا واتضح المعنى الحقيقي للتأصيل العقلي السامي لنظام العمران إذا اتضح

تتبعنا وأعملنا  ندموا بناء وصرحا عاليا عزيزا ليس لهم إدراكه، فإننا إجاء توصيفهم غمزا، يريدون ليه

معيار التوافق النظرياتي كشرط ودليل سالمة البناء أو النظرية وما يبنى ويقوم عليها من علم، فذلك 

يستبين في أن كل األقوال للفارابي خاصة في األصناف التجميعية لألنفس والقسطاس في تبعة المصير 

وهو الفارابي األول قبل غيره الذي  شاهد تأصيل. ، فإن له في كل ذلك رحمه هللا تعالى من الكتابللعمل

جعل حقيقة العقل وحقيقة اإليمان باهلل تعالى وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وبالحق الذي تقوم به السماوات 

مضل مبين. لكن القوم  على قاصر عقل أو شيطان واألرضون حقيقة واحدة ال تنفصم بله أن تنتقض إال

بل اآلية الباهرة العجيبة والتي ال تبقي في ذات األمر عجبا، هو أن ذات العامل  أتوا من قصور إدراكهم.

والقصور اإلدراكي الذي به يتمثلون التنزل للخلق واألمر، أي على البعد األجرامي فقط، هو نفسه العامل 

ل وفقه قول الفارابي وابن سينا رحمهما هللا تعالى الذي استعصى واستحال معه منطقيا وفلسفيا تمث

ليس  أيفسيح جناته. إنهم ال يتصورون الدنيا واآلخرة إال على المباينة الوجودية الحيزاتية،  وأسكناهما

عندهم إال ما هو مهيمن بالزمان والفضاء المكاني، وهذا  ليس الفضاء المدرك الذي هو مجال إدراك 

وهذا مختزل محتواه ومجموع في قول  ين، ففي الحق ليس هناك مسافة زمكانية؛وبيان الحكيمين الجليل

 الفارابي:
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خاطب الرسول صلى هللا عليه وسلم بالال  كما صح في الحديث ،التصور الحق والعلم واإلدراكفبهذا  

فقال: ، إني دخلت الجنة فسمعت خشف نعليك أمامي فأخبرني بأرجى عمل عملته » رضي هللا عنه وقال له

  ما توضأت إال وصليت ركعتين. فقال: بذاك."

سوف ترى أن كل ما قاله الفارابي له أصل من القرآن والسنة؛ ففي حقيقة  كفإن استقر في خلدك هذا، فإن

 (11-17التجميع نتلو قوله تعالى:}قل إن األولين واآلخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم'{)الواقعة

( وقوله سبحانه وتعالى:}وكنتم 2وله تعالى:}وإذا النفوس زوجت{)التكويروفي األصناف واألزواج ق

( وفي نسق السعادة والقرب من هللا عز وجل بالتبرؤ من المادة وثقالتها واجتناب 2أزواجا ثالثة'{)الواقعة

ا وقد ، فهو نفس الحقيقة المنزلة قرآنا عظيما يتلى آيات بينات مثاني:}قد أفلح من زكاهالمساوئ والرذائل

( وقوله 60-61( وقوله تعالى }أولئك المقربون في جنات النعيم'{)الواقعة64-1خاب من دساها'{)الشمس

شد ما يكون الفارابي الكامل سبب شقائهم وفي أتعالى عن األشقياء الذين كانت أعمالهم كما هو في بناء 

إنهم عن ربهم يومئذ كال  ن'ويتصور من العذاب لو يعلمون:}كال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبو

(61-60لمحجوبون'{)المطففين  

ة وتواجد من هم له وأما في مذهب قوله االنحفاظي الوجودي، فشرط استيعابه وشرط حصول كينون

:يعقلون ما يلي  

 أوال: التواجد فوق الزمكان وما قبل تفصيل الحق إلى فضائهما وأبعادهما.

ن أرواحهم في هللا عنهم عن إخوانهم شهداء أحد إلصحابة رضي قول النبي صلى هللا عليه وسلم ل ثانيا:

 حواصل طيور خضر تسرح في الجنة.
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ثالثا: قوله تعالى:}وما من دابة في األرض وال طائر يطير بجناحيه إال أمم أمثالكم' فما فرطنا في الكتاب 

شأ هللا يضلله' ومن يشأ يحشرون' والذي كذبوا بآياتنا صم بكم في الظلمات' من ي من شيء' ثم إلى ربهم

(04-11يجعله على صراط مستقيم'{)األنعام  

رابعا: قوله تعالى:}قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند هللا من لعنه هللا وغضب عليه وجعل منهم 

( وقوله عليه 17مكانا وأضل عن سواء السبيل'{)المائدة ' أولئك شر  القردة والخنازير وعبد الطاغوت

م أن اإلبل خلقت من الجن.الصالة ولسال  

 خامسا: كون ال شيء في هذا الكون خلق عبثا.

 سادسا: من اآليات ما ال يعلم تأويله إال هللا تعالى.

 سابعا: ال تناسخ في الحق.

في مذهبه االنحفاظي مندوحة ووسع من اإلمكان  حصأو باأل ،وإذن للفارابي رحمه هللا في تأصيله

عيته مستمد مرجبل بأساس مكين من البناء المتناسق ال ،طان العلمال على مجرد من سل ،التأويلي

تبصر سومصداقيته من هذه الحقائق بالذات. والذي نسطر عليه هاهنا واستوجب الوقوف عنده وقوف الم

رس ال الناعق بما ال يسمع إال دعاء ونداء صم بكم فهم ال يعقلون، الذي ينبغي االلتفات إليه ودرسه د

فرطنا' ' يحشرون'  تين من سورة األنعام، تدبر كلمات: 'أمم' ' أمثالكم' 'ماب، هو  كلم اآليالمحقق  اللبي

قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن واإلنس في وهذا مثل قوله تعالى في لفظة ومعنى األمم :}

ا هؤالء أضلونا فآتهم كلما دخلت أمة لعنت أختها 'حتى إذا اداركوا فيها قالت أخراهم ألوالهم ربنالنار'

(12-11عذابا ضعفا من النار' قال لكل ضعف ولكن ال تعلمون'{)األعراف  

بالطبع فهذا ال تعارض فيه مع حقيقة عذاب القبر والحياة البرزخية لكل امرئ من ذكر أو أنثى؛ وإذن 

لوجية( ليس فينبغي استيعاب وتعقل كون العالقات والهيآت الهندسية والفضائية التركيبية  )الطوبو

ولكن أيضا الزمانية ألنها لن تبقى هناك، ليس كما في الوجود والنشأة األرضية األولى.  ،الفضائية فحسب

وبمعنى أكثر تحديدا لزاويته الداللية والبيانية هو أن  التناسخ إنما هو في االعتبار العلمي القاصر 

خ وعالم اآلخرة كل في حيزه العوالمي باعتبار والخاطئ طبعا، الذي فيه عوالم الحياة الدنيا وعالم البرز

مرجعية ونظر الزمان والمكان األرضيين. لكن المطلق والمهيمن الحق هو ما نتلوه في قوله تعالى من 

فسبحان هللا حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات واألرض وعشيا وحين سورة الروم:}

يت من الحي ويحيي األرض بعد موتها' وكذلك تظهرون' يخرج الحي من الميت ويخرج الم

حتى إذا جاءوها  'وفي قوله تعالى:}وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا (65..61تخرجون'{)الروم

قال لهم خزنتها سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين' وقالوا الحمد هلل الذي صدقنا وعده ووفتحت أبوابها 

حيث نشاء فنعم أجر العاملين' وترى المالئكة حافين من حول العرش وأورثنا األرض نتبوأ من الجنة 

(27..24)الزمرحمد هلل رب العالمين'{بينهم بالحق' وقيل اليسبحون بحمد ربهم' وقضي   

يقول هللا تعالى:}يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم' فإن تنازعتم في شيء 

( وإنه 15الرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر' ذلك خير وأحسن تأويال'{)النساءفردوه إلى هللا و

ليس أخطر مما تنوزع فيه من الشأن العلمي الذي هو الهدي الذي يعبد به هللا تعالى وبه تبنى األعمال، 
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يطة من أعمال النفس إلى صروح الحضارات. فحري بمن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر األخذ بالح

والحذر كل الحذر في صدد الحكم في هذا الشأن. وإذا فلنرد الحكم بخصوص هذا البناء الفكري والعلمي 

ما ارتبط بالتصور الكوني  ؛ ونعني هناللفارابي والبن سينا إلى هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم

لتي تلونا آنفا من أواخر سورة ولننظر إلى داللة كلمة 'األرض' في اآليات ا ألحوال األولى واآلخرة.

الزمر، ليس عند الفارابي وابن سينا، بل عند جمع المفسرين وعلماء األمة جميعهم أولهم وآخرهم؛ فذلك 

 عند هللا تعالى به الحسم حجاجا وأبلغ برهانا. 

إلى أربعة أقوال: ريي المقول ودليلهايإن هذه األقوال أمكن تصنيفها من حيث مع  

}وقالوا الحمد هلل الذي صدقنا وعده :معنى 'األرض' في قوله تعالى من آخر سورة الزمر القول األول أن

أرض الجنة، والقول الثاني أنها أرض الدنيا إطالقا أو وأورثنا األرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء{ أنها 

عد الذكر أن أرض الكفار تخصيصا، وذلك في وصل باآلية من سورة األنبياء:}ولقد كتبنا في الزبور من ب

:169(؛ قال ابن كثير641األرض يرثها عبادي الصالحون'{)األنبياء   

( وأورثنا األرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ) : >وقولهم    

 . قال أبو العالية ، وأبو صالح ، وقتادة ، والسدي ، وابن زيد : أي أرض الجنة 

[ (144لحون[)األنبياءرض يرثها عبادي الصاولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن األ وهذه اآلية  

 كقوله

 ولهذا قوالوا: ( نتبوأ من الجنة حيث نشاء ) 

النا ، فنعم األجر أجرنا على عملنأي : أين شئنا حل .<  

وجاء في تفسيره لآلية من سورة األنبياء:    

اة والزبور وسابق علمه قبل أن أخبر هللا سبحانه في التوروقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:  >

صلى هللا عليه وسلم األرض ويدخلهم الجنة ، وهم محمد تكون السماوات واألرض ، أن يورث أمة 

.الصالحون   

)أن األرض يرثها عبادي الصالحون(: قال: أرض الجنة. وكذا قال أبو  ابن عباسعن مجاهد ، وقال 

ادة، والسدي، وأبو صالح، والربيع بن أنس، العالية، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والشعبي، وقت

 والثوري ]رحمهم هللا تعالى[<

للغوي لتحييد الالتناسق الظاهر لمقولهم مع حقيقتين القول الثالث ومميزه بالنسبة إلى المقول األول دليله ا

لدنيا كما ، سواء لمقول أن معنى 'األرض' الوارد في اآلية أرض اوالحقيقة اللغوية السياق جليتين، حقيقة

نجده عند القرطبي في قوله بالتقديم والتأخير في اآلية، أو في مقول أن المعنى هو أرض الجنة على 

عند ابن عاشور الذي يقول:توجيه بيان للفظ على داللة االتساع والمجاز اللغوي كما نجده   

                                                           
لجامعة الملك سعودمشروع المصحف اإللكتروني  -سورة الزمر: آيات القرآن الكريم -تفسير ابن كثير 
169

  



  الجابري دون عتبة القرآن الكريم والمرجفون في الفلسفة

 

200 

 

رثها عبادي رثنا األرض{: كالم جرى مجرى المثل لمن ورث الملك. قال تعالى}أن األرض ي}أو>

[ فعبر عن مراد أهل الجنة المختلفي اللغات بهذا التركيب العربي الدال على 503الصالحون{]األنبياء

ة نطقوا بكالم عربي ألهمهم هللا إياه فقد كون أهل الجنمعنى ما نطقوا به من لغاتهم المختلفة. ويجوز أن ي

}األرض{ جار على مراعاة التركيب التمثيلي جاء في اآلثار أن كالم أهل الجنة بالعربية الفصحى. ولفظ 

ألن األرض قد اضمحلت أو بدلت. ويجوز أن يكون لفظ }األرض{ مستعارا للجنة ألنها قرارهم كما أن 

األرض قرار الناس في الحياة األولى. وإطالق اإليراث استعارة تشبيها لإلعطاء بالتوريث في سالمته 

   170من تعب االكتساب.<

ميز عن غيره مما سبق في المقول والدليل معا، وذلك لتميزه عما يصدر عنه القول القول الرابع ت

والدليل، الذي هو اإلدراك والتصور، ألن القول كما اإلبصار من حيث فضائه والمتصور فيه والمدرك 

مى :}إنها ال تعكيم تبصرة وذكرى لعلهم يهتدونمنه إنما يكون بالقلوب، كما قال هللا تعالى العليم الح

. ، فالقول كله تابع لمدارك القلوب أي العقول(00)الحجاألبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور{

بخصوص معنى األرض في اآلية من سورة  هذا القول أثبته القرطبي ضمن األقوال الواردة في التفسير

، فقال:األنبياء  

ه تعالى:}أن األرض يرثها عبادي >حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قول

الصالحون{ قال الجنة، وقرأ قول هللا جل ثناؤه: }وقالوا الحمد هلل الذي صدقنا وعده وأورثنا األرض نتبوأ 

قال: فالجنة مبتدؤها في األرض ثم تذهب درجات علوا،  20 11من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين{ 

 هباطنه في له باباب لسور ما يدري أحد ما ذاك السور، وقرأ:}والنار مبتدؤها في األرض، وبينهما حج

قال: ودرجها تذهب سفاال في األرض، ودرج الجنة تذهب علوا  61 12الرحمة وظاهره من قبله العذاب{ 

حدثنا محمد بن عوف، قال: ثنا أبو المغيرة، قال: ثنا صفوان، سألت عامر بن  -65 561في السماوات، 

ن: هل ألنفس المؤمنين مجتمع؟ قال: فقال: إن األرض التي قول هللا:} ولقد كتبنا في عبد هللا أبا اليما

الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصالحون{ قال: هي األرض التي تجتمع إليها أرواح 

المؤمنين حتى يكون البعث. وقال آخرون: هي األرض يورثها هللا المؤمنين في الدنيا. وقال آخرون: 

وعدهم ذلك فوفى لهم به. واستشهدوا بقوله تعالى:}وأورثنا القوم  ى بذلك بنو إسرائيل؛ وذلك أن هللاعن

. وقد ذكرنا من قال: }أن 61 22الذين كانو يستضعفون مشارق األرض ومغاربها التي باركنا فيها{

 عليه وسلم، وهو رض يرثها عبادي الصالحون{ أنها أرض األمم الكافرة، ترثها أمة محمد صلى هللااأل

171قول ابن عباس الذي روى عنه علي بن أبي طلحة.<  

إن هللا تعالى ال يرضى من القول إال ما كان حقا وال يعبد سبحانه وتعالى إال بالعلم، فقمن بمن كان مؤمنا 

القول  باهلل واليوم اآلخر أال يقبل من القول في آيات القرآن الكريم إال بما هو مصدق فيه بالحق. فلئن كان

ال يقبل إال بدليله، والدليل في العرف العلمي ما كان مسلما به ومصدقا في المجال الخطابي، فاألقوال 

 الثالثة كلها ليست مستوفية حقيقته.

أما األول باعتبار مرجعه فمعارض للحقيقة اللغوية كون  'ال' في لفظ 'األرض' من اآلية من سورة  

 الزمر هي 'ال' العهدية.
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الثاني يتعارض وحقيقة السياق، ذلك أن الجملة 'نتبوأ من الجنة حيث نشاء' جملة حالية. والقول   

والثاني منه إدراكا  والتأخير فال دليل فيه وال توجيه.أما القول الثالث في األول منه، أي القول بالتقديم  

ارض معه، لم يكن بد بأن 'ال' في 'األرض 'عهدية، و" أن األرض قد اضمحلت أو بدلت" وأن السياق يتع

وال مخرج إال باللجوء إلى اإلمكان االتساعي والمجازي في اللغة. وذلك ما ال ينبغي في تركيب لغوي 

فصيح يفيد تبيان صدق اإلخبار، ألن 'الواو' في قوله تعالى حكاية عن قول الذين اتقوا من أهل الجنة 

ها بيان لما قبلها. وهذا الموضع انية، ما بعد}وأورثنا{ الواو هنا ليس استئنافية وال عاطفة بل هي بي

المنطبق بركن بيان صدق اإلخبار أبعد مالءمة للمجاز وقبيله ألنه ركن أساس في تقرير اإلخبار. هذا ما 

 يوهن هذا القول كذلك. 

 فمنتهى الحق الذي هو المعنى الحق للتأويل إنما هو عند هللا تعالى. إنما نحن هنا ،لكن تأطيرا لكل هذا

ال على مجرد األقوال  ،نتكلم ونحكم من خالل ما لزم من تحري الحق على بينة من العلم وبرهان الصدق

وال بأقوال بأدلة ليس هي كذلك في حقيقة أمرها. ،بغير دليل  

الماوردي : وخص صالة الليل باسم التسبيح >نفة من سورة الروم:جاء من القول في خصوص اآلية اآل

لحمد ألن لإلنسان في النهار متقلبا في أحوال توجب حمد هللا تعالى عليها ، وفي وصالة النهار باسم ا

الليل على خلوة توجب تنزيه هللا من األسواء فيها ; فلذلك صار الحمد بالنهار أخص فسميت به صالة 

172<النهار ، والتسبيح بالليل أخص فسميت به صالة الليل  . 

فهذا هو المدرك لدليل األقصى المثبت هو اإلسراء والمعراج. فأمر الوجود في الحق كله واحد متصل، وا

المهيمن على مابين الذي بلغه الفارابي ولحقه فيه ابن سينا، ولم يلحقهما بشرف اإلسالم والقرآن العظيم 

أحد من الفالسفة من قبل وال من بعد، ذلك أن التفصيل للحق كان عندهما  ، بم يلحقهما فيهيديه من الكتاب

على في الخلق واألمر والبعث، على بعد النفس اإلنسانية والمجتمع والدولة ة التأصيل للوجود في صور

باالرتفاع والسمو عن الثقب السوداء المضللة لمفاهيم الحلولية ووحدة  ، والكتاب والسنة الصحيحة

حل العقلي وبيانه وفي ذات اآلن إفحام الملحدين ببلوغ ال .الوجود خاصة التي ال تنبغي لالنضباط البياني

ن ال وجود حقيقة إال بالحق؛ فأنى لبرهان على قيومية هللا عز وجل وأعلى الذي أحسن والغاية في ا

 يؤفكون؟ 

ال لعلم النفس وعلمي االجتماع حتى أصّ  العزيز الوهاب هذا ما بلغ بالرجلين الجليلين فضل هللا تعالى

السنة، فتجد فيه ألفاظ التقوى والفضيلة والرذيلة بالقاموس الشرعي وألفاظ القرآن و والفكر السياسي

والدولة الفاسقة والدولة الجاهلة والدولة المبدلة؛ فلما جاءهم التفكير الفلسفي والعلمي في أعلى درجاته 

  وذروته قالوا هذا تصوف عقلي..

را فيما حصفليس الوجود الفضائي المطلق المحتضن لألرضية المدركة الستشعارنا وعقولنا محتجزا ومن

ليس الوجود هاهنا هذا الذي يحتضن  العقل واإلدراك اإلنساني المخلوق.ذه المجسات الحواسية وتناله ه

ن هذا ،وجودنا األرضي منحصرا في هذه المادة وهذه األبعاد الفيزيائية المادية، فاألرض والسماء

سوى ظاهرين من حيث الحقيقة لن يعدوا من  ،المدركان في العقل األرضي إذا ما نظر إليهما في الحق
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الحياة الدنيا بظاهر من البيان مع المشترك مع حقيقة األرض والسماء. وهكذا العوالم الوجودية التي 

يحتضنها فضاؤنا الكوني والوجودي كما هو متضمن ألولي األلباب والنهى في قوله تعالى:}وإن لوطا 

الغابرين ثم دمرنا اآلخرين' وإنكم لتمرون عليهم  لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إال عجوزا في

ا عام، وداللته إحاالتية على اعتبار (؛ فالخطاب هن615..611مصبحين وبالليل' أفال تعقلون'{)الصافات

العوالم الوجودية ليست مرتهنة في مرجع الحق وحقيقتها بالزمان؛ بل ليصبح الزمان ضمنه مختزال 

الة، كما يمثل ويختزل اإلنسان كله كعنصر تواجدي أي وجودي مسؤول وممثال في الحق بالحال أو الح

بإرادة واختيار بما وهبه هللا تعالى وسواه بالخلق والمعقوالت األولى، يصبح كله مختزال وممثال في 

ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق' وأنت :}الحق بعمله كما جاء في قوله تعالى

ما ليس لك به علم' إني  مين' قال يا نوح إنه ليس من أهلك' إنه عمل غير صالح' فال تسألنّ أحكم الحاك

(01-01أعظك أن تكون من الجاهلين'{)هود  
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س عشرالفصل الساد  

 ابن رشد وابن طفيل دون قانون التفصيل وإشكال الالنهاية عند الكندي

بعد برزخ الالنهايةوالوحدة المطلقة انعدام السلّمية   

 

ن ابن سينا و الفارابي رحمهما هللا لم يكن ذنبهما سوى أن القوم قصر بهم إدراكهم عن اإلبصار بما إ

وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي  ل هللا به بعضا من عباده على بعض؛فض

ن قبله ابن طفيل والذي يجعلك على بينة وحجة من الحق ال مرية فيه، هو أن ابن رشد وم .كثيراخيرا 

والدليل الذي ليس بعده مقال، هو هذه  المتاهة في  ديا أبدا إلى قانون التفصيل.لم يهت ،تعالى هللا مارحمه

ها كتاب حي بن يقضان البن طفيل حين التي يحتضن ؟لبيضة أسبق أم الدجاجةالسؤال على شاكلة سؤال آ

ه وارتضاه لهما د. طيب ن رشد، مما أقر بولم يرتفع عن مأزق سؤال الزمان هو واب ،لم يخرج أبدا

:173قائال يربت على كتفيهما تيزيني ووكأنه  

]إن >حي< الشخصية الرئيسية في قصة ابن طفيل الفلسفية >تفكر في العالم بجملته، هل هو شيء حدث 

وجه بعد أن لم يكن، وخرج إلى الوجود بعد العدم؟ أو هو أمر كان موجودا فيما سلف، ولم يسبقه العدم ب

. ويعلمنا ابن طفيل أن >حي< لم يترجح عنده أحد الحكمين على اآلخر، >وذلك أنه كان 174من الوجوه؟<

إذا أزمع على اعتقاد القدم اعترضته عوارض كثيرة، من استحالة وجود )ما( ال نهاية له، بمثل القياس 

الوجود ال يخلو من  الذي استحال عنده به وجود جسم ال نهاية له، وكذلك )أيضا( كان يرى أن هذا

محدث. وإذا أزمع على اعتقاد الحدوث، اعترضته عوارض أخر وذلك أنه كان  الحوادث، فهو أيضا

يرى أن معنى حدوثه، بعد أن لم يكن، ال يفهم إال على معنى أن الزمان تقدمه، والزمان من جملة العالم 

[175وغير منفك عنه، فإذن ال يفهم تأخر العالم عن الزمان<  

كذلك مفصح عنه ان هذا اإلعضال واضحا كل الوضوح هنا، فتصور وعقل وإدراك ابن رشد إذا ك

:176ضاه وأقر به صاحب الرؤية الجديدةكما نقله عنه وارت بظاهر اللفظ ليس فيه تأويل،  

]فهذان )أي الزمان والحركة( غير مخلوقين. إنما سرمديان وأبديان. ذلك ألنه من العبث ومن قبيل عدم 

يتابع ابن رشد في  –بأن الزمان حادث. وإال فإن القول هذا  -هكذا يؤكد ابن رشد–نقول الدقة أن 

[177سيقودنا ألن نفترض وجود أزمان كثيرة بشكل ال نهائي قبل الزمان ذاك.< -استنتاجه  

التي ينتقل من  الوسيلة ة هيفي الالنهاي ةيكمن في كون الحقيقة المفهوماتية المحمولوحل العقال هنا 

ها بين حاجز وبرزخ الخالقية، ألن ما بعده ليس فيه بعد المسافة المحددة في العقل اإلنساني من خالل

االنتقال مع ي الفكر والنسق الرياضي اإلنساني؛ فيتم خالل العالقات التفاوتية كما هو مفهوم بوضوح ف
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طها البياني، كمفهومي المغرضة من خالل التحديديتها وعدم انضبا التحييد واإلزاحة للمفاهيم الضبابية

ك ك بالمحرَّ  الحلولية ووحدة الوجود، والعضل التصوري واإلدراكي الذي يولد سؤال عالقة المحر 

( 711والتصور البدائي الحيزاتي، ألننا هنا نبلغ فقه قوله تعالى: }هللا  ال إله إال هو' الحي القيوم'{)البقرة

(. فاالتصالية في 0ه سبحانه:}وهو معكم أينما كنتم'{)الحديد، وقولنة هللا عز وجل عن خلقهيبالجمع بين مبا

على وذلك  ية  الواصل بين إدراكنا وما فوقه؛الحق مع التسبيح تتم من خالل واصل حقيقة مفهوم الالنها

( وقوله تعالى:}يسألونك عن الساعة 06نور وما أوحي من قوله سبحانه:}وأن إلى ربك المنتهى'{)النجم

م أنت من ذكراها' إلى ربك منتهاها' إنما أنت منذر من يخشاها' كأنهم يوم يرونها لم أيان مرساها' في

ن خلق يكمن الجواب والحل لمن يسأل: متحديدا هنا ( وها01..06يلبثوا إال عشية أو ضحاها'{)النازعات

ك األرضي ليس فقط في البعد العددي والمسافاتي بالمدر ،ال مسافة إطالقا هللا سبحانه وتعالى؟ فهنالك

ولسؤال  ،كان شرط المصداقية لسؤال األين المكان لق المسافة التي تضع السؤال. فلئنالبشري، بل لمط

ك لهنا المتى الزمان، فإنه هنالك ال مستقر وال موضع لسؤال من خلق من؟ ألنه ال وجود أصال لُسلَّمها.

الميلي تلميذ  كيم والفيلسوف الحق أناكسمندروهنا يبرز قول الح الوحدة المطلقة ال تراتبية وال سلّمية فيها.

الجميع بخصوص هذا المبحث واإلشكال األعلى،  لالنهائي كأصل قوال يعلو ويسموطاليس، يبرز قوله با

:في الرسائل قول الكنديالقا، والذي يتم تفصيله الداللي بالالنهائي المحيد للتناقضات إط  
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لب ال ينبغي لمطامن حيث اإلدراك ولهذا فالحق  .هنالك ميةالسلّ عدم فهذا كله هو في ماصدق ومدلول 

الحق واحدية  هذا اإلدراك وما ينبغي للعقل منه؛فلال ُيدرك إال بما يناله  العقل اإلنساني ومباحث إدراكه؛

وهذا عينه مضمون ومحتوى كالم ابن سينا  ال تبدل وال تغير وال تناقض. مية فيها إطالقا؛مطلقة، ال سلّ 

مه هللا في كتابه "عيون الحكمة"  وهو الحجة الداحضة المفحمة على قصور المتفلسفة وافتراء رح

محدثية الزمان،  المتقولة ألنه يعلو رحمه هللا بالحق فوق هذه الخصائص اآلسرة المؤطرة والدالة على

 :178خصائص المسافة والتغبر واالختالف أو التناقض

 

حدث من بعده من بؤس فلسفي وإحالل نحلة التقليد محل السمع بل نجده يقول وكأن به حدسا لما ي

:179ببالغ التبيان واإليضاح رحمه هللا بصار واألفئدة، يقولألوا  
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وذلك بعد أن  -وإن أتى من بعده -فهاهنا يضع حال لما استعصى على الفالسفة وعلى ابن رشد خاصة 

>وال كل محرك . . .  الحق وذلك بقوله:أطر الزمان بخصائص الحدوث والنهاية، جعل صلة العلة في 

الواصلة بين التصور البطليموسي  ،ليس بالقارئة اإللحادية العوراء المغرضة والمضلة، قبل القسر.<، 

ولكن باإلحالة الحقائقية  ؛القديم المتجاوز بمجيء جاليلي وكبلر، وصله بالدين المسيحي وباإليمان كلية

 ليليجي بالدائرة، واألرض بالسماء؛العالقة التأصيلية للشكل اإله لمعنى الظل والمثل األفالطوني في

وكذلك  .180اإلحالة والحقيقة التي أشار إليها كبلر نفسه الذي تم على يديه هذا االنتقال من بعد جاليلي

وإمعانا في درجة التقرير للبعدية الجزئية للزمان، يبرز ويسلط الضوء بقوة على حقيقة جزئية هذا البعد 

هذا المجال المهيمن عليه بما مفهومه الدهر. فالزمان ليس يرتبط  األرضي تحديدا؛المجال الوجودي في 

في كتاب  وال الوجود قائم به. وهذا نراه مقررا تقريرا واضحا ،وليس يستوعب الوجود ،إال بالحركة

ت إلى النفس في "تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات": > }الدهر{ هو المعنى المعقول من إضافة الثبا

بة المؤطر بها سالزمان كله. و}الزمان{ هو مقدار الحركة من جهة المتقدم والمتأخر.< وبالطبع فهذه الن

.181الزمان هي شرط السلمية الحدوثية   

وما يقاس فله سلم،  ،وهذا بالذات هو أوضح سبيل للبرهان في محدثية الزمان، ألن الزمان يقاسأقول: 

والحقيقة الوجودية والمنطق يقران بأن  قية والتفصيل.ليأتي بعد برزخ الخافإذن هو محدث، وجوده 

إطالقا؛ وسبحان هللا رب العالمين.فليس قوله كله منزها يرتفع عن الخطإ  ،أرسطو لم يكن نبيا يوحى إليه  

                                                           
180
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ه كذلك إن كان الكندي قد توسل مفهوم الالنهاية واصال بين الوجودين، وكان أبرز موضع في ذلك تمييز

:182بين داللتي 'العظيم' تفاضليا وداللته مرسال  

 

 

ك بموضع االنتقال وحقيقته ؛ فهو قد أدرإن الكندي هاهنا قد استشكل عنده األمر ال مرية في ذلك

هذه الحقيقة يعبر عنها ويمثلها ميزه بين الصفة للعظيم مرسلة والصفة التفضيلية، أي التي  ووجوبه.

ن'، لكنه لم يهتد إلى برهانها، بل نجده قد اعتمد خاصية منطقية مرجعها صيغة التفضيل 'أعظم م

ال تسري على األعداد الالمنتهية، إنما سريانها محدود في مجال األعداد المتناهية. ونعني هنا  ورياضية

 مع القوانين والعمليات التركيبية الداخلية 'أصغر من'و ' أكبر منوعالقة 'تحديدا  خاصة انتظام التفاضل 

ملية الجمع. فالحقائق مدركة عنده عن طرق الحدس العلمي بناء على قانون التوافق الحقائقي، لكن كع

برهانه فيها بهذا النسق فاسد وخاطئ، ليكون مثاال بينا على ما تميز عنده من الفرق بين البرهان 

:183الالنهاية دصد؛ فنجده يقول بإلى اليقين بالشيء وبالحقائق أو الظن الغالب الراجح ،واإلقناع  
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هذا التقابل أو الجدائية الشرطية السالبة، باالقتناع والظن الراجح بوجوب االنتقال وعدم االهتداء إلى 

 برهانه، هو وحده الذي به يفسر ويعتبر تناقض الكندي عندما نجده يقول:

 

في صفة هللا هو جمعه للقوة والفعل معا  والتناقض القوي والذي ترجع إليه كل التناقضات من بعده

وباعتبار الحق كون هللا تعالى  والزمان في القوة، معناهما القدم؛'العظيم'، وقول الكندي بال نهاية الحركة 

وأسماؤه الحسنى واحدا، فقد أشرك مع هللا تعالى غيره في القدم. وإنما هذا فقط من اختالل وبرهان الخلل 

 والتناقض عنده.

النتهاء االمتداد الوجودي  ،تناهي الحركة والجرم والزمانهو فمي الحق أما الحل المنطقي والفلسفي والعل

والدليل  يان وأثر وجودي.وق برزخ الخالقية، مما تنعدم معه وال تصبح للسلمية حقيقة وسرإلى ما بعد أوف

ليها الرياضي وقربها من برزخ هو في الالنهاية ذاتها من حيث تجعلى هذا وبرهانه الجلي القريب 

إنما برهانها الرياضي أو حقيقتها ممثلة بعدم سريان خاصة انتظام  فإذا كانت الالنهاية في الكبر ل؛ااالنتق

متجلية في قسمة الواحد على العدد. هذه التفاضل مع عملية الجمع تحديدا، فإن في الالنهاية في الصغر 

فكأن لم يبق لها أثر وفضاء  ؛تستقر وال تتجاوز نهاية الصفر -نقول هنا العملية -العملية باستمراريتها
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مية مت معه مصداقية وسريان السؤال والسلّ دنتفى وانعدم انعاومتسع وجودي. فكذلك موضع السؤال إذا 

 الوجودية لما بعد عند الالنهاية؛ وهذا بالضبط هو الذي يبرهن  ويجلي حقيقة عدم االستمرارية مطلقا.

يتأثر ويبقى عند نهايته وموضعه على جوار برزخ  فيعتبر الالنهائي ماصا في عملية الجمع، أي ال

االنتقال من الحادث إلى األزلي وتعبيرا عنه؛ وكذلك بصفة عكسية ومسار استنباطي عكسي بالنسبة 

مية، الكفيل ببرهانها ومفتقدا الستبصار عامل السلّ  ،للصفر. فهذه الحقيقة المستبصرة حدسا عند الكندي

من خالل  ولكن من دون جدوى، ،ناقض واإلشكال حين حاول التعبير عنهيسقط في هذا التهو الذي جعله 

يرد التعبير المفارقة ألفالطون للزمن الماضي كونه وإليها  القوة والفعل، ولم يجد له مخرجا؛مفهومي 

هذا األخير الذي خرج عن العلمية في هذا الموضع  أوردناه من قبل في كالم ابن رشد. أزليا محدثا، كما

األمر الذي لم يعره المغرضون، الذين يلقون في القول  للقديم عن المحدث؛أ إلى الشبه في تمييزه حين لج

ألنه غاية التطرف والالعقالنية في إتباع  ،أدنى اهتماملم يعيروه ما يشاؤون من تالوة المادية واإللحاد، 

عه للتصور الذاتي النسبي الذي هو تحديد الزمن الماضي من خالل الشبه وإتبا ،حكم علمي وركن فلسفي

 جدا.

ز دونه فالسفة، يتضح لنا هدي الرسول ج  وهنا وقد تبين لنا هذا االستعصاء العقلي واإلدراكي الذي احتُ 

بروايات وغيرهما صلى هللا عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم 

:184متقاربة  

لق هللا الخلق فمن خلق هللا ال يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خ 
  .فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت باهلل

 ح 

يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق 
  .ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ باهلل ولينته

 

الذي لو  ،عند ابن رشدبدائية سؤال ومتاهة ابن طفيل وإشكال التسلسل الزماني  هكذا إذا يتبين لك مدى

.سلم للتسلسل وال للزمان أصالضاء وال لك ال فعلم بقانون التفصيل ألدرك وزال عنه إشكاله، ألن هنا  

وبسلطان معيار وقانون التوافق القاهر، نجد ابن رشد محتجزا في اإلشكال التصوري اإلدراكي والفلسفي 

أقره وارتضاه له د. تيزيني ملحدا بظاهر من القول فصيح في كتاب 'تهافت التهافت'، والذي  المعبر عنه

:185فيقولفي الحق   

]إن رفض ابن رشد األخذ بفكرة تخلف أو >تراخي فعل المفعول، عن فعل الفاعل له وعزمه على 

، يبرز رفضه المبدئي لمسألة الخلق من عدم مطلق أو >محض<، كما يسميه ابن رشد نفسه.[186الفعل<  
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 ز وبرزخ الخالقية؛صيل الذي يمثل الشرط المنطقي لبلوغ حاجعلى عدم بلوغ قانون التف فهذا دليل حاسم

كل  لها اعتبار الوجودين بينهما برزخ؛طة من الوجود والعقل الفلسفي من بعده أن كل نق وليبلغ اإلدراك

وهي في نفس اآلن بالحق بما أن هللا تعالى هو  آلن الوجود كله بمسافة الالنهاية؛نقطة تمثل في ذات ا

وأن ما من موجود إال هو موجود بالحق، تمثل حقيقة قوله تعالى:}وهو معكم أينما الحي القيوم 

كما جاء في القرآن حكاية عن كليم  ، فهذا هو الذي يعبر عنه بالحق ومطلق العلم ومنتهاه(0)الحديدكنتم{

تسبيح، (، من أجله حق ال601هللا موسى عليه السالم:} سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين'{)األعراف

 فالتسبيح هو حال أقصى درجات العلم واإلدراك الوجودي اإلنساني.

ابن رشد والذين يقلدونهم وقد نبذوا عقولهم اآلن قد أدركت العارض اإلدراكي عند ابن طفيل وفلعلك 

وما ملء كتبهم إال بهذا اإلشكال والعضل اإلدراكي حول الزمان والحادث وعالقة  .وراء ظهورهم

رك التماسية من غيرها. فسؤال التراخي لفعل المفعول عن فعل فاعله وإرادته له، وسؤال المحرك بالمح

نما الوجود معرفة وإ برزخ الخالقية ألنهم لم يبلغوه؛ ، إن هذا كله ألنهم احتجزوا ما تحتالتسلسل الزماني

وينتقل بالتواجد إلى  وعند استنفاذ مفهوم الالنهاية سريانه ،نه عند هذا البرزخ والحاجزوإدراك. والحق إ

مية ينتفي هنالك البعد أو المسافة أو الموضع الذي يستقر فيه التراتب والسلّ  ،ما فوق أو ما بعد هذا البرزخ

 ليس فقط للعدد بل لمطلق التراتبية.

وبالطبع وبسلطان ومعيار قانون التوافق، وعلى ضوء الحق في وجوب عدم التصديق بما ليس بمتوافق 

في فيها، فكذلك سستلزام البعد الفلكما أنه من شرط الترجمة الفلسفية الكينونة الفلسفية، الف ؛قوقانون المنط

وهللا يهدي من من اتبع رضواه  رط أبعاد اإلدراك الفلسفي بالذات؛التفسير والشرح الفلسفي مستلزم لش

لدليل المثال في هذا اط مستقيم. واإلى النور ويهدي من يشاء إلى صر سبل السالم ويخرجهم من الظلمات

قراءته من  ،ان'، هو قراءة ابن رشد لمقولة أفالطون 'المعرفة تذكر والجهل نسيبرازه تبياناوفي ما نود إ

ره الذي رمى فك معقوالت األولى عند الفارابيوإنما لزمه أن يعود إلى مفهوم ال غير قانون التفصيل؛

بل إن هذه المقولة هي التي على أساسها يتم  وس.بالهرماه  -واخيبة ابن رشد-وتأصيله العقلي المعمق

 اوعليه اإلنساني العلمي كلية واستمرارية؛االعتبار لقانون التوافق على مستوى الحقائق العلمية والعقل 

م االعتبار للقوانين أو المبادئ الكونية العامة.تي  

الحق عنصر موجود بنقطة  هو فيوجودي، حقل الموجودات، لكل ما وننهي هذا الحيز بتحديد الحقل ال

:187وجودية، بهذا القول والتحديد العلمي الباهر والسامي والجامع للكندي رحمه هللا  
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نحذر من الوقوع بشأن العطاء  ،وائتمارا لما أمر به الحق سبحانه وتعالى من وجوب الصدع بالحق

خ البشري على نحو ما جاء في العلمي المميز والغزير لهؤالء النفر الكريم من أشرف رجاالت التاري

وصفه سبحانه وتعالى:}مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا' بئس مثل القوم 

(1الذين كذبوا بآيات هللا' وهللا ال يهدي القوم الظالمين'{)الجمعة  

 ،لنفس ومتشعب العلوم كليةعلم اعلم االجتماع ووإن مثل 'أراء أهل المدينة الفاضلة' وعلم السياسة و

 ذروة وأكمل ما يكون في تأصيل ولما جاءهم ذرة بور في العلوم الطبيعية كلية؛نظريها وعمليها، كمثل 

وهم قد  -النظم السياسية واالجتماعية والنفسية إلى الكتاب والسنة قالوا هذا تصوف وفلسفة مشرقية

ولما رأوا أن هذا التأصيل والبناء أتى  -الفاء 'مشرفية'اختلفوا في تحقيق اللفظ أبالقاف هو 'مشرقية' أم ب

ولكنها  تصوف عقلي' وما ينبغي للتصوف عقل؛وسقط في أيديهم قالوا هذا 'على أتم االنتظام المنطقي 

الحكمة المموهة كالذين في مصر قريبا يزعمون اتباع السلف وظاهروا الذين كفروا والمنافقين والقوميين 

تعالوا قولوا لهم وكلما قيل  ؛راكعون فقتلوهم وهم ،ن المؤمنين والمؤمناتير بقية مواللبراليين على خ

كلمة حق  تكون دليال إليمانكم ونصرتكم إلخوانكم، وقد قال هللا تعالى:}ال تجد قوما يؤمنون باهلل واليوم 

هم' أولئك كتب في اآلخر يوادون من حاد هللا ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرت

قلوبهم اإليمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها رضي هللا عنهم 

( وقد قال رسول هللا صلى هللا 76ورضوا عنه' أولئك حزب هللا' أال إن حزب هللا هم المفلحون'{)المجادلة

ق ألوانه'. وقد كانوا من قبل باألمر سقالوا 'ا وال يخذله"، عليه وسلم:" المسلم أخو المسلم، ال يسلمه
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حان الوقت لتمكين دين هللا يقولون ذروا المال والزكاة والسياسة عنكم وعليكم بالعقيدة وحدها، فلما 

يوم االنقالب  قيدة وراء ظهورهم وجالسوا من يكفر بهاألرض نبذوا العفي كنانة الحق في ا وشريعته

النقالبيين المناوئين لشريعة هللا تعالى وأمره كما هو الدين عند هللا وغيرهم من ا على مائدة واحدة

 أولوأنا وبذلك أمرت' تعالى:}قل إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين ال شريك له' 

بالتحييد الكامل لشرط العقيدة  الخمسينية ( ورضوا بالدخول في اللجنة الدستورية611المسلمين'{)األنعام

مساجد بعد ، شيوخا وأطفاال، في اللتقتيل المسلمين والمسلمات، نساء ورجااللمشهد المروع بعد ا

عربة النقل لسجن أبو زعبل، تقتيلهم ومنصتي رابعة والنهضة، وتحريق المؤمنين أحياء في  حصارهم

وم في القرآن العظيم في سورة البروج:}والسماء ذات البروج والي مثله نتلوعلى هذه الصورة مما 

الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب األخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون 

بالمؤمنين شهود' وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهلل العزيز الحميد الذي له ملك السماوات واألرض' وهللا 

ا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب والمؤمنات ثم لم يتوبو على كل شيء شهيد' إن الذين فتنوا المؤمنين

من أجل العقيدة وإال إال فما قتل هؤالء وهم ركع سجد، وما حرقوا وهم أحياء ( 64..6الحريق'{)البروج

 أن يقولوا ربنا هللا.

وأوالء أصحاب الحكمة  ،إن هؤالء الذين يحاربون هللا ورسوله ثم هم يزعمون أنهم على نهج السلف

. يعلمونوهللا غالب على أمره، ولكن أكثر الناس ال شرهم سواء؛ ن في الفلسفةالمرجفيالمموهة   
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استبان لك وأكثر وضوحا احتجاز  ،أينما وليت وجهتك الفحصية الفلسفية بالتحليل المناهجي واإلدراكي

الذي هو المعراج المنطقي والقانوني للصعود نحو  ،التفصيلالجابري وجوديا وإدراكيا دون قانون 

الكينونة والوجود الفلسفي الحق، المؤهل للتحاور مع األسئلة الوجودية الكبرى، التي أخطرها سؤال 

الخلق وسؤال المصير بحسبان القانون المعروف في العلم الطبيعي بقانون االنحفاظ. هذا االنحجاز إذا بدا 

ى وجه فحص درجة التواجد ، فإنه علية كما بيناه فيما سبقمعيار المالءمة البيانواضحا من خالل 

، إن جاز تسميتها في الحق درجة، يكفي ويحسم األمر بقوله الذي هو صورة تفكيره المؤطر اإلدراكي

وإدراكه، قوله وهو يا للعجب يرى نفسه متصديا للقصص في القرآن الكريم الذي  المفكر به بدرجة عقله

:         188تى فيه منكرا من القول عظيما، قولهأ

 

 

وهي هنا ناقلة مصورة تصويرا كليا ومحددة  دة التفكيرية والمنطقية الداخلية؛فقوله الواضح الناقل للقاع

تحديدا لموقع مؤشره على سلم إدراك األجهزة الذكية والعقلية، هو الجملة األولى: )وهكذا، فكما . . . 

بعد . . .إلخ( الذي يوضح عدم تمثل وعدم استيعابيته اإلدراكية للحق ولمفهوم الحق عند والقيامة لم تقم 
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حكماء اليونان وحكماء المسلمين األخيار. إن السقف المنطقي عند الجابري ال يتجاوز الصلة الجدلية 

الئي للمنطق بالعالم األرضي، وبالتصور الساذج، الذي هو هنا في الحق تصور العوام والعجائز ال

شغلهن العجين وشأن البيوت؛ وهذا المنطق ال يخرج عن التصور الزمكاني الجهاتي للوجود؛ إنه وجود 

وهذه بؤرة التفكير  له والزمكان منه، كله تفصيل الحق؛وإدراك ضيق جد محدود، ألن الخلق واألمر ك

وجود بعين واحدة، بل بغير الفلسفي، ال ترديد المفاهيم واألسامي وجعل مسار أقسم أهله على النظر في ال

نور، جعله كمصادرة قصوى لمنبر الفلسفة هو الفلسفة، وهم ليسوا إال مرددين نصوصيين ونقوليين ليس 

لقوانيين علمية رياضية أو فيزيائية وال للكتاب المنزل على األنبياء عليهم وعلى رسولنا ونبينا الصالة 

 مالءمة وتفصيال للخطاب.احد، منزال تفصيال وبيانا والسالم، والكتاب والقوانين الرياضية قانون و

هؤالء هم نصوصيون ونقوليون ليس لقانون الحق، بل ألقوال بشر مثلهم، ثم هم يزعمون العقالنية. 

أن يفهم وأن يجد له في عقله موضعا لمعجزة اإلسراء  ، وأنى لهفكيف يا ترى لهذا العقل وجودا وإدراكا

 والمعراج. . ؟

فهذه الالمالءمة والالأهلية للجابري وجودا  قيا؛رائزا وا له من المنطق ق إال أن يجعلأبى الحيلكن 

وإدراكا، جعلته كمثل مواجهة الالعقل للعقل، ليبين هللا سبحانه وتعالى مدى المفارقة ومدى النهج 

 الخصومي الذي يرددونه في وضع اإليمان مقابل العقل. وإن أعلى درجات اإلدراك العقلي السمو

بمعراج قانون التفصيل الذي حينه يتم البرهان الفلسفي والرياضي لحقيقة اإليمان كما عند الكندي من 

خالل مفهوم الالنهاية. إن الجابري حين لم يكن لديه من المفكر فيه بل من الممكن إدراكه وتمثله العقلي، 

الدليل والحجة على الضالل من  ذهب في الضالل مذهبا بعيدا، ذلك ما دليله الذي ليس من بعده درجة في

 القول أعاله.

ا نتلو من القرآن قوله عه ميزان العقل والبيان معا؟ فإنفماذا يقول الجابري أم اضطرب اضطرابا اختل م

 تعالى وهو الحق المبين، وذلك في سياق القصص من سورة هود المكية:

مك من قبل هذا' فاصبر' إن العاقبة }تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك' ما كنت تعلمها أنت وال قو

(15للمتقين'{)هود  

}وكال نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك' وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى 

(115للمؤمنين'{)هود  

 وقوله جل وعال وهو العزيز الحكيم:

يم' وما كنت لديهم إذ }ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك' وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مر

(11يختصمون{)آل عمران  

إن القصص في القرآن عبرة، ولكن ليس عبرة فقط بالمعنى الذي أراده له الجابري على نحو األمثال 

الخيال المشكك في واقعيتها، والشك هنا بحسب المقام تكذيب؛ ألن االعتبار األقوى يكون بواقع التاريخ 

نه:وليس من الخيال؛ يقول الحق سبحا  
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}لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب' ما كان حديثا يفترى' ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل 

( 111كل شيء وهدى ورحمة لقوم مؤمنين'{)يوسف  

إنه ليس خياال، بل الذي كأنه الخيال أن يكون هذا التكذيب الصراح البواح في كتاب يدعي صاحبه وقدمه 

  .لى القرآن الكريم"مادة لقراءة بعنوان "مدخل إ

ال  ،ثم إن االختالل على مستوى الربط العقلي والمنطقي ظاهر في إقحامه بغير صلة من العقل وال البيان

من قريب وال من بعيد إال أن يكون خلال عقليا، إقحامه اآلية من القرآن الكريم، وكأن عقله لم يبق له من 

ن الموقف الالئكي واإللحادي من اإليمان باهلل تعالى مستند إال اللفظ ولو كان كلمة واحدة. وهذا عي

وكذلك لفظة )التجربة( تحيل أمر النبوة العظيم الذي به دعوة الحق  الئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر؛م

الذي تقوم السماوات واألرض، وبه قوام الكون وفناؤه كما قال ابن سينا رحمه هللا، تحيله إلى أمر معتاد 

إال شخص التجربة. بل نجد الجابري ال يقف عند هذا الحد ليقول قوال عظيما، وبنقلة عمه منعزل ال يهم 

وهذا كالمه وقوله ترجمة لمنطقه الداخلي  ز وال الطفل الذي يسيل مخاط أنفه؛منطقي ال تجيزه العجائ

:      189وتمثيال وبيانا للنسق العقالني لتفكيره في هذه النقطة  

 

االستشراقية" هذا الخلط على مستوى النسق العقلي في العملية التفكيرية المنتجة  وقد الحظ مؤلفا "الشبه

 لهذا الكالم:

> إن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يتكلم بذلك. وإنما فاجأه. وما لبث أن استيقن أمره وعلم علم يقين أن 

بقوله " إني خشيت على  الملك يوحي إليه من ربه كتابا منزال، عليه أن يبلغه إلى الناس. ولم يقصد
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 -أمر الوحي -نفسي" ما اتهمه به المبطلون من قومه، بل عبر بذلك عن شدة وجالل وعظمة هذا األمر

190الذي فاجأه بغار حراء.<  

لتمس ير لمقوله، يجعله في مأزق إن لم يُ والحق إن الفحص المنطقي لما تلفظ به الجابري أو بأصح التعب

عصبي, وكذلك عموم الكتابة والكالم –ي على مستوى التوازن الخلو له عذر اختالل واضطراب تفكير

شرط في الكتابة هو داخل اإلطار النفساني يضعف فيها سلطان العقل حتى يصبح موضوع هذه الحالة وال

فالكتابة النفسانية ليست دون الشعر في انفصالها عن العقل. نفسه ضحية لها؛  

فئ بين مقولين هما في الحق وفي القرآن وفي شرط اإليمان إن الجابري هنا وبكل وضوح يطابق ويكا

به، وهو الشرط المنطقي الذي يلزمه ولو من الناحية األدبية واألخالقية شرط الكتابة في عنوانها "مدخل 

إلى القرآن الكريم"، يطابق الجابري ويكافئ بين مقولين، أحدهما  صادق قيمته الحقائقية اإليجاب، 

ه الحقائقية السلب. ولن يحصل التطابق والتكافؤ بين مقولين قيمتاهما متقابلتان إال واآلخر كاذب قيمت

عقل ذلك أم لم -بشرط وحيد، هو تحول مرجعياتي، وهذا في حالتنا هذه، هو تموضع وتبني الجابري 

؛ وهذا من مسلمات العقل في شروط وظرف الخطاب تموضعه وتبنيه لمرجع ومنظار قريش -يعقله

 والمنطق.
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 عشر الفصل السابع

 القصص القرآني

 وعوارات قارئة الجابري

 

 جهالة الجابري بانتظام مفهومي 'الكتاب' و'التفصيل' بالترتيب القرآني -1

 وقصره القرآن موضوعا للترنيم

وما كان لقول الجابري الذي بناه على شبه  ل وما ينبغي للحق التبدل والتحول.ما كان للحق  أن يتبد

لحق فوق الكون والتكوين" للقرآن العظيم، ما كان أن يجد له موضعا في الحق أبدا. إن ا مفهوم "مسار

هذا ما كان درجة تواجدية وإدراكية ونعيدها  الحدثان والزمان والمكان. الحق قديم والحق ثابت ال يتغير.

ارابي وابن سينا، اليوم شرطا للكينونة الفلسفية، كان درجة تواجدية عند سقراط وأفالطون والكندي والف

وفي الفلسفة األولى، فلسفة الحق التي توصد دون الخلف بالمادة والحجاز البياني بلفظه المستعرب 

؛ ويجعلون لفريدريك الصوتية التنافرية ووقعها بحمولته ومادته ر البياني ل'الميتافيزيقا'هجينا، هذا العنص

ة النظر الوجودية وحافز الشرط التواجدي اآلتي نيتشه ما يشتهون من زينة اللفظ والمفاهيم ليجعل وجه

هو القيمة ليست القيم إال هي؛ وخلط نيتشه أنه لم يرفع بصره إلى السماء ليتبين له أن األخالق ليست 

ألن الدين في حقيقته ليس الدين الذي تكون لديه اعتباره وتصوره  191نسبية وأنها ما تجاهلت تاريخيتها

ولكن الشريعة من الحق، والحق فوق التاريخ؛ هذا بالطبع  ما كان لفيورباخ.ك من بيئته وجواره الوجودي

مع االعتبار للتحريف الذي يتواله رهط من شياطين اإلنس والجن للفلسفة اإلنسانية ولتاريخ هذه الفلسفة 

ن كما نوه بذلك وسطر عليه بقوة مالك بن نبي رحمه هللا: >وال شك أن اإلنسانية ستتكبد خسارة كبرى م

جراء ما تقوم به اليوم لجنة مختصة، من تعديل تدخله على كتب )نيتشه( لتصيرها صالحة لمكتبة 

عالمية، ترفض األصالة وحرارة اإليمان ومضاء األفكار، وال ترجو من الكتاب إال التوقيع تحت كل ما 

  192يجول ويدور.<

حاشا آيات القرآن الكريم –م لفظي إن القسمين المتبقيين من محتوى هذا الكتاب للجابري مجرد تجميع ك

ليس إال ما أشرنا إليه  -وحديث النبي عليه الصالة والسالم وأقوال العلماء الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوبهم

من هذه الخصيصة عند الجابري في عدم الكلل من الحشد والتجميع لكسب شرط اعتباري من ناحية 

با ضخما. فعرض الجابري للقصص القرآني الذي قال عنه هو الواجهة األولى لإلنتاج كونه إنتاجا وكتا

استغرق ليس فحسب القسم الثالث كلية )حوالي مائتي  193نفسه >هذا القسم قد يبدو كأنه مجرد ملحق<

صفحة( بل تضمن بنيويا في القسم الثاني، وال مستجد علميا فيه إال ما كان من نفث بين الحين واآلخر 
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ها إال ما ذكرناه وذكره األستاذان الكريم في ردهما اطنية ال تكن في قرارتية تشكيكية وبلمواد بيان

وغيرهما من المحبين هلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم. وهل بعد االعتبار للقصص القرآني ضمن 

  !موضوع العلم األسطوري، هل من بعده من خير؟

نعني هنا طبعا في اإلمكان العلمي. والقصص القرآني من حيث التأطير العلمي يتصل بأمرين ومناطين، 

مما يمثل ما  األول المحفوظ في هذا اإلمكان من المأثور والممتد على أساسه بضوابط العلم والفقه

اصطلح عليه تصنيفيا علميا بمذاهب ومدارس التفسير، وإن كان الشائع والمعتبر فيها باالعتبار المباين 

ال يغني بعضها عن بعض، ذلك هو المنهاج الحق. فهذا والمستقل ليس صحيحا، ألنها كلها معايير 

محسوم أمره ألن الجابري قد كفيه، وليس له فيه من األمر من شيء، وال ينبغي له النعدام الشرط 

التواصلي اإلدراكي في شاكلة وجوده النسقية، على ذات المنضبط من المفهوم للنسق عند ميشيل 

ء ألبصر بأن القلوب المتضمنة لحقيقة العقول بيد هللا تعالى بصره إلى السما، ولو رنا فوكو ب194فوكو

يقلبها كيف يشاء، وأن المعرفة لها ذوات، ذوات ونسق مبصرة، وذوات ونسق بينها وبين الحق حجاب ال 

 تبصر.

أما الثاني فهو التصور الكلي الذي تتشكل به اإلمكانات أو اإلمكان التناسقي والمتسق لكلية القصص 

رتيبه في القرآن الكريم. فهذا الشأن، وهو اإلمكان الوحيد لُيكسب الجابري لكتابه ولهذين القسمين ولوروده وت

المتبقيين منه قيمة علمية، هو شأن ليس كما ظن يترك لمجرد ما يتبادر ويلقى على اللسان من الرأي وما يعجب 

تى إذا بلغت الصفحات عددها النفس من النظم ومسبوك القول، على منوال من هم في كل واد يهيمون، ح

واّجّمعت ظن صاحبها أنه أتى بشيء من العلم والفكر حقا، وما هو في العلم الحق والفلسفة الحقة إال وهم. لم يكن 

الجابري يدرك أن هذه المواد البيانية ل'الكتاب' و'الذكر' و'التفصيل' إنما هي مفاتيح الدخول لنظمة الترتيب 

، أي هانية كما هو في األبنية المنطقيةآني، وأن هذا البناء برهاني بكمال الحقيقة البرالقرآني ككل وللقصص القر

هي مفاتيح متناسقة على توافق تفسيري على أحسن ما في اإلمكان التفسيري. وبناء على هذا وهو أعلى 

لى أساس هار، هو المناطات العلمية المتاحة في العقل والفلسفة، فإن كل بناء الجابري وكل قوله إنما بني ع
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: 195أساس التصور عنده لمفهوم 'التفصيل' الذي يتحدد عنده في التالي

 

وهذا المعنى والمتصور على غير الحق، هو مفهوم ال ينطبق بحقيقة ما أنزل به لفظ 'التفصيل' في القرآن 

م ما يكون الكريم. فالجابري ذهب مع االستعمال الشائع للفظ، وهو غير صحيح؛ ذلكم ما بيناه على أت

نظرية  -التبيان في الجزء الثالث من كتابنا 'تذكرة العلماء في الربانية والمنهاج': 'مفاتيح علم الكتاب

 التفصيل في علم التفسير':

>إن الكتاب، وهو أمر هللا تعالى وحكمه الذي أمر أن يشرع في األرض، كتاب واحد؛ وإنما اختالف 

التاريخية تقتضي على مبدإ التناسق من الحق والحكمة أن تكون  البيئات التنزيلية في لسانها وشروطها

 ترجمات لمقتضى الحق ذات الكتاب.

فالتوجيه الصحيح على نور الحق وبصائر العلم والقراءة لآلية األولى من سورة الزخرف ولمثلها مما 

على}الكتاب  صرف من آيات التنزيل الحكيم، وعلى ضوء ما بيناه من كون الضمير من }جعلناه{ يعود

المبين{ الذي جوهره ال ينطبق بذات وجوهر القرآن، وإنما هو مشترك في صلته بالكتاب صلة التوراة 

. واإلنجيل والزبور كصيغة أنزل عليها الكتاب وجعل متناسقا بالمجال الخطابي، مجال المرسل إليهم

 آيات الكتاب الحكيم'{: يقول ابن كثير في اآلية األولى من سورة يونس وقوله تعالى:}ألر' تلك

>> }تلك آيات الكتاب الحكيم{ أي: هذه آيات القرآن المحكم المبين. وقال مجاهد:}ألر'تلك آيات الكتاب 

الحكيم{ قال: التوراة واإلنجيل. وقال الحسن: التوراة والزبور. وقال قتادة:}تلك آيات الكتاب{ قال: الكتب 

 رف وجهه وال معناه<< التي كانت قبل القرآن. وهذا القول ال أع

هذا بالطبع يصلنا ويرجع بنا إلى ما قيل في تفسير أول سورة البقرة وأيضا مع ذات اإلشكال في إسم 

اإلشارة )ذلك( الذي يقابله هنا وضعا إسم اإلشارة )تلك(؛ وهذا أيضا هو المعلل األساس البياني والكلي 

لمعنى الصحيح، وإنما كان خطؤه في اعتباره فقط كذلك لقول قتادة ألنه فهم منها المعنى األول وهو ا

 للمعنى األفقي. .
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التأطير العلمي ودليله البياني دليل برهان وقيمة الحجة في البيان نجده واضحا فيما ورد في القرآن 

 الحكيم أول سور في جوار ترتيبي محكم:

(  }حم' عسق' كذلك 1ن{)فصلت}حم'تنزيل من الرحمان الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمو

 (1يوحي إليك وإلى الذين من قبلك هللا العزيز الحكيم'{)الشورى

 (2-1}حم' والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون'{)الزخرف

 ( 2-1}حم' والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين'{)

ي الذي ال يترك وال يبقي لنحلة التقليد في األقوال هاهنا بقية، نجدها في كما نجد هاته الحجة والدليل العلم

الداللة الثابتة بالحق التي نزل بها القرآن العظيم وضمنها في كلمة ولفظ )التفصيل(، وهذه آيات هللا تعالى 

 نتلوها:

 (1}ألر' كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير{هود

يفترى من دون هللا' ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب ال ريب فيه من }وما كان هذا القرآن أن 

 (33رب العالمين'{)يونس

 (.41}ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون'{)األعراف

إن هذا االنتقال من }الكتاب{ إلى القرآن الوارد في اآلية األولى من سورة الزخرف بعامل وصيغة 

عل:}جعلناه{،الذي هو الوحي الموحى إلى رسول هللا محمد صلى هللا عليه وسلم:}عسق' كذلك يوحي الج

(، هذا االنتقال من مثاني الحقائق في علم الكتاب 1'{)الشورىمإليك وإلى الذين من قبلك هللا العزيز الحكي

وذلك في اآليات األول من  الثابتة في القرآن بنسق تطابقي وعلى غاية من االتزان في التركيب والبيان،

سور الحواميم. ففي أول سورتي الزخرف والدخان أتى لفظ )الكتاب( معينا ومعرفا باأللف والالم دون 

ارتباط وإضافة إلى لفظ )تنزيل(، فكان بذلك الضمير في }جعلناه{ و}أنزلناه{ بالغ التمثيل لحقيقة الضمير 

من الحواميم غير هاتين، تم ويحصل الجمع وكأنه كممثل لجوهر ثابت ومحدد. وفي باقي السور،أي 

تعبير عن الجمع بين ذكر الكتاب وإنزاله، وذلك في تركيب }تنزيل الكتاب{، ومن ضمنها سورة فصلت، 

فبأولها ورد ذكر)التنزيل( وإن كان غير مضاف إلى لفظ )الكتاب(؛ فالتنوين هو بحكم تعدي فعل المصدر 

 د جاء ذكر الكتاب مع ذكر بيان التنزيل وتوضيحه في اآلية الثانية.القول فيه تنوين العوض. كذلك ق

إننا نجد أنفسنا هنا أمام مدخل علمي في استكشاف ودراسة االنتظام واالئتالف لآليات داخل السور، 

وللسور ومواضعها في المصحف والقرآن الحكيم. وهذا ال ريب من آيات هللا وهللا واسع عليم؛ وإنه للحق 

 آية أعظم وأكبر من إكبارنا لالفطور السماء وانتظامها؛من ربك و

فمجرد إبصار االنتظام الترتيبي آلل حم ولمستهلها واعتبار الجوار القبلي لها سورة الزمر ليجعل العقول 

تتوقف مشدوهة منبهرة لهذه األبعاد التناسقية البعيدة الغور في الحقيقة البيانية واللسانية، والتي لم يدرك 

العلم إلى يومنا هذا إال النزر القليل. وإذا قلنا قبل قليل إن هذا يجلي ويمثل مدخال ذا شأن في العلم منها 

ودراسة القرآن العظيم، فلسنا نريد من هذا القول غير حقيقته، ولسوف يستبين منه توجيه وازن وراجح 
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ن في أول وبدء كثير من في تحديد اإلطار التفسيري والداللي للحروف المقطعة التي نزل بها القرآ

 196.<السور

 وكذلك في الجزء من كتاب 'تفصيل الخلق واألمر':

كما أن معنى التفصيل هنا هو التناسق، أي جعل التنزيل والكتاب بما هو قانون وتشريع، كونه على >

 197<منتهى وكمال التناسب والمالءمة مع مجال تحقيقه وسريانه.

ن شيء في المتعلق العلمي األول، فإنه بالنسبة للمتعلق والبعد فلئن كان الجابري ليس له من األمر م

الثاني من اإلمكان الحركي العلمي ليس له بمعايير منطق السماوات واألرض والعقل أن يسير فيه 

إطالقا، ألنه بكل بساطة، أي الجابري، ال يملك وال يفقه وال يعقل مفهوم التفصيل على مدلول الحق، 

لم األشياء وللعلم. فهذه النسبية في التصور المعجمي إن كانت جائزة بل وحقيقة وهذا هو التعريف لع

واقعة أقرب إلى البداهة في عموم القول، فإنها في المفاهيم العلمية البنيوية ال تجوز إطالقا، وسلبيتها 

ربعة أهم وخطرها يزداد بخطر وشأن حقل المفهوم؛ فما بالك بمفهوم التفصيل الذي هو من الثالثة أو األ

 !مفاتيح علم الكتاب وتفسير القرآن الكريم

إن الذي يلزم التذكير به أن هذا اإلسهاب في الخطاب النثري والشعري التفلسفي لتحصيل نصاب الحجم 

المكتبياتي للكتاب ال يغني في الحق شيئا؛ فرب مقالة في مجلة أو صحيفة أشد قوة وتأثيرا في الواقع 

الحشو والطنين الذي ال يعجب إال صاحبه ومن وليه من الوسيط الصدى الذي الوجودي من ألف ألف من 

ال يثمر وال يفكر. ولو فكر الجابري قليال ألدرك أن القصص في القرآن الكريم منزل بالحق، والحق إنما 

هو سنخ الميزان والمنطق؛ ومن ثمة ال سبيل للتعرض والتصدي لدراسته والنظر فيه إال بسبيل من اآللية 

المنطقية، ال الخطاب النثري والشعري على عواهنه، كقوله بل وتعبيره هذا وهو يزعم الفلسفية 

 :198والعلمية
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لئن كان معلوما أن المقصد من نشر الكتاب، أي كتاب، هو إيصال ونشر مادة معرفية وعلمية، ولئن و

، فإن على القارئ والقارئة كان الجابري قد سطر بنفسه وحدد هذه المادة في التعريف بالقرآن الكريم

الكريمين، ومن بعد االطالع على فهرس الكتاب وعناوين أقسامه وفصوله ومباحثه، أن ينتبها ويتوقفا 

مليا منعمي النظر إلى هذه الخالصة للفصل السادس أول فصول القسم الثاني 'القرآن: مسار الكون 

ل الكتاب ولمتصور ومبلغ علم الجابري، الذي هو والتكوين' كونها البطاقة التجميعية واألساس النووي لك

في الحق خارج الحقل العلمي ودون معاييره كلية، كأننا أمام مسرحية هزلية على مقاس خشبة يحضرها 

 للتسلية والترفيه عن النفس طاليس وسقراط والفارابي وابن سينا.

تحديدا في مكون أناه العقلي،  وأخطر ما هو واضح من مثبت التصور اإلدراكي عند الجابري، نعني هنا

 هو أن القرآن أنزل للترتيل وأنه بالترتيل والتجويد مقترن في التعريف:

 >ومن هذه الجهة فليس هناك من لفظ يعبر عن هذه الخاصية غير لفظ "القرآن"< 

 >أما مضمون القرآن فينصرف إلى ما تتركه تالوته )ترتيله( من تأثير داخل الذات<

الذي يتنزه عنه كل عاقل في أن يسلكه في جناب الحق؛ نعني هذا المكر المخادع الذي تكمن ثم هذا الكيد  

وراءه أحط السفسطة خسة، وبذكر آية كريمة من القرآن الكريم ال ليضعها موضع الحق الذي أنزلت به، 

لمدح؛ وليس ولكن ليتوسل سياقها في وضع الدين والقرآن الكريم مقابل العقل بسلوك أسلوب الذم بسبيل ا

 هذا موضع هذه السلوكات، فإنه مقام علي عظيم. 

إن العقل والمنطق إنما هو من ذات مشكاة التنزيل والوحي الكريم، وبالحق تقوم السماوات  !ال يا جابري

واألرض ومن فيهن، وال يكون امرؤ فيلسوفا حتى يعلم ما علم الفارابي وابن سينا أن اآلية من القرآن 

كما يقول سبحانه فالحق شرعة المخلوق وقانونه  ائرة والفلك أمر واحد مفصل بالحق.الد الكريم وقانون

إن قولك 'يستغني عن برهان العقل' قول  (.14كتاب بالحق والميزان'{)الشورىوتعالى:}هللا الذي أنزل ال

ليف أصال على كاذب والذي أردت منه أردأ؛ إن هللا عز وجل إنما أنزل القرآن على الذين يعقلون، وال تك

الذين ال يعقلون. والقرآن الكريم ما أنزله هللا تعالى ليتخذ ترانيم كما أحاله في التصور اليوم شياطين 

هم يحسبون أنهم االستعباد واالستبداد الملوكي و اإلنس والجن حتى أنه كذلك أصبح عند المشايخ خدام

م في جعل ما أنزل إليهم تراتيل وترانيم، بل يحسنون صنعا، وقد حل بهم ووقعوا في خط االتباع لمن قبله

 :199وبذات المقامات واألوزان التي للترنيم والغناء

المسوغ لهم التصرف في المدود وما شاكلها من هيآت النطق وكيفما  فاالدعاء إذا > 

شيء بحجة القراءة والنقل للرواية ولو على حساب جوهر اللسان إنما هو زعم خاطئ 

التصرف في لحن القراءة بذات الحجة المزعومة وبدعوى التغني  وادعاء باطل. ومنه

بالقرآن؛ وقد يجنح بعضهم لفراغ القلب وقصر االهتمام بالصوت والسماع إلى صرف 

                                                           
191..193ص -ار إلى ضالل األنغام واأللحان، 'القراءات والتجويد من الغلو واإلستئث1تذكرة العلماء في الربانية والمنهاج، ج -رشيد بلواد 
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لحون الغناء؛ وهذا من نبوءته عليه الصالة والسالم ومما حذر منه صلى هللا عليه 

 وسلم كما في الحديث السابق والحجة الثبت:

رآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل "إقرأوا الق

الكتابين، وسيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح، ال يجاوز 

، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم"حناجرهم  

ومما ليس بمنفصل وال هو عنه ببعيد هذا التصور السوء الذي ال ينظر على القرآن 

مادة للترانيم وللتعليم المزعوم لقواعد في معظمها كما بينا بيان الحجة القائمة  سوى

أنها قواعد ال على مرجع من الحق، ومادة للتبرك في الوالئم والمجامع أو استجالب 

الرزق حين تفتح المحالت التجارية والدكاكين، القرآن يتلى وبعضهم يكنس وآخر 

هذه هي التبعة المقتضى لهذا االعتبار القراءاتي منهمك في إخراج وتصفيف بضاعته؛ ف

والتجويدي السائد والمروج له عن قصد من شلة من أعداء اإلسالم وأعداء األمة 

 والتاريخ؛ وإن القرآن قد أنزله العزيز الجبار شرعة وحكما في األنفس واألموال 

!  والحكومات. . الحق المبين  ثم إن هذا هو وجه العالقة بأمر هللا تعالى وكتابه 

 الموصول بحديث )الدين النصيحة( كما هو معلوم ومحفوظ. . .

إن خروج لحن األداء عن اإلطار اللساني مرده مثل باقي اإلخالالت المفسدة للبيان 

والمخلة للميزان، هو العامل الفقهي والمستوى اإلدراكي والعلمي؛ فقد يكون أداء 

تغني بالقرآن المندوب والمنوه به وبدون الرجل وصوته شجيا يبكي أو يحقق معنى ال

 أن يخرج عن إطار اللسان وحدود البيان.

:فجامع القول هنا إذن يقتضي الجمع بين األصلين  

هللا عنه وقوله  األول: تنويهه صلى هللا عليه وسلم بقراءة أبي موسى األشعري رضي

"لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داودعليه  السالم: "
200
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وأورده  ،: الخبر الذي ذكرنا آنفا الذي رواه حذيفة بن اليمان رضي هللا عنهالثاني

مؤلف األبواب المنتخبة من مشكاة المصابيح في كتاب فضائل القرآن من باب آداب 

 التالوة ودروس القرآن؛ وال شك أن في هذا من الفقه ما له داللته.

ممن ال يفرق بين مقام  كذلك مما  يتصل بهذا الموضوع حال بعض أو لنقل الكثير

الصالة المكتوبة ومقام القراءة االنفرادية أو التعليمية،  فيصلي بالناس بقراءة يتخللها 

أو غالبها الترجيع، وقلما يحصل معنى وتركيب دون انكسار من سوء الجهل ودعوى 

إجادة األداء، وافتقاد أدنى حس وال ملكة قد تخفف من وطأة هذا الظلم يميز بها ما 

جوز مما ال يجوز من مواضع للوقف مطلقا. فمثل هؤالء يحسبون أنهم يجيدون ي

ويحسنون، ولكنهم في الحقيقة لكل شيء سوى الباطل مسيئون، والسماء واألرض براء 

مما يصنعون. أخرج الطبراني رحمه هللا عن علقمة بن قيس قال: "بت مع عبد هللا بن 

قام يصلي، فكان يقرأ قراءة اإلمام في مسجد  مسعود رضي هللا عنه، فقام أول الليل، ثم

حيه، يرتل وال يرجع، يسمع من حوله وال يرجع صوته، حتى لم يبق من الغلس إال 

كما بين أذان المغرب إلى االنصراف منها ثم أوتر."
201

 

ذلك؛ وإن مبدأ االختالف والعمل به أول الحكمة وأساس ال مندوحة عنه شرطا لسداد 

لم واالجتهاد.<العمل وشرط في التع  

إنما أنزل الكتاب للحكم وسياسة العمران واالستخالف في األرض على قانون الحق؛ يقول هللا تعالى وهللا 

تعالى عزيز ذو انتقام:}كان الناس أمة واحدة فبعث هللا النبيئين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 

يه إال الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم' بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه' وما اختلف ف

فهدى هللا الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه' وهللا يهدي من يشاء إلى صراط 

 (211مستقيم'{)البقرة

هذا المكون في األساس أو أسس التسلسل النووي لكتاب الجابري وتصوره ومبلغه من اإلدراك المعرفي 

له إال بعالقته بحقائق األشياء على ما هي عليه في الحق، مثبت واضح ال تغشاه غاشية،  الذي ال قيمة

يكفي لتقرير التردد الوافي كفاء لإلثبات قوله:>وال يشترط في القراء أن يفهموا المقروء، وإنما يشترط 

أشد مثارا  ويجلي مكنون باطن الالشعور المعرفي والتصوري قوله الذي هو 202فيهم حسن أداء القراءة<

                                                           
201

(: رواه الطبراني في 222\2في باب تهجد ابن مسعود وسلمان رضي هللا عنهما. وقال المؤلف: قال الهيثمي) -الجزء الثالث -حياة الصحابة 

 الكبير ورجاله رجال الصحيح
144ص -مدخل إلى القرآن الكريم 
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" !للعجب على هذه الجرأة الخسيسة التي تذكر باألثر أو الخبر الشريف:" إذا لم تستح فاصنع ما شئت

'؛ قوله الذي لم يكن ليمر على األستاذين الكريمين وال !وهنا إسقاطها وتفصيلها: 'إذا لم تستح فقل ما شئت

ر هذا البغي بغير الحق؛ يقول الجابري على أي مؤمن ومؤمنة وال على مسلم وال مسلمة من دون استشعا

 :203بلسانه وفيما يظهر بادئ الرأي بقواه العقلية

 

 

ثم إن هذا العنوان الثانوي 'سحر يؤثر' بترقيمه كإطار داللي تقريري الذي سيتضح بإعادة الكرة في 

في نفوس من ال قوله:>وغني عن البيان القول إن هذا 'السحر المؤثر' ال يمكن أن يكون له نفس المفعول 

يعرفون العربية، أولئك الذي ال يمكن إقناعهم به إال بالكشف فيه عن ميزة أو ميزات أخرى يمكن أن 

؛ إن هذا لهو من أفظع وكذلك في نفس اآلن من أقوى 204يقتنع بها غير العرب، مميزات معنوية عقلية<

ط للمعايير الفكرية التي أهمها وأخطرها التأطيرات لتقييم العالئق الحقيقية للكاتب، أوال  بمعيار االنضبا

البيان، وثانيا بالقارئ أو القراء الكرام، وقبل هذه جميعا عالقته وصلته الوجودية باهلل تعالى وبرسوله 

صلى هللا عليه وسلم وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم. وإن هذا القول عند الجابري، بل ومستوى اإلدراك 

رك؛ وإن هللا تعالى يقول مخاطبا الذين يعقلون من العالمين في شأن نبوة والعقل لعمرك سفل في أحط د

محمد بن عبد هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفي شأن القرآن الكريم:}أو لم يكن لهم آية أن يعلمه 

ي علماء بني إسرائيل' ولو نزلناه على بعض األعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين' كذلك سلكناه ف

( وال غرو فإن الجابري لم 141..15قلوب المجرمين ال يؤمنون به حتى يروا العذاب األليم'{)الشعراء

بمفهوم التفصيل  هيدرك إطالقا معنى التفصيل، ولو علمه ما قال الذي قال، والشيطان قرين الجهل، ألن

( وقوله سبحانه 39عديفقه قوله عز من قائل وقوله الحق المبين:}وكذلك أنزلناه حكما عربيا'{)الر

وتعالى:}حم' تنزيل من الرحمان الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا' 

 (3..1فأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون'{)فصلت

المكون أو األساس الثاني هو انعدام العلمية كممارسة ممنهجة وتفكير معقلن ال يلفظ بالكلمة إال بسلطان 

عقل، وال يكون العلم فيه إال على أساس منطقي واضح قابل لالستقرار في النسق العقلي، ال من برهان ال
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مجرد األماني واالدعاء الفلسفي وهو خارج الشرط العلمي بكتاب إذا ما عرض للفحص المنطقي اتضح 

آن ... أنه محض الخطاب الشعري؛ وهذا يمثله قوله: >فالذكر والحديث ينصرف معناهما ...إلخ أما القر

 أما لفظ الكتاب ... بمعناها العام<

الذي إن ذهبنا  ،إن الجابري لم يدرك أنه أمام مجال علمي ليس يغني فيه أبدا هذا الخطاب الشعري

نستشف أمره ألفيناه ليس يعتبر فيه إال نظم اللفظ إنشائيا تستسيغه القراءة ظاهريا فيستوي كتابا له عنوان؛ 

ثالث. إننا أمام الحق ال يقبل فيه على حد اإلمكان كما بيناه وهلل الحمد والمنة وذلك هو المكون واألساس ال

نظرية التفصيل في علم التفسير' ال يقبل فيه إال ما كان برهان صدقه رائز  -في كتابنا 'مفاتيح علم الكتاب

الحكيم. فهذا القول  وهو الحق من ربك العلي ،دالة ثابتة يكون فيها بيان القرآن الحكيم بيانا متجانسا كليا

والكتاب عند الجابري محض الخرص والقول  .وهذا التصور وهذا التعريف للقرآن والذكر والتفصيل

بغير علم وال هدى وال عقل. بل إنه أكثر مثارا للضحك والعجب المضحك المبكي على أمة آخر أمة في 

لجابري وهو مسار تكوين شرط الدفاع عن بيوت أهلها، وخدر حرائرها؛ أن نسمع ا

:205يقول

 

فهذه ثالثة شرائط  هناك العارضان اإليماني والبالغي.وعالوة على انخرام هذا الشرط العلمي الالزب  

يستحيل بعائقها الوجودي واإلدراكي حصول عالقة معرفية سليمة على ما هو محدد في تعريف المعرفة 

 يد مفاهيم هي مفاهيم التنزيل، وشأن التنزيلوالعلم. فليس هكذا كما ارتأى الجابري يكون التقرير في تحد

 عظيم. لو يعلم

         .           .             . 

 المختصر الوجيز في مفاتيح علم الكتاب -2

 لتصريف داللة لفظ )الكتاب( في القرآن:>وهذا جدول إجمالي على وجه التسديد والتقريب 

    

 25علم هللا وآجاله وحكمه                                                       

 15   السجل والجزاء        داللة غير متصلة بالوحي                       

                                         13معجمية أولية                                                  22حوالي    

 15    مطلقة شاملة                     مباينة                                   

 134مقتصرة مباينة                        141ح                                

                                                           
191ص -نفس المصدر 
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 12    تضمن قطعي           داللة متصلة بالوحي                            

 22   اقية بالقرآن وحي  انطبمتداخلة                               244ح    

 13انطباق جوهري                         13ح                                

 

هكذا نخلص إلى غاية هذا الدرس والتبيين بشأن هذا المفتاح الحق الكتساب الفقه الصحيح للقرآن العظيم 

فإنه ال  قليد من غير تبصرة وال تمحيص؛والتالمنوط بالمعرفة والعلم الثابت، ال الزعم القنوع باالدعاء 

 يؤخذ على هذه الصفة غير كتاب هللا تعالى وقول رسوله صلى هللا عليه وسلم النبي األمي األمين:

( إنما جاءت في بيان القرآن على داللة متداخلة مع الداللة عليه، أي على القرآن، )الكتابفلفظ أو كلمة 

 (؛ 144\23أي حوالي نسبة ثالثة وعشرين بالمائة ) 13/244وعلى التسديد والتقريب بنسبة: 

 (؛ 144\13أي بنسبة سبعة عشر في المائة ) 34/244وعلى داللة االنطباق وحيا أو جوهرا بنسبة:

 (.144\2أي ستة بالمائة ) 13/244وعلى االنطباق جوهرا بنسبة 

حجة البالغة:}قل هاتوا برهانكم إن هذا معطى بالغ بالغ البرهان تحقيقا لمطلوب اآلية وقوله تعالى ذي ال

( وقوله سبحانه العليم الحكيم:}قل هل عندكم من علم فتخرجوه 114كنتم صادقين'{)البقرة

(؛ وهذا من أساس ما نبني عليه هذا المؤلف من الحقائق الجلية الكبرى التي ما نرى 115لنا'{)األنعام

جه اإلمكان وركن الربانية في الفقه والعلم من بمنظار الحق وسلطان العلم المبين من تفسير أتم على و

دون إدراكه واعتباره والتفسير على ضوئه. وحسب هذا المفتاح والمعطى أن يرشدنا ويكون دليل علم 

عظيم ألمور وحقائق لم يزل إلى يومنا هذا قائما سؤال فقهها وبيانها كسؤال ترتيب القرآن الحكيم وداللة 

 صدر وأول عدد من السور. الحروف المقطعة الواردة وفي

وال نجد خيرا وال أحسن مما نختم به هذا ونجعله على المناسبة لهذا الفصل الوشاح كلمة علي بن أبي 

طالب رضي هللا عنه في الرجل الذي هو بمثابة حجة العقل وحجة لزوم البحث عن الحقيقة من غير 

هللا عنه الذي انطلق باحثا فسار من أول  جمود على ما وجد عليه الشيوخ واآلباء، سلمان الفارسي رضي

وهلل األمر من قبل ومن  -ولو وأد عقله وعاش على عقل غيره  ما كان له ! العلم حتى بلغ ذروته وعاله

ما كان لينال أسمى الشرف بصحبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المصطفى لتبليغ أصدق العلم  -بعد

في حقه علي رضي هللا عنه حين سئل عنه بعد موته: >> ذاك  إطالقا، ويكون رضي هللا عنه كما قال

أوتي العلم األول، والعلم اآلخر، وقرأ الكتاب األول  !امرؤ منا أهل البيت... من لكم بمثل لقمان الحكيم..؟

  207<206والكتاب اآلخر، وكان بحرا ال ينزف.<<

، بل ويكاد يكون هو الحقيقة األعراف>المعنى اإلحداثي والوقعي للذكر نلفي بيانا نموذجيا له في سورة 

المحورية التي تختص بها السورة من حيث الموضوع ومكونات بيانه وخطابه؛ ذلك وأن القرآن نزل 
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على عادة ما يكون عليه كالم العرب وكتبهم وخطاباتهم؛ والغالب في ذلك أن يكون صدر الكالم تنبيها 

لى هذا النسق من أحسن الحديث أنزل بيان هذه على الغاية وعنوانا في شأن الخطاب وموضوعه؛ فع

السورة وعليه جاءت صياغة آياتها البينات في إطار محكم الموضوع والحق الذي أنزلت به؛ فالصبغة 

 الهيكلية للسورة يبدأ في تحديدها منذ صدرها واآلية األولى منها:

 (1ين'{ )األعراف}المص' كتاب أنزل غليك فال يكن في صدرك حرج لتنذر به وذكرى للمومن

ثم أو هكذا نجد الصنف الثاني من النسق التشبيهي واإلقراني بين الرسائل السماوية المنزلة طورا بعد 

طور إلحياء أمر الدين وبعث الحق في األرض والقلوب، وإنزال الماء والغيث لتصبح األرض مخضرة 

نه مماثال بين حقيقتي إنزال الوحي وإحيائها بعد مواتها. وهذا النسق والصنف ليس فحسب يجمع في بيا

على الرسل واألنبياء وإنزال الماء والغيث من السماء، بل يفيد من جهة البيان، والبيان أساس وركن ال 

ريب فيه من الحق، يفيد التحديد البياني لحقيقة الذكر، ويفيد أن لكنهه معنى التذكير والوقع، المعنى 

المعنى المفصل على أبعاد مطلق االجتماع والوجود اإلنساني في  األصل للذكر في القرآن الحكيم؛ وهو

 هذه السورة العظيمة سورة األعراف:

}وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته' حتى إذا أقلت سحابا ثقاال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء 

لطيب يخرج نباته بإذن ربه' فأخرجنا به من كل الثمرات' كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون' والبلد ا

 (43والذي خبث ال يخرج إال نكدا' كذلك نصرف اآليات لقوم يشكرون'{ )األعراف

ثم تتجسد هذه الحقيقة البيانية والهيكلية للسورة بقوة الكلم وسلطان الحق في قوله ذي الجالل واإلكرام 

 الذي يتكرر على طول السورة:

 رجل منكم لينذركم{}أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على 

 ففي خطاب نبي هللا نوح عليه السالم إلى قومه:

 (22}أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون'{)األعراف

 وهود عليه السالم إلى قومه:

قوم نوح  }أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم' واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد

 (29وزادكم في الخلق بسطة' فاذكروا آالء هللا لعلكم تفلحون'{)األعراف

كذلك نجد في هذه السورة المباركة وباعتبار حقيقة السلب واإليجاب كثافة معجمية لمكافئ الغفلة 

 والنسيان على منحى التكريس والدعم البياني المستهدف:

 (44ا كانوا بآياتنا يجحدون'{)األعراف}فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وم

 (134}فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين'{)
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}سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في األرض بغير الحق وإن يروا كل آية ال يومنوا بها وإن يروا 

سبيال' ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال وإن يروا سبيل الغي يتخذوه 

 (112غافلين'{)األعراف

}فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا 

 (124يفسقون'{)األعراف

تقولوا يوم  }وإذ أخذ ربك من بني آدم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى' شهدنا أن

القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم' أفتهلكنا بما فعل المبطلون' 

 (131..132وكذلك نفصل اآليات ولعلهم يرجعون'{)األعراف

 حانه:والجدير بالذكر أن هذه اآليات كلها أو جلها واسع وجامع في متضمنه وداللته، ومنه كذلك قوله سب

}ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن واإلنس' لهم قلوب ال يفقهون بها' ولهم أعين ال يبصرون بها' ولهم آذان 

 (.135ال يسمعون بها' أولئك كاألنعام بل هم أضل' أولئك هم الغافلون'{ )األعراف

 ذلك وأن هذا التذكير المستمر لبني آدم على مسار التاريخ:

رونا آخرين' ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون' ثم أرسلنا رسلنا تترى' كلما }ثم أنشأنا من بعدهم ق

جاء أمة رسولها كذبوه' فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث' فبعدا لقوم ال 

 (11..12يومنون'{)المومنون

قة قوله وهذا المعنى للذكر الذي أشرنا إليه من سورة األعراف، كل هذا متطابق ومتناسق مع معنى وحقي

 تعالى من نفس السورة:

 (41}ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يومنون'{)األعراف

}تلك القرى نقص عليك من أنبائها' ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليومنوا بما كذبوا من قبل' 

ا أكثرهم كذلك يطبع على قلوب الكافرين' وما وجدنا ألكثرهم من عهد' وإن وجدن

 (.141-144لفاسقين'{)األعراف

( من التفصيلومن هذه الصلة واالرتباط يمكن كذلك تحديد وتأطير المعنى الذي تدل عليه كلمة ولفظ )

سورة )فصلت( ومن اآلية األولى من سورة )هود(. فإذا كان اإلسقاط أو الوجه اللساني أوليا إلدراك 

للرسالة وإلنزال الكتاب مع المنزل والمرسل إليهم، فالتفصيل ليس المعنى التناسبي والتطابقي أو التوافقي 

يقتصر على هذه الجهة فقط، بل هو شمولي وكلي، وهو مما يمثل بعدا ووجها إعجازيا، وآية موصولة 

 بمضمون اآلية من سورة هود، وبالتعيين بقوله سبحانه وتعالى:}فصلت من لدن حكيم خبير{.

أساس في العلم والحق المبين أن نعتبر هذه المعاني والحقائق اللسانية من  وإذا حق لنا إلى حد بعيد من

( مفاتيح الفقه والقراءة الصحيحة لكتاب هللا تعالى العلي الذكر( و)الكتابداللة هذه الكلمات واأللفاظ ك )

د عنصر ( منها ومن أسس وأركان ناظمتها كمنظومة متسقة بيانيا ال يتم تحديالتفصيلالحكيم، فإن لفظ )
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منها إال من خالل كل العناصر كدال عل حقيقة واحدة. وكما سبق ذكره ووجب األخذ به، فمصداقية هذا 

التوجه من النظر والبحث الدراسي:}ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون'{)آل 

والمتبوئة منزلة الحق الذي ال  (، مصداقية هذه الدراسة هي في األقوال التفسيرية المعتبرة39عمران

شبهة فيه، وهي في الحق ليست منه، ما هي بوحي فال ترد، وإنما أقوال رجال ممن خلق هللا ليسوا برسل 

وال أنبياء، رجال بشر يخطئون ويصيبون، وإمكان الخطإ والصواب عليها سواء. فمكمن إشكالها في 

الرجال والعلماء، كأن يكون واحدا من الصحابة عموم االعتبار أنها صادرة فيما له علو في طبقات 

رضي هللا تعالى عنهم أو التابعين أو أحد من أكبر وأجل علماء األمة وأئمتهم؛ فغالب االعتبار وجله حيث 

إذا سمع أو قرأ أحدهم في كتاب للتفسير قوال هذا مصدره أخذه مأخذ القول الذي ال احتمال للخطإ فيه، ال 

نقد أمر فيه ولو كان للحق برهان بين موجب للرد والنقد؛ وهذا لعمري غلو ال ريب  سبيل لرده البتة وال

وإنما سلك لما سلكه الذين من قبلنا، تلبيس من جهة معايير الحق  !فيه، ما أنزل هللا به من سلطان

حق ودرجات الحقائق، وأول ومبدأ وأد العقل واستعباد الرعية بأن ال قول لهم في األمر وال شأن؛ وال

أمره وشأنه واحد ال يهمل وال يحقر فيه جانب من الجوانب؛ فهو فضاء واحد متسق بعضه مرتبط ومؤثر 

كفر( وكيف كان الكيد البين  نببعض. ثم إننا قد رأينا ما كان من أمر اعتبارهم وقراءتهم ل)كفر دو

المنزلة من الخالق واالستجهال الواضح المغرض، الذي ال شك هو تحريف ألمر الدين وإبطال للشريعة 

جل شأنه الذي له الخلق واألمر؛ لقد كان أهم ما اعتمدوه وتوسلوه هو استجهالهم العتبار الناس وجلهم 

 208!ولو خالوا أنفسهم من أهل العلم، بأن األثر مسند لعبد هللا بن عباس رضي هللا عنه

( في القرآن العظيم، هذا لن ابالكتهكذا نستبين إذا أن من لم يتحقق عنده العلم الصحيح بتصريف لفظ )

 ( الذين نزل بهما الكتاب والقرآن الحكيم. الذكر( و)التفصيليكون له علم أبدا وال فقه لمعنيي )

الكتاب واحد والمصدر واحد، والتنزيل يترى على مسار القرون والتاريخ بحكمة وتناسق طورا بعد طور 

نمط حضارتها ومكونات وطابع اجتماعها، ولسانها وأمة بعد أمة، مفصال مناسبا لكل طور وكل أمة في 

وعمرانها؛ وذلك كما قلنا يرى متصال وداال  بحقيقة وواقع االستيعاب والتناسق التام والمحيط داللة 

وبرهانا أنه من عند هللا الحكيم الخبير؛ هو سبحانه وحده الذي يسع علمه وحكمته هذا الكم الالمنتهي من 

المنتهية األبعاد المحيطة والواصلة بين عالمي الغيب والشهادة، فسبحان هللا رب اإلحداثيات الفضائية ال

 !العالمين

 . ( في القرآن الحكيمالتفصيلهذا أو ذلكم هو المؤطر لمعنى )

وإننا ال ندعي في هذا المقام علما فوق علم األولين، ولكن لكل بحث وسعي في الحق من ذي الجالل 

 209مجيد وعلمه مجيد. .< والمنة هبة ورحمة، فالقرآن

 > الفصل العاشر

 ثبات الجوهر 
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كانت نقطة االنبثاق والمدخل إلى حقل داللة وبيان كلمة ولفظة )الكتاب( وكذا إلى إدراك كنه والمعنى 

 الذي نزلت به كلمة )التفصيل( هي الضمير الوارد في أولى آيات سورتي الدخان والقدر:

 (2-1في ليلة مباركة إنا كنا منذرين'{)الدخان }حم' والكتاب المبين إنا أنزلناه

 (1}إنا أنزلناه في ليلة القدر'{)القدر

فقد تبين لنا من الدرس ومستنبط الحق أن هذا الضمير ال يصح واصال ثابتا، ألن صلة االنطباق بين 

ور مسبقا الكتاب والقرآن ليست ثابتة. والضمير في اآلية من سورة الدخان إنما يعود على الجوهر المذك

أي جوهر الكتاب. وقد بينا أيضا وأشرنا إلى التوجيه الداللي بالتحليل والدرس ألول سورة الزخرف 

المتجلي في قوله عز وجل:}جعلناه{ من قوله تعالى:}حم' والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم 

 (.2-1تعقلون'{)الزخرف

تفكير. وننظر مرة أخرى في عموم المعطيات ومطلق المجال كان هذا تمهيدا البد منه إلحكام الحديث وال

 فنرى بأن ثبوتية الترتيب مستفادة من قوله سبحانه وتعالى:

 (22-21}بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ'{)البروج

في الكينونة والصفة المبوأة في سياقها ذاتا خاصاتية، الشأن  الجوهر والجوهريةيحصل به  الضميرإذ 

 (.لوحيتسق ويتناسق مع سياقه كلمة ولفظ )الذي يؤكده و

 كل هذا وكل ذلك في علوه وعلو حديث وحكيم بيانه يدل بساطع البرهان وجلي ما يسأل من الصدقية في

 الدليل والحجاج على ثبوتية الجوهر،جوهر القرآن.

 وإذا كان الترتيب جوهريا، فحقيقة الجوهرية الثبوت. 

 استنباط جلي:

 ، الجوهر ثبوت إفادته الخاصة}محفوظ{ والصفة مير}هو{الض               

 

ذلك أن القرآن وإن كان له في العرف داللة أصل، فقد يدل على معاني تصريفا على مناحي السياقات. 

 ويمكن أن نجمل حقل هذه الدالالت فيما يلي:

زاق، حدثنا معمر كما ورد في الحديث الذي رواه اإلمام أحمد: حدثنا عبد الرمعنى الوحي مطلقا  -1

عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:>>خفف على داود القراءة، فكان 

 يأمر بدوابه فتسرج، فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته، وكان ال يأكل إال من عمل يديه.<<
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به، ولفظه: >>خفف على  وكذلك رواه البخاري منفردا به عن عبد هللا بن محمد عن عبد الرزاق

داود القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، وال يأكل إال من عمل 

 210يديه.<<

 211وأضاف ابن كثير: والمراد بالقرآن هاهنا الزبور الذي أنزله هللا عليه وأوحاه إليه.<<

 كذلك فاإلسمية الوصفية نجدها في لفظ )قرآن( نكرة.

فكل آية هي قرآن، وهذا مما الوحي الذي تنزل على رسول هللا محمد صلى هللا عليه وسلم،  مطلق -2

على معنى اآلية الكريمة:}يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم' وإن تسألوا عنها 

المؤمنين عائشة  وقول أم  (143حين ينزل القرآن تبد لكم عفا هللا عنها' وهللا غفور حليم'{)المائدة

رضي هللا عنها حين نزول براءتها من حديث اإلفك: "وأيم هللا ألنا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأنا 

من أن ينزل هللا في قرآنا يقرأ به ويصلى به، ولكني كنت أرجو أن يرى النبي صلى هللا عليه وسلم 

ا. وأما قرآنا ينزل في فوهللا لنفسي في نومه شيئا يكذب هللا به عني، لما يعلم من براءتي، ويخبر خير

. هذا المعنى كذلك هو الموافق لعدد من اآليات التي تبدو بادئ النظر 212كانت أحقر عندي من ذلك"

مستشكلة في تمثل تركيبها اعتبارا للتشابه الصوري الواجب بين المشبه والمشبه به. لكن علم اللغة 

ص معاني أنحائها وتراكيبها، هو الذي يصحح وسعة الفقه اللساني، وخاصة في معجمها ومستخل

اإلدراك ويزيح ما اشتبه واختلف من ظاهر وعارض اإلشكال كما قد يعرض لغير الموسع علمه 

 وإدراكه المعجمي في اآليتين من كتاب هللا المبين:

}أم يقولون افتراه' قل فأتوا بسورة مثله' وادعوا من استطعتم من دون هللا إن كنتم 

 (39يونسصادقين'{)

}أم يقولون افتراه' قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون هللا إن كنتم 

 (13صادقين'{)هود

فالمعنى هنا: أي مثل هذا الكالم الذي هو كالم هللا تعالى ومثل حديثه وآياته سبحانه، أعظم ببديع بيانه 

 إنه تعالى واسع حكيم.  !وواسع حكمته

لتصريف للبيان في القرآن كثير يؤكد صحته وصحة المعنى الذي يدل عليه، وهو المعنى ونظير هذا ا

الذي ينصرف إليه لفظ القرآن في البيان المكي حين لم يكتمل التنزيل بعد، وأيضا ما جاء على منحى 

سياق قوله عز وجل:}وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وال تعملون من عمل إال كنا شهودا 

(، وأيضا هي الداللة المرتبطة والمتصلة مجازيا باآليتين من سورة 21ليكم إذ تفيضون فيه'{)يونسع

اإلسراء:}أقم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا' ومن 

ر اللفظ (، فإن اعتب35-39الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يرفعك ربك مقاما محمودا'{)اإلسراء

 مجازا في داللته فالضمير داللته على الحقيقة.
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أما المعنى اإلسمي، وهو األصل في البيان، فهو المعنى الجوهري، أي الكتاب الذي أنزل على  -3

. يقول محمد صلى هللا عليه وسلم كما أنزلت التوراة على موسى واإلنجيل على عيسى عليهما السالم

  في تعريف القرآن وتحديده لغة واصطالحا:عبد الرحمان السيوطي رحمه هللا

>>أما القرآن، فوزنه فعالن كالغفران، وهو في اللغة الجمع. وقال الجوهري: تقول قرأت الشيء 

قرآنا إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض. قال أبو عبيدة: وسمي القرآن ألنه يجمع الصور ويضمها 

 أخوذ من قرنت الشيء بالشيء. ويجمع العلوم الكثيرة وأنواع البالغة. وقيل: م

وأما في العرف فهو الكالم المنزل على محمد لإلعجاز بسورة منه، فخرج بالمنزل على محمد 

التوراة واإلنجيل وسائر الكتب، وباإلعجاز األحاديث الربانية كحديث الصحيحين: أنا عند ظن عبدي 

يره أيضا، ألنه المحتاج إليه في إلى آخره وغيره. واالقتصار على اإلعجاز وإن أنزل القرآن لغ

التمييز. وقولنا بسورة منه هو بيان ألقل ما وقع به اإلعجاز، وهو قدر أقصر سورة كالكوثر أو ثالث 

آيات من غيرها بخالف ما دونها. وزاد بعض المتأخرين في الحد:>المتعبد بتالوته< ليخرج 

 213المنسوخ التالوة<<

وال شك أن الحد أو التعريف ينضبط في العلم بضوابط ما يختصه موضوعنا هنا هو التعريف، 

محددة معلومة، وليس من بعد اإلخالل بها إال اإلخالل ببناء الحق في القول وما يبنى عليه، وإن 

الحق لهو ناظم السمع والبصر والفؤاد. إن التعريف الذي قال به الجوهري، وهو المستشري تقليدا 

ح ال من بل إنما كان سوقه إياه تقريرا له، هذا التعريف ال يصرى عدم اعتراض السيوطي عليه، ويُ 

العقلية، وال كذلك من جهة كلماته ومادته المعجمية. فمن المعلوم عند كافة  جهة مكوناته التقعيدية وال

، عند أهل العلم جميعا أن التعريف أقسام وأعجميهم األولين منهم واآلخرينأهل العلم عربيهم 

يز بينها لم يكن لك في حقل ضبط الحقائق والمدركات شيء. فأعالها في عموم متدرجة إذا لم تم

األشياء التعريف بالجوهر والذات، ثم يليها ما هو بالخاصات المميزة وبالتمايز الجوهري ومبدإ 

االختالف، ثم باألمثال وبغير ذلك من المحددات والمعرفات. ومعلوم كذلك عندهم أنه إذا تم التحديد 

أو الجوهر فال حكمة وال سبيل باعتبار معايير التعريف في سوق وذكر ما دون ذلك من بالذات 

المحددات والمعرفات. وإن حصل ذلك فينم عن عدم اإللمام وعدم الضبط لهذه المعايير التي أهمها 

 الوضوح واالقتصاد، فال يتم التعريف بالمبهم وال هو يرجح على المختزل.

ثم احتاج إلى تمييزه عن بعضه، أي عن األحاديث القدسية، فهذا كله علته  أما قوله:>الكالم المنزل<

 التفاقم وهو نتاج اإلخالل بالميزان بدءا، ذلك أن القرآن صريح التعريف في التنزيل ذاتا وجوهرا.

كذلك إذا كان إسم اإلشارة و الضمير من المعارف، وهو أمر أيضا مجمع عليه بين عقول البشر ومن 

بارات اإلدراكية عند علماء النحو العرب والالتين من قبلهم، فإنه مما يفيد ويكفي في أهم االعت

جوهرية التعريف للقرآن قوله عز وجل:}إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المومنين الذين 

ى ( وقوله تعالى:}ومن الليل فتهجد به نافلة لك عس5يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا{)اإلسراء

 (.35أن يبعثك ربك مقاما محمودا'{)اإلسراء
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هذا وال يعترضن ويقول قائل أن القرآن معناه هنا الوحي الذي يتنزل على محمد صلى هللا عليه وسلم 

حين تنزله، إذ هو هنا محدد ومتضمن في معنى الكتاب الدال عليه لفظ )القرآن(؛ وألجل ذلك كان 

محمد صلى هللا عليه وسلم. وهذا الربط والوصل بين التعريف األصح هو: الكتاب المنزل على 

القرآن بمعنى الوحي إلى القرآن بمعنى الكتاب، أي الجامع للوحي، والذي تدل عليه اآلية من سورة 

 البروج، كذلك تؤكده وبنفس القوة في المعنى ومتين التركيب اآلية أو اآليات من سورة الواقعة:                    

مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب }فال أقسم ب

 (91..39مكنون{)الواقعة

}مكنون{ كلها على هذا التوجيه والمنحى  فعناصر البيان من الضمير في }إنه{ و}كتاب{ والصفة

ده التركيبي في جوهرية القرآن كنقطة مرتكز لكل الداللة. كذلك فاإلعجاز من حيث النظم ما كان لوح

 الغاية في حد ذاته، بل الغاية من إنزال الكتاب والرسالة العمل على القانون والحكم الذي نزلت به:

}وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه' فاحكم بينهم بما أنزل هللا 

ولو شاء هللا لجعلكم أمة وال تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق' لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا' 

واحدة' ولكن ليبلوكم فيما آتاكم' فاستبقوا الخيرات' إلى هللا مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه 

تختلفون' وأن احكم بينهم بما أنزل هللا' وال تتبع أهواءهم' واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل هللا 

هم ببعض ذنوبهم' وإن كثيرا من الناس لفاسقون' أفحكم إليك' فإن تولوا فاعلم أنما يريد هللا أن يصيب

 (42..44الجاهلية يبغون' ومن أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون'{)المائدة

 وكذلك أتى البالغ في هذا لئال يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل في قوله تعالى العلي العظيم:

منذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين }كان الناس أمة واحدة فبعث هللا النبيئين مبشرين و

 (.211الناس فيما اختلفوا فيه'{)البقرة

 اآليات من سورتي الواقعة والبروج:

 }إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون{

 }بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ{

ل( وباعتبار سورتي الواقعة والبروج مكيتين وورود لفظ )القرآن( في عدد من السور المكية ب)ا

للتعريف العهدي، بل وبصفات دالة على الجوهرية والثباتية كقوله سبحانه من سورة يس:}يس' 

(، هذه اآليات ومركزها االستداللي آيات الواقعة والبروج هي القوية في 1والقرآن الحكيم{)يس'

ن وما االستدالل على ثبات الترتيب بثبات الجوهر. وكل ما جاء به العلماء من أقوال في هذا الشأ

أوردوه مما يعد عندهم أثارات من العلم  ليس يعتبر دليال جليا مكينا إذا ما عرض على الميزان 

العلمي في تمام حقيقته، وإنه باإلمكان الوصول إلى إثبات الثبوتية وتقريرها انطالقا من الجمع بين 

سق الذي هو المقصد حقيقتي الترتيب والحكمة كما جاء في أول سورة يس، والترتيب اعتبارا للتنا

والغاية في االستدالل، ويكون هذا بنهج طريق ومسلك استداللي آخر، أي من االنطالق بالتسليم به 

 وتقريره ثم البرهنة على عدم جواز غيره وما يناقضه.
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كذلك سوف نرى أن هذه األقوال واآلثار ليست فصيحة وبينة في بيانها وقولها. ويرى ذلك لصعوبة 

لقول وعدم حصول تصوره وإدراكه حق التصور واإلدراك حتى للمعدودين والمعتبرين األمر ومقام ا

ضمن زمرة بل هم العلماء. واألصل في ذلك وتفسيره هو طبيعة اإلدراك البشري ومدى سعة طاقة 

وقوته العقلية، وتصوره المحدود للحقائق ولألشياء، ولهيآت الوجود، وجود الموجودات والجواهر 

لصيغ ذلك كله وأبعاده، فهو في جله ال يتصور كائنا وذاتا إال في نقطة معينة متحيزا في والكائنات، و

حيز من الفضاء المادي، وفي زمن ولحظة من الزمن معينة، وهذا ما تترجمه ما ظاهره هكذا 

تناقضات واختالفات، وهي في حقيقتها غير ذلك، وإنما تصورنا وإدراكنا لها وأفئدتنا التي نلتقط بها 

 214ونتماس بها مع الوجود كما نتماس بالسمع واألبصار هي العلة المفسرة لذلك.<

وهنا ال مندوحة عما يقتضيه النصح العلمي بخصوص سوق الجابري ما مرة وحمله بغير وعي وال 

استيعاب لهذه اآلية من القرآن العظيم:}لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية 

(؛ فالفحوى الداللي ليس ما حجز الجابري 21تلك األمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون'{)الحشرهللا' و

فيه مدركه وحصره في األثر اللفظي والسمعي وإن كان ذلك من حقيقة كمال القوة واإلعجاز في كل 

ن؛ إن المثل مناحيه، وإن هذا المحمول الداللي ليس فيه مجاز حتى يبتعد الجابري عن داللة اللفظ المبي

هنا على معنى وحقيقة النسق الحق، وإن الخشوع هو الخضوع والتصدع التحمل الكامل لألمر واالئتمار 

بالحق المنزل في القرآن؛ فذلك مستنبطه الفلسفي والعقلي الوجودي على غرار ما مات عليه الفيلسوف 

أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم، الحق سقراط، أن يأتمر العاقل بما نزل من الحق وال يكونوا كالذين 

وأكثرهم فاسقون، وهذا هو بالذات الجوار القبلي لهذه اآلية الكريمة، فالفسوق هو الخروج عن أمر هللا 

تعالى. أال إن الجبل في تكوينه وكيانه ذراته وأنوية هذه الذرات ونيكليوناتها قيوميتها بالحق، وهو الحق 

نية مفصال عربيا مبينا؛ فهذا المثل لو تفكر فيه العاقل لما كان لغير المنزل في القرآن على صيغة لسا

 شرعته ولمنهاجه الوجودي أدلوجة كانت أن يستبدلها بالحق.

إن الخوض في تعريف القرآن الكريم ومفاهيم 'الكتاب' و'التفصيل' و'الذكر' وترتيب السور والمسار 

و وال الجابري وال للتفكير المستعبد لميشيل التماوجي للقصص، ليست متروكة لمطلق رأي زيد وعمر

وجاك؛ إنه الحق من ربك وإنه على مواقع النجوم، والحق فوق الزمان والمكان. وكذلك فاألمر هنا شأنه 

شأن علمي خالص، إما النسق العلمي المتفق عليه في المناهجية ومتعارف العقل العلمي والفلسفي، وإما 

لقول يحسبه صاحبه والسوق كساد لرواج بضاعته، يحسبه فكرا وعلما أن يكون دونه من مسترسل لغو ا

 : 215وما هو منه يقينا؛ وهذا مبلغ بناء القول عنده في المفاهيم المحورية
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 !!! فما هكذا تتناول الطروحات وتقام الصروح العلمية

.             .              . 

 !المستقر بين 'أم الكتاب' و'اللوح المحفوظ'اختالط المفاهيم األساس عند الجابري: الخلط  -3

وأخرى فالقرآن والكتاب انطباقا به هما الحق والحق كامل ثابت؛ فأول الفقه والتصور العلمي والفلسفي 

هو ثبوتية جوهر الحق، ثم إن االشتراك اللفظي هو من أوليات النشأة البيانية عند الطفل في التعليم 

 البياني.

لكن هذه المرة لخطإ استقر تقليدا  ،ه وما عتم حتى اتضح وأسفر عن تبعيته التقليديةذلك، ثم لم يكن أمر

( بالقراءة بالخفض، والتي 22-21في قراءة قوله تعالى:}بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ'{)البروج

ظاهر اختالفها عند المفسرين ولم يجدوا عنه مصرفا. ولئن كانت العلة في ذلك كمنت في االنحباس 

معجمي األحادي في المادة البيانية المركبة 'اللوح المحفوظ' بهذين العنصرين واللفظين ل'لوح' ولصفة ال

'محفوظ' الذين غلب اقترانهما على ذات الداللة، ليس ينصرف المعنى بشدة وغلبة تردده البياني في العقل 

مستقيم في التفسير، وليتبين إال إليه، فإن التناقض واالختالف ظاهر وبين على مستوى إيجاد قول سوي 

  أن القراءة بالرفع كما قرأ نافع من المدينة وابن محيصين هي الحق وفاقا للحق. جاء في تفسير القرطبي:

في لوح محفوظ أي مكتوب في لوح . وهو محفوظ عند هللا تعالى من وصول الشياطين إليه . وقيل : هو >

:روى الضحاك عن ابن عباس قالأم الكتاب ; ومنه انتسخ القرآن والكتب . و  : 

اللوح من ياقوتة حمراء ، أعاله معقود بالعرش وأسفله في حجر ملك يقال له ماطريون ، كتابه نور ، " 

فيه كل يوم ثالثمائة وستين نظرة ; ليس منها نظرة إال وهو يفعل ما  -عز وجل  -وقلمه نور ، ينظر هللا 

ي فقيرا ، ويفقر غنيا ; يحيي ويميت ، ويفعل ما يشاء ; ال إله إال يشاء ; يرفع وضيعا ، ويضع رفيعا ، ويغن

"هو  " 

وقال أنس بن مالك ومجاهد ، إن اللوح المحفوظ الذي ذكره هللا تعالى في جبهة إسرافيل . وقال مقاتل :  . 

أمورهم اللوح المحفوظ عن يمين العرش . وقيل : اللوح المحفوظ الذي فيه أصناف الخلق والخليقة ، وبيان 

.، وهو أم الكتاب   

  :وقال ابن عباس : أول شيء كتبه هللا تعالى في اللوح المحفوظ
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إني أنا هللا ال إله إال أنا ، محمد رسولي ، من استسلم لقضائي ، وصبر على بالئي ، وشكر نعمائي ، " 

م يشكر نعمائي ، كتبته صديقا وبعثته مع الصديقين ، ومن لم يستسلم لقضائي ولم يصبر على بالئي ، ول

".فليتخذ إلها سواي    

:يتوعده ; فكتب إليه ابن الحنفية -رضي هللا عنه  -وكتب الحجاج إلى محمد بن الحنفية     

بلغني أن هلل تعالى في كل يوم ثالثمائة وستين نظرة في اللوح المحفوظ ; يعز ويذل ، ويبتلي ويفرح ، " 

".سك ، فتشتغل بها وال تتفرغويفعل ما يريد ; فلعل نظرة منها تشغلك بنف   

وقال بعض المفسرين : اللوح شيء يلوح للمالئكة فيقرؤنه . وقرأ ابن السميقع وأبو حيوة قرآن مجيد على 

: )في لوح محفوظ( بالرفع نعتا للقرآن؛ أي بل هو قرآن مجيد في اإلضافة ; أي قرآن رب مجيد . وقرأ نافع

 لوح محفوظ.

عتا ل"لوح".<[ )بالجر( ن523الباقون ]ص:  

 

فأقوال المفسرين جميعهم على هذا القول الذي ينقض بعضه بعضا من حيث اإلثبات في مقام ليس ينبغي 

فإن التفسير كما جاء في األثر السديد، إنما هو الرواية  من التساهل وال االستهانة بأمره؛ فيه أبدا أية نسبة

استقر تقليدا، بيد أنه انبنى عليه التفسير كله، التقليد  عن هللا تعالى. وهذا اإلصغاء التقليدي مثله كمثل ما

على قول اسم أو أداة اإلشارة في أول آية سورة البقرة }ذلك{ من قوله تعالى}ذلك الكتاب{ بأنها على 

االستعارة المعجمية بداللة "ذلك" على "هذا"، مما بينا خطأه، وأثبتنا بهدي العلم والبرهان الساطع المكين 

مجاهد فيه في أحد قوليه بأن "ذلك" على الحقيقة هو الصحيح الموافق للحق، وأن }الكتاب{ في كون قول 

اآلية معناه أم الكتاب. وكان ذلك هو الحقيقة المرتكز لكل المفاهيم مفاتيح الكتاب وعلم التفسير كما أسهبنا 

ج'؛ هذا المفاهيم التي أتى الجابري وأفضنا في بيانه في الجزء الثالث من 'تذكرة العلماء في الربانية والمنها

 ليعرض لها بنحو مفتقد ألي نسق منطقي يعطي لقوله في ذلك صفة القول العلمي.

و'التفصيل' كمفهوم مفتاح من هذه المفاتيح، وهذا من كنه وسر المناعة الذاتية للعلم الحق، هو الذي يكشف 

لإلنساني في مكونه البياني والمعجمي، اختالل بنية هذا القول والتصور المعجمي للعارض الطبيعي 

ولنأخذ قول الجابري
216

:  
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إن األمر في تبيان هذا الخطإ المستمر، والذي في حقيقته هو تبيان لخطر التقليد من جهة وخطر البيان 

سواء بشيوع معنى واحد من متعدد معاني الحقل الداللي  ،في شيوع استعمال وتمثل معين للفظ معين

وقد نبه الجاحظ إلى هذا وابن تيمية سوقا لقول أحمد بن حنبل غفر هللا  .و بتحريف لمعناه أصالالمعجمي أ

قال ابن حنبل كون أكثر االختالف إنما منشؤه ومرجعه  وإياهم وجميع المؤمنين والمؤمنات؛لنا ورحمنا 
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م قوله على العلمي وأقاللغة والبيان. قلت إن األمر في هذا ليسير لمن أسلم وجهه هلل تعالى في سلوكه ا

 لكم الحق والميزان مما أداته العقل والمنطق:}وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا' وجعل

( فالفؤاد متضمن للعقل وللقوة الناطقة. فليس خالف 39السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون'{)النحل

ما كان ومما هو كائن ومما سيكون، كل ذلك في أن هناك جوهرين وشيئين مختلفين، األول هو المقدر م

 :217كتاب، إن ذلك على هللا يسير، وأما كالم الجابري تعليقا
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ومعاييره  ،إن هذا لكالم يسفر عن المسافة التي تفصل بين هذا الرجل وبين مجال هذا العلم وآلياته

وإنما نحن هنا نبين ما  في ذلك.حكم وتحديد القيمة ال جدل وذلك وحده كاف وكفيل لل وأدبياته وبيانه.

وكل آتي الرحمان عبدا. إن الجابري هنا ال يدرك أنه  ن تبصرة وتوصية بالحق بين العباد؛عسى أن يكو

ينفي حقيقة من أم حقائق العلم األول واآلخر التي أجمع عليه العالمون من األولين واآلخرين، ذلك أن 

 هو 'حقيقة علم هللا تعالى'.مفادها وفحواها بالمعنى المعلوماتي الصرف 

.                 .                 . 

 سؤال الكفاءة العلمية للجابري وسالمة النطق الداخلي -4

وأما المكونات التقييمية في هذا الكالم فهي أوال: المكون البياني الذي تناول به الكالم في الموضوع  

دير باإلشارة[، وقوله 'أن هذا الحديث لم يرد ال في صحيح الحديثي بهذا التركيب والمادة اللفظية ]والج

لجهله التام  لرجل ليس من أهل الدار يقينا،البخاري وال في صحيح مسلم، وقد ورد ...' فهذا يبين أن ا

بمعاييره وقاموسه الذي يكشفه بيانه وطبيعة لغته. الثاني: الخلط بين البيان عن الحقيقة والحقيقة ذاتها، 

الذين يميزان بين  ،حام المواد السلبية في مخيال وتمثل المتلقي على حساب العقل والمنطقوليجة إلق

مما بيناه في عدة مواضع بخصوص الفكر والفلسفة الخالصة للفارابي  ،حقيقة علم هللا تعالى والتعبير عنها

ذا التعبير:>العرفانيات وابن سينا رحمهما هللا تعالى. بالطبع نعني هنا قوله واأللفاظ التي اعتمدها في ه

اإلسالمية الصوفية والشيعية ... الهرمسي الغنوصي ... وظفته اإلسماعيلية في فلسفتها الدينية السياسية< 

وافتقاد  ،ن بكل مرفق من مرافق ومناحي العلم الشرعيومن قبله جهل بيّ  ،وهذا أسلوب دجلي سفسطائي

 صدق القول والعلمية بوضوحها وأنساقها العقلية. لكل شرط به يحصل الكون الفلسفي. بل ها هنا مقام

هذا الجوهر األول الذي هو علم هللا تعالى المكتوب، هو كما تواطأ البيان العلمي بشأنه "اللوح المحفوظ". 

والبيان اإلنساني السوي والعاقل، أو كذلك ينبغي أن يكون، هو موجه في حركته برائز العقل والميزان، 

وأن ال داللة إال بالسياق  حقيقة االشتراك المقابل للترادف،دي للحقل الداللي، المكافئ لحيث اإلمكان التعد

وال يستقيم مع الوظيفة البيانية  ،كما هو المقول الجوهري عند الجرجاني. بمعنى أن ال يقبل عقال وعلما

كما معنى األمة أو للغة اإلنسانية في تعبيرها عن الالمحدود والمنفتح، أن ال يحمل مثال معنى اللوح 

 الكتاب أو العهد أو الصراط على معنى واحد، أو على المعنى الذي اعتدنا أو غلب وروده عليه.

هو هذا األصل واألم لكل الكتب المنزلة على أنبياء هللا ورسله عليهم الصالة  ،الجوهر والشيء الثاني

 والسالم شريعة للعباد.

 اختالفهما وتمايزهما، فذلك متجلى القانون الكوني لالختالف. فهذان جوهران وحقيقتان الكل متفق على 

والحقيقة أو الجوهر الثاني هو المعني والمنطبق في التحديد بالشطر األول لقول الجابري أعاله: >هذا 

من جهة . . . والمقاصد والغايات< ولكن بالطبع مع اإلشارة إلى الخلط الواضح المبين الذي وقع للرجل 

ين الحقيقتين، حقيقة أن ال إله إال هللا، وحقيقة كتاب هللا تعالى؛ فاألولى بالتأويل والفقه البياني أي لعقله ب

في معراج التنزل لهيآت العلم والمعرفة هو إسم الجالل "هللا"، والثانية هي حكم هللا تعالى ودينه وشرعه 

ط المبين الذي وقع صيل". وهذا الخلالحكيم، المنزل تناسقا مع طور التزيل وذلك هو مفهوم وحقيقة "التف

غمره وغشاه تفكيريا، يوشك أن يذهب ويختلط عقله تلقاه وينطق ويتلفظ بكالم يوشك من للكاتب جعله 
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بذهوب اتزان الفكر مجاراة له، وذلك قوله:>العقيدة تقتضي اإليمان بكل ذلك، لكن على الجملة وليس 

دراك فحسب له عالقة بتوجيه الفكر، بل يعتبر من مظان على التفصيل< فهذا لم يعد في معايير علم اإل

هذه المادة ذات لو ة للقارئ والمتلقي لهذا الخطابالتأثير على سالمة األسس العقلية للقوة الناطقة والتفكيري

ليس وراءه عقل فهذا الخلط وهذا القول  ؛البنية المختلة اختالال بحسب المنطق المنهاجي واإلدراكي

ني والوجودي للعقل.  فاإليمان وقوله تعالى في اآلية من غاية سورة البقرة، هو قيمة بالمفهوم الكو

حقائقية من بين قيمتين وموقف وجودي معين، محدد به صنف معين، صنف المؤمنين، والقيمة الحقائقية 

عنده، موضوعها مقول ال'هل'، وهذا ال ينبغي له وال يجري فيه إال عند من اختل ميزان المنطق والعقل 

 .ال تجري فيه أحكام اإلجمال والتفصيل، إنما ذلك يكون في موضوع مقول ال'ما' وال"كيف' وال'لم'

وإذن ال يفسر هذا االنتقال الالمنطقي والالعقالني في منطوق الكالم، بجعل موضوع مقول ال'هل' الذي 

الناطقة السليمة للعقل  هو موضوع اإلثبات والنفي موضوعا لإلجمال والتفصيل، الذي يرتبط في القوة

اإلنساني السوي بالمضمون والمحتوى إال بحصول انفصال، كما نبهنا إليه من قبل، على مستوى الربط 

الدماغي بين المواقع الثالثة، المنطقة التحليلية والذاكرة والمنطقة التجميعية. ومهما يكن التحليل لهذا 

صورة واضحة له، فإن المؤكد حصول اختالل بفعل  االضطراب في التفكير، والنطق الداخلي والخارجي

انجذاب لفظي تزامن مع آن تغييب كلي أو ضمور وضعف السيطرة والمركزية العقلية في العملية 

ألن البياني يشترط الشرط  التفكيرية؛ ذلك أن هذا االنتقال لم يتم إال عبر المكون اللفظي، وليس البياني،

النقاط والروابط االتصالية بين المواد المعجمية ل'اإليمان' و'الكتاب' العقلي والمنطقي، وتحديدا عبر 

و'التفصيل'. فاإليمان محدد باألصول في الحديث الجبريلي بأنه اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله 

كما اإلسالم محدد بأركانه الشهادتين والصالة والزكاة وصوم رمضان  ،واليوم اآلخر والقدر خيره وشره

بيت هللا الحرام حال االستطاعة. فاإليمان الذي عناه أو كان في االعتبار األول عند المتكلم بعيد كل  وحج

البعد، بل ال واصل منطقيا، والتفكير اإلنساني يسلك مسالك منطقية متصلة ومترابطة ال تجد فيها عوجا 

ذا وبين الذي عرضه الجابري أو وال اختالال فطرة هللا التي فطر الخلق عليها، ال واصل وال رابط بين ه

، والحديث عن اإلجمال والتفصيل تصال موضوعاتي وال منطقيعرض له على حين غرة من غير ا

للكتاب، إال أن الكتاب جاء شرط اإليمان به، أي بحقيقة إثباته، مكونا لشرط اإليمان. فواضح أن االتصال 

ان بيانه االنتقال الخارق للعادة التي قانونها كان خارج العقل، وال يكون عند عاقل سوية ناطقته وميز

الكوني االتصال. االتصال لم يكن، وكأنما امحت األبعاد والجهات كلها وبقي الغطاء اللفظي، إال عبر 

 لفظة 'الكتاب' المشترك معجميا مع االنفصال العقلي التام، وهلل تعالى في خلقه شؤون، وهللا عزيز حكيم.

نين مختلفان أن هناك حقيقتين وشيئين وجوهرين مختلفين، األول الكتاب الذي كتب قلنا إن الجميع وال اث

فيه كل شيء، وهذا مؤصل إثباته بثبوت حقيقة علم هللا تعالى العليم الحكيم من غير اعتبار الختالف 

لة التي البيان في ذلك وتوظيفاته؛ فهذا هو الذي سمي باللوح المحفوظ. والثاني هو الكتاب أم الكتب المنز

 نزل الزبور والتوراة واإلنجيل والقرآن تفصيال له، فهذا هو أم الكتاب.

فالكتابان مختلفان، األول حقيقته علم، علم كل شيء؛ والثاني حقيقته قانون وشرعة مفصلة على كل  وإذن

 (44طور تاريخي استخالفي:}لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا'{)المائدة

نقول بأن أم الكتاب أصل التنزيل فيه علم كل شيء مما هو مقدر الكون،  وإذن ليس يصح وليس يعقل أن

وال أن نقول بأن الكتب المنزلة هي تفصيل للوح المحفوظ الذي هو علم هللا تعالى مكتوب فيه كل شيء. 
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اب وهذا مثله الخطأ بفعل االنحسار المعجمي أوال ثم التقليد ثانيا في قراءة قوله تعالى:}ما فرطنا في الكت

 ( الذي يحمل تقليدا شائعا خاطئا على داللة القرآن.35من شيء'{)األنعام

هكذا يتبين لك مدى االختالط ومدى عدم انضباط المفاهيم عند الجابري، حتى إذا انساق لبعض النسق 

من القول كأنما اللغة هي التي تتكلمه على مقول ميشيل فوكو، وحسبته على بينة من عقله ومما يقول 

ر األول أعاله، وظننت الرجل قد فهم وفقه معنى التفصيل، سرعان ما انتقض كل ذلك، فنقض كالشط

الشطر الثاني من كالمه أوله كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فها هو لم يلبث يسيرا حتى نجده 

مكتوب  يقول: >ثانيا هناك إجماع بين المفسرين على أن اللوح المحفوظ كتاب كتب فيه كل شيء وأنه

بلغة غير بشرية، وعليه فإن تفصيل القرآن للكتاب)بمعنى اللوح المحفوظ( معناه التعبير عنه بلسان 

 عربي مبين.< . . .

         .                .      . 

 اإلشكال اإلدراكي للجابري وضيق األفق الفلسفي -5

الرؤية في المعراج، ومن قبلها عن  إنه ألمر عجيب، وإنها لعجيبة قوله كما تساءل من قبل عن إشكال

 كالم هللا تعالى، قوله إفادة معلوماتية تفلسفية: >وأنه مكتوب بلسان عربي مبين<

ولئن كان هذا هو التأطير وأصبح واضحا موضع العقل الجابري في السلم اإلدراكي، فإنه قد غدا الزبا 

ذكر النعم مما هو من معلوم ومعهود  تبصرة العباد في حقيقة البيان مما جاء في القرآن مختصا في

المخاطبين به، حتى ال يبقى شبهة مما قد يكون واردا في الغرض الباطني بحسبان قدر عقل الجابري من 

 :218سوقه لكالم الشاطبي

 

فقد انتبه العلماء الراسخون في العلم منهم إلى هذا الحيز الفقهي الفلسفي لما قد يكون فيه من مثار 

اكلة من قال باإليهام وعدم الحقيقة ولكن خيل لهم أمر المعجزات، فإن البيان في هذا الشبهات على ش

( "فيها ما ال 44وسيط مشترك لعوالم متباينة إطالقا:}يوم تبدل األرض غير األرض والسماوات'{)إبراهيم

ات عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر"، بمعنى على عقل بشر. هو اشتراك بياني لعالق

تحاكي صنفية؛ ألن عالقة األشياء باألسماء ليست في التأويل، سواء بالمعنى الرجعي أو المعنى المآلي، 
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ليست عالقة قصرية. وهذا يفسره ويكافئه سبق اللغة ألنها المنتهى واألصل كذلك للحقائق الوجودية 

ف أشياء مشتركة في إسم ولمنتهى تأويلها الوجودي. فاألسماء في البيان المطلق األم تدل على أصنا

مختلفة العوالم والنظمات الوجودية، وهذا هو البعد ما بعد المجازي أو قل هو األس األعلى للمجاز 

اللغوي، كوسيط تأويلي فقهي فلسفي للوجود، وهو عينه المدخل البياني األمثل للظاهراتية كتأويل 

للوجود.
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 عشر الفصل الثامن

 هللا تعالى والتكذيب بمعجزات الرسول صلى هللا عليه وسلم بين اإليمان واإللحاد في آيات

 

اإلشكال المستمر للحاجز البالغي والقصور اإلدراكي والفلسفي عند الجابري: الجابري خارج  -1

 الكينونة العلمية

وليس  ووجودا. البالغة والمنطق شرطان الزمان ال ينفك التفكير السوي ومنطوقه مشروطين بهما عدما

ن سعة األفق اإلدراكي ما هي إال امتداد متصل انبثاقي لهذين األساسين، وهو ما يعبر عنه من شك أ

 عموما وإن تقليدا لفظانيا عند الكثيرين من غير استيعاب وفقه، يعبر عنهما بعنصري 'العقل' و'البيان'.

 :219يقول الجابري في موقف واضح في معجزات محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
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فقول الجابري وكلمته التي هو قائلها واضحة صريحة ال شعرة زاوية تأويل فيها ومن ورائهم برزخ إلى  

يوم يبعثون؛ بل وإن نفسه وباطنه قد أعاد الكرة ليظهر ما حاول أن يبعده في أول الكتاب من تقوله 

العلماء ورثة األنبياء؛ ووصفه الحق الحجة على العالمين بالتراث؛ فالسنة مبينة لما أنزل من الكتاب، و

 وهم الربانيون من هذه األمة الذين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.

أما بخصوص اآليات المبينات من سورة العنكبوت، فمنحى حاملها الداللي هو نفسه حامل منحى الداللة 

دلتنا فأكثرت جدالنا فائتنا بما تعدنا إن كنت من في اآليتين البينتين من سورة هود:}قالوا يا نوح قد جا

( وقوله تعالى في قصة هود 33-32الصادقين' قال إنما يأتيكم به هللا إن شاء وما أنتم بمعجزين'{)هود

عليه السالم وقومه:}قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين' قال إنما العلم عند 

(، وقوله تعالى:}وكذلك أنزلناه 22-21كم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون'{)األحقافهللا  وأبلغ

حكما عربيا' ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من هللا من ولي وال واق' ولقد أرسلنا 

لكل أجل رسال من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إال بإذن هللا' 

(؛ فكيف للجابري إذا كان دون هذا الشرط البياني والفقه في كتاب هللا تعالى، أنى له 35-39كتاب'{)الرعد

  !التصدي لدراسته والخوض في أمر عظيم؟؟

هو ليس بكفء له يقينا؛ بل وإن هذا التعبير:> وقد أفصح النبي صلى هللا عليه وسلم عن هذا المعنى في 

لم< ليبين المسافة بين الرجل وبين هذا الشأن. فالحديث أخرجه البخاري حديث ورد في صحيح مس

ومسلم والنسائي في 'التفسير' وفي 'فضائل القرآن' وأحمد وأبو نعيم في 'الحلية' والبيهقي في 'الكبرى' 

 .220وفي 'الدالئل' و'البغوي' في 'شرح السنن'

ته هو أنه ذهب في االتساع اللغوي، وإن والعجيبة التي تنضاف إلى عجائب الجابري وطرائفه ومفارقا

مذهبا عجيبا ال يجيزه ميزان مطلق البيان اإلنساني، ليس ذهب كان لالتساع في اللغة وجوه جائزة، 

فحسب للسان العربي، بل لأللسن جميعا، فأعطى للتحريف معنى غير الذي له، وللترجمة معنى ال تقبل 

يبغي عن حصر داللة 'إنما' في الحديث النبوي الشريف أعاله به كل القواميس اللغوية. في حين نجده ال 

لهذه المادة المعجمية حقل متعدد المناحي الداللية؛ منها إن ؛ وال يبغي عنها بديالفي معنى 'الحصر' 

الحصر والتخصيص واالستدراك واإلضراب واالستثناء المنفصل وغير المنفصل. ولقد قلنا من قبل أن 
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فتق شرنقة البعد البالغي عنده مما جعلناه وأسميناه بالعارض البالغي. يقول ابن الجابري قضى ولما تت

 حجر العسقالني رحمه هللا في شرحه لصحيح البخاري رحمه هللا في هذا:

أي إن معجزتي التي تحديت بها الوحي  ( : ) وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه هللا إلي ولهوق>  

ما اشتمل عليه من اإلعجاز الواضح ، وليس المراد حصر معجزاته فيه الذي أنزل علي وهو القرآن ل

وال أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمه ، بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون 

غيره ، ألن كل نبي أعطي معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره تحدى بها قومه ، وكانت معجزة كل 

بالعصا على صورة ما موسى فجاءه فرعون بة لحال قومه كما كان السحر فاشيا عند نبي تقع مناس

الموتى وإبراء عيسى يصنع السحرة لكنها تلقفت ما صنعوا ، ولم يقع ذلك بعينه لغيره وكذلك إحياء 

األكمه واألبرص لكون األطباء والحكماء كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهور ، فأتاهم من جنس 

 -صلى هللا عليه وسلم  -بما لم تصل قدرتهم إليه ، ولهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم النبي  عملهم

في الغاية من البالغة جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فلم يقدروا على ذلك . وقيل 

نها ال تخلو عن مثل المراد أن القرآن ليس له مثل ال صورة وال حقيقة ، بخالف غيره من المعجزات فإ

. وقيل : المراد أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله صورة أو حقيقة ، والقرآن 

لم يؤت أحد قبله مثله ، فلهذا أردفه بقوله فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا . وقيل المراد أن الذي أوتيته ال 

أحد أن يأتي بما يتخيل منه التشبيه به ، بخالف غيره  يتطرق إليه تخييل ، وإنما هو كالم معجز ال يقدر

فإنه قد يقع في معجزاتهم ما يقدر الساحر أن يخيل شبهه فيحتاج من يميز بينهما إلى نظر ، والنظر 

عرضة للخطأ ، فقد يخطئ الناظر فيظن تساويهما . وقيل المراد أن معجزات األنبياء انقرضت 

، وخرقه ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة من حضرها ،  بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إال

للعادة في أسلوبه وبالغته وإخباره بالمغيبات ، فال يمر عصر من األعصار إال ويظهر فيه شيء مما 

أخبر به أنه سيكون يدل على صحة دعواه ، وهذا أقوى المحتمالت ، وتكميله في الذي بعده . وقيل 

، ومعجزة موسى وعصا صالح ماضية كانت حسية تشاهد باألبصار كناقة المعنى أن المعجزات ال

القرآن تشاهد بالبصيرة فيكون من يتبعه ألجلها أكثر ، ألن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض 

  . مشاهده ، والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد األول مستمرا

 . 221<ا في كالم واحد ؛ فإن محصلها ال ينافي بعضه بعضاقلت : ويمكن نظم هذه األقوال كله

 :222وبخصوص شرح هذه الحديث كذلك

وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه هللا إلّي"، الحصر هاهنا يعني: أن القرآن الكريم هو أعظم " :>قوله

ولم تكن معجزاتي أو أعظم آياتي، فكان أعظم ما أوتيه عليه الصالة والسالم هو الوحي والقرآن، 

معجزته الوحيدة القرآن، كما يظن بعض الناس، بل له معجزات باهرة عظيمة كثيرة غير القرآن، 

كانشقاق القمر المذكور في القرآن، وانفجار الماء من بين أصابعه الشريفة ]، وتكثير الطعام له 

ر له، وغير ذلك وألصحابه، وتسبيحه وهو يؤكل، وكالمه لبعض العجماوات وفهمه عنها، وانقياد الشج

كثير، لكن القرآن هو أعظم المعجزات أو اآليات على اإلطالق، وأفيدها وأدومها وأشملها؛ ألن كل آية 
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كانت تنتهي بموت النبي، لكن آية نبينا محمد ] باقية دائمة إلى قيام الساعة، في حجيتها على الخلق، 

 <.رفعها من األرض وسعة علومها، ودوام االنتفاع بها إلى أن يشاء هللا تعالى

أما بخصوص آيات نبوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما أجرى على يديه سبحانه وتعالى العلي القدير 

من المعجزات الباهرات، ونحن هنا لن نلتفت ولن نهتم بسؤال الرابط الموضوعاتي الذي رآه الجابري  

مور أخرى" بالفصل الذي جاء فيه، بل وما هو للعنوان الخامس: "انشقاق القمر واإلسراء والمعراج ...وأ

يا ترى هذا النسق العقلي بل والبياني والخلقي الذي يجمع بين هذه العناوين وبمثل هذا المستوى الدنيء 

بلوحتيه: "أوال: جملة أسئلة" وخامسا بالترقيم وبالتعبير "وأمور أخرى" وكأنه نسي شرف المقام الذي 

 الذي كان عند فيثاغورس وسقراط؟المهيب والجليل وقار لجناب الحق يتكلم فيه؛ فأينه يا ترى ال

وكذلك لن نتوقف أكثر مما ينبغي لنذكر وننوه بكون الجابري إنما يتواجد ال داخل الكينونة العلمية وإنما 

على حواشيها يقينا، ألن العارضين وخاصة العارض اإلدراكي بأساسيه العلميين التكوينيين المعرفي 

ي البحث والعامل البالغي عائق وجودي وفلسفي بين. والمثال هنا قريب وواضح؛ وذلك التحصيل

 بالسؤال عن البنية الخلفية وراء إنتاج قوله:

 >ولمعترض ... ومعطيات العلم في عصرنا<

فالقراءة الساذجة سوف تنجذب على غرار ما انجذب إليه عقل الجابري مع اختالف المفعل في قراءته 

ه في قصر 'إنما' على الحصر، سوف تنجذب وقد انخدعت بتعبيره وتركيب 'معطيات العلم للحديث أعال

في عصرنا'، ألن هذا ليس في واقع األمر وواقع الكينونة سوى صبغ تجميلي مع وظيفته االدعائية 

مة الغرورية والتمايزية، يخفي تحته خواء وجهال فظيعا؛ ذلك أن مجرد تعابيره وعيناته البيانية المترج

والمصورة حقيقة للنطق وللزاد والمكنون المعرفي الداخلي، >مروية عن بعض الصحابة< >من ذلك ما 

قيل< >وما روي بشأن اإلسراء والمعراج< >وهذه أمور ناقشها القدماء من العلماء والمفسرين< 

ن موضوع >>واآلراء فيها مختلفة< ومقوله: >وهكذا فقوله تعالى:}اقتربت الساعة وانشق القمر{ كا

 . . . 223اجتهاد المفسرين. وقد أورد الطبري عددا كبيرا من الروايات في شأنه.<

فهذا ينم ويكشف عن عدم استيعاب الجابري وعدم تمثله للحكمة العملية للعلوم في العلم والمعرفة 

الكبرى في  اإلنسانيين، وهاهنا تحديدا لعلم الحديث ومعايير الرواية والتوثيق؛ فإن أمر الدين والحقائق

التاريخ اإلنساني ليس متعلقها االجتهاد ومحض اآلراء والتأويالت. ومن ليس له هذا التصور الحق فبينه 

ما بين المغربين والمشرقين. ومن ثمة  اوبين روح علم الرواية والحديث عصبة الشأن العلمي كله، بينهم

يقة شيء، فهذا العقل ليس له حظ من يتضح أن الصبغ والتجميل اللفظي وزخرف القول ليس له من الحق

والكوني ولحقيقة العلم مكونات اإلدراك والحقيقة ليدرك ويتسع عقله وتصوره للوجود الطبيعي 

فما كان للعقل ولمعايير الحقائق الوجودية أال يقبل فيها بالمعجزات وإحداثها من لدن الحي  ولمعطياته؛

يكون أول ما يلزم التسطير عليه لكي نضع النقاط على القيوم وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. ومنه 

ناهيك  ،الحروف في مكونات هذا اإلشكال والمادة المكتبياتية الذي هدفها عقل اإلنسان العربي والمسلم

عن تبعاتها السوء والصد عن سبيل هللا وعن الحقيقة الفلسفية الوجودية كون أعظم حقيقة فيه هي محور 

ا يلزم تحديده في هذه المكونات هو عدم وجود أي حقيقة فلسفية وال مبدإ علمي، الوحي والنبوة؛ أول م
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وال أمكنه أن يكون إطالقا وراء هذا السخف والخلط واللفظانية التي مثل هذا الكتاب للجابري تجميعا له. 

ابري وتلفظه ومنه فإنه ال حقيقة ألية مقدمة فلسفية وال نهج علمي وال وجود لحقيقة العقل وراء تفكير الج

 كما قد يشير إليه قول األخوين في ردهما على كتابه:

>نقول إن المقدمات الفلسفية لفكر المؤلف هي التي أملت عليه هذا الترجيح، فهو يقول بعدم إمكان رفع 

السببية أو خرق العادة )قوانين الكون( تأثرا بابن رشد، والنزعات العلمية الوضعية المادية المعاصرة، 

كما –أن هللا قادر على خرق هذه القوانين لمن يشاء من عباده. وليس في ذلك تعطيل لمبدإ السببية  وينسى

وإنما هو استثناء ألجل اإلقناع واإلعجاز، وبيان قدرة هللا حتى يستدل من له عقل على وجود هللا  -قلنا

 وقولهما: 224وعظمته وصدق رسوله<

 225لتصديق أو عدم التصديق بحدوث هذه المعجزات<>فهو يحكم عقله ومعطيات العلم الحديث في ا

.                  .                    . 

 غرابة الجابري عن العلم الشرعي وافتقاده للفلسفة المعاييرية لعلم الرواية والحديث -2

،  قد ناديت لو بناء على هذه الحقيقة الجلية، لم يعد األمر في إطار النقد العلمي بمعناه األكاديمي أو األدبي

ألننا لسنا أمام مادة مستوفية شروط كونها العلمي وصفتها العلمية؛  !ناديت حيا، ولكن ال حياة لمن تنادي

إن هذا النهج والشاكلة البيانية المجلية أكثر من غيرها لمدرك الجابري لتكشف الغطاء عن طبيعة 

ل هاهنا هو المفهوم الذي يا لكثرة ما تلفظ به االستنبات المفاهيمي خاصة في العمق الفكري الذاتي، والمث

الجابري، لفظ ومفهوم 'االبستمولوجيا' أو فلسفة العلوم؛ ألنه إذ لم يستوعب ولم يفقه فلسفة علم التوثيق 

والحديث فال فقه وال استيعاب له في العقل والمدرك. ذلك أن هذا العلم هو التحقق والسريان لمبدإ السببية 

ير التاريخي بالوصل البياني والتدوين التأريخي )بالهمز(. وبذلك يكون هذا العلم هو متجليا في التفس

الوعاء المعرفي والتحقق الوثوقي للعقل اإلنساني بمبادئه الفلسفية والعلمية، التي أبرزها وأساسها المنطق 

األهلية في الحد السكوني والمنطق الحركي التركيبي الذي نعبر عنه بالسببية. فالجابري بمفارقة عدم 

أن قدره يسوقه نحو  -وهللا عزيز حكيم -األدنى والجرأة السافرة التي ليس لها حد، الجابري لم يكن يدرك

 مصيره، مصير تأطير مدركه الوجودي وموضعه الحق من الحقيقة الفلسفية والعلمية.

رفي، بمعنى عالقته ولكي تعرف إدراك الجابري وعقل الجابري فما عليك إال تعرف حقيقة نصحه المع

الوجودية )األنطلوجية(، في التطرق ألمر معجزات اانبي صلى هللا عليه وسلم، وتحديدا في انشقاق 

 :226القمر
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إنك لو تلفظت بهذا التركيب حتى ال نسميه جملة: >وهكذا فقوله }اقتربت الساعة وانشق القمر{ كان 

را من الروايات في شأنه<، إنك لو تلفظت بهذا موضوع اجتهاد المفسرين، وقد أورد الطبري عددا كبي

أمام الفارابي أو البخاري أو الطبري أو أحد من أهل العلم  من علماء بني إسرائيل أو زعمت لهم أنه 

قول وجد له موضعا في صفحات كتاب مما يتلوه الناس ويباع ويشترى، وأنههم يزعمون أنه لرجل فيهم 

أنك مجنون، ألن هذا التركيب  وه عندهم، التهموك وما ترددوابلغ شأ هو رمز العقل والعقالنية، ذلك ما

انضبط له أول ما ينتظم في عقل المتعلم من الميز بين األصول  يقبله طالب مبتدئ، بل وغالم مميزال 

العلمية كمدونة علمية أصل، واالجتهاد بمجال سريانه الذي هو خارج هذه المدونة. فإنه مما يعلم من 

لم األولى أنه ال ينبغي ألصول الدين واإليمان، والمعجزات منها، إال العلو في المرجع مبادئ الع

األصولي؛ وهذا من بديهيات التناسب البرهاني والحجاجي في مطلق العقل ومطلق المعرفة والعلم 
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بل وإن هذا بالذات هو الذي يوجب المعجزات على هذا المستوى الوجودي والكوني حتى  ن؛اإلنساني

ر بأصحاب الوهم العلمي وما هم بعلميين يقينا، قصر بهم عقلهم وإدراكهم عن الصعود في معراج قص

الحق، ومنهم من نكص على عقبيه ألن هاهناك البرهان الواضح على هذا الوجوب وعلى قول الصدق  

 والحق المبين.

ايات في شأنه< ليدل عن وكذلك فهذا التركيب في شقه الثاني > وقد أورد الطبري عددا كبيرا من الرو 

 الغريب، غريب الدار وغريب الورشة.

أفي هذا األمر العظيم، وقد كان السلف إذا هموا بالكالم في حديث أو آية وجلت قلوبهم وارتعشت 

فرائصهم وهم يذكرون األثر المروي عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه: "أي سماء تظلني وأي أرض 

" أفي هذا األمر يقضى بمثل هذا الذي ال مسحة فيه ألي شيء ! بغير علم؟تقلني إن أنا قلت في كتاب هللا

من معايير العلمية ال من قريب وال من بعيد، أين هو علم الحديث هنا؟ وأين هو علم التفسير هنا؟ وقبل 

 أنه بهذا يريد أن يتصدى للقصص في العجيب أثافيقل هنا؟ والطامة الكبرى وثالثة هذا كله أين هو الع

القرآن الكريم، مسولة له نفسه وبجرأة سمجة أن يستبدل ترتيب النزول بترتيب المصحف كاشفا عن 

 جهله العظيم بجوهرية الترتيب في الوحي الكريم العلي الحكيم.

ولقائل أن يقول إن هذا يدخل ضمن السفسطة أو التدليس حيث أنه أوهم نفسه، إذ ال يصدقه وال يتبعه في 

الجاهلون بعلم القرآن والحديث والمنطق وبعلم الكتاب، بأن مثل واعتبر األصل واآلثار ذلك إال األميون 

العلمية المحفوظة في جزء منها. لكن األمر غير ذلك، ألن للبيان وألفاظ المعجم وأوصاف اللغة شروطا 

ن أهل هي في الواقع التي تعطيها حقيقتها ومصداقية إطالقها؛ فالمدلس في قاموس أهل الحديث هو م

الدراية والمراس فيه، والسفسطائيون كانوا أساتذة الشأن. وال غرو فإن الجابري، وكان هللا عزيزا 

 حكيما، وكما قال زهير:

 227فال تكتمن هللا ما في نفوسكم       ليخفى ومهما ُيكتم هللاُ يعلم

ب العواقب وال إن الجابري أفصح وأسفر عن عقله، وكما قلنا هو الذي بتجرئه السافر غير المحسو

الرقيب وال الحافظ للمقامات وقارها الوجودي والفلسفي القائم على البرهان والحقيقة الوجودية والحكمة 

التي ليس دونها إال إحدى اثنتين إما السفه العقلي وإما الجحود والعتو والكفر بآيات هللا تعالى؛ لقد أسفر ال 

ما يجوز عند األسوياء من بني آدم من العقالء، بل باعتباره المرجوح فحسب بمحتمل من المسوغات م

ألنه عمد إلى المهمل ليس عند أهل الرواية والحديث مما هو المعتمد الحق في نصوص وعلم التفسير، 

 بل في المعيار المعمول به في التطبيق العملي في المقاييس المختبرية. يقول الطبري رحمه هللا تعالى:   

 " اقتربت الساعة وقد انشق القمر "القمر أي وقد انشق القمر . وكذا قرأ حذيفة  ثم قال تعالى : وانشق>

وعلى هذا الجمهور من العلماء ; ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن  " قد "بزيادة 

سأل أهل مكة  :مسعود وابن عمر وأنس وجبير بن مطعم وابن عباس رضي هللا عنهم . وعن أنس قال 

هللا عليه وسلم آية ، فانشق القمر بمكة مرتين فنزلت : اقتربت الساعة وانشق القمر إلى قوله  النبي صلى
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: سحر مستمر يقول ذاهب قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ولفظ البخاري عن أنس 

قيام الساعة  قال : انشق القمر فرقتين . وقال قوم : لم يقع انشقاق القمر بعد وهو منتظر ; أي : اقترب

وانشقاق القمر ; وأن الساعة إذا قامت انشقت السماء بما فيها من القمر وغيره . وكذا قال القشيري . 

وذكر الماوردي : أن هذا قول الجمهور ، وقال : ألنه إذا انشق ما بقي أحد إال رآه ; ألنه آية والناس في 

وقيل : وانشق  . انشق القمر بعد النفخة الثانيةوقال الحسن : اقتربت الساعة فإذا جاءت  .اآليات سواء 

 : قال ; القمر أي وضح األمر وظهر ; والعرب تضرب بالقمر مثال فيما وضح

 أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى حي سواكم ألميل فقد حمت الحاجات والليل مقمر

 وشدت لطيات مطايا وأرحل

لوعه في أثنائها ، كما يسمى الصبح فلقا ; النفالق الظلمة وقيل : انشقاق القمر هو انشقاق الظلمة عنه بط

 . عنه

فلما أدبروا ولهم دوي دعانا عند شق  [ 113ص:  ] : وقد يعبر عن انفالقه بانشقاقه كما قال النابغة

 الصبح داع

ناس وقد ثبت بنقل اآلحاد العدول أن القمر انشق بمكة ، وهو ظاهر التنزيل ، وال يلزم أن يستوي ال :قلت 

فيها ; ألنها كانت آية ليلية ; وأنها كانت باستدعاء النبي صلى هللا عليه وسلم من هللا تعالى عند التحدي . 

فروي أن حمزة بن عبد المطلب حين أسلم غضبا من سب أبي جهل الرسول صلى هللا عليه وسلم طلب 

مكة هم الذين سألوا وطلبوا أن  أن يريه آية يزداد بها يقينا في إيمانه . وقد تقدم في الصحيح أن أهل

يريهم آية ، فأراهم انشقاق القمر فلقتين كما في حديث ابن مسعود وغيره . وعن حذيفة أنه خطب 

 . بالمدائن ثم قال : أال إن الساعة قد اقتربت ، وأن القمر قد انشق على عهد نبيكم صلى هللا عليه وسلم

قاله ابن كيسان . وقد مر عن  ; ه انشق القمر واقتربت الساعةوقد قيل : هو على التقديم والتأخير ، وتقدير

 228<الفراء أن الفعلين إذا كانا متقاربي المعنى فلك أن تقدم وتؤخر عند قوله تعالى : ثم دنا فتدلى

 ولكي يتم تأطير قول الطبري هذا قول الحافظ ابن كثير رحمه هللا:

كما ثبت ذلك في  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا  قد كان هذا في زمان : ( وانشق القمر ) : وقوله> 

خمس قد  " : األحاديث المتواترة باألسانيد الصحيحة . وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال

وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أي انشقاق  . " مضين : الروم ، والدخان ، واللزام ، والبطشة ، والقمر

 . وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات -صلى هللا عليه وسلم  -النبي القمر قد وقع في زمان 

 : ذكر األحاديث الواردة في ذلك

 : رواية أنس بن مالك

قال اإلمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال : سأل أهل مكة 

 . ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) : كة مرتين ، فقالآية ، فانشق القمر بم -صلى هللا عليه وسلم  -النبي 

 . ورواه مسلم ، عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق

وقال البخاري : حدثني عبد هللا بن عبد الوهاب ، حدثنا بشر بن المفضل ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، 

أن يريهم آية ،  -عليه وسلم  صلى هللا -عن قتادة ، عن أنس بن مالك ; أن أهل مكة سألوا رسول هللا 
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 . فأراهم القمر شقين ، حتى رأوا حراء بينهما

وأخرجاه أيضا من حديث يونس بن محمد المؤدب ، عن شيبان ، عن قتادة . ورواه مسلم أيضا من 

 . حديث أبي داود الطيالسي ، ويحيى القطان ، وغيرهما ، عن شعبة ، عن قتادة ، به

 :  عنهرواية جبير بن مطعم رضي هللا

قال اإلمام أحمد : حدثنا محمد بن كثير ، حدثنا سليمان بن كثير ، عن حصين بن عبد الرحمن ، عن 

 -صلى هللا عليه وسلم  -محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، قال : انشق القمر على عهد رسول هللا 

حرنا محمد . فقالوا : إن كان فصار فرقتين : فرقة على هذا الجبل ، وفرقة على هذا الجبل ، فقالوا : س

 . سحرنا فإنه ال يستطيع أن يسحر الناس كلهم

من طريق محمد بن كثير ، عن أخيه  " الدالئل "تفرد به اإلمام أحمد من هذا الوجه ، وأسنده البيهقي في 

وهكذا رواه ابن جرير من حديث محمد بن  . [ به ]سليمان بن كثير ، عن حصين بن عبد الرحمن ، 

وغيره عن حصين ، به . ورواه البيهقي أيضا من طريق إبراهيم بن طهمان وهشيم ، كالهما عن  فضيل

 . حصين عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، عن جده فذكره

 [ رضي هللا عنهما ]رواية عبد هللا بن عباس 

ن مالك ، عن عبيد هللا بن قال البخاري : حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا بكر ، عن جعفر ، عن عراك ب

 . - صلى هللا عليه وسلم -عبد هللا بن عتبة ، عن ابن عباس قال : انشق القمر في زمان رسول هللا 

،  [ بن مالك ]ورواه البخاري أيضا ومسلم ، من حديث بكر بن مضر ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عراك 

 . به مثله

د األعلى ، حدثنا داود بن أبي هند ، عن علي بن أبي طلحة وقال ابن جرير : حدثنا ابن مثنى ، حدثنا عب

قال  ( اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) : ، عن ابن عباس قوله

 . : قد مضى ذلك ، كان قبل الهجرة ، انشق القمر حتى رأوا شقيه

 . وروى العوفي ، عن ابن عباس نحو هذا

: حدثنا أحمد بن عمرو البزار ، حدثنا محمد بن يحيى القطعي ، حدثنا محمد بن بكر ، وقال الطبراني 

حدثنا ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كسف القمر على عهد 

 إلى ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) : سحر القمر . فنزلت :فقالوا  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

 . ( مستمر ) : قوله

 : رواية عبد هللا بن عمر

قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قاال : حدثنا 

أبو العباس األصم ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن األعمش ، 

قال : وقد كان ذلك  ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) : بن عمر في قوله تعالى عن مجاهد ، عن عبد هللا

فلقة من دون الجبل ، وفلقة من خلف الجبل ،  : انشق فلقتين -صلى هللا عليه وسلم  -على عهد رسول هللا 

 . " اللهم اشهد " : - صلى هللا عليه وسلم -فقال النبي 

عن شعبة ، عن األعمش ، عن مجاهد ، به . قال مسلم كرواية  وهكذا رواه مسلم ، والترمذي ، من طرق

 . مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود . وقال الترمذي : حسن صحيح

 : رواية عبد هللا بن مسعود
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قال اإلمام أحمد : حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن أبي معمر ، عن ابن مسعود قال : 

صلى  -شقين حتى نظروا إليه ، فقال رسول هللا  - صلى هللا عليه وسلم -ل هللا انشق القمر على عهد رسو

 . " اشهدوا " - هللا عليه وسلم

وهكذا رواه البخاري ومسلم ، من حديث سفيان بن عيينة ، به . وأخرجاه من حديث األعمش ، عن 

 . إبراهيم ، عن أبي معمر عبد هللا بن سخبرة ، عن ابن مسعود ، به

بن جرير : حدثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي ، حدثنا عمي يحيى بن عيسى ، عن وقال ا

بمنى  -صلى هللا عليه وسلم  - األعمش ، عن إبراهيم ، عن رجل ، عن عبد هللا ، قال : كنا مع رسول هللا

 " ، اشهدوا اشهدوا " : - صلى هللا عليه وسلم -فانشق القمر ، فأخذت فرقة خلف الجبل ، فقال رسول هللا 

 . قال البخاري : وقال أبو الضحى ، عن مسروق ، عن عبد هللا : بمكة

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عبد هللا 

حر ابن فقالت قريش : هذا س -صلى هللا عليه وسلم  -بن مسعود ، قال : انشق القمر على عهد رسول هللا 

قال :  . انظروا ما يأتيكم به السفار ، فإن محمدا ال يستطيع أن يسحر الناس كلهم : أبي كبشة . قال : فقالوا

 . فجاء السفار فقالوا : ذلك

وقال البيهقي : أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد 

ن سليمان ، حدثنا هشيم ، حدثنا مغيرة ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن الدوري ، حدثنا سعيد ب

عبد هللا ، قال : انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين ، فقال كفار قريش أهل مكة : هذا سحر سحركم به 

هو ابن أبي كبشة ، انظروا السفار ، فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق ، وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم ف

 . قال : فسئل السفار ، قال : وقدموا من كل وجهة ، فقالوا : رأيناه .سحر سحركم به 

 . ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) : رواه ابن جرير من حديث المغيرة ، به . وزاد : فأنزل هللا عز وجل

 : ثم قال ابن جرير

قال : نبئت أن  -هو ابن سيرين  -حمد حدثني يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن علية ، أخبرنا أيوب ، عن م

 . كان يقول : لقد انشق القمر -رضي هللا عنه  -ابن مسعود 

وقال ابن جرير أيضا : حدثني محمد بن عمارة ، حدثنا عمرو بن حماد ، حدثنا أسباط ، عن سماك ، عن 

 . قلقد رأيت الجبل من فرج القمر حين انش : إبراهيم ، عن األسود ، عن عبد هللا قال

ورواه اإلمام أحمد عن مؤمل ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن إبراهيم ، عن األسود ، عن عبد هللا ، 

 . حتى رأيت الجبل من بين فرجتي القمر -صلى هللا عليه وسلم  -قال : انشق القمر على عهد رسول هللا 

فصار فرقتين ، فقال  -م صلى هللا عليه وسل -وقال ليث عن مجاهد : انشق القمر على عهد رسول هللا 

 فقال المشركون : سحر القمر حتى انشق . " اشهد يا أبا بكر " : ألبي بكر -صلى هللا عليه وسلم  -النبي 

>229. 

أما من حيث المعايير العلمية البحتة، والتي تستمد علميتها العملية من كونها سلم التراتب في األنظمة 

في األس وقوة األساس، فكان تجليها واضحا في المقاربة العقلية الحسابية باعتبار الترتيب يتبع العلو 

لإلنسان اتجاه تصوير الطبيعة في مكوناتها وقوانينها؛ هذه المعايير هي نفسها الملزمة في علم الرواية 

 ات المعلومة ألهل العلم والدراية.والحديث، وهي التي تلزم بحسب الصيغ الروائية التي هي من المؤطر
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ثم إنه ال موضع لالجتهاد وال للرأي  األمر.يار علو اإلسناد، فالتابعي هو دون الصحابي بادئ وبحسب مع

وقال اآللوسى : بعد > والتأويل، وال للشاذ أو المخالف في اللفظ حال كون الحديث متواترا أو مستفيضا. 

ة ، واختلف فى أن ذكر عددا من األحاديث فى هذا الشأن : واألحاديث الصحيحة فى االنشقاق كثير

وفى شرح المواقف أنه متواتر . وهو الذى اختاره العالمة السبكى ، فقد  : تواتره ، فقيل : هو غير متواتر

أن انشقاق القمر متواتر ، منصوص عليه فى القرآن ، مروى فى الصحيحين  يالصحيح عند : قال

 . وغيرهما من طرق شتى ، ال يمترى فى تواتره

روايات صحيحة ، عن جماعة من الصحابة ، منهم عل بن أبى طالب ، وأنس ،  وقد جاءت أحاديثه فى

 . . وابن مسعود

بعد أن ذكر شبهات المنكرين لحادث االنشقاق : والحاصل أنه ليس عند المنكر  -رحمه هللا  -ثم قال 

د فى مثل هذه سوى االستبعاد ، وال يستطيع أن يأتى بدليل على االستحالة الذاتية ولو انشق ، واالستبعا

ومنه فقول الماوردي مردود عليه كما هو  230<. المقامات قريب من الجنون . عند من له عقل سليم

مردود كلية فقهه السياسي الساعي الستعباد أمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للملوك وذرياتهم في 

، وأن األمر شورى بينهم مناقضة صارخة لما جاء به اإلسالم من الدعوة للتحرر من عبادة غير هللا

يحكمهم من ارتضوا في دينهم كما يؤمهم أقرؤهم، وها نحن اليوم نرى الثمرة المرة لهذا الفقه إذ تركز 

 السعي  والهم كله لحفظ العروش والتوريث على حساب السير التاريخي العدل والسيادي والقوي لألمة. 

فالحسن رحمه هللا تابعي دون الصحابي، وصرف  أما قوله: >وقال قوم< >وقيل< ال اعتبار له، كذلك

لفظ االنشقاق من الحقيقة إلى المجاز يرده سياق اآلية أوال والعلم كله. أما لفظة "كسف" المروية عن ابن 

عباس، أو لنقل استناد الجابري إليها، فهو يدل أكثر من غيره على غياب األهلية والعلمية عند الجابري 

رواية واحدة بلفظ"كسف" مقابل خمس روايات بلفظة " انشق" عند ابن عباس على السواء، فإنما هي 

رضي هللا عنه، بل وهي واحدة مقابل ما يناهز الثالثين طريقا ثابتا بلفظ االنشقاق، بل وهي مخالفة للفظ 

إليه الذي نزل به جبريل عليه السالم. ولقد أوردنا سابقا حكم االختالف في اللفظ الواحد مما أثبته ونبه 

 ابن حجر العسقالني:

 وقال أيضا في باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم : "ال شخص أغير من هللا": 

>> وأما الخطابي فبنى على أن هذا التركيب يقتضي إثبات هذا الوصف هلل تعالى فبالغ في اإلنكار 

ال يكون إال جسما وتخطئة الراوي؛ فقال: إطالق الشخص في صفات هللا تعالى غير جائز ألن الشخص 

مؤلفا، فخليق أن ال تكون هذه اللفظة صحيحة، وأن تكون تصحيفا من الراوي، ودليل ذلك أن أبا عوانة 

روى هذا الخبر عن عبد الملك فلم يذكرها، ووقع في حديث أبي هريرة وأسماء بنت أبي بكر بلفظ 

م يأمن الوهم. وليس كل من "شيء"، والشيء والشخص في الوزن سواء؛ فمن لم يمعن في االستماع ل

الرواة يراعي لفظ الحديث حتى ال يتعداه، بل كثير منهم يحدث بالمعنى؛ وليس كلهم فهما بل في كالم 

بعضهم جفاء وتعجرف، فلعل لفظ شخص جرى على هذا السبيل وإن لم يكن غلطا من قبيل التصحيف 

 231يعني السمعي.<<
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.                  .                   . 

 معجزات األنبياء عليهم السالم والعقل اإلنساني: إيمان العقل المنطقي وتكذيب المادية اإللحادية -3

ولئن كان ابن عاشور قد رد قول الماوردي في زعمه أن االنشقاق المعني في اآلية هو انشقاق يوم 

ة رواة هذا الخبر وقال:>وكثر 232القيامة أنه قول الجمهور؛ قال ابن عاشور:>وال يعرف ذلك للجمهور<

تدل على أنه كان خبرا مستفيضا، وقال في 'شرح المواقف': هو متواتر، وفي عبارته تسامح لعدم توفر 

قلت : لئن قال هذا ابن عاشور فإنه في حقيقة األمر قد تخبط  233ر، ومراده أنه مستفيض<اتشرط التو

ط األمر لديه، فإن الحديث تخبطا وضل ضالال مبينا، وإن يكن التناقض ظاهرا جليا يبين اختال

بخصوصه يقودنا للحديث وطرح اإلشكال التبياني في كليته، وبكل وضوح حتى تنزاح غاشية اإلبهام 

 ودجية الجهالة، فيحق الحق ويبطل الباطل بساطع الدليل وواضح البرهان:

العقلية الناطقة، أي أزواجا ثالثة، وذلك توافقا مع المكونات  قة المعجزات بالعلم طوائفالناس أمام عال

 المكونات المسهمة في إنتاج الموقف والحكم: 

طائفة مؤمنة بالعقل األولي استنباطا من حقيقة التناسب في العلو والخطر بين المعجزة ومقصدها  -1

 الوظيفي.

قة طائفة بعقل مكتسب مدمج ومهجن إما نشأة تكوينا أو أدلوجيا تابعا وتقليدا ولكن مسدود، مكذبة لحقي -2

 المعجزة ألنها تحيل خرق القانون الطبيعي في حدود مدركها.

برهانا من هللا تعالى العلي  طائفة بعقل منفتح  تؤمن بالمعجزات انتظاما مرتبا متوافقا وسنن الكون -3

 م، على اختالف في درجات التفكر واإلدراك للوجود كما سنبينه.يكالح

مختلقة المختلفة يكاد يكون كله محجورا في الطائفة الثانية والكفر المسمى بشتى األسماء والدثارات ال

وفي شرطها الوجودي، فضاء االنفصال الموجاتي عن الحقل الوجودي الحق؛ هذا االنفصال الذي ليس 

بول ديراك: )المادة؛ ضد  ثنائيةوجودية على ذات الصنف ل -من حيث القيمة المطلقة سوى عدمية وضد

ثر المتفلسفة ال يعلمون، كما هو النموذج الدراسي المجلي لهذا الحكم بوضوح المادة( ولكن أك -أو نقيض

في  في السيد جورج جيسدورف الذي عمل أستاذا للفلسفة بجامعة ستراسبورغعده أدنى مجادلة ليس ب

كتابه "العلم واإليمان أواسط القرن العشرين". فهذا الرجل األستاذ للفلسفة، وكأنه مسطر خطابه في 

قد امتهن الدجل والسفسطة ال تملك رائزا مميزا وال عقال منتقدا،  ،تلقيه كأنها صحف مبسوطةصدور م

البواح حين مثل حقيقة الدين بجزء منها، بل بجزء منه محرف مختلق وما هو من عند هللا تعالى يقينا، 

تشاف الفضاء الكوني وليلبس ذلك بحقيقة التطور البديهي للتفكير اإلنساني، ممثال في المسار الطبيعي الك

تحديدا  والوجودي. فالوصل بين الدين المحرف في نصوصه خاصة ومسار العقل اإلنساني من أرسطو

 ،ومن بعده كبلر ،ارتباطا بالتصور البطليموسي للكون باعتبار األرض مركزا للكون إلى كوبرنيك

الوصل فاحش من السفسطة،  التصورات الهندسية للكون؛ هذا باالنتقال المحيد لمركزية األرض وتغير
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وأشر وأشد فحشا منه قوله، وبيس مثوى المتكبرين: > ... مما يعني الهدم المنتظم لما فوق األرضي 

 234الكنف الحافظ لإلنسان المؤمن< المتعالي واألزلي،

بخصوص هذا الشأن الخطير في وجود اإلنسان كذات مسؤولة ولو في حدود شرط وعيها، وبشرط العقل 

 :235دي هذه الذات المسؤولة؛ يقول إيمانويل كانط، وهو يضع العقل موضعه الفلسفي الحقكهاد وحا

 

 

ونجده في شأن المعجزات يقول على  .فالعقل الفلسفي أي المتفكر بالقاموس القرآني ال يتم إال بهذا الشرط

العادي رجع بين إطار الم عند المرء نحو من حقيقة العقل والسمو الفلسفي الراسخ بوجوب التمييز

 :236والطبيعي للعقل واطراد قوانيينه وبين إطار حقيقة المعجزة

 

 

، وفيه المثال وما دمنا في سعة من أمرنا، وما دام كالم ابن عاشور وقد جعله الجابري له سندا من خلفه

 فلنسقه حتى تستبين الحقائق وتظهر بكل وضوح ليس دونها غاشية؛ يقول ابن عاشور في األوفى للبيان؛

 تفسيره:

1اْقتََربَِت السَّاَعةُ َوانَشقَّ اْلقََمُر )  )<  
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1اْقتََربَِت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ اْلقََمُر ) ( 

من عادة القرآن أن ينتهز الفرصة إِلعادة الموعظة والتذكير حين يتضاءل تعلق النفوس بالدنيا ، وتُفّكر 

لقبول الحق في مظاّن ذلك على تفاوت في استعدادها فتتهيأ  . فيما بعد الموت وتُعير آذانها لداعي الهدى

وكم كان مثل هذا االنتهاز سبباً في إيمان قلوب قاسية ، فإذا أظهر هللا اآليات على يد رسوله صلى هللا عليه 

اإلسراء :  ] { وما نرسل باآليات إال تخويفاً  } : وسلم لتأييد صدقه شفع ذلك بإعادة التذكير كما قال تعالى

23 ] . 

وجمهوُر المفسرين على أن هذه اآلية نزلت شاهدة على المشركين بظهور آية كبرى ومعجزة من 

جامع »و « صحيح البخاري»معجزات النبي صلى هللا عليه وسلم وهي معجزة انشقاق القمر . ففي 

انشقاق سأل أهل مكة النبي صلى هللا عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم »عن أنس بن مالك قال : « الترمذي

زاد الترمذي عنه « . القمر إلى  { اقتربت الساعة وانشق القمر } : فانشق القمر بمكة فِرقتين ، فنزلت»

5القمر :  ] { سحر مستمر } : قوله  ] . 

بينما نحن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمنَى فانشق »وفي رواية الترمذي عن ابن مسعود قال : 

 . القمر

كان ذلك ليلة أربع عشرة ) أي في آخر ليالي منى « سيرة الحلبي»موسم الحج . وفي وظاهره أن ذلك في 

اجتمع المشركون بمنى وفيهم الوليد بن المغيرة ، وأبو جهل ، والعاصي بن وائل ، »ليلة النْفر ) . وفيها 

النضر بن والعاصي بن هشام ، واألسود بن عبد يغوث ، واألسود بن عبد المطلب ، وزمعة بن األسود ، و

 . «الحارث فسألوا النبي صلى هللا عليه وسلم إن كنَت صادقاً فُشّق لنا القمر فرقتين فانشق القمر

قال« الصحيح»والعمدة في هذا التأويل على حديث عبد هللا بن مسعود في  انشق القمر ونحن مع النبي  " : 

دونه فقال لنا رسول هللا صلى هللا عليه  صلى هللا عليه وسلم بِمنى فانشق فرقتين فرقةً فوق الَجبل وفرقة

يعني »زاد في رواية الترمذي عنه  . " وسلم اشهدوا اشهَدوا قلت :  . { اقتربت الساعة وانشق القمر }

 . وعن ابن عباس نصٌف على أبي قُبيس ونصٌف على قَُعْيقَِعان

أنس بن مالك وجبير بن وروي مثله عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وحذيفةَ بن اليمان و

مطعم ، وهؤالء لم يشهدوا انشقاق القمر ألن من عدا علياً وابن عباس وابَن عمر لم يكونوا بمكة ولم 

 . يسلموا إال بعد الهجرة ولكنهم ما تكلموا إال عن يقين

وفي  هو متواتر .« : شرح المواقف»وكثرة رواة هذا الخبر تدل على أنه كان خبراً مستفيضاً . وقال في 

 . عبارته تسامح لعدم توفر شرط التواتر . ومراده : أنه مستفيض

وظاهر بعض الروايات لحديث ابن مسعود عند الترمذي أن اآلية نزلت قبل حصول انشقاق القمر الواقع 

بمكة لّما سأل المشركون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آية أو سألوه انشقاق القمر فأراهم انشقاق القمر 

ا هو انشقاق يحصل عند حلول الساعةوإنم  . 

2،  3وروي هذا عن الحسن وعطاء وهو المعبر عنه بالخسوف في سورة القيامة )  فإذا برق البصر  } ) 

 . اآلية { وخسف القمر

وهذا ال ينافي وقوع انشقاق القمر الذي سأله المشركون ولكنه غير المراد في هذه اآلية لكنه مؤّول بما في 

غير الترمذيروايته عند   . 

 . ولحديث أنس بن مالك أن اآلية نزلت بعد انشقاق القمر

وعلى جميع تلك الروايات فانشقاق القمر الذي هو معجزة حصل في الدنيا . وفي البخاري عن ابن مسعود 

خمس قد مضين اللزام والروم والبطشة والقَمر والدخان . وعن الحسن وعطاء أن انشقاق القمر »أنه قال : 

ن عند القيامة واختاره القشيري ، وروي عن البلخي . وقال الماوردي : هو قول الجمهور ، وال يعرف يكو

 . ذلك للجمهور

دالئل النبوة»و« السيرة»وخبر انشقاق القمر معدود في مباحث المعجزات من كتب  » . 

الشفاء»وليس لفظ هذه اآلية صريحاً في وقوعه ولكن ظاهر اآلية يقتضيه كما في  » . 
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« جامع الترمذي»فإن كان نزول هذه اآلية واقعاً بعد حصول االنشقاق كما اقتضاه حديث ابن مسعود في 

لالهتمام بالموعظة كما قدمناه آنفاً إذ قد تقرر المقصود من  { اقتربت الساعة }فتصدير السورة ب 

 . تصديق المعجزة

اإِلدماج بمناسبة أن القمر كائن من  فجعلت تلك المعجزة وسيلة للتذكير باقتراب الساعة على طريقة

الكائنات السماوية ذات النظام المساير لنظام الجو األرضي فلما حدث تغير في نظامه لم يكن مألوفاً ناسب 

تنبيه الناس لالعتبار بإمكان اضمحالل هذا العالم ، وكان فعل الماضي مستعمالً في حقيقته . وروي أن 

ق القمروقد انش }حذيفة بن اليمان قرأ   } . 

وإن كان نزولها قبل حصول االنشقاق كما اقتضاه حديث أنس بن مالك فهو إنذار باقتراب الساعة وانشقاق 

القمر الذي هو من أشراط الساعة ومع اإِليماء إلى أن االنشقاق سيكون معجزة لما يسأله المشركون . 

يقولوا سحر مستمروإن يروا آية يعرضوا و } : ويرجح هذا المحمل قوله تعالى عقبه 5القمر :  ] {  كما  [ 

 . سيأتي هنالك

وإذ قد حمل معظم السلف من المفسرين ومن خلفهم هذه اآلية على أن انشقاق القمر حصل قبل نزولها أو 

بقرب نزولها فبنا أن نبين إمكان حصول هذا االنشقاق مسايرين لالحتماالت الناشئة عن روايات الخبر عن 

جحد الملحدين ، وتقريباً لفهم المصدقيناالنشقاق إبطاالً ل  . 

فيجوز أن يكون قد حدث خسف عظيم في كرة القمر أحدث في وجهه هوة الحت للناظرين في صورة شقه 

إلى نصفين بينهما سواد حتى يخيل أنه منشق إلى قمرين ، فالتعبير عنه باالنشقاق مطابق للواقع ألن الهوة 

رأوه كأنه مشقوقانشقاق وموافق لمرأى الناس ألنهم   . 

ويجوز أن يكون قد حصل في األفق بين سمت القمر وسمت الشمس مرور جسم سماوي من نحو بعض 

المذنبات حجب ضوء الشمس عن وجه القمر بمقدار ظل ذلك الجسم على نحو ما يسمى بالخسوف الُجزئّي 

عباس عند البخاري ما  ، وليس في لفظ أحاديث أنس بن مالك عند مسلم والترمذي ، وابن مسعود وابن

 . يناكد هذا

ومن الممكن أن يكون هذا االنشقاق حدثاً مركباً من خسوف نصفي في القمر على عادة الخسوف فحجب 

نصف القمر ، والقمر على سمت أحد الجبلين وقد حصل في الجو ساعتئٍذ سحاب مائي انعكس في بريق 

آخر من القمر دون كسوف طالعاً على جهة ذلك  مائه صورة القمر مخُسوفاً بحيث يخاله الناظر نصفاً 

وقد ُعرفت حوادث من هذا القبيل بالنسبة ألشعة الشمس ، ويجوز  . الجبل ، وهذا من غرائب حوادث الجوّ 

وإذ نتقنا الجبل  } : أن يحدث مثلها بالنسبة لضوء القمر على أنه نادر جداً وقد ذكرنا ذلك عند قوله تعالى

131راف ) في سورة األع { فوقهم  ( . 

ويؤيد هذا ما أخرجه الطبراني وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : كسف القمر على عهد 

 . رسول هللا فقالوا : سحر القمر فنزلت اقتربت الساعة { اآلية فسماه ابن عباس كسوفاً تقريباً لنوعه

ؤالهم من النبي صلى هللا عليه وسلم آيةً وهذا الوجه ال ينافي كون االنشقاق معجزة ألن حصوله في وقت س

أو ألن الوحي إلى النبي صلى  . وإلهام هللا إياهم أن يسألوا ذلك في حين تقدير هللا كاف في كونه آيةً صدق

هللا عليه وسلم بأن يتحّداهم به قبَل حصوله دليل على أنه مرسل من هللا إذ ال قبل للرسول صلى هللا عليه 

ظواهر التغيرات للكواكب . وبهذا الوجه يظهر اختصاص ظهور ذلك بمكة دون وسلم بمعرفة أوقات 

غيرها من العالم ، وإما على الوجه األول فإنما لم يَشُعر به غيُر أهل مكة من أهل األرض ألنهم لم يكونوا 

رض متأهبين إليه إذ كان ذلك ليالً وهو وقت غفلة أو نوم وألن القمر ليس ظهوره في حد واحد ألهل األ

 . فإن مواقيت طلوعه تختلف باختالف البلدان في ساعات الليل والنهار وفي مسامتة السماء

قال ابن كيسان : هو على التقديم والتأخير . وتقديره : انشق القمر واقتربت الساعة ، أي ألن األصل في 

ترتيباً في الوقوعترتيب األخبار أن يجري على ترتيبها في الوقوع وإن كان العطف بالواو ال يقتضي   . 

ا بحيث ال تنفصل قطعة مجموع ذلك  { وانشق } مطاوع شقه ، والشق : فرج وتفّرق بين أديم جسم مَّ

 . الجسم عن البقية ، ويُسمى أيضاً تصدعاً كما يقع في ُعود أو جدار

فإطالق االنشقاق على حدوث هوة في سطح القمر إطالق حقيقي وإطالقه على انطماس بعض ضوئه 
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تعارة ، وإطالقه على تفرقة نصفين مجاز مرسلاس  . 

واالقتراب أصله صيغة مطاوعة ، أي قبول فعل الفاعل ، وهو هنا للمبالغة في القرب فإن حمل على حقيقة 

القرب فهو قرب اعتباري ، أي قرب حلول الساعة فيما يأتي من الزمان قرباً نسبياً بالنسبة لما مضى من 

سماء واألرض على نحو قول النبي صلى هللا عليه وسلمالزمان ابتداء من خلق ال  

وأشار بسبابته والوسطى فإن تحديد المدة من وقت خلق العالم أو من وقت  " بعثت أنا والساعةَ كهاتين "

خلق اإِلنسان أمر ال قبل للناس به وما يوجد في كتب اليهود مبنى على الحدس والتوهمات ، قال ابن عطية 

اه« ن التحديد في ُعمر الدنيا فضعيف واهنوكل ما يروى م: »  . 

وفائدة هذا االعتبار أن يقبل الناس على نبذ الشرك وعلى االستكثار من األعمال الصالحات واجتناب اآلثام 

 . لقرب يوم الجزاء

علم بالغلبة على وقت فناء هذا العالم . ويجوز أن يراد بالساعة ساعة معهودة أنذروا بها في  :والساعة 

ات كثيرة وهي ساعة استئصال المشركين بسيوف المسلمين آي . 

وإن حمل القرب على المجاز ، أي الداللة على اإلمكان ، فالمعنى : اتضح للناس ما كانوا يجدونه محاالً 

 .من فناء العالم فإن لحصول الُمثُل والنظائر إقناعاً بإمكان أمثالها التي هي أقوى منها 

طُف جملة على جملةع { وانشق القمر }وعطُف   . 

والخبر مستعمل في الزم معناه وهو الموعظة إن كانت اآلية نزلت بعد انشقاق القمر كما تقدم ألن علمهم 

بذلك حاصل فليسوا بحاجة إلى إفادتهم حكم هذا الخبر وإنما هم بحاجة إلى التذكير بأن من أمارات حلول 

ه كقوله تعالىالساعة أن يقع خسف في القمر بما تكررت موعظتهم ب  { فإذا برق البصر وخسف القمر } : 

2،  3القيامة :  ] اآلية إذ ما يأمنهم أن يكون ما وقع من انشقاق القمر أمارة على اقتراب الساعة فما  [ 

االنشقاق إال نوع من الخسف فإن أشراط الساعة وعالماتها غير محدودة األزمنة في القرب والبعد من 

<مشروطها
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أما من حيث الفقه اللغوي، فاالقتراب ليس في أصله داللة المطاوعة أبدا، لكن االنعكاسية مع اإلرادة، فذلك 

النحو هو اإلنحاء المعجمي في صيغة 'افتعل' ك'اصطنع' بأصلها 'اصتنع' أي صنع لنفسه بسعي وإرادة، 

ه فانشق. قتعل': قطعت الحبل فانقطع، وكسرت الكأس فانكسر، وشقوأما المطاوعة فصيغتها األصل 'انف

وأما قوله :>وهو )أي االقتراب( للمبالغة في القرب، فإن حمل على حقيقة القرب فهو قرب اعتباري<، 

فإنه الحق والحق كله على الحقيقة، وإن يستعمل على غيره فالعتبار إدراك المخاطب الذي ال يصعد به 

فقه أن الزمان كله والمحمول الزمني الحدوثي في حديثه عليه الصالة والسالم وعمر الدنيا عقله وإدراكه لي

كله إنما هو تفصيل للحق، وأنه إذا مات المرء قامت قيامته؛ بل إن هذا األمر اإلدراكي هو مربط الفرس 

وتناقضات في هذه اإلشكاالت التي تعرض وعرضت للمفسر ولغيره ممن استقر قولهم وفي خضم متماوج 

متصارعة تصارعا على أشده في قرارة نفس صاحبها وعقله وإدراكه. فقول ابن عاشور هذا كما هو جلي 

يجمع بين النقائض، قول بالتواتر واستفاضة خبر انشقاق القمر، بل والرد على من زعم بغير سلطان من 

قة العلم وذهاب نوره جزاء وفاقا العلم أنه انشقاق يوم القيامة وأنه قول الجمهور، مما يبين انطماس حقي

على السعي في استعباد العباد للعباد. وقول هو من جهة المعيار العلمي للحديث وأصول الفقه واألحكام 

المحفوظة من  ،مرجوح ال يذكر وال يساق أدبيا ومنهجا علميا وفقهيا إال من جهة شرط الجمع لألقوال كلها

عليه منها والمردود المتفق على باطله. لكن هاهنا كان الداخل على  دون اعتبار قيمتها الحقائقية، المجمع

العقل األولي هو الحاسم، حتى تم التعطيل لمعايير هذا العقل التي منها معيار التناسب والتراتب البديهيان؛ 

ه، فتم النفي لحقيقة الثبوت الخبري المتواتر المستفيض ولمرجحه األعلى مقام النبوة بتناسب الخبر إيا

                                                           
نفس المرجع 
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وبصدقية النبوة أصال التي ال يماري فيها إال الذين ال يعقلون كما قال السبكي رحمه هللا:> واالستبعاد في 

  238<مثل هذه المقامات قريب من الجنون
قلت إن التناقض بل العنت الذي وقع فيه ابن عاشور هو الذي جعله ال يشعر وهو يقول من القول ما ال 

سان؛ فبعد اإلثبات والرد على من أنكر اإلثبات يسوق القول الذي له نفس يستقيم وال يستوي في عقل إن
 ويحله محل وقوع المعجزة واآلية.  يسوق القول بالتخيل والوهم لحقائقية لمثل ما رده من اإلنكار؛الخانة ا

في  بل واصطنع وجعل له نما هي تلك حقيقته الوهم والتخيل.ولم يشعر أن السحر الذي قال به الكافرون إ
فإطالق االنشقاق على حدوث هوة في سطح القمر إطالق حقيقي وإطالقه  الجانب اللغوي منه ظهيرا: >

< ثم من بعدها يقول وكأنه على انطماس بعض ضوئه استعارة ، وإطالقه على تفرقة نصفين مجاز مرسل

دآ االختالف وعدم فيها العقل، ألن العقل حقيقته الوظيفية سريان وتحقق مب عنه في لحظة وجودية غاب

ويؤيد هذا ما أخرجه الطبراني  التناقض، فاجتمع في لسانه معرب نطقه وعقله التخيل واإلعجاز فقال:>

وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : كسف القمر على عهد رسول هللا فقالوا : سحر القمر 

لنوعه فنزلت اقتربت الساعة { اآلية فسماه ابن عباس كسوفاً تقريباً   . 

وهذا الوجه ال ينافي كون االنشقاق معجزة ألن حصوله في وقت سؤالهم من النبي صلى هللا عليه وسلم آيةً 

أو ألن الوحي إلى النبي صلى  . وإلهام هللا إياهم أن يسألوا ذلك في حين تقدير هللا كاف في كونه آيةً صدق

أنه مرسل من هللا إذ ال قبل للرسول صلى هللا عليه  هللا عليه وسلم بأن يتحّداهم به قبَل حصوله دليل على

<وسلم بمعرفة أوقات ظواهر التغيرات للكواكب .  

 

وغيرهم بابن  خاصة إشادة المستشرقينفي لركون الجابري وكذلك  السر الكامن والمفسر هو  هذا

للغلب ممن امتحشهم الطيف المجالي االستشراقي كجبهة حرب على اإلسالم تالية  ،عاشوروغيره

العسكري وأعتى منه وأشد كما ذكره محمد سعيد رمضان البوطي رحمه هللا وساقه األخوان عبد السالم 

البكاري والصديق بوعالم في ردهما
239
بنيتها متراصة  ،فاإليمان عراه وأركانه مرتبط بعضها ببعض .

ظيم؛ فهي تصديق إلهي والمعجزات شأنها في هذا شان ع ال تجزيء فيها وال ينبغي له ذلك؛ كما اإلسالم

 لصدق رسل هللا تعالى ورساالته.

وهذا القول الذي قاله وأقره ابن عاشور يدل على سنة إذهاب العقل والختم عليه بسلوك مسالك الضالل؛ 

فهذا ليس تواجدا علميا وال يبقى فيه، ألنه ال عقل باجتماع النقيضين، فالمعجزة واآلية ال حقيقة لها بدون 

بل إن هذا القول هو أحط األقوال ألنه ال ينزه هللا تعالى  .اقعا، فماذا بعد الحق إال الضاللووقيامها حقيقة 

ورسله وأنبياءه عليهم الصالة والسالم وكتبه ومالئكته عما ال يليق بالحق من السحر واإليهام؛ فالحق هو 

كون؟الصدق والحقيقة قيامها بالحق والواقع الكوني إنما قيامه بالحق، فأنى يؤف  

وهو قول أحط القول ألحط الطوائف في تصورها وموقفها من الحق، الطائفة الثانية، المسدود عقلها، 

والمهجن بشدة مكون الداخل المعطل لفطرة العقل األولي. وهي دون القسم األدنى للطائفة الثالثة، الذي 

لطبيعية المتوافقة بحكمة وانتظام ينتظم في تصوره معجزات األنبياء عليهم السالم ضمن الوقائع الحقيقية ا

في وقوعها، مما يدل ويستنبط منه أحادية التدبير واألمر وصدق النبوة والرسالة، وإن كان هذا القسم في 

إال شياطينهم المضلين  ،قوله وبحسب تصوره الذي هو تصور الطائفة الثانية ومبلغها في العلم واإلدراك

بعدم جواز خرق العادة والقانون الكوني في حدود مدركهم للوجود الذي يضلونهم وهم يعلمون، في قولهم 

وللحقيقة القانونية، ال يجدون تفسيرا لواقعية استحالة العصا حية أو نبع الماء من أصابع اليد أو نزول 

 المالئكة مقاتلين مثبت باالستشعار والخبر البشري نزولهم.

ووضوحها تبعا لمقام موضوعها  ،المميزة ببروز ظهورهاوسنخ هذا القول الثاني بكل تمويهاته وتناقضاته 

قانونه ليس نزعة علمية كما يرد في لفظ وكالم الكثير ممن ال يعيرون لأللفاظ حقائقها  ،كما سنبينه

ومعانيها، إنما هي نزعة إلحادية كان أول ما ظهرت على المشهد الغربي الفكري في فرنسا في النصف 

                                                           
نفس الموقع -التفسير الوسيط لطنطاوي 
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رالثاني من القرن التاسع عش
240

م( في كتابه حياة 1235-1235، والذي تولى كبرها هو إرنست رينان )

(م، النزعة الداعية إلى تحييد االعتبار الالمادي إطالقا في النظر إلى التوراة، وبالطبع مع 1253المسيح )

. وهكذا ومعطى استشراقية صاحب هذه الدعوة ألزم باالعتبار التابع الالزم لهذا بخصوص عموم الكتاب

اإلسقاط والتنزيل النزعاتي لجميع هاتيك المقوالت: عدم جواز خرق العادة او القانون الطبيعي؛ تاريخية تم 

التوراة واإلنجيل وبالطبع عموم الكتاب؛ التأويل المساغ حسب حقل الدراسة والنظر، التاريخ وعلم النفس 

ا مسلمين ومن أهل الكتاب طوائف فأمام هذه النزعة انقسم الناس جميع اعي وعلم الالهوت وغيرها.االجتم

وأزواجا؛ منهم المعارض إطالقا ومنهم الكافر بالمعجزات إما مسارعة وإما تهجينا فعدها تخيالت وكذبا 

أو راجعة إلى أحداث طبيعية من زالزل وتيارات  ،وسحرا وأوهاما، وأساطير ال حقيقة لها في الواقع

أو توافقت في وقوعها مع السياقات التي  ،معجزات بحرية وأحوال وظروف طبيعية رويت ووظفت كأنها

وإنزال  -كما يزعم هنا ويرجحه ابن عاشور–تروى ضمنها في العهدين القديم والجديد، كرفع جبل الطور 

المن والسلوى، وانشقاق البحر لموسى عليه السالم، ودمار قرى قوم لوط 
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. ومنهم من آمن بها بالعقل 

قوتها الذي هو القانون المبرز لتناقضات القول الكافر بها؛ وهذا القدر من األولي بقدر قانون الظهور ل

ماء آمنوا بالمعجزات التصديق هو على درجة التصديق الوجودي والكوني. ومنهم أولو العقول المنفتحة عل

ه كله ومنهم طائفة اعتبروا الكون في كليته بمادته ومجاله البشري ورسل هللا تعالى ومعجزات خرقا للعادة،

سان وغيره عالقة مجاال واحد على اعتبار أن العالقة الوجودية األعلى بين الموجودات وخاصة اإلن

ن ولكل عالقة وجودية مرتكزها الوجودي الذي هو هنا مرتكز معرفي يلزم بالقانو معرفية وإدراكية.

امل ذلك إال بما هو ح ولذلك كان برهانه ودليله بدرجة مقامه، وليس الكوني صدقيته وتصديقه الوجودي.

 ي في حقيقتها بنية وعالقة منطقية؛فه كلياني للقانون الوجودي ذاته. وهذا هو موضوع وحقيقة المعجزة.

فهي معجزة خارقة للعادة في المعتبر الوجودي األرضي، ال يمكن أن تقع إال بمرجع مهيمن للكون، وذلكم 

لق إنما هما بالحق، والحق هو أصل المنطق والمنطق هو هللا تعالى الذي له الخلق واألمر، واألمر والخ

 ترجمة قانونية له؛ ولذلك فالمعجزات إنما هي بالقانون والمنطق، وإن أردت فاقرأ قوله تعالى:

}حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إال من سبق عليه القول ومن 

(40{)هودآمن' وما آمن معه إال قليل'  

(23}ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذي آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ'{)هود  

}فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ' إن ربك هو القوي العزيز' 

ال إن ثمودا كفروا ربهم' أال وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها' أ

(53..52بعدا بثمود'{)هود  

}فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك' وما هي 

(25-21من الظالمين ببعيد'{)هود  

أصبحوا في }ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا' وأخذت الذين ظلموا الصيحة ف

(32-34ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها' أال بعدا لمدين كما بعدت ثمود'{)هود  

}إن ربكم هللا الذي خلق السماوات واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش' يغشي الليل النهار يطلبه 

حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره' أال له الخلق واألمر' تبارك هللا رب 

(23العالمين'{)األعراف  

}وما كان لرسول أن يأتي بآية إال بإذن هللا' فإذا جاء أمر هللا قضي بالحق وخسر هنالك 

(23المبطلون'{)غافر  

}هللا الذي خلق سبع سماوات ومن األرض مثلهن' يتنزل األمر بينهن لتعلموا أن هللا على كل شيء قدير 

(15وأن هللا قد أحاط بكل سيء علما'{)الطالق  
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وإذا فكما تم قبول خرق ثبات الكتلة بالصعود القوانيني ذاته ال بخرقه، من خالل االتساع والصعود 

من المعلوم أن الهدف والغاية العلمية المتوخاة من وراء التوحيدي للكتلة والطاقة أو للقوى الفيزيائية: > 

الطبيعية المحددة في: توحيد القوى الفيزيائية  التوصل إلى  

التي تكون بين كتلتين ماديتين،  لجاذبيةقوى ا -  

،القوى  الكهرومغناطيسيةو -  

العاملة على ارتباط وانصهار مكونات النواة أي البروتونات  والنوترونات قوى التفاعل القوي و -

 وتماسكها،

المرتبطة بالظاهرة اإلشعاعية كانشطار النوترون،قوى التفاعل الضعيف و -  

ي فهم الظواهر الطبيعية من خالل االختزال األكثر الذي يؤدي إلى تبسيط الهدف من ذلك هو الغور ف

التمثيل القانوني الرياضي، وبالتالي الحصول على صورة وترجمة أقرب وأكثر وضوحا للظاهرة. 

 وسوف يأتي مزيد من التوضيح والتبيان لهذا السلم المعياري فيما بعد.

واقع األمر والحقائق إال صعود مع سلم الحق، على نفس إن هذا المقصد التوحيدي ومساره، ما هو في 

قد اهتدى إليه وأسسه في الميكانيكا عبر الكرانج  المنحى التحليلي والعقالني الذي كان العالم البارز

242الصعود إلى درجة إسقاط القوى من المعادلة التمثيلية للنظام أو الجسم الفيزيائي.<  

لمعجزات هو احتجازه دون اعتبار الموضوع القانوني والكوني فإنما الذي يحجز العقل عن قبول ا 

متضمنا فيه كذلك عناصر وجزء النظمة الوجودية المطلقة، الممثلة تحديدا في الرسل عليهم السالم وفي 

عنصر المرسل إليهم وفي العالقة الوجودية، والوجود كذلك علم وإدراك، خصوصا بالنسبة للذوات العقلية 

أو في جزء منه. ومن ثمة فاعتبار المعجزات خرقا للعادة إنما هو قول خطابي نسبي، أي المستخلفة فيه 

العادة التي في حدودها مبلغ العلم واإلدراك اإلنسانيين؛ يقول الحق سبحانه وتعالى:}فلما جاءتهم رسلهم 

  (      25بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم' وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون'{)غافر

إذن فاإلشكال هو في الصعود اإلدراكي للعقل اإلنساني الذي بموجبه وبحسبه يكون التحديد والحد لمفهوم 

 العلم، وبالتالي لخرق العادة وخرق قوانين هذا العلم:

بسم هللا الرحمن الرحيم >   

  .الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد الصادق الوعد األمين 

األخوة الكرامأيها  : 

 :من موضوعات اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم اآلية الكريمة

1﴿ اْقتََربَِت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ اْلقََمُر ) )﴾ 

 ( سورة القمر )
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لهذه اآلية لها قصة في اإلعجاز العلمي، ففي مقابلة تلفزيونية مع عالم جليل من علماء اإلعجاز العلمي في  

 .العالم اإلسالمي

 سأله مقدم البرنامج عن هذه اآلية 

 ﴿ اْقتََربَِت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ اْلقََمُر ﴾

 :هل فيها إعجاز قرآني علمي ؟ فأجاب هذا العالم هذه اآلية لها معي قصة، وهذه قصتها

في غرب بريطانيا، هذا العالم اإلسالمي  ( قال كنت من فترة كنت أحاضر في جامعة ) كالرديف 

عجاز العلمي كان يحاضر في جامعة في غرب بريطانيا المتخصص باإل كالرديف ( وكان الحضور  )

خليطاً من المسلمين ومن غير المسلمين، وكان هناك حوار حي للغاية عن اإلعجاز العلمي في القرآن 

  :الكريم، وفي أثناء الحوار وقف شاب من المسلمين وقال يا سيدي هل ترى في قول الحق تبارك وتعالى

اْقتََربَِت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ اْلقََمُر ﴾﴿   

هل ترى في هذه اآلية لمحة من لمحات اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم ؟ فأجابه العالم اإلسالمي ال،  

لماذا ؟ قال له: ألن اإلعجاز العلمي يفسر بالعلم، أما المعجزات خارج نطاق العلم، ال تستطيع القوانين 

لمعجزات، يعني أن يمسك إنسان بعصا فإذا هي ثعبان مبين هذا فوق طاقة العلم، أن العلمية أن تفسر ا

يمسك بعصا ويضرب بها البحر فإذا هو طريق، هذا فوق طاقة العلم، أن يلقى إنسان في النار وال يحترق، 

م أن يفسرها، هذا فوق طاقة العلم، قال ال، ألن اإلعجاز العلمي يفسر بالعلم أما المعجزات فال يستطيع العل

ألن المعجزة أمر خارق للعادة، ينشق جبل تخرج ناقة منه، مستحيل، وانشقاق القمر معجزة، حدثت للنبي 

صلى هللا عليه وسلم تشهد له بالنبوة والرسالة، أما المعجزات الحسية التي ظهرت على يد األنبياء السابقين 

يصدق أو ال يصدق، أما نحن كمسلمين أنا ال هذه شهادة صدق لمن رآها، فبعد أن تنتهي تصبح خبراً، 

أصدق أي معجزة حسية لم يرد فيها نص في الكتاب والسنة أنا لست مكلف، تصدق كل خرافة، أما حينما 

يرد في القرآن الكريم إشارة إلى خرق القوانين أنا أصدق ال ألنني شاهدتها ولكن ألن هللا أخبرني بها، 

هللا، وفي سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ما كان علينا نحن مسلمين  ولوال ورود هذه المعجزة في كتاب

<هذا العصر أن نؤمن بها
243

 

 

:بشروط العقل التالية هكذا يتبين أن المعجزات تصبح في حيز المنطقي العقلي  

إذا ما اتسع أفق هذا العقل ليطلق موضوع اعتباره وقانونيته وال يحجزها في الحصر المادي كما  -1 

الموضوع الفيزيائي النيوتوني؛ فليكن العلم وليكن قانونه قانون الوجود عامة وليس قصرا له أو  انحصر

 اعتباره بقصره في المادي.

أن يعتبر معيار المالءمة المنطقية في عالقة البرهان بعنصري المبرهن عليه والمبرهن له. فرسالة  -5

األقصى والالمنتهى، فصيغة فعل هللا تعالى هنا في األنبياء عليهم السالم شأنها شأن عظيم، درجته درجة 

دليله سبحانه وخلقه وقدرته على قدر الشأن والعلو الحكيم، والقدرة والعلم في الدرجة سيان؛ إنه مقام 

(، وهذا أمر يوقن به 2المطلق في تجلي مطلق العلم والحكمة والقدرة:}حكمة بالغة' فما تغن النذر'{)القمر

ه وجوهر وروح معيار التناسب كمبدإ وروح علم المناهج أو الميتودولوجيا؛ والمعرفة من ألم وفقه في كن

 تذكر والجهل نسيان. 

حقيقة المعيار التوافقي واالحتماالتي. وهذا يبين ويبرهن على ال عقالنية وال علمية الذين يؤمنون  -3

اطؤ الواقعي الحدوثي، يؤمنون بها بمعايير العقل والمعرفة اإلنسانية كمعيار االستقراء والتواتر والتو

 أحيانا ويكفرون بها أخرى؛ فهذا لعمرك هو التطرف في الالعلمية واإللحاد والجحود واستيقنتها أنفسهم.
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فلئن كان المعيار األول يهم المستوى األعلى من العقل، وهو المعيار الناقلة العوالمية لتواجد هذا العقل 

جودي لإلنسان، ألن الوجود في جوهره كنهه الحق، وكلما تم الصعود استبصارا وإدراكا، الجوهر الو

القوانيني من هذا الظاهر المادي المشهود صعدا كما نحاه الكرانج وألبير أنشتاين مثالين بارزين، كلما 

تمثلنا وكان تصورنا للحقيقة الوجودية أكثر وأقرب إلى الحق بقدر هذا الصعود؛ لئن كان هذا هو 

ر األول، فإن معيار المالءمة المنطقية والمعيار التوافقي واالحتماالتي لهما من البداهة في خصوص المعيا

العقل اإلنساني األولي والفطرة في القوة الناطقة األولى ما يجعل التناقض وبشدة وظهور بارز بالمرصاد 

ي. وهكذا فلئن كان ألي سعي في القول مخالف لهذه البداهة القريبة من كل قلب )أي عقل( إنساني فطر

، فإن أوالء الذين تنوء بهم األلباب المعيار األول ليس شأنه إال للقليل، وليس يفقهه ويبصر به إال أولو

مقولة عدم جواز خرق العادة أو القانون الطبيعي ولم يجدوا عنها حوال، أوالء ال مراء ما كانوا يستطيعون 

ن منهم من هم في عداد الفالسفة عند الناس والخبراء وعلماء إبصار المعيار األول وال هم من أهله، ولو كا

المختبرات. وإنهم لما قصرت بهم عقولهم عن المعيار األول لم يكن لهم من القول في معجزات النبوة 

 ،أو مجرد تالقي وتوافقات ألحداث طبيعية ،وتخيل وخداع وسحر ،نه أساطيرالواردة في الكتاب سوى أ

بل زعموا أن  مصطنعة خوارق ومعجزات.وصانعوه فجعلوها في كتبهم وأديانهم الاستغلها رجال الدين 

جعل عاليها سافلها وأمطر  ،تدمير قرى قوم لوط إنما كانت مجرد توافق وصدفة حدوثية لزلزال عنيف

وأن انشقاق البحر  هكذا في تواطؤ احتماالتي ال غير؛ تزامن ،عليها حجارة من سجيل منضود مسومة

 موسى عليه السالم وبني إسرائيل خائفين من أن يدركوا وهم متبعون من فرعون وجنده، أن ذلك لكليم هللا

والقائل والمفسر لهذا هو السيد بول تابونيي مدير قسم التكتونية )البنائية( في معهد فيزياء الكرة األرضية 

لباريز
244
ر بحري بسبب زلزال في يقول > إن التفسير األكثر معقولية والذي أمكن قبوله هو حدوث تيا 

عمق البحر، نتج عنه تراجع المياه ثم أعقبه موجة ضخمة< لكن يقول الكاتب مدير القسم التكتوني 

مستدركا ومتسائال، ولعله حوار بين عقله الفطري وما سماه الفارابي رحمه هللا بالعقل الهيوالني والعقل 

 من قوله: >لكن المشكل الوحيد هو أن هذا )يعني المنفعل وعقله المهجن، لكن يتساءل وال نراه يتعجب إال

تراجع المياه( ال يستغرق سوى بضع عشرات الدقائق، الوقت الذي يكفي فقط لمرور قافلة كبيرة واحدة، 

مما يتفق مع عناصر تاريخية أخرى )اعتبار الغياب لآلثار األركيولوجية خاصة( التي تقول بأن النزوح 

قليال من األشخاص.< أو الخروج لم يهم إال عددا
245
وإن هذا بحذافيره هو الذي يدرسونه في مؤسساتهم  

لى الكفر واإللحاد فهم أجمعوا ع والعلمانية، وما هي بعلمية يقينا؛ومعاهدهم المسماة يا للمفارقة بالالئكية 

اقضات فال جرم إذا أن تجد من التن هم من التناقض ما هم شاهدون عليه،وإن كان في قول وتقاسموا عليه.

ما هو من الوضوح مثل ما هو عند ابن عاشور الذي في نفس الوقت يدافع عن تواتر الخبر ويقول في 

.هو الموجه د تخيل، وإنما الداخل عليهآخره إنه مجر  

 

كذلك ال بد من التذكير والتنبيه على عدم صالح المجاراة لما شاع من استعمال صفة 'القرآنيين' على غرار 

هو )يعنيان الجابري ( من أولئك القرآنيين الذين ال يأخذون باألحاديث وإن كانت  قول األخوين:>هل

صحيحة<
246

اني ، فال يجوز قطعا هذا االستعمال والصياغة البيانية، ألنها صياغة مقابلة للوضع البي

ريان أما مقولة أن ال مشاحة في االصطالح فال موضع لها هنا البتة وال س الشريف للفظ 'القرآن' ولصفته.

فيه قوله تعالى:}قل إن كنتم تحبون هللا إن يتبع ما فيه، و آني ال يكون إال مؤمناإن القر قام.لها في هذا الم

فاتبعوني يحببكم هللا ويغفر لكم' وهللا غفور رحيم' قل أطيعوا هللا والرسول' فإن تولوا فإن هللا ال يحب 

(35-31الكافرين'{)آل عمران  

بالقرآن وخرج من انضواء اإلسالم، وهللا تعالى غني عن العالمين. ومن يكفر بالسنة فقد كفر  
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.                   .                      . 

 

معجزة اإلسراء والمعراج والحجر اإلدراكي والوجودي للجابري -1  

  

إن الطرح الصحيح لمقول الجابري في اإلسراء والمعراج هو ما بيناه بكل وضوح فيما سلف من 

رضين العلميين الفلسفيين، العارض البياني والعارض اإلدراكي كما ظهر ذلك جليا لمن كان له عقل العا

يفقه به وعين يبصر بها، ظهر ذلك بكل معاني الظهور والوضوح في موضوع آية أمية رسول هللا صلى 

لبعد البالغي هللا عليه وسلم، حيث كان جزاء الجابري في هذه أن تجلى، تجلى في عدم انفتاح شرنقة ا

عنده، وتجلى في اتضاح قرص زاوية إدراكه وتصوره الوجودي. ذا عينه الذي أبى الحق إال أن يجليه 

( القراءة 33تارة أخرى في هذه القراءة لقوله تعالى:}قل سبحان ربي هل كنت إال بشرا رسوال'{)اإلسراء

لطفولية ما قبل السياق، لكنها في ذات التي هي من حيث معايير األلسنية اإلدراكية ال تتجاوز القراءة ا

الوقت تؤكد هذا العارض والعائق اإلدراكي الذي يحول يقينا دون التموضع في الحقل الفلسفي، العائق 

الذي يبرز في سذاجة سؤال اإلشكال عنده بالطبع، أما في الحقل الفلسفي بشرط علو إدراكه العوالمي 

اجة سؤال واإلشكال عنده وفي حدود مدركه الوجودي وطاقة وتغيرات الهيآت الوجودية فليس يطرح، سذ

هذا اإلدراك القاصر جدا، سؤال وإشكال الرؤية؛ يقول بالحرف المبين
247

:  

    

 
 

فبربك هل يستوي هذا الكالم، أو التساؤل مع شرط العقل الفلسفي؟ وبصيغة أخرى هل لهذا احتمال في 

ن سينا رحمهما هللا تعالى وأن يفهم من شيء في التأويل تلقي أو التقاط اتصالي مع خطاب الفارابي واب

العلمي الوجودي لهما؟ وهل لهذا من شرط بياني وإدراكي في التنزل التناسقي والتفصيل للحق مع 

الشروط الوجودية، وأن صيغة الكون كما القدرة كما أدركها الفالسفة األولون أصلهما العلم، وعلم هللا 

العليم الحكيم. تعالى ال منتهى له، وهو  

وإذا فقد تبين من بعد العائق البياني أن القصور اإلدراكي هذا الذي تكشفه القراءة الخداج الطفولية القاصرة 

لآلية الكريمة، هو العلة التي أنتجت إشكال وسؤال الصيغة الوجودية، مما يؤكد ويثبت إثباتا ال ريب فيه 

إدراكه لهذا الوجود متصورا إياه تصورا حيزاتيا؛ ومن أن الرجل لم يتجاوز حتى قضى، لم يتجاوز في 

ات الوقت، ليس هو كذلك فتساؤالته من قبيل ما جاء من التساؤالت الساذجة للجابري هنا، والسمجة في ذ

فالعلم والقدرة هما هلل عز وجل العليم القدير، ومنه فاهلل تعالى هو المقتدر، بالمعنى  يعجب منها وال غرو.

ي المبين والتوجيه المعجمي لصيغة 'افتعل' الدالة على االنعكاسية مع اإلرادة، وليس والفقه اللغو

المطاوعة، وليس ذلك إال هللا تعالى القوي العزيز؛ وهذه هي القراءة الفقهية بشروطها الفقهية والعقلية 

كنت إال  ربي هلالسوية المستوفية لقوله جل جالله خطابا لعبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم:}قل سبحان 
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فهذا الجهل أو باألصح عدم اإلدراك للتراتبية الوجودية، وسبحان هللا رب  (.33بشرا رسوال'{)اإلسرا

العالمين، وعالقة الموجودات كلها بالخيوط المجاالتية للحق وقيوميته، التي مدارها ومدار إدراكها الفلسفي 

 سبحانه وتعالى بكل شيء وقيوميته، وفي ذلك كله هو هو العلم والقدرة والهيآت الوجودية، فيعلم إحاطة هللا

سبحانه وتعالى على العرش تسبح له السماوات واألرض ومن فيهن، وتداخل السماء واألرض بمجال 

الحق، وفي كل نقطة من الوجود وهي قائمة بالحق سلم السماوات السبع ومن األرض مثلهن، وفي كل ذلك 

فة خمسمائة عام؛ إن جهل الجابري ووجوده بغير إبصاره هو المشترك ما بين كل سماء والتي تليها مسا

 علة في قراءته لآلية الكريمة البينة وسؤال الصيغة الساذج.

 

لن ينتهي أبدا تناقض الجابري الذي ال يزيد إال توضيحا لواقع عدم استيعابه أركان السيرورة التاريخية 

ولمعنى األمة في هذا المنوال والسياق،  - القرآني ويريد أن يعرض للقصص –االستخالفية لبني آدم 

والمفهوم والمعنى الذي ال يقل شأنا عن مفاهيم الكتاب والتفصيل والذكر، هذا المفهوم الذي من خالله يفقه 

قوله تعالى في شأن القرآن:}مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه'{، ال كما سارع من غير تثبت وال روية 

هينا وهو قول في جناب الحق عظيم؛ كتب الجابري العقالء، ويحسبه
248

:  

 

 
وهذا بالضبط يؤكد ويرسخ ثبوت التصور الخاطئ ومقولته مقولة األديان الثالثة باالعتبار التزامني مما 

ينسف ويدحض أي زعم يمكنه أن يقول بفهم وضبط الجابري لحقيقة التفصيل، ألنهما مقولتان متناقضتان، 

لحق بالطور التاريخي وياألمة، وطور كل رسول أمة. وكما قال النبي صلى هللا والتفصيل مقترن في ا

عليه وسلم: " وهللا لو بعث موسى ما وسعه إال أن يتبعني". بل إن الجابري لم يلبث مليا حتى قال وذهب 

بحسب قوله مذهبا مناقضا لقوله األول فكتب قائال
249

:  
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عشر الفصل التاسع  

 
القرآن ومسألة الزيادة فيه والنقصان' بيت القصيد في كتاب الجابريالفصل التاسع 'جمع   

 

 

 مجادلة الحق بالباطل: المسعى الخِصم للجابري في توصيف القرآن بمعنى مختلق للتحريف -1

لئن سبقت منا اإلشارة والتنويه كون مقدمة كتاب الجابري التي أصر فيها الكاتب إصرارا ال يلوي على 

ال على كون الحق فوق الزمان والمكان، على جعل النبوة شأنا ونتاجا تاريخيا أرضيا الفلسفة األولى و

بشريا مرسخا بالقاموس االجتماعي النفسي، وعلى تأطير القرآن موضوعا لمنظار الظاهراتية وشبه 

مفهوم 'الكون والتكوين' الحدوثي، لئن كانت هذه المقدمة أو المقدمات هي أخطر مواده كما أثبتناه 

 استنبطناه:و

 استنباط:

هكذا يستبين لنا بكل وضوح وحين ننقح تنقيحا منطقيا، ونمحص على أساس العقالنية في تحققها العلمي 

كون المنطق ميزان المقول كما سطره بقوة الفارابي ومن قبله أرسطو، يستبين لنا بإزاحة المقوالت 

مسالك السفسطائية، كثقوب ونقاط تمويهية الحيادية التي غالبا ما يتوسل إليها كوليجة ووسائط في ال

وجذبية لالهتمام والقوة التفكيرية، من خالل ذلك، يتضح لنا أن هذا المبدأ والمقدمة من كتابه، وهو العمدة 

والمناط فيه، يتكون من أربع فقرات، اثنتان: األولى والرابعة بنيتاهما متفاقمتان داخليا بل متناقضتان 

نفس المحمول الصنفي، الذي هو المقول المثبت عند الجابري وهو طرح القرآن منطقيا، واثنتان لهما 

250الكريم موضع سؤال الكون والتكوين.  

 .صيد من الكتاب ككلفإن الفصل التاسع هو بيت الق

إن الخطب عظيم حقا إذا حاولنا أن نغض الطرف بالتماس عذر مما قد يعرض لإلنسان من التباس على 

يانا حتى على مستوى بعض الهفوات في مآخذ الكالم ومسالك القول، إنه ليس مستوى البيان، أو أح

صالحا وال مقبوال أن نسكت على هذا القول الذي يقوله ويسوقه الجابري مهما كانت المفسرات 

والمعلالت، عوارض كانت أو كما هو الحال هنا االفتقار واالفتقاد البين للحكمة في تجليها البياني 

 :251لقيالمنطقي والخ
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إن هذا لتجلي لذهوب أي حس العتبار االتصال والوصل المنطقي على غرار انتقاله العجيب وجعله 

موضوع مقول ال'هل' موضوعا قابال لحكمي اإلجمال والتفصيل، هاهنا ينتقل لعمى الحاجة والخلفية 

مي الخالص إلى الباطنية التي غشيت العقل وانحل نطقه عن رباط المنطق، انتقل من الموضوع المعج

إسناد لفظي مجمل للقرآن الكريم كما صنع من قبل على نحو معاكس في صورة قصوى للسفسطة بنقل 

السؤال من أمية النبي صلى هللا عليه وسلم إلى التصريف اللغوي للمادة المعجمية. ومجمع عليه عند أهل 

معاني المعجمية سياقا خطابيا لها، اللغة واأللسنيين جميعا، عربيهم وأعجميهم، أن لكل معنى من هذه ال

يكون هو الغالب والمتبادر مالءمة لشروطه ومنحاه الخطابي. وإذا فهذا المسلك عند الجابري مسلك أوال 

هو سفسطائي، وثانيا هو منحط من القول ساقط فاحش بنزع اللفظة عن قيدها المعجمي وتقديمها للمتلقي 

يث ككل وموضوع الكتاب، ليقول: >هذه األنواع من مع شروطه الخطابية وسياق الموضوع والحد

  !ة أو بأخرى< وإن من البيان لسحراالتحريف واقعة في القرآن ومعترف بها بصور

لئن كنا نرى هنا الجابري بأم أعيننا يسعى حثيثا وبإصرار مثير ليسند التحريف للقرآن ولو بيانا وتركيبا 

ما صرح بذلك في آخر أيامه في حوار صحافي بعدما كتب لفظيا حتى يرضي نفسه ويكون لها ما تريد، ك

. لئن كان هذا مسعاه  !ء ملك الموت، هكذا قالها باللفظهذا الكتاب، وأنه كما جاء في تعبيره مستعد للقا

فإنه ذات السعي الذي كان واضحا ليس خفيا وال مماراة فيه في إغراضه في لفظ 'الحنيفية' ولفظ 

. بلى، إنه على النسق التشكيكي الذي ال يحسن في هوم الشرعي للنبوة كما بيناه ف'الترجمة' ولغوه في الم

الكتاب أوله وآخره غيره، كما الحظه كل متفحص لبيب، لم يمهل المخاطب الكريم الذي يعنيه هذا 

الخطاب بل يهم أعظم حقيقة ليس أعظم منها في فؤاده، حتى احتواه بأجمعيه وعلى حين غرة بجعل 

 :252قابل لهذا الكالم وغايته قولهالطرف الم
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< يعني معترف بهامن التقرير بالتحريف بنفث مادته الفتاكة، والبيان مبنى التصور الوجودي، مادته: >

أنواع من التحريف، إلى تقرير بصريح نطق اللسان بأن ثمة آيات وربما سورا سقطت ولم تدرج في 

 خبري التقريري: >جميع علماء اإلسالم . . .نص المصحف، وبالمادة ذات الثقل االستنطاقي وال

 <يعترفون

من بعد هذا، ومن بعد وضوح سيرة الجابري في هذا الكتاب وإدمانه في استعمال التعارض بين طرفي 

كالمه بثا في أوله لسموم الشكوك في أعماق المخاطبين والقراء الكرام وهم كثيرون كما وصفهم 

قرينان يتبرأ أحدهما من صاحبه؛ من بعد هذا ال أحد أمكن أن والرجوع في آخره كأنما هو وجهان و

 : 253يصدق وال أن ينطلي عليه هذا االمتهان المراد من التعارضات كما في قوله
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واألنكى واألشر هو ذهابه في هذا التوجيه التعارضي مذهبا مكشوفا بأن جعل التعارض متراكبا إذ في 

ا في والحق للشيعة كما هو واضح وبين من قوله. وذلك كله إمعان الطرف الثاني للكالم أسند قيمة الرجوع

 !شاكلة نصحه لمخاطبيه الكرام

 :254وهاهو ذا يعيد الكرة لتحريض مضاعف مكرور، لوحته األولى قوله

 

 :255وقوله

 

واللوحة الثانية المناقضة والمعارضة في بنيتها العميقة من خالل التحريف الملتوي المكشوف واإلنحاء 

اني التنزيل وآيات القرآن العظيم إلى غير الحق، يقول صاحب المدخل إلى القرآن الكريم، أو هذه هي بمع

 :256لوحته الثانية
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وبدهي أن األلفاظ تؤخذ بحسب العقول التي تخرج منها، ذلك أن مبدأ التناسق قانون كوني قاهر،    

علو الحق على الزمان والمكان  فالعقل والتصور الذي ال يسمو في سلم اإلدراك الوجودي ليدرك

والحدوث، ال يمكنه منطقا أن يفقه وأن ينضبط له التصور الصحيح المنطبق بالحق للنسخ والرفع للقرآن. 

ولبئس البيان بيان الجابري وألفاظه الفيروسية المنطلقة من األنا النفسي حتى أزاحت عقله وسولت له أن 

حمولتها الذي قد يستشفه كل عاقل مستبصر. إنه ال ينبغي يضعها غير آبه بخطرها وال بكنه ومكمون 

إطالقا وبقانون التوافق المنطقي أن يرد لفظ االعتراف كما دسه أو دسته نفس الجابري، أن يرد في سياق 

انتظام بياني لمفهوم 'النسخ' كما هو عند العلماء. فنقول كل العلماء يقولون بالنسخ ويقرون به ألنه حقيقة 

تر بها الخبر وهي من مكونات التنزيل ونص عليه القرآن والسنة. أما اإلغراض المفضوح شرعية توا

 بمناقضته لكل مبادئ المنطق وأدبيات البيان العلمي، بل نحن هنا في مقام أشرف العلوم.

قال عالم اليمن الجليل محمد بن علي الشوكاني رحمه هللا وورد عنده في تفسير هذه اآلية الكريمة > 

:قوله  

>وروي عن أبي عبيد أن هذا قد كان يقع في زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فكانت تنزل عليه    

السورة فترفع فال تتلى وال تكتب. ومنه ما روي عن أبّي وعائشة أن سورة األحزاب كانت تعدل سورة 

 البقرة في الطول. . .

األنباري في المصاحف وأبو ذر الهروي وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن 

في فضائله عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن )رجال كانت معه سورة، فقام من الليل فقام بها فلم 

يقدر عليها، وقام آخر يقرأ بها فلم يقدر عليها، وقام آخر فلم يقدر عليها، فأصبحوا فأتوا رسول هللا 

روه، فقال: إنها نسخت البارحة( وقد روي نحوه عنه من صلى هللا عليه وسلم فاجتمعوا عنده فأخب

 وجه آخر.
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وقد ثبت في البخاري وغيره عن أنس أن هللا أنزل في الذين قتلوا في بئر معونة 'أن أبلغوا قومنا أن 

 قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا' ثم نسخ. 

طول والشدة ببراءة فأنسيتها، وهكذا ثبت في مسلم وغيره عن أبّي قال: كنا نقرأ سورة نشبهها في ال

غير أني حفظت منها 'لو كان البن آدم واديان من مال البتغى واديا ثالثا، وال يمأل جوفه إال التراب'. 

وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات، أولها: 'سبح هلل ما في السماوات' فأنسيناها، غير أني 

ال تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألوا عنها يوم  حفظت منها 'يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما

 القيامة'. 

وقد روي مثل هذا من طريق جماعة من الصحابة، ومنه آية الرجم كما رواه عبد الرزاق وأحمد 

258<257وابن حبان عن عمر<  

.                  .                   . 

 يادة والنقصان في العقل والفلسفةموقع سؤال الز -2

إن أهم وأبرز االستخالصات والنتائج الذي بلغها اإلدراك الفلسفي بالمعنى القويم للفلسفة كونها تفكرا > 

حكيما ال مجرد أقوال شعرية وهيامات بعيدة عن معنى الفكر حتى، أهم هذه النتائج في مسار األفكار 

عدين الفيزيائي والبيولوجي والحقائق والمتوصل إليه عبر وسيط العلوم التقنية والدراسة الطبيعية للب

، منبثق القدرة والخلق هو العلم للوجود بما هو في قاعدة كينونة متجسدة وفضاء كوني إطار، هي أن

والتجلي الواضح هو أن الكائنات ال توجد إال بخطوط وأشعة وجودية، فهي بمثابة شحن وجودية في 

فعلم هللا جل وعال الذي به خلق هو الذي مجال وجودي؛ وبهذا يفسر ضمنيا ويوضح هذا المدى للقدرة. 

به سبحانه قدر ويقدر؛ وبالتالي يصبح التساؤل عن التحقق وبلوغ الرسالة وانتشارها تساؤال معبرا عن 

جهل عظيم بحقيقة الوجود وعدم مسايرة لحقيقة وواقع الفكر اإلنساني السائر في معراج معرفة الحق 

الى عليما قديرا مثبت لهذا الحكم. وهو سبحانه الحي القيوم الذي دون توقف؛ فالعلم الموقن كون هللا تع

أعطى للبروتون اللبنة األساس للكون عمرا يتجاوز األس الثاني والثالثين لعشرة أي مائة ألف مليارمليار 

مليار سنة ليكفل له استمرارية وقيام بنائه، ولوال هذا الشرط المقدر تقديرا النحلت المادة وانهار هذا 

لبناء واختفى أثره كأن لم يكن، وهاهنا نتلو قوله تعالى الذي سبق حلمه غضبه وغلبت رحمته عقابه ا

 الرحمان الرحيم:

}إن هللا يمسسك السماوات واألرض أن تزوال' ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده' إنه كان حليما 

(11غفورا'{)فاطر  

عالمين نذيرا' الذي له ملك السماوات واألرض ولم يتخذ }تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون لل

(.2-1ولدا ولم يكن له شريك في الملك' وخلق كل شيء فقدره تقديرا'{)الفرقان  

                                                           
257

محمد بن علي الشوكاني. -تفسير سورة البقرة -فتح القدير   
ات والتجويد، من الغلو واالسئثار إلى ضالل األنغام واأللحان: القراء1ج-تذكرة العلماء -رشيد بلواد 
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فاهلل تعالى الذي خلق الكون وكفل استمراريته هو الذي أنزل الكتاب وبعث رسوله صلى هللا عليه وسلم 

الغا خطابه ما بلغ الليل والنهار، وتكفل جل وعال بحفظه ليكون للعالمين نذيرا، فجعل القرآن مجيدا ب

ال ينظرون  موكان هللا عزيزا حكيما. فما أمر هؤالء إذا إال أن ذهبت التبعية بملكة التفكير عن قلوبهم، فه

لهذه اآليات البينات في آفاق المعرفة التي ال ذرة للفقه وال للعقل وال مسحة للفلسفة والتفكر الحكيم دونها. 

وهذا الذي أوجب بالحق الفلسفي ذاته وما الفلسفة إال تحري الحقيقة والقول بها، الحكم على محمد عابد 

الجابري بعمه الحقائق الوجودية حين تقرر في عقله ومبلغ فلسفته مشروعية سؤال انحفاظ الحق في حفظ 

اعت، فإنها ستكون من القرآن، وهذا قوله بالحرف: >إذا كان من الممكن فعال أن تكون هناك آيات ض

القرآن المكي، ألن اإلسالم في المرحلة المكية عاش عشر سنين من االضطهاد أدت إلى هجرة الرسول 

والمسلمين نحو المدينة في ظروف صعبة، والبد أن تكون هذه الظروف قد فرضت صعوبات كبيرة 

اء ضاعت، فيجب أن تكون من في"تهريب" صحائف القرآن نحو المدينة .. وبالتالي فإذا كانت هناك أشي

القرآن المكي الذي يتضمن سورا طواال .. لكن ال أحد يتحدث عن آية أو سورة أو أي شيء ضاع من 

القرآن المكي. فإذا كان القرآن المكي لم يضع منه شيء، واإلسالم يعاني من تلك الظروف القاسية، فلماذا 

لدولة، عهد االستقرار. منطقيا يجب أن يكون سيكون الضياع من القرآن المدني الذي نزل في عهد ا

 العكس..

.. أما احتمال الحذف المقصود آلية أو آيات فإن مثل هذا القصد، إن وجد، ال يمكن إال أن يكون قصدا 

259سياسيا..<  

هذا النسق اإلضرابي في الخطاب الذي يتغيى أسلوب اإلضراب فيبث الشك المنافي للتقرير بتورية على 

هو نفسه الذي يرى في النسق  -ورد الكيد إال بما يليق به من اللفظ -وإيحائية لفظية خبيثة مستوى المنطق

الشيعي الجمعي، حيث يتم العمل على نشر هذه الشبه التي ليس من بعدها إال الكفر الصريح ثم يتم الرد 

آية هللا خميني  من طائفة منهم على نحو ال يتوافق وال هو بما ينبغي أن ترد به، كما هو واضح في رد

ه( 'فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب'، يقول آية هللا خميني:1324على كتاب النوري )ت  

>لو كان األمر كما توهم صاحب فصل الخطاب لكان الذي كتبه ال يفيد علما وال عمال وإنما هو إيراد 

حابنا ... هذا حال كتب روايات ضعاف أعرض عنها األصحاب تنزه عنها أولو األلباب من قدماء أص

، وال تسأل عن سائر كتبه المشحونة بالقصص والحكايات الغريبة التي غالبها 260روايته غالبا كالمستدرك

بالهزل أشبه منه بالجد، وهو رحمه هللا شخص صالح متتبع، إال أن اشتياقه لجمع الضعاف والغرائب 

كثر من الكالم النافع. والعجب من معاصريه من والعجائب وما ال يقبله العقل السليم والرأي المستقيم أ

  262<261أهل اليقظة كيف ذهلوا وغفلوا حتى ما وقع مما بكت عليه السماوات، وكادت تتدكدك األرض؟

  

والجابري، وكنا دوما ننوه بجهوده وقصديته الفكرية، وكنا نرجو من هللا تعالى أن يهديه إلى المنحى 

ق فيهدى للنجاعة الفلسفية الحقة ال المحرفة والمؤدلجة والمهجنة األقوم فيصبغ الجهد بصبغة نور الح

                                                           
19-13ص-45مواقف  
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بالدعائم التكوينية اإللحادية الالسقراطية يقينا، وقد سبق الكتاب عليه فهو من حيث أراد التميز كان في 

ذلك تقييم بنائه في نقد العقل العربي واإلسالمي المستهدف بالحقيقة، لقد تبين بكل وضوح ضالله 

ظاره وفلسفته في قواعد بنائه الموجهة، خاصة الموجه المنظمي للغنيمة، لقد أبى الحق إال أن وقصور من

يتجلى الجابري بنفسه إلى العقل السقراطي، فظهرت حقيقته حين ظن له عقله، وسولت له نفسه، والنفس 

ن له عقله أمارة بالسوء، مشيرة له بالسبق والتميز وبقاء الذكر وليكن ما يكون في جناب الحق، ظ

وسولت له نفسه عن قصور في أفق الرؤية واإلبصار بالحقائق الوجودية المهيمنة التي كان يوقن بها 

هذه المرة لم يجد التميز في القول تميزا في الشهرة، ولكن زلة عظيمة ما بعدها في معيار  ديكارت نفسه.

ك ولم يتأن حتى يدرك ويبصر بأن التفكر والفحص الحقائقي قصورا وضالال، فهو، أي الجابري، لم يدر

أسباب النزول ما هي إال بعد من األبعاد األرضية، وهذه األخيرة ليست محصورة في األحداث التاريخية 

التنزيلية، فالحق مطلق نوره، وهو أوسع من أن يحاط بإطار أرضي تاريخي، وباعتبار مخلوقاتي جد 

و نفسه علة المشبهة والمجسمة في سؤال الصفات ضئيل، وهذا من ناحية اإلدراك والتصور الوجودي ه

وهو كذلك علة نفاة الرؤية على المطلق من النشآت الوجودية، فاإلسقاط ليس هو الحقيقة والمدرك المنشأ 

المخلوق ليس إياها، بل إن هذا متوافق ومعجزة اختراق القرآن الحكيم لهذا المجال األرضي لثالث 

الجابري وقال من بعده من الضالل ما قال. وهنا ال مندوحة من  وعشرين سنة. فهذا الذي ذهل عنه

التذكير بالمبدإ والشرط األساس في علم الحق دراسة وتفسيرا هو قوله سبحانه وتعالى:}الم' ذلك الكتاب ال 

ريب' فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون صالة ومما رزقناهم ينفقون' والذين يؤمنون بما 

يك وما أنزل من قبلك وباآلخرة هو يوقنون أولئك على هدى من ربهم' وأولئك هم أنزل إل

(1..1المفلحون'{)البقرة  

}إنما المؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون' 

ا' لهم درجات عند ربهم ومغفرة الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق

(1..2ورزق كريم'{)األنفال  

(29-23}والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون'{)المعارج  

فحقيقة النور والتصور الصحيح لألمر الجلل هو الذي عبر عنه عثمان بن عفان رضي هللا عنه، وقد قيل 

كون فيك من الخوف ما يكون حين يذكر عندك الموت أو القبر؟له إنا نراك تذكر عندك الجنة والنار فال ي  

إن تقدير هللا العظيم حق قدره والتصور الحق للحق يوجب الخوف والوجل من هذا المقام العظيم الذي 

تشيب له الولدان، والجابري يقول ويعبر عن منظاره للوجود الحق وللقرآن العظيم الذي يزعم أنه أنهى 

راسته، الجابري يقيم عقله ومحدود تصوره على أدق ما يكون التقييم وأوضح ما يكون مساره التفكيري بد

التصوير في قوله في معرض لقاء صحافي معه أنه آنها إن أراد ملك الموت أن يأتيه فليأت. أبهذا 

ن المنظار وصلفه، وبهذا الموقع والحظ من الحقيقة الوجودية ومن عظم هذه الحقيقة يمكن أن يفسر القرآ

العظيم؟ ال وهللا إنه لنور ال يؤتى إال للمؤمنين حقا الذين إذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم وهم من 

عذاب ربهم مشفقون، والذين يوقنون اليقين السقراطي بأن عذاب ربهم غير مأمون. ذلك وقد ارتأينا أن 
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لى العلم استقالال، فذلك أقوم نخص بالرد على هذا الكتاب للجابري الذي لم يرجع فيه إلى العقل وال إ

263قيال، وأوفى بحسب ارتجاج الردود من المغرب إلى المشرق مقصدا وغاية.<  

>هذا القرآن.. وهذا الكتاب الذي هو االمتداد لمحور الكتاب والنبوة الممتد من آدم عليه السالم، فهل 

هذا وقد  بقية من إيمان؟.. للكافر به ومن يطعن فيه نسبة وصلة بهذا المحور واألصل، وهل له حقيقة

 نزل من الحق والقرآن العظيم قوله عز وجل الذي ال معقب لحكمه:

}يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهلل  ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل' ومن 

264(.<134يكفر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد ضل ضالال بعيدا'{)النساء   

ال تجد لها موضعا إال عند من سفه عقله  265هكذا يتبين لك أن شبهة الزيادة والنقصان وترتيب المصحف

ولم يدرك علميا وفلسفيا سلطان قيومية السماء التي تظله واألرض التي تقله. إن القرآن الكريم من الحق 

 ئق الثالثة التالية:والحق ال يتغير، وأهم خاصاته الجوهرية الثبوت، ومنه لدينا الحقا

إحكامية الترتيب في القرآن، أي أن لكل حرف من حروف القرآن وكل آية من آياته موقعا  -1>

 سطر في اللوح المحفوظ.

 أن كل ما أنزل أنزله بعلمه لداللة معينة في موضع معين حكيم. -2

ب في القرآن وثبوتيته كلمة الكرماني رحمه هللا الذي حاول أن يجلي ويرسخ حقيقة جوهرية الترتي -3

من اللوح المحفوظ حتى أن تم جمعه في المصحف من بعد اختراق للتنزيل أو لمجال التنزيل؛ وفي 

ذلك آية واضحة كبرى أنه من عند هللا العلي الحكيم، األول واآلخر، العزيز الحكيم؛ هذه الكلمة 

وهنا لقوله سبحانه من سورة  الحكيمة التي قالها الكرماني بخصوص تدبره للقرآن ومواضع آياته،

( وقوله الحكيم والعلمي أن ليس في القرآن غيرها. هذا 21البقرة:}يا أيها الناس اعبدوا ربكم{)اآلية

 266وإن السيوطي ذكر هذه الكلمة والقول للكرماني في كالمه عن الترتيب.<

د الوافي عند األخوين وإذا أمكن من إضافة أو تنويه بخصوص الفصل العاشر عالوة على ما جاء من الر

الكريمين وعلى هذا الجهد من اإلمكان، فمتعدد ومختلف مما اتضح من قبل حقيقته. فقوله في العنوان 

 :267معيار الطول والقصر -1التحتي 

                                                           
 -الجزء األول -اء المتقولةتفصيل الخلق واألمر في سؤال حوار األديان وتفرق المذاهب الفقهية، ابن سينا بين قصور المتفلسفة وافتر -رشيد بلواد 
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أقول إن قوله هذا وهو يخرج من فكيه ويمثله تحليال نفسانيا وإدراكيا وعلميا ليبين وليجلي ثبوت حقيقة 

دنى من الشرط العلمي األصولي بعد ما بين المشرق والمغرب، وأن الرجل بعيد بعده عن الحد األ

 وغريب عن الدار حقا ويقينا.

.                   .                    . 

 ترتيب النزول ليس جوهريا في التنزيل -اختالق الباطل لمجادلة الحق: اختالق سؤال ترتيب النزول -3

مسوغ ما، فإنه ال مندوحة عن التنبيه والتوقف عند هذا المظهر الذي غابت إن يك لتجاوز بعض القول 

فيه حقيقة العقل في هذا الترابط واالستنباط أو االستنباطات التي ال تظهر إال للجابري، في الحقيقة ألناه 

 :268النفسي، وبهذا البيان الذي ال يولي للمقام وقارا

                                                           
235-239ص -نفس المصدر 
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إن كان كل ما خرج من العقل الجابري في هذا الكتاب كله لعمرك إن هذا لمن أطرف المفارقات و

مفارقات؛ ولئن تعجب فعجب زعم امرئ هذا تصوره لمفهوم وحقيقة اختالف األقوال في التصنيف 

  !القرآني، زعمه الكتابة مدخال إلى القرآن؛ إن هذا ألمر عجب

رصد غالبا إال في االضطراب ال يلعقلي والمنطقي هاهنا اختالل واألمر المثير أيضا من ناحية السلم ا

العقلي النفساني، وما نظن القارئ والقارئة الكريمتين إال قد الحظاه، وهو إطباق حقل الموضوع زمنه 

بحقل وزمن الحكم على الموضوع، وبلفظ ال يحفظ لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مقام مصطفى من 

 هللا تعالى ومن الوقار. 

قد تبين اآلن سر دفاعه عن القصر في الشرط البشري في حفظ القرآن، شرط ابن فإذا كان الجابري، و

رشد الباطل كما أثبتناه على أتم ما يكون البيان واإلفهام، إذا كان يتساءل تساؤال منكرا هذا االختالف، 

اصة وعجميه أنه خومن المتفق عليه عند العقل اآلدمي جميعا عربيه  ،فإنه اختالف من مسلم البديهيات

ثم إن هذه المسلمة هي المثبتة إلعجاز االختراق المجالي، اختراق البيئة التنزيلية  اجتماعية بديهية.

بخاصاتها البشرية المتعددة المناحي التي يهيمن عليها القانون الكوني الوجودي لالختالف بمعنى عدم 

:   269التطابق المقابل للتساوي، ولما عبر عنه هو نفسه بقوله

 

هذه البديهية التي طبع هللا سبحانه وتعالى الخلق واالجتماع اإلنساني عليها، والواقعية الوجودية كذلك و

عين الصدق ال العكس، جعلها سبحانه وهو الحكيم الخبير محفزا إبداعيا وخلقيا للمعايير العقلية النقدية، 

ها سبحانه وتعالى اإلنسان كما واألسس التي وهب ،وتلك وظيفة ملكة التمييز بناء على المبادئ المنطقية

هو مفصل على أحسن ما يكون التفصيل عند الفارابي وابن سينا رحمهما هللا تعالى وأسكنهما فسيح 

جنانه. على هذا المعايير انبنى علم الرواية والتوثيق وعلم الحديث، وليس كما يريد الجابري، وكأنه قد 

ليس تعتبر الرواية إال بمكونها فوما ال يعقلون، ق اعتبار شرط المخاطب، أو هو مخاطب أهمل كلية

 المعاييري. 

ثم هذه الخلة السوء التي ال تنبغي لوقار العلماء وال حتى إلنسان خلوق، فعلى غرار التعريض القدحي 

الملتوي والمذموم الذي كان له صفة بارزة وبشتى الطرق ومما تأتى من الجهات كتعريضه قبل 
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تراف' فإنه على هذا المذهب السوء يأتي قوله وكلماته: >فالتمسوا له جوابا باستعمال لفظ ومادة 'اع

 يرواح بين الشك والتبرير< > وإذا كان ممكنا ... فمن الصعب<

أما الكيد البياني المكيد بوضوحه وعدم خفائه: >إنه نص من نتاج الوحي ال من إنتاج المنطق< فهو من 

له يريد الجابري قصرا أن يعتبر الرواية والمأثور دون مكونها نفس الكلمة والمسعى الخاسر الذي من أج

الجوهري المعاييري، أي ليضع ويكون له ما يشاء وترضى نفسه أن تضع العقل مقابل المأثور. إن 

الوحي هو الحق، وما المنطق إال تفصيل بنيوي قانوني عوالمي للحق، كما استوفينا بيانه قبل في حديثنا 

 وفي فصل 'الكندي حجة للفلسفة الحقة وتحريف الجابري للكلم عن مواضعه'. عن حقيقة المعجزة،

الذي ال فلسفة  البرهان العقلي للجابري ناجزا وحاسما بواضح إذا كان الحكم بخصوص هذا الكتاب

فإننا وهللا ال نواصل الرد على ما بقي وإن إيجازا مع حسبان البالء الحسن  وال عقالنية بعده،

 فعهم وردهم، إال تحلة للعزم األول الذي هممنا به وهلل تعالى وحده الحمد والمنة.للصالحين في د

 هذه قولة الجابري نقرأها ثانية:
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 :هي كلمة مبرزة مستكشفة لثالث

تكذيب بآيات هللا تعالى وكفر بها صريح؛ }وقالوا أساطير األولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة  -1

 ر في قالوا أو الفاعل فيه )الذين كفروا(.( والضمي4وأصيال'{)الفرقان

خداج اإلدراك الوجودي للجابري دال عليه ما صدر من لسانه: >وكما يجري حوارا بين أهل الجنة  -2

 وأصحاب النار والقيامة لم تقم بعد..<

ساس ، أفساد واختالل البنية العقلية بحصول تداخل أبعاد المقوالت المنطقية أساس الحركة التفكيرية -3

وهذا واضح في حصول تداخل لديه بين التمثيل البالغي الوصفي باستعارة  االرتكاز والتوازن الوجودي.

وتوظيف محاكاة تصويرية وصفية، وبين القصص القرآني كإخبار تاريخي حق. وقد أشرنا إلى هذا من 

 قبل في مواضع عدة.

خالل التي هي بمثابة الخاصات الجوهرية واالعتبار الكلي والجمع بين لسان الجابري وهذه الصفات وال

الذاتية هو وحده الكفيل والمفسر النعدام أي حس عنده لمعاني حفظ الوقار والخشية واإلجالل، ألنه ال 

 (29يخرج عن سنن الحق في تكافؤ لنقيض العكس:}إنما يخشى هللا من عباده العلماء'{)فاطر

ذا ذكر هللا وجلت قلوبهم والذين هم من خشيته مشفقون، وإنك لتجد نقيض أخالق العقالء الحكماء الذين إ

إنك لتجد عكس صفاتهم عند سفهاء العقول عديمي االستبصار الوجودي الفلسفي، وما الفلسفة الحق إال 

 الفلسفة األولى.

إن هذا الرجل الذي يطلب أن يحترم اختياره مؤكدا لفظيا ومعجميا باستعمال لفظ 'االحترام: >ومن أجل 

، هو الذي ال يجد حرجا وال أدنى غضاضة في نفسه بأن 271>محترمين ترتيب النزول< 270م<احترا

ومن الحقائق العلمية الراسخة أن الترتيب والقصص  يضع ويقابل بين ترتيب المصحف وترتيب النزول،

ما  كليهما مكونان جوهريان للقرآن والتنزيل، وأن يرجح بمكر من التعابير ما هو ظاهر ما يراه هو  على

يقول هذا الرجل بهذا الخلق السمج الذي ينم عن  نزل من الحق، وهللا أعلم بما نزل وهو العليم الحكيم.

 عدم إدراكه لحقيقة ذاته ولحقيقة ما يقول:
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وإننا نكرر ونعيد القول كون أهم معيار في تقييم األعمال البشرية بجميع مشاربها وألوانها، المعيار 

و معيار الغائية أو الوظيفية والمقاصدية. وإذا كان هذا الرجل يقول بملء فيه كما األقوى واألبرز فيها ه

رد الذين كفروا أيديهم في أفواههم وقالوا لرسلهم إنا بما أرسلتم به كافرون، فقال بأن القصص القرآني إن 

المادية هي إال أساطير ليس لها محل صدق إال في المتخيل كما قال شيطان الميتولوجية الغربية و

التاريخية وهو يدعو للكفر بالنبوة والرسل والكتاب؛ لئن كان هذا قوله معلنا صريحا، فما يكون إذا غايته 

 !!في تناوله واستمرار زعم اهتمامه بكتاب هللا تعالى العزيز الحكيم؟

تقر في بالطبع فهذه حالة وجودية انفصامية قصوى، ألن األنا ككينونة مبادئية واعتبارها الذاتي ال 

 أساسها الجوهري الوجود الحربائي إال أن يكون سلوكا مفتعال أو خلقا ذميما طبع على صاحبه.

كان المدخل هنا وأول المأخذ التطرق لموضوع القصص القرآني بغاية التكذيب، لقد كان هذا واضحا. ثم 

نه، إن كان أساطير، إن كان هذا القصص كما يقول الجابري والذين اتبعوا ما أسخط هللا وكرهوا رضوا

 :272يقول الجابري !فما هو النفع ولم الشأن هذا كله في االهتمام بترتيبها؟؟
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 فما أصدق الذي قال:

 لكل داء دواء يستطب به    إال الحماقة أعيت من يداويها

هو إذن تأطير للقرآن العظيم ولمحور الكتاب والنبوة باألسطورة، وذلك ما سوف ينكشف ويسفر عنه 

عتباره للقصص القرآني وللتاريخ المقدس، الشرط األرضي الذي يفصل القرآن عن السماء وكونه شرط ا

منزال من عليم حكيم، ال يعجزه سبحانه التناسق التنزيلي مع مطلق الشروط الوجودية مما بيناه آنفا، وهو 

وما جاء من سبحانه أحكم الحاكمين، الشرط األرضي للجابري كون القرآن بقصصه وتاريخه المقدس 

ه تعالى، كة وعصيان إبليس الرجيم ألمرالعلم من نبإ المإل األعلى ونبإ آدم عليه السالم وزوجه والمالئ

 كل ذلك في هذا الشرط ما هو إال توظيف وصب في صيغة تحاكي وتعزز الخطاب النبوي. 

أن يثبته في قرارة وإذن فليس الوجه الذي يورده من هذه القصص سوى وسيطا تمريريا اكتسابيا يحاول 

المتلقي اعتمادا على الكم الترددي اللفظي والبياني مما هو معروف ومشهور في علم النفس اإلعالمي، 

ثم ليكون المأخذ من خالله ووسيطه ليس القصص وال ترتيب القصص، إنما الهدف ترتيب المصحف 

أدى ما عليه مما تواله من هذا  الذي هو عند هللا تعالى من ذات جوهرية الوحي، فيظن في نفسه أنه قد

التكذيب بآيات هللا تعالى واالنبعاث للمس باألساس الجوهري للقرآن الكريم. ولئن كان كما قلنا وبينا كون 

هذا ال ينطلي إال على سفهاء العقول، ذلك أن العقل العلمي والفلسفي السليم ال حقيقة له لمفهوم الحق إال 

مان والمكان، وفوق الكون والتكوين. وسفه الجابري وغاشية مكنون نفسه على الالمتغير، والحق فوق الز
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جعلته ينسى أن القرآن كتاب مجيد، وأن القصص من جوهرية القرآن، وهللا تعالى أعلم بالمجال الخطابي 

 وبالخطاب، والخطاب هنا هو الحق:

4- < 

 التوزيع القصصي في القرآن ومواضع 

 الحروف المقطعة

     

التعدد المستوياتي والبنياتي في حديث وخطاب القرآن الحكيم؛ ولئن كان التصرف  هنا نالحظ

القصصي بالمعنى السردي للمعطيات ذاتها يختلف من موضع إلى آخر، فهو ليس اختالفا على بعد 

واحد، كأن يختلف القصص في اقتصاره على ذكر أنباء رسل وأنبياء وأمم دون آخرين، أو اختزاله 

واضع دون أخرى، بل نلفيه تصرفا وانتظاما على نحو تماوجي متراكب ليس اإلنس في موضع أو م

فإنك تجد من هذا االنتظام ما ليس  !والجن بقادرين على اإلتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا

مثله وال نمطه إال في البيانات الرسومية لتجليات قانون الحق في معادالت وهيئات التفسير لألمر 

 ق..والخل

هكذا وبدراسة أولية وجد محدودة لمسار ذكر قصة موسى عليه السالم وبني إسرائيل، وطريقة 

تناولها في القرآن، نالحظ تصرفا يختلف من حيث الجوانب المتطرق إليها والمختصة باالهتمام 

 تناسبا مع الغرض البياني لذكر القصة. 

موم القصص، هو ما أمكن أن نسميه بالقطبية أبرز ما يميز ويحكم هذا التوزيع واالنتظام ولعلكن 

البيانية، التي قطباها ولوحتاها الكتاب والقرآن المحموالن بيانا زمنيا بالقطبين واللوحتين التاريخ 

 . واآلن التعاصري

فمن حيث الموضع من جهة البعد أو القرب من القطبين نجد على مثال الرصد سورتي األعراف 

وعه مساحته قومية، بينما في الشعراء والقصص أصبح الخطاب وطه الجانب الخطابي وموض

 محوره شخصية موسى عليه السالم بعد أن كان يغطي حقيقة ومستوى القوم والطور التاريخي. 

ومن الحقائق والمؤشرات البيانية التي تجلي هذا المحدد البنيوي ليس في منحى تأثيري دون آخر، بل 

مؤشر تردد وكثافة ورود لفظ )قوم( تبعا للموضع النسبي من دة، كخاصة للقرآن جوهرا وحقيقة واح

 على ما تحدد القول والتعبير بشأنه.  القطبين البيانيين للقرآن

ففي الجوار القطبي األول، في سورة األعراف كمثال موضح، وفي معرض وحديث قصة موسى 

لى جهة التسديد والتقريب ال ( ع1( منها أربعة )19عليه السالم وقومه، بلغ التردد ثمانية عشر)

تنطبق بقوم موسى، حيث ثالثة منها بينة االنطباق والداللة على قوم فرعون، ولفظ واحد في قوله 

سبحانه حكاية عن قول هارون ألخيه موسى عليهما السالم: }وال تجعلني في القوم 

عظون قوما هللا مهلكهم أو (، ولفظ واحد في قوله تعالى:}وإذ قالت أمة منهم لم ت144الظالمين{)اآلية

 (.121معذبهم عذابا شديدا' قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون'{)اآلية 
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بينما في الجهة القطبية األخرى كما هو بين من خالل مثالي سورتي القصص والشعراء، فالتردد في 

إذ نادى ربك (؛ في سورة الشعراء في سياق كريم آليتين متصلتين:}و2كل من السورتين هو إثنان )

(، وفي سورة القصص:}قال رب نجني 14-5موسى أن إئت القوم الظالمين قوم فرعون' أال يتقون'{)

(، وقوله سبحانه:}فلما جاءه وقص عليه القصص قال ال تخف نجوت 24من القوم الظالمين'{)اآلية

 (؛24من القوم الظالمين'{ )اآلية

( 4موسى في الجوار القطبي األول إلى العدد صفر)( ذكرا لقوم 11إذن ينتقل العدد من أربعة عشر)

 .أي إلى خلو الخطاب من هذا العنصر المعجمي

من ثقل االهتمام القومي ليس يحدث في موضع من القرآن على التو االنتقال والخروج  كما أن هذا

خطابي ، التي ترى بدء االنتقال من قوة التأثير الينساب تدرجيا بين األعراف وسورة طهفجاءة بل 

وتغيير هذا التأثير على الذهن وعلى النفس؛ فيتم الوصل بين المحور القومي في موسى وقومه، إلى 

آن خطاب محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد جعل الخطاب داخل سياق قصة موسى وبني 

إسرائيل نقطاتيا ممثال في ذكر السامري كنقطة طرف ومركز منتهى لهذا الخطاب والقصة، 

صوصا وأن مع آن خطاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأتي الذكر الوازن والثقيل لليوم اآلخر، خ

فلكل قصة ولكل حديث  !وفي ذلك تحويل لمركز ثقل الخطاب كليا، وهللا تعالى أحكم الحاكمين

أمر موضعه وطريقة تناوله الحسنى في أحسن الحديث. ذلك وإن العلم األكيد أننا ال نعلم من شأن و

المستويات والهيئات البنيوية لبيان الوحي وتنزيل رب العالمين إال بقدر ونسبة حظ خلقنا إدراكنا جد 

  !المحدود من منتهى ولو لتجليات الحكمة العلية

ما يالحظ هما هاتان الحقيقتان الموجهتان اللتان تطبعان مسار ذكر قصة موسى عليه السالم 

ا مرتبطتان بما أشرنا إليه من االنتقال من المستوى القومي الذي وفرعون وبني إسرائيل، وهمتا أيض

يأخذ بالذهن ويذهب بالنفس ليحط بها في عمق التاريخ، وليؤكد انفصال القصة زمنيا عن الزمن 

واآلن التعاصري، معتمدا في ذلك على ثقل الموضوع  وصرف االهتمام إليه بقوة؛ فالضغط هنا 

محوريا أو أحادي الهدف الموضوعاتي مركزيا، هو موزع الضغط والقوة مجاله مستوياتي وليس 

والكثافة على مساحة أوسع، يزيدها االبتعاد والمسافة التاريخية بروزا وبعدا مستقال وتنائيا تاريخيا 

 لكن ثقيال.

وباعتبار موضوعات سور القرآن الكريم، فإن ما جاء بصدد ذكر خبر موسى عليه السالم وفرعون 

ل في سور يونس وهود وإبراهيم واإلسراء ومريم كان ذكرا مختصرا اختصارا وبني إسرائي

ومختزال فيما دون الثالث آيات، لكنه يعتبر ضمن الحقل الخطابي والذكري البياني للقطبية البيانية 

 لسورة األعراف إن جاز التعبير كذلك.

، مع تاريخي إلى التعاصريسورة طه، وهي بؤرة انتقالية للخطاب القرآني كلية من ال ويالحظ في

االحتفاظ لقول نقاط قصة موسى وفرعون وبني إسرائيل، ومع اعتبار تباين طول اآليات ومقاطع 

الكالم نسبيا بين السورتين، األعراف وطه، واإلنزال البياني األول وإدخال نقطة أو مقطع قصة 

أقل وزنا خطابيا في سورة طه،  والدة موسى عليه السالم ونشأته األولى تدريجيا، من ثقل في القصة

 إلى أن يصبح محوريا والعنصر البياني األهم في بدء وأصل القصة في سورة القصص.
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هذا الذي تم القول المحقق بشأنه من خالل تدبر القرآن العظيم كتاب هللا العزيز الحكيم، يوافقه 

 ويوازيه التوافق االنتقالي في صيغة الكالم البدئي واالستهاللي من:

 }ثم بعثنا{    سورتي األعراف ويونس:

 }ولقد أرسلنا{    سورتا هود وإبراهيم:    

 }ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات{    سورة اإلسراء:          

 }واذكر في الكتاب موسى{      سورة مريم:           

 إلى صيغ بدئية واستهاللية أخرى:

 يث موسى إذ رأى نارا{}وهل أتاك حد        سورة طه:          

 }وإذ نادى ربك موسى{           سورة الشعراء:  

 }وإذ قال موسى ألهله إني آنست نارا{                سورة النمل:

، التي يبدأ فيها بحدث ثم يأتي التحول في صيغة القصة والحديث برمته وبقوة في سورة القصص

قة، وكأنه يتوخى الخروج من الصيغة القومية وقصة الوالدة، وذلك في إحكام أسلوبي بالغ الد

والمساحاتية التاريخية، هذه الصيغة وهذه اللوحة والتاريخ الذي تجتمع فيه كتالت يرى من أثقلها 

رمزيا أو باألصح خطابيا وبيانيا الحضور البياني واللفظي في الخطاب القصصي لفرعون وملئه، 

 فيأتي قوله عز وجل: 

ذين استضعفوا في األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في }ونريد أن نمن على ال

 األرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون'{ 

فاالندثار المنبأ به لفرعون وملئه هو إعالم بتحييد ثقله من القصة والخطاب. كما أن اإليحاء 

ة بين القصص أو اإلخبار من جهة، والتعريض التعريضي والوظيفة البيانية للسان والخطاب الجامع

كله يتم تبشيرا للمؤمنين جميعا وأصحاب رسول هللا عليه وسلم خاصة بخير العقبى يقينا وبالتمكين، 

على نحو من سابغ الحكمة في تغيير ترتيب القصة وتحييد ثقل عنصر من عناصر القصة، وغيره 

كيم، وذلكم هو العتبة والفقه األول  ليحصل أول الفقه من التصرف العليم، فذلكم هو القرآن العلي الح

بمعنى القول الحق}أحسن الحديث{؛ وإن هذا لمما يؤخذ به عضدا لنا من الحق مبين فيما ذهبنا إليه 

من قول وحكم في ترتيب القرآن وفي قطبيته التي مبدؤها مراجعة الشائع من التفسير ل)إسم( 

 ول العلي الحكيم:}الم' ذلك الكتاب ال ريب فيه'{.اإلشارة}ذلك{ ومعنى }الكتاب{ في ق

وهو أثرا في  أما النقطة والحقيقة الثانية فهو هذا اللحام والغشاء الذي يحتوي السورة، سورة طه،

الوجدان والشعور شبيه بأثر ما يكتنفهما حين نقرأ سورة الضحى؛ وقد قلنا بأن حكمة هللا العزيز 

ارية واالنتقالية لخطاب القرآن  ليست بعدا واحدا وإنما هي أبعاد الحكيم واسعة، والمستويات المس
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متعددة؛ فالتناسق المالحظ والمعبر عن الصيغة االنتقالية هو هذا القطب الصوتي الثنائي: طه.. من 

 ثقل الطاء نحو خفة ويسر الهاء، ليتلوها لحام بياني  بمسحة من الرحمة يغشى القلوب:

 تشقى{ }ما أنزلنا عليك القرآن ل

ثم ليرسخ بسبيل من البيان والمعجم هذا المعنى على طول السورة، مرخيا على النفس ظالال من 

 األمن وسكينة وطمأنينة، فإن للكلم ألثرا بالحق على نفسية اإلنسان؛ 

 هكذا تترى الكلمات تستقر معانيها وحموالتها في القلوب:

 (                      14}ال تخافا{)اآلية

 (23تخف{)}ال 

 ( 54}لننسفنه في اليم نسفا{)

 البيانية.-والقوة التأثيرية هنا نراها من بالغة اإليجاز والضمير ومن  شمول األبعاد المعجمية

ولئن كانت األولية في القصص وغاية األصل فيه االعتبار، فالتعريض باإليحاء يتصل هنا بهذا 

آن كتابا مجيدا، وأن لكل خطاب غايته والحكمة فيه، االعتبار اتصاال خطابيا بنيويا، يؤكده كون القر

 وهللا تعالى عزيز حكيم. فهذا مبدأ بياني لكل ومجمل خطاب القرآن الحكيم.

                               .                     .                      . 

تحديد دين اإلسالم وحقيقته دينا قيما ما يرى مميزا لذكر نبي هللا إبراهيم عليه السالم هو ربطه ب كذلك

. وهذه العالقة البيانية تتميز أكيدا بقوتها وقيمتها اإلعالمية كما هو من معنى ملة إبراهيم حنيفا

(، ويتميز باالستقالل 24إعالمية قوله سبحانه وتعالى الحق المبين:}فاعلم أنه ال إله إال هللا{)محمد

وبتوظيفه في صيغته موازية ومركبة في نقل مركز  الذكري والبياني عن غيره من القصص،

االهتمام والتواجد القلبي والذهني بين فصول}الر{ و}طه{ و}طسم{ و}طس{، ويظهر ويبرز هذا أكثر 

في سورة العنكبوت إذ جاء فيها سعة وذكر جامع لمناحي هذه العالقة والوجهة والخط المقاصدي 

لة على العبادة الحقة ودين اإلسالم، وعلى هذا العلم بالحق، ألحسن الحديث وأبلغ البيان، الوجهة الدا

وبدالئله وآياته، ووصل ذلك كله بدعوة ورسالة محمد صلى هللا عليه وسلم وصال حكيما من قوله 

تعالى:}وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب' وآتيناه أجره في الدنيا' وإنه في اآلخرة لمن 

 (.23الصالحين'{)العنكبوت

سورة األنبياء ففيها هذا التصوير البياني للمصادمة بين إبراهيم الخليل عليه السالم الداعي أما في 

لعبادة هللا وحده وللحنيفية من جهة، والمشركين من قومه وعبدة األصنام واألوثان. وفي سورة 

كل الشعراء، تناسقا وبين يدي ما جاء من موضوعات آيات وسورة العنكبوت، كان تفصيل حقيقة أن 

شيء وأن الخير كله بيد هللا سبحانه الواحد الصمد رب الذي له كل شيء وله الحمد في األولى 

 واآلخرة.
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أما في سورة الصافات ففيها اختزال تقريبي لما جاء في سورة األنبياء ولكن مع اختالف مركز ثقل 

كنا به واهتمام الكالم، وهذا ما يجليه مستهله:}ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل و

(، وفي سورة الصافات جاء قوله تعالى استهالال لذكر نبإ إبراهيم عليه 41عالمين'{)األنبياء

(، فالوزن أو الكتلة الخطابية هنا مرتكزها يعود على 93السالم:}وإن من شيعته إلبراهيم{)الصافات

 (.35جوهر الضمير الموصول بقوله تعالى:}سالم على نوح في العالمين'{)الصافات

                           .                        .                      . 

لمواضع ذكر قصة نوح عليه السالم وقومه ميزات لكل موضع منها ميزة موضوعاتية مخصوصة، و

وذلك بمفاصل مواضعية تحدد عددها على اعتبار لمواضع أربعة بواصالت انتقالية من كل موضع 

 إلى الذي يليه.

موضع األول ما قبل سورة هود، في سورتي األعراف ويونس؛ ففي سورة األعراف وبحكم ال

وطبيعة موضوعها الكلي نجد معنى اإلرسال ومعنى الذكر، األول يجليه المعجم المرسخ في السورة 

 من خالل النظمة المعجمية:)أرسلنا، رسول، رساالت(؛ 

للسورة بأكملها، وهو المعنى كما سبق التحقق منه  والثاني فيكاد يكون الخاصة الموضوعاتية المميزة

 استقراء ودراسة المقترن بالوظيفة البيانية لحرف الصاد في الحروف المقطعة الواردة أول السور. 

وكذلك سورة يونس موصولة بطبيعة ما جاء في سورة األعراف وخاصة بحقيقة وأمر التذكير 

ورة يونس عن سورة األعراف نسبيا هو البيان وحمل المتضمن لمعنى الرسالة. لكن ما تختلف به س

الصورة المقاوماتية للطبيعة األرضية مما سبق أيضا بيانه وتوضيحه في بياننا حول الحروف 

 المقطعة وفي التأطير البياني ل}الر{.

أما في سورة هود، مما يمثل الموضع الثاني، فنجد التفصيل بمعنى التحليل وتوسيع البيان في عمق، 

فيما هو أكثر وأوفى إحاطة وسعة لما كان مبدأه في الموضع األول، فيتم تفصيل القول والبيان في و

الرسالة والتذكير والمجابهة األرضية للحق، والعناد والكفر البشري، إلى كل أبعاد وشرايين المواجهة 

الوعد الحق  في الحدث التاريخي بما هو اجتماع بشري بكل جوانبه وأنحائه ومكوناته، حتى جاء

 بنصر هللا تعالى للحق وإغراق الكافرين وإهالكهم. 

لقصة نوح عليه السالم داللتها وإيحاءها الخطابي والحقيقة البيانية المتوخاة  فهذا كالم مجمل وإن كان

من الذكر وهي المشار إليه في قوله سبحانه:}إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم 

(، وذلك كما لنسق قصة خلق آدم وما كان من شأنه األول 11-14ها أذن واعية'{)الحاقة تذكرة وتعي

مركزيته البيانية في تحديد أمر االستخالف، وكذا التحديد العام للنسق االستخالفي لكل بني آدم على 

وجه هذه البسيطة وعلى مدى وجود التكليف على األرض، وكذلك كما لنسق قصة إبراهيم عليه 

م صبغته التعليمية  والتعريفية بالحنيفية ودين الحق، دين اإلسالم الذي من صبا إلى غيره فهو السال

 .في اآلخرة من الخاسرين
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وإننا إذ نذكر هذا ونبينه نريد أن نضع لحديثنا إطاره، فهذه دراسة ليس موضوعها التفسير استقالال، 

وتتقاطع تقاطع دالئل الحق وآياته؛ كما أن وإنما العلم فروع وحقائق تلتقي في مناحي للقول معينة 

التفسير بين ومحدد في أقواله وضوابطه، وليس يلمز في المشروع من العلم إال قاصر دون إدراك 

حقيقته، فالعلم ماهيته الحق، ومن تمة كانت السمة الحقيقة بأهل العلم الحصافة في القول والزهد 

بيانية للمقول وعموم الحديث العلمي شرط علمي أولي، والورع، وال يغيب البتة أن شرط الحصافة ال

 ألن البيان واألسماء صورة الحقائق وترجمة مباشرة ومتداولة للحقائق.

الموضع الثالث ما بعد سورة هود، وذلك في سورة المؤمنون. والخاصة أو الميزة هنا هي عنوان 

ك الظالمين؛ وهذا يظهر على وجه الفالح والنصر وعدا منجزا للمؤمنين وسوء العاقبة وإغراق وهال

 ومستوى البيان بإبراز قوي لموضوع صنع الفلك إلى اإلنزال المبارك وخير اإلنزال. 

وأيضا في هذا الموضع سورة الشعراء وما جاء من ذكر للنصر ومحورية المجابهة بين نوح عليه 

رسله. والبيان هنا له وجه السالم ومن معه من المؤمنين، وقومه الذين كفروا بآيات هللا وكذبوا 

 ومستند نراه في النظمة المعجمية، التي هي هنا أو أمكن اعتبارها في اآليات البينات:

 (111}قالوا أنؤمن لك واتبعك األرذلون'{)

 (111}وما أنا بطارد المؤمنين{)

 (119}فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين{)

 (121كثرهم مؤمنين'{)}إن في ذلك آلية' وما كان أ

وكذا وجب التنبيه واإلشارة أن سورة الشعراء جاءت بعد سور الحج والمؤمنون والنور والفرقان، 

وكونها بالحق مبتدئة بالحروف المقطعة }طسم{؛ فهذا مما يلزم وصله بالمعجم الغالب في البيان 

نشير إليه، أن في هذا التناسق والوصف الموسومة به سورة المؤمنون؛ كما لزم العلم بما أشرنا أو س

 .والتوزيع المعجمي المنتظم والموزون آية بينة من آيات الحق والقرآن العظيم

الموضع الرابع موضع ما بعد }حم{ وهو سورة نوح. وما هو مميز له هو الوصل بين قوم نوح عليه 

 السالم وطوره التاريخي بطور رسالة وأمة محمد صلى هللا عليه وسلم؛

ي اإلشراك وعبر الدليل واآليات التي هي نفسها ثابتة ال تتغير شاهدة على الحق، اآليات وذلك ف

المبثوثة في كل أنحاء وآفاق األرض والسماء وآيات الحق والقرآن المشهود. وهذه الخاصة هي مما 

يثير ويؤكد حكمة األسلوب في تنسيق الكالم وفي انتظام جوهره بحسبان مقدر دقيق متدرجا ليس 

ختل توازنه المتسق كمال االتساق مع مكونات الخطاب عبر مراحله وتدرجه الحكيم، من مبدئه إلى ي

 !تمامه وغايته، وسبحان هللا أحكم الحاكمين

وباإلضافة لخصيصتها االختزالية، يغلب عليها أو بتحفظ في التعبير نقول إنها  المواضع االنتقالية

 ثالث، وفي وصل انتقالي كما نتلوه يأتي قوله عز وجل:إخبارية. هكذا بين الموضعين الثاني وال
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}ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم' ونصرناه من القوم الذين كذبوا 

 (.33-32بآياتنا' إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين'{)األنبياء

يم في ذكر قصة نوح عليه السالم ما هو على بالغ وبين الثالث والرابع نقرأ في كتاب هللا العزيز الحك

 الحكمة مع الترتيب في التناول الموضاعاتي:

}ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إال خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون' 

 (11-13فأنجيناه وأصحاب السفينة' وجعلناها آية للعالمين'{)العنكبوت

لنعم المجيبون' ونجيناه وأهله من الكرب العظيم' وجعلنا ذريته هم الباقين' وتركنا }ولقد نادانا نوح' ف

عليه في اآلخرين' سالم على نوح في العالمين' إنا كذلك نجزي المحسنين' إنه من عبادنا المؤمنين' 

 (92. .34ثم أغرقنا اآلخرين'{)الصافات

ر' فدعا ربه أني مغلوب فانتصر' ففتحنا }كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدج

أبواب السماء بباب منهمر' وفجرنا األرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر' وحملناه على ذات 

ألواح ودسر' تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر' ولقد تركناها آية فهل من مدكر' فكيف كان عذابي 

 (.13. .5{ )القمرونذر' ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر'

بالطبع فمظاهر التناسق تظهر جلية بين موضوعي أو جانبي الخطاب المهيمن في سورتي القمر 

ونوح، وهو ما يرسخه الضمير في قوله تعالى:}قبلهم{ الدال والمحيل على المرجعية الخطابية، 

رهيب، فكان الوجه والجانب األهم والمراد من إيراد وذكر قصة نوح وقومه هو الزجر  والوعيد والت

األمثل والمناسب لهذه الغاية، وإلحداث األثر في قلوب المخاطبين؛ وذلك ما يفسر اختصاص هذا 

الموضع من القرآن في التركيز على هذا الجانب من القصة ومن النبإ بذكر ما تضمنته اآليتان 

الماء على أمر قد قدر'{، البينتان:}ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر' وفجرنا األرض عيونا فالتقى 

وخاصة بعد اآلية الكريمة:}فدعا ربه أني مغلوب فانتصر'{، وأيضا فإن في الالزمة الحكيمة المنزلة 

بالحق و المتعددة تنزيال وال تعتبر آية واحدة مكرورة:}ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر'{ التي 

من مدكر'{ في هذا ترسيخ لهذه الغاية الخطابية  على المنحى البياني لآلية:}ولقد تركناها آية فهل

 والهدف من إحداث هذا األثر والغرض البياني.

ومجمل النظر العلمي الدارس للبيان القرآني في مكونه الموضوعاتي الذي هو الغاية األساس في 

 الخطاب يكاد ينتهي في ثمرته وجهده إلى استجالء حقيقة بنيوية بالرغم من صعوبة الحديث عن

البنيوي للموضوعاتي، وهي وجود نقطة تحول وتغيير للترتيب الذكري في قصص األنبياء وأقوامهم 

وبدآن اختزاله منذ سورة مريم، وذلك مما له حكمة ظاهرة جلية ومستنبطة هي تحييد التواجد 

الفكري، وهو التواجد الحقيقي، والخروج التدريجي من عمق التاريخ واالنتقال بالذهن والوجود 

الخطابي إلى اآلن والتعاصر.. وهذا يقرره ويزيده وضوحا التغيير في سورة طه، ثم تغيير الترتيب 

 القصصي كذلك في سورة األنبياء بالبدء بذكر نبإ موسى عليه السالم.

ههنا إذا حكمة بالغة، مستوياتها متراكبة وذات أبعاد وغايات شتى، مما ال يحق في اعتباره أن يبعد 

قوال الواردة في الحروف المقطعة، ألن الخطاب والحديث القرآني ليس أحادي مطلقا تلك األ
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المستوى مما يعبر عن حقيقته مقول أن للقرآن وجوها وظاهرا وباطنا. ولكن الذي ليس بحق هو 

القيمة االعتبارية والحقائقية لهذه األقوال وتبويئها في التفسير، تبعا لما يلزمها ولمقتضاها في القول، 

 لة وقيمة ال تقبل في ميزان العلم الحق؛منز

وإنما هي في واقع األمر ودليل الحق ال تتجاوز درجة االحتمال؛ وحتى قولهم باإلعجاز ال يتجاوز 

هذه الدرجة حتما ووجوبا. فالقرآن مجيد، واألصول الحقة والعلمية بينة ال لبس فيها، وليس يفسر 

ت مستندة ألصل إال اتباع نحلة التقليد المذموم شرعا االتباع من غير نظر ألقوال في التفسير ليس

والرغبة عن العلمية إلى الضالل؛ ومرده إما الجهل أو العمى الذي يغشى القلوب التي في الصدور، 

فيصبح لديها جيال بعد جيل على سكة الحفظ والتلقين، يصبح لديها هذا التصور وهذه النحلة هي 

لحقائقه التي هي في المآل صورة الحق وكلماته وبيانه بالنسبة لهذا الممثلة لحقيقة العلم، والممثلة 

 التصور المتخلف عن الحق وأهله.

تأطيرنا هنا نبنيه على أساس من الشرع واضح يستمد مشروعيته وثبت مصداقيته من حقائق وأركان 

 ثالثة:

 بن مسعود وابن عباس نظر وقول أفقه األمة بالقرآن بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد هللا -1

 (. الهبوط( و)اللبابرضي هللا عنهما، وتعيينا في المادتين البيانيتين الواردتين في أثريهما العلميين: )

االتفاق والتوافق مع المنتظم من الحقائق البيانية الكبرى للقرآن العظيم، المنطبقة في داللة  -2

 (.التفصيل( و)الذكر( و)الكتابومفاهيم: )

القول بدليله وبرهانه اقتضاء لضابط الصدق من الحق:}قل هاتوا برهانكم إن كنتم  كل -3

 (.114صادقين'{)البقرة 

وعلى غرار النقطة االنتقالية للقصص القرآني من حيث الترتيب ومناحي الثقل بقصد تحييد البعد 

ا ووزنها في فصل التاريخي واالنتقال بالتواجد إلى اآلن والتعاصر، هناك نقاط بارزة لها قيمته

الخطاب وتحليل البيان، منها النقطة االستشعارية ببروز األرضية المكية والمجال المكي في الخطاب 

 القرآني بدءا وانطالقا من قوله تعالى الرحمان الرحيم:

 (.11}فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا' إنا خلقناهم من طين الزب'{ )الصافات

م'( الثواني، أي سورة العنكبوت، وبدءا بقوله تعالى األول واآلخر العزيز كذلك مع منتصف أولى )ال

( شبه عدم ورود القصص المرتبط بالتاريخ أطواره 13الحكيم:}وكذلك أنزلنا إليك الكتاب'{)العنكبوت

في الخطاب القرآني؛ بل سوف نرى تجليا حكيما وتناسقا مع طبيعة سورتي لقمان وسبأ وقصتيهما، 

تفيد الخروج من اإلطار التاريخي والزمني واألطواري، والثانية الخروج من التاريخ فاألولى قد 

والقصص في محوره، سواء الزمني والجغرافي، بذكر وأثر ذكر )سبأ( خطابيا، فالذهن بهذه 

المعالجة البيانية الحكيمة يخرج من المرجعية التي مركزها }الر{ واالنتقال منها عبر}طس{ 

إلى الواسط سورة السجدة، ففيها الخروج شبه الكلي، واالقتصار على ذكر الحق  و}طسم{. ثم انظر

في السماوات واألرض واألولى واآلخرة؛ وفيها آيتان بهما ذكر موسى وبني إسرائيل في ذات 
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المعالجة الخطابية والوظيفة البيانية، بناء على مذهب االتصال. وقولنا هنا )الواسط( ألن ما بعدها 

إلطار التعاصري بذكر سورة األحزاب وإطارها ووقائعها المرتكزة بثقل كبير في زمن دخول في ا

اآلن والتعاصر. وهكذا تستكشف وجوه وأبعاد من حكمة الحق تعالى في أحسن الحديث من الترتيب 

 الحكيم لسورتي لقمان والسجدة.

فات، ومع المرجعية على جانب القصص وتدرج انتقال وتغير مساحته ومناحيه، يرى في سورة الصا

الخطابية التي أشرنا إليه، المنطبقة باألرضية والمجال الخطابي المكي، أن ذكر القصص التاريخي 

أصبح على البعد المرجعي ثانويا على جهتي تركيب الكالم والبيان؛ فالقصص يأتي في ثنايا الخطاب 

خلقنا' إنا خلقناهم من طين الزب'{  الرئيس المنطلق من اآلية السابقة:}فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من

إلى ذكر جهنم:}احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون هللا فاهدوهم إلى صراط 

(، ثم يأتي ثقل الوجود التعاصري بالداللة الخطابية على البعد عن التاريخ 23-22الجحيم'{)الصافات

(، 32ال:} ولقد أرسلنا فيهم منذرين'{)الصافاتأو بعده عن الحاضر واآلن، وذلك في قوله جل وع

هذه الداللة التي يفيدها ويؤدي وظيفتها الضمير }هم{، ضمير الغائب، الغائب في جوهره وطوره 

 وزمنه. 

كما هو أيضا هذا الوصل التناسقي واالتصالي بذكر قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السالم إذ هي 

ى هللا عليه وسلم، ووصال بما جاء في سورة العنكبوت من أقرب إلى ذكر نبوة ورسالة محمد صل

 قوله سبحانه:}وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب'{.

على محور في النظر كذلك، وفي مسار وطبيعة ذكر إبراهيم الخليل عليه السالم وقصته، يرى في 

يد الدين الحق، الشطر األول المتضمن خاصة لسور البقرة واألنعام ومريم، صبغته البيانية تحد

المنطبق والمحدد باإلسالم ملة إبراهيم حنيفا، وأمكن القول بأنه شطر تعليمي؛ لذلك نرى التذكير على 

أن هذه الحقيقة التعليمية هي في تناسق ترتيبي بين االنتقال من اعتبار ما أنزل من قبل وما أنزل 

ذكر في القرآن ومن العلم والوعد  إلينا، وبحقائق وأنباء الحق في األرض والتاريخ، وما جاء من

والوعيد، جاء الترسيخ والتذكير بهذه الحقيقة للناس جميعا، ولهذه األمة خاصة، كما جاء في آخر 

 سورة الحج.

ذلك ولم يأت الجوار لسورة المؤمنون عبثا، فاإليمان يقتضي اتباع ملة إبراهيم حنيفا وإبراهيم الخليل 

ا هو حقل المؤمنين برسالة محمد صلى هللا عليه وسلم. وهذا ما يقابله إمام الناس وأول المسلمين، وهذ

 في الشطر األول تبعا لخاصات وجوانب الخطاب ما جاء في آخر سورة النحل.

ومن أهم ما يجلي ويبرز البؤرة بين الشطرين وانطباق المفصل على هذا المحور والخط بسورة 

سلف استجالؤه وتحديده وما سوف يأتي من بعد تفصيله،  مريم، هو الداللة البيانية المختزلة لكل ما

الممثلة فيما يحكيه القرآن الحكيم عن قول إبراهيم عليه السالم ألبيه:}يا أبت إني قد جاءني من العلم 

ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا' يا أبت ال تعبد الشيطان' إن الشيطان كان للرحمان 
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يأتي بيانه في الشطر الثاني، خاصة في سورة األنبياء وما يتلوها،  (، والتفصيل11-13عصيا'{)مريم

 273أنزل.<بما وهللا تعالى له العلم كله وهو أعلم 

.                   .                    . 

 الحربائية الالأخالقية فلسفيا والمذمومة شرعا في خطاب الجابري وتكذيبه بالقصص القرآني -5

ازدواجية خطابه يرسل تكذيبا ثم يتوارى كأنه إنسان آخر يتكلم غير األول  والجابري على معهود

 بعد تكذيبه وكفره بواقعية وصدقية القصص القرآني، نجده بعدها يقول: هكقول

>نعم إن القصص القرآني ليس قصصا خياليا بل هو قصص يتحدث عن وقائع "تاريخية" تدخل 

 274ضمن معهود العرب.<

واضح في مادة 'معهود العرب' الذي يعني في قاموس اإللحاد التاريخي لقصص  وبالطبع فاإلبهام هنا

ومعجزات األنبياء عليهم السالم المخيال االجتماعي أو الموروث الثقافي االجتماعي؛ وهذا غرض 

 !!أدبي في المقام ال يليق، مقام القرآن الكريم وكتابا يلقى للقراء الكرام الكثيرين، عجبا

رع وبعتو غير معهود مثير لالشمئزاز يقول ويصرح من جديد لكي يتركها كلمة أصر هو ال يتوثم ها

 عليها إصرارا:

                                                           
125..142ص -كتابالمنهاج، مفاتيح علم التذكرة العلماء في الربانية و -رشيد بلواد 
273

  
245ص -الجزء األول -مدخل إلى القرآن الكريم -محمد عابد الجابري 
274
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ولكنه إنما جعلها تأكيدا على خالله وخصاله، وتأطيرا واضحا لموقع عقله من سلم اإلدراك وأفقه 

كاذب وواه ألنه الوجودي. إنه ادعاء كاذب واه، هذا الذي يزعمه الجابري مقصدا لترتيب النزول. ادعاء 

رينان إرنست اإللحادية وبالنزعة المادية المستشرق كما يقول يريد أن يخدم به أمرا يؤطره بنزعة 

التاريخية المكذبة لصدق الرسل والقصص والمعجزات، بحذافير قاموسها من 'المتخيل االجتماعي' 

زحزح عنه وه أنه يجادل باالباطل 'التاريخ المقدس' و'األسطورة'. إن الجابري هاهنا يجد له موضعا ال يت

ليدحض به الحق؛ حجة داحضة يريد أن يرد بها ليس ترتيب المصحف، بل القرآن والحق، ألن الترتيب 

 هو من جوهرية القرآن.

 إذن فطيات كتاب وخدعة الجابري ظاهرة لكل ذي بصيرة إال من كان على بصره غشاوة.

تقليدا شارحا لقوله تعالى:}إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ كما يلزم اإلشارة إلى تقليده للخطإ الشائع 

( قال:>}وال يستثنون{ أي لم يقولوا إن شاء 19-13أقسموا ليصرمنها مصبحين وال يستثنون'{)القلم

هذا الجمع بين ما ال ينجمع من المتقابلين زمنيا: }ال يستثنون{ باالستقبال الزمني، و>لم يقولوا   275هللا<

هللا< بالوضع في المضي،  إنما المعنى هو استثناء الحق المعلوم والمقدر للمساكين على قول  إن شاء

عكرمة وهو الصحيح، وعلى المعنى المرسخ والمثنى في عدد من آيات القرآن المبين كقوله 

(، أي يستثنونه للسائل 24-21تعالى:}والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم'{)المعارج

                                                           
223أسفل ص -نفس المصدر 
275
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حروم؛ وعلى داللة االستثناء الواردة في سورة يوسف:}فما حصدتم فذروه في سنبله إال قليال مما والم

 (19-13تأكلون' ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إال قليال مما تحصنون'{)يوسف

اهم وكذلك قال في معنى 'السحر' من قوله تعالى:}إنا أرسلنا عليهم حاصبا إال آل لوط نجين

والسحر ال يستغرق كل الليل، وإنما هو آخره  276( قال:>أما السحر فهو أثناء الليل<31بسحر'{)القمر

 وقبيل الصبح.

(: >أي المشتمل على القصص للذكرى والعبرة< 1كذلك تفسيره لقوله تعالى:}والقرآن ذي الذكر'{)ص

ا أراد أن يكون القرآن أنزل فقط ليس مستوفيا تفسير اآلية وفيه تحكم ظاهر مقصود، كما هو تصوره وكم

إنما الذكر هو الكتاب والتنزيل والتذكير بالحق كقوله  !ن مميز، ومن دون شرط فهم المقروءللترتيل بلح

( وقوله سبحانه:}وما يأتيهم من ذكر 2تعالى:}ما يأتيهم من ذكر محدث إال استمعوه وهم يلعبون{األنبياء

( وأيضا ظاهر إنحاؤه في تفسيره لقوله 1ن'{)الشعراءمن الرحمان محدث إال كانوا عنه معرضي

( قال: >األمثال تعني 13تعالى:}وتلك األمثال نضربها للناس' وما يعقلها إال العالمون'{)العنكبوت

وذلك من غير أدنى تحفظ وال ورع علمي باعتبار السياق أو الجوار القبلي المباشر نتلو  277القصص<

تخذوا من دون هللا أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا' وإن أوهن البيوت فيه قوله جل وعال:}مثل الذين ا

يعلم ما تدعون من دونه من شي' وهو العزيز هللا لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون' إن 

 (13..11الحكيم'{)العنكبوت

هلية وبخصوص األهلية األدبية بمعناها الفلسفي والخلقي المرتبطة بالطبع بالشرط العلمي، هذه األ

مستوى كل الفروع للتصدي لعلوم القرآن الكريم تستلزم أو تجمع في حقيقتها ذرى ونهايات السموق على 

ومن ثمة ال تجد أهلها إال من أولي البصائر والنهى، فرسان اللغة ال يلفظون الحرف  والحقول العلمية.

يقتها، وكذلك كان الشأن عند السلف وال الكلمة إال بميزان دقيق معياره الحكمة في أبلغ وأتم معانيها وحق

من علماء الحديث رحمهم هللا تعالى. هذا ولننظر إلى هذا الذي يخرج من لسان الجابري وهو في مقام 

 :278الحديث عن أنبياء هللا تعالى عليهم وعلى نبينا الصالة والسالم

 

 

الم. ولقد أشرنا من قبل أن يعني إبراهيم عليه الس 279وتعبيره: >.. الذي يذكر فيه هذا النبي الكبير<

البيان وحده كاف للحسم أن الرجل ليس من أهل هذا العلم وال هو قريب منه أي قرب من أية جهة من 

جهات ومناحي القرب والوشيجة. بل أين هو الحس الخلقي واألدبي العلمي عند رجل يستعمل في مقام 

                                                           
225أسفل ص -نفس المصدر 
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ورة )البانورامية( ضروري في ما نعتقد الحديث عن النبوة مثل هذا التعبير: >إن استحضار هذه الص

، فهذا للعلم 280لفهم تلك الظاهرة التي اصطلح مؤرخو السيرة على التعبير عنها ب'دالئل النبوة'<

هو التصور والتقدير الذي عند الجابري للنبوة وللسيرة النبوية الشريفة  -والذكرى نصح للعقالء-وللتذكرة 

 !!زول خدمة لها ومقصدا لها وألجلهاالتي جعل حجة اإلصرار على ترتيب الن

بل وإليك لوحة تغني عن فضل الكالم في هذا المضمار، مضمار قوة البيان على هذه العجيبة من 

 :281مفارقات الزمان وتبدل أحوال الكفاءات وشروط األهليات، لوحة قد تستحق لوحدها معرضا عجائبيا

 

                   .                         .       . 

 :282وهذا قوله وتعبيره ومختارات لفظه المثيرة للجدل والعجب في ذات اآلن

 

أما عما يستوجب اإلضافة إلى ما قلناه من قبل عدم صحة ما قصر عليه الضمير في قوله تعالى }ولقد 

في جئناهم بكتاب{ على قريش، وهذا هو حامل كل كالمه ومنواله، إن خطأه هذا يجليه تناقضه في قوله 
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قوله تعالى:}يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء 

 283(، قال:>}نسوه من قبل{ أي أمثالهم من األمم.<43..{)األعراف

ها هنا ال بد من التنبيه إلى هذا التناول للجابري وعلى هذا الطول الجهيد من الصفحات لسورة األعراف 

أول تناوله بهذا القاموس الذي ال ينم عن أي استشعار بمقام القرآن الكريم كالم هللا رب ممهدا من 

العالمين، لقد مهد الكاتب بدون أدنى تورع بتوظيف ألفاظ وجب تنزيه هذا المقام عنها من مثل ما أشرنا 

ل الكتاب في نزع هذه إليه من لفظ 'البرنامج' ولفظ 'االستراتيجية' ممعنا ومجمعا أمره كما هو دأبه من أو

القدسية واإلجالل عن القرآن الكريم وعن النبوة. لكن المكر باد أكثر في هذه الثنائية السلبية للتوظيف 

البياني، إذ نراه يسد ويجعل لمادة التقديس في المعجم والبيان على النحو والغرض السلبي التقابلي، وذلك 

لمقدس' المادة الترميزية للمادية التاريخية اإللحادية التي في استعماله المتكرر لشبه مفهوم 'التاريخ ا

تحدثنا عنها من قبل. فالتاريخ المقدس في هذا القاموس اإللحادي واالستشراقي هو المرادف لمقول 

المخيال الجماعي والمعهود الثقافي، والمؤطر بالدراسات أو العلوم األسطورية. هكذا يقول صاحب 

 : >وسنزيد األمر284لقرائه الكرام الكثيرينالمدخل وهو يقدم كتابه 
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إنه بحسب العقل الجابري وكل عقل رهين صاحبه، من أجل هذا المعيار الفحصي لألفكار واألقوال، ال 

بد من التحذير والتصويب من وجوب االعتبار للحقيقة العلمية الكبرى واألساس التي هي قبل كل مقول 

ن عند هللا تعالى العليم الحكيم، وأنه كتاب مجيد. وأن هذا الكالم وكل حقيقة غيرها أن القرآن منزل م

وبحسب مصدره والعقل الذي وراءه، كالم في التقييم العلمي خاطئ مردود، ألن أحداث السيرة النبوية 

الشريفة في كليتها ومراحلها ووقائعها، كل ذلك يعتبر إطارا تنزيليا للقرآن المجيد. فإنه ال علم وال ورع 

 :285وراء هذا اإليحاء القصري في كلمة الجابري:>توظيف<، > إلهاما أو تخطيطا<من 

 

هذا المنحى الذي يجليه أكثر قوله وتعبيره:>صب خطاب .. < و>من هنا التكرار الذي يالحظ< وأثر  

 :286ما جاله ويكشفه قوله
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كونه الحق منزال فإن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهل الجابري بحقيقة القرآن الكريم و

لسانا عربيا مبينا، وأن تصوره الوجودي قاصر جدا، ألنه لم يبلغ استيعاب حقيقة قانونية القرآن كونه 

الحق أحكاما وقوانين ال تختلف عن قوانين الحساب والطبيعة إال باختالف حقل سريانها، الذي هو 

المفسر للتنزل المتعدد لآليات: >هذا هنا الحقل البشري، فكان مفصال على لسانه؛ وهذا كما بيناه هو 

وينبغي لنا أن نضبط وندرك اإلطار الحق والصحيح لسبب النزول، فاهلل تعالى جل جالله جعل 

القرآن العظيم مجيدا يسع المجال الخطابي إلى يوم الدين، وجعل له سبحانه وهو الحكيم الخبير بيئة 

فوجب إذا أن يانا لما أنزل من آيات الكتاب. تنزيلية اصطفاها واصطنعها سبحانه لتكون مثاال وب

نضع هذه العالقة والصلة بين اآليات وأسباب نزولها موضعها وفقهها الموضع والتصور الصحيح 

الذي هي عليه في الحق؛ فهذه الصلة ال تتجاوز وال ينبغي لها أن تتجاوز صلة االنتماء والضمنية 

آن واآليات؛ وهذا بالضبط، وكما أشرنا إلى ذلك في موضع الداللية  بالنسبة لماصدق داللة وبيان القر

آخر، هو المفسر للنزول المتعدد آلي من القرآن الحكيم، ذلك أن القرآن أنزل بالحق الذي هو قانون 

الملكوت والسماء واألرض؛ فقد تتغير األحداث األرضية، والتعيين القانوني المتصل من الحق 

  287.<واحد

والشيطان قرين السفه -واجبا ألن جهل الجابري ونزق وسفه جرأته الذي ال يحد لقد كان هذا التذكير 

 :288ألن جهله هو الذي جعله يسارع في القول -والجهل

 

فهذا ال يترك أدنى شك فيما حسبناه بشرط عقله آنفا. وعلى هذا المنحى الذي يحدده أفق الجابري وعقله 

لقصة أو تلك فهي توزع وتصاغ بالصورة التي تناسب وقارئته وجب اعتبار قوله: >أما أحداث هذه ا

وعلى هذا الشرط والنظمة قوله: >إن عالقة القرآن بالتوراة  289الظرف التي تجتازه الدعوة المحمدية.<
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واإلنجيل عالقة تصديق بصورة عامة. بل يمكن القول إنها في مجال القصص عالقة حكاية. بمعنى أن 

 :291وذلك مع شرطه 290من أخبار أنبياء بني إسرائيل.<القرآن يحكي ما ورد في التوراة 

 

وبالطبع مع ما قال في الرواية وما كان من سعيه المدحور في التأطير األرضي والبشري لنبوة رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم وللقرآن الكريم. لكن هللا يشهد أن محمدا رسوله صلى هللا عليه وسلم:}أم يقولون 

ته فال تملكون لي من هللا شيئا' هو أعلم بما تفيضون فيه' كفى به شهيدا بيني وبينكم' افتراه' قل إن افتري

وهو الغفور الرحيم' قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي وال بكم' إن اتبع إال ما يوحى إلي' 

ظار الوجودي بعين ( وليس القرآن العظيم منحصرا في الزاوية والمن9-3وما أنا إال نذير مبين'{)األحقاف

مواقفية وجودية تقرأ بعين تقطيعية بشرية وأرضية محجوزة محصورة متأولة أدلوجيا، إنما القرآن 

(، }وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما 152الكريم }وإنه لتنزيل رب العالمين'{)الشعراء

 (211-214يستطيعون' إنهم عن السمع لمعزولون'{)الشعراء

ن قيمته هذه التي له، ولم يوله العلماء والحكماء هذا الشأن الذي أولوه إياه لوال أن له من لم يعط للبيا

الخطر ما هو على قدر هذه القيمة وعظم هذا الشأن، فبالبيان تصاغ الحجاج فتستبين الحقائق على منوال 

ترن لفظا العقل بأبلغ التصوير، وكذلك  يتوسل البيان غرضا لقلب الحقائق كما هو مشهور ومق

 بالسفسطة.

التقييم العلمي والفلسفي لكتاب الجابري ال يكون في الوصف الصحيح للعلمية إال باالعتبار الكلي 

ومخطئ وخارج التقييم العلمي وكاذب نفسه من يقتصر في االعتبار على الجانب  اب.والمحيط للكت

القرآن الكريم' وتحديدا في حيز  والواجهة البيانية لمادة الكتاب بدءا من عنوان الكتاب 'مدخل إلى

 القصص القرآني: 

 'القصص في القرآن الكريم' 

 'تمهيد: خصوصية هذه الدراسة' 

 'تتبع القصص القرآني حسب ترتيب النزول'

 'القصص في القرآن المكي' 'القصص في القرآن المدني'  
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علمي والفلسفي ألنها ببساطة فهذا هو السفسطة البيانية وفي أعتى صورها التي قد يحتملها المنطق ال

نقيض ما بداخلها ظاهرها من قبلها الحيادية والخصوصية العلمية البريئة والخلقية علميا وفلسفيا، وباطنها 

 من قبله ما القارئ والتقييم العلمي مطالب باحتضاره وعدم تجاهله، وذلكم هو النظر الكلي للكتاب.

تناول الجابري للقصص القرآني؛ رويدك حتى تعود فتنظر من  رويدك إذا أيها الناقد الذي يريد أن يؤطر

بر القصص تأول الكتاب في أي وضع وعلى أي اعتبار هو اعتبار الجابري للقرآن العظيم، الذي يع

 القرآني من جوهره الكريم؟

حسب –إنه مفهوم الظاهرة وشبه مفهوم 'الكون والتكوين' ماثلين شاخصين في الكتاب، وإنه االحتضان  

واالمتداد التاريخي اآلريوسي المحتضن ألمر النبي صلى هللا عليه وسلم ولنبوته، وإنه  -زعم الجابري

هنا، أي الجابري، اللسان اللفظاني، شعر به أو لم يشعر، لسان وصدى االتجاه التأويلي اإللحادي 

حادا في آيات هللا، ليس لتاريخية النبوة والكتاب، الذي كرر الجابري فيه القول وأعاد تكذيبا صريحا وإل

اده تثبيتا تأكيدا في آخر في ذلك التباس وال أدنى تأويل في كالمه، بل وأصر أن يكون من آخر ما أع

ذلك ما كان واضحا على أشد ما يكون وضوح الحقائق بتأويله أو باألصح اتباعه للقول التأويلي  صفحاته.

سراء والمعراج، وبال واقعية وعدم طلب الصدق في اإليهامي المكذب لصدقية معجزتي انشقاق القمر واإل

قصان في القصص القرآني؛ وإنه الزعم المفترى للجابري لفظا صريحا، زعمه بحصول الزيادة والن

 القرآن الكريم.

إن هذه لهي البطاقة األم بعقلها، عقل الجابري، المكونة والممثلة منطقيا للمنظار أو القارئة، قارئة 

 قرآني. والثابت فيها والواضح من خالل هذه البطاقة ومتجلى المنطوق ما يلي:الجابري للقصص ال

عوار فلسفي يتحدد في القصور الوجودي بعدم الصعود بقانون التفصيل للحق، أي الوجود من غير تحققه 

 اإلدراكي.

ي مصداقيته عوار سلبية التهجين العقلي المحدد في االنحجاز المحبوس في العبودية والتسليم الالمفكر ف

 ألسس الفكر األدلوجي.

وغني عن اإلشارة أن المكونات العقلية للذات اإلنسانية ليست بهذا التجزيئ الذي على مستوى التوصيف 

اإلنساني الظاهراتي لألشياء، إنما هي مكونات متوافقة شاكلة وصبغة. وهكذا فما كان لعقل قصر به سلم 

كانت هي الشرط  -والعلم ينفع صاحبه-ية الكبرى التي للعلم وجوده عن بلوغ الحقيقة العلمية والفلسف

ولم تأت مفاهيم الهيولى والعقل  لفلسفي الحق، حقل الفلسفة األولى.المعرفي واإلدراكي في دخول الحقل ا

ما  ي ووجودي لها، حقيقة ثبوتية الحق.األول والوجود باإلمكان والوجود بالقوة، لم تأت إال بشرط إدراك

وبالتالي أن يضع القصص القرآني وضعه  ،أن يتصور ،وبهذا القصور والحاجز الفلسفي ،العقلكان لهذا 

 الحق.

إن الجابري لو علم ثبوتية جوهر الحق، وأن القصص والترتيب كليهما معا جوهريين في القرآن الكريم، 

لتفسيري لترتيب النزول لما أتاه شيطان الجهل يوحي بالفكرة الفاسدة منطقيا باستبدال بل تفضيل اإلمكان ا

بترتيب القرآن الكريم، ذلك أن ثبوتية جوهر القرآن وكونه الحق ومنتهى الحكمة يفيد كمال التناسق 

 الموضوعاتي، أي كمال تناسق القصص القرآني بترتيبها في الحق الذي هو ترتيب القرآن الكريم.
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هذا القصور الفلسفي واإلدراكي  لكن، ولسوء حظ الجابري الوجودي، وأيضا لتوافق الشاكالت، كان

لحقيقة الوجود هو الشرط المنطقي والفلسفي الغالب في الوقوع في شباك وحقل التهجين العقلي على ما 

كان بيانه من قبل؛ إذ بإبطال ثبوتية جوهر الحق، وبعزل الجوهري، المنطبق هنا بالقصص القرآني، مما 

ن بعد التحييد ونزع )في االعتبار الذاتي( المطلقية واإللحاد ال يحق ال فلسفة وال منطقا، من بعدها، أي م

في العلو الجوهري الحق للقصص القرآني، تم اعتباره ضمن موضوعات النقد والتأويل التاريخي 

في التأطير البشري واألرضي ألمر نبوة  -وكان سعيه مدحوضا–المادي. وال عجب، فإنه كذلك سعى 

وللقرآن. فكما جعل اآلريوسية بين يدي بعثة النبي صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

جعل هاهنا التوراة مرجع صدق بل وكما في تعبيره:>إن عالقة القرآن بالتوراة واإلنجيل عالقة تصديق 

بصورة عامة. بل يمكن إنها في مجال القصص عالقة حكاية. بمعنى أن القرآن يحكي ما ورد في التوراة 

 : 293، هذا القول الذي يجب ربطه بقوله وما يدعو إليه 292ار أنبياء بني إسرائيل.<من أخب

 

إن هللا تعالى عزيز حكيم، وإن للحق من جوهره مناعة تحق الحق وتبطل الباطل، تظهر تناقضات 

المشككين المبطلين وتكشف حقائقهم. ولئن كانت خاصية هذا الكتاب مفارقاته وتناقضاته حتى أنه ليس له 

ومن أول  ،يعارض آخر القول فيه أوله ،متراكبا من مكثفاتبيانيا ن نعت أدل عليه من كونه مكثفا م

الكتاب حتى آخر سطر فيه مثير لهذا الخلق والصفة النفسانية المثيرة للشك واإلبهام في نفس المتلقي 

 :294بطرح السؤال دون اإلجابة عنه، فختم كتابه بتساؤله
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من القول الدجلي السوقي الممتهن عادة في خطاب أصحاب الحلقات العمومية إن هذا ليس إال ضربا   

والسوقية لجذب الرواد إلى حلقاتهم. وأما أن يكون في موضع الغاية من كتاب موضوعه بل عنوانه هو 

'مدخل إلى القرآن الكريم' وهللا تعالى والمالئكة وأولو العلم والمؤمنون يشهدون بمعرفة الرسول صلى هللا 

عليه وسلم وبما أنزل إليه من الوحي والقرآن العظيم ليبينه للناس؛ إن هذا في قول هذا الرجل الدكتور 

  !محمد عابد الجابري ألمر عجيب

لئن كان كتاب الجابري يعج بهذه المفارقات، فإنه بخصوص سعيه المدحوض في االعتبار للقصص 

ه برؤية أرضية تأويلية مادية نجده قد وقع في أبعد القرآني اعتبارا معزوال عن جوهرية الحق والنظر إلي

حدود وأجلى ما يمكن أن يعرض لإلنسان من التعارض والتناقض، وذلك مترتب منطقيا على النية 

أو إنما الذي المبيتة والقصد النفسي العمد في مجادلة الحق بالباطل؛ ولكن كأنما الرجل على عقله غشاوة 

له من ذلك إحساسا وال شعورا. لقد زعم فيما زعم وقال بأن ترتيب النزول  فما نجد يتكلم نفسه ال عقله؛

ال يليق بالخلق العلمي وال الفلسفي، عبر عن ذلك  ه بنيانه، بل وعبر عن ذلك تعبيراهو ما أسس علي

بتجرؤ سافر في الترجيح والمفاضلة بين ترتيب المصحف وهو ترتيب القرآن وهو الحق من ربك، 

ي، بين علم هللا تعالى ومدى حكمته البالغة واختيار المخلوق الذي ليس يقارن علمه واختياره البشر

يجهل نفسه ويجهل خالقه عز وجل. لقد عبر عن هذا حينما  ،مته إال أحمق سفيهكوحكمته بعلم هللا وح

 :295قال
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ادلة في الحق بالباطل مذهبا أن يكون ثم هاهو على منوال التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا اتخذ المج

هو مذهب القول عند األمة األدلوجية، ها هو ينقض زعمه ويبين ويبرهن قبل غيره على تفاقم بنيانه من 

 :297قواعده، إذ يقول في نقض ألساس بنائه

 

ى الحق وتناقض صارخ أو قل هو باطل من القول ال يتوافق والبنية الفقهية والتفسيرية للتنزيل، تناقض أب

تعالى إال أن يبرزه لكل من كان له أدنى صلة قرابة بالعلم وأهله وبنور القرآن الكريم وفقه، وهو حقا يرد 
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ويكذب كل زعم وادعاء ألي معنى من معاني الدخول إلى كتاب هللا العزيز الحكيم الذي ال يأتيه الباطل 

 :298عجابمن بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد؛ إنه القول ال

 

( على كمال التوافق مع حقيقة كون سورة البقرة 24وإنما الخطاب هنا لعموم الناس }يا أيها الناس{)البقرة

(، ثم الخطاب التعاصري ألمة 35فسطاط القرآن، ثم ليأتي الخطاب لبني إسرائيل:}يا بني إسرائيل{)البقرة

(، ال 145يموا الصالة وآتوا الزكاة{)البقرةمحمد صلى هللا عليه وسلم بأحكام دين اإلسالم الحنيف:} وأق

بالمعنى التغيري لجوهر القرآن كما بلغ سفه عقل الجابرى أحط دركاته وبلغت جرأته في وقاحتها 

 :299وشذوذها أشد الصور تطرفا حين قال وقد أجمع أمره كله أن يجعلها خاتمته السوأى
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 :300بل بالمعنى التنزيلي لألمر 

ومع الحق المحفوظ المنقول أثره وذكره الذي نظمة )الكتاب، الذكر، التفصيل( وكمال التوافق مع   

أسنده السيوطي وعزاه في القول للكرماني في البرهان، الحق الثابت في تقرير ثبوتية الترتيب 

وتقرير جوهريته، وتضمينه إياهما اقتضاء بنيويا على نهج وتفكير الراسخين في العلم لحقيقة التناسق 

عاتي ولمعيار أولي من أهم المعايير في هذا التناسق والترتيب، وهو ما سنصله بإذن هللا الموضو

ببدء الحديث أو هذا الحيز منه، وذلك من خالل وعبر التحليل الهيكلي لمقاطع )إن صح هذا التعبير( 

 سورة البقرة وبنيتها.

لك أنها وبالنظر  الدارس ، ذسورة البقرة تسميتها بفسطاط القرآنمن أهم األسماء المعبرة عن 

الحصيف ترى لكل أمر في العلم مما يتصل بأسئلة المبدإ والمصير، واالجتماع والتاريخ، والقوانين 
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التي موضوعها النفس والتشريع، لكل ذلك ألصوله ومحاوره مستوعبة جامعة؛ فسورة البقرة ترى 

وارفة ألوراق من النور آيات  وكأنها المحور الذي سيتم تشجره عبر سور القرآن وتفرعه أفنانا

بينات. . لكن المثير أشد ما تكون اإلثارة  والمميز حتى ليقف التحليل والنظر مشدوها إليه ال يلفى إال 

برهانا من ربك آية ال يزيغ عنها البصر السوي، هو هذا الترتيب للحقائق والموضوعات من حيث 

تظام من موضوعة إلى أخرى ومن سياق إلى تناسقها واتصالها على نحو معجز في التوافق واالن

سياق، حتى أن حافظها بإدراك هذا االنتظام والترتيب البنيوي لها تأخذ من قلبه وخاليا دماغه 

وعصبه، فتصبح أحب إليه ُميّسرة االستذكار والعرض؛ وهذا كله  الشك في صلة ومفسر  لما ورد 

 قراءتها. بشأنها مما ذكره العلماء والمفسرون في فضلها وفضل

النظر المتدبر لسورة البقرة يظهر فيه تقسيم أول ظاهر، ثم إذا نظرت بإمعان أكثر برز تقسيم ثان 

 أكثر ثباتا وأقرب تمثيال للسورة في مفاصلها وسياقاتها البنيوية..

 أما التقسيم في المستوى األول منه فنلحظ فيه ثالثة أقسام رئيسة تتكون منها هيكلة السورة:

 قسم مرجعي وتأصيلي علمي. األول -

 الثاني فيه المثال ببني إسرائيل. -

والثالث الغاية من القسمين األولين، وهي األمر المنزل إلى هذه األمة واألحكام التشريعية المعبر  -

عنها خاصة بلفظ وصيغة}كتب عليكم{، واألمر بالثبات على الحق واليقين في هللا الحي القيوم الذي 

 اوات وما في األرض وله األمر كله.له ما في السم

النظر أو اإلمعان فيه يبدأ ربما من خالل القسم األول الظاهر إذ يلمح فيه ما يمكن أن يعتبر فصوال 

أو مفاصل جزئية داخله؛ وهكذا يتم االنتقال إلى مستوى ثان في تحديد البنية والمفاصل الممكنة 

 يلي: للسورة في كليتها، فيحصل وتبرز لنا هاته كما

االنطالق من مشهد وكأننا نسمع ونتلقى من عل ممدين أبصارنا إلى النقطة على ذروة األفق  -1

 األعلى:}الم'{. . . 

فهذا ما يتناسق اتصاال تناسقيا مذهال بقوله العلي الحكيم بالداللة الحقيقية من غير مجاز وال استعارة 

لك الكتاب{ ويؤكد صحة اعتراضنا وقولنا بالخطإ لألداة والمحدد اإلشاراتي:}ذلك{ في قوله سبحانه:}ذ

المرسخ عند أهل التفسير والعلماء بسبب التقليد المستشري والنقل المتسلسل الترديدي لألقوال من 

غير حضور قلب وال شهود بصيرة وال فكر؛ وهو كذلك ما بينا تصادمه مع معنى}الكتاب{ في هذه 

يجوز لهذه الحقيقة األولى بأن تسمى القرآن العظيم. واآلية، وفي في غالب تصريف هذا اللفظ في 

 .بحقيقة تحديد أصل الوحي ومرجعية التنزيل

تقسيم عموم االجتماع كمؤسسة ونظام مجتمعي إلى ثالثة فئات: مؤمنين و كافرين ومنافقين: إلى  -2

 ر'{قوله سبحانه وتعالى:}ولو شاء هللا لذهب بسمعهم وأبصارهم' إن هللا على كل شيء قدي

 أمر الناس بعبادة خالقهم عز وجل:}يا أيها الناس اعبدوا ربكم{ -3
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ذكر الخلق األول آلدم عليه السالم، واإلشارة والتحديد للنسق الذي ستتكرر عليه حيوات بني آدم،  -1

 وهو نسق أمكن جمعه والتعبير عنه بنظمة: )الطاعة، المعصية، التوبة، الجنة، النار(.

 (.93: إلى حد قوله تعالى:}بل لعنهم هللا بكفرهم فقليال ما يؤمنون'{ )البقرةمثل بني إسرائيل -4

انتقال النبوة والرسالة إلى العرب ونبيهم محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم المرسل رحمة  -2

للعالمين وكفر بني إسرائيل حسدا من عند أنفسهم أن ينزل هللا من فضله على من يشاء من عباده: 

 (. 142حد قوله تعالى:}ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند هللا خير لو كانوا يعلمون'{ )البقرة إلى 

الجمع بين انتقال النبوة وانتقال الخطاب إلى الذين آمنوا، وبدء األحكام بقوله عز وجل:}وأقيموا  -3

بما تعملون  الصالة وآتوا الزكاة وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند هللا' إن هللا

(، واألمر بالثبات وعدم االلتفات إلى ادعاءات وإلى األماني الكاذبة ألهل الكتاب، 145بصير'{)البقرة

ووصل رسالة اإلسالم ونبوة محمد صلى هللا عليه وسلم بالملة الحنيفية إلبراهيم عليه السالم، التي 

 ال على أساس من الواقع والحقيقة.هي الدين الحق وسواها الباطل الذي ال يقوم على ركن من الحق و

أيضا فهذا الفصل من السورة الذي أمكن تسميته بالفصل االنتقالي، يتم فيه التغيير واالنتقال الحاسم 

والكلي بتغيير القبلة وانتقالها من وجهة المسجد األقصى إلى المسجد الحرام. وطبعا ففي هذا أو ذاك 

: وهذا إلى حد قوله سبحانه وتعالى:}وألتم نعمتي عليكم من التعبير ما هو مفصل عند أهل التفسير

 (. 115ولعلكم تهتدون'{)البقرة 

في هذا الفصل نشعر وكأن الخطاب يحيل المتلقي والمخاطب لوحة، ويقرب المؤمنين إليه قربا  -9

نلمسه حتى يكاد يكون تماسا لصيقا بالحق متصال به، وذلك بجعل اآلخرة المرتكز الخطابي وغايته 

في نفس اآلن. وفي هذا الفصل يؤسس إلدراك جوهره اإليمان الراسخ الموقن يقين الحق بأن هللا جل 

وعال أنزل الكتاب في أمره وأحكامه بالحق: وذلك إلى قوله سبحانه وتعالى:}وأولئك هم 

 (.132المتقون{)

 (214ن'{)استئناف األحكام، إلى قوله عز وجل:}كذلك يبين هللا لكم آياته لعلكم تعقلو -5

ترسيخ يقين الحق في األنفس وفي القلوب بجعل النفس والمال للحق وهلل الغني الحميد، فهذه هي  -14

حقيقة اإليمان، وهذا مقتضاها الجلي والواضح، ذلك أن هللا حق، وأن عنده الحسنى والجزاء األوفى، 

آلخر، وصلها على مقتضى ووصل هذه الحقيقة الصديقية المكافئة لليقين واإليمان باهلل واليوم ا

التالزم بنقيضها الربا والحكم البين الشرعي الحاسم فيها... وذلك إلى قوله سبحانه وهو القوي 

 (.294العزيز:}واتقوا يوما ترجعون فيه إلى هللا'{)

(، وفيه إعالم وتذكرة 292آية الدين إلى قوله سبحانه الرحمان الرحيم:}وهللا بما تعملون عليم'{) -11

الحياة والتعامل داخل المجتمع المسلم وأن منهاج المؤمنين في مؤسستهم االجتماعية قوامه بأن 

وأساسه الميزان والحكمة، والحسبان الموزون باألحكام المنزلة من عند هللا تعالى، الشامل لدقيق 

 الشؤون وجليلها.
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هللا عليه وسلم من كنز إن آخر سورة البقرة كما استفاض الخبر بشأنه أعطيتا رسول هللا صلى  -12

تحت العرش؛ فاهلل سبحانه عنده أم الكتاب، وله تعالى ما في السماوات وما في األرض، ال شريك له 

في حكمه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو الغفور الرحيم؛ فالصلة التي بين العبد المخلوق 

 وربه و هي العبادة.

آيات الحق المحاور البارزة لسورة البقرة. وهي تحيط  هذه أو تلكم بذا النظر والجهد في استبصار

فيما مت بإدراك اإلنسان باألمر والخلق كله؛ ولذلك كان التأكيد في التقرير والتذكير بأن هلل ما في 

السماوات وما في األرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو على كل شيء قدير. فاإليمان 

ا هو المطلوب ألنه  عصب العبادة وحقيقتها، وهللا له الحمد في بالكتاب وباألحكام، واالئتمار به

 األولى واآلخرة رؤوف رحيم.

هذا بالطبع تفصيل بنيوي للسورة، لكن بوجوب اعتبار مبدإ التسديد والتقريب. ونحن هنا لسنا في 

ء واألمور حقل اختص أمره بالتفسير. لذا لزم األخذ بهذا وبضوابط النقد والتقييم ، والتقدير لألشيا

بحسب اإلطار الموضوعي للدراسة وحفظ االعتبار للتناسب،  ولمواضع األقوال والمراد منها؛ 

 ونسأل هللا تعالى أن يهدينا مراشد األمور وسديدها.<
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 خاتمة

 

لئن كان هذا الكتاب للجابري 'مدخل إلى القرآن الكريم' نموذجا أمثل في الدرس للكتابة ذات الخطاب 

ردة عن كل القيم العلمية والفلسفية، وكانت هذه الباطنية والغائية التحريضية التشكيكية الباطني المتج

هي الروح الموجهة للكتابة واللفظ كسلوك تواجدي لم يعد فيه للعقل وجود وخلى مساحته لألنا 

ل ذاته النفساني؛ فإن المثير للعقل والقلب معا هو حقيقة هذه الغاية وقربانها الممثل في الكفر بالعق

 الذي جعله هللا سبحانه وتعالى نورا يهتدي به التفكير السوي.

لقد أخل الجابري بأول خالل وأعز ما يطلب في العلم والفلسفة ولم يراع حين أهدر قانوني 

االستيعابية المرجعية والمالءمة في تعريفه واعتباره للقرآن الكريم، وفرض شرطا خطابيا على 

، فرض عليه آن وجود التلقي والخطاب أن يحيد إيمانه.  ولقد بدا واضحا المتلقي وهو يتلقى خطابه

منذ أول وهلة، وما كان لخداع الواجهة العناوينية أن يخفي من شيء، بدا واضحا أن للجابري هدفا 

مرصودا مرسوما، وأنه يسعى إليه سعيا حثيثا، ذلك هو التأطير األرضي والبشري للقرآن العظيم 

من أجل ذلك كان  الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم. ز الحكيم وألمر نبوة رسولهكتاب هللا العزي

شرطه الخطابي التحييدي إليمان المتلقي، وليكون وليجة مباشرة لمنظار الظاهراتية بشبه مفهوم 

'الكون والتكوين' كإطار أرضي، غير مكترث وال ملتفت إلى أم الحقائق العلمية والفلسفية كون الحق 

لزمان والمكان والحدوثي واألرضي، وأنه ال ينبغي للحق أن ينحجز في سياج الظاهراتية فوق ا

ومفاهيمها. ثم ما عتم حتى انبعث باعثه الذي كان في األول وخلفيته هي فزعم أن لهذا الشأن العظيم 

اريخية احتضانا آريويسيا، فسقط هنا سقوطا حرا ليس له من قرار، ذلك أنه هاهنا قد نقض الحقيقة الت

 التي هي ذاتها حقيقة العقل األوروبي.

وإذا كان كتاب الجابري هذا 'مدخل إلى القرآن الكريم' له خاصة أمكن أن تكون له مميزة ولحقيقته 

تحريضي تشكيكي، تناقضاته اللفظية والمعنوية أكثر من أن و بياني ترددي مقربة، خاصته كمكثف

آخره، فإن له خاصة أخرى ال تقل عن أختها تحصر وتحصى، ومن أول سطر في الكتاب حتى 

ظهورا ووضوحا، تلك هي المفارقة الصارخة بين جرأة الكاتب المثيرة التي يقارنها في الحقيقة 

والذات قصور جلي غير خفي على المستوى اإلدراكي وحاجز العارض البالغي، وهما كما يعلم 

بتان الزبان للكينونة الفلسفية واألهلية أساتذة المنهاجية والمختصون في علم اإلدراك شرطان ثا

 العلمية.

وإذن فلسنا نعجب من هذه المفارقات العجيبات التي جاءت ووجدت لها موضعا في هذا الكتاب، على 

غرار ما زعم  أن اآلريوسية ذهبت تبحث عن السلطان وتأسيس الدولة في شبه جزيرة العرب، لن 

الصالة والسالم وفي شأن معجزاته صلى هللا عليه وسلم  نعجب مما جاء فيه بشأن أمية النبي عليه

كمعجزة انشقاق القمر ومعجزة اإلسراء والمعراج، لن نعجب من كل هذا كما فسرناه وتجلى من 

خالله التقييم العلمي الحق لعقل الجابري وألفقه الفلسفي؛ هذا العقل وهذا األفق الذي لم يجد له من 

ف، ولو كان هو التكذيب بآيات هللا العزيز الحكيم، تكذيبا صريحا مبلغ يبلغه إال بالتميز والخال

بصدقية القصص في القرآن الكريم وتصريحا زعما مفترى بحصول الزيادة والنقصان في القرآن، 
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بل ذهب في هذا مذهبا من منكر القول عظيما حين جعل موجة وطيفا من باطن قوله حتى حدود 

وذلك سافر مكشوف إال على الذين يجادلون عن الذين  وله وافتراه؛ى قول الذين قالوا تقالتصريح عل

يختانون أنفسهم، يدل عليه تصريحا ال تلميحا قوله وكلماته: >واضح إذن أن النبي نوح يتكلم هنا 

، فأبان في آخره عن مكنونه والهدف 302، >إلهاما وتخطيطا<301بلسان النبي محمد عليهما السالم<

لقابع في نفسه تحت واجهة وعنوان كتابه. لكنه بقانون التوافق المنطقي قد األول المسطور الكامن وا

تجلى وأبان عن تخلف العقل الهجين عن كل درجات العقل اإلنساني األولي الفطري والمكتسب 

المنفتح الحر، فال تجد شبهة الزيادة والنقصان في القرآن الكريم موضع قدم لها إال مع الجهل بحقيقة 

تي الذي حقله وشرطه استمرارية وقيومية الوجود ككل. فاهلل تعالى الذي كفل البنيان الوجود الذا

الوجودي المادي في كيانه واستمراريته بلبنة البروتون بخاصات بنيوية دقيقة حكمة بالغة، ويمسك 

السماوات واألرض أن تزوال هو سبحانه الذي أنزل رسالته للعالمين: }وهللا غالب على أمره' ولكن 

(. بل إنه على 5}إنا نحن نزلنا الذكر' وإنا له لحافظون'{)الحجر (،21أكثر الناس ال يعلمون'{)يوسف

مستوى العقل الفلسفي والعلمي الرفيع الذي يدرك إدراكه لوجوده أن الحق ثابت ليس للتبدل وال 

لمسافة اجتماعية التحويل عليه سبيال، هذا العقل وهذا العلم له في اختراق القرآن للمجال التنزيلي 

وتاريخية بأبعادها الحدوثية الالمحصورة في مدى العقل والتحليل العلمي والرياضي اإلنساني، في 

ومن ثمة ال يرى في الدعوة الستبدال ترتيب النزول  ن وأعظم اآليات.هذا االختراق ساطع البرها

، وإعجاز االختراق بترتيب القرآن إال ضربا من الجهل عظيم، ألن الترتيب من جوهر القرآن

 التنزيلي قائم عليه وعلى جوهريته.

وإذا كان العقل اإلنساني السوي في تفكيره وأبنيته ال يقوم إال على حقيقة الالزم المنطقي، فإن الجهل 

أو لنقل انتقاض حقيقة الجوهرية الثبوتية للقرآن الكريم ال تصديق بعده أبدا وإطالقا في كل األنساق 

المنطقية اإلنسانية ألدنى إمكان السداد والصحة في تصور مفاهيم علم الكتاب:  العقلية بالنظمة

'الكتاب' و'الذكر' و'التفصيل'. وعلى هذا الالزم ال إمكان في العقل العلمي والفلسفي وال أن يصدق 

باجتماع تصور صحيح لهذه المفاهيم المرتكزات لفقه وفلسفة التاريخ البشري بمحور الكتاب والنبوة، 

ال إمكان لحصول هذا التصور والفقه الفلسفي في عقل أضل المفهوم التاريخي الصحيح للدين، 

 :303وتحديدا في هذا التصور للجابري الواضح

 

                                                           
343ص -الجزء األول -مدخل إلى القرآن الكريم -الدكتور محمد عابد الجابري 
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32-34ص -نفس المصدر 
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 ! وإنه كما قلنا جهل لو يعلم بالحق عظيم، وجهل فلسفي ال ينجبر

كل قراءة واعية  وعلى الالزم المنطقي والشرط العقالني في سالمة التفكير والمقول اإلنساني،

ومستبصرة لكتاب 'مدخل إلى القرآن الكريم' الجزء األول، ستخرج بحكم أكيد على اختالل وفساد 

 الهيكل المحوري للكتاب ألنه ببساطة يقوم على لوحتين رئيستين متناقضاتان:

 :304اللوحة األولى

 

 :305نقيضها المتناقض في ذاته

                                                           
12ص -نفس المصدر 
304

  
241ص -نفس المصدر 
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ل، فإن هذا التناقض بين اللوحتين أساسي وقاعدة هذا الكتاب إذا كان للمنطق سلطان واعتبار في العق

للجابري كفيل كفل وجود حقيقة الناقض في التفكير اإلنساني السوي والسليم بالحكم على بنيته بالفساد 
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ووضعه خارج المقول العلمي بمقتضى أن ما ليس ينضبط بالمنطق والمعقوالت األولى الفطرية للقوة 

علمية وليس بحائز صفتها وصبغتها. ثم إنه من حيث المعايير أو الرائز النقدي البياني الناطقة هو خارج ال

ظاهرة غرابة الكاتب عن هذا الشأن العظيم للعلم الشرعي وعن أهله. يقول سبحانه وتعالى:}إن الذين 

 ( والحمد هلل رب العالمين.53آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمان ودا'{)مريم
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 :في كتاب "مدخل إلى القرآن الكريم" ترددية تعارضية مكثفاتملحق 

 :306ومن التعارضات الناسفة لسالمة البناء للكتاب ككل

 :307>إنني أتحرك هنا، كما في "نقد العقل العربي"، داخل رحاب التراث اإلسالمي< و -1

 

 :308و

 

 :309وقوله

 

 نقيضه:

 310تراث، وهذا شيء نؤكده هنا من جديد<>لقد أكدنا مرارا أننا ال نعتبر القرآن جزءا من ال

 وفساد وتناقض قوله:

 

 إلى ما هو بشري.<
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فهذا في العلم محض السفسطة واستهداف المتخلفين في المنطق والفقه، الجاهلين بحقيقة الوحي والتنزيل، 

نتم تعلمون فالربانية القائمة على العلم من جوهر الدين ومنهاج القرآن المجيد:}ولكن كونوا ربانيين بما ك

 ( والعلماء ورثة األنبياء.39الكتاب وبما كنتم تدرسون'{)آل عمران

 كذلك: -2

 311>إنه نص بياني من نتاج الوحي ال من إنتاج المنطق<

 :312ونقيضه

 

:313و

 

 :314كذلك -3

 :315نقيضه

 

                                                           
213ص -نفس المصدر
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133ص -نفس المصدر 
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 :316وقوله

 

م األديان الثالثة والحق الذي ينقضهما ويورده الجابري مناقضا لتصوره وتمثله الوجودي والفلسفي لمفهو

 :317عنده
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 (149تهتدون'{)األعراف

 كذلك: -1

 318>وهذا ال يسلم به إال المسلم المؤمن بأن القرآن "كالم هللا، نزل به جبريل"<

 ونقيضه:

>فإذا نظرنا إلى هذا التعريف داخل دائرة اإلسالم والمسلمين أمكن القول عنه إنه تعريف إسالمي، 

ر إليه كما هو في المجال التداولي اإلسالمي، أي من دون صدور عن حيادي، يقتصر على وصف المشا

 319موقف مذهبي أو إيديولوجي، سواء من داخل هذا المجال أو من خارجه<

التعارضية هنا في هذا الحيز ل"نماذج من التعريفات"،  البيانية كذلك يالحظ ويرصد كثافة المكثفات

ي المادة البيانية إذ توظف ذات المادة ويرد نفس التركيب وأشدها تحريضا وتأثيرا تردديا هو التعارض ف

وبذات اللفظ والتعبير مشتركا بين القسائم التي شرط مصداقيتها المباينة. فيالحظ التحييد الحضوري 

للقسيم  التعريفي )ب(، وهو التعريف الحق المؤمن وال تعريف في الحق بالقرآن الكريم إال مع شرط 

ك من خالل التردد الواضح وكثافة المادة ذات اإلحالة السيميائية المحيلة إلى القسيم اإليمان به، يالحظ ذل

 التعريفي األول:

 >.. في ذهن المسلم<

 >كما ورثها من محيطه الثقافي<

 >قلنا مع القائل: القرآن الكريم هو كالم هللا سبحانه وتعالى ..<

أنه كالم هللا نزل به جبريل. وهذا ال يسلم به >الفارق بين هذا التعريف والذي سبقه هو وصف القرآن ب

 ابتداء إال المسلم المؤمن بأن القرآن كالم هللا، نزل به جبريل<
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 كذلك: -4

 >التعريف داخل دائرة اإلسالم والمسلمين<

 يناقضه:

 >من صدور موقف مذهبي أو إيديولوجي، سواء من داخل هذا المجال أو من خارجه<

 :320كذلك -2

 

 :321ومقابله

 

 :322كذلك -3

 :323يعارضه
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وهكذا يعرض الجابري عن مصادرنا ليعتمد في تفسير القصص القرآني على مصادرهم التوراة 

 ! واإلنجيل

التحريضي التشكيكي بلوحتيه المتضاربتين المستدركة واحدتهما و البياني الترددي المكثفكذلك ف -9

 :324ة للعقل المتقظلألخرى ظاهر في قوله الذي يعده باطنيا لكنه ظاهر بالنسب

                                                           
143ص -نفس المصدر 
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 :325ومثله بنية ونسقا -5

 :326ومثله -14
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 قوله: وينقضه

 327الدعوة السرية إلى العمل العلني<

 :328ومثله -11

 

 :329ومثله -12

 :330كذلك -13

 

 :331يعارضه
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 :332المتراكبة اللوحات التعارضية التردديةالبيانية وأخطر المكثفات  -11

 

                                                           
232ص -نفس المصدر 
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 :333كذلك -14

 :334يناقضه

 

 :335وقوله
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المعلل والمفسر في ذات اآلن للفظانية مستغرقة واستحواذ لألنا النفسي والكتابة البياني وهذا المكثف 

التعارضي رصده أيضا مؤلفا كتاب 'الشبه البياني الترددي الباطنية على حساب العقل، هذا المكثف 

 البكاري والصديق بوعالم: االستشراقية' األستاذان عبد السالم

مؤلف نفى أن يكون للعرب مفهوم عن النبوة والوحي )أنظر مناقشتنا لهذا الرأي >ومن عجب أن ال

يثبت أن "للعرب إذن تاريخ خاص بهم على مسرح النبوة والرساالت  -هنا–فيما سبق( ثم هو 

السماوية، هو ذلك الذي تحكيه قصص عاد وثمود ومدين...إلخ. مع أنبيائهم ورسلهم من غير أهل 

 336<!اب في أقواله، مّرة ينفي الشيء، ومرة يثبتهالكتاب". وهذا اضطر

 كذلك: -12

 

 337لهذه المهمة<

 :338بجهل فقهي وبياني متراكب ينقضها

 

 :339كذلك -13

 :340يعارضه
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 :341وقوله المكرر الذي يؤكد تصوره هذا ويدعو إليه والذي يبين الغاية الحقيقية من مدخله

 

االستقرار االعتباري بكلية اتجاه القرآن الكريم من  منحاه موجه إلفقاد بياني كذلك، وهذا مكثف -19

خالل جهة ترتيب نزوله، والذي هو أصال ليس جوهريا من التنزيل، بل ترتيب المصحف والقرآن 

 :342هو الجوهري
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 :343يقول في نقض ألساس بنائه   -15

 

 :344كذلك -24

                                                           
399ص -نفس المصدر 
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24-21ص -نفس المصدر 
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 الوعاء للكتاب كله لوحته األولى: البياني والمكثف -21

 لكتاب "مدخل إلى القرآن الكريم" المقتضي شرط اإليمان به وحقله الخطابي.عنوان ا

 ولوحته الثانية:

الظاهراتية بشرطها الوحيد المنافي والمزيح لهذا الشرط بالذات بالتجلي القوي لباطنية الخطاب والفحوى 

 غير الخفي هدف وغاية هذا الكتاب.

تبار عنوان الكتاب وغرضه الوظيفي الحقيقي، والثاني األخذ ، األول اعوالحق إن حقيقة المكثفين البيانيين

في الحكم على فساد هذا الكتاب بنية  حاسمة ه حقيقة؛ هذبترتيب النزول أول الكتاب واستبعاده في آخره

  ومصداقية خطابية وأدبية باألول.  ،بالتعارض الثاني
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم -

كتاب مدخل إلى القرآن الكريم للدكتور محمد عابد الجابري، رؤية نقدية: عبد  الشبه االستشراقية في -

 -دار األمان -منشورات االختالف -الدار العربية للعلوم ناشرون -السالم البكاري والصديق بوعالم

 م2445 -ه1134 -الرباط الطبعة األولى

مركز  -لدكتور محمد عابد الجابريالجزء األول في التعريف بالقرآن: ا -مدخل إلى القرآن الكريم -

 2442أكتوبر  -بيروت -الطبعة األولى -دراسات الوحدة العربية

 تفسير ابن كثير: مشروع المصحف اإللكتروني لجامعة الملك سعود -

 تفسير ابن عاشور -

 تفسير القرطبي: موقع الروح -

 الملك سعودالتفسير الوسيط لطنطاوي: موقع مشروع المصحف اإللكتروني لجامعة  -

 كتب -صحيح البخاري: موقع إسالم ويب -

 شرح العسقالني لصحيح البخاري: المكتبة اإلسالمية على شبكة ويب إسالم -

 موسوعة علم الحديث -حجية السنة النبوية ومكانتها في التشريع: موقع روح اإلسالم -

 الجامع ألحكام القرآن: المكتبة اإلسالمية على شبكة ويب -

 الشرح المختصر -الدكتور محمد راتب النابلسي: موقع شرح الحديث -انشقاق القمر -ز العلمياإلعجا -

 موقع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني -

 يب إسالمالمكتبة اإلسالمية على شبكة و -

 موقع الفرقان -

 المنتدى اإلسالمي -المنتديات العامة -

 موقع شبكة اإلسالم للجميع -

 >منتدى التخريج ودراسة األسانيد ملتقى أهل الحديث -

 منتدى أهل الحديث >المنتدى الشرعي العام -
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 موقع الكتب: التحرير والتنوير -

 األحاديث القدسية -الحديث الشريف -موقع مقاالت إسالم ويب -

 النصح والتوعية: حديث البراء عن )أهوال عذاب القبر( -موقع االبتسامة -

 ديث معاذ بن جبل في القضاء بالرأيح -موقع الشبكة العنكبوتية -

 الشيخ عبد الرحمان البراك ->ملتقى أهل الحديث< منتدى شؤون الكتب والمطبوعات -

تعليقات صبري أبو حسين أبو عبد الرحمان على )نظريات نقدية وتطبيقاتها( للدكتور  -موقع الوراق -

 رحماني

مينولوجية ونظرية المعرفة أو مدخل إلى : الفينو2445الثالثاء نوفمبر   Libre penseurموقع  -

 الظاهراتية

 آريوسية )عدل( -ويكيديا -الموسوعة الحرة -

 ( الحبشة بين اإلسالم والنصرانية2موقع صوت السلف . . . معا على طريق الجنة ) -

 موقع األهرام اليومي: االندماج في الغرب . . . أم التفاعل الحضاري؟: د. محمد عمارة -

 لبنان -بيروت -التاريخية للعالقات الكنسية بين الشرق والغرب: أندري كحالةاألصول  -

 منشورات المؤسسة العربية للنشر واإلبداع -د. سالمة عبد الجبار: الدين والسياسة -

 لبنان–بيروت  -دار المعرفة -تحقيق أمين علي حسن فاغو -، الجزء الثانيللشهرستاني الملل والنحل -

 1521دار المعارف بمصر  -تحقيق سليمان دنيا -البن رشد تهافت التهافت -

 رسائل الكندي الفلسفية -

 آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي -

 المقدمة  التحليلية آلراء أهل المدينة الفاضلة: ألبير نادر -

كتبة دار وم -قدم له وبوبه وشرحه الدكتور علي بوملحم -كتاب تحصيل السعادة ألبي نصر الفارابي -

 pdf 1554الطبعة األولى  -الهالل

الناشر: وكالة المطبوعات  -الطبعة الثالثة -حققه وقدمه عبد الرحمان بدوي -عيون الحكمة: ابن سينا -

 PDFصيغة  -1594 -دار القلم بيروت لبنان -الكويت

الطبعة  -اتسع رسائل في الحكمة والطبيعيات: تأليف الرئيس أبي علي الحسين بن عبد هللا بن سين -

 PDFصيغة  -دار العرب للبستاني القاهرة -الثانية
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 -مؤسسة األعلمي للمطبوعات-عبقري يتيم وتاريخ حافل: محمد رضا الحكيم الحائري -ابن سينا -

 PDFصيغة  – ه1111-م1551 -الطبعة األولى -بيروت

مؤسسة  -ن مال عثماناألستاذ محمد خير عرقوسي، األستاذ حس نفس اإلنسانية: تأليفينا والابن س -

 PDFصيغة – 11-13ص -م1592 -ه1142 -الطبعة األولى -الرسالة

 دار دمشق -مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العرب الوسيط: دكتور طيب تيزيني -

 PDF -دولة قطر -الناشر: وزارة الثقافة والفنون -مالك بن نبي: شروط النهضة -

 دار الفكر -بإشراف ندوة مالك بن نبي -مشكالت الحضارةمالك بن نبي: مذكرات شاهد للقرن، -

: 1ط -دار الفكر -إصدار ندوة مالك بن نبي -إرهاصات الثورة -مالك بن نبي: في مهب المعركة -

 PDF -م2442ه= 1123إادة الطبع:  -م1591

ال جداول علي مو -نقله إلى العربية فتحي المسكيني -إيمانويل كانط: الدين في حدود مجّرد العقل -

 PDF -طبع في لبنان -2412الطبعة األولى  -الكويت

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  -دراسة وترجمة د. أحمد عبد الحليم عطية -فيورباخ: أصل الدين -

 PDF -والتوزيع

تذكرة العلماء في الربانية والمنهاج، الجزء األول "نقض مقولة التقسيم ونظرية التصحيح إلعراب  -

 عيد النحو العربي": رشيد بلوادوتق

 تذكرة العلماء في الربانية والمنهاج، الجزء الثاني "ميثاق الكتاب بين النفي واإلثبات": رشيد بلواد -

تذكرة العلماء في الربانية والمنهاج، الجزء الثالث "مفاتيح علم الكتاب، نظرية التفصيل في علم  -

 التفسير": رشيد بلواد

في الربانية والمنهاج، الجزء الرابع "القراءات والتجويد، من الغلو واالستئثار إلى ضالل تذكرة العلماء  -

 األنغام واأللحان": رشيد بلواد

ابن سينا بين قصور المتفلسفة تفصيل الخلق واألمر في سؤال حوار األديان وتفرق المذاهب الفقهية،  -

 الجزء األول: رشيد بلوادوافتراء المتقولة، 

اعتنى بجمعه وتصحيحه األستاذ أحمد بن األمين الشنقيطي  -لمعلقات العشر وأخبار شعرائهاشرح ا -

 لبنان -دار الكتب العلمية بيروت -رحمه هللا

 -مجلة الجمعية الفلسفية المغربية -مدارات فلسفية -اليقظة المغربية ودرء آفة التقليد: طه عبد الرحمان -

 1559العدد األول 
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عالم  -التحوالت في الفكر الفلسفي المعاصر -ن حديث ومعاصر . . . تجاوز هيجلفاصل بي -نيتشه -

 2442أبريل يونيو  -34المجلد  -الفكر

 2442أبريل يونيو  -34المجلد  -فوكو الحفريات منهج أم فتح في الفلسفة؟ عالم الفكر -

 PDFصيغة  -المكتبة الوقفية -قصة الحضارة: ول وإيريل ديورانت -

- SCIENCES ET AVENIR- DECEMBRE 1997- HORS SERIE- La Bible un livre d’ 

histoire ? 

- LA RECHERCHE special NOMBRES – N° 278 JUILLET/ AOUT 1995 

- Bernard d’Espagnat – Penser la science ou les enjeux du savoir- La 

bibliotheque GAUTIER – VILLARS 

- GEORGES GUSDORF –SCIENCE ET FOI au milieu du xx siecle   

- FEUERBACH SA VIE . SON ŒUVRE par HENRI ARVON – PRESSES 

UNIVERSITAIRES DE France 1964 

- Ervin Laszlo La cohérence du réel Evolution , cœur du savoir Préface de 

villars-gauthierFederico Mayor  
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