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  ھشام عقدة /الدكتور الشیخ بقلم 
  حفظه اهللا

 .. وبعد.. ول اهللاحلمد هللا والصالة والسالم عىل رس
ّفهذا الكتاب الذي بني أيدينا بمثابة منظومة فكرية صافية متثل العقلية اإلسـالمية 

ْالناضجة التي يشع منها نور االعتقاد الصايف، وصدق الوالء هللا ولرسوله   وللذين ملسو هيلع هللا ىلصِ
ّآمنوا، واالعتزاز باإلسالم، وهو أيضا قد كشف الطرق املعوجة واألفكار الزائغة التي  ً

ِروجها أو يسلكها املنهزمون املستغربون ويمسخون هبا الدين والدنياي ّ .. 
ّولذا فهو كتاب مؤثر يف األخذ بيد املسلم إىل اجلادة، ومحايته من لوثـات األفكـار  ّ
ًاملنحرفة التي تلبس ـ هبتانا وزورا ـ عباءة الفكـر اإلسـالمي، وهـي يف احلقيقـة مـسخ  ً

ً يف بيان حال العقاد إمجاال من خالل ما نقـل عنـه وقد أجاد الكتاب. للفكر اإلسالمي
وأنه بعيد عن النموذج اإلسالمي الـصايف الـسوي، وهـذه فائـدة تـضاف إىل الفائـدة 
األعظم التي أرشت إليها؛ وهي البناء الفكري القوي للمسلم، من خالل عقيدة صافية 

ّ القـرآين والـنص ّيتحقق فيها الوالء والرباء واالعتـزاز باإلسـالم واالرتبـاط بـالنص
 . النبوي

ًوأما بيان حال العقاد تفصيال فالنتائج فيه ظنّية يف كثري من املواضع؛ لكون املنقول 
ّفيها عن العقاد خمترصا أو باملعنى املستنبط، وإن كان ذلك عىل كل حال ال خيل بالنتيجة  ً
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 الكتاب والتوجيه اإلمجالية التي ذكرهتا، ال سيام إذا أضيف إىل ذلك التوعية الفكرية يف
 وللمـؤمنني، واحلاميـة ملسو هيلع هللا ىلصاإليامين لالعتزاز باإلسالم وحتقيق الوالء هللا تعاىل ورسـوله 

وما .. ّللمسلم من طرق التفكري واالستنباط املعوجة التي يتم من خالهلا حتريف الدين
 !!أشد حاجة األجيال املعارصة لذلك

ًفأسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذا الكتاب حجة وشاهد ا لكاتبه يوم ال ينفـع مـال وال ّ
 ..بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم

 ..ّوصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني
 

   عقدةرأبو عاصم، ھشام عبد القاد
  دمنھور

  ھـ1430 شوال 26مساء الخمیس 
 م2009 أكتوبر 15
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  عظیمال حول وال قوة إال باهللا العلي ال

  مقدمة
احلمد هللا وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وعىل آله وصـحبه ومـن 

   ..أحبه واتبع هديه، وبعد
جتمعت أشياء جعلتني أكتب هذه الدراسة عـن عبـاس العقـاد يف الوقـت الـذي 

ّأوقفت فيه نفيس عىل التصدي للمد ً النرصاين يف مرص خصوصا وغريها عموماُ ً . 
ة من التنصري نفسه، ذلك حني رأيت زكريا بطـرس يستـشهد بعبـاس كانت البداي

 وهي ممن اشتهر يف الـصد عـن ، ويثني عليه هو ومضيفة الربنامج ناهد متويل)1(العقاد
سبيل اهللا ودعوة الناس للكفر برهبم، فجـاءت معاجلـة عبـاس العقـاد ضـمن معاجلـة 

 .ً وغريه من النصارى عموماًمصادر االستدالل عند الكذاب اللئيم زكريا بطرس حتديدا
ٌنـازعني فيـه نفـر مـن املنتـسبني  واشتد عزمي عىل تتبعه وإبراز زيفه للناس حـني

ًتكـرر مـرارا .. ًللتوجهات اإلسالمية غري السلفية والسلفية، وتكرر ذلك األمر مـرارا 
 ! قد آن:ِمنازعتي يف عباس العقاد من قبل الطيبني، فقلت

  : قراءة جدیدة للشریعة..عباس
ُعباس العقاد يقدم للناس كأديب، واحلقيقة أن عباس العقـاد كـشخص ونتـاج مل  َّ ُ ُ

ُيكن أديبا إال قليال، فج ُبل ال أكون مبالغا إذا قلت، ل ما تركه لنا أطروحات فكريةًً إن : ً
                                                

 .، وتوجد نسخة مكتوبة بموقع بطرس10/ د،18 احللقة ،برنامج أسئلة عن اإليامن )1(
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عباس العقاد أعاد صياغة الرشيعة اإلسالمية من جديـد، حـاول إخـراج اإلسـالم يف 
َّعقاد إال قراءة جديدة للرشيعة، ال أراه غري ذلك، ومن قدمـه فام عباس ال! ٍثوب جديد

يقول صـاحب دار الكتـاب بدولـة لبنـان يف تقديمـه  ، هنلنا يعرفون ذلك بل ويقصدو
يتألف هذا القسم من نتاج ( :للمجلد اخلامس واألخري من موسوعة العقاد اإلسالمية

هي العبقريات  من»موسوعة العقاد اإلسالمية«ـالعقاد، والذي دعوناه ب  مخسة ِجملدات ٍ
، »بحوث إسـالمية« و»القرآن واإلنسان« و»توحيد وأنبياء« و»شخصيات إسالمية«و

ًمل عىل مخسة وعرشين كتابا خمتلفتويش تؤلف الذخرية الالزمة لالطالع عـىل حقيقـة ، اً
  .)1()هوجوهر الدين اإلسالمي

حقيقـة ( من خاللـه عـىل أخرجوه لنا لنطلع ..ّهذا ما يدور يف رأس من قدموه لنا
بعث الرتاث العريب، وتوجيه األفكـار إليـه، (هيدف إىل ) .. هالدين اإلسالمي وجوهر

 !!)2()ومحل اجلامهري العربية عىل اإلعجاب به واالطمئنان إليه
وزد عىل ذلك أنه إىل يومنا هذا تعقد الندوات واملؤمترات من أجل تعريف الناس 

 .)3(بأفكار عباس العقاد

                                                
 .11املجلد اخلامس ص )1(
 .13ص الكتاب بلبنان ـ دار) موسوعة العقاد اإلسالمية(مقدمة املجلد اخلامس من  )2(
  عقد املركز القومي للثقافة ندوة خاصة بعباس العقاد شارك فيها عدد مـن املثقفـني،2004يف  )3(

 ،م2007 إلحياء ذكرى وفاته، وتعريف الناس بأفكاره وأحواله، وتكرر األمر يف عـام توكان
 !!فكارهم للناس أِّحاولوا إحياء ذكر ميالد العقاد بندوة يف مكتبة القاهرة تقد
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موا لنا شخصيات هلا حسنات وسيئات، ويمرروا الـسيئات ّ أن يقد)1( إفكهمِومن
خداع خيدعون به العجىل، ودوامة يستقطبون هبا جهد اجلـادين مـن  مغلفة باحلسنات،
 .عباد اهللا املخلصني

 .هذا هو املهم. ننكره ال يشفع ملا نعرفهَّ والعقاد ممن نعرف منه وننكر، ولكن ما 
 ال يظهـر ، بداية أن ما ننكـره فـيام كتـب العقـاد كثـري كثـريمهم أن يعرف القارئ

 عباس العقاد من هؤالء الذين رأوا احلقيقة كاملة فعرفوها ثم ..بجواره يشء مما نعرفه
 . حثني عن ذواهتماحاولوا طمسها بآلة البيان ب

ُ عاليا وال تطاله مناوشات أعدائه من األدباء، يمر عل ًعباس العقاد كأديب حيلق ِّ َ  يها مرُ
 !!ًالسحاب، متاما كام مل يضار املتنبي ممن حسدوه أو نقدوه، وكام مل يضار شوقي من العقاد نفسه

 ـ بحول اهللا وقوته ـ فهذا البحث ال يتجه للعقاد كأديب، بل كمفكر، وسيتضح لك
ٍ بني النـاس كأديـب، وإنـام كمنظـر لفكـر امن خالل هذا البحث، أن العقاد مل يكن حيي

د قدمت لك أن الذين محلوه عىل أكفهم لنا وأخذوا عىل عاتقهم نرش فكـره وق. يعتنقه
 . بني الناس مل يقدموه كأديب، وإنام كقراءة جديدة للرشيعة اإلسالمية

  !ما الجدید في ھذه القراءة؟
 .)3(، وبعضهم ينقد سلسلة)2(ًبعضهم ينقد كتابا

                                                
قلب احلقـائق لـرصف النـاس عنهـا، .. هو نوع من الكذب يقصد به القلب والرصف: اإلفك )1(

ْويامرسه املأل عىل من  . يسمعهم من قومنا أو قومهمَ
 .مشهور نقض معاوية يف امليزان )2(
 ).رياتنقد آراء ومرويات العلامء واملؤرخني عىل ضوء العبق( اللحيدان يف كتابه دكتوركام فعل ال )3(
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 وإنام هي قراءة شـاملة ّ ودراستي هذه ليست لنوعية من الكتب التي كتبها العقاد،
ّ أهدف من وراء هذه الدراسة الشاملة لفكر العقاد ،ّيف فكر العقاد، عرض لعقلية العقاد

َدعوا ـ سحر اإلعالم ُإىل كشف حقيقة هذا الرجل أمام من خدعوا به، وأكشف ـ ملن خ
ُ وصدق الناس،ًالذي ألبس من ال يستحقون ثيابا ليست هلم عني أن و، أكشف للمخـدَّ

 وأن القوم يأتوننا من القريـب والبعيـد، وأن املـصيبة بالقريـب كاملـصيبة ،كر شديدامل
 .  بل أشد،بالبعيد

 أنـه لـألدب فقـط، اجلـاهلني بـأن هأكتب للطيبني املخدوعني باألدب، الظانني بـ
 .م من خالهلا األفكارَّاألدب وسيلة تركبها األفكار، أو تقد

َ حتى غر الطيب قبل اخلبيثٍ هي حماولة لتبصري الناس بباطل انتفش هي حماولة . .َّ
لعرض حالة جدت واجتهدت فقط إلثبات ذاهتا، هي حماولة إلثارة احلامسة يف نفوس 

 .الكساىل من الثقة الطيبني بعرض جلد املنحرفني
َع  وقت القارئ وماله يف أمر أريد به عرض الدنياّوأعوذ باهللا أن أضي ََ ُ  ما هـي إال ،َ

َباطل عن حياض الدين، وأرشد هبا السائرين إىل رصاط اهللا املستقيم بام ُّعزمة أرد هبا ال
 . تعلمت من هدي املرسلني، عليهم الصالة والسالم أمجعني

ك يف تـفاللهم عونك، واللهم تقواك، والعمل برضاك، حتى نلقـاك، ونفـوز برؤي
ٍ يف مقعد صدق عند مليك مقتدر،جنة وهنر ٍ. 
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  تـرجـمـتـھ

   : توطئة
 أوــ  الـذي بـني أيـديناالرتمجة لألشخاص والدول هي كتابة للتاريخ، والتـاريخ 

ُ ـ يسجل برصد األحداث دون دوافعهـا  التي بني أيديناوالدولالرتمجات لألشخاص  َّ َُ
 )!!العقدية(الفكرية 

ب تـدوين ، أو تـسب)العقديـة(وقد تسبب رصد األحداث دون دوافعها الفكرية 
إىل تعقيــد التــاريخ وتعــدد تفــسرياته، ) العقديــة(األحــداث دون خلفياهتــا الفكريــة 

ٍوصالحيته لالستشهاد من كل ذي فكر مستقيم أو منحرف، وإننا يف حاجة إىل تدوين 
 ! وكيـف تتحـرك؟!كيـف تنـشأ؟: إننا يف حاجة إىل رصد األفكـار.. التاريخ الفكري
  !وكيف تنتقل؟

ب األحداث عىل األفكار، كام هو السياق احلقيقي ملا حيدث عىل يف حاجة إىل تركي
 . مستوى الفرد واجلامعة

ُوهم ـ كتاب التاريخ ـ حني يتكلمون عن حدث معني فإهنم يقـدمون مـا ي ُِّ ٍَّ ُ عـرف ُ
باألسباب هلذا احلدث، كأسباب غزوة بدر الكربى، وأسـباب غـزوة أحـد، وأسـباب 

ٍ العرتاض عري لقريش قادمة مـن الـشام، ملسو هيلع هللا ىلص خرج رسول اهللا: حروب الردة؛ يقولون
ًوأرسل أبو سفيان يستنفر قريشا، وجاء النفري لنجدة العري، وبعد أن فلـت العـري مـن 
ًكمني املسلمني مل ينرصف النفري، وأراد بدرا ليفر املسلمون وتسمع به العرب أو ليقاتل  ِ



  
  

  

 

12 


 

 العري والنفري، فتـشاوروا نني يف األصفاد، فكان املسلمون بنيّاملسلمني ويعود هبم مقر
 !وصمدوا وكتب اهللا هلم النرص

خرجت قريش تثأر لقتالها يوم بدر حتى : ـ ـ يف ذكر أسباب غزوة أحد   ويقولون
 وينـادي ، وترضب بالدف نساؤهم، جيعجع فرساهنم،ًجاءت أحدا بقضها وقضيضها

 ..لقتالبعد أن شاور أصحابه ونشب املسو هيلع هللا ىلص بالثارات مجيعهم، وخرج هلم رسول اهللا 
منعـت العـرب الزكـاة، وظهـر األدعيـاء : ـ يف تعليل حـروب الـردة ـ  ويقولون

 ..فارتدت العرب ووجب قتاهلا
 !!وكله أحداث ال أسباب

خجـل مـن نظـرة .. ًوبعضهم وقف أمـام الفتوحـات اإلسـالمية يتـصبب عرقـا
تـى لتاريخ املسلمني وقد زحفوا عىل الـرب األجـرد وركبـوا البحـر األزرق ح) اآلخر(

ًاستقرت مطاياهم بالصني رشقا وجنوب فرنسا غربا وأطراف روسـيا شـامال ً وقـف .. ً
ّكانت حروبا استباقية يؤم: يرمي باحلجج واملعاذير، يقول! ًخجال ماذا يقول؟ نون هبـا ً

 .داية من العدو، ومن هؤالء العقـادحدود الدولة اإلسالمية، ويف كل معركة كانت الب
هـاد، وينظـر لـصفحاته املـرشقة يف تـاريخ هـذه األمـة وبعضهم يتوارى مـن ذكـر اجل

 وبعــضهم !!فيمـسكها عــىل هــون أو يدسـها يف جيــوب مكتبــه وال خيرجهـا لطالبــه
وبعضهم، وكأن النرصانية واليهودية والوثنية طـاهرة بريئـة مل تقتـل غريهـا ومل يقتتـل 

 !! أبناؤها؟
س، والـسبب والسبب جهلهم بحال غريهم، والسبب ضعف واهنزامية يف النفـو

 .وهنا عىل دوافعها الفكريةُبِّكَرُأهنم يتعاطون األحداث وال ي
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حتدث معركة يف الضمري ثم .. التغريات الفكرية تسبق التغريات احلركية وتضبطها
أو ) (أو املفكـرين(يكون الظاهر ملا يستقر منها يف النفس، وحتدث معركة بني األفكـار 

ًوإن قوما يعيـشون يف يـومهم قـوم . ا ملن يغلب رجيي، ثم يبدأ التغري الواقعي تد)الدعاة
 . وا أم أبواؤحيركهم غريهم شا

ًذا أقدم ترمجة فكرية لعباس العقاد، آمال يف أن تكون بداية موفقة وخطوة ا أن  وها َّ
 إذ كلـه عـراك بـني ؛عىل طريق إعادة كتابة التاريخ املعارص عىل األقل بخلفياته احلقيقة

  .)1(الكفر واإليامن
  : سیاسي ثائر..نشأتھ

يف إحـدى القـرى بأقـىص جنـوب مـرص ) م1964م ـ 1889( ولد عباس العقاد
ِ، ورحل العقاد إىل القاهرة وعدد من مدن شامل )2(حيث كان يعمل أبوه) مدينة أسوان( ِ ٍ َّ

ًمرص طلبا للرزق، وضاقت به أسباب الرزق مرارا، واضـطرته أحيانـا لبيـع كتبـه، أو  ً ِ ً
 . يف أقىص الصعيدِالعودة ألهله 

َّكان عباس العقاد صاحب إمكانـات شخـصية كثـرية، يـربز منهـا حـد ُة الطبـع، َّ
ٌا بنفسه، يعلم منها القدرة عىل ما ال يـستطيعه كثـري مـن أقرانـه،   وكان معتز،والتحدي

ًتواقا للريادة، شديد اخلصومة، ولذا كثرت مشاكساته وخصوماته َّ. 

                                                
:  وانتهيت من اجلزء األول منها حتـت عنـوان،ُوقد بدأت يف كتابة السرية النبوية بخلفية عقدية )1(

 عىل صـاحبها أفـضل ،ـ قراءة عقدية للفرتة املكية يف السرية النبوية ْالكفر واإليامن إذ يعرتكان(
 .ا ينرش إن شاء اهللاً وقريب.)الصالة والسالم

 . ملون باحلرير، وربام كانت مهنة يف أجداده لقب ملن يع:»العقاد«) 2(
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ٌبداية عباس العقاد سياسية  ُِ ٌحمضة ال عالقة هلا بالناحية الدينية، فكانت بدايتـه مـع ِ
ًالتي أنشأها عبد اهللا النديم، وتعلم اإلنجليزية مبكرا متأثرا ) األستاذ(صحيفة يف اللغة  ً

باجلالية اإلنجليزية التي كانت يف أسوان ـ حيث ولد عباس العقـاد ـ وبـدأ بقـراءة مـا 
) العقـاد. م. ع(تـه كـام يفعـل اإلنجليـز ، وكـان يوقـع مقاال)1(كتب مشاهري اإلنجليز

 .)2(اختصار لالسمني األولني ثم اللقب
ِالتقى أمري الشعراء أمحد شوقي وهو شاب صغري بالكاد جتاوز العرشين من عمره،  َ
َفنشب اخلالف بينهام عىل صورة معلقة باجلدار، ومن يومها راح يطاول وينـاطح أمـري  ُ ُ ِ ٍ ٍ

م ـ 1886(  عبـد الـرمحن شـكري:له فتيني صغريينَّفجمع حو!! الشعراء أمحد شوقي
 ومحلــوا بــضاعة الغــرب يف النقــد ،)م1957م ـ 1890( وإبــراهيم املــازين) م1958

َ وجلسوا هبا يف طريـق أمحـد شـوقي ومـن عـىل ،)الرومانسية الثائرة عىل الكالسيكية(
ضاعتهم استرياد لبـ..  مدرسة جديدة يف النقد، وهي نقل ملا عند الغرب:دربه، يقولون

ًوليست أبدا جتديدا ً)3(!! 
ٍ قرن من الزمن يف ظلامت السياسة، بدأها بالسري خلف سعد زغلـول َثم غرق ربع

) شجاعة(ِثم الربملان فالسجن لتسعة أشهر بعد أن أخذته احلامسة وسبقه لسانه بجملة 
                                                

 . أشار إىل يشء من ذلك يف هناية كتابه عن غاندي) 1(
 .128صالفكر اإلسالمي املعارص  ) 2(
َّ وسميت بذلك نسبة للكتاب الذي ألفـه العقـاد ،)مدرسة الديوان(رفت هذه املدرسة باسم ُع) 3(

 واسم الكتاب الذي ظهرت فيه مبادئ هذه .اُ فيه أهداف هذه املدرسة وأسسهنواملازين يرشحا
ً، وهي نقل عن الغـرب، حتديـدا اإلنجليـز، حتديـدا )الديوان يف النقد(املدرسة ونتاجها األول  ً

 !! هازلت، وأصحاهبا وأنصارها إىل اليوم ال ينكرون هذا األمر بل يفاخرون به
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ثـم ، )1(يشري فيها إىل امللك، فتحرش به جند امللك حتى أوقعوه وحبسوه تسعة أشـهر
خرج من السجن واشتبك مع رفقاء الدرب ممن بدلوا وغريوا يف تعاليم سعد زغلول، 

نـسبة لـسعد (وانتهى األمر باخلروج عليهم واالشرتاك مع من أسس حزب السعديني 
 ).زغلول

ً انقىض أكثر من مخسني عاما من حياة العقاد يف هذا اهلراء، انتهت هبزيمة سـاحقة 
ل عباس العقاد بعد هذه اهلزيمة، وبعد رحلة ّ ثم حتو،)2(تحارللعقاد جعلته يفكر يف االن

 !!التخبط الطويلة هذه إىل الكتابة يف اإلسالميات
ٌكانت الكتابة يف اإلسالميات بالنسبة للعقاد نوع من الرتويح، وخروج من ساحة 

 توبـة ًومل تكـن أبـدا)!! ًاغتيـاال(أو بيد غـريه ) ًمنتحرا(مل يعد جيد فيها إال املوت بيده 
 :وهاك مزيد بيان. . لنرصة الدين، ودفع الصائلني املعتدينًوحتوال
   :وعـدفـم

كانت الصحوة اإلسالمية قد انترشت، وكان الصدام مع املجرمني املتطاولني عىل 
ًمحى الدين أوجد رموزا ورفع أسامء  وكانت القضايا اإلسالمية هـي الرائجـة يومهـا، ،ً
مها ويرتفع قدرها، وال أستبعد أن العقاد كان يكتـب ٌفكتبت أقالم للسوق، لينترش اس
 . ق عنقه حتى كاد يقتلهّا للخناق السيايس الذي طو للسوق، أو توجه ملا هو رائج، فك

                                                
ويبدو . ، م يف حق امللك بكلمة مبارشةهذا ما يرتدد عىل لسان حمبيه، واحلقيقة أن العقاد مل يتكل )1(

 .أن حمبيه حياولون نسج بطولة له
يف كتاباتـه ) رجاء النقاش(وذكره ). الفكر اإلسالمي املعارص(ذكر ذلك غازي التوبة يف كتابه  )2(

 .عن العقاد، وذكره غريهم، وهو مشهور معروف
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جاءت كتابته عن اإلسالم يف إطار موجة مـن الكتابـة عـن اإلسـالم بعـد انتـشار 
ف اجلامهـري معهـا  يف مرص، وتعاط ـالصحوة وهي اإلخوان يومهاـ احلركة اإلسالمية 

بـل ِإبان اجلهاد مع اليهود وضيق الصدر باالحتالل، ومع وجود الغزو الفكـري مـن ق
 فقـد ؛ ومع دخول اإلسالميني يف الـسياسة،املسترشقني وأذناهبم من املبتعثني لبالدهم

 كان احلـديث عـن اإلسـالم يف : أو قل،توافق أو تعارض) إسالمية(كانت احلياة كلها 
 .  كل التوجهاتومن.. كل مكان

فرضية أن العقاد كتب للسوق يدعمها أن الرجل قبل أن يبدأ يف سلسلة العبقريات 
 ،نـه حـاول االنتحـارإًكان مهزوما يف مواجهاته مع املنشقني عىل سعد زغلول، حتـى 

ًونالحظ أن العقاد مل يرتك السياسة كليـة . وطبعي أن خيرج من هذه الساحة إىل غريها
 . ن وقت آلخر يف السياسةوإنام بقي يكتب م

، مؤسـس )بنيـامني فـرنكلني(وفرضية أن العقاد كتب للسوق يدعمها كتابه عن 
أمريكا، فام جاء بجديد، بل حني تقرأ الكتاب تشعر وكأن العقاد ال جيد ما يقول، ينقل 
صفحات من مذكرات الرجل التي كتبها بخط يده، ويكرر كلامت قيلت هنا وكلـامت 

.. ًبصعوبة جيد ما يكتب، كـالتي تلـد ميتـا..  وكأن العقاد يف خماضقيلت هناك، تشعر
سيايس منفرد، وعامل قـد علـم، : يقول فيه ما يقوله يف غريه.. يؤملها وبالكاد خيرج منها

وفيلسوف متكلم، وأديب قد كتب، ومفاوض قد أخذ من خصمه بحنكتـه، ورحـيم 
  .بالعبيد، ومؤدب لألغنياء

أرادوا تسويق بضاعتهم فبحثوا عن قلـم مـشهور، فكـان ما هو إال أن األمريكان 
 . موا للكتاب وقاموا بطباعته، ومن ثم نرشهّالعقاد، استكتبوه، وقد
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وفرضية أن العقاد كان يكتب للسوق يدعمها أنه كان يكتب يف املناسبات، كتـب 
وأستبعد أن يكـون . عن غاندي، وعن بنيامني فرانكلني، وزعيم الصني صن يات سن

د قد استكتبوه، ولكنه ركب احلدث واستطعم الكتابة عـن املـشهورين، أو كتـب اهلنو
 . عنهم بدافع اإلعجاب بالعباقرة

بمعنـى أن مـن ... ومل تكن هذه املوجة التي ركبها العقاد مدفوعة بـاجلامهري فقـط
 !!وإنـام كانـت مدفوعـة حقيقـة باملستـرشقنيُيكتب يكتب لينترش اسمه وتربح كتبه، 

 .  بيان إن شاء اهللا حال التعليق عىل الرتمجةوسيأيت مزيد
ًفقط أثبت هنا أن الكتابة يف اإلسالميات مل تكن توبة عن الـسياسة ودخـوال بـني 

ً للدين أو دفعا للمجرمني، مل يكن هذا أبدا هو السياق الذي أفرز لنا مـا ًاملتدينني دعوة ً
ت العقاد وكثري مـن يسمى بإسالميات العقاد، ويتضح ذلك من خالل مناقشة عبقريا

 . خالل هذا البحث، إن شاء اهللا وبحوله وقوتههإسالميات
مل أن كتاباتـه  بمعنـى ،مل ينخلع من السياسة وتبنى أفكار الغرب إىل اإلسـالميات

ً أبدا، وإنام كانت تروحيا بعد هزيمة ساحقة يف الناحية السياسية، ًتكن عن اإلسالم توبة ً
 عن معاركه السياسية، ّ، ومل يتخل)الفردية(ؤمن هبا، وهي ًوكانت تطبيقا لعقيدته التي ي

ومل يرتك نرصة أوليائه من الغرب، فقد وقف بجوار الديمقراطية يف معركتها مع النازية 
حـال كتابتـه يف اإلسـالميات، ) م1941هتلر يف امليـزان (ف ّ وأل،)األملان وحلفائهم(

ورشحه واسـتدل عليـه مـن كـالم ل هذا ّواستمر دفاعه بعد ذلك يف كتاباته، وقد فص
.  ومـا بعـدها127العقاد الشيخ غازي التوبة يف كتابة الفكر اإلسـالمي املعـارص ص 

وكتب عن غاندي حال كتابته يف اإلسالميات، وكتب عن املسيح بام سيأيت بيانه إن شاء 
 .اهللا حال كتابته يف اإلسالميات
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  :عناد واضطراب
، وهي تهصدها هنا لبيان أهم مالمح شخصيهذه بعض املواقف من حياة العقاد أر

 :العناد الذي أدى إىل االضطراب يف شخصيته
 واجتمعوا حوله وتوجوه باإلمارة ،ـ أمجع العارفون بالشعر عىل إمارة أمحد شوقي

ًعىل الشعراء، إال العقاد، خالف إمجاعهم ـ وهو بعد شاب صغري ـ ووقـف قريبـا مـن  ٌٌ ّ
 . )1(مجعهم يرمي صغريهم وكبريهم

َإمارة الشعر، وقبل العقاد هذه البيعةعىل ) طه حسني(بايعه نفسه ويف الوقت  ِ َ!!  
ّفعل ذلك طه حسني اتقاء لرش ل اللـسان، شـديد يـ العقاد، فقـد كـان العقـاد طوً

ٌاخلصومة، وكان طه حسني حديث العهد بحزب الوفد، دخله وفيه العقاد كبري يقـول 
َّاد هبذه املبايعة، وصدق العقادحسني العق طهسمع له، فخدع ُويويفعل  َ!! 

 :ـ) ودّعىل السف( ُوسمع هبم أحد الساخرين فقال ـ فيام يرويه الرافعي يف

َخـدع األعمـى البصيـر      َ
أضحـك األطفـال منـه   
ً  أصبـح الشعـر شعيـرا ُ َ  

 

ْو كبيــــــره هلـــــّإنـــــ  ٌ  
  ْإذ دعـــــاه بـــــاألمري
  ْفـاطـــرحوه للحميـــر

 

عقاد إمارة الشعر واملبايع فرد واحد، وهو ضعيف هزيل يقـف  قبل الَوال أدري مل
 !!حتت أقدام الشعراء؟

                                                
ويف مقدمة كتابـه الـديوان،  ، وما بعدها219ص ) ساعات بني الكتب(م هو عن ذلك يف ّتكل )1(

 .وأعتقد أن املقدمة كتبها املازين
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 !!ا يف الشهرةً ربام فقط تشويشا عىل شوقي، وحب
مصطفى صادق الرافعي وهو يتكلم عن اإلعجاز البيـاين للقـرآن  ُالعقادـ وحرض 

د فرتكــه الكــريم، فتطــاول عليــه حتــى اســتعداه، ولكــن الرافعــي عــدا عــىل العقــا
ًمسفدا( َّ ُ()1(!! 

ٍ شأن برز و وال ذ،ـ ومل يسلم منه زكي مبارك، وال مصطفى فهمي، وال طه حسني
 !!بجواره وهو حي

ًـ ولذات السبب طالت صحبته باملازين، وأثنى عليه مرارا، ذلـك أن املـازين كـان 
 يطاعنـه َّيسارع إىل انتقاص نفسه قبل أن ينتقصه اآلخرون، ومل يكن يطاول العقاد وال

 .)2(بقلمه، بل كان يسري بجواره كالصفر كام يقول هو
حني صدر عـام ) عىل هامش السرية(ُـ  وأنكرت األمة ما كتبه طه حسني يف كتابه 

م، إال العقـاد، وقـف 1925م، وكذا ما صدر حيمل اسم عيل عبد الرازق عـام 1928

                                                
ُّعىل السفود(كتب الرافعي يف الرد عىل العقاد كتاب ) 1( ُ، والسفود هو سيخ احلديد تشوى عليه اللحوم )َّ ُّ َّ

ُيف املطاعم، ومسفد تعني شوي عىل  َّ َّ   .)َّعىل السفود(، هكذا قال الرافعي يف بداية كتابه )السيخ(ُ
ُقد روى طابع الكتاب وكاتبه قصة اخلالف بني العقاد والرافعي كام أرشت إليهاو َّ. 

َّا بعكس العقاد، وكان يـصف نفـسه  قصري القامة جد) م1947م ـ 1890(كان إبراهيم املازين ) 2(
ً، يعيش يف املقـابر فقـريا معـدما، ة، أعرج، صاحب نكت)10(بالرقم ًمعا والعقاد حني يسريان  ً

، وال يذكر بفضيلة أخالقيـة، صـحب العقـاد يف أول )غزوة نسائية(ً يائسا، ال خيلو من ًمتشائام
وعىل صفحات الشبكة العنكبوتية تسجيل . بصحبة إبراهيم شكريًمعا  الديوان ا وأسس،حياته

 .صويت للعقاد يثني فيه عىل املازين



  
  

  

 

20 


 

 !!)1(ٌّ حر وحرية:يقول!! بجوارمها ينرصمها
، وأسـامه )حتريـر املـرأة(و) املـرأة اجلديـدة(اسم أمني، وعىل كتابيه ـ وأثنى عىل ق

 .)2()السفور واحلجاب(، وكذا عىل نظرية زين الدين صاحبة كتاب )املصلح الكبري(
ـ وثارت ثائرة األعضاء يف الربملان ـ وليس فقـط علـامء األزهـر واملتـدينني ـ عـىل 

م شديد عـىل اإلسـالم ورسـول اهللا شو ملا فيها من هجو  لربنارد»جان دارك«مرسحية 
 مل يتطـاول :، ووقف العقاد يف الربملان يدافع عن املرسحية بدعاوى سخيفة، يقـولملسو هيلع هللا ىلص

وبرنارد هو الذي كتب، وهو الذي يتكلم !! )3( وإنام تطاول أبطال املرسحية،برنارد شو
هـو ف هكان التطاول من برنـارد شـو أم كـان مـن غـريسواء أعىل لسان أبطال قصته، و

 وعلينا أن نوقفه، ولكن العقاد أبى إال أن يكـون ،سببهكان  بغض النظر عمن ،تطاول
 ! ! يتحدى من يقف يف وجهه وإن كان بباطل،عكس التيار

 عـىل  حيكي فتحي رضـوان  أنـه تـال؛ـ وكان ينكر اإلعجاز البياين للقرآن الكريم
 !!)4(ها هذه السورة لتربأت منّلو نسبوا إيل: العقاد سورة الناس فقال

 .سبحانك هذا هبتان عظيم

                                                
 . وما بعدها737 وانظر ص، وما بعدها807صساعات بني الكتب : انظر )1(
 .527صساعات بني الكتب : انظر )2(
بع يف ُشو ط ، وللعقاد كتاب يتحدث فيه عن برنارد15 لرجاء النقاش ص،أدباء ومواقف: انظر )3(

ً دار الكتاب ـ لبنان، ويف ذات املجلد أيضا ذكر للشاعر األملاين ـاملجلد التاسع من موسعة العقاد 
 .دفكلهم حمل ثناء عند العقا. جيتي، وكذا لشكسبري

 .229عرص ورجال ص: انظر) 4(
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عي أهنا ّ وحينًا وثب عليهم، يد ـاإلخوان يومهاـ  التيارات اإلسالمية َـ  وحينًا سامل
بـزعم ، حركة هيودية تعمل لصالح اليهود، وأسسها حسن البنا ذو األصـول اليهوديـة

ينًـا وحينًا بني الكـادحني يـدافع عـنهم ويـتكلم بلـساهنم، وح!! )1(العقاد وهو كاذب
 .)2()باشا(ًصديقا للجبابرة املجرمني من أمثال النقرايش 

ًكان ثائرا متمردا مضطربا قلقا شديد اخلصومة، كثرت خصوماته حتى تويف ـ غفر  ً ً ً
 اهللا عليه َّاهللا لنا وله ـ وليس حوله أحد وال يف جيبه ما يكفي لرشاء عالجه، لوال أن من

 .ببعض املحسنني
سمع منـه يف حقهـم بعـض األوصـاف ُ فقد كان ي؛صومهومل يكن العقاد حيرتم خ

 وما هو أشد مـن ذلـك عـىل روايـة تلميـذه أنـيس ،)عبيط) (قرد) (محار(الرديئة مثل 
 ).َّيف صالون العقاد(منصور يف كتابه 

  :بھذا ارتفع العقاد
ًيف حس كثري من مثقفي اليوم جيلس العقاد عاليا، وحني تسأل عن السبب ال جتد،  ٍ

ً مشددا عىل أن تقرأ ،ويرشدك إىل قراءهتا) العبقريات(أن يسمي لك أحدهم إال اللهم 
ً وإن كان املتحدث مثقفا سمى لك بعض الكتب التي حتمل أسـامء ،!!ًمتأنيا وال تعجل َّ ً

 ).ما يقال عن اإلسالم(و) حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه(إسالمية مثل 
ٌحس عامة املثقفني، وما درى أحد ما ًوكثريون كالعقاد، تربعوا عاليا واستكانوا يف  ِّ

 !!السبب؟
                                                

 .  مناقشة العبقرياتَيأيت بيان هذا حال) 1(
 . وما بعدها127ص ) دراسة وتقويم..الفكر اإلسالمي املعارص(: ملزيد من التفاصيل انظر) 2(
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ِّومرد كرب العقاد وأمثاله يف حس كثري من الناس إىل آلـة اإلعـالم الـضخمة التـي  ُِّ ِِ َ
ِّتنترش يف كل مكان وختاطب الكل بكل الوسائل املتاحة، وبكل املستويات، حتسن مـن  ُ

 !! تشاء ممن يوافق  هواها
َّآللة اإلعالمية الضخمة قدمت عباس العقاد ضمن فعىل سبيل املثال نجد أن هذه ا َ

ً؛ والتسمية ترسم صـورة قويـة)جيل العاملقة والقمم الشوامخ(أو ) الرواد(جمموعة  ًُ ُ: 
القـارئ ) خيض(ُّ، هذا املنظر الضخم القوي البهي )شوامخ.. عاملقة (:ً، وهبية)الرواد(

 عـىل توضـيح نياملعرتضـ ُأجدف! ًالبسيط وجيعله يقرأ مستسلام، وهذا ما حيدث بالفعل
 !!ُحال العقاد ليس عندهم يشء سوى التعجب من أن ينقد العقاد

ًوقد خلعوا عىل آحادهم ألقابا خاصة باهيـة مبهـرة، فطـه حـسني  ً ً عميـد األدب (ً
 ،)أسـتاذ اجليـل( ولطفـي الـسيد ،)عمالق األدب العريب( وعباس العقاد ،)1()العريب

 . وهكذا...)اقتصادي مرص األول(وطلعت حرب 
عـصارات مـن الفكـر الغـريب (مل يقدموا لألمة سوى ) الرواد) (العاملقة(وهؤالء 

انتزعت من هنا أو هناك، وخالصات ومرتمجات ملضامني ذلك الفكر الذي سيطر عىل 
الغرب حتت اسم الفلسفة املادية ومدرسة العلوم االجتامعية والتحليل النفـيس، وهـو 

 نجلـز ومرتمجـاتإومـاركس ويم وفرويـد وسـارتر خالصة ما كتب داروين ودوركا
 .)2(كام يقول األستاذ أنور اجلندي) للقصص اجلنيس واإلباحي من األدب الفرنيس

                                                
 .أطلقته عليه إحدى الصحف الفرنسية اليهودية، ومل يأخذه بشهادة خمتصني) 1(
ُ املقدمة، ويف هذا البحـث رد األسـتاذ أنـور ـخ يف ضوء اإلسالم جيل العاملقة والقمم الشوام) 2( َّ

 =إىل أصوهلا الغربية، مبينًا أهنم مل يأتوا بجديد، وإنام كـانوا) العاملقة(ُاجلندي ما كتبته يد هؤالء 
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أو انحرس كثري من األعالم من أمثـال حممـد حممـد ) الرسمية(وغاب عن الساحة 
حسني، وسيد قطب، وحممد قطب، وعبد العزيز جاويش، وعبد اهللا دراز، ومـصطفى 

ُا زالوا إىل يومهم هذا ينفخون يف العقاد وأمثالـه؛ تعقـد النـدوات م و،الرافعيصادق 
 وفاتـه أو بـذكرى ىا للتعريف بالعقاد بـدعوى االحتفـال بـذكر ويتم تغطيتها إعالمي

 .ا زالت تطبع وتوزعمميالده، وكتبه 
ًوكان عباس العقاد يلقى دعام يف حياته جعل كتاباته تفرض عىل الناس، أو جعـل 

ته يصل للناس، من ذلك قربه من سعد زغلول، ومن ذلك دعم حزب الـسعديني صو
ّاملادي واملعنوي للعقاد، فقد قرر عددا من كتبـه عـىل تالميـذ املـدارس، وعي نـه امللـك ً

 .ًفاروق عضوا يف جملس الشيوخ
بـآالف النـسخ ) هتلـر يف امليـزان(ًبل وتلقى دعام من اإلنجليز حني طبعوا كتابـه 

وخاصـة ـ  ثـم بعـد ذلـك حـني ترمجـوا كتبـه ، خمتلـف الـبالد العربيـةووزعوها عىل
ًوتلقى دعام من األمريكان حني نقل سرية .  إىل لغات أخرى رشقية وغربية ـالعبقريات

 . بالعربية ونرشها ببعض التعليقات عليها) بنيامني فرانكلني(مؤسس دولتهم 
ٍومرد كرب العقاد يف حس كثري من الناس وشهرته ِّ ُِّ ِ ً الواسعة إىل أنه كان مشاكسا رشساَ ً 

َّدائام يف االجتاه املعاكس، ثائرا عىل السائرين حوله، شديد اجللبة والصياح كام مر بنا ً ًَ.  
ٍومرد كرب العقاد يف حس كثري من الناس  إىل أن العقاد بد ِّ ُِّ ِ   لعامة القراء كأنه مـن املـدافعنياَ

 !!ن عىل حرمات الدين، من املسترشقنيعن اإلسالم، أو الصامدين يف وجه املعتدي
                                                                                                                        

يف ( وأيد هـذا األمـر أنـيس منـصور يف كتـاب. بني الرشق والغرب عىل حد تعبريه) كباري(=
 .606ص) صالون العقاد
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 : وهذا الكالم من الكذب واخلداع من ناحيتني
 عن اإلسالم، بل كـان العقـاد اًأن العقاد مل يكن يف وجه املسترشقني مدافع: األوىل

ُيتبنى فكرا ويدافع عنه، وكان بني املسترشقني كأحدهم يقبل مـنهم ويـرفض، وقبولـه  َ َْ ِ ً
 فام اسـتقام لـه أخـذه ،ه، فقد كان يعرض أفكارهم عىل عقلهورفضه بعقله ال برشع رب

وقد مىض أنـه محـل بـضاعة اإلنجليـز يف النقـد األديب . وما مل يستقم له تركه ورد عليه
أيت أمثلة أخـرى فكريـة توس. َّ، ونظر هلا يف بالدنا)الرومانسية الثائرة عىل الكالسيكية(

ـ بقصد أو بـدون  النصارى، ووقفكتاب ) عصمة(وعقدية ليس أكربها أنه دافع عن 
حتى القـضايا !! ين يرد حجج املسلمني عىل بطالن دين الصليبّقصد ـ بجوار املنرص

 ونأيت عىل مناقشة ذلك كله إن شاء اهللا .ًالتي دافع فيها عن اإلسالم كان دفاعه مهزوزا
 .رَّوقد

 ،)1(َوحتى تعرف صواب قويل أعرض عليك ما قالـه نـارش كتـب عبـاس العقـاد
ًكان العقاد حمايدا حيـتكم للمنطـق، ومعطيـات علـم املنـاهج وعلـم الـنفس، : (يقول

فلم يكن فيام أراد إثباته أو نفيه ذلك املؤمن الذي . واملحاكمة العقلية، والنهج العقالين
يكتفي بإيامنه ويقترص عىل أدلة ذلك اإليامن، ويدعو اخلصم إىل منازلته يف ساحته هـو؛ 

ة َّلِعَ تةُاخلصم واستعمل سالحه، حتى ال يكون للخصم إذ يغلب أيبل انتقل إىل ساحة 
 ).  وحبوط رأيه وحكمهةيف اهنزامي
ًهذا قوله؛ أما العقاد فام كان يستحرض الدليل الرشعي أصال، كأنه ال يعرفه، : ُقلت َ

فحقيقـة . ً بل كان يعاكـسه كثـريا ـالدليل الرشعيـ ويف مواطن ال يصلح فيها إال هو 
                                                

 . 13دار الكتاب ـ لبنان، يف كلمة النارش يف مقدمة املجلد اخلامس ص) 1(
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 إن وقف بني املسترشقني أو بني املوحدين، أو إن وقف يف وجه ،ه كان مع عقلهأمره أن
 .املسترشقني أو وقف يف وجه املوحدين والساسة واملصلحني

، والعقاد دافع )1(والعقاد كان يفخر بأن كتاباته تعجب املسلمني وتعجب الكافرين
ألديـان، واخلرافـة هـي ويدافع عن اخلرافـة عنـد ا. عن األديان ككل أمام املنكرين هلا

 .)2( وال يعرفها الدين الصحيح ـ ويونانينياًهنودـ  الوثنينياألساطري، وهي عند 
فلم تكن حالة من الدفاع عن الدين، وال حالة من التصدي للمسترشقني مجلة، بل 

 .ويأتيك مزيد بيان بحول اهللا وقوته فتمهل وال تعجل. ًأحيانا
ًضطردا يف فكرة واحدة، ومل أجد عنده ثابتا سوى والعقاد مرتدد متحري، مل أجده م ٍ ً

 .املخالفة واملغايرة والتفرد يف مواقفه وآرائه
َمن املحكم يف عقيدتنا ـ وهو حمكم يف العقول السليمة ـ أن الباطن مـرتبط : الثانية ْ ُ
 ال جيادل يف هـذا عاقـل ، فام يظهر عىل اجلوارح ترمجة صادقة ملا تكنه الصدور،بالظاهر
 :فهـو يقـول!  عن عامل بالكتاب والسنة، والعقاد نفسه يعـرف هـذا ويـتكلم بـهًفضال

ــ   ومل يكن العقـاد،)3()ًالعبادة فرع من العقيدة يشاهد عيانا يف حيز التنفيذ أو التطبيق(
ـ يامرس اإلسالم يف حياته العامة، فعىل سبيل املثال كـان صـالون ) الرواد( وال أي من

 !! )4(ًأي يف الثانية ظهرا..  اجلمعة وينتهي بعد الصالة بساعةالعقاد األديب يعقد صباح

                                                
 . مقدمة عبقرية عثامن عىل سبيل املثال: انظر) 1(
 .كتاب حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه ـ املقدمة: انظر عىل سبيل املثال) 2(
 .116صحقائق اإلسالم وأباطيل خصومه ) 3(
 .دار الرشوق.   ط301، 31، 9يف صالون العقاد ص ) 4(
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.. كالم من وحـي الـساعة( وإنام ،ومل يكن الصالون يناقش قضايا مهمة أو حمددة
، حيـرضه اليهـود )1(ًكـان جملـسا للغيبـة والنميمـة). أو تساؤالت الزوار.. واألحداث

 .والنصارى وامللحدون والبهائيون
ًمتعاليا عليها، وهو يف وحل الشهوة إىل أذنيه، .. ا للمرأة عدو.. ا والعقاد يبدو قوي

 !!  ًفلم تنقطع عالقة العقاد أبدا باملرأة، وكلها كانت غري رشعية
النساء يف صالون العقاد جيلسن بجواره، وربام يداعبنه ويلمسن يديـه أو يمـسكن  

 عارية هداهن بجوار رسيربمنكبيه، أو يغزلن بأيدهين وهيدينه ما يغزلنه، وقد جتلس إح
 وتدخن السجائر، ويدقق ، كأن ثوهبا برشة أخرى عىل برشهتا،)حمزق(الذراعني ببنطال 

 . )2(النظر يف يدهيا وخرصها، وتقول ويسمع لقوهلا
ِوقصص احلب يف حياة العقاد متصلة مل تنته من بدايات العقد الثالث مـن عمـره، 

م، وكان بيـنهام 1916، من عام )3()ياس زيادةماري إل(فقد كانت البداية مع مي زيادة 
                                                

  ومـا520ويف .  ومـا بعـدها31يف ص ذكر أنيس منصور تطاول العقاد عىل قرنائه بأسلوب ساخر ) 1(
 . وهو مشهور معروف عنه،) يف صالون العقاد (  يف كتاب أنيس منصور بعدها، وتناثر مثل هذا كثري

 .287عدها، وص ، وما ب9يف ص ) يف صالون العقاد(ذكر ذلك وغريه أنيس منصور يف ) 2(
=  هاجرت للبنان ثم ،، نرصانية من النارصة بفلسطني)م1941 ـ م1886(ماري إلياس زيادة ) 3(

ًمرص، درست يف مدارس الراهبات يف لبنان وأتقنت عددا من اللغات كان آخرهـا العربيـة، = 
) يتهاب اجتامع يف(التي أسسها أبوها بمرص، وكان هلا صالون ) املحروسة(واشتغلت يف صحيفة 

كام يصف أنيس منصور، وكانت نرصانية متدينة ) من هب ودب(وي إليه كل أكل يوم ثالثاء ي
هتتم بام عرف وقتها بقضايا املرأة وحتاول زحزحة العقاد عن موقفه من املرأة وعن تراجعه عـن 

 منهم العقـاد ولطفـي الـسيد وطـه حـسني، ؛، أحاط هبا عدد من مفكري مرصنينرصة النسوي
ً وبعضهم اكتفى بالتغزل فيها والكتابة إليها، وكانت تقف قريبا من ، بعضهم عن نفسهاوراودها
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أمور شخصية ( َرسائل، نرش أنيس منصور بعضها وأحجم عن البعض اآلخر ملا فيه من
 . )1(كام يقول هو) ا جد

ثم كانت عالقة قوية مع لبنانية كانت تأتيه البيت وخيلو هبا ساعات طوال تطبخ له 
ني تتبعها ووجدها خترج من عنده وتضحكه ويضحكها حتى يعلو صوهتام، ثم تركها ح

 .  ) بنات الليل( إىل غريه، ويبدو أهنا كانت من 
ٍوانتهى الشباب ومل يرجع عباس عن جسد املرأة، ومل يـشأ أن يبحـث عـن حـالل 

مل (يأوي إليه، دخل يف قصة ـ وهو شيخ قد قارب الستني ـ مع إحدى الفنانـات التـي 
 أن تنطلق إىل عامل الفن وتعيش يف قلب احلياة  وكانت تريد،تقتنع بمجد العقاد وشهرته

وقد ذكرت ما كان بينهـا وبـني العقـاد يف  ،)2(، وغري ذلك من قصص احلب)الصاخبة
 . )3(مذكراهتا وقصتها معه مشهورة معروفة

ِّدريـة( هذا بخالف املرأة التي أنجب منها الطفلة  ، ظهـرت هـي وطفلتهـا يـوم )ُ
                                                                                                                        

. ًا ثم ماتت كمدا وحرسة بعد رحلة مع اجلنون اجلميع، وكانت حتب خليل جربان وتراسله رس
ًاحتلت مي زيادة مكانة بني األدباء والشعراء، وصـارت حـدثا يف التـاريخ الفكـري يف مـرص 

لهم عىل أهنا مل تكن هذه األديبة، والسبب من وجهة نظري أهنا وقعت بني ذئاب والشام مع أن ك
ٍحمرومة من األنوثة، فلم يكن العري قد انترش يومها، وأهنا كانت ال تقطع أمل مريد يف وصاهلا،  َ
ونفيس ال تطاوعني يف براءة هذه النرصانية، وال يف أهنا كانت تترصف من نفسها، وإن وجدت 

ُوقتا فتشت  !! يف حاهلاً
 .19/12/2007بتاريخ مقال أنيس منصور بالرشق األوسط ) 1(
 .238ص عباقرة وجمانني ،رجاء النقاش) 2(
 ).10461( العددـ الرشق األوسط : انظر )3(
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كانت سيدة من عامة الناس ربام ال تقـرأ وال تكتـب، ، ويبدو من الوصف أهنا )1(وفاته
 . )2(ورجاء النقاش يرصح بأهنا هي التي كانت ختدمه يف بيته

 !!مَّهذا هو العقاد متصل باملرأة إىل أن مات، واتصال حمر
ٌوكان أنيس العقاد يف بيته كلب يسميه  ًا كثريا ويصطحبه معه  حيبه حبكان  ،)بيجو(َِ

ًريبا، وكتب عنه مقاال يف جملة الرسالة، ونرش يف مقاله مودته وشـدة ًإن رحل بعيدا أو ق ً
 ثم رثاه حني مـات بقـصيدة، ولـك أن تـسأل عمـن حيـب ،)بيجو(تعلقه هبذا الكلب 
 !أكان يصيل؟: الكلب وجيالسه

 .)3(محزة مع كلبه بيجو) الشيخ(جييبك العقاد نفسه وهو حيكي قصة 
ٍ ومرد كرب العقاد يف حس كثـري ِّ ُِّ ِ ً مـن النـاس إىل أن العقـاد كـان يف احلـدث دائـام، َ

ّ،ًوأضف إىل ذلك أنه كان يف احلدث مشاغبا  فلول الثورة العرابية، خيلع  وقف يف صف
م، 1919 األلقاب عنده ـ  العبقري  ـ، ثم وقف مع ثـورة ّعىل زعيمها  أمحد عرايب أعز

، ثـم كـان )الـزعيم(لول َِ  الناس يومها، وكان دنيا من سعد زغّوكانت عظيمة يف حس
ًصديقا محيام للمنشقني عىل الوفد  جيـرد تلـك الزعامـات املوهومـة بـل ).. السعديني(ً

  !!)4(املصنوعة من اخلطأ ويلبسها ثوب العبقرية

                                                
 :الفصل اخلاص بوفـاة العقـاد حتـت عنـوان) يف صالون العقاد(جعل أنيس منصور يف كتاب ) 1(

 ).ُوماتت ابنة العقاد(
 .239ص عباقرة وجمانني ،لنقاشرجاء ا) 2(
 .، وما بعدها240ص عباقرة وجمانني ،رجاء النقاش) 3(
املفكرون والسياسة يف مرص املعارصة ـ دراسة يف مواقف عباس حممود العقـاد للـدكتور حممـد ) 4(

 .2008 مكتبة األرسة ،صابر عرب
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ٍ عباس العقاد للناس ـ وخاصة يف آخر حياتـه ـ فقـريا ال يطالـب بـيشء مـن اوبد ً
ًحيانا، مل ينـل شـيئا مـن عـوارض  بل سخر منه أ، بام عرض عليهاملناصب، وال يرىض ً

ًالدنيا التي تكالب عليها قرناؤه، يلتقي زواره ببجامة صوف ال تتغري صيفا أو شتاء ً . 
 ًوهي حالة من الكرب واالستعالء، وليست أبدا حالة من الزهد والورع، وما كان العقاد

ًأبدا زاهدا يف املناصب، فقد دخل جملس األمة   كومة سـعد زغلـول،ًمبكرا يف ح) الربملان(ً
ًوكان قريبا من زعيم حزب السعديني املنشق عىل الوفد، وشغل عددا من املناصب ً. 

 وهـذا مـا حيـدث مـن كثـريين ،ا حال مقارنته بطه حسنيً ويبدو العقاد مرشقا هبي
 واحلقيقة أن االثنني ظاملان، العقاد ظامل ،ونه بطه حسني وكأن ال ثالث هلامنبالفعل، يقار
 . وذاك أظلم منه،تهلنفسه وأم

ًما كان بالعقاد تواضع، وال ترفع عن املناصب زهدا يف الدنيا وطلبا ملا عند اهللا، بل  ً
 اً شـأنه، فاسـمه جمـردا منها اسمه مهام عال كان يزدري كل األلقاب، ويأبى أن يرافق أي

نه هو  وكأ،)ل العهديةأ( األستاذ باأللف والالم :أعىل من كل األلقاب، اللهم أن يقال
 !!)1(األستاذ وحده

ِّومرد كرب العقـاد وغـريه يف حـس كثـري مـن النـاس  إىل غيـاب امليـزان الـرشعي  ُِّ ِ َ
 فالـذين ،ٍالصحيح عند كثري من أبناء األمة، وقد بـدأ هـذا األمـر يرتاجـع وهللا احلمـد

ون وال يقبحون بميزان الرشع، وإنـام بـيشء آخـر، فـرت ٍيتحدثون عن العقاد ال حيسنُ ِّ ى ِّ
ًكثريا ممن يتكلم ال يعبأ بالرجل وهو ال يصيل، وال يعبأ به وهو يف األحزاب الـسياسية 

                                                
 عض التعديالت عـىل روايتـهنامئي كامل املالخ حني أراد أن يدخل بيانظر ما قاله للمخرج الس) 1(

 .644ص) يف صالون العقاد. (ًسارة كي خيرجها فيلام
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التي تقوم عىل مبادئ كفرية، وال يعبأ بالرجل وهو ينرص احلكومات القمعية ويتطاول 
ملسو هيلع هللا ىلص ، وال يعبأ بالرجـل وهـو يتنـاول سـرية الرسـول )1(عىل املمثلني لإلسالم يف زمانه

يقدم قراءة أخرى للسرية النبويـة، ..  عليهم ـ بغري ما هي عليهوالصحابة ـ رضوان اهللا
 وال يعبأ بالرجل وهو ينكر الوحي النازل من السامء عىل أنبياء اهللا، وال يعبأ بالرجـل وهـو
 !!يعظم املنحرفني من أبناء األمة من أمثال احلالج وابن عريب ويرى أهنم عباقرة يف اإليامن

ًووجد العقاد مكانا عاليا ً ذلـك أنـه كـان وسـطا بـني عمـالء الفكـر ؛ بني املثقفنيً
املفضوحني من أمثال طه حسني ولطفي السيد وقاسم أمني وعيل عبـد الـرزاق، وبـني 
أهل احلق املستمسكني بالكتاب والسنة من أمثال حممود شـاكر وحممـد شـاكر وسـيد 

طـل قطب، وحممد حممد حسني، ومصطفى صادق الرافعي، والوسط بـني احلـق والبا
 .باطل مهام قيل

#  $  %  &  '  ]  ؛فالنور واحد والظلامت كثـرية   "  !
/  .       -  ,  +  *)          (Z  ]وقـد تكـون ظلمـة ]1 :األنعام ،

أخف من ظلمة  أو تكون ظلمة قريبة من النور وظلمة بعيدة عن النـور، وكلـه ظـالم 
 . دُب أم بعُقر

   :عالقة عباس العقاد باالستشراق
املستــرشقون عــىل قــراءة أحكــام الــرشيعة، والــسرية النبويــة، والتــاريخ عكــف 
َ وما كتب يف القرون األوىل،اإلسالمي ِ  . وخرجوا بقراءة جديدة للرشيعة اإلسالمية،ُ

                                                
وان املـسلمني(ثارت ثائرة العقاد عىل اإلخوان املسلمني وسامهم ) 1( َّخ ـ يـوم اغتـالوا النقـرايش ) ُ

 .رئيس الوزراء) باشا(
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ن وأعادوا قراءة الرشيعة لتقبل اآلخـر ولتقـول بـام ينـادي بـه الغـرب واملـستغرب
، وأعادوا قراءة التاريخ اإلسالمي )ةتنحية الرشيع(و) التربج والسفور(و) املساواة(من

ٍوخاصة يف القرون األوىل لتقدم األحداث للناشئة يف إطار آخر غري إطار الـرصاع مـن  َّ
أجل تعبيد الناس هللا، وأعادوا قراءة كتب األولني ممن كتبـوا يف القـرون األوىل إلبـراز 

 .الشاذ كاألصفهاين واجلاحظ واجلهم واجلعد وتشويه املستقيم
وا هذه القراءة يف صورة كتب جاهزة للنـرش تـم تـسليمها إىل عمـالء الفكـر ُّأعد

ليكتبوا عليها أسامءهم ثم خيرجوها لنا، ) طه حسني وعيل عبد الرازق( الغريب من أمثال
) اإلسالم وأصول احلكم(و) يف الشعر اجلاهيل(فقد برهن العارفون عىل أن الذي كتب 
وقاسم أمني كل ما ورد يف كتابـه !! )1(ل منهامهو مارجليوث، وأعطاهم مرتمجني إىل ك

 ).الدوق الفرنيس(و) مرقص فهمي( من النصارى
أو تم ترسيب املفاهيم من خالل الصالونات، والصحف، والوجود يف املجتمعات 

 .الغربية حال الدراسة
إن حركة الفكر الشائعة يف هـذا الوقـت كانـت استـرشاقية أو : ويمكننا أن نقول

 .ترشاق، كان املسترشقون هم املوجهون للساحة الفكرية يف العامل اإلسالميمتأثرة باالس
املواضيع التي تناوهلا عباس العقاد تناوهلا كل ذي قلم ممن عارصوه، ومل يكن هـو 

َ بدأ وحلقوه، وإنام جاء بينهم، وكل كتب بخلفية مدرسته التي تأثر هبا :أوهلم كي نقول َ َ ٌ
وا من إفرازات البعثات الغربية أو من املتأثرين بـالغرب  وكل من كتبوا كان،وانترص هلا

، )حممـد حـسني هيكـل(، و)أبكـار الـسقاف(، و)طـه حـسني(من أهل الرشق، مثل
                                                

 .نافقني ذلك يف بحث املُّوقد أثبت. ذكر ذلك األستاذ أنور اجلندي يف أكثر من مكان )1(
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 .، وغريهم)عائشة بنت الشاطئ(و
والكتابات كانت تسري يف مضامر واحد، وهو إعادة قراءة الرشيعة اإلسالمية مـن 

َمن كتبـوا يف هـذه الفـرتة، أو مـن  ..الغربجديد عىل خلفيات غربية، أو متأثرة بفكر  َ
اشتهرت كتاباهتم يف هذه الفرتة، كانوا متأثرين بـالواقع الـذي أوجـده الغـرب، حـني 

 . احتل البالد
َ فهـو مـن أشـهر مـن محلـوا ؛ا بـالغرب وعباس العقاد كانت له عالقة خاصة جد

رى اإلنجليز احللفـاء كان ي(، وقد )مدرسة الديوان(، أعني )1(بضاعتهم يف األدب إلينا
ّوكان يؤمن بالديمقراطية القادمة من الغرب إيامنا مطلقا، ويد!! )2() ملرصنيالطبيعي عي ًً

 فال أفضل من رشع اهللا، وال ينكر حمبوه ؛أهنا أفضل األنظمة عىل اإلطالق، وهو خمطئ
ًطبيقـا كانـت ت) اإلسـالمية(أنه أحد أفراد املدرسة العقالنية اإلنجليزية، حتى كتاباتـه 

 . لنظريات غربية
 :ً وأزيد األمر بيانا بالتالية، ال أجد صعوبة يف تقرير ذلك،ًكانت رأس العقاد رأسا غربية

   : ثالثة وواحد
ٌمن كتبوا يف اإلسالم يف الفرتة التي كتب فيها العقاد ثالثة نفر ونفـر ٍ أمـا الثالثـة  !!ُ

 :نفر، وهم العمالء من وجهة نظري
 . كطه حسني، وعيل عبد الرازق، وقاسم أمنيعميل مفضوح،: أوهلمف

                                                
 .ً وال متأثرا هبم،ً ولكنه مل يكن تابعا هلم،سبقه نصارى الشام )1(
 .134ص غازي التوبة ،الفكر اإلسالمي املعارص )2(
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ـ  ملسو هيلع هللا ىلصٌنفر ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء، كحسني هيكل ـ فيام كتب عن النبي : وثانيهم
 .وعائشة بنت الشاطئ

 . كعباس العقاد؛ًلون ظاهراـأثرون بمفاهيم الغرب إال أهنم مستقـنفر مت: الثهمـوث
طيبني، ويستعمله املكـارون يف وهذا ميزان ثالثي كاذب خادع، ينخدع به بعض ال

ُ إذ يعرض هؤالء الثالثة عىل الناس كطرفني ووسـط، فعميـل، وغـري ؛مترير بضاعتهم
ًمتخصص يكتب منـدفعا، ومثقـف مـشهور بثقافتـه الواسـعة وعـدم اتـصاله البـدين 

ـ بزعمهم ـ فيجنح الناس إىل هذا النوع، وهو ما حدث، وانخـدع ) عمالق(بالغرب، 
بني للعلم والثقافة الرشعية كالشيخ الدكتور صالح بن سعد اللحيدان، هبذا بعض املنتس

وكـأن لـيس يف الـساحة إال !! ولكنه خري من طـه حـسني: ٍفكلام مر بعورة للعقاد قال
 !!عباس وطه

جبهة أخرى، هي جبهة أهل  ..ٌاحلقيقة أن كل هؤالء جبهة واحدة، وهناك نفر آخر
عالمة أمحد شاكر، والشيخ حممد حامـد الفقـي، العلم يف هذا الزمان كفضيلة الشيخ ال

 .ًواألستاذ سيد قطب، وأخيه األستاذ حممد قطب ـ رمحهم اهللا مجيعا ـ
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  إضاءات على الترجمة

  :أذكیاء من أولي العزم: أوًال
ُـ كل رؤوس الضاللة يعرفون برجاحة العقل ومضاء العزم، بـل والبـذل للغـايل 

، فالعقل والكرم والشجاعة متطلبات رضوريـة للـسيادة، واجلبـان ًوصوال ألهدافهم
ًالبخيل ال يسود؛ قد تأتيه السيادة إرثا من أمه وأبيه أو صاحبته وبنيه، أمـا أن يـضطلع  َّ َُ

جيـد ) ِالفـرق(ومن يقرأ سـرية أصـحاب . فال) الفكري أو احلركي( بأسباب التمكني
ٍجلهم أصحاب صفات خلقية محيدة ٍُ َ يبدون للناس ولعامة املنتسبني للعلم، وال هكذا .. َّ

، )2(، وعمرو بن عبيد)1(يقف عىل حاهلم إال الراسخون يف العلم، مثل واصل بن عطاء
 ................................................................... )3(معبد اجلهنيو

                                                
ًجاء يف وصف رأس املعتزلة واصل بن عطاء أنه كان صـموتا فـصيحا بلغيـا كـريام، صـاحب  )1( ً ً ً

 .)5/465(صدقة، سري أعالم النبالء 
ا للحجـاج، ً ، كان جده من سبي فارس، وأبوه نـساجا ثـم رشطيـ)بالوالء(مي عمرو بن عبيد التمي )2(

  كان املنصور.»الرد عىل القدرية« و»التفسري«اشتهر بالعلم والزهد، وله رسائل وخطب وكتب، منها 
 .)5/81(األعالم للزركيل : ، وانظر)6/104(سري أعالم النبالء : انظر. حيبه، ورثاه بعد وفاته

 سمع من ابـن عبـاس وعمـران بـن حـصني، وكـان ،عبد اهللا اجلهني، البرصي املدينمعبد بن  )3(
ًصدوقا ثقة يف احلديث، أول من تكلم بالقدر يف التابعني، ترسب إليه القول بالقدر من سوسن 

سـري أعـالم النـبالء : انظـر. وكان من علامء الوقت عـىل بدعتـه: النرصاين، يقول عنه الذهبي
 .)7/264(عالم للزركيل األ:  ، وانظر)4/185(
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 . وغريهم)هـ218ت ( )2(، وبرش املرييس)1()هـ255ت (ام َّرَحممد بن كو
  :الخصومات من الھوى: ثانًیا

مـن مواقـف شخـصية يف الغالـب، أو ختـرج ) العقدية(تبدأ اخلصومات الفكرية 
مـن أيـن يـأيت : ٍمندفعة بأحقاد شخصية، ومما يذكر هنا أنه قيل لعـيلـ  ريض اهللا عنـه ـ

 .مـن اخلـصومات: ، فأجـاب)اخلـصومة يف الـدين( يعنون اهلوى يف الـدين !اهلوى؟
أو ) إصالح( فأغلبها إحن يف الصدور خترج للناس يف شكل ؛دق ـ ريض اهللا عنه ـوص

 ).تطوير(
َّوقد رأينا شوقي يتعاىل عـىل العقـاد فيـستعديه، ويأخـذ العقـاد االجتـاه املعـاكس  َّ

 ،ً فقد استحرض العقاد الكافرين عونا عىل املؤمنني،ًلشوقي متاما، ويستعني عليه باآلخر
ا، ومل تقدم سوى جزأين فقط من ً كانت نقال أجنبي) الديوان(سة ويشهد لذلك أن مدر

 !عىل أن يكتبوا عرشة أجزاء) العقاد ومن معه(كتاب الديوان، وكان عزمهم 
ا) حتطيم األصنام( إال يف مل يتكلام ًشوقي ومن حوله، ومل يقدما آراء بنَّ  يف النقـد، ءةَ

بعد التطاول عىل شوقي، وهذا يبني َومل يتطرقا لغري شوقي ومن حوله، وانفك عزمهام 
ًبوضوح أهنا كانت ثأرا من شوقي أو حقدا عليه ً !! 

: ولـيس اجلهـل، قـال اهللا) الظلم(وتكرر يف كتاب اهللا بيان أن اخلالف سببه البغي
                                                

ً كان زاهدا عابدا ربانيا، بعيد الصيت، كثري األصـحاب:يقول عنه الذهبي )1( ً  األعـالم للـزركيل .ً
)7/14(. 

له ، ًدينًا ورعا، كان من كبار الفقهاء.. املتكلم املناظر البارع: جاء يف ترمجته يف سري أعالم النبالء )2(
 ).تصانيف مجة
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[n   m  l   k   j   i  h   g   f   e   d   c   bZ ] ٢١٣: لبقـــــــرةا[ ،
ــــال X   ]  : وق   W   V  U    T    S  R   Q   P   O   NZ   Y  Z ] ل آ
 اجلهل سبب من أسباب اخلالف، ولكنه سبب عـارض يـزول بعـد ،، نعم]19: عمران

 !  نوع من الكفر ال يستمر إال إن صاحبه اإلعراض،قليل، كالشك
ٌـ البحث عن الذات أو االعتداد بالنفس معلم أسـايس عنـد املنحـرفني ََ ا أو  فكريـ ْ

ُة واحلركية يكون دافع دعاهتا البحـث عـن ا، فغالب االنشقاقات الفكري املنشقني حركي
y  ]  :ًالذات، وهذا من اهلوى أيضا، يوضح هذا قـول اهللا تعـاىل   x   w    v

  ¦   ¥   ¤   £   ¢    ¡�   ~   }   |   {  zZ ]105: ل عمرانآ[. 
ما نعرفه أننا نختلف ثم نتفرق، ولكن اآلية الكريمة قدمت الفرقـة عـىل اخلـالف 

ٌلتبني أن النية مبيتة   ولعـل مـن ، هلذه النية ليس إالاًللفرقة، وأن االختالفات تأيت مربرَّ
 والرغبة يف ،دوافع ثورة العقاد عىل الشعر وعىل كل ما قرب منه هو البحث عن الذات

 .الرقي إىل حيث ال يرتقي أحد
  :عموم الشریعة وخصوصیة الدعاة: ثالًثا

تركنا عىل املحجة ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ال أحد جيادل يف شمولية الرشيعة اإلسالمية، وأن رسول 
 وما مـن رش ،ملسو هيلع هللا ىلصالبيضاء التي ليلها كنهارها، وأن ما من خري إال ودلنا عليه رسول اهللا 

Y  ]  : فالــدين كامــل؛ملسو هيلع هللا ىلصإال وهنانــا عنــه رســول اهللا     X   W  VU   T   S   R  Q   P

  ZZ ]٣٨: األنعام[ ،  [  G   F    E   D   C   B   A   @   ?

 HZ ]ًسلمني جيادل يف هذا مطلقا ال أحد من امل،]89: لنحلا.  
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 ..ولكن
ًمن بدهييات العقل أن شمولية الرشيعة وكامهلا ومتام حكمة أحكامها، ال يعني أبدا  ِ

هنـاك عمـوم : ِأن تنتقل هذه الشمولية وهذه احلكمة املطلقة إىل املنتسبني إليها، بمعنى
 .الرشيعة وخصوصية املنتسبني إليه، وخاصة الدعاة

خالد بن الوليد، وكان منهم زيد بـن  ـ رضوان اهللا عليهم ـ ابة فقد كان من الصح
ً كل شخصية هلا ما تتميز فيه، فام سمعنا أن خالـدا تكلـم يف ،ثابت، وكان منهم أبو ذر

  .الفرائض، أو أن أبا ذر طلب اإلمارة
من املعامل الرئيـسة عنـد املنحـرفني ال يعرفون هذا، ف) ا ا أو جزئي كلي( واملنحرفون

ا أن جتدهم يتكلمون يف كل ما يعرض عليهم، أو ما يتعرضون له، وال يرجعـون  ريفك
ًألهل العلم، وكذا كان العقاد متخصص  يف كل يشء، إن تكلم أهل اآلثار والتنقيب يف اَّ

األرض أمسك قلمه وشارك، وإن احتدم خالف بني عباد الـصليب وأتبـاع احلبيـب ـ 
 ال يقف فيه أحـد ثـم وقـف وراح يرمـي، ٍـ أمسك العقاد قلمه وبحث عن مكانملسو هيلع هللا ىلص 

ًويكون خصيام للجميع، أو خمالفا للجميع ً!! 
ٍكان اجلهم بن صفوان يعمل كاتبا للحارث بن رسيج ًقديام  ْ ًَ أحد من خرجوا عىل ـ ُ

ًوال عالقة له بـالعلم الـرشعي ال طلبـا وال عمـال  ـ هـ127سنة سان ابني أمية يف خر ً
ًج البيت قط، وإنام كـان ذكيـا لـسنًا جمـادال إنه مل حي: حتى قيل،)ًسلوكا( َِ ً جمبـوال عـىل ،ً

 .ِاالعرتاض واملراء، هذه كل ثروته
َّنيةَمُّالـس(: اتصل ذات يوم بطائفة من الفالسفة اهلنود، يقال هلـم  وراح  جيـادهلم )ِ

وا الكالم معه بالسؤال عن مصدر ؤًوهـو صفر من العلم معتمدا فقط عىل عقله، وابتد
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وهي أكرب قضية فلسفية عىل اإلطـالق، وأصـل كـل بحـث ونظـر عنـدهم، ( ،املعرفة
وخاض بغري علم يف كتابه اهللا، وكانت فلسفتهم تـقوم عـىل أن املـصدر للمعرفـة هـو 

َّ وملا كان اجلهم جاهال سلم هلم بأصلهم الفاسد هذا،،احلواس اخلمس ًفسألوه سـؤاال  ً
من   بأي حاسة أدركته! ربك يا جهم صف لنا:ًآخر مبنيا عىل هذا األصل الفاسد، وهو

 ! إلخ؟...احلواس، أرأيته أم ملسته أم سمعته
،  وسقط يف يد هذا الضال املسكني ـ  ـ كام يقول الدكتور سفر احلـوايل يف اإلرجـاء
ومل يستطع أن يـستلهم حجـة، ومل يـسأل العلـامء  وطـلـب منهم مهلة ليفكر يف األمر،

 الشك يف دينه، فرتك الصالة مدة، ثم استـغــرق يف إىل  وقادته احلرية،فيداووه ويلقنوه
هو هذا اهلــواء : انقدح يف ذهـنه جواب خرج به عليهم قائال التـفكيـر والتأمل، حتى

وهـذا اجلواب هــو أسـاس نــفي .  وال خيـلو من يشء،كـل يشء  ويف،مع كـل يشء
 )1(ة اهلنـدأن نفي الصفات هو من قول طائفـة مـن فالسـف الصفات، ومن يبحث جيد

 .ترسب لإلسالم عن طريق هذا الضال املسكني اجلاهل املتكرب املستكفي بعقله
ُوهي أنه راح يديل بدلوه يف القضايا التي كان اجلدال ؛ ثم خطا اجلهم خطوة أخرى

ًاإليامن، واعتامدا عىل عقله أخذ يفكر ثم خـرج بـام قالـه يف   ومنها قضية،ًحمتدما حوهلا
 والكفر هو اجلهل، فمن عرف اهللا بقلبـه فهـو مـؤمن، ،املعرفة يامناإليامن، وهو أن اإل

 .ئ وهو خمط، عىل حد قول اجلهم،وال عمل باجلوارح ٍدونام حاجة إىل قول باللسان
 من هذا كله، وهي أنه تعصب ملذهبه وأخـذ يبحـث يف أثم خطا جهم خطوة أسو

 به، فتجمع عىل اجلعد بن درهمل العلامء ولوازم األقوال ليثبت مذهاالشاذ والغريب من أقو
                                                

 . رّقطة الحقة إن شاء اهللا وقدوسنقف مع هذه يف ن) 1(
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 . )1(يف العراق، وخرج من عندهم اإلرجاء والتعطيل بتأثري اآلخر
ِتلميذ يتعلم عند إمام العـرص .. وقريب منه واصل بن عطاء ُ ، )احلـسن البـرصي(ٌ

 فـال جيـد ،)مرتكب الكبرية( وتطرح أم القضايا املعروضة عىل الساحة الدعوية يومها
ينشق عـىل شـيخه ويتعـصب لرأيـه ويلتـف حـول النـصوص ًحرجا من اإلجابة، ثم 

يـدخلها .. مـن كـالم العـرب.. ًفيحملها جربا عنها لتشهد بقوله، والنـصوص طيعـة
ِ ال يعرف فساد حـال ،ولذا جتدها يقينية الثبوت ظنية الداللة، االحتامالت بأدنى احليل َ

ِّاملستدل إال العلامء، راح ينظر ملذهبه اجلديد، ويضع له األص َّ ولو أنصف لرد عـىل ،ولُ
ًاحلسن البرصي وجادله طلبا للحق أو ذهب لغريه من العلامء يعرض ما عنده وينصت 

 : ففي سبيل الضالني ثالث خطوات رئيسة؛ً كام كان يفعل أبو حنيفة مثال،ملا عندهم
ُ فحـني يـسأل ،التكلم عن جهل، أو أن يعتقد الرجل أن العلم كلـه عنـده: األوىل

 أقيـسه ئُه وهو قليل وال يراجع أهل العلم، أو يعتمـد عـىل عقلـة وينـشجييب بام عند
ْمغلوطة  ويلحق هبذا من تعرض عليه مسألة فيذهب يفتش يف بعض الكتب، ويعتمد ،َ

 ،عىل بعض روايات اإلخباريني أو األحاديث التي ال يعرف درجتها، ويفهم كام يـشاء
،  قـضايانا، يعتمـد عـىل شـهرتهوال يضبط فهمه عىل أحد، ثم يأتينـا يـتكلم يف كـربى

 .ا من خالل مناقشة العقاد وسيتضح هذا جد
ًوهي التعصب هلذا الرأي املنبثق أساسا من اجلهل أو من الرغبة يف الثـأر : والثانية

 . للنصوص الرشعية ليحملها عىل القول هبذا الباطلهللنفس، ويذهب صاحب
ق بـني صـاحب احلـق وصـاحب ّوما أمجل ما قال الشاطبي ـ رمحه اهللا ـ وهو يفر

                                                
 . بن تيميةا لشيخ اإلسالم ،الفتاوى: انظر) 1(
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إن صاحب احلق يذهب إىل النـصوص الـرشعية ينظـر مـاذا تقـول ثـم : اهلوى، يقول
 .يذهب إىل النصوص الرشعية ليأيت هبا عىل هواهفب اهلوى حيمتثل، أما صا

بـن ا كام يقول الـشيخ ، إن أصحاب البدع يعتقدون ثم يستدلون:أو بكلامت أخر
 .م الورقات للعمريطيعثيمني رمحه اهللا يف آخر رشح نظ

ِوسيأيت هذا يف فكر العقاد، سنجد ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ أن الثابت عند العقـاد هـو ِ 
هو إثبات الذات يف وجه من يتعالون عليه أو من سـادوا يف  )..العقالنية( و) الفردية(

الناس بعلمهم أو سلطاهنم، وقراءة الرشيعة جاءت تابعة لذلك، قـرأ الـرشيعة ليـدلل 
 . أو وهو متأثر بتلك املفاهيم الغربية الغريبة عن الرشيعة، ذلك، أو ليصل إىل ذلكعىل

الظاملون من أصحاب السلطان يكون هلم دور يف تـسويق هـذه األفكـار : والثالثة
 وقد انترش فكر  ، وتلميع هذه الشخصيات وخلع األلقاب عليهم،وفرضها عىل الناس

 حـني  ـخلق القـرآنـ يس، ويف عهد ابن أيب دؤاد جهم ومن تبعه فيام بعد، يف عهد املري
 . أصبح الوزير منهم أو يميل هلم

ًر فيها دورا ال َ أو يلعب اآلخ،رَكل االنحرافات يف القديم واحلديث مصدرها اآلخ
، فمدرسـة ها يف شخص عباس العقـاد ومـن عـارصو  وهذا واضح جد،يمكن جتاهله

ًىل يد العقاد واملازين وشكري كانت نقال عن والتي ظهرت ع) الديوان يف النقد األديب(
الغرب، والعقاد نفسه كان يتبنى املدرسة اإلنجليزية العقالنية، وبعـد أن دب اخلـالف 

  ـاملازينـ َ اآلخر  ـشكريـ  احني رمى أحدمه) املازين وشكري(بني الفتيني الصغريين 
) آهلـة(مل أسامء أحـد ُت مدرسة جديدة تكمل املسرية وحتئبالرسقة من اإلنجليز، أنش



  
  

  

 

42 


 

، وكل هـؤالء املـشاغبني تعلمـوا يف الغـرب وتبنـوا أفكـاره، )1()أبوللو( اليونان وهو
ًونرصهم الغرب رصاحة أو ضمنًا ُ َ َ. 

ـ  واملحبني له النـاقلني عنـه  ـوخاصة هيودـ ًإن هناك تنظيام يضم اآلخر : ال أقول
إهنم يلتقون ويرتبون كفريـق عمـل : قول، وال أ ـنيَّالسامعـ  أو املتأثرين هبم  ـنياملنافق

) اآلخر(هم، ويمسك بالزمام ؤال، ال حيدث هذا عىل الدوام، ولكن تتفق أهواكواحد، 
 .بام أذن اهللا هلم من أسباب قوة وكانوا حمتلني للبالد

 ،املنافقون ينرصفون عن الدين لشبهة أو لشهوة ـ والشهوة تنتهي يف الغالب بشبهة
يـستغل هـذا األمـر، فهـم يـشيعون ) اآلخـر(إىل بدعة ثم كفر ـ وفاملعصية قد تتحول 

الفاحشة فيجتمع املنافقون، ويـشيعون الـشبهات ويـردد املنـافقون، ويقيمـون منـابر 
للضالل ويعتيل املنافقون، وهم يقفـون يف وجـه الطيبـني كـي يـسري املنـافقون آمنـني 

 .مطمئنني ال خيافون
َ دخلـت اإلسـالم وجـدت أصـلها مـن وإن رحت تستقيص األفكار اهلدامة التي

ْمثال بدعة القدرية أول مـن تكلـم هبـا سوسـن يف العـراق.. الكافرين ََّ ُ  وهـو نـرصاين ،ً
 أسلم ثم ارتد ثانية إىل الكفر، هذا الكافر املرتد تكلم بالقدر وأخذ عنـه معبـد ،عراقي
لـضعفاء، ً ثم جاء بعده غيالن القدري وكان بليغـا فـتكلم وأكثـر، ونـاظر ا،)2(اجلهني

 . وعاند العلامء
) املؤمنني( والشيعة بدأها ابن سبأ اليهودي، بعد أن دخل يف اإلسالم وتقمص دور

                                                
 .  كلمة يونانية تعني إله اجلامل واحلب»أبوللو«) 1(
 .)4/187(ذكر ذلك احلافظ الذهبي يف ترمجة معبد اجلهني يف سري أعالم النبالء ) 2(
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 .  والغافلني املتحمسني، فكان ما كانـ املنافقنيـ وتعامل مع مرىض النفوس 
، والتعطيـل يف األسـامء )1( واإلرجـاء يف اإليـامن ـأن اإلنسان جمبورـ وبدعة اجلرب 
رت عىل يد اجلهم بن صفوان وشيخه اجلعد بن درهم، كانت أسانيدهم والصفات ظه

 حتى الفلسفة والعلوم األخـرى .)2(ترجع إىل اليهود والصابئني واملرشكني والفالسفة
التي دخلت لإلسالم وأثرت يف املذاهب الفكرية املنحرفـة، كـان لآلخـر عالقـة هبـا، 

ُمتعاونا مع الذين يف قلوهبم مرض، وهذا ي  .ثر خمالطة املبتدعة والضالنيظهر أً
ُهذه نفوس املنـافقني، ويتـصل هبـا و ،فهناك نفوس ترشب البدعة وتأبى إال ذلك

بقصد ـ وهو الغالب ـ أو بـدون قـصد، ويقـوم بتفعيلهـا لتحـدث الفتنـة يف ) اآلخر(
 .صفوف املؤمنني

ا الغالبني ُ، والغالب وهلذا السبب تأثر الفكر اإلسالمي باألفكار األخرى مع أننا كنَّ
ِيف الغالب ال يتأثر باملغلوب، وإنام أوتينا من قبل املنـافقني ـ مـرىض القلـوبـ  اتـصل 

بمرىض القلوب أو اتصلت هبم القلوب املريضة فـرشبت مـن حياضـهم ثـم ) اآلخر(
َّوهذا ما حدث مع العقاد، فقـد . عادت إلينا، تروي املهزومني واملتطفلني بام ارتوت به

م فنقله، أو حقد عىل إخوانـه فـأراد هـزيمتهم بـأي يشء ولـو كـان أحب ما عند القو
 .ببضاعة غريه

                                                
الفقهـاء ظهـر قبـل اجلعـد بـن درهـم أن إرجاء ) اإلرجاء(ذكر الدكتور سفر احلوايل يف كتاب ) 1(

وإنام عنيت هنا البدعة التي يفسق صاحبها أو يكفر يف اإليامن ويف األسـامء . واجلهم بن صفوان
 .والصفات والتي تسللت للدين عن طريق اجلهم واجلعد

 .)5/6(الفتاوى ) 2(
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 :ًوأزيد األمر بيانا حتت هذا العنوان
  :المشترك بین عمالء الفكر: رابًعا

 قاسـم  ـ املفضوح منهم عند اجلميـع، واملـسترت إال عـىل القليـل ـبني كل العمالء
 :عميل، هذا القاسم عبارة عن شيئني إنه عميل أو غري :وبه يقال. مشرتك، به تعرفهم

عدم وجود عداوة، أو باألحرى عدم وجود مواجهة مع الذين كفروا مـن : األول
 .أهل الكتاب واملرشكني

االنتصار للفكـر الغـريب العلـامين، كالديمقراطيـة، وغريهـا مـن املـذاهب : الثاين
 . الفكرية، وحماولة رشعنتها

) َمـن ال إىل هـؤالء وال إىل هـؤالء(و) ضوحالعميل املف(وهذا حال النفر الثالث 
 ). ً ظاهرانياملستقل(و

وقد كان هذا حال عباس العقاد، فلم يكن الرجل ممن هيامجون النرصانية، وال ممن 
ًيقفون موقفا معاديا من اآلخر، وكان يفتخر بأن كتاباته حمل رضا عند غري املسلمني ً)1( ،

ُ، وقد ذكرت يف مقدمـة )2( عليهً را به، داالوقد أطال رجاء النقاش يف إثبات ذلك مفتخ
 .كان يأوي إليه اليهودي والنرصاين والبهائي) صالون العقاد(هذا البحث أن 

ًنعم مل يكن العقاد يقف موقفا معاديا من النصارى أو النرصانية، أو غريمها، هذا  ً
ترى فيه ٌفعله، وهذا قول حمبيه، وسيأتيك تفصيل عن موقف العقاد من النرصانية، 

                                                
 .ية من عبقرية املسيح، وكرر الكالم يف مقدمة للطبعة الثان17ص املكتبة العرصية ،عبقرية عثامن )1(
 . وما بعدها14أدباء ومواقف لرجاء النقاش ص: انظر )2(
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وترى فيه العقاد ال يعرف كيف  ،)1()حماكمة املسيح عليه السالم(العقاد يتكلم عن 
، واملسيح ـ عليه السالم ـ مل يقبض عليه ومل حياكم، )2(كانت هناية املسيح عليه السالم

G  ]  :وإنام الذي قبض عليه وحوكم هو الشبيه    F   E   D   C   B   A   @

Q   PO   N   M   L   K  J   I   H  ^   ]   \   [  Z   Y   XW  V   U   T   S    R   
  e  d  c   b    a`   _Z ]١٥٧: النساء.[  

، يبحث يف كتبهم بحث املصدق هلا، ال )3(هذا هو العقاد حني يتكلم عن النرصانية
 . بحث الناقد املعرتض

بل كانت هذه قاعدة عامة عند عباس العقاد، يأخذ كل قوم بام يتكلمون، إن تكلم 
 لشعب اهلند وغري اهلند حتى آمن )4()نبي مرسل(هلندي عابد البقرة، فهو عن غاندي ا

 !!أيب الصني فهو نبيهم) صن(به قوم من أوروبا، وإن تكلم عن 
 فام كان هؤالء أنبياء، وال مؤمنني أتقياء، بل أدعيـاء مـن حـصب ؛والعقاد كاذب

 . جهنم
يـتكلم، وحيـاول أن ونظريته، فبيشء كبري من االحـرتام ) داروين(وإن تكلم عن 

 ).اإلنسان يف القرآن الكريم(يوفق بينها وبني اإلسالم يف كتابه 
ادعـى شـمولية اإلسـالم جلميـع ) املذاهب االجتامعية والفكريـة(وإن تكلم عن 

                                                
 .دار الكتب لبنان. ط .)1/735(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  )1(
 .دار الكتب لبنان. ط .)1/737(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  )2(
 ).نرصانيةموقف عباس العقاد من ال(وقد رشحت ذلك وفصلت فيه حتت عنوان  )3(
 . مراتةبينت هذا ورشحته عد )4(
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املذاهب االجتامعية والفكرية، وادعى أن أحكام الدين اإلسـالمي ال متنـع املـسلم أن 
 . ا أو غري ذلك يكون ديمقراطي

 فام كان له أن يقفز عىل النص الرشعي، وما كان له أن يتكلم بغـري ؛طئخملعقاد  وا
 .ما تكلم به القرآن يف حق هؤالء البرش، ويف حق هذه املذاهب اهلدامة

ا مـن  ، وهـذا واضـح جـدملسو هيلع هللا ىلص مل يكن العقاد يؤمن بام أنـزل اهللا عـىل حممـد :أقول
 !!كالمه؟

، )1()أو العبـاقرة(ا بالعبقرية  لعقاد كان معني ا،احلقيقة أن العقاد مل يكن يعنيه األمر
وإثبات سعة االطالع، والتحدث يف كل القضايا املثارة، وتوسيع قاعدة القراء، ودخول 

 . التاريخ، أو الوقوف يف صفوف العباقرة
ًوما يعنيني أن العقاد مجلة مل يكن يف وجه هؤالء يصدهم عن محـى الـدين وسـيد 

عمل يف إعـادة كتابـة الـرشيعة اإلسـالمية مـن ُسـتاًلعقاد قلام  وإنام كان ا،ملسو هيلع هللا ىلصاملرسلني 
مـن الـذين كفـروا مـن أهـل الكتـاب ) اآلخـر(عـىل ) الـرشعية(جديد، ويف إضـفاء 

 . واملرشكني

                                                
 .ًعبقريات عباس العقاد ليست انتصارا لإلسالم: انظر )1(
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  !أشیاء دون أشیاء: خامًسا
 ترمجوا ما خيدم هدفهم العام، ؛الغربيون ترمجوا أشياء لعباس العقاد وتركوا أشياء

، ترمجوا ما يعطـي صـورة غـري حقيقـة عـن )1(غرب عن دين اهللاوهو صد الناس يف ال
وصحابته الكرام رضوان اهللا عليهم، وتركوا لنا الباقي، فصدوا قومهم ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

 وكـأن ، فال يصل من الفكر اإلسالمي إىل الغرب إال ما يريده القـوم،وشغلونا بقومنا
 . نه ما يريدون فقط وهلم م،واألدب احلديث لنا نحن فقط) الفكر اإلسالمي(

ُكتب العقاد مرة عن هيود، ومل ينرش كتابه، فجلس بني مريديه يشكو من تلك اليـد  ً
لـيس  (:خطئة التي تسمح ألشياء وال تسمح ألشياء، يقول فيام يرويه رجاء النقـاشامل

ً جمهول عن كثري من إخواننا أن يل كتبا فرغ املرتمجون من نقلها إىل اللغات األجنبية، ّبرس
 ،ًوإن فصوال منها نرشت يف الصحف، ثم وقفت األيدي اخلفية دون طبعهـا ونـرشها

فلم تزل خمطوطة غري مطبوعة إىل اآلن، حيل بينها وبني الظهور بدسيسة ممن يعملـون 
ً ويقول النقاش معلقا.)2()عمل الصهيونية وإن مل يكونوا من بني إرسائيل وال شـك : (َّ

ًضدنا ليست حربا سياسية فقط، وإنام هي فكرية أيضاأن احلرب التي تشنها الصهيونية  ً.( 
قد كان عبـاس العقـاد يف اجلملـة يف مـضامر الغـرب، كـان يف اجلملـة يف مـضامر 

 . املسترشقني، وكان يف اجلملة ضمن محلة إعادة قراءة الرشيعة اإلسالمية من جديد
ا ومل   تنرص حقـ باردة، ملاًوأما ردود عباس العقاد يف بعض كتاباته فقد كانت ردود

                                                
 . بالصفحة اخلاصة يف صيد الفوائد وطريق اإلسالم،جدال وقتال: انظر للكاتب )1(
 .16 أدباء ومواقف ص،رجاء النقاش )2(
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 . ًتدفع باطال
ٍعباس العقاد ـ حال دفاعه عن اإلسالم ـ مل خيرج من منطلق مقبول، ومل يظهـر يف  َ

ُسياق مقبول حاال وإن ق ًل مقاال أحيانا، فكان سعيه يف سلة املفسدين ال املصلحنيِبً ً!! 
 ،وهي حالة تتكرر، وهي حالة خطرها أشد من خطر املجـاهرين بالعـداء للـدين

وقد اتضح ذلك من عريض ألهم القضايا اإلسالمية التي تناوهلـا عبـاس العقـاد مثـل 
 . وغري ذلك) التفكري(و) الصحابة رضوان اهللا عليه(و) األنبياء(و) التوحيد(

  :حصر وھمي: سادًسا
َّهناك حرص ومهي يقع فيه من يقرأ عن العقاد أو املازين أو طه حسني أو غريهم ممن 

املايض، فهناك إرصار من العلامنيني عىل إخراج دعاة احلق من التاريخ، ُأبرزوا يف اجليل 
َّفمثال ـ فيام خيصنا يف احلديث عن العقاد ـ نجد أنيس منصور يكتب عن العقاد سبعامئة  ً

َ مع أن سيد قطب صاحب عبـاس العقـاد حينًـا مـن ، عىل سيد قطب وال يأيت،صفحة
رت بني العقاد وجلسائه وال يتعرض ملا الدهر، وجتده يعرض نقاشات فكرية طويلة دا

ًدار بني العقاد والرافعي ـ رمحه اهللا ـ بل وال يتعرض للرافعي إال غمزا وملزا  وكـذا !!)1(ً
ح ّملـ) أدباء ومواقف(ًرجاء النقاش حني اضطر ألن يذكر شيئا عن سيد قطب يف كتابه 

 !!)2(ومل يذكر اسم سيد قطب

                                                
لنـرصاين لـويس شـيخو يف كتابـه وأعجب ما اطلعت عليه يف هذا الباب هو ما فعلـه القـس ا) 1(

 !!وهو كتاب منترش، جعل كل شعراء اجلاهلية نصارى) شعراء النرصانية(
 .17ص أدباء ومواقف )2(
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 للتاريخ أمجعه، فنحن نقرأ تاريخ الفراعنـة وال وهذا ديدن القوم يف كتابتهم: ُقلت
ٌنجد فيه ذكرا ألنبياء اهللا، وحمال أن يكون اهللا قد ترك الفراعنة بـال نـذير، واهللا يقـول ً:  

[  T  S   R       Q  P   O  NZ ]وقال تعاىل عـىل لـسان مـؤمن آل فرعـون ،]٢٤: فاطر 
&  ]  :وهــو خياطــب قومــه   %  $  #   "   !Z ]يقــصون ،]34:افرغــ 

تاريخ الفراعنة وال يأتون عىل أكرب حدث فيه وهو موسى ـ عليه السالم ـ وبه قىض اهللا 
ٌعىل حكم الفراعنة ملرص وورث األرض قوم آخـرون َ َ:  [  a   `  _   ^]Z 

ٍ، ويقصون تاريخ األمم دون ذكر للرسل، ال من اشتهر مـنهم وال مـن مل ]٢٨: الدخان[
متـى ! أين التوحيد؟: لتاريخ الذي بني يديه ويقولن بعضهم يفتش يف اإ حتى ،يشتهر

 !! عرفت البرشية التوحيد؟
ًـ حال التعرض للحركة الفكرية يف مرص ابتداء من منتصف القرن التاسع عرش إىل  َ

أو املنازالت الفكرية عىل الساحة .. ًيومنا هذا، ال يمكن أبدا تفسري التحوالت الفكرية
بـل إننـا نجـد أن اآلخـر هـو املـؤثر األول يف كـل ، )اآلخـر(املرصية دون استحضار 

التحوالت الفكرية يف الساحة املرصية، وكان الرصاع معه عىل احلقيقة، كانت جولة مع 
ً فصال مطوال لبيان ذلك يف بحث املنافقني حتت عنـوان ُالكفر عىل أرضنا، وقد عقدت ً

لفكري هلذه احلقبـة مـن  فالبد من إعطاء الرصد ا،)أثر االسترشاق يف توجيه املنافقني(
الزمن مساحة أوسع من األشخاص، أو من األحداث اجلزئية التي كانت حتـدث عـىل 

 .أرض الواقع
والناظر ملا حـدث يف مـرص مـن رصاعـات فكريـة دارت بـني األشـخاص يـرى 
ًبوضوح أن هذا األمر كان مقصودا لتفكيك البنية الفكرية اإلسالمية يف مرص، وإجيـاد 
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َبني مـن كـان الـرصاع، : ة أمام املفكرين، ولتستبني قويل دعني أسألخيارات كلها سيئ
 ! َوأعني الرصاع الذي نقل لنا؟

ْ  بني من كلهم يتبنون نظريات الغرب وأفكاره كلي ا، أو هكذا نقلوه لنا، أو  ا أو جزئيَ
ـ وهم كانوا جمددين حقيقة وهنضوا بالشعر بعد ) املحافظني( رصاع بخلفيات أدبية بني

 أو رصاعـات ،وهم كـانوا متـأثرين بـالغرب) املجددين(ٍون من االنحطاط ـ وبني قر
بخلفيات سياسية، بني حمتل ووطنيني، وغاب اجلهاد، وغاب مفهـوم األمـة الواحـدة 

 فتبني احلركات الوطنية كان مرحلة إلقصاء مفهوم األمة ،حتت خالفة إسالمية واحدة
ً وال باللغـة إال تابعـا للمفهـوم اإلسـالم اإلسالمية الواحدة التـي ال تعـرتف بـالوطن

 .ًمندرجا فيه
 

dfdf  
 



  
  

 

 

51  

 
  التوحید واألنبیاء عند عباس العقاد 

   :التوحید عند عباس العقاد: المبحث األول 
ـ جل جالل ربنا وتقدس ـ وهو من أشـهر مـا )  اهللا(ٌلعباس العقاد كتاب بعنوان 

نشأة العقيدة اإلهلية، منذ اختذ (ّحث العقاد عن كتب عباس العقاد، ويف هذا الكتاب يب
 !! )1()ا إىل أن عرف اهللا األحد، واهتدى إىل نزاهة التوحيد اإلنسان رب

ترقى اإلنسان : (ا يف كل يشء، يقول  بدائي)2(ا واإلنسان األول عند العقاد كان مهجي
 مـساوية حلياتـه يف العقائد كام ترقـى يف العلـوم والـصناعات، فكانـت عقائـده األوىل

األوىل، وكذلك كانت علومه وصناعاته، فليست أوائل العلـم والـصناعة بـأرقى مـن 
وينبغي أن تكون حماوالت اإلنسان يف سبيل الـدين أشـق ... أوائل األديان والعبادات

 !!)3()وأطول من حماوالته يف سبيل العلوم والصناعات
                                                

 يقرر أن اإلنسان اهتدى للتوحيد فقط قبـل املـيالد بعـرشة 81ويف ص. هنضة مرص. ط. 6ص) 1(
 .ويؤكد هذا املعنى يف الصفحات التي تليه!! ًقرون أو يزيد قليال

 وأكد هذا املعنى يف بدايـة كتابـه ،)اهلمجي األول(أكثر يف هذه الرسالة من استخدام مصطلح ) 2(
، ويف كتـاب )حقائق اإلسـالم وأباطيـل خـصومه(، وكذا يف بداية كتاب )إبراهيم أبو األنبياء(
 يف املقدمة والفصل األول، وأملح إليه وهو يتكلم عن تطور املجتمعات يف بداية كتابـه) إبليس(

 .ًفليست كلمة عابرة إذا! عن غاندي
، وأشـار إىل يشء )إبراهيم أبو األنبيـاء(وأكد هذا املعنى بكلامت متقاربة يف خامتة بحثه . 6ص ) 3(

 = مـن ذات110، 109، ويف ص)حقـائق اإلسـالم وأباطيـل خـصومه(منه يف مقدمة كتـاب 
 ).إبليس( كتاب  ويف مقدمة110ص) عائشة الصديقة بنت الصديق(ويف كتاب . الكتاب=
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اب كله لتقرير أن اإلنـسان األول بدأ كتابه هبذه الكلامت وختم الكتاب هبا؛ فالكت
ف عـىل ّا عـىل التوحيـد كـام تعـرَّ ا، وكـان عـىل الـرشك ثـم تعـرف تـدرجيي كان مهجيـ
 !!الصناعات

 مـن )1()إبلـيس(ًوأعاد ذات الكالم تقريبا بـذات التفاصـيل وزاد فيهـا يف كتابـه 
 قوة الـرش قبل أن ننتقل إىل عقائد أهل الكتاب يف: (املقدمة وعىل طول الكتاب، يقول

العاملية نرتيث هنا حلظة لتلخيص املرحلة الطويلة التي عربها اإلنسان يف هذا الطريـق، 
من خطواته األوىل حيث ال متيز بني خري ورش وال بني إله وشيطان، إىل غايته القصوى 
يف حضارات األمم القديمة حيث ظهرت ديانة التوراة، وهي أول األديان الكتابيـة يف 

وأنــه كــان يــؤمن بــاألرواح ) اهلمجــي األول(ًثــم يتــابع متحــدثا عــن . )2()التــاريخ
 !! حتى تعرف يف األخري عىل اهللا،إلخ... واألشباح

¬   ]: والذي نعرفه أن اإلنسان األول هو آدم ـ عليه السالم ـ  خلقه اهللا بيده
  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶µ  ´   ³  ²  ±  °   ̄  ®  ½Z ]٧٥: ص[، 

» ] : وقال تعاىل   ª  º    ¹   ¸¶   µ   ´  ³   ²   ±°    ¯    ®   ¬  

»Z ]٩: السجدة.[ 
G   ]  :َ وعلم اهللا آدم األسامء كلها   F   E  D  C  B   A  @

  Y   XW   V  U  T  S  R  Q    P   O  N     M  L   K   J   I   H
                                                

ز اإلنسان بينهام من مطلع التاريخ إىل ُّ وهذا الكتاب بزعم العقاد بحث يف تاريخ اخلري والرش ومتي)1(
 .اليوم

 .83ص إبليس )2(
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  j   i   h  g   f   e   d   c   ba   `   _   ^   ]       \   [   Z
t        s   r   q    p  o   n   m   l   k  u   Z ]٣٣ – ٣١: البقرة[. 

c    ]:  قـال تعـاىل؛ واصطفاه اهللا مـن خلقـه         b   a   `   _  ^   ]   \

g  f   e  dZ ]٣٣: ل عمرانآ[. 
يف احلديث عن أيب ذر ـ و ؛ًا مرشكا كام يفرتي عباس العقاد ا ومل يكن مهجي  فكان نبي

ُقلت: ريض اهللا عنه ـ قال ْ َّ يا نبي اهللاِ:ُ ِ َ ُّ فأي،َ َ َ األنبياء كان أولَ َّ ََ َ َ ِ ِ ْ َ قال؟ََ َّآدم عليه الـسالم« :َ ْ ُِ َ َ َ«، 
َقال ُ قلت:َ ْ َّ يا نبي اهللاِ:ُ ِ َ ُأونبي كان آدم، َ ٌَّ ََ َ ِ َ َ قال!؟َ ْنعم«: َ َ ٌ نبي مكلم،َ ُ ٌَّّ َ ُ خلقه اهللاُ،َِ َ َ ِ بيدهَ ِ َ َ ثم نفخ ،ِ َ َ َّ ُ

ُفيه روحه َ ُ ِ ُ ثم قال له،ِ َ َ َ ً يا آدم قبال:َُّ ْ َُ ُ َ«)1(. 
خلقه اهللا بيده، ونفخ فيه من روحـه، وعلمـه حتـى فـاق : ذا هو اإلنسان األوله

ًا مكلـام، والعقـاد   فكان نبيـ،املالئكة فيام خيصهـ  عليه السالم ـ ثم اصطفاه عىل العاملني
 ..!!ٌمرشك.. ٌ مهجي:يقول

ٍويف مكان آخر يؤيد عباس العقاد مـا يـذهب إليـه دارون يف نظريـة التطـور بـأن 
.. ن جاء من ساللة أخرى، وتعرض للتطور، ويدعي أن ذلك يف القرآن الكـريماإلنسا

 !!)2(يدعي العقاد أن القرآن الكريم ال يعارض نظرية التطور
 !!ُكأن العقاد مل يقرأ كتاب اهللا، أو كأن العقاد ال يصدق ما يتىل يف كتاب اهللا

                                                
السلـسلة الـصحيحة : ، وانظـر)8/540(تفسري ابن كثري : وانظر. 21357برقم مسند أمحد )  1(

 ). 2668(  حديث رقم)6/167(
 .964ص فريضة إسالمية التفكري:  انظر)2(
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ًا مرشكا  ول كان مهجيوبعد هذه املقدمة التي يقرر فيها عباس العقاد أن اإلنسان األ
 أو كيـف تعرفـت البـرشية عـىل !؟يبحث عن التوحيـد كيـف اهتـدت إليـه البـرشية

ملكـة (أو ) األسـطورة(هـل هـي ..  يناقش عباس العقـاد بواعـث الـدين!التوحيد؟
أم أهنا ) إحساس اإلنسان بالضعف(، أو هل نشأت العقيدة من )السحر(أو) االستحياء

، كام يزعم أهل )خليط من اجلامعية والفردية(أو ) الة مرضيةح(أو ).. ظاهرة اجتامعية(
 !! الفلسفة؟

ًثم يرفض أن ينفرد أي من هذه التعليالت، ويعطي تفسريا آخر، يقول بـأن منـشأ  ٌّ
، ويعرفه  بأنـه احلـواس النفـسية )1()الوعي الكوين(العقيدة عند البرش يتعلق بام أسامه 

ملكة قابلة للرتقي، ويسند إليها منشأ العقيدة، ) الوعي الكوين(ن إ :عند اإلنسان، يقول
 املشاهد يف كل زمن ويف كل موطن احقيقة يستلزمها العقل ويؤكده(ن ذلك إ :ويقول

 )!! ويف كل قبيل
ِّعند عبـاس العقـاد، يفـرق بيـنهام بـأن أحـدمها ) العقل(غري ) الوعي الكوين(و ُ ـ َّ
 الكوين املركب يف طبيعة اإلنسان هو الوعي(، وأن  ـالعقلـ  أشمل من اآلخر  ـالوعي

 ويعنـي باحلقيقـة ،)مصدر اإليامن بوجود احلقيقة الكـربى التـي حتـيط بكـل موجـود
ونحن إذا رجعنا إىل : (الكربى التي حتيط بكل موجود يعني هبا اهللا جل جالله، ويقول

ا مـن  الكوين أعظـم جـد) الوعي(تاريخ اإليامن يف بني اإلنسان وجدنا أن اعتامده عىل 
ا من كل يقني يتأتى مـن  اعتامده عىل القضايا املنطقية والرباهني العقلية، وأنه أقوى جد

                                                
 ،)الـوعي الكـوين(سـامه أً أن استعرض أقوال الفالسفة يف نشأة العقيدة عقد العقاد فصال دبع) 1(

ًه يف النص أعاله، وعاد ثانية للحديث عنه يف هناية كتابه، حتديـدا يف فـصل ُعرض فيه ما خلصت
 ).وجود اهللا(
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ًالرباهني مجيعـا ال تغنـي عـن الـوعي الكـوين يف : ( ويقول.)جانب التحليل والتقسيم
وجعل اهلدى مـن اهللا ولكنـه : (ويقول ).مقاربة اإليامن باهللا والشعور بالعقيدة الدينية

 ).لعقل واإلهلام بالصوابمن طريق ا
 ).الوعي الكوين( ..هذا هو مصدر اإليامن عند العقاد

َيف استعامل العقاد، فحال ) العبقرية(الذي يتكلم عنه العقاد هو ) الوعي الكوين(و
 وصف العبقرية الدينية للمتصوفة، فالصوفية ىأعط) اهللا(حديثه عن الصوفية يف كتاب 
 ،)الوعي الكوين( عندهم  ذاك إال ألن هؤالء املتصوفة نامعنده هي العبقرية الدينية، وما
ويرضب األمثال باحلالج وابن .  فعلموا احلقيقة املطلقة،فانكشف هلم ما وراء احلجب

 !!)1(عريب والعدوية
ًفالعقاد يرى األنبياء بـرشا قـد اكتملـت فـيهم هـذه امللكـة   أو) الـوعي الكـوين(َ

 !!لغوا اخللق، وهبذا عرفوا عن اهللا وب)العبقرية(
ً والعقاد يرى الدين اإلسالمي أفضل األديان ألنه جاء متأخرا بعد أن نام ُ الـوعي  (َّ

 !!عند اإلنسان وبعد أن نمت املجتمعات) الكوين
فالبرشية عند العقاد كانت عىل الرشك ثم عرفت التوحيد، وال حتسب أنه التوحيد 

 ، ودعني أعرضه عليك ثم ننـاقش بل توحيد آخر لن جتده إال عند العقاد،الذي نعرفه
 . التي قدمها لنا عباس العقاد وفرح الناس هبا)2()العبقريات(أو) الوعي الكوين(

                                                
 ينطوي عىل خمالفات رشعية كثرية ناقشها وتعظيم احلالج وابن عريب وتصويب مسلك العدوية) 1(

 .عدد كبري من العلامء منهم ابن تيمية وابن القيم
وصـف للنفاسـة (وينتهي إىل أهنا . 156، 155ص) إبليس( عرف العبقرية واشتقاقها يف كتابه )2(

 ).بغري نظري



  
  

  

 

56 


 

  : ُیعرِّف التوحید
َيعرف عباس العقاد التوحيد فيقول توحيد اإليامن بإله واحد : التوحيد توحيدان: (ُ
ومل  .حـد ال إلـه غـريه وتوحيد اإليامن بإله وا،ًخلق األحياء وخلق معهم أربابا آخرين

تعرف أمة قديمة ترقت إىل اإليامن بالوحدانية عىل هذا املعنى غري األمة املرصية، فعبادة 
 !!)1()ًقبل ثالثة وثالثني قرنا غاية التنزيه يف عقيدة التوحيد] آتون[

ًيقول مثل هذا، فهو يتكلم رصحيا بأن من أطـوار ) اهللا جل جالله(ويف بداية كتابه 
 )!!اآلهلة( ويعرفه بأنه إله أكرب لكل ،إلهلية طور الوحدانيةالعقيدة ا

 !!يرى العقاد أن من التوحيد أن يكون اإلله ومعه بعض األرباب: الحظ
 !!  يف التوحيدةالشمس هم أرقى أم) إله(ويرى أن الذين كانوا يعبدون آتون 

 هـذا وعنده أن أهل فارس عرفوا التوحيد بعد اختالطهم باملـسلمني، ويـذكر أن
كام ) أهرمن(وال يرشكون معه ) يزدان(هو االجتامع عىل إله واحد هو إله اخلري  التوحيد

 !!فعل أسالفهم األقدمون
وهـو . )2(هذا هو التوحيد الذي تعلموه مـن املـسلمني كـام يقـول عبـاس العقـاد

 !! كاذب
 . الفراعنة، وعىل مرشكي هيود فيام بعد السبينومثل هذا يقوله ع

                                                
) مهحقـائق اإلسـالم وأباطيـل خـصو( وكرر ذات الكالم يف .176، 175صاخلليل إبراهيم ) 1(

 . 56ص
 . يف مطلع كالمه عن الفلسفة80ص ) 2(
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َ عـدوتني، :ا يقـول هـوـأو كم، خر يتكلم عباس العقاد عن طوريني مكان آـوف َْ
َ عدوة كان فيها اإلنسان مهجي ًا مرشكا ال يعرف التوحيد، وعدوة عرف فيها التوحيـد، ْ

ويقول بأن عقيدة بني إرسائيل كانت مرحلـة فاصـلة بـني هـذين الطـورين أو هـاتني 
 !! )1(العدوتني

 ما عرفت التوحيد، بل وبنو إرسائيـل أنفـسهم  أي أن كل األمم قبل بني إرسائيل
عند العقاد كانوا وثنيني، بقيت فيهم الوثنية من إبـراهيم ـ عليـه الـسالم ـ إىل مـا بعـد 

 !!موسى ـ عليه السالم ـ ومل يأهتم التوحيد إىل قبيل ظهور املسيح بقرون بسيطة
سـتمرارها يف ويستدل عىل ذلك بعبادة عجل الذهب يف سيناء عىل بقاء الوثنيـة وا

 !! )2(بني إرسائيل من قبل إبراهيم ـ عليه السالم ـ إىل ما بعد موسى ـ عليه السالم
ِفعباد  (:ًبل ويقول ما هو أشد من هذا نكرانا عند العقالء، يقول عن بني إرسائيل َّ ُ

 وإنام كان هو إهلهم املفضل ،َمل يكونوا ينكرون وجوده وال ينكرون وجود غريه] هيواه[
                                                

حقـائق اإلسـالم وأباطيـل : (، وانظـر)اهللا(انظر بداية وهناية كالمه عن بني إرسائيل يف كتاب ) 1(
، وال أدري كيف وصل هلذه النتيجة وهو يقول بأن عقيدة بني إرسائيل هي 111ص) خصومه

د األصنام كام كانت يف عهد إبراهيم عليه ، وأهنا ظلت تعب)وهتذبت مع الزمن(األخرى تطورت 
 . أيت مناقشته إن شاء اهللا يف البحثتو!! السالم، وأن ما عندهم عند البابليني والفرس وغريهم

م بني إرسائيل التوحيد، ومل يعلـق عليهـا، وهـي ّذكر يف مجلة واحدة أن موسى عليه السالم عل) 2(
ّ األشياء الـمسل؛طبيعته  أن يعتـذروا عنـه نًتعليق، ربام يقدم عذرا ملن يريـدويذكرها دون هبا م ُ

 يف سياق كالمه، وقد فعل هذا مع حديث أم املؤمنني عائشة ًئاهبذا االعرتاض الذي ال يعني شي
 ومل يرد عليه مع ،ٍريض اهللا عنها الذي جاء فيه صفة الوحي، ذكره يف عبقرية حممد غري مستدل به

 !!ا يذهب إليهمَّأنه ينقض كل 
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ه من اآلهلة، كام كانوا هم الشعب املفضل عىل الـشعوب، فاألربـاب األخـرى عىل غري
ولكنها ال تستحق منهم العبـادة؛ ألهنـا ، )1(..]هيواه[عندهم موجودة كام يوجد إهلهم 

 وكل عبادة هلا فهي من قبيل اخليانة العظمى وليست من قبيل ،أرباب الغرباء واألعداء
غاية ما يف األمر أن طاعة اآلهلة الغريبة هي كخدمـة الكفر كام فهمه الناس بعد ذلك، و

هلـذا مل يـشغل أنبيـاء التـوراة الـسابقون ... نوع من العصيان واخليانة.. امللك الغريب
أو بإثبات وجود األرباب عىل اإلمجال، وإنام كان شغلهم األكرب ] هيواه[بإثبات وجود 

 ومل يكـن لـه ،ب نقمته وعقابـه وأن يدفعوا عن الشع،وغضبه] هيواه[أن يتجنبوا غرية 
عقاب أشد وأقسى من عقابه ألبناء إرسائيل كلام انحرفوا إىل عبادة إله آخـر، مـن آهلـة 

 .)2()مرص أو بابل أو كنعان
إن الديانة العربية حتملت أعباء التوسط : (أكد هذا املعنى فقال) إبليس(ويف كتاب

  .)3()بني الديانات الوثنية وديانات التوحيد الكتابية

وثنية وتيه، ثم خليط من الوثنيـة والتوحيـد، .. رشك وخرافة.. فهذا ترتيبها عنده
 .وهم بنو إرسائيل إىل قرب املسيح عليه السالم، ثم توحيد بمفهوم العقاد للتوحيد

أو كأن العقاد ال يصدق ما جاء يف !! وكأن العقاد ال يقرأ كتاب اهللا.. وهذا عجيب
 !!كتاب اهللا

                                                
 .  منيت النقاط منه وليس)1(
حقـائق اإلسـالم ( مـن كتـاب 77، 58ص : ، وانظر)اهللا( فصل بني إرسائيل يف كتاب :انظر) 2(

دار الكتـاب ـ . ضمن املجلد اخلامس مـن موسـوعة العقـاد اإلسـالمية ط) وأباطيل خصومه
 .127و, 89ص) إبليس( بريوت، وانظر كتاب

 .93 ص)3(
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ًا موحدا،  ، وكان نبي)1(ب ـ عليه السالم ـ وبنو إرسائيل هم أبناؤهإرسائيل هو يعقو
 وقيل بنبوهتم، وكان منهم يوسف ـ عليه السالم ـ نبي ،وأبناؤه كانوا مؤمنني موحدين

ًمن أنبياء اهللا، وأكرب أنبياء بني إرسائيل وأكثرهم أثرا فيهم ويف التاريخ قبل رسـول اهللا 
ًا مرسال يأيت يـوم القيامـة ومعـه الـسواد  أنه كان نبيهو موسى بن عمران، وعندنا ملسو هيلع هللا ىلص 

ِّالعظيم من املؤمنني املوحدين يدخلون جنة رب العاملني، يف احلـديث َّعرضـت عـيل « :َ َ َ ُْ َ ِ
ُاألمم َ َ ورأيت سوادا كثريا سد األفق،ُ ُ ُ َّ َ َُ َ ْ ًَ ِ ً َ َ فقيل،ََ ِ ِ هذا موسى يف قومه:َ ِ ْ ََ ِ َ ُ ــ  ، وبعد موسـى)2(»َ

ُكانت بنو إرسائيل تسوسهم األنبياء«عليه السالم ـ  َ ْ ُ ُ ِْ ْ ََ ُ َ ُ ْ ََ ِ َ ِ ٌّ كلام هلك نبي خلفه نبي؛َ ٌِّ َِ َُ ََ َ َ ََّ َُ َ«)3(. 
 إهنم كانوا مرشكني مل يعرفـوا التوحيـد : ويميض ليقول،ا من هذا ال يرى العقاد أي

 !!ٍإال بعد ذلك بقرون عديدة
ك كام غريهم مـن األمـم، والتبس األمر عىل العقاد، فبنو إرسائيل طرأ عليهم الرش

 زمان من نذير يذكر الناس بأيام اهللا، ومل ختل أمة من رسول يتلـو عليهـا آيـات ُومل خيل
U  ] : ربه، قال تعاىل   T  S   R       Q  P   O  N   ML   K   J  I   HZ ]فـاطر :

 ُالذي يتكلم عنه العقاد ظهر يف املرشكني من بني إرسائيل، ومل يكن هـو) هاهيو(، و]٢٤
معبود بني إرسائيل كلهم من أبيهم إبراهيم إىل عيسى ـ عليه السالم ـ والـذين جـاءوا 

                                                
بيتهم ليعقوب ـ عليه السالم ـ فكل مجاعة منهم يشكك بعضها يف هيود اليوم ال يصح نسب غال) 1(

نسب بعض، فمن قديم تكلموا يف أنساب هيود العـرب، واليـوم يـتكلم يف نـسبهم العـارفون 
 . با الرشقية دخلوا اليهودية مع ملكهموإهنم من قبائل أور:  يقولون؛بتارخيهم

 .323برقم ، ومسلم 3158 برقم البخاري ؛متفق عليه) 2(
، واعرتف العقاد بذلك يف تعليقه ـ يف ذات الكتاب 3429برقم ، ومسلم 3196برقم البخاري ) 3(

 .ـ عىل تأثر اليهودية بالفلسفة
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َ عنـد ،من بعده، وإنام عبده املرشكون منهم فقط ِ أولئك الذين حرفوا الكتاب، وعـرف ُ
 .)1(هيود وعند غري هيود من الوثنني ممن عارصوهم أو سبقوهم أو حلقوهم

َفعبد َ ني إرسائيل، وهم الذين كتبوا الكتـاب بأيـدهيم هم املرشكون من ب) هاهيو (ُةَ
.  بل قالوا عىل اهللا الكذب وهم يعلمـون، هذا من عند اهللا، وما هو من عند اهللا:وقالوا

 )!!هاهيو(وظن العقاد أن كل بني إرسائيل بام فيهم األنبياء عبدوا 
 إبـراهيم أبـو(والعقاد مرتدد كام هي عادته يف كـل مـا يقـدم، ففـي بدايـة كتـاب 

إن دعـوة  (:َّ يقرر يف املقدمة أن إبراهيم ـ عليه السالم ـ علم الناس التوحيد)2()األنبياء
 ـ وبعدها ُت كام قدمأ  ـ وهو خط)3(ح بأنه أول نبيّ، ويرص)اخلليل قد اقرتنت بالتوحيد

بقليل يقرر عكس ذلك كله، فيقول بأن البرشية عرفت التوحيد قبـل إبـراهيم ـ عليـه 
ا مل تعرف األنبياء، وإنام عرفت التوحيد قبل إبراهيم ـ عليه السالم ـ من السالم ـ ولكنه

الكهان يف املعابد واهلياكل، ويسمي ما قبل إبراهيم ـ عليه السالم ـ بعصور الكهانـات 
 !! واهلياكل

 )!! اهللا(َّوكل ذلك خطأ، وكل ذلك عكس ما قدمه يف كتابه 
يذكر العقـاد ) إبراهيم أبو األنبياء(ي كتاب  فف؛َّالعقاد) هيواه(ًوأيضا مرتدد يف أمر 

                                                
 وتكلـم عنـه جـواد عـيل يف ،)التوحيد يف تطوره التـارخيي(تكلمت عنه ثريا منقوش يف كتاهبا ) 1(

لعرب كلها بال استثناء عرفت عنـد املفصل، وهذا األمر طبعي يف الوثنيات كلها، حتى أصنام ا
 .الشعوب األخرى التي سبقتهم، وهو الشيطان يوحي ألوليائه يف كل مكان بذات الرشك

 .بريوت. صيدا. أعتمد عىل نسخة املكتبة العرصية) 2(
 . 197، ويف هناية بحثه ص150، وأكد هذا يف ص6ص) 3(



  
  

 

 

61  

 بل إن أسامء اآلهلة ،ًكان معروفا عند قبائل سوريا الشاملية(إله هيود املزعوم ) هيواه(أن 
 وهذا نقد ملـا قـرره يف كتـاب .)1()كانت واحدة عند الشام وفلسطني واليمن والعراق

 .  جل جالله)اهللا(
نًا يقرر أن بني إرسائيل كانوا عىل الـرشك  فحي؛ومرتدد يف حديثه عن بني إرسائيل

 ثـم يعـرتف يف ذات الكتـاب ـ ،ومل يعرفوا التوحيد إال قبيل ظهور املسيح عليه السالم
 ُوهو يتكلم عن تأثر اليهود بالفلسفة ـ بأن األنبياء كثروا يف بني إرسائيـل حتـى مل خيـل

اهيم ـ عليـه الـسالم ـ منهم زمن، وهذا يعني أن التوحيد بقي يف بني إرسائيل من إبـر
حقـائق اإلسـالم (ٍبن مريم ـ عليـه الـسالم ـ، ثـم يف كتـاب آخـر احتى مبعث عيسى 
ًيقرر أن ما أسامه توحيدا مل يكن توحيـدا) وأباطيل خصومه مل يكـن يف هـذه : ( يقـول؛ً

  !!)2()العقيدة إيامن بالتوحيد
ه غاية التنزيه يف التوحيد إله الفراعنة، الذي يعترب عبادت) آتون(ًومرتدد أيضا يف أمر 

مل ) آتون(يرى أن عبادة ) حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه(، ففي كتاب )اهللا(يف كتاب 
 !!)3(ً بل كانت توحيدا يشوبه يشء من الوثنية،تكن غاية يف التنزيه كام يدعي هو

فكانت فكرة اهللا يف اإلسالم هـي الفكـرة املتممـة ألفكـار : (ٍويف مكان آخر يقول
، وبعـد )4()ة موزعة يف هذه العقائد الدينية ويف املذاهب الفلسفية التي تدور عليهاكثري

                                                
 .133، 123صإبراهيم أبو األنبياء ) 1(
  .)5/61(د اإلسالمية موسوعة العقا) 2(
 . دار الكتاب ـ لبنان.  ط)5/56(موسوعة العقاد اإلسالمية ) 3(
 .52صحقائق اإلسالم وأباطيل خصومه ) 4(
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كيف تسنى لنبي اإلسالم : نختم الكالم عىل العقيدة اإلهلية سائلني: (هذا الكالم يقول
 .)1()!ًأن ينفرد هبذه الدعوة وحيدا يف تاريخ األديان؟

 وما بعدها، وبعـد 127 ص)إبليس( ففي كتاب ؛ٍوردد ذات الكالم يف مكان آخر
يـذكر أن هـذه ) الـشيطان(استعراض للديانات الكتابية الثالث وحـديثها عـن الـرش 

ثـم جـاء اإلسـالم : ( يقـول؛ وأهنا ختمت باإلسالم،الديانات كانت متوالية ومتطورة
 .)2()فبسط عىل الوجود كله وحدة ال مثنوية فيها عىل وجه من الوجوه

َّس العقاد أوجـده البعـد عـن الـنص الـرشعي، أو وهذا خطأ يف التصور عند عبا
َّباألحرى عن فهم النص الرشعي كام ينبغي، أوجد هذا اخللل عند عباس العقاد القول 
ًبتطور العقائد كام تطورت الصناعات، فاإلسالم مل ينفرد وحيدا بالدعوة، بل اإلسـالم 

..  اهللا عليهم أمجعـنيهو دين اهللا الذي ارتضاه للناس أمجعني من آدم إىل حممد صلوات
ًودين اهللا هو اإلسالم، بعث به رسله مجيعا، فنحن نعتقد أن األنبياء مجيعـا كـانوا عـىل  ً
اإلسالم الذي هو االستسالم هللا وحده ال رشيك له، الذي هو التوحيد، الذي هو ملة 

ون، ٍإبراهيم، فكل األنبياء عندنا ـ من آدم إىل حممد صلوات اهللا عليهم أمجعني ـ مـسلم
 . فالدين عندنا واحد وهو اإلسالم، ولكن رشائع خمتلفة

§  ] :  قال اهللا تعاىل؛ عندنا مسلمـ عليه السالم ـإبراهيم    ¦   ¥   ¤         £   ¢  

°   ̄        ®  ¬  «   ª           ©  ¨Z  ]وقال اهللا تعاىل، ]67: آل عمران:  [  l   k  
t   s   r   q    po   n     mZ  ]131: البقرة[. 
                                                

 .83صحقائق اإلسالم وأباطيل خصومه ) 1(
 .128 ص) إبليس( كتاب )2(
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 كام حيكي القرآن  ـً هو وولده إسامعيل قائالـسبحانه وتعاىل ـ كان يدعو اهللا و
>  =<   ?  ]: ـ الكريم   ;   :   9  8   7   6   5   4   3   2   1  

B   A   @Z  ]128: البقرة[. 
¸  ] :ويوسف ـ عليه   السالم ـ كان مسلمـًا   ¶   µ   ´   ³   ²   ±    °  

   Ä   ÃÂ   Á   À  ¿   ¾   ½   ¼      »   º¹  Æ   Å
  ÇZ ]101: يوسف[. 

]: وموسى ـ عليه السالم ـ وقومه        p   o   n   m   l       k  j   i  h   g  
  r           qZ ]84: يونس[،  [  [   Z   YX   W  V  U    T   S       R  Q  P  O 

   _   ^   ] \Z ]126: األعراف[. 

   PO  N    M  L      K  JI  H  G  F  E  D] :ونوح عليه السالم

U  T  S  R  QZ  ]72: يونس[. 

¢  ] :ِوسليامن عليه السالم يف قصة مكاتبته مللكة سبأ جاءت هذه اآليات   ¡   �  
 ¤   £Z ]31: النمل[، [ I   H  G  F   E    D   C   B   A    @Z   

Æ ] ،]38: النمل[   Å   Ä   Ã     Â   Á   À¿          ¾   ½   ¼»   º       ¹   ¸   ¶ Z . 
  .]42: النمل[

F  E  ] : املالئكةه السالم جاء يف وصف بيته عىل لسانولوط علي   D   C   B   A 
GZ   ]36: الذاريات[.  

}       ]: ى قـال اهللا تعالــ؛وكذا احلواريون أتباع عيـسى عليـه الـسالم   z   y  
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¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡        �  ~   }  |Z  ]111: املائدة[. 

"  #  ] :ا بالتوحيدفكل األنبياء كانوا مسلمني، وكل األنبياء أرسلو   !
/    .  -         ,   +   *   )   (   '  &   %  $Z  ]25: األنبياء[،  [  I   H

L   K   J Z   ]١٩: ل عمرانآ.[  
َأنا أوىل الناس بعيسى « :ويف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه قال ِ ِ ِ َّ َ ْ َ ََ

ِابن مريم ىف األوىل واآلخرة َِ َ َ ْ ََ َْ ُ ِ ُ قالوا.»ِ َ كيفَ يا رسـول اهللاِ:َ ُ َ َ ْ َ قـال!؟َ ْاألنبيـاء إخـوة مـن « :َ َِ ٌ ْ ِ ُ َ ِ ْ َ
ٍعالت َّ َّ وأمهاهتم شتى،َ َُ ْ َُّ َ ُ ٌ ودينهم واحد،َ ُِ َِ َْ َ فليس بيننا نب،ُ َ َ ْ َْ َ َ  .»ٌّيَ

ّوالعجيب أن العقاد يعرف هذا، أو مر بتلك احلقيقة، أو مر ت بـه تلـك احلقيقـة، َّ
 !!)1(ها، أو أن يلفها ليحجبها عمن يريدهاَولكنه دار حوهلا وحاول أن يلتف علي

كل املتدينني قبل الدعوة املحمدية موصفون بأهنم مـسلمون كـام جـاء يف : (يقول
a  ]  :؛ قال تعـاىلسورة البقرة   `   _^   ]  \     [   Z   Y                   X      W   V

  j  i   h  g   f  e   dc   bZ ]١٣٠: البقرة[. 
ليه أمانة البحث العلمي، لوصل إىل ما قدمته مت، وهذا واجب ّولو أنه مجع اآليات

 .بسهولة ويرس
التفكـري فريـضة (وقبل أن أنرصف أختم هبذه الفقـرة مـن كتـاب عبـاس العقـاد 

من العسري عىل الكثريين من املتدينني املؤمنني باألنبيـاء أن يـذكروا : ( يقول؛)إسالمية
ونه عىل سـائر األديـان التـي ال يعتقـدوهنا، ًأسبابا عقلية لتفضيلهم الدين الذي يعتقد

                                                
 .263صحقائق اإلسالم وأباطيل خصومه ) 1(
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 ،وغاية ما عندهم من التعليل هلذا التفضيل أن يؤمنوا هبذه العقيدة ألهنا عقيـدة نبـيهم
 .)1()وال يؤمنون بالعقائد األخرى ألهنا عقائد أنبياء آخرين ال يؤمنون هبم

 ،لعقـادهذا النص ال حيتاج لتوضيح، فقط أستشهد به عىل أهنا منفـصلة يف رأس ا
وال يدفع هذا االستشهاد كالم العقاد بعـد هـذه الفقـرة يف ذات الفـصل، وإنـام يثبتـه 

وهو مما يتكلم به اليهود والنصارى ـ َويرفعه، فقد أورد بعد ذلك حديث العهد القديم 
 عـن أنبيــاء اهللا، والقــول بـأهنم يــرشبون اخلمــر،  ـعـىل اخــتالف بيـنهم يف تفاصــيل

اهللا ـ ويأمرهم الرب بأن يـضاجعوا الزانيـات، وأن أبنـاءهم ويصارعون الرب ـ تعاىل 
هذه األخبار وما إليها نورد : (يزنون ببناهتم، وأهنم يزنون ببناهتم، وغري ذلك، ثم يقول

 .)2()ما أوردناه وال نناقشه أو نتعرض لنفيه وإثباته
   :النبوة واألنبیاء عند عباس العقاد: المبحث الثاني

، أو املدن التي تكون قريبة من )3(ياء بعثوا يف مدن القوافل فقطعند العقاد أن األنب
َّوعند العقاد أن املدن املتصلة ذات احلضارات .  حيث ختتلط البداوة باحلضارةالصحراء

أو بـاألدق .. القديمة ال تصلح لدعوة األنبياء، فقـط يظهـر يف املـدن الكبـرية الكهـان
 ! !يصلح هلا الكهان وال يصلح هلا األنبياء

فليست دعوى النبوة بالدعوة التي تشيع وجتتذب إليها األسامع يف مواطن : ( يقول
                                                

 .915ص  )1(
 .922ص  )2(
، 123، وذكر ذلك يف كتابه حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه ص 140إبراهيم صأبو األنبياء )  3(

124. 
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احلضارة القديمة بعد استقرار العمران فيهـا بعاداتـه وآفاتـه مئـات الـسنني أو ألـوف 
وإذا شاع الفساد يف مواطن احلضارة فاملسألة يف هـذه احلالـة مـسألة تـرشيع ... السنني

ًفليست بالد العمران املتصل مهـدا صـاحلا للرسـالة .. بريوقانون أو مسألة تنظيم وتد ً
  .)1()والنبوة

خترج منهم أو تقـيم .. َّوعند عباس العقاد أن أهل البادية ال يصلحون للرساالت
احلقوق والفضائل وخالئق الصالح واالستقامة التـي ينـرشوهنا (فهم عىل ّبينهم، فتعر

ً فذلك من وراء التخيل فضال عن التفكري ،باسم اإلله ويستمعون وحيها من نذر السامء
فنشأ احلكـامء : (ويؤكد هذا املعنى فيقول! ، هكذا يتكلم العقاد عن أهل البادية)2()فيه

 ومل ينشأ فيهم األنبياء املرسـلون ،والنساك يف الصني واهلند عىل مثال كنفشيوس وبوذا
ًإذ كانــت أمانــة النبــوة املجاهــدة شــيئا غــري ؛والرســل املجاهــدون  أمانــة اإلصــالح ْ

 .)3()والتعليم
َّويؤكد العقاد عىل أن النبوة بدأت يف جنوب العراق حيـث كـان إبـراهيم ـ عليـه 

 فمـن ،ويطرد الرتتيب بزمانه كام يطرد بمكانـه: ( فيقول؛السالم ـ ثم الشام ثم احلجاز
سـة،  أو بيت املقدس، إىل مدن خليج العقبة إىل مدينة احلجاز املقد)4(شور إىل حربونآ

ً ويقول بعد ذلك مستنتجا ومؤكدا.)وعندها هناية املطاف وإننا لـو سـلكنا التـاريخ : (ً
ًالديني طردا وعكسا، ثم سلكناه عكسا وطردا، ملا كان له من مسلك أقوم وأثبت مـن  ًً ً

                                                
 .142، 141أبو األنبياء إبراهيم عليه السالم ص )  1(
 .144أبو األنبياء إبراهيم ص )  2(
 .150، 149أبو األنبياء إبراهيم ص )  3(
 .هي مدينة اخلليل عليه السالم)  4(
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 ). يف جنوب العراق ومكة يف وسط احلجاز»أور«بدايته وهنايته بني 
  !ماذا یحدث؟

الل العقاد عىل وجود اخلليل إبـراهيم ـ عليـه الـسالم ـ هذا الكالم يف سياق استد
، فـراح ا  تارخييـاًيريد أن يرد أقوال العلامنيني الذين ال يؤمنون باملصادر الدينية مـصدر

العقلية ـ بزعمه ـ عىل أن األنبياء كانوا ) البدهييات(، وأن )احلفريات(حيدثهم بأن علم 
تلك املدن التي تكون عىل مقربة من .. وة باحلضارةباملدن التجارية التي ختتلط فيها البدا

ــث إن مــدن النهــرين )2()مــدين(، و)1()ســدوم(، و)مكــة(الــصحراء  ــة (ُ، وحي دجل
ًكانت مدن قوافل، إذا كان ال بد أن يكون فيهـا أول نبـي، إبـراهيم ـ عليـه ) والفرات
 !! السالم ـ 
ط يف كنهـه وسـاقط يف ل هبذا عىل وجود إبراهيم عليه السالم، وهو دليل ساقّيدل

حمله الذي يوجه إليه، ومنقوص أينام نظرت إليه، وال يعنيني مناقشة العقـاد مـن هـذه 
 .الناحية، وإنام فقط أردت أن أبني نظرة الرجل للنبوة واألنبياء من خالل هذا الطرح

َّوالحظ أن العقاد يرى أن األنبياء ال يصلحون إال هلـذه املـدن، وال يـصلحون ال 
 !!  وال للمدن الكبرية ذات احلضارةللبادية

غـري ) ديانـات(ويرى العقاد أن هناك نـوعني مـن الـديانات، ديانـات األنبيـاء و
                                                

 وهو الندم مع غم، ويرضب بقاضيها املثـل ،دوم فعول من السدممدينة لوط عليه السالم، وس) 1(
 .)3/200(معجم البلدان . يف اجلور

مدينة شعيب عليه السالم، وسميت باسم الشعب الذي يسكنها، بني مديان بن إبراهيم عليـه )  2(
 .السالم
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، ويرصح ـ يف )ديانات غري كتابية(و) ديانات كتابية(ًاألنبياء، أو كام يسميها هو أحيانا 
 الكتابيـة، ًحتديـدا ـ أن الوثنيـة عنـده هـي الـديانات غـري) اهللا(وكتابه ) إبليس(كتابه 

هـي الـديانات ) ملسو هيلع هللا ىلصإبـراهيم وموسـى وعيـسى وحممـد (وديانات األنبياء املعـروفني 
ًكانت دهـرا طـويال قبـل ) الوثنية(، فعنده الديانات غري الكتابية امالكتابية ويرتب بينه ً

واالختالف بينها وبني الـديانات  (:، ويقارن بينهام فيقول)1()ديانات األنبياء(الكتابية 
النبي ال يعينه أحد وال ينبعث بأمر أحد، ولكنه ينبعث بباعث واحـد مـن األخرى أن 

 .)2()وحي ضمريه ووحي خالقه
 فيذكر أن الكاهن يعـني والنبـي ال يعـني، ويـذكر أن ؛ويقارن بني النبي والكاهن

الكاهن وجهته نظام املجتمع وتقاليد الدولة وما إليها من الظواهر أو الواجبات العامة، 
 وأضف إىل ذلك ما تقدم من أن النبي يبعث يف مدن !!)3(ه رسيرة اإلنسانوالنبي وجهت

وأضف إىل ذلـك مـا !! ّالقوافل، أما الكهان فيبعثون يف املدن الكربى ذات احلضارات
، )ًإذ كانت أمانة النبوة املجاهدة شيئا غري أمانـة اإلصـالح والتعلـيم: (أشار إليه بقوله

 . والتعليمٍفاألنبياء ليشء آخر غري اإلصالح
وهذا الكالم ال جتده وال تسمع به إال عند العقاد، ال يقول به مـسلم وال نـرصاين 

ًبل وال وثني، فقط تسمعه مـن العقـاد املتفـرد دائـام، وال تتعـب نفـسك .. وال هيودي َّ
                                                

 املـذكورة ح يف الـصفحةّ عىل الزمن، ورصً، وقد رتب كتابه بناء86ص) إبليس(كتاب : انظر)  1(
!! بالرتتيب، وهو ينطبق مع ما يتكلم به العقاد من تطور الديانات كام تطـورت املعيـشة ) 86(

 . وكله كذب، والبيان يف النص أعاله
 .179يف صذاته ، وأكد املعنى 157ص )  2(
 .158، 157إبراهيم أبو األنبياء ص )  3(
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ًبالبحث عن مصدره فلن جتد، إنه العقاد جهده يف الغريب املريب، ولذا جتد ختبيطـا ال 
 !ء به؟تدري من أين جا

ــت موجــودة يف الباديــة ويف احلــرض يف املــدن الكــربى ويف املــدن .. الكهانــة كان
عند العـرب وعنـد اهلنـود وعنـد الرومـان .. َّالصغرى، يف كل مكان حل فيه اإلنسان 

َّوعند أهل اليونان وأهل السودان، وليس فقـط يف املـدن الكـربى كـام ادعـى العقـاد، 
فراعنة واحلضارات القديمة يعرفهم ويكتب عنهم كل وكهان اجلزيرة العربية، وكهان ال
 !!َّمن خط بيدين أو تكلم بلسان

 .ٍواألنبياء عمت دعوهتم اجلميع، مل ترتك بيت مدر وال وبر إال دخلته
ومن قبله !! ُ وموسى ـ عليه السالم ـ بعث يف أقوى حضارة يف زمانه حيث الكهان

 وهود عليه الـسالم بعـث يف قـوم ،ًيضاإبراهيم عليه السالم كان يف بلد ذات حضارة أ
هود وكانوا يبنون بكل ريع آية يعبثون، ويتخذون مصانع لعلهم خيلدون، وإذا بطشوا 

فلـيس . إلـخ.. .ًبطشوا جبارين، وصالح كان يف قوم ينحتون من اجلبال بيوتا فـارهني
َّبصحيح أن ما يذهب إليه العقاد من أن الرسـاالت حمـصورة وحمـدودة بحـدود مـدن 

 !!القوافل، ال مدن احلضارات
U]  :واهللا يقول  T S  R     Q  P O N  ML  K  J  I  H Z  ] فاطر :

ON ] : ، واهللا يقول]٢٤  M  L  K  J  I H  G  F E D
 _         ^  ]  \  [ Z  YX  W  V U  T  S  R  Q P

b  a  ` Z ] 1 ] : ، واهللا يقول]36: النحل  0 /   .  -, +  *  )
?  > =     < ;  :9  8  7 6  5 43  2  Z] ٤٤: نوناملؤم[ ،
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®]  :واهللا يقول    ¬  «  ª © ¨  §  ¦     ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~         } Z  
I]  ]٩ – ٨: امللك[  H  G  F  ED  C    B Z ] واهللا يقول ]٧: الرعد ، [ _

ba  ` Z ] ٤٧: يونس[ . 
لية من األنبياء، وأن اكل هذا والعقاد يردد يف أكثر من مكان بأن هناك جمتمعات خ

 !!ل، والكهان والسحرة للمدن ذات احلضاراتاألنبياء فقط ملدن القواف
ٌاك أثـيم، تتنـزل عليـه ّوحال الكاهن ال حيتاج لبيان، فحاله كام وصـفه خالقـه أفـ

ــشياطني،  ¢] ال  ¡  �    ~  } |  { z  y  x  w v  u Z)1( ] ــشعراء : ال
 .ٌ والكهان هم سدنة األصنام، طواغيت يتحاكم الناس إليهم]٢٢٢ – ٢٢١

ومن عجيب االستقصاء أن القرآن الكريم قد : ( يقول؛نواعوعند العقاد أن النبوة أ
ً فلم يدع منهـا نوعـا واحـدا يعرفـه اليـوم أصـحاب ،أحىص النبوات الغابرة بأنواعها ً

املقارنة بني األديان، ومن تلك األنواع نبوءة السحر ونبوءة الرؤيـا واألحـالم ونبـوءة 
 .)2()جيم وطوالع األفالكالكهانة ونبوءة اجلذب أو اجلنون املقدس ونبوءة التن

النبوة اإلسالمية جـاءت مـصححة متممـة لكـل مـا (ويقرر يف ذات الصفحة أن 
 )!!تقدمها من فكرة عن النبوة

ــة والــسحر والــشعوذة  ــه اإلســالم للكهان وال أدري أي تتمــيم هــذا الــذي فعل
 !!وأصحاب املنامات

                                                
 . نذكر الطربي وغريه أن املقصود باآلية هنا هم الكها) 1(
 .)5/73(حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه من موسوعة العقاد اإلسالمية ) 2(
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 ،)الطـرق الـصوفيةدراويـش (َّوالعقاد يقول بأن األنبياء كانوا أشبه مـا يكـون بــ
اصطنعوا من الرياضة يف مجاعتهم ما يصطنعه هؤالء الدراويش من التوسل إىل حالة (و

كانـت ( وأن النبـوة ،)اجلذب تارة بتعذيب اجلسد، وتارة باالسـتامع إىل آالت الطـرب
، وأن بني إرسائيل صـربوا علـيهم ليـستفيدوا )صناعة وراثية يتلقاها األبناء من اآلباء

مل  (:ً ثـم يقـول مـستنبطا.)1()لكشف عن اخلبايا واإلنذار بالكوارث املتوقعةا(منهم يف 
تكن النبوة عند القوم يف هذه العهود إال صناعة مرادفـة لـصناعة التنجـيم أو لـصناعة 

 . )2()الفراسة املنذرة بالكوارث املتوقعة
وة بني ويتلخص تاريخ النب: (ًويقول ملخصا حلال النبوة واألنبياء يف بني إرسائيل

إهنم قد اسـتعاروا فكـرة النبـوة مـن جـرياهنم : بني إرسائيل إذن يف كلامت معدودات
صادق عىل عهد إبراهيم اخلليل، وظهر فيهم بعد ذلـك   ملكيفيهمالعرب الذين ظهر 

 ففهموا من النبوة معنى غري معنـى الرؤيـة والعرافـة والـسحر ،أيوب وبلعام وشعيب
مون من جرياهنم إىل أن أتى موسى الكليم الـذي تتلمـذ  وأهنم ما زالوا يتعل،والتنجيم

 نبي مدين قبل جهره بدعوته وبعد أن جهر هبذه الدعوة يف مرص وخرج بقومه  محيةعىل
 .)3()منها إىل أرض كنعان، ولكنهم أخذوها وسلموها فنقصوا منها ومل يزيدوها

ألنبياء مجيعهم عنـده، ، فهو أبو ا)4(َّوالنبوة عند العقاد بدأت بإبراهيم عليه السالم
                                                

 .77 ، 76املصدر السابق ص) 1(
 .80 صهحقائق اإلسالم وأباطيل خصوم) 2(
 .82حقائق اإلسالم ص ) 3(
يـذكر أن ) يف طريق األديان الكتابية( يف بداية فصل 83 ففي كتاب إبليس ص؛وهو مضطرب) 4(

 !!لكتابية ـ كام يسميها ـ هي ديانة التوراةأول الديانات ا



  
  

  

 

72 


 

بمعنى أنه كان أوهلم، وال أنبياء عنده إال عدد قليل من ذرية إبراهيم ـ عليـه الـسالم ـ 
 ).مدن القوافل(يعدون عىل أصابع اليد الواحدة هم من كانوا يف 

َّوعند عباس العقاد أن كل األنبياء كانوا من أوالد إبراهيم ويف ذرية إبراهيم عليـه 
ٍ، ويف مكـان )1(ا، فعند العقاد أن اهللا اختص األمم الـسامية بـالنبواتالسالم فقط بعثو

 .)2()أما ديانات األنبياء فال وجود هلا يف غري الساللة العربية (:آخر خيصص أكثر فيقول
وهذا الكالم صحيح إذا كان احلديث عىل ما بعد إبراهيم عليه السالم، فاهللا يقول 

 [ s r  qp  o  n  m  l  k  j i h  g  f  e d
w    v  u t Z ] ولكن العقاد من تلقاء نفسه يتحدث بأن مل ]٢٧: العنكبوت ،

َتكن نبوة قبل إبراهيم عليه السالم، فهم أنه أبو األنبياء، بمعنى أوهلم وكلهم حلقوا به  ِ َ
ًإذ هم أبناؤه، وهذا خطأ، وقد سبق أن بينا أن آدم عليه السالم كان نبيا مكلام، ويف  ً ْ

O ]  :ا يه السالم كان نبيالتنزيل أن إدريس عل          N     M LK J I H
PQZ ] وهو قبل إبراهيم عليه السالم، ويف التنزيل أن نوحا ـ عليه ]٥٦: مريم ،ً

' )] ًالسالم ـ كان نبيا،   &      %   $  #    "  ! Z ] ويف التنزيل ]١٦٣: النساء ،
 .عليه السالمهود وصالح عليهام السالم كانوا أنبياء وكانوا قبل إبراهيم 

ً بل كان عـددهم كثـريا، ويف احلـديث ، كام يزعم العقادًومل يكن عدد األنبياء قليال
َقالعن أيب ذر ريض اهللا عنه  ُقلت: َ ْ َ يا رسول اهللاِ:ُ ُ َ ِ كم وىف عـدة األنبيـاء,َ َ َِ ْ ُ ََّ ْ ِ َّ ْ َ قـال!؟َ ُمائـة «: َ َ ِ

ًألف وأربعة وعرشون ألفا ْ َْ َ ََ ُ ْ ٌِ ٍَ َ َ ْ الرسل من ،َْ ِ ُ ُ ًذلك ثالثامئة ومخسة عرش مجا غفرياُّ َِ ٍ َِ َ َ ََ َ َ َ ُ ََ ْ َ ِ َ  ويف القرآن .»َ
                                                

 .138إبراهيم أبو األنبياء ص) 1(
 .179، وأكد ذات املعنى يف ص 157ص ) 2(
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الكريم عدد غري قليل من أنبياء اهللا موزعون عىل جنبـات املعمـورة، يف اجلنـوب عـاد 
 ومدين باألردن ،ً وثمود يف أعايل احلجاز شامل املدينة املنورة حاليا،ًبسلطنة عامن حاليا

إلخ،  ... ًت البحر امليت حاليا، وموسى عليه السالم بمرص وقوم لوط باألردن حت،ًحاليا
 !!بزعمه) مدن القوافل(ًا بسيطا، هم من أرسلوا يف ًوالعقاد جيعلهم عدد

ويشء غريب عجيب يرص عليه العقاد، وهو نبوة غاندي اهلندي عابد البقرة، هـو 
قد رشح العقـاد ديـن ، و»المهساا«ا عند العقاد يبرش بـ ـ كان غاندي نبيعند العقاد نبي 

 »االمهـسا«هذه هي خالصـة  (:ًغاندي الذي كان يبرش به ثم قال معقبا بعد أن برش هبا
 ؛ بل تستطيع أن )1()كام كان غاندي يبرش هبا أبناء أمته، وأبناء كل أمة تصل إليهم دعوته

 إن العقاد كتب لرشح ملة غاندي، فكالمه عن دينه وليس عن شخصه، واسـم :تقول
اجلديـد بـذكر حـال ) الـدين(ذا هلج ّ بل راح يرو،الذي اختاره يدل عىل ذلكالكتاب 

 ). رسول السالم) (غاندي(أوروبا وقد وعت الدرس وآمنت بمبادئ 
 .ولو أن الرشيعة حارضة يف ذهن العقاد ما ريض هبذا: أقول

العقاد يصدق ما يعرض عليه، أو يصدق ما يتكلم بـه املنحرفـون مـن النـصارى 
واليهود عن معتقداهتم، ويتكئ عليه ويستدل به أو يناقشه أو يعرضه علينا، والوثنيني 

فعل هذا مع اليهود، وفعل هذا مع النصارى، ومع البوذيني، ومـع قـدامى املـرصيني، 
 !!واألفارقة الوثنيني، وفعل هذا مع غاندي اهلندي عابد البقرة

دهم، ولـك أن  للجميع، أو ال يناقشهم نقاش معرتض عـىل عقائـاًفتجده مصدق
ستجد فيه اليشء الكثري من هذا وهـو يـتكلم عـن ) اهللا(وكتاب ) إبليس(تتدبر كتاب 

                                                
 .98انظر كتابه عن غاندي ص) 1(
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 . الديانات األخرى
يتكلم عن الديانات األخرى بام يقدمه هبا أصحاهبا دون أن ينقضها، فيعرض كالم 
غاندي عن أمه البقـرة، ويعـرض أفكـار غانـدي، ويعلـن احرتامـه هلـا، وإن كـان ال 

 !!يوافقها
 . ويعرض ما تكلمت به هيود عن أنبياء العهد القديم وكأنه حقيقة حياكمهم إليه

ال يرى العقاد التناقض بني هذه العقائد والدين اإلسالمي، وال يشجب العقاد عىل 
 ذلك أن الدفاع عن العقيدة اإلسالمية أو النكري عىل غريها مـن العقائـد ؛تلك العقائد

 ويأتيك كشفٌ لقضية العقاد األوىل التي يدافع عنها .وىلاملضادة هلا ليس هو قضيته األ
 . ونحن نتكلم عن العبقريات إن شاء اهللا تعاىل وبحوله وقوته

   :إنكار المعجزات

مل يقدم معجزة ملن سألوه إياها ملسو هيلع هللا ىلص عىل أن النبي ، ويستدل )1(والعقاد ينكر املعجزة
] ] : بقول اهللا تعاىل يف مكة  Z Y  X  W  V  U T  S R Q  P  O

 j        i h  g  f e d c  b  a  `  _  ^ ]  \
 |  { z  y x  w  v u t  s r  q  p  o  n  m       l  k
 °  ¯  ®     ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥       ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }
 Å         Ä  Ã Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º ¹  ¸  ¶ µ  ´ ³  ²  ±

                                                
:  ومـا بعـدها، وانظـر73ص) حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه(فصل العقائد يف كتابه : انظر) 1(

 ). ة إسالميةالتفكري فريض(فصل املعجزة يف كتابه 
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Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë Ê  É  È  Ç  Æ Z . 
 ]٩٥ – ٩٠: اإلرساء[

َكسفت الشمس عىل :  اهللا عنه ـويستدل عىل ذلك بحديث املغرية بن شعبة ـ ريض َ ُْ ْ ََّ ََ
ِعهد رسول اهللاِ ُ َ ِ ْ ُيوم مات إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلص َ َ َ َِ ْ ْ َِ اس،َ ُ فقال النَّ َ َ َ كسفت الـشمس ملـوت إبـراهيم:َ َ ْ َِ ْ ْ ُِ ِ ِ َ َّ َْ َ، 
ُفقال رسول اهللاِ َُ َ َ ِإن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته« : ملسو هيلع هللا ىلصَ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ ََ َ ْ َ ََ ِ َ َ َّْ َ ْ َّ ْإذا رأيتم َ ف،ِ ْ َُ َ َ ِ

ُفصلوا وادعوا اهللاَ ْ َ َُّ َ«)1(.  
راسخة شاخمة يف كل مكان من كتاب اهللا ومـن .. وال دليل يف هذا، واملعجزة ثابتة

 . ُّيعرفها العمي والصمملسو هيلع هللا ىلص سنة رسوله 
إنكار العقاد للمعجزة فرع عىل إنكاره الوحي من اهللا ألنبيائه، فالنبي عنـد عبـاس 

 !! ، ولذا أنكرهاوثبوت املعجزة هيدم بيت العقاد من قواعده، )عبقري.. (العقاد برش
عـىل ..  هـي األمـارة العقليـة عـىل النبـوة ـويدخل فيها ضمنًا اإلنباء بغيـبـ املعجزة 

 ،الوحي، واملعجزة هي الثابت الذي نتحاكم إليه يف القول بأن هذا نبـي أو لـيس بنبـي
 ستأيت دليل عـىل أنـه عـىل عالقـة فتأييد النبي بمعجزات وإخباره عن غيبيات أتت أو

كثـرية بالكـاد ملسو هيلع هللا ىلص برب األرض والسموات، عالم الغيوب سبحانه، ومعجزات النبي 
القرآن أول معجزاتــه، فــ ؛ًكثــرية أيــضا ال تكــاد حتــىصملسو هيلع هللا ىلص حتــىص، ونبــوءات النبــي 

، وعـدد مـن )3(، وانـشق لـه القمـر)2(واجلامدات نطقت بني يديه وشهدت له بالرسالة
                                                

 .985برقم البخاري  )1(
 ).4222(، ومسلم حديث )3579(البخاري حديث ) 2(
 ).5010(، ومسلم حديث )3636(البخاري حديث ) 3(
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ِّ، والطعام كثر بربكته عـدة مـرات )1(ئه أو بلمسة يده أو بتفلة من فمه بدعائاملرىض بر ُ
، والشاة العجوز التـي ال تلـد حلبـت )2(يوم األحزاب ويوم تبوك ويوم عمرة القضاء

َّ، واجلـذع حـن )4(، واملـاء نبـع مـن بـني أصـابعه)3(ّحني مس رضعهـا بيـده الـرشيفة
 . حيحةوغري هذا كثري يف كتب السنة الص... )5(لفراقه

 وأنبأ عديا بأن اهللا سيتم هذا األمر حتى يصري الراكب ال خيشى إال اهللا والذئب عىل 
ً، وأن اهللا سيفتح الشام واليمن والعراق، وأن نفـرا مـن أصـحابه سـيخرجون )6(غنمه

ً، وأن عامرا تقتله الف)8(، وأنه إذا هلك كرسى فال كرسى بعده)7(إليها ويدعون املدينة  ئةَّ
، )11(، وأن أصـحابه يقتلـون أميـة بـن خلـف)10(، وأن عمر وعثامن شهيدان)9(الباغية

، ونعى )12(باملدينةملسو هيلع هللا ىلص  ونعى النجايش يف اليوم الذي مات فيه وهو باحلبشة ورسول اهللا 
                                                

 ).4423(، ومسلم حديث )2942(البخاري حديث ) 1(
 ).3833(، ومسلم حديث )602(البخاري حديث )  2(
 ).3417(مسند أمحد حديث ) 3(
 ).4224(، ومسلم حديث )3579(البخاري حديث ) 4(
 ).1407(، ومسلم حديث )918(لبخاري حديث ا) 5(
 ).1687( ، ومسلم حديث)3595(البخاري حديث ) 6(
 ).2459( ، ومسلم حديث)1875(البخاري حديث ) 7(
 ).5196(، ومسلم حديث )3120(البخاري حديث ) 8(
 ).5192(، ومسلم حديث )447(البخاري حديث ) 9(
 ).4416( ، ومسلم حديث)3674(حديث البخاري ) 10(
 ).3950(البخاري حديث ) 11(
 ).1580(، ومسلم حديث )1245(البخاري حديث ) 12(
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، وكـان ملسو هيلع هللا ىلص وهو باملدينة  ـًاألردن حالياـ ًجعفر وزيدا وابن رواحة حني قتلوا يف مؤتة 
 .)1(يصف املعركة

 فحكى عن مريم، وعن موسـى وعيـسى، وأهـل مـدين، ؛ايضوأخرب من أنباء امل
واملؤتفكات، وقوم تبع، وأصحاب الرس، وثمود، وعاد، وفرعون، وإخوان لوط، هذا 

 وما حكاه عنهم ال يتوافق يف ،ٌّوهو أمي مل يقرأ ومل يكتب، ومل خيرج من بني شعاب مكة
 أخذ مـنهم، والعقـاد  إنه:قليل أو كثري مع حكايات كتب النصارى واليهود حتى يقال

  .يعرف هذا ويتكلم به يف كتابه حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه
وإنكار العقاد للمعجزة دليل عىل إمهاله للـنص الـرشعي وعـدم االلتفـات إليـه، 

ّ بنا ويأيت مرارا إن شاء اهللا وقدّوهذا متكرر مر  . رً
و إرصار، ولـيس وإنكار العقاد للمعجزة تكرر يف أكثر من مكان من مؤلفاته، فهـ

ًكالما عابرا ً . 
وإنكار العقاد للمعجزة كالطفل يمـد يديـه للـسامء ليحجـب عـن النـاس ضـوء 

 !! وأنى. .الشمس
 

dfdf  

                                                
 ).1246(البخاري حديث ) 1(
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  موقف عباس العقاد من النصرانیة 

  :عباس العقاد یدافع عن بولس: ألولالمبحث ا
ُ فيه خمالف َالم ـ أرسل إىل بنـي إرسائيـل، وبقـي َ أن املسيح ـ عليه الساًمما ال أعرف ِ ْ ُ

َبينهم إىل أن رفعـه اهللا إليـه، ومل يـدع غـريهم إىل اهللا ُاملـسيح ـ عليـه الـسالم ـ َ وأمـر ،ُ
ٌاحلواريني بالبقاء بني بني إرسائيل وأن ال خيرجوا من بينهم؛ وهذا رصيح يف كتاهبم  جاء َ

َإىل «:عىل لسان املسيح ـ عليه السالم ـ يف كتاهبم ـ  ٍ طريـق أمـم ال متـضوا، وإىل مدينَـة ِ ِ َ ْ ََ ِ َ ُ َ ٍ ََ ُ ِ ِ
ُللسامريني ال تدخلوا َُ ْ َ َ ِّ ِ ِ ِبل اذهبوا باحلري إىل خراف بيت إرسائيـل الـضالة، َِّ ِ ِ ِ َِّ َ َّْ َ ْ َ َِ ِْ َ ِّ ُ ََ ِ ِ َ ْ ، وكـان )1(»ِ

ِمل أرسل إال إىل خراف بيت إرسائيل الضالة«: يقول ِ ِ ِ َِّ َ َّ ْ ََّ َ ْ َ َ ِْ ِ ِْ َ َ ُ ْ«)2(. 

ًده يف كتاب ربنا القرآن العظيم الذي حفظه عباس العقاد صغرياوهو ما نج ُ ُ َ َُّ َ ِ ِ: [  !
  3   2    1  0  /  .  -    ,       +  *  )  (  '  &  %   $  #  "

  @    ?  >  =  <  ;   :  98  7  6  5  4  AZ ]6: الصف[ . 
مـن بعـده، يف َوهو ما نجده يف سرية املسيح ـ عليه السالم ـ ويف سـرية احلـواريني 

ُكتاهبم هم الذي بني أيدهيم، فلم خيرج املـسيح ـ عليـه الـسالمـ  وال تالميـذه إىل غـري 
 . خراف بني إرسائيل الضالة

                                                
 .)6، 5: 10متى ) (1(
 .)24، 21: 15: متى( )2(
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ًوبعد رفع املسيح ـ عليـه الـسالم ـ مبـارشة، جـاء أحـد نـشطاء اليهـود وداريس 
س ـ بـول(وهـو  الفلسفة عىل يد أكرب معلميها وأشهر من عرف بعداواتـه للحـواريني،

ً بدين جديد، خيتلف متاما عام عـاش عليـه املـسيح ـ عليـه الـسالم ـ ودعـا )1()شاؤول ٍ
َّ بدل كل يشء..التالميذ إليه، وتركهم عليه َّ. 

هو الذي افرتى ألوهية املسيح ـ عليه السالم ـ وقد عاش املسيح ـ عليـه الـسالم ـ 
ًعبدا رسوال مل يقل مرة ً أحدا لعبادته، وال عبده اا، وال دعًنه هو اهللا أو ابن اهللا متجسدإ :ًً

ٍأحد من تالميذه، بل كان يصيل كثريا، ويبتهل إىل اهللا كثريا، وكلام أراد فعل معجزة رفع  ً ً ٌ
  .ه إىل السامء يستغيث باهللا موالنا وموالهيعين

ًوهو الذي جعلها دعوة عامة، وكانت خاصة ببني إرسائيل ً. 
 وجعل النجـاة بـاإليامن  ـليه السالمرشيعة موسى عـ وهو الذي نقض الناموس 

ِ ومل تكن بغري اعتقاد اجلنان وقول اللسان وعمل األركان،)التصديق أو املعرفة( ِ ِ. 
ونّوهو الذي حر تنُ ون، وخيْ ِم اخلتان، وكان املسيح خمتتنًا وكان التالميذ خمتتنُ َ َ ْ ُ. 

ٍوهو وأتباعه الذين أمهلوا احلديث عن اليوم اآلخر وجعلوه كلامت  جمملة ال ترسم َ
ًصورة تفصيلية، بل صورة جمملة ال تؤثر يف العمل  ً ، وكـان املـسيح ـ عليـه )الـسلوك(ً

ٍالسالم ـ وكل األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ يتكلمون عن اليوم اآلخر بكثري مـن 
ٌالتفاصيل، وجيعلون النجاة فيه باألعامل، وهذا رصيح يف كتاهبم الذي بني أيدهيم، فمام 

َودين األموات ... « :بونه للمسيح ـ عليه السالم ـ يف الرؤيا اإلصحاح العرشينينس َْ َ َّمما ِ ِ
                                                

بمعنـى ) بـولس(طالب، ثم سمى نفسه بعد ذلك بـال وتعني ،اسمه احلقيقي شاول أو شاؤول )1(
 !!ًتواضعا: يقول ؛حقري
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ْهو مكتوب يف األسفار بحسب أعامهلم َ َ ْ َِِ ْ َ ِ َ ٌ َِ ِ َِ َ ُ ْ ، ويف رؤيا يوحنا الالهـويت اإلصـحاح الثـاين »ُ
ِوها أنا آيت رسيعا وأجريت معي ألجازي كل واح«: والعرشين َِ َ َ ْ َ ً ََّ ُ ِ ُ َ َ َِ ُِ َِ َ ُكام يكون عملهٍد َ َُ َ ََ ُ ُ  ويف ،»َ

ِال تتعجبوا من هذا، فإنه تأيت ساعة فيها يسمع مجيـع الـذين يف « :]29، 28: 5[يوحنا  َ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ َّ َِ ِ ِ َِّ ََ ََ ْ ٌَ َ َِ ْ َ َّ َ َِ
ُالقبور صوته،  ْ َ َُ ِ ُ ُفيخرج الذين فعلوا الصاحلات إىل قيامة احلياة، والذين عملْ َّ ْ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َّ َ َ ُ ََ َ َ َُ ِ َ ِوا السيئات َْ َ ِّ َّ

ونة ِإىل قيامة الدينُ ِ َِ َّْ ََ َ ِ«. 
ٌقبور ونشور، وصحفٌ لألعامل ينظر ما فيها ثم يكون اجلزاء : الحظ كالذي عندنا ٌ

ٍمخـر يف اجلنـان .. َّعىل حسبه، ويف أماكن أخرى يتكلم املسيح عن لذات يناهلا عنـد اهللا
َّ أق« :)25: 24: مرقص( يف ؛يرشبه عند الرمحن ُاحلق َ َ ْول لكـمْ ُ َ ْإين ال أرشب بعـد مـن : ُ ْ َ ُِ ُ َْ َ َ ِّ ِ

ِنتاج الكرمة إىل ذلك اليوم حينَام أرشبه جديدا يف ملكوت اهللاِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ ْ َْ َ َ ِْ ً ْ ََ ُ ُ ْ ََ َ ِ َ َ ِِ«. 
ٍ وحاولوا طمـس كـل حـديث عـن اليـوم  ـَبولس ومن تبعهـ وجاء هؤالء القوم  ِّ

ًاآلخر، وجعلوه كالما جممال   .)1( ال يدفع وال يردعً

ٍكـأنام بإنـسان ( :بولس هو الذي تكلم عن وراثة اخلطيئة مـن آدم عليـه الـسالمو َ َْ َِّ ِ َ َ
ِواحد دخلت اخلطية إىل العامل ََ ْ ْ ََ َّ َ َ َِ ُ ِ ِ ٍ أجرة اخلطية (وأرص بولس عىل أن   .)]5/12(رومية [ )َِ

، وغري هذا نجده يف كتـاهبم بعهديـه القـديم واجلديـد، ])6/23(رومية [ )هي موت
، وكتاهبم ])18/20(حزقيال [ )البار عليه يكون، ورش الرشير عليه يكونبر (فعندهم 

يتحدث عن أبرار كانوا يف القديم، وأبرار يف كل زمان ـ كاألطفال ـ  واملـسيح يعظهـم 
                                                

 تعريف الناس باهللا، وتعريف :ِبعد تدقيق ٍ وحتقيق وجدت أن اخلطاب الدعوي يرتكز عىل شيئني )1(
الناس بدار الثواب والعقاب، واخلطاب اجلاهيل يرتكز عىل إفساد معرفة الناس برهبم وبام أعد 

كـل .. املنحـرفني تفصيالت عـن اليـوم اآلخـر عنـد ةللطائعني منهم والعاصني، لذا ال جتد أي
 . وما عدا ذلك تفريعات عىل ذلك،املنحرفني
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عن التجسد .. بالذبح وعمل احلسنات لتغفر خطاياهم، وجاء بولس وتكلم عن الفداء
 . والصلب من أجل الفداء 

ـ  عـىل يـد إن كل ما تراه عي نك اآلن يف النرصانية جاء بعد املسيح ـ عليـه الـسالم
َّك اآلن أتباع بولس وعبـاد املـسيح، ي فهؤالء الذين تراهم أمام عين؛بولس واملتبعني له

 !!ِوليسوا بعبيد اهللاِ أتباع املسيح
ك اآلن ال يتفق مع تعاليم املسيح ـ عليه السالم ـ التي يف كتـاهبم ا وكل ما تراه عين

 !!مه
ًك اآلن وقف له تالميذ املسيح ـ عليه السالم ـ ورفـضوه رفـضا ا وكل ما تراه عين

 !!ا تام
وعـىل .. ٍأن تالميذ املسيح كانوا عىل عداء تـام) بولس(ويعلم الذين جيادلون عن 

ُوعىل النقيض متاما مما يفعله بولس، ومل يتبعه إال واحد منهم.. ٍرفض تام ُ ً خرج معـه .. ِ
ًنفض منه يديه وتربأ منه عىل املأل، وكتب كتابا ًواعظا ثم  َ َ ُيثبت فيه تلك ) إنجيل برنابا(َ
 !! وقد تنكروا له وحاولوا أن خيفوه،الرباءة

ِون كتاب النصارى أن بولس زار تالميذ املسيح ـ عليه السالم ـ ؤويعلم الذين يقر َ َ
ملرتني خـالفوه، وذكـر يف بيت املقدس مرتني وعرض عليهم ما افرتاه يف دين اهللا، ويف ا

َّ، وحني يأس منهم سبهم وشتمهم بألفاظ )9 ـ 1: 2غالطية  (هو بنفسه خمالفتهم له يف
ال يفهمـون (و) فعلة الـرش(و) كالب(و) كذبة (:قبيحة ال خترج من تقي، يقول عنهم

 !!)1()ًشيئا
                                                

 .)5 ـ 3: 6 (1، و تيميثاوس)20ـ2: فيليبي( )1(
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  !ما شأن عّباس العقَّاد بھذا الكالم؟
ًس العقاد جيعلهم سواءكل هذا التضاد، وعبا.. كل هذا االختالف َّ ُ.  

 كلهم تالميذ املسيح ـ عليه السالم ـ وكلهم انترشوا يف األرض بأمر املسيح :يقول
 !!)1(ـ عليه السالم ـ

ِفبعــد اســتعراض طويــل لعــضالته الفكريــة وجوالتــه االســتطالعية يف الكتــب  ِ ِ ِ ٍ ٍ َ ْ َ
ُالنرصانية، وبعد هتويل األمر للقارئ حتى يكتفي بام يقدمه لـه ِ ِ، يقـول عبـاس العقـاد ِ َّ ُ ُ

: الدعوة املسيحية بعد الـسيد املـسيح كانـت ترجـع إىل مركـزين: (ًملخصا للنرصانية
 ومقره بيت القدس، والثانية ،ى بأخي الربَّاملسم] يعقوب[أحدمها برئاسة جيمس أي 

ً ومقرها خـارج فلـسطني بعيـدا عـن سـلطان هيكـل ،برئاسة بولس الرسول ومريديه
نت شعبة بيت املقدس أقرب إىل املحافظة واحلرص عىل شـعائر العهـد وقد كا. اليهود
 )!!القديم

وظلت الرئاسة عىل العامل املسيحي معقودة هلذه الشعبة املقيمة يف بيـت : (ثم يقول
َّاملقدس حتى هتدم اهليكل وتقوضت مدينة بيت املقدس وتبـددت اجلامعـة يف أطـراف 

 !!)2()التي كانت تعمل يف خارج فلسطنيالبالد، وآلت قيادة الدعوة إىل الشعبة 
ُويعلم العقاد، ويعلم الذين قر ْ ََ ًوا شيئا عن النرصانية، أن املسيح ـ عليه السالم ـ مل ؤَ
                                                

دار الكتـب . ، ومـا بعـدها ط)60، 59/ 5( و،)1/712(موسوعة عباس العقاد اإلسـالمية  )1(
 .لبنان

الطبعة الثانيـة وهي مقدمة . دار الكتب لبنان.  ط)1/556(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  )2(
 .عليه السالم) حياة املسيح( وقد صدرت الطبعة الثانية بعنوان ،)عبقرية املسيح(لكتاب 
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ُّ يرتك دولة بل أفرادا يعدون عدا، تركهم حمسورين مكبوتني خـائفني  :َّ والعقـاد يقـول،ً
 !!ن رياسةبافريقان يتناو

 التالميذ كـانوا اثنـي عـرش، :فساد رأيه؛ مرة يقولوهو مرتدد، وتردده أمارة عىل 
ً ترك املسيح شعبا كثريا:، ومرة يقول كانوا ثامنني:ومرة يقول بل تـرك  :، ومرة يقول)1(ً

شعبتني متوازيتني إحدامها بالداخل واألخرى باخلارج، ويف ذات الكتاب يغري عبـاس 
ومن معه كـان ) بولس( يد العقاد كالمه فيذكر أن التحريف احلاصل يف النرصانية عىل

ًتطورا طبعيا  . من الزمنمدة ، والتطور يعني أنه حدث بعد )2(ً
ًكان تطورا وطبعيا ينقض قولـه األول ) بولس(والقول بأن التغري احلاصل عىل يد  ً

بأن بولس من التالميذ، وأن املسيح ـ عليه السالم ـ ترك شـعبتني متـوازيتني إحـدامها 
 !!)3(واألخرى بالداخل يرتأسها يعقوب أخوه) بولس(باخلارج يرتأسها 

ًكان تطورا وطبعيا غـري صـحيح مـن ) بولس(والقول بأن التغري احلاصل عىل يد  ً
 : ناحيتني

ً أنه مل يكن تعديال بسيطا يف الفروع اقتضته املستجدات بعد أن طال عليهم :األوىل ً
                                                

 عاد يكرر 732ويف صفحة . دار الكتب لبنان. ط) 729/ 1(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  )1(
دري عـالم  وال أ. التالميذ ثامنون، وفوقهم ألوف من املسحيني:ذات الكالم ويزيد عليه، يقول

 !التفرقة ومن أين أتى هبذا العدد؟
 .دار الكتب لبنان. ط) 1/690(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  )2(
 والسبب يف ذلك نص ورد ؛ أم الاًالنصارى خمتلفون يف القول بأن للمسيح ـ عليه السالم ـ أخ )3(

واج املسيح ـ عليه  وخمتلفون يف ز.بأنه أخو الرب) أحد احلواريني(يصف يعقوب ) بولس(عن 
 !!السالم ـ فبعضهم عىل أنه تزوج مريم املجدلية، وخمتلفون يف كل يشء
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ًيال مبـارشا وشـامال األمد وتغري الزمان واقتىض احلال تغـري الفتـوى، وإنـام كـان تبـد ًً
ُومناقضا متاما كام قدمت ًّ ً. 

َ املسيح ـ عليه السالم ـ فبولس :الثاين مؤسس شـعبة (َ أن هذا التغري كاد أن يلحق
ًمن معارصي املسيحـ  عليه السالم ـ يف نفس عمـره تقريبـا، ) َّاخلارج كام يدعي العقاد

 .وبدأ دعوته بعد رفع املسيح ـ عليه السالم ـ بأيام
 !ين التطور الذي يتكلم عنه العقاد؟فأ

ِوحني تراجع كالم عباس العقاد الذي يدلل به عىل صحة أقوال بـولس، أو حـني  ُ
ْتراجع أدلة العقاد التي يتكئ عليها يف موقفه اإلجيايب من بولس ال جتد سوى حفنة من  ِ

َذب وأوذي هو ومن معه وتبعتُع:  يقول؛يف وجه من يقرأ لههبا البيان يلقي  ه ألوف من ِّ
َ، وأهل الباطل ال يتحملون العذاب)1(الناس ِ ُ)2( !! 

وهذا الكالم غري صحيح، فلـم يعـذب بـولس ويـؤذى؛ وجهـده الـذي بذلـه ال 
ًيساوي جهد ناشط يرتأس أرسة دعوية بني طالب املدن اجلامعية، فلم يقاتل عدوا ومل  ٍ َ

ٍينفق ماال، بل كان كذابا متلونا يلبس لكل قوم لبوسهم ً ً َّ ، ومل جيلـد ظهـره أو يؤخـذ )3(ً
ماله، ورضبت عنقه يف هناية حياته بعد أن شاخ دونام تعذيب وترشيد، ومثل هذا النوع 

 .من الناس يقدمون عىل القتل كنوع من الدعاية ألفكارهم
                                                

 .دار الكتب لبنان. ط) 1/714(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  )1(
 .دار الكتب لبنان. ط) 1/558،559(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  )2(
بـصيد الفوائـد وطريـق اإلسـالم ).  تفهـممل أفهـم، ومل يفهـم، ولـن (:انظر إن شئت للكاتب )3(

 .وغريمها
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ً أن بولس القى عذابا شديدا ـ وهو ما ال نعرفه ـ فال يصلح أن ًوإن سلمنا جدال ً
ٍ، فلو أن كل من صرب عىل بالء )بولس(عىل موقفه اإلجيايب من  ًيتكئ العقاد عليه دليال َّ

.. وكرشنا.. بوذا.. ّ وتبعه ألوف من الناس صححنا مذهبه، لصار الكل تقيا مؤمنًا
ًواحلالج وكان جلدا صبورا.. وجنكيز خان .. وحممد بن كرام.. واجلهم بن صفوان ..ً

ٍم متكني حلق أو بَبل ليس ث.. واجلعد بن درهم ٌ ٍاطل بال جلد وجمالدة، وكل هؤالء َّ َ َ ٍ
ß   ]  :تتبعهم املاليني   Þ   Ý    Ü   Û   Ú   ÙZ ]١٠٣: يوسف[ ،

[  ¼   »   º    ¹   ¸  ¶        µ  ´³   ²   ±  °   ¯   ®   ¬   «   ª    ©
  ¾   ½Z ]١١٦: األنعام[. 

ًفتشت كثريا وطويال ًْ ُ َّ فوجدت الرجل يرص عىل  تصويب بولس ..  فيام كتب العقادَ
 هبا ّنه يدفع عن بولس هتمة الكذب التي أقرإحتى ؛ انوا معه من املبدلني لدين اهللاومن ك

بـولس كـان  (:ً يقول العقاد مدافعا عنه؛هؤه وأعداؤعىل نفسه، وشهد هبا عليه أصدقا
  .)1()يتألف القلوب ببعض املجاملة

َّاملسيح ـ عليه السالم ـ وبولس ـ عليه لعنة اهللا ـ مر:  ٌويشء آخر لتـاريخ مـرور ا باُ
نك ال تستطيع أن تدلل عىل وجود املسيح ـ عليه السالم ـ من إ، حتى الكرام يف زماهنام

ٍغري كتب املسلمني، وكل كتاب يتكلم عن املسيح ـ عليه السالم ـ وبولس ـ عليه لعنـة  ُ ِ
 !! اهللا ـ بام يف ذلك كتاب النصارى ال يثبت أمام النقد العلمي

انية بعد قرنني أو يزيد من رفع املسيح ـ عليه الـسالم ـ لنرصاالوثنيون حني دخلوا 
جعلوا ينتقون منها بأهوائهم، وجيء ببولس وتلك الكتابات التي بني أيدهيم من حتت 

                                                
 .دار الكتب لبنان. ط) 1/714(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  )1(
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ركام األيام، فعقيدة النصارى اآلن ظهرت واستقرت بعد قرون من هالك بولس ورفع 
ُبل الذي أظهـر ذلـك وفعلـه املسيح ـ عليه السالم ـ وال عالقة ألي منهام يف ظهورها،  ََّ

ف كاتبـه، عـىل َعـرُحتى الكتابات املنسوبة لبولس منهـا مـا ال ي! هم الرومان الوثنيون
 .وهو أهم األسفار املنسوبة لبولس) سفر أعامل الرسل(سبيل املثال 

 . مهتمهذه هي احلقيقة التي ال جيهلها 
َّاحرتت كثريا وأنا أفكر يف العقاد من أين جاء هبذا  ً وكيـف طوعـت لـه ! الكـالم؟ُ

ّيصور  بولس ـ لعنه اهللا ـ وكأنه جاهـد واجتهـد، وشـد واشـتد حتـى مكـنفسه أن  َّ ن ُ
 كيـف طوعـت لـه !!  وكأنه عىل خطى املسيح ـ عليه السالم ـ باحلق يصيح،للنرصانية

 !نفسه أن يتكلم هبذا الكذب املكشوف؟
بعد ساعات قضيتها بني والتفسري الذي ترتاح له نفيس بعد متعن يف حال الرجل و

ًكتبه هو أن العقاد كتب هذا الكتاب متأخرا بعد أن انترش اسـمه وعـرف النـاس سـعة  َّ
َطالعه، وكان يف زمن ال يقرأ فيه أحد وال يكتب، وحسب أن الناس لن يقرا وا ولـن ؤَِ

 والقراءة فلن يفـتش أحـد وراءه، وبالتـايل لـن يعرفـوا أن ةيكتبوا، وإن تعلموا الكتاب
 !!ل يتكلم من رأسهالرج

َّ لن جتد مربرا غري هذا هلذا اهلراء الذي يتكلم به العقاد ً. 
َّودليل ذلك أن العقاد يف طبعته الثانية للكتاب رد عىل من اعرتضوا عليه بأنه فـتح 

َّال يعرفـون، وحقـر مـن شـأهنم، وألقـى يف  اإلنجيل أكثر من ألف مرة، وأنه يعرف ما
 !!ناقش حججهم أو يعتني بقوهلموجههم تراب البيان دون أن ي
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ًودليل ذلك أيضا أنني سأجد املعرتضني عىل هذه املقاالت فقط يرصخون بصوت 
 !! تعرتض عىل العقاد؟: ٍعال

مع أين أنقل كالمه برقم الصفحة وأناقش بالدليل من كتاب النصارى ومن كتاب 
ٌيل، وستار من الكـرب رصاخ وعو.. وارتقبوا معي لن جتدوا إال ما تركه هلم العقاد. اهللا

 .هذا ما عندهم.. حيتمون خلفه
 : واملقصود بيانه هو

ِـ أن العقاد يدافع عن باطل رصيح بال دليل صحيح أو غري صحيح، فقط بمهـارة  ٍ ٍٍ
تصويب بولس ومن كانوا معه من املبدلني لدين اهللا ثابت ال شك فيه عنـد ، و)1(البيان
 .ّالعقاد

  :ن ألوھیة المسیح المزعومةموقف العقاد م: المبحث الثاني
نـه هـو اهللا، أو ابـن اهللا، ثـم هـم إالنصارى يقولون عن املسيح ـ عليـه الـسالم ـ 

هل كان حال معيشته بني ـ  أعني املسيح عليه السالم  ـخمتلفون فيمن عاش بني الناس
ًالناس إنسانا كامال أم  ا، ، يقولـون بكـل هـذ)إله(ًكامال أم بعضه إنسان وبعضه ) ًإهلا(ً

ِّوكل هذا ال جيتمع، وأي من هذا ال يصح، لذا كل فرقة منهم تكفـر أختهـا، وال تـرى  َ ُ
 !!ًنجاة هلا

ًولد من سيدة عذراء، وتبعه اثنا عرش تلميذا) اإلله( بأن ونوكلهم يقول ٍ. 
                                                

موسـوعة العقـاد (مـن اجلـزء اخلـامس ضـمن ) حقـائق اإلسـالم(وانظر غري ما مىض كتاب  )1(
 .60ص) اإلسالمية
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 فتجـسد اهللا ـ أو ابـن اهللا ـ مـن ،أخطأ آدم وورثت ذريته اخلطيئة: وكلهم يقولون
َأجل أن يكفر عن  ِّ َ  !!هذه اخلطيئةُ
ُوسيق مقيـدا يبـصق يف وجهـه ويـرضب عـىل ) اإلله(ُ قبض عىل :ونوكلهم يقول ُ ً ُ ِ

تعاىل اهللا وتقدس عام يقولون !! ُثم صلب عىل األخشاب وراح يرصخ من األمل ،)قفاه(
 .ًا كبريا علو

ْ من صدق هذا اهلراء فقد نج:ونوكلهم يقول ُ مهام اقرتف مـن املعـايص، فـرشط اَ
ًقبول املسيح فاديا وخملصا(ندهم هو ِالنجاة ع  !!)1( فقط تصدق هذا الكذب وتنجو.).ً

 !!َ موجود عند من قبلهم ه قديمكل.. ه ليس بجديدُّوهذا الكالم كل
ففي القرن التاسع عرش امليالدي، تأسس علم مقارنة األديان، وساح أحد الباحثني 

 املسيح ـ عليه السالم ـ من قبل ن فوجد أن ما يقال ع،يف األرض يتتبع الديانات الوثنية
، فليس يف عقيدة النصارى املوجودة اليوم، والتي )2(النصارى قد قيل من قبله عىل غريه

 !!)3(كلها من الوثنياتبل  ..ً جديد أبداءـ يشًسابقا  ّأسسها بولس ـ كام مر
                                                

علها نجاة مـن اخلطيئـة األوىل، ّيف هذا تفصيل عندهم؛ فبعضهم جيعلها نجاة تامة، وبعضهم جي )1(
.. وتبقى الذنوب حتتاج لتوبة عند القساوسة أو دون قساوسة، وبعضهم جيعل الفداء للجميـع

 .خمتلفون
 »اخلطيئة األوىل« املخلصون من :وكتابه اسمه) م1883م ـ 1813(الباحث هو كرييس جريفز  )2(

 .The World's Sixteen Crucified Saviorsالستة عرش الذين ماتوا عىل الصليب يف العامل 
 يفتخر فيه بأن كل مـا ،ًيوجد تسجيل صويت لألنبا يؤانس أسقف حمافظة الغربية يف مرص سابقا )3(

والتسجيل منشور يف موقع غرفة !! عند األقباط هو هو بأم عينه الذي كان عند الفراعنة الوثنيني
 = اهللا يف عـرض هـذه التـسجيالت وقد أطال الشيخ وسام عبـد،)احلوار اإلسالمي املسيحي(
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  : وشيٌء آخر
َ إذا استدعينا شـهادة ..إذا نظرنا للسيد املسيح ـ عليه السالم ـ من الناحية التارخيية

املؤرخني الذين كتبوا التاريخ يف عرصه، إذا بحثنا عن الروايات املتواترة أو غري املتواتر 
ًاملنقولة مشافهة من جيل جليل حتكي شيئا عن حياة املسيح ـ عليه الـسالم ـ فلـن نجـد  ٍ ٍ ً

ًشيئا مذكورا م ال يثبـت ، وكتاب النصارى الذي بني أيدهي)األديان( وهذا قول علامء ،ً
 . )1( من مصادر التاريخاًللنقد التارخيي، وال يمكن االعتامد عليه مصدر

  !ما شأن عباس العقَّاد بھذا؟
ً وال هدف واضح حرش العقاد نفسه مدافعا عن عقيدة النـصارى، يـدافع ٍبال داع ُ َّ َ َ ٍ

يصح  :يدافع عن كتاب النصارى ويقول.. عن هذا التطابق بني الوثنية وبني النرصانية
 !!االعتامد عليه

َّـ زعموا ـ قدم ) العمالق(وهو .. وهو املثقف.. وهو املفكر.. وهو الباحثـ وليته 
ًأدلة عىل ذلك، وإنام دافع باجللبة والصياح وذر تراب البيان يف عيون القراء، وهذا ما يف 

 .جعبة العقاد ليس إال
ن هـذا التطـابق مـن إ  :ـيقول ـ وهو يرد التطابق احلاصل بني النرصانية والوثنية 

                                                                                                                        
 والدراسات يف إثبات أن النرصانية من الوثنية أو .والتعليق عليها، وموقع ابن مريم وغريهم=

 .ذات أصول وثنية كثرية ومنترشة
ًبرتمجة أحد أكثر الكتب مبيعا يف أمريكا وهو كتـاب ) َّحراس العقيدة(قام فريق الرتمجة بموقع  )1(

، وهو من أفضل الكتب يف هـذا )!وملاذا؟) املقدس(َّ من حرف الكتاب حتريف أقوال املسيح،(
الباب، وعندي نـسخة مرتمجـة حـصلت عليهـا مـن الـدكتور حـسام محـزة أشـهر املختـصني 

 .وعضو فريق الرتمجة) املقدس(واملحارضين واملناظرين يف حتريف الكتاب 
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ومـن قبيـل ! قبيل ما يفعله املتصوفة من نسبة كل الكرامات إىل من حيبون من األولياء
 .خلع كل ما قيل يف الكرماء عىل من عرف بالكرم

وكأن املسيح ـ عليه السالم ـ بام افرتاه عليه بولس اليهودي كان هو األول ثم : أي
َّكهاهنـا وعبادهـا عـىل أرباهبـا مـا قالـه بـولس  فقـال ،جاءت الديانات الوثنية متأخرة َّ ُ

 .اليهودي عىل املسيح ـ عليه السالم ـ
 !! ويستخف بعقولنا،َّيضحك علينا العقاد

 ،النصارى هم الـذين نقلـوا مـا قالـه الوثنيـون.. الوثنية سابقة والنرصانية الحقة
 .وليس العكس كام يدعي العقاد

، ولـذا )الفداء والصلب( هذا الفكر وعند التحقيق نجد أن الشيطان هو صاحب
ٍجتد نفس الكالم موجود عند عدد من أهل الـرشك يف جنبـات املعمـورة عـىل أهنـم مل 

هبـذه األفكـار  )1(َالشيطان هو الذي صحب بولس وأوحـى إليـه. يتواصلوا فيام بينهم
 .املكرورة

 ـ جاءهم ، فقوم نوح ـ عليه السالم كل هذه األفكار من رأس إبليس أو أحد أبنائه
ً ثم نحت مثل الصور أصناما ثم عبدوها، وعمرو بن حلي ،ر هلم الصاحلنيّإبليس وصو

 وأمره بإخراجها ورسـم لـه اخلطـة ةَّجاءه إبليس ودله عىل األصنام التي كانت يف جد
الدول التي قامت ) آهلة(الفراعنة، و) آهلة(العرب، و) آهلة(ونفذها عمرو، وحني تتدبر 

) آهلة(اليونان، و) آهلة(اآلشوريني والكلدانيني والبابليني والنبط، و.. يف العراق والشام
                                                

. ط. يد مجال الدين رشقاويللعم) يسوع النرصاين اجلني الذي صحب بولس (:انظر إن شئت )1(
 .دار النافذة
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ًاهلند والصني واليابان جتد كلها متشاهبة، األفكار واألسامء وكل يشء تقريبا، ما يـدلك 
َّ، حتى هـذا العقـاد )1(ٍعىل أهنا خرجت من رأس واحدة هي رأس إبليس إمام الضالني

 والتفاصيل عنـد جـواد عـيل يف كتابـه .)2(ى هي إيزيسذكر يف ثنايا كالمه مرة أن العز
املوسـوعة  وهو موجود موافـق للمطبـوع يف ،)املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم(

 .الشاملة
ٍوال أدري من أين أتاه أن كل حمب خيلع عىل حمبوبه كل صفات املدح وينسب إليه 

ٍوال أدري من أين أتاه أن كل كـريم! كل كرائم املمدوحني؟  ينـسب إليـه كـل مناقـب َّ
 !الكرماء؟

 ،ا يبحث عـن الغريـب الـشاذ جـد.. وهكذا مواقفه كلها.. العقاد يف وضع حمرج
 .وحيسب أن اجلعجعة والصياح تنفعه

 !!هبأباطيل كالتي يفرتهيا بطرس وأمثال.. وبال دليل !!يدافع عن وثنية النرصانية
ة األديان لوجود املسيح عليـه  يقول ـ وهو يرد عىل إنكار علامء مقارن؛ وتدبر هذه

ًكان علم األديـان جديـدا فأخذتـه : يقول.. ن ذلك من نشوة العلم اجلديدإ  :السالم ـ
 .  فعمد إىل الغريب كي يلتفت الناس إليه،النشوة

 !باهللا هذا رد؟
ٌمسامل ودود لعلـم مقارنـة األديـان ينقـل ) رسالة اهللا(والعجيب أنه يف مكان آخر  ٌ

لية مـن ذكـر املـسيح ـ عليـه اأن املصادر التارخيية خبثم هو يعرتف  !!عنهم ويناقشهم
                                                

 . أثر الشيطان يف حتريف األديان:انظر للكاتب )1(
 .152صأبو األنبياء إبراهيم  )2(
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 !!السالم ـ وأن ال دليل فيها عىل وجود املسيح
 !َأرأيتم أعوج من العقاد يف تعاطيه للمسائل؟

َّ، بل الرجل مغيب عن الرشيعة التي يزعمون أنه يـدافع عنهـا، اًوليس فقط عوج ُ
يح ـ عليه السالم ـ وإنام عقله وتركيـزه فقـط يف أن القرآن شهد بوجود املسبفلم يتكلم 

ً كان مـدافعا :ثم يقولون ..ًاملصادر النرصانية، وهذه من األمارات التي نعرفها فيه دائام
 !!عن اإلسالم
 إنه يدافع !!عمن يدافعو.. أردت من املبحث أن أبني لكم أين يقف العقاد.. وبعد

 !! عن وثنية النرصانية
  :س العقاد یدافع عن كتاب النصارىعبا: لمبحث الثالثا

 واحدة منها فقط تذهب بقدسيته، من ت؛ًيواجه كتاب النصارى عددا من املشكال
 :تهذه املشكال

مـن و ! إنه مقدس؟:َ  من قال! من أين جاءه؟؛)التقديس( مشكلة :املشكلة األوىل
  !أعطاه صفة القداسة؟

 ،مـن البـرش) القداسـة (الذي ال ينكره أحد منهم هو أن هذا الكتاب أخـذ صـفة
ٍحتديدا من املجامع، وبعد رفع املسيح ـ عليه السالم ـ بقرون من الزمن، والعقاد يعرف  ً

، وتم ذلك باهلوى وليس بضوابط حمددة، وأمارة ذلك أن تسأهلم عـن )1(ذلك ويذكره
                                                

 102وكذا كتاب إبليس ص. دار الكتب لبنان. ط) 1/720(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  )1(
 .وما بعدها
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وغريهـا لـيس بمقـدس، ) مقدسـة(ن هـذه األناجيـل إ :الضوابط التي بموجبها قيل
 وقد سألتهم وسـأهلم غـريي، ومل نجـد !رق بني هذه الكتابات وغريها؟ما الف: سلهم

 .)1(ال جييبون.. عندهم إجابة
ٍ اخلرب بمن خيرب به، أو بـشواهد يف ذات اخلـرب تـدلل عـىل صـدقه، :املشكلة الثانية ُ

ًقت مهام كان اخلرب غريبا، ويكون الدليل أن فالنا هذا الصادق ّفبعضهم إن أخربك صد ً َ
ٌ أن القول صواب، الذي أخرب، وبعضهم إن أخربك شككت يف قوله ولو بداألمني هو ا َ

ِفاخلرب يقيم باملخرب َّ  .ك يف عدلهَشُ لذا ال نقبل خرب املجهول يف احلديث، وال من ي؛ُ
ًويقيم اخلرب أيضا بشواهد يف ذات اخلرب تدلل عىل صدقه ُ َّ مة عقليـة ال َّهذه مـسلف ؛َُ

 . ينازع فيها أحد
 به، ومن ناحية ما فيه مـن ِ مردود من الناحيتني، من ناحية املخربوكتاب النصارى

َ فال نعلم من كتب الكتاب بيده، وال يعلمون، وأخبار الكتـاب متـضاربة حينًـا ؛أخبار
 .  ًورديئة أحيانا

  !ما عالقة ھذا بالعقاد؟
ًكالبهلوان راح العقاد يتقافز يمينًا ويسارا ُ  كتـاب يدافع عـن.. ًمتخبطا.. ًمرتددا.. َّ

 وكالعادة بال دليل، فقط بـالتهكم والـسخرية وذر تـراب البيـان يف وجـوه ،النصارى
 :القراء، وهاك مني بيان باألمثال

ـ بعض األناجيل متشاهبة، ويفرس العارفون هذا التشابه بأن بعـضهم نقـل مـن 1
                                                

 مقال بالـصفحة اخلاصـة يف صـيد الفوائـد ،) إنه مقدس؟:من قال(انظر ـ إن شئت ـ للكاتب  )1(
 .وطريق اإلسالم
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 نقل أحدهم من اآلخر، ،)مغشوشة( بل ،بعض، وهذا يعني أن األناجيل مكتوبة باليد
 بل أناس كتبوا بأيدهيم ونقلوا من بعضهم، وهـذا ،ذا يعني أنه ال وحي وال حيزنونوه

 والعقـاد ،مما حيزن النصارى ويدل عىل أن كتاهبم ليس بمقدس ولكنه من فعـل البـرش
  !؟)2(، ويرد نيابة عن النصارى، فامذا يقول)1(يعرتف هبذا التشابه

 :اسـتخفاف بالقـارئ، يقـولٍيعلل بتعليل ساذج يدل عىل سـطحية يف التفكـري و
 ولـذا تـشاهبت ،ٍبمعنى أهنم نقلوا من مصدر واحد!! لتشابه املصدر الذي ينقلون عنه

 !!أقواهلم
) وحـي مـن اهللا(ن األناجيل كتبت بـإ : ألهنم يقولون؛ والنصارى يرفضون ذلك

 .وليس عن طريق النقل من أي مصدر
َن مـن إ :ل أحد قبل العقادوالعقالء يرفضون ذلك لعدم وجود دليل عليه، فلم يق

ًكتبوا األناجيل كانوا ينقلون من مصدر ما؛ بل كان نوعا من تسجيل األحداث للتاريخ  ٍ
 .)4(ّ، ولكن العقاد ـ كعادته ـ يرمي بكالم من ظنه)3(أو للتسلية مع صديق

                                                
 .دار الكتب لبنان. ط) 720/ 1(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  )1(
واألناجيل ليست كل كتاب . دار الكتب لبنان. ط) 1/632(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  )2(

، والعهد )العهد اجلديد(و) ديمالعهد الق(ًالنصارى، بل متثل الثلث تقريبا، وكتاهبم يتكون من 
، وجتاهـل هـذا )القديـسني(اجلديد يتكون من األناجيل األربعة ورسـائل بـولس وغـريه مـن 

 !!ّالعقاد
 .ا لألحداثٍيف بداية إنجيله أنه يكتب لصديق له، تدوينً) كاتب اإلنجيل(رصح لوقا  )3(
وا األناجيل مل ير أحـد مـنهم  يعرتف العقاد بأن من كتب617ص) ساعات بني الكتب(يف كتابه  )4(

ٍاملسيح، وأن كثريا من سرية املسيح ـ عليه السالم ـ وسرية كثري من مشاهري النرصانية ال يعرف  َ ً
 !!ومع ذلك يعتمد كالمهم وينقله نقل من يثق فيه .أحد عنها يشء
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وعـىل أن العقـاد .. ، أدلل به عىل أن العقـاد يـدافع عـن النـرصانيةاملثال الثاينـ 2
روايـات : ( يقـول؛ تفكريه ال يملك غري البيان واالستخفاف بعقول القراءسطحي يف

األناجيل تطابق التطور املعقول من بداية الدعوة إىل هنايتها، ومن التطـور املعقـول أن 
تبتدئ الدعوة قومية عنرصية ثم تنتهي إنسانية عاملية، وأن تبتدئ يف حتفظ وحمافظة ثـم 

 تبتدئ بقليل من الثقة يف شخصية الـداعي ثـم تنتهـي تنتهي إىل الشك واملخالفة، وأن
بالثقة التي ال حد هلا يف نفوس األتباع واألشياع، وهكذا كانت الـدعوة املـسيحية كـام 

اهبا تطبيق أحوال التطور أو تلتفت أذهاهنم إىل معنى َّتُروهتا األناجيل دون أن يتعمد ك
 .)1()تلك األحوال

فهمــون منــه إال أن كتــاب النــصارى بخــري، العامــة يمــرون هبــذا الكــالم فــال ي
والنصارى يمرون هبذا الكالم فيفرحون به عىل علته، ويستحرضونه يف جمالسهم حني 

يـشهدون لكتابنـا، ) علامء املـسلمني (: يقولون هلم؛يتكلمون ملريدهيم ومن ينرصوهنم
 .)2(وقد فعل الكذاب اللئيم زكريا بطرس وفعلت املجرمة ناهد متويل

َبك(ذا الكالم وه: أقول ُ وقد بينت يف املبحث السابق ،يعرف عواره املختصون) شَ
 ،)املصاطب( كالمه من جنس كالم ،)َّبكاش( وإنام العقاد ،أنه مل يكن تطور وال حيزنون

 .ًبعيد متاما عن العلمية والضبط
وعـىل أن العقـاد ..  أدلل به عىل أن العقاد يدافع عـن النـرصانية،املثال الثالثـ 3
ي يف تفكريه ال يملك غري البيان واالستخفاف بعقول القـراء ويقـف عنـد هـذا سطح

                                                
 .دار الكتب لبنان. ط) 1/633(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  )1(
 .رنامج أسئلة عن اإليامن من ب16احللقة  )2(
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ًيف كتاب النصارى أن الشيطان تسلط عىل رهبـم أربعـني يومـا وليلـة هيـبط بـه : النص
ويصعد، ويدخل به وخيرج، ويقوم به ويعقد، ويأمره وينهاه، وهي إحدى الكرب التـي 

وكيـف ! الشيطان عـىل رب األربـاب؟كيف يتسلط : يتوارى منها النصارى، ونسأهلم
 وال نجد إجابة، بـل تتـسارع خطـاهم وترجتـف ! أإله هذا؟!يأخذه ويسيح به هكذا؟

 . ةيشفاهم، وال تسمع إجابة مرض
العقاد ـ كالعادة ـ حرش نفسه وراح يرد نيابة عنهم، وليته احرتم عقول مـن يقـرأ، 

ة التي تسلط فيها الشيطان عىل كانت هذه الرحل:  بل قال،وليته احرتم نفسه وهو يتكلم
 !!)1(رب األرباب نوع من رياضة النفس

 !!أت به األوائلتيأيت بام مل !! هذا هو العقاد 
وعـىل أن العقـاد .. ، أدلل به عىل أن العقاد يـدافع عـن النـرصانيةاملثال الرابعـ 4

: يف كتاب النصارى هـذا الـنص: سطحي يف تفكريه ال يملك غري البيان واالستخفاف
 وال يبغض أباه وأمه وامرأته وأوالده وإخوته، حتى نفسه، فـام ّوإن كان أحد يأيت إيل(

، فبزعمهم هذا يكـون رشط اإليـامن باملـسيح ـ عليـه )2()ًهو بقادر أن يكون يل تلميذا
 وهـو نـص حمـرف وال ،ك وزوجتـكاالسالم ـ أن تبغض نفسك وأوالدك وأمك وأب

قوق الوالدين، وإشعال النـار يف البيـوت بغـرز شك، فال نبي يدعو لقطيعة الرحم وع
 كاتبه وهو يكتـب، وخجـل مـن االكراهية بني أفرادها، هو نص حمرف وال شك، سه

ن ال يدرون كيف يـدافعون عنـه، ودون أن يجاء بعده أن حيذفوه، ووقفوا حوله حائر
                                                

 .دار الكتب لبنان. ط) 639/ 1(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  )1(
 .دار الكتب لبنان. ط) 1/638(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  )2(
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 كـان وهذه وأشباهها من الرشوط الصارمة التي: (ينتدبه أحد جاء العقاد ليدافع فقال
 هي الرشوط التي ال غنى عنها لكل دعوة مستبسلة أمام السيطرة ؛يفرضها عىل مريديه

 .)واجلربوت
 !!كأنك ال تكون مؤمنًا إال هبذه الصفات الرديئة التي يبغضها كل الناس.. وي

 !أرأيت كيف يدافع العقاد؟
ني ال مل ال يـسكت حـ! ومل يستخف بعقولنا العقـاد؟!  يدافع العقاد؟َمل: والسؤال

 !يعلم؟
 .وتدبر املثال القادم وستعلم أن العقاد متضارب

وعـىل أن العقـاد .. ، أدلل به عىل أن العقاد يدافع عن النرصانيةاملثال اخلامس ـ 5
 :سطحي يف تفكريه ال يملك غري البيان واالستخفاف

 عباس العقاد من احلديث عن أن دعوة املسيح ـ عليه الـسالم ـ كانـت دعـوة َرَأكث
املة، يف الضامئر فقط، تدع ما لقيـرص لقيـرص ومـا هللا هللا، تتنحـى عـن الـسلطة وال مس

 وأن ملكـوت ،تتصدى هلا بإبطال أو بإنقاذ، وأن قيمة اإلنسان بام يضمره ال بام يظهـره
ًالسموات يف الضمري وليس يف القصور والعروش، وأهنا كانت عىل نسق واحد، دعوة 

من يومها إىل اآلن، وأهنـا دعـوة ملكـوت يـدوم وال للسالم استولت عىل الدنيا كلها 
يعرف له انتهاء، وأن ما تدعيه اليوم من سامحة وغفران هو جوهرها، ويثني عىل حتريم 

 .)1(هو رشيعة املسيح: الطالق إال لعلة الزنا ويقول
                                                

 .دار الكتب لبنان. ط) 648 ،1/647(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  )1(
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، ويقـول )1(يقول عن رسالة عيسى ـ عليه السالم ـ أهنا كانت دعوة إنسانية عاملية
ح ـ عليه السالم ـ هو الذي نقض الناموس ألنه جاء برشيعة احلب ال رشيعـة بأن املسي

 .)2(األوامر والنواهي، ويتطاول عىل اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر
ًالحظ أنه يف املثال السابق يتكلم عن أهنا كانـت دعـوة صـارمة تتطلـب رشوطـا 

مه، ويـتكلم بظلـم مـن القـول صارمة، وتثري البغضاء بني القرناء، وهو هنا يقلب كال
 !!وزور، ويفرتي عىل املسيح ـ عليه السالم ـ ويكذب عىل كتاهبم

الذي نقض الناموس هو .. ُما نقض املسيح ـ عليه السالم ـ الناموس، وإنام أكمله
بولس اليهودي، والتي انترشت يف الدنيا كلها هي دعوة بولس اليهودي وليست دعوة 

 وما يظهر اإلنسان هو ما يضمره، فال ينفك الظاهر عن .املسيح ـ عليه السالم ـ
 وسل !!)املحبة( فكم قتلت ،عي السامحة والغفران وال تعرفهاّ والنرصانية تد،الباطن

فعل باألبرياء يف ُ يذا ما: وسل،)األوروبية(عن احلروب الصليبية، وسل عن احلروب 
والطالق )! املحبة(ن فعل ِكلها م..  وفلسطنيستانالعراق والصومال والشيشان وأفغان

 ،والزواج واملرياث وكل ما تراه عينك من رشائع هي من بولس وممن حلقوه من اآلباء
 والعقاد جاهل ال يعرف ما يقول، أو يستخف ،وال عالقة له باملسيح ـ عليه السالم ـ

 واألمر باملعروف والنهي عن املنكر هو .بالعقول ليدافع عن عباد األحبار والرهبان
7   ]  :يعة اهللارش   6  5      4  3  2  1  0   /  .

                                                
ويقصد بـالتجربتني جتربـة .  دار الكتب لبنان.ط) 1/659(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  )1(

 .ى ـ عليه السالم ـ وجتربة املسيح ـ عليه السالم ـيحي
 ..دار الكتب لبنان. ط) 1/669(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  )2(
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  E    D  C  BA  @  ?  >  =   <  ;  :9  8
  G  FZ ]١١٠: آل عمران.[  

وعـىل أن العقـاد .. ، أدلل به عىل أن العقاد يدافع عن النرصانيةاملثال السادسـ 6
يم املسيح ـ حيرص اخلالف يف تعال: سطحي يف تفكريه ال يملك غري البيان واالستخفاف

ـ  بني أتباعه يف االلتزام احلـريف أم االلتـزام بـاملعنى، ويـرضب مثـاال  مـن ًعليه السالم
 . )1( خالفّمَ ليس ث:اختيص ومن تقشف حتى أكله الدود، ويقول

واخـتالف تـضاد ال اخـتالف ، وهو كاذب، فالقوم ليس بينهم اتفاق يف أي يشء
 يف املـسيح ـ عليـه الـسالم ـ ؛ن يف كـل يشءتنوع، ويف العقيدة ال يف الـشعائر، خمتلفـو

 ويف الـشعائر ، السالم ـ ويف الفداء ملـن يكـوناعليهـ بزعمهم، ويف أمه مريم ) إهلهم(
 .يف كل يشء.. التي يؤدوهنا يف كنائسهم

ٍ ورقات، منها مثال أن العقاد يف مكان يقـول ِ ثامن هلذا املبحث مما أعددتهيوقد بق ً
ويف مكان آخر يعرتف بأن مرقص ولوقا ليسا من ،  )2(حلواريون األناجيل هم اةبأن كتب

ن، ويف مكـان و ثامنـ: ويف مكان يقـول، التالميذ اثنا عرش:احلواريني، ويف مكان يقول
هـذا التـضارب  آخـر ىلإ ... مات املسيح وخلفـه صـفوف كثـرية مـن األتبـاع:يقول
 . يف الكالم)اللخبطة(و

 .  للتدليل عىل تلك األباطيل التي يلقي هبا العقاد فقصدي فقط التمثيل؛ما أردت أن أطيل
ّ  ..ًها هو العقاد يستميت دفاعا عن كتاب النصارى، وما ورد فيه، ويدافع بال حق

                                                
 .دار الكتب لبنان. ط) 1/678(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  )1(
 .دار الكتب لبنان.  ط.)1/710(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  )2(
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 !ا؟ أليس ألحدنا أن يستدل هبذه األمثلة عىل أن العقاد كان نرصاني
ب  مبحث واحد آيت فيه عىل رأي العقاد يف قضية الـصليقد بقف ؛ال داعي للعجلة

 . رّإن شاء اهللا وقدًمعا املزعومة وشخص املسيح ـ عليه السالم ـ ثم بعد ذلك نجيب 
   :موقف العقاد من قضیة صلب المسیح: المبحث الرابع

النصارى يقولون بأن املسيح ـ عليه السالم ـ قبض عليه بعد أن خانه أحد تالميذه 
ُ وجهه، ويـصفع عـىل قفـاه، ُ، يبصق يف ً، وسيق مقيدا يف أغالله)هيوذا اإلسخريوطي(
هـذا مـا يقولـه النـصارى يف .  به، ثم حاكموه، وصلبوه وقتلوه عىل الصليبأستهزُوي

 التـي ن كل ذلك تم من أجـل افتـداء النـاس مـن اخلطيئـةإ :قضية الصلب، ويقولون
 !!ورثوها من أبيهم آدم

  التـي التًوقضية الصلب التي يتكلم عنها النصارى تواجـه عـددا مـن املـشكال
 :يوجد هلا حل إىل اآلن

أهنا ظهرت بعد املسيح عليه السالم، ومل يتكلم هبا املسيح عليه السالم، بل : ـ منها
. بولس هو أول من تكلم بأن خطيئة آدم ورثت يف ذريته، وأن أجرة اخلطيئة دم يسفك

، وكالم بولس ليس لـه شـواهد مـن )السقوط والتجسد والفداء(هو الذي تكلم عن 
) العهد القديم(بل نصوص . و ال مما ينسبونه للمسيح ـ عليه السالم ـ ) قديمالعهد ال(
عىل أن اخلطيئة ال تورث، وال يؤخذ أحد بـذنب أحـد، وأن األبـرار ) العهد اجلديد(و

ًموجودون يف كل زمان، وأن اهللا يغفر الذنوب مجيعا، وأن احلسنات يذهبن الـسيئات، 
 .)1(وأن قصة الصلب ال تصح

                                                
 .للدكتور منقذ السقار! هل افتدانا املسيح بالصلب؟: انظر ـ إن شئت ـ  )1(
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حتتاج أن ..  وحتتاج إىل فداء ال حمدود، ال حمدودة:ن اخلطيئة يقولون عنهاأ: ـ منها
، وال )اهللا(ًكي يكفر عن خطايا البرش، إذا كي يتم الفداء ال بد أن يمـوت ) اهللا(يموت 
 وتـم الفـداء، وال  ما مـات اهللا: إما أن يقولوا: فهم بني أمرينفقط؛) الناسوت(يكفي 

قدون حياة أقنوم االبن بجـوار اآلب اآلن يف الـسامء، يستطيعون قول ذلك، ألهنم يعت
مل يمت اإلله بل  :الفداء، أو يقولونوال يستطيعون قول ذلك ألهنم لو قالوا به لن يتم 

فقط، وال يتم الفداء بالناسوت فقط ـ حسب معتقـدهم ـ فـال بـد مـن ال ) الناسوت(
 !!حمدود كي تكفر اخلطيئة

هم يف حرية وأمل . م واضح يقدمونه ملن يناقشهم واألمر مرهق جدا، وال يوجد كال
 .ال تذهب عنهم

ـ ومنها أن قضية الصلب من أجل الفداء عىل الصورة التي يتكلم عنها النـصارى 
 . )1(وقد سبق بيان ذلك. ًتكررت من قبل كثريا

ـ وأكرب التحديات التي تواجه قضية الفداء والصلب هو إنكار العليم اخلبري هلا يف كتابه 
C  ]   : قال تعاىل؛املجيد   B   A  @   ?  >   =    <   ;  :   9

  Y  XW  V  U  T  S    R  Q  PO   N  M   L   K  J  I   H  G    F   E  D
  e  d  c   b   a`   _   ^  ]   \  [  ZZ ]١٥٧ – ١٥٦: لنساءا.[ 

 كـام !هل قبض عىل املسيح وحـوكم ثـم صـلب؟: َّنطرح عىل العقاد هذا السؤال
 أم أهنم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم كام يذكر ،قولوا بذلك يف كتاهبمحاولوا أن ي

                                                
ًجدوال يوضح فيه تطابق ما ) !هل افتدانا املسيح بالصلب؟(أورد الدكتور منقذ السقار يف كتابه  )1(

 .قيقال عن قصة الصلب يف النرصانية وما قد قيل عن بعض آهلة البابليني يف العرا
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 !القرآن العظيم؟
 !!حمتار) املسلم(هذا . .إي واهللا !!العقاد حمتار ال يعرف إجابة؟

ــ حيـاة املـسيح أو عبقريـة املـسيح  يقول يف كالمه عن الصلب وهو يف آخر كتابه
عتقال ال يدري متتبع احلوادث من اعتقله ومن ففي حادثة اال: ( ـ حسب الطبعة األوىل

ً وهل كان معروفا من زياراته للهيكـل أو كـان جمهـوال ال هيتـدى إليـه بغـري ،دل عليه ً
 .)دليل

ً يثبت لك أن العقاد دائام يبحث عن الغريب وبـسطحية عجيبـة ؛هنا يشء عجيب
 !مل احلرية؟: نسأل. .ًجدا

ًإنه سيرصح رسيعا بأن الذي اعتقله هم لو كان الرجل يعتمد عىل كتاب النصارى ف
َّهيود بعد أن دهلم عليه هيوذا اإلسخريوطي، وأنه حوكم يف اهليكل من قبل هيـود، وأن 

 . حتى قتل وصلب، أو صلب ثم قتل كام يقول كتاهبم) اصلبه (:هيود جتمعت هتتف
 :لقال بقول اهللاملسو هيلع هللا ىلص ولو كان عباس العقاد يعتمد عىل كتاب اهللا وسنة رسوله 

[   R   Q  PO   N  M   L   K  J   I   H  G    F  E  D   C   B   A  @
  e  d  c   b    à   _   ^  ]   \  [  Z  Y  XW  V   U   T  SZ ]١٥٧: النساء[، 

ٍأو يقول بام ورد يف السنة النبوية عن ابن عباس َّ َْ َِ َ، قالِ َملا أراد اهللاُ: َ َ َ ِ أن يرفع عيسى عليه ََّ ِْ َ ََ َ َ َْ ْ َ
َالسالم إىل  ُ ِالسامء خرج عىل أصحابه ََّ ِ َ ْ ََ َ َ َ َ ََّ ً وهم اثنَا عرش رجال ـِ ُْ ََ ََ َ َ ُ من عني يف البيت ورأسه ـُ َ ْ َ ُْ َْ ِ ِْ

ْيقطر ماء، فقال هلم ً َ ُُ َ َ َ ُ َْ َأما إن منْكم من سيكفر يب اثنَتي عرشة مرة بعد أن آمن يب، ثم قال: َ َ ُ ْ ْ ُ ََّّ َ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َِ َِ ْ َ َ َْ ََ ً َ ََ ْ َ ْ ُ ِ :
َأيكم سيلقى ْ ُ َُّ ْ ُ ِ عليه شبهي فيقتل مكاين ويكون معي يف درجتي؟َ ِ َِ َ َ َ ُ َ َْ َ َِ ُ ْ َُ َ َِ َ ََ ِ ْ فقام شاب من !َ ٌِّ َ َ َ َ
َأحدثهم، فقال َ َ ْ ِ ِ َ ْ َأنا، فقال عيسى: َ ِ َ َ َ َ َاجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب، فقال عيسى: َ َ ْ َِّ َ ََ َ َ َ ُُّ ْ َ ْ َّْ ِ َ َ َ ِ :
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ُّاجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب ْ َ ْ َّْ َ ْ ََّ َ ُِ َ َ َ َ َ، فقالِ َ َأنا، فقال: َ َ َ َ َنعم أنت ذاك، قال: َ َ ََ َ ْ ََ ْ ِفألقي عليه : َ ِْ َ َْ َ ُ َ
َشبه عيسى ِ ُ َ َ. 
َقال َورفع عيسى عليه السالم من روزنة كانت يف البيت إىل السامء، قـال: َ ْ ََ ِ َ َّ َ ُ َّ َ َُ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ْ َ َِ ْ َ ََ ََ َوجـاء : َ َ َ

َالطلب من اليهود فأخذوا الشبيه فقت َ َ ُ َ ََّ ُ َ َ ُِ َّ َ َ ِ ِْ ُلوه، ثم صلبوهَ ُ َ َُ َُّ ًوكفر به بعضهم اثنَتي عرشة مـرة , ُ َ ََّ َ ْ َ ََ ْ َ ُْ َُ ْ َ َِ ِ َ
ِبعد أن آمن به ِ َ ْ ََ ْ َ َ)1(. 

ًولكن العقاد وقف حائرا  .ال أدري! ًكيف وقف حائرا؟. .َّ
بـسبب قراءتـه   جاءه بعض الشك:قد ظهر بعد حتى نقول )2(مل يكن إنجيل هيوذا

 !!إلنجيل هيوذا
ً فإن كان معوجا يف بحثه مال للقـوم وقـال ؛ًاحث أن يقف حائراوال يستطيع أي ب

. ًبقوهلم، وإن كان مستقيام جاء إلينا وقال بقول العليم اخلبري سبحانه وتعاىل وعز وجل
                                                

 .)11/546(مصنف ابن أيب شيبة  )1(
يف حمافظة املنيـا يف مـرص، ) م1972(ًاكتشف مؤخرا إنجيل هيوذا اإلسخريوطي يف السبعينات  )2(

عون، وفيه ّ ومنها أن هيوذا خائن كام يد،وفيه تكذيب لثوابت النرصانية!! وظهر من قريب فقط
 وفيه تعضيد لقول العلـيم ،)له اآلنما كنت ستفعله فافع (:ُتوضيح لنص إنجيل يوحنا املشكل

اخلبري بأهنم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم، وفيه بيان ملشكلة النصارى األبدية وهي التوثيق 
 ّمَ فلـيس ثـ،لعقائدهم وتارخيهم، وفيه بيان لطريقتهم يف اختيار كتـبهم، وهـي فقـط بالتـشهي

 إحدى االنشقاقات الفكرية التـي ال ضوابط تنطبق عىل املقبول وال تنطبق عىل املرفوض، وهو
تنتهي داخل النرصانية، ونفيس ال تطاوعني يف تربئة هيود من حبس إنجيل هيوذا ثم إخراجه بعد 

دوامة جديدة للفكر النرصاين كـام هـي عـادة هيـود مـع .. عقود من اكتشافه ونرشه بني الناس
 .األمميني
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 !!  ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء،ًأما العقاد فهو كيان مستقل خمالف دائام
فنا أن نقرر عىل وجه التحقيـق وال نستطيع كام أسل: (ـ وتدبر هذه الكلامت للعقاد

) قرب(، ويتكلم بعد ذلك عن )1()من الناحية التارخيية كيف كانت هناية السرية املسيحية
 !!املسيح ـ عليه السالم ـ  هل هو يف فلسطني أم يف كشمري؟

للقرآن أن حيدثنا كام يشاء عـن إبـراهيم : (ما الفرق بني قوله هذا وقول طه حسني
 !!؟؟)نصدق أو ال نصدق ولنا أن ،وإسامعيل

 املصادر التارخيية، وهذا صحيح، فاملصادر التارخيية مل تـتكلم :نه يقولإ: وإن قيل
 . عن املسيح ـ عليه السالم ـ بقليل أو كثري، فقط جاء ذكره يف كتاب النصارى

َّ هذه حرية أخرى وعوج آخر يف التفكري عند العقاد، فهو من قبل شد واشتد :قلنا
 : وراح يتهمهم ويشكك يف نزاهتهم ويقـول،ؤرخني أن مل يذكروا املسيحعىل هؤالء امل

 لذا مل يكتبوا عن املسيح ـ عليه السالم ـ، وأكـد عـىل أن كتـاب ،هيود يف عرص الرومان
 ثم ،النصارى مصدر من مصادر التاريخ، وهو عوج آخر لو حاكمت العقاد إىل كالمه

 !!اآلن يشكك يف اجلميع ويتجاهل القرآن
                                                

واحلرية جاءت العقاد مـن . ر الكتب لبناندا. ط) 1/737(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية  )1(
 سـاعات بـني الكتـب : انظـر.)الهاسـا(ًأنه قرأ ألحدهم كالما عن سرية املسيح يف بالد اهلند 

ً واحلق أن املسيح ـ بالرواية النرصانية ـ يوجد منه ستة عرش فردا، والعقاد . وما بعدها625ص
تب الـرويس الـذي أشـار إليـه العقـاد يف َّيعرف كام مر بنا، فالذي حكى عنه كاهن التبت للكا

مسيح آخـر غـري املـسيح، واهلنـدوس عنـدهم ذات احلكايـة، وغـريهم ) ساعات بني الكتب(
 .وغريهم
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ًـ عليه السالم ـ جاء متأخرا عن عبقريـة ) حياة املسيح(أو ) عبقرية املسيح(ب كتا
وقبيل وفاة عباس العقاد، فهل يعني هذا أن العقـاد  بعقد من الزمن أو يكاد،ملسو هيلع هللا ىلص حممد 

 !ا؟ كان نرصاني
ًا، بل كان منتسبا لإلسالم ويدافع عنه أحيانا، ومل يكن العقاد  العقاد مل يكن نرصاني ً

 مـا ِلفداء و، بل يرصح بأن ال خطيئة موروثة، ولكنه مل ينـف من أجل الصلبيؤمن با
مل يرصح بغريه إال يف مجلة أو مجلتني، ومات وكتبـه منـشورة، ومل يـصلنا .. تكلم به هنا

ًأسف منه عىل يشء منها أو فيها، والذي أرتاح إليه هو مـا رصحـت بـه مـرارا خـالل 
 هذا الفصل، وهو أن الرجل مشاغب، يقـف عريض ومناقشتي ملوقفه من النرصانية يف

ًدائام وحيدا إن تكلم عن النرصانية أو تكلم عن اإلسالم، إن كان يف األدب أو كـان يف  ً
 !!الفكر

ً مل ينرص إسالما ومل يغظ كفرا، وإنام أضاع جهده ونفسه يف إثبات ..هذا هو العقاد ً
 .  وأضاع وقتنا يف الرد عليه،ذاته ومناطحة أقرانه
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  عبقریات عباس العقاد 

ِبيد َ ٌ ينتـرص لإلسـالم وأهلـه دليـل واحـد ا ن إسالميَّ القائلني بأن عباس العقاد كاِ ٌ ِ ِ ُ
ا يدافع عن محى الدين  يقدموه لنا كلام أنكرنا عليهم قوهلم بأن عباس العقاد كان إسالمي

 تسمع منهم غري هـذا، وإن ، ال)عبقريات العقاد(، هذا الدليل هو ملسو هيلع هللا ىلصوسيد املرسلني 
ًكان املتحدث مثقفا ذكر لك عددا آخر من كتبه التي حتمل أسامء إسالمية كــ ً التفكـري (ً

  ).حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه(و) ما يقال عن اإلسالم(و) فريضة رشعية

ونتحدث عن عبقريات العقاد باعتبار أهنا أوضـح وأشـهر نمـوذج إلسـالميات 
 .نعطف عىل باقي كتبه التي تتناول مواضيع إسالميةالعقاد املزعومة، ثم 
  :عبقریات العقاد لیست انتصاًرا لإلسالم: المبحث األول

ِ هل كانـت نـرصا للـدين وسـيد املرسـلني !ا كانت العبقريات إسالمية؟  هل حق ِ ً
 !؟ملسو هيلع هللا ىلص

  :ةًلإلجابة نتناول أمورا ثالث
 ! من هم العباقرة عند عباس العقاد؟:أوهلا
 ! ملاذا كتب عباس العقاد العباقرة؟:ثانيها
 !ً أكان ظالما؟:ثالثها
  !من ھم العباقرة عند عباس العقاد؟: أوًال
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بن مريم ـ عليه السالم ـ  وأبـو بكـر وعمـر ا، واملسيح عيسى ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا : هم
وعيل ـ ريض اهللا عنهم أمجعني ـ، وحممد عبده، وسعد زغلول، وابن سينا، وابن رشـد، 

مؤسـس ( وغانـدي اهلنـدي عابـد البقـرة، وبنيـامني فـرانكلني ،حلالجوابن عريب، وا
) شكـسبري(و) فرنسيس باكون(شاعر أملانيا، و) م 1832م ـ 1749جيتي (، و)أمريكا

 .)2(أبو الصني أو نبي الصني كام يسميه العقاد) صن يات سن( و)1()شو برنارد(و
ٍ رسول اهللا حممـد بـن ن سيد األولني واآلخرين وخاتم املرسلنيـجمع العقاد بيـي ِ

ِّبن مريم ـ عليه وعىل أمه الـصالة والـسالم ـ، اِ ورسول اهللا املسيح عيسى ،ملسو هيلع هللا ىلصعبد اهللا 
ِّوالصديق، والفاروق، واإلمام عيل، والفيلسوف، والصويف امللحد، والسيايس العميل 

 !، وعابد البقرة)4(ً، واملنهزم فكريا)3(العربيد
ويـرصح ). عظـيم(أو ) عبقـري (:د العقـادكل هؤالء حيملون أعىل األوسمة عن

يدخل .. العظامء يف مجيع األمم ويف مجيع العصور: ( يقول؛ملسو هيلع هللا ىلص) عبقرية حممد(بذلك يف 
فيهم القديسون كام يدخل فيهم احلكامء، ويدخل فيهم العلامء كام يدخل فـيهم رجـال 

                                                
. األول من هؤالء األعاجم له كتاب مستقل، واألربع بعده يف املجلد التاسع من موسوعة العقاد) 1(

 .  دار الكتاب اللبناين ـ بريوت.ط
 .  دار الكتاب لبنان).21/305(املة لعباس العقاد املجموعة الك )2(
شهادات موثقة بإباحـة ) هل يكذب التاريخ؟(أورد األستاذ عبد اهللا بن حممد آل داود يف كتابه ) 3(

فلريجع إىل الكتـاب مـن شـاء اليقـني أو مـن شـاء أن . سعد زغلول للزنا وغريه من املنكرات
 .يستزيد

بالـصفحة ) من زرعه ومن حصده؟. .ًحممد عبده نموذجا: (اتبأعني به حممد عبده، انظر للك) 4(
 .اخلاصة يف صيد الفوائد وطريق اإلسالم
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 .)1(..).الفنون واملخرتعون، ويدخل فيهم القادة العسكريون والسياسيون
 بالشخـصية ! بأهيم العقاد معجـب؟!ًما القاسم املشرتك بني هؤالء مجيعا؟: لأسأ
 أم بالشخصية املنهزمة التي تدعو لالهنزاميـة والـذل كغانـدي اهلنـدي عابـد !القوية؟
 !!بالكافرين والضالني معجب أم باملؤمنني الصاحلني؟! البقرة؟

، فـال هـو مـأخوذ احلقيقة أن كل ذلك أوصاف ال تؤثر عند العقاد يف اإلعجـاب
باألنبياء املرسلني، وال باملؤمنني املوحدين، وال هـو مـأخوذ بالكـافرين الـضالني، وال 

َ مأخوذ فقط بكل من يصنع ،بالفالسفة امللحدين ِّ، بكل من يؤثر يف حياة النـاس )ًجمدا(ٌ َ ُ ِ
 ًفالفسق واإليامن لـيس وصـفا!! ًكان مؤمنًا أم كان فاسقاأسواء ويكتب عنه التاريخ، 

َّ بل إن الكفر واإليامن مضطربان يف حس العقاد، وقـد قـدمت بيـان ،ًمؤثرا عند العقاد
 ).التوحيد واألنبياء عند العقاد(ذلك يف فصل 

، وهي توافق مـا أذهـب )أدباء ومواقف(من كتابه ) رجاء النقاش(وأنقل شهادة 
قري، ويؤمن بأن إنه يؤمن باإلنسان العب: (ً متحدثا عن العقاد النقاش يقول رجاء؛إليه

 .)2()ً وأخريا، فهم الذين يصنعون التاريخًاحلضارة من صنع العباقرة أوال
ولو استخدمنا أسلوب العقاد يف عبقرياتـه فإننـا نـستطيع أن  (:15ويقول يف ص

ًن حبه للعبقرية صفة تصلح مفتاحا لشخصيته، فهو يطرب للعبقرية كام يطرب إ :نقول
 وحتى يف مواقفـه الـسياسية كـان ،العصافري يف الربيعالنحل بني الزهور، وكام تطرب 

ً فقد كان مرتبطا بسعد ،ا من دوافع العمل والترصف يف حياتهً حبه للعبقرية دافعا أساسي
                                                

 .327 ص)عبقرية عمر: ( انظر.، والعبقرية هي العظمة عنده127ص) 1(
 . طبعة النهضة املرصية11أدباء ومواقف ص  )2(
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  .)زغلول أكثر من ارتباطه بالوفد
والعقاد معجب ـ كام قلت ـ باإلنسان الفرد والعبقرية الفردية،  (:14ويقول يف ص

 عرص من العصور أو عن شعب من الشعوب أو عن ثـورة مـن ولذا فهو مل يكتب عن
 وهو إذا كتب عن عرص وشعب وثورة فهو إنام يكتب عن ذلـك مـن خـالل ،الثورات

 ).شخص من األشخاص
 يتكلم )1()الفكر اإلسالمي املعارص دراسة وتقويم(والشيخ غازي التوبة يف كتابه 

ر هبم عباس العقـاد، ويستـشهد بذات الكالم، ويسنده ألحد فالسفة الغرب الذين تأث
 . عىل ذلك بمواقف العقاد وكتاباته

وقد أجاب العقاد عن سبب كتابته للعبقريات فدعنا نـستنطقه، دعنـا نـسأله ملـاذا 
  !َكتب العبقريات؟

  !لماذا َكَتَب العقاُد العبقریات؟: ثانًیا
م ـ ذكر أن ٍ ـ صىل اهللا عىل حممد وعىل آله وصحبه وسل)2()عبقرية حممد(يف مقدمة 

دافعه لكتابة العبقريات هو رد تطاول الناس عىل العظامء، حتـت وطـأة املـساواة التـي 
 .جرت بينهم اليوم

ويف مقدمة عبقرية الصديق أفصح العقاد عن تأملـه الـشديد ملـا نـال العظـامء مـن 
رد (بــَّتطاول يف العرص احلديث، حتى صح عنده أن العظمة يف حاجـة إىل مـا يـسمى 

                                                
 .144صغازي التوبة ـ الفكر اإلسالمي املعارص  )1(
ًأو ال يقـول شـيئا، متامـا كحـال . صيل عىل النبي، يكتفي بقوله ـ عليه السالم ـ فقطالعقاد ال ي) 2( ً

 .القذايف اآلن
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يف لغة القانون، ومل ينرصف حتى أعلن احرتامه واعرتافه باجلميل  لكل عظيم ) راالعتبا
 .)1()عظامء األديان(من : حتى ولو كان من غري املسلمني، أو كام يقول هو

أم املـؤمنني عائـشة ـ .. حبيبة احلبيـب..  عن الصديقة بنت الصديقهوحال حديث
لذي تنتهي إليه مجيع األغراض من ريض اهللا عنها ـ ذكر أن الغرض األول أو الغرض ا

توثيق الصلة بني اإلنسانية وبني عظامئها وعظيامهتا، والنفاذ إىل (تدوين سري العظامء هو 
 .)2()اجلانب اإلنساين من كل نفس تستحق التنويه والدراسة

وحال حديثه عن عثامن بن عفان ـ ريض اهللا عنه ـ أكد أن الذي يعنيه مـن عـرض 
 .)3()عريف بالنفس اإلنسانية يف حالة من أحوال العظمة والعبقريةالت(العبقريات هو 
َّبـث شـكواه مـن تطـاول الكثـرة وظهـور ) بنيامني فـرانكلني( عن هوحال حديث

ْالتخصص عىل العظامء، وأعلن أنه إذ يؤرخ لبنيامني فرانكلني فهـو ينقـذ العظمـة مـن 
 فلم يؤرخ ؛ وهو كاذب،)4(هجمة الكثرة وظهور التخصصية بإبراز حياة هذا العبقري

 . َّلبنيامني فرانكلني وإنام علق عىل مذكراته
ً ال يشك عاقل يف أن عبقريات العقاد مل تكتب أبـدا انتـصارا لإلسـالم، بـل ..نعم ً

).. رد هجمـة التخصـصية).. (العظامء).. (الفردية(ٍكتبت لغرض آخر هو الدفاع عن 

                                                
 .مقدمة عبقرية الصديق: انظر) 1(
 .23الصديقة بنت الصديق ص) 2(
 . ، وعثامن ليس بعبقري عند العقاد17عثامن ذو النورين ص ) 3(
 .15، 14صبنيامني فرانكلني ) 4(
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ن لبضاعة العقاد الفكرية، فمقدم رسالة ، وهذا ما يفهمه املسوقو)1(إىل آخر ما يقول هو
وال سيام عبقرياته ومحالته ضد ـ ومن يقرأ كتبه : (يقول عن العقاد) الصهيونية العاملية(

يعرف أنه يدين بالقيم العليا، ويقـيس عظمـة الرجـال ـ احلكم املطلق واملبادئ اهلدامة 
 .)2()واألعامل باملقاييس األخالقية

ُيقدم عباس العقاد ل ُُ  مل ا ـً ونتاجـاًشخـصـ َ، واحلقيقة أن عباس العقـاد اًلناس أديبَّ
ًيكن أديبا إال قليال بـل ال أكـون .. ، فجل ما تركه لنا أطروحات فكرية وليـست أدبيـةً
ُمبالغا إذا قلت  إن عباس العقاد أعاد صياغة الرشيعة اإلسـالمية مـن جديـد، حـاول :ً

نتصار لإلسالم كام جاء بـه رسـول اهللا  ال أنه حاول اال! ٍإخراج اإلسالم يف ثوب جديد
 .ن هلموبته والتابعاوكان عليه صحملسو هيلع هللا ىلص 

َّ ال أراه غري ذلك، ومن قدمه ،ما  عباس العقاد إال قراءة جديدة للرشيعة اإلسالمية
ه، يقول صـاحب دار الكتـاب بدولـة لبنـان يف تقديمـه  نلنا يعرفون ذلك بل ويقصدو

يتألف هذا القسم من نتاج : (قاد اإلسالميةللمجلد اخلامس واألخري من موسوعة الع
 : هـي:مـن مخـسة جملـدات) موسـوعة العقـاد اإلسـالمية(بــالعقاد، والذي دعونـاه 

بحـوث (و) القرآن واإلنسان(و) توحيد وأنبياء(و) شخصيات إسالمية(العبقريات و
 ًمل عىل مخسة وعرشين كتابا خمتلفة، تؤلف الذخرية الالزمة لالطـالعت، ويش)إسالمية

 .)3()هعىل حقيقة الدين اإلسالمي وجوهر
                                                

 ورد ، والشواهد عليه قائمة،غريه يقولون بأن العقاد كتب للسوق، وهذا هدفرجاء النقاش و) 1(
 .املحجوب عليه هزيل ضعيف، وسآيت عليه وأناقشه يف سياق آخر إن شاء اهللا

 . دار املعارف.ط .8صالصهيونية العاملية  .املقدم هو حممد خليفة التونيس) 2(
 .11املجلد اخلامس ص) 3(
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حقيقة الدين (ُخيرجه لنا لنطلع من خالله عىل .. ّ هذا ما يدور يف رأس من قدمه لنا
بعث الرتاث العريب، وتوجيه األفكـار إليـه، ومحـل (هيدف إىل ).. هاإلسالمي وجوهر

 .لسانه كام يقول هو ب.)1()اجلامهري العربية عىل اإلعجاب به واالطمئنان إليه
وزد عىل ذلك أنه إىل يومنا هذا تعقد الندوات واملؤمترات من أجل تعريف الناس 

 والتـصدي لعبـاس العقـاد البـد منـه، ،ُّ فـاألمر جـد خطـري،)2(بأفكار عباس العقـاد
جـون لكتبـه عـىل أهنـا ّ البـد أن يتوقـف، ومـن يرواًوالتحدث عن عباس العقاد أديب

 . ن يراجعوا أنفسهم من جديدنصوص نثرية ذات قيمة أدبية البد أ
كتـب مـن أجـل .. ٍ عباس العقاد كتب العبقريات ليشء آخـراملقصود هو بيان أن

كتـب عـن الـشاذين ، كام يقـول هـو  يؤرخ للفردية،)اإلنسانية( من أجل ..)العظمة(
، كام كتب عن املرسلني )ًنكلني مثالاغاندي وبنيامني فر (: وكتب عن الكافرين،ا عقدي

فال هـو ابـن  يدافع عن إسالمنا، :ني، فال داعي أن نحمله عىل أكتافنا ونقولِّوالصديق
 !!أخينا وال ابن اختنا

  !ھل كان ظالًما؟: ثالًثا
 !! ًكان ظالما.. مل يكن هناك علم بالدين: أحد املدافعني عن العقاد يقول

سمع عـن َّوكأن العقاد جاء عىل فرتة من الرسل، يف أمة أمية مل تقرأ ومل تكتب ومل ت
                                                

 .13ـ دار الكتاب بلبنان ص) موسوعة العقاد اإلسالمية( من مقدمة املجلد اخلامس) 1(
 عقد املركز القومي للثقافة ندوة خاصة بعباس العقاد شارك فيها عدد مـن املثقفـني، 2004يف ) 2(

 ؛م2007وكان إلحياء ذكرى وفاته، وتعريف الناس بأفكاره وأحواله، وتكـرر األمـر يف عـام 
 .وة يف مكتبة القاهرة تقدم للناس أفكارهحاولوا إحياء ذكر ميالد العقاد بند
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 !!األولني أو املعارصين
، هـو قـول مـن يـدفع )1(ُ بل قول من ال يريـد أن يعـرف،ُ وهو قول من ال يعرف

 !!ًاحلقائق ال تكذيبا هلا وال ملن جاء هبا وإنام خمافة ما تنطوي عليه
ا يف تارخينـا   عباس العقاد الصحوة اإلسالمية يف أوجها، وكانت األكثر دويَشَعاي

تناظر، وكانت جتاهد، وكانت منترشة يف كل مكان، وكانـت موصـولة املعارص؛ كانت 
اهلند والعراق واليمن واحلجـاز والـشام .. باجلامهري هتتف هبا فرتد عليها من كل مكان

 .)2(واملغرب ومرص والسودان
ًعارص عباس العقاد من ال زالوا بيننا أحياء َ  األستاذ حسن  .. ـ بذكرهم إىل اليوم ـُ

َّ، وعز الدين القسام، وحممـد شـاكر، وحممـود )اعة اإلخوان املسلمنيمؤسس مج(البنا 
املغـرب (، وحممد رشـيد رضـا، وعبـد الكـريم خطـايب )3(شاكر، وحممد عبد اهللا دراز

                                                
والصورة املظلمة القامتة عن فرتة ما قبل الثورة يف مرص سببها اإلعالم، واحلقيقة أن واقعنا اآلن ) 1(

وكأن . َّ يف كل يشء من أيام ما قبل الثورة، اللهم ما جد يف وسائل املواصالت واالتصاالتأأسو
 !!ظالم الطرق كان يف العقول

ً قديام هي مرص والسودان حاليا عدا غـرب الـسودان مرص) 2(  ،)ا يتبـع منطقـة الواليـات تارخييـ(ً
ً، والسودان قديام هي إفريقيا اآلن عدا مرص واملغـرب العـريب، وكانـت )يتبع احلبشة(وجنوهبا 

، واملغـرب )ليبيـا وتـونس(تسمى سودان لسواد برشة سكاهنا، وإفريقيا هـي املغـرب األدنـى 
ًائر اليوم، واملغرب األقىص قديام هو املغرب وموريتانيا، واإلنجليز هم من غـريوا األوسط اجلز

 . األسامء
، وهو مرصي تويف يف باكستان يف مؤمتر حرضه هناك، وكان ممـن )النبأ العظيم(كتاب صاحب ) 3(

 .ابتعث للغرب
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وعارص عباس العقاد مـا حـدث للتوجـه ). اجلزائر(باديس بن ، وعبد احلميد )العريب
رحاها تدور عىل سيد قطب وهو اإلسالمي عىل يد األثيم اخلارس عبد النارص، وكانت 

ًا واحدا يف حزب الوفد يف العقد الثالث من القرن  صديق العقاد ألربعة عقود وكانا صف
سـقوط اخلالفـة اإلسـالمية، .. ًوعارص أحداثا أضخم وأكرب مما نحـن فيـه. العرشين

 .وتسلل إخوان القردة واخلنازير إىل بيت املقدس وفلسطني
مية كلها، أو باألحرى ذات مواضيع إسـالمية كلهـا  ـ كانت احلركة الفكرية إسال

تؤيد أو تعارض ـ وكانت الـصحوة كبـرية برموزهـا ومجاهريهـا، وعريـضة بمـساحة 
ا  انتشارها، ومل يكن عباس العقاد إىل يوم مماته ضمن املنظومة التي تدافع عن اإلسالم أي

ا، بل كان من املتحرشـني كان توجهها، مل يكن ما أفرزه عباس العقاد من بنات أفكاره
 !!برجاهلا

ًإذ كان جمافيا للتوجهات السلفية املعنية بالسنة النبويـة، وينظـر بعـني االزدراء إىل 
بالعاملـة للعـدو ) نياإلخـوان املـسلم(، واهتم )1()السعوديةب(الدعوة السلفية يف نجد 

ود ويعمل ، وزعم أن األستاذ حسن البنا من هي)خدام الصهيونية(الصهيوين وأسامهم 
اخلمـسينيات وقـد امتحنـوا بأشـد بـالء سـمع بـه يف  لصالح هيود، وكان هذا يف فرتة

َّخوان املسلمني(، وقبل ذلك أسامهم )2(التاريخ  ).باشا(حني قتلوا النقرايش ) ُ
ُوأعرف أن األستاذ حسن البنـا ـ رمحـه اهللا ـ كـان مـن بيـت طيـب يعنـى بـالعلم 

 األرض ء ـ واهللا حسيبه ـ وهو عندي خري من ملالرشعي، وكان سعيه يف خدمة الدين
                                                

 ).لدعوة الوهابيةا( تكلم فيه عام أسامه ،)اإلسالم يف القرن العرشين( :ًعقد فصال يف كتاب) 1(
 .  املكتبة العرصية.، ط256ص ) الصهيونية وقضية فلسطني: (انظر) 2(
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 كيف كان العقاد مع مـن ينتـرصون للـدين، ّمن أمثال عباس العقاد، ولكني فقط أبني
ًا للصحوة، كام أنه كان بعيدا متاما عن طرحها وأفكارها وعـن   أن العقاد كان عدوّأبني ً

 . رجاهلا
اري ومسلم، ويعرف شيخ كان يقرأ يف أمهات الكتب يعرف البخعقاد  العباس و

، ويعرف )2( ويعرف ابن القيم،)1()اإلمام الثبت(اإلسالم ابن تيمية وينقل عنه ويسميه 
 مـن مـشاهري اخللـف، اًويعرف أئمة السلف وكثري، )4(ويعرف ابن اجلوزي، )3(القرايف

 ويعـرف ،)5(ويرجح بني الروايات كام يف وفاة أم رومان زوجة أيب بكر ريض اهللا عـنهام
، ولك أن تراجع ما قاله حـول قـصة وأد عمـر البنتـه يف )6(نا ننقد املتن وننقد السندأن

 يتكلم عن السند واملتن، يرد املتن بعقله، ويشكك يف الـسند دون أن يـذكر )7(اجلاهلية
َّ وما يعنيني أنه يعرف أن ثم متنً،، فقط بالتخمني والظنًئاعنه شي  . ًيعرفه جيدا.. اً وسنداّ

                                                
 وما بعدها، فقد أطال الكالم عن وحول شيخ اإلسالم 865ص) التفكري فريضة رشعية: (انظر )1(

 .ابن تيمية
 ويف البن القـيم،) إعالم املوقعني( ذكر  134ص) حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه(يف كتابه ) 2(

ن قـرأ َح مـْ من الكتاب نفسه رشح منهج ابن القيم يف تعاطي املسائل الفقهية رش248صفحة 
 ذكر ابن القيم وكتابه إعالم املوقعني ثانية 928ص) التفكري فريضة إسالمية(ويف كتاب . وعلم

 .ينقل عنه
 .927التفكري فريضة إسالمية ص )3(
 .935التفكري فريضة إسالمية ص )4(
 .32ة بنت الصديق صالصديق )5(
 .55فاطمة الزهراء ص )6(
 .511ص  موسوعة عباس العقاد اإلسالمية ـ دار الكتاب ـعبقرية عمر) 7(
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 يف نقده للعبقريات يعتذر للعقاد بـيشء )1(تور صالح سعد اللحيدانوالشيخ الدك
أنه جيهل املصادر الصحيحة، أو جيهل التفرقة بـني الـصحيح وغـريه، .. ٍقريب من هذا

ًكان عاملا هبا مطلع ؛وهذا غري صحيح ًا عىل كثري منها، يدري أن ثـم صـحيحا مقبـوال ً ً َّ
ًوضعيفا مردودا ً . 

  : العقاد ركوب للكذب واستخفاف بالعقولعبقریات: المبحث الثاني
  :توطئة البد منها

ٌمعلم ثابت يأيت إليه عباس العقاد حال التحدث عن أي  ََ ، )العباقرة(من ) عبقري(ْ
َّوبيئته التي نشأ فيها، ويربط كل ) العبقري(أصل .. هوه وأخته وأخو هذا العبقري وأبُّأم

ً وبيئته، وال جيعل شيئا من ذلك لعقيدتهبأصله) العبقري(الكرائم التي تظهر عىل هذا  ِ. 
ٍ ويف كل مرة  يقبض العقاد بيديه ويضغط بقدميه ويعض بفكيه عىل نص أو نصني،  ُّ َ ٍ َّ
ٌوربام ال تدري من أين يأيت هبام، فهو ال يبايل بمصدر التلقي؛ كله عنده صحيح إن وافق 

فينقله، كان البخاري أم كان هواه، يسري بني املصادر يفتش فيها حتى جيد ما يوافق هواه 
 !! األصفهاين

ٍوما درى العقاد أن اخلرب باملخرب أو بشواهد يف ذات اخلرب تشهد عىل صدقه، فنحن  ِ ِ ْ ُ َّ
ة االثنني ّ، وال بد من صح)السند(ونفتش فيمن نقل إلينا النص ) املتن(نفتش يف النص 

ُمعا، فال نقبل من الكذوب وال نقبل ممن ال يضبط وال مم ِ ْ َ  وال نقبـل ،ن خدشت عدالتهً
ْالنص ومـن نقـل .. نقد املتن والسندـ وما نفعله  .ا يتعارض مع الرصيح الصحيح نص َ

                                                
 .غري الشيخ صالح اللحيدان الشهري) 1(
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ٌ مسلمة عقلية ملن أراد الصدق فيام يقول ويفعل ـإلينا النص َ َ َُّ)1(. 
 والعقاد ال يعرف هذا، عباس العقاد ال يبايل باخلرب أو بمن جاء بـاخلرب، املهـم أن 

 .يتفق وهواه
َّالرجل عنده ثوابـت قـدم مـن أجلهـا سـرية ـذا، فـد من هـل إن أمر العقاد أشـب

 . ًونفرا من صحابته الكرامملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 
 حياول أن خيرج سـرية هـؤالء الكـرام يف قوالبـه ،عند العقاد قوالب فكرية جاهزة

 . ًاملعدة سلفا
 ٍّ يعثر عىل نـصُالرجل يعتقد ثم يستدل، يثبت األفكار ثم يتجول بني الكتب حتى

، وإن مل جيـد وقـف أمـام الـنص حيتـال عليـه أو )2(ًيستدل به عىل ما استقر عنده ابتداء
ً عنه ـ بام يريد؛ فمرة يبرت النص من سياقه القـويل أو ًيضغط عليه حتى خيرج منه ـ رغام

ًالعميل، ومرة يعتمد الضعيف والـشاذ ومـا ال يـصح، ومـرة يقـدم تفـسرياته الكاذبـة  ً
ْ حيرف هبا الكلم عن مواضعه ويضلل هبا مناخلاطئة  . يقرأَ

فاخلطأ عند العقاد ليس فقط يف مصادر االسـتدالل كـام يـذهب الـدكتور صـالح 
وبالتايل هو خطأ . ويف طريقة االستدالل يف املصادراللحيدان يف نقده للعبقريات، وإنام 

                                                
وعباس يعرف هذا ويتكئ عليه وهو يربر ما حدث بني عمر بن اخلطاب وخالد بن الوليد : قلت )1(

ه ال بد من صحة السند، ولكنه ال يلتزم به كام سيأيت إن شـاء اهللا ـ ريض اهللا عنهام ـ  ويرصح بأن
 .480عبقرية عمر ص: انظر. تعاىل

فقاته، وابن عثيمني يف رشح نظـم اًوهي طريقة أهل الباطل عموما، تكلم عنها الشاطبي يف مو) 2(
  .بالصفحة اخلاصة يف صيد الفوائد) ثم يستدلون: (وللمزيد انظر للكاتب .الورقات

http://saaid.net/Doat/alkassas/70.htm 

http://saaid.net/Doat/alkassas/70.htm
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 . متعمد
 صـحيح، وحينًـا جتـده  ضعيف أو غـريٍّفحينًا جتد اخلطأ عنده أنه اعتمد عىل نص

ًيمسك بنص صحيح ولكنه يغري املعنى بطريقته يف االستدالل، وكثـريا مـا جيمـع بـني 
أو يتكلم من تلقاء نفسه بال دليـل . نص غري صحيح ومعاجلة غري صحيحة.. األمرين

 !! صحيح أو غري صحيح
 ؛وتسمع من العقاد بعض اجلمل التي يضحك هبا عىل من يسمع ويستغل جهالتـه

وكـان : ًعن ابن عباس، ثم وكي يقتنع من يقرأ بام ينقله العقاد يعقب قـائال:  يقولًمثال
َّحارضا، وكأن ابن عباس حدث العقاد بنفسه عن يشء رآه ً !! 

ًاملشكلة ليست يف الصحايب أبدا، ولكن فيمن يروي عن الصحايب من التـابعني أو 
 . َمن بعدهم

، وال تدري مـن هـم املجتهـدون )وأيده عىل ذلك بعض املجتهدين (:وتسمع منه
 !! ؟هؤالء، وال أين جيتهدون، وال فيم جيتهدون

 .وهذا كله نوع من املحارصة للقارئ وفرض الرأي عليه
  وجتـد يف هـذا ،ٌ بيان ملذهب العقاد يف التعامل مع النـصوصبحثوجتد يف هذا امل

 .  حياة الناسإنكار العقاد أثر العقيدة يفاملبحث تكملة ملا مىض احلديث عنه من 
كيف يتعامل مع النصوص، وكيف أنه : أبني يف كل مثال أمرين واآلن مع األمثلة، 

عبقريـات (أدعم ما سبق من اجلـزء األول، وهـو  .ًال يرى أثرا للعقيدة يف حياة الناس
 ). إنكار للوحي..العقاد
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 أن عبـاس العقـاد نـسب)  إنكار للوحي..عبقريات العقاد(بينت يف اجلزء األول 
ً عددا مـن ّواآلن أبني!! إىل شخصه أو أصلهملسو هيلع هللا ىلص الصفات الكريمة التي كانت يف النبي 

 . ملسو هيلع هللا ىلصالشخصيات اإلسالمية التي تناوهلا بعد النبي 
  : أبو بكر الصدیق رضي اهللا عنھ

ما علمنا عن أيب بكر الصديق ـ ريض اهللا عنه ـ من صفات محيدة هي عنـد العقـاد 
 ،)أدب الطبـع الـذي هيتـدي مـن نفـسه: (ه يقـولمن نفس.. ٍمن عند أيب بكر الصديق

 !! )1()يدري بوحي نفسه(
ِفأبو بكر ـ عند العقاد ـ أعجب ببطولة النبي  ْ ، وأبو بكر ـ عنـد )2(ولذا آمن به ،ملسو هيلع هللا ىلصُ

، وقاتل املرتدين، وكان عىل هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلصَّالعقاد ـ سري جيش أسامة بعد وفاة احلبيب 
ألهنا أوامر بطله ، أو ـ كام يقول العقاد ـ ملسو هيلع هللا ىلصبي ُ ألنه معجب ببطولة الن؛يف كل يشءملسو هيلع هللا ىلص  

 !! )3(العزيز عليه
ِّال يرى عباس أثرا للعقيدة يف حياة الصديق ـ ريض اهللا عنـه ـ، ويـتكلم مـن عنـد  ً
نفسه، يرضب باألدلة عرض احلائط، ويقـدم وجهـة نظـره التـي ال دليـل عليهـا، وال 

 .يناقش العقاد أدلة املخالفني وال هيتم
ً الصديق ـ ريض اهللا عنه ـ عاش قريبا من أربعني عاما قبل البعثة نسيا  أبو بكر ًً

ا، ولوال اهللا ما اهتدى وال صام وال صىل، وملات كام ماتت ألوف من قومه ال  منسي
                                                

 .228صالسابق ) 1(
 .)344، 239، 231، 1/230(األعامل الكاملة : انظر) 2(
 .287صالسابق ) 3(
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Z  ] :  واهللا يقول؛يسمع هبم أحد       Y   X   W   V   U   TS   R     Q   P

  \  [Z ]4   5  ] :واهللا يقول ،]٤٦: النور   3  <   ;    :   9   8  7   6  
  F   E   D   CB   A    @   ?  >   =Z ]0  1  ]: واهللا يقول، ]٢١: النور   /   .

  @   ?    >          =   <   ;   :   9   8   7   6      5   4   3   2
  TS   R   Q   P  O   N   M     L          K   J   IH   G   F  E   D   C  B   A

  Y    X    W   V    UZ ] ًكله من فضل اهللا علينا ابتداء وسريا ف، ]٤ - ٢: اجلمعة ً
ْواهللاَِّ لوال اهللاُ« :ًوختاما، ويف احلديث َ ما اهتدينا، وال تصدقنا وال صليناََ َ َّ َ َ َ َْ ْ ََّ َ َ َ َ ْْ«)1(. 

  :السیدة عائشة رضي اهللا عنھا
ٍقدم للحديث عن السيدة عائشة بنت الصديق ـ ريض اهللا عنهامـ  بحـديث طويـل  ٍ َّ

 وخاصـة النـساء الـاليت يف ،املرأة يف اجلزيرة العربية قبـل اإلسـالميتكلم فيه عن حال 
 كانت تستشار، واستشهد بحالتني تستشار كل منهام فقط يف :بيوت سادة العرب، يقول

ْأمر زواجها، ينقل عـن كتـب األدب، وعلمـي أن لـيس يف كتـب األدب غـري هـاتني  ِ
ٍبيت سيادة : يق يف اجلاهلية فيقولثم ينثني بعد ذلك عىل بيت أيب بكر الصد. )2(احلالتني ُ

هم حسناوات مـنعامت أو كـام ؤمتحرض، رجاله رقاق القلوب هييمون بنسائهم، ونسا
َيقول هو واصفا بيـت أيب بكـر ـ ريض اهللا عـنهم أمجعـني ـ  ظـرف الرجـال وتـدليل (ً

 ا برًويستدل بعبد الرمحن بن أيب بكر، وعبد الرمحن بن أيب بكر كان حازما ال م ،)النساء
                                                

 .3795 برقم البخاري) 1(
اإلخبـاريني، وال يأخـذ ) املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسـالم( صاحب ،يسميهم جواد عيل) 2(

 . بل يقبل منه ويرفض، وقبوله ورفضه هبواه كالعقاد،كالمهم كله
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ٍبعرسه ـ كام يصوره العقاد ـ طلق زوجته ومحلها إىل أهلها حني رأى من نفسه شدة ميل  َ َّ
 .)1(هلا، والعقاد يعرف ذلك

ثم يبني عىل ذلك فيقول بأن هذه النشأة ـ يف بيوت السيادة والرشف ـ جعلت هلـا 
دة سـي(شخصية قابلة للمشورة وللمشاركة يف األمور العامة، ويصورها بأهنـا كانـت 

سفريته األوىل لعامل النساء يف عرصه وفيام يليـه (ملسو هيلع هللا ىلص ، فقد كانت للنبي )املجتمع األوىل
من العصور، فكانت حترضه إذا بايع النساء أو صىل هبن أو جلسن إليه يسألنه يف أمـور 

 .)2()الدين
ّ عليه العقاد غري صحيح، وبالتايل ما استنبطه غري ى ما بن،وهذا الكالم غري صحيح

 . يف االستداللأ يف الداللة وخطأطخ، صحيح
ًأبو بكر الصديق من بني تيم بن مرة، وبنو تيم بن مرة هـم أضـعف قـريش نـسبا  ٍْ َّ ُ ِ َ

بـن جـدعان، وهـو ا فكانوا بني قريش يف اجلاهليـة ال يفـاخرون بغـري ،ًوأقلهم حسبا
ام ٌصعلوك مطرود عثر عىل كنز فراح ينفق أمواله فيام كانت العرب تفاخر به وهو إطعـ

 واجتمع حولـه عـدد مـن اجليـاع ممـن ينظمـون الـشعر ،الطعام ليخلد يف الناس ذكره
عند غريه، فشاع ) الرب بالشهاد(طعموا ما هو أشهى ُه إن أنه إن أطعمهم ويذمونيمدحو

ٍ بكـر وٌوكله من فخر اجلاهلية، ومشهور قول أيب سفيان يوم بويع أبـ. بني الناس ذكره
ًومشهور أيـض .)3()ر يف أقل قريش قلة وأذهلا ذلةما بال هذا األم (:باخلالفة ا قـول أيب ٌ

                                                
 .مقدمة كتاب الصديقة بنت الصديق) 1(
 .65ص) 2(
، وحيـاة )2/2237(تـاريخ الطـربي : ، وانظـر)4462 (ديث حـ)3/83(املـستدرك : انظر) 3(

 .)14155( ديث ح)5/657(كنز العامل : ، وانظر)2/148(الصحابة 
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هل رضيت بذلك بنو عبد مناف وبنو : بكر باخلالفة ويوم بويع أب)  الصديقأيب(قحافة 
 فهو يـيش إىل .)1(ال واضع ملا رفعت، وال رافع ملا وضعت: نعم، فقال:  قالوا!املغرية؟

ٍموضوع رفع، ومرفوع وضع  . إيامنوالرجل حديث عهد ب. ٍُ
ٌ يف كتب األنساب وكتب السرية وكتب  وحال بني تيم بن مرة يف اجلاهلية معروف

 !احلديث، فكيف حاد عنها العقاد وقد مر عليها أكثر من مرة؟
يستشري السيدة عائشة يف شأنه كله، بل وال استـشار الـسيدة أم  ملسو هيلع هللا ىلصومل يكن النبي 

 دخل خيمته وهي ـ ريض اهللا عنهاـ  ٌسلمة يوم احلديبية كام هو مشهور بني الناس، وإنام
وا، ؤفيها وحتدث إليها حديث املدهش املأخوذ بام رأى من الناس وقـد أمـرهم فتبـاط

فلم يكن احلال هو املـشورة وإنـام حـديث . ًفسمعت قوله وعرضت عليه رأيا فأخذ به
سالم، العفو، ومل يكن احلال أن تعقد جمالس الشورى بالنساء، ال يف اجلاهلية وال يف اإل

 :ًبل كانوا يأنفون من ذلك، وشاعرهم يقول مفاخرا بنفسه
َوال جبأ أكه َ َ ِرب بعرسه   ـُى مـَ ِ ِ ُ    يطالعها يف شأنه كيف يفعل         ٍِّ َ َُ َُ َ ِ ِ َِ)2( 

ٍيفرد النساء بصلوات دون الرجال، وال بمجلس دون الرجال، ملسو هيلع هللا ىلص ومل يكن النبي 
                                                

 .73ص، تاريخ اخللفاء )1/650(أسد الغابة : انظر) 1(
ظوهنـا ِّ وكـانوا حيف،ر شـعر العـربو وهي مـن مـشه،للشنفري) المية العرب(هذا البيت من ) 2(

 يـدور معناهـا عـىل الـضخامة والعظمـة، ،ِأفعل مـن الكهـاة: وأكهى. جبان: َ وجبأ.صغارهم
. املـالزم: ُّواملـرب). جبأ( الوصف األول واملقصود هياب مرتدد تكرب األشياء يف حسه، يدعم

زدي، من قحطان، شاعر هو عمرو بن مالك األ:  والشنفري).15/234(لسان العرب : انظر
وهو أحد اخللعاء الذين  .كان من فتاك العرب وعدائيهم .جاهيل، يامين، من فحول الطبقة الثانية

 .)5/85(األعالم للزركيل : انظر .تربأت منهم عشائرهم
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 مل يكـن ،لسيدة عائشة أو أخرى مـن نـسائهًجيلسن بني يديه أو جيلس إليهن مصطحبا ا
ه أو يـسألنه يف حـرضة نـسائه كـالتي جـاءت ء فقط يأتني لبيته يسألن نسا..حيدث هذا

 .)1(يف فراق زوجها بعد أن جعل ظهر أمه كظهرهاملسو هيلع هللا ىلص جتادل النبي 
باملعنى املعروف املتبادر للذهن من  سفرية أوىل وال ثانية لعامل النساء ملسو هيلع هللا ىلصوما كان له 

 .)2(ةالسفار
ُوكانت أم املؤمنني عائشة ـ ريض اهللا عنها ـ حتدث بام علمت من النبي  ِّ َ َالنـساء ملسو هيلع هللا ىلص ُ

فلم . َوالرجال، بل وأكثر من روى عنها هو ابن أختها عروة بن الزبري ـ ريض اهللا عنه ـ
د، كان تكن بني النساء فقط بام يشبه اليوم اجلمعيات النسائية، وبام تصوره كلامت العقا

ًجمتمعا واحدا متكامال، النساء يف البيوت رشيفات مصونات يقمن بام خلقهن اهللا له من  ً ً
 إىل اهللا ًتربية األوالد والقيام بحق الزوج، والرجال باخلارج يرضبون يف األرض دعـوة

 .  ًوسعيا عىل الرزق
 عليـه، ٍمن غريةملسو هيلع هللا ىلص وما كانت تفعله السيدة عائشة ـ ريض اهللا عنه ـ يف بيت النبي 

ٍوأشياء أقرب للفكاهة منها للجد بينها وبني أمهات املؤمنني، مرجعها لصغر السن، ال 
َّألهنا ولدت يف بيت من بيوت سادات العرب فـصب عليهـا الـدالل واجلـامل وأتاهـا 

 !!ًالعقل ولزم من يتزوجها أن يشاورها وال يقطع أمرا دوهنا
                                                

البخاري  .بنت ثعلبة، وزوجها أوس بن الصامت، واحلديث يف الصحيح) أو خويلة( هي خولة )1(
 .360برقم 

وأسامء بنت يزيد األشهلية األوسية األنصارية، وافدة النساء، كانـت وافـدة ومل تكـن سـفرية، ) 2(
 .6242 برقمالسلسلة الضعيفة : انظر. تتحدث بام يدور بخاطرها، وحديثها ضعفه األلباين
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ه، لكان أوىل منها الـسيدة أم حبيبـة لو كان مرجع األمر لبيت أبيها الذي نشأت في
 ،)1(ُبنت سيد قريش أيب سفيان بن حرب، أو احللوة املليحة التي تأخذ بنفس من يراهـا

ـ ريض اهللا عنها  ة بنت احلارث أم املؤمننيي جوير:ِ بنت سيد قومها،)2(َّالصوامة القوامة
ا نبي وأبوها نبي ـ ـ ؛ وكذا بنت سيد قومها صفية ـ ريض اهللا عنها ـ زوجها نبي وعمه

 .  ـ)3(عليهم الصالة والسالم
 بالبيت الذي نشأت فيه السيدة عائشة ـ ريض اهللا عنها ـ وإال اًفلم يكن األمر متعلق

ا كانت وحدها، وإنام بصغر السن، وقد رصحت هي بذلك كام يف روايتها لوفاة النبي مل
 .)4(ملسو هيلع هللا ىلص

 األمور العامة للدولة، فلم تكن تشارك يفـ ومل تكن السيدة عائشة ـ ريض اهللا عنها 
 وما شاركت يف األمور العامة، ،ـ من أصحاب الشورى ًـ هي وغريها من النساء مجيعا

 واألحـداث توالـت ،وخرجت يوم اجلمل للصلح بني الناس كام تفعل األم مع أبنائها
 قرابـةملسو هيلع هللا ىلص ومل يكن هناك من يعد هلا وخيطط، بل وال من يتوقعها، وبقيـت بعـد النبـي 

ف قرن من الزمان تعبد رهبا يف بيتهـا وحتـدث النـاس بـام سـمعت ورأت يف بيـت نص
                                                

 .6779 حديث ،املستدرك للحاكم. هذا وصف السيدة عائشة هلا) 1(
 ملسو هيلع هللا ىلص وهي التي تركها النبي ، عهد باإلسالمة وكانت صائمة، وكانت حديثملسو هيلع هللا ىلصدخل عليها النبي ) 2(

 فعلمهـا وأرشـدها إىل ، ثم رجع بعد أن أضحى وهـي جالـسة تـذكر اهللا،بعد الغداة تذكر اهللا
 ومـداد ، وزنة عرشه، ورضا نفسه، عدد خلقه،هللا وبحمدهسبحان ا« :كلامت خري مما قالت هي

 .4905برقم ، ومسلم 1850برقم البخاري : انظر. »كلامته
ًفكيف تكونان خريا مني وزوجـي حممـد وأيب هـارون  (:الذي فيه) 3827(وحديث الرتمذي ) 3(

 .4963برقم السلسلة الضعيفة :  انظر؛ ضعفه األلباين.)!وعمي موسى؟
 .1300رقم بالبخاري ) 4(
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 وإن قصدها أحد املـؤمنني بـيشء شـفعت لـه، وهـي يف بيتهـا، وهـي ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 . ا حاالت قليلة جد

وما رفعت أم املؤمنني عائشة ـ ريض اهللا عنها ـ النعل عىل عثامن بن عفـان ـ ريض 
عـثامن ريض اهللا (َ فال هي من ترفع النعل عىل أحد، وال هو ،اداهللا عنه ـ كام يفرتي العق

ِمن يرفع عليه النعل من أحد، وإنام هو ) عنه ُن يفعل ويفعل َوخليالته م) عباس العقاد(ُ َ
 .به مثل هذا

مثال آخر لداللة عىل فساد منهج العقـاد يف االسـتدالل، وعـىل قولـه بـأن ال أثـر 
 . للعقيدة يف حياة الناس

   :ن عفانعثمان ب
ال ألن خطـاب الـوحي أثـر فيـه  يف مكة كفر بنو أمية كلهم وآمن عثامن بن عفان،

ِفاستجاب ملن يدعوه إىل اهللا صاحبه أيب بكر الصديق ـ ريض اهللا عنه ـ كام فعل الزبري بن 
العوام وأيب عبيدة بن اجلراح وطلحة بن عبيد اهللا وسعد بن أيب وقاص وعبد الرمحن بن 

أيب  وإنام ألنه نـشأ يف بيـت عقبـة بـن ،بوا أليب بكر ـ ريض اهللا عنه ـعوف حني استجا
 !!معيط ـ زوج أمه ـ

معـيط األمـوي  أيب ِّفنشأة عثامن ـ ريض اهللا عنه ـ يف كنف عمه وزوج أمه عقبة بن 
ًأورثه جفاء من ناحية األرسة ومن ناحية بني أمية عموما جعله ال يسايرهم يف كفـرهم  ً

تد إقباله عىل اإلسالم بحديث خلالته الكاهنة التي تنبـأت لـه فـاتبع  واش،)1(ولذا أسلم
 . ملسو هيلع هللا ىلصًحممدا 

                                                
 .53صعبقرية عثامن ) 1(
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 !!وكأنه حيكي قصة مسلسل. .ّهكذا يقول عباس
ً يتقمص شخصية الكاهن الذي خيلط قليال ؛ فكل هذا من عنده،وال تصدق عباس

 .ٍمن احلقيقة بكثري من الكذب
 يكـن وحـده مـن الـسابقني إىل ، بـل ملةَمل يكن عثامن وحده من أسلم من بني أمي

اإلسالم من بني أمية، كان منهم غري عثامن بن عفـان عمـرو بـن سـعيد بـن العـاص، 
وخالد بن سعيد بن العاص، أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وأم كلثوم بنت عقبة بن أيب 

 ـ، وهي من ذات البيت الذي نشأ فيه عثامن ـ ريض اهللا عنه وعنها ـ  وقد أكثر )1(معيط
ًلعقاد من احلديث عن بيت أبيها وكأنه كان يسكن فيه ومل يذكر شيئا عن أم كلثوم بنت ا ُ

 .عقبة هذه ـ ريض اهللا عنها ـ
 ومل ،ًا واحدا ضد اإلسالم، كونه خرج من بني هاشـم فلم يكن بنو أمية كلهم صف
 عليـه  بني عثامن وبني أمية دفعه إىل اإلسالم وتـرك مـاًيكن األمر كام زعم العقاد جفاء

ًقومه من الكفر، بل جاءت األخبار أن عـثامن كـان حمببـا لبنـي أميـة، ولـذا آووه يـوم 
احلديبية ومنعوه، بل وعرضوا عليه أن يطوف آمنًا بالبيـت، وخـاف عمـر مـن توليتـه 

 فيجتمع عليه الناس، بل وكانت قريش حتب عثامن ةاخلالفة حتى ال جيمع حوله بني أمي
 .أحبك والرمحن حب قريش عثامن:  طفلها وتقول وكانت املرأة هتدهد،كلها

أيب عقبة بن (ومل يكن عثامن بن عفان ـ ريض اهللا عنه ـ حبيس بيت عمه وزوج أمه 
، يركله ويؤذيه، كام هو احلال اليوم فيام تصوره املسلسالت التليفزيونية تـبغض )معيط

                                                
ًجتد أسامء من أسلم من بني عبد شمس يف ذكر من هاجر للحبشة، وذكر من حرض بدرا يف سرية ) 1(

 . )1/323(ابن هشام 
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وداخـل مكـة، وكـان زواج ا يدير التجارة إىل الشام  ا ثري الناس يف احلالل، بل كان غني
ٍا، والعقاد يعرف ذلـك يف مكـان آخـر ً األم بعد موت األب من العم أو غريه أمرا عادي

 .)1(وينكره أو يتنكر له هنا كام هي عادته
ًاملقصود هو بيان كيف أن العقاد ال يرى أثرا للعقيدة يف أفعـال أيب بكـر والـسيدة 

 .عائشة وعثامن بن عفان ـ ريض اهللا عنهم ـ
 ! وعىل ماذا يبني حتليالته؟! يستدل؟َمَب: واملقصود هو توضيح حال العقاد

ُ املقصود هو بيان أن حتليالت العقاد خفيفة سخيفة تـضحك مـن يقـرأ إن وقـف 
 .ًأمامها ينظر قليال يف حاهلا

 .ملسو هيلع هللا ىلصاد قليل األدب مع صحابة رسول اهللا قاملقصود هو بيان أن عباس الع
 !!وأؤكد فيها عىل ما مىض ثم أستأنف املسريُأكرس هبا امللل،  !اسرتاحة
ً فيه أن العقاد ال يرى أثرا للعقيدة يف إسـالم أحـد ِّ جممل من كالم العقاد أبنيٌّنص

وهكذا يبني لنا يف إسالم أيب بكر كام بان لنا : (، يقول يف عبقرية الصديق)العباقرة(من 
ية أهنا دعتهم إليها بأسباهبا يف إسالم كل رجل ذي بال من السابقني إىل الدعوة املحمد

 مـنهم أصـدق املواءمـة وال ًفاستجابوا إليها بأسباهبم املعقولة التي توائم كال ؛ولةقاملع
ًحتوج أحدا من املعللني واملفرسين إىل اخلوارق املكذوبـة، أو إىل تفـسري األمـر بالوعـد 

 .)2()والوعيد ورغبة اجلنة ورهبة السيف
                                                

 ). عثامن ذو النورين(تكرر يف كتابه عن عثامن بن عفان ) 1(
 .276صموسوعة العقاد اإلسالمية ) 2(
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َ ا لضالني، فاخلطاب الرشعي يف دعوة الناس ارتكز وهو يكذب، وهو يسلك طريق
َّوقص  ملن عىص،العقاب من وملن أطاع الثواب تعريف الناس برهبم وما أعده من عىل 

ٍعليهم خرب من قبلهم ، ماذا فعل اهللا بمن أطاع منهم وبمن عىص ، وقدم آيات بينـات  َ
الت من سـأل ، يدلل هبا عىل صدق الرسول صىل اهللا عليه وسلم ، وأجاب عىل تساؤ

ًفال جتد شـبهة وال وارتكز اخلطاب الدعوي عىل تعريف الناس باليوم اآلخر وما فيه  ، 
ًمشفوعا بذكر اليوم اآلخر تـرصحيا ً للمخالفني وال ترشيعا للمؤمنني املتبعني إال ًسؤاال ً

ءت يف كل مكان من أن االستجابة جااىف متاما مع ما يقرره العقاد  وهذا يتن)1(ًأو تعريضا
 . ًألمور عقلية أو إعجابا بشخص الداعي ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ فقط 

بل وكل يشء يف الرشيعة مربوط بالوعد والوعيد الذي يسخر منه العقاد، فـإيامن 
i  ]  :املؤمنني سببه معرفتهم بـاليوم اآلخـر   h   g   fe  d   c   b   a

  jZ ]اآلخـر، وكفر الكـافرين سـببه جهلهـم بـاليوم ]٩٢: األنعام:  [  Ú  Ù   Ø

   à  ß   Þ   Ý    Ü   ÛZ ]٧٤: ملؤمنـونا[،  [  h  g    fe             d   c

  o   n   m  l   k   j   iZ ]وهذا رصيح أعرفه يف كل .]٢٢: النحل 
 .سور القرآن الكريم بل يف كل آياته، وال أبالغ، ويضيق املقام عن التفاصيل

اخلـوارق (عليها بتـسميته إياهـا والرجل ينكر املعجزات، ويسخر منها ويتطاول 
 ،، وهي ليست مكذوبة، وإنام صادقة جاءت هبا األخبار عن مجيـع املرسـلني)املكذوبة

ا حتى يأيت بمعجـزة حـسية،  وهي رضورة لتصديق النبي، أي نبي، فال يكون النبي نبي
                                                

 .ي املنقوص، بالصفحة اخلاصة يف صيد الفوائد وطريق اإلسالماخلطاب الدعو: انظر للكاتب) 1(
 http://saaid.net/arabic/44.htm  

http://saaid.net/arabic/44.htm
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كتكلم اجلامدات بني يديه، وشفاء من ال يرجى شفاؤه، أو غيبية كاإلخبار عـن غيـب، 
 . د من اهللا العليم اخلبري القادر عىل كل يشءَّهاتان أمارتان عىل أن املتكلم هبا مؤيف

والعارفون من املختصني يف احلوار مع النصارى وغريهم يعلمون أن دعوى النبوة 
ولكـن العقـاد ينكـر الـوحي وينكـر ، )1(ال دليل عليها غري املعجزة واإلخبار بالغيـب

البد له أن جيحد كـي !  فأنى له أن يقر باملعجزات؟،لنبوةًالرسالة ويعطي تفسريا آخر ل
 . تهأيسرت سو

   :خالد بن الولید رضي اهللا عنھ
 : يقـول عـن خالـد ـ ريض اهللا عنـه ـ؛ًال يرى أثرا للعقيدة فيهم) العباقرة(كالبقية 

 !!)2()خر للقيادة والرئاسة بمرياث حسبه وطبعه، وملكات نفسه وجسدهّمد(
: ْقرية خالد إال لبيان أن ليس للعقيدة أثر يف شخصية خالد وإنامبل هو مل يكتب عب

ٍأعامل خالد تعنينا يف هذا الكتاب ملقصد واحد، وهو الرجـوع هبـا إىل مـصدرها مـن (
ًيؤكد أن خالدا إنام انترص بام له ) عبقرية خالد( ويف .)3()نفسه وعقله ومقومات شخصه

د وهو يلملم أفكاره ومفاهيمه التـي  يقول يف هناية بحثه عن خال؛من صفات شخصية
                                                

 .من كتاب الكذاب اللئيم زكريا بطرس اجلزء األول) مقاييس النبوة(فصل : انظر للكاتب) 1(
 http://saaid.net/book/open.php?cat=88&book=4911  

ًحا مستقال عن أثر العقيدة يف خالـد بـن الوليـد بيانـا ُنرشت من قبل طر. 34صعبقرية خالد ) 2( ً ً
موجود بالصفحة اخلاصة يف صيد الفوائد وطريـق اإلسـالم حتـت . ًللحق وكشفا لزيف العقاد

  :)ًخالد بن الوليد نموذجا. أثر العقيدة يف بناء الشخصية(عنوان 
http://saaid.net/Doat/alkassas/81.htm 

 .126صعبقرية خالد ) 3(

http://saaid.net/book/open.php?cat=88&book=4911
http://saaid.net/Doat/alkassas/81.htm
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وإمجال القول يف توفيق خالد بن الوليد  (:يريد أن يقدمها للقارئ من هذا البحث يقول
وهـي الـشجاعة : أنه مل تعوزه قط صفة من صفات القائد الكبري املفطور عـىل النـضال

 يـضع كـان. .والنشاط واجللد واليقظة وحضور البدهية ورسعة املالحظة وقوة التأثري
 .ًال جمال للعقيدة أبدا .)1()اخلطة يف موضعها ساعة احلاجة إليها

ًلوال الدعوة لبقى هؤالء مجيعـا يف الوديـان حـول اآلبـار يرعـون اإلبـل :  وأقول
أغنامه إال لتجارة إبله و، وما جترأ أحدهم عىل اخلروج من بني  واألغنام وما سمعنا هبم

 ولـيس األفـراد، وإن شـاء اهللا تعـاىل أتعـرض  املؤثر احلقيقي هـو العقيـدة.أو سياحة
 عىل فكرته، وهو خالد بن الوليـد ـ ريض اهللا عنـه ـ ً يقدمه العقاد دليالٍألرصح نموذج

. . أن قراءته معكوسة ال تصلح، وأن الرجل يمتطي الكذب ويستخف بـالعقولّألبني
ا تقـول  مـاذ!لـد؟عـن خا الكالم الـذي يقولـه اكيف وصل العقاد إىل هذ: فقط أسأل

 !حتليالت العقاد؟
ًوصل إىل هذه النتيجة ـ املوجودة أصال قبل البحث ـ بالتلفيق واللـف والـدوران 

ع ثانيـة دذا أبـني لـك حتـى ال ختـا أنـ وها. كام هي عادته حول الدليل والتحايل عليه
 .   لعقادبا

َيريد أن يسند جلد خالد ـ ريض اهللا عنـه ـ وقوتـه يف احلـرب إىل بيئتـه ولـيس َ  إىل َ
وموضع الرتجيح واالستنتاج هنا إنام هو يف إرسال خالد إىل الباديـة  (:عقيدته، فيقول

فهـذا، وإن .. ًقصدا لرياضة النفس واجلسد عىل خـشونة األعـراب وشـدائد امليـادين
جرت به عادة بعض األرشاف يف حوارض احلجاز، مل يقطع به قول من األقوال يف سرية 

                                                
 .163صعبقرية خالد ) 1(
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ولكن األمر . عىل احتامل الشهادة للمعنى الذي قدمناه) الشهود(الوليد بن املغرية وبنيه 
ً أن خالدا قد نشأ حيث ،املوثوق به كل الثقة، والذي ال موضع فيه لرتجيح وال استنتاج

ًنشأ يف احلارضة أو البادية مـستعدا للخـشونة مـستطيعا ملعيـشة األعـراب، مـستجيب  ً
 .)لقفار وأعنف احلروبالسليقة والبيئة ملا يتكلفه املجاهد يف أوعر ا

  !ماذا یفعل؟
ًيريد أن يثبـت أن خالـدا ـ ريض اهللا عنـه ـ اكتـسب القـوة واجللـد مـن البـدو يف 

ً عىل ذلك، بل وجد عـددا مـن األدلـة وقوفـا يقطعـون عليـه ًالصحراء، ومل جيد دليال ً
رية ـ ٌ منها أن القرآن الكريم رصيح بأن أوالد الوليد بن املغ؛ه بالرجوعنالطريق ويأمرو

: املدثر[ Ï  Î  Z  ]  : بمعنى أهنم مل يرتكوه؛ًومنهم خالد ـ كانوا شهودا حول أبيهم
من أم .. ا، وإنام من حوارض اجلزيرةً  ومنها أن خالدا ـ ريض اهللا عنه ـ مل يكن بدوي.]١٣

ال يوجد يف الكتب خرب يفيد .. ِ، ومل تأت األخبار بأنه عارش البدو)مكة املكرمة(القرى 
َخالدا باد يف األعرابأن  ً . 

 !؟ماذا فعل العقاد أمام هذه األدلة التي تقطع عليه الطريق وتأمره بالرجوع
راح عباس العقاد حيور ويدور حول النص الـرصيح . .كعادته راح حيتال ويكذب

 وأنه كان عـىل ،ا بنشأته وفطرتهً واحلقائق الثابتة يف التاريخ كي يثبت أن خالدا كان قوي
.  ولذا استطاع أن هيزمهم يف حـروب الـردة ومـا بعـدها، بالصحراء والعربعلم تام

ً كثريا فلعله سافر: ( خيدع القارئ البسيط، يقول:َّويتكلم من تلقاء نفسه، يكذب، أو قل
دروهبا العصية التي كان يطرقهـا عرف يف تلك األسفار  ولعلهيف اجلزيرة قبل اإلسالم، 

 .)ز إىل اليمن، ومن نجد إىل الشاممن العراق إىل احلجاز ومن احلجا
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إذا كان الرس يف نشأة البادية، فكيف هـزم خالـد مـن نـشأ عنـدهم : ولنا أن نسأل
 !ًوحتىل بصفاهتم وهم أوفر عددا وعدة؟

 .ن الرس يف النشأة يف البادية لكان أوىل بالنرص أهل الباديةإ :إننا لو قلنا بقول العقاد
ل يف الصحراء، بل كانوا يسريون يف الدروب ٌحد من قريش مل يكن يتجواوخالد و

ً وجنوبـا ولـيس جتـواالًاملشهورة وال يقتحمون الصحراء، وكانت رحالهتم شـامال  يف ً
دروب الصحراء، ومل يعرف خالد بتجارة، والعقاد يقر بذلك بعد هذا الكـالم بقليـل، 

لعراق لألردن  كام يف قصة عبورة من اوخالد كان يسري بدليل ال بغري دليل يف الصحراء
 !!وهي شهرية 
إنه العقـاد يتخـبط ذات  .. يكذب وحيتال ويلف الكذب يف ثوب البيان،َّإنه العقاد

إنكار أثر العقيدة يف حياة خالد بـن الوليـد ـ  :اليمني وذات الشامل، وليس عنده سوى
ن السبب إ :سوى القول، ًسوى القول بأن اإلسالم مل يضف شيئا خلالد،  عنه ـريض اهللا

 !!هو النشأة والصفات املوروثة وليس العقيدة
فقط ألفت النظر إىل أن العقاد يملك مسلامت قبل البحث، وحياول أن يصل إليها 

ا بعقول من ً  رغام عن الدليل، وإن مل يطاوعه الدليل ختطاه وركب الكذب مستخفًعنوة
 .يقرأ
 قـزم  فحقيقته أنـه،)ًعمالقا(حتى جعلوه ) نفخوه(عقاد وقد  أن الىلإلفت النظر أ

 . صغري ليس عنده سوى الكذب وخداع القراء
 وهذا دليل آخر يؤكد كالمي، يقول ـ وهو يتكلم عن خالد بن الوليد ـ بـأن بنـي 
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ًوا بأسباب املحافظة عىل القديم مجيعا حني تصدى اإلسـالم لتبـديل ذلـك ؤبا(خمزوم 
لبيها وله مندوحة عنهـا، القديم، فهم أول من يصاب هبذه الدعوة اجلديدة وآخر من ي

كانت املصاولة بني اإلسالم واجلاهلية يف وجه من وجوهها مصاولة بني حممـد ومن ثم 
عليه السالم وبني خالد بن الوليد الذي انتهى إليـه رشف الرئاسـة املخزوميـة يف ذلـك 

 .)1()األوان
ل ر خالد بن الوليـد يقـوْمُ، وبعده بقليل وهو حيسب ع22هذا الكالم يف صفحة 

ًقوال آخر، يقول بأن خالدا كان غالما صغريا والرسول  ً ً  .يف مكةملسو هيلع هللا ىلص ً
ٍويف كل األحوال العقاد يتعدى عىل احلقيقة بكثري من قلـة احليـاء، فخالـد مل يكـن 
ًيوما رأس بني خمزوم، وال رأس بني أبيه، فضال عـن أن يكـون رأس املـرشكني كلهـم  ً

 .  )2(ملسو هيلع هللا ىلصة ويكون هو رأس اجلاهلية يف مواجهة سيد البرشي
 آمن لغـرض ،، آلية التفكري عند عباس واحدة، وتنبني عىل أن من آمنًئاظ شيِالح

 .ًما غري العقيدة، إما إعجابا بالنبي، وإما نكاية يف أهله
ٍ فهذا جمـاف ألهلـه ولـذا ؛القبلية ً ويف كل مرة يفرس كل اخلالفات استنادا للقرابة

ني هاشم ولذا مل يؤمنوا، وعائشة تريـد ن لبوخالفهم حني كفروا فآمن، وهؤالء منافس
 .طلحة ألنه من بني عمومتها، وأهل الشورى انقسموا عىل القرابة بني عيل وعثامن

                                                
يف ) ًغالمـا(ً أي بعد ذلـك بقليـل أن خالـدا كـان 27، مع أنه ذكر يف ص21صعبقرية خالد ) 1(

 !!صغري السن.. قريش
 واحلديث عند البخاري ،استنبط هذا مما ورد يف قصة حبس الوليد بن الوليد يف مكة عن اهلجرة) 2(

 .  من خالد، وأسلم بعد بدر وكتب الرتاجم رصحت بأن الوليد بن الوليد أكرب.762ص
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َّحني يتكلم عن أحد من بني أمية يصور لك جبهة الكفر وكأن بن  أمية هم الكفر يٍ
ومن حيمل الناس عىل الكفر، واآلن يتكلم عن خالـد بـن الوليـد فيـصور لـك جبهـة 

والتـضارب . كافرين وكأن ليس فيها إال بني خمزوم كفروا ومحلوا الناس عىل الكفـرال
 . شيمة املزورين الكذابني األفاكني

 ي قريش كلها، وسادة قريش كلهم كانوا يف صف الكافرين، سادة بني خمزوم، وبن
وغـريهم مـن  ) سفيانعتبة بن ربيعة ثم أيب( أمية يوبن) ملسو هيلع هللا ىلص هلب عم النبي أيب(هاشم 

[  ^  ]  :دة قريش، وهذا حال املأل يف كل زمان ومكـانسا   \  [   Z  Y  X   W
   e        d  c  b    a      `  _Z ]وهم املـأل، وهـي علـة يف مكـذبني  ،]٣٤: سـبأ

 .)1(ًالضالني وليس خلال يف دعوة وال شخص املرسلني
ًومل تكن زعامة قريش يوما يف يد خالد بن الوليد كي يكون طرفـ لـرصاع مـع  يف ااً

 . كام يفرتي العقادملسو هيلع هللا ىلص الرسول 
ًا واحدا يف وجـه النبـي، بـل يف أحـد بيـوهتم بـدأت   خمزوم كلهم صفوومل يكن بن

الدعوة اإلسالمية، وهو بيت األرقم بن أيب األرقم، بل وكـان مـن إخـوان خالـد بـن 
د بـن ًالوليد وأبناء عمومته من أسلم سابقا غريه إىل اإلسالم، أعنـي الوليـد بـن الوليـ

، )بـن عـم خالـدا( وسلمة بن هشام بن املغرية ،اوكان أكرب منه سن ) أخا خالد(املغرية 
 ا، وأم سلمة ـ أم املؤمنني ريض اهللا عنها ـ وزوجها أب)2(وعياش بن أيب ربيعة بن املغرية

                                                
 أسأل اهللا العظيم ،ُرشحت هذا وفصلته يف أكثر من سبعني صفحة يف مقدمة عن السرية النبوية) 1(

بالـصفحة اخلاصـة يف صـيد ) جدال وقتـال(ٍ ويشء منه يف مقال بعنوان ،ًأن خترج للناس قريبا
 .الفوائد وطريق اإلسالم

 .)1/884(و، )1/682(و، )1/470(و، )1/37(أسد الغابة ) 2(
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 !فانظر إىل العقاد كيف هو معوج؟. سلمة عبد اهللا بن عبد األسد املخزومي
  !!الفتوحات العربیة

 كام املسترشقني )العرب(إال العقاد يتكلم عن ) الفتوحات اإلسالمية (:كلنا نقول
لكن حركة العرب حركة إنشاء  (،)1()جيش العرب(، )وانترص العرب(ً، تقرأ له كثريا  

وهناك حلقات من احلوادث تـسوغ : ( فهي عنده عربية تكملة للجاهلية يقول.).ونامء
ا لتلـك ًقعـة األوىل بـذي قـار، أو اسـتئنافاًامتـدادا للولنا أن نعترب حرب فارس الثانية 

 .)2()الواقعة
 .واحلديث عن أهنا كانت عربية ال إسالمية هو أخـف العجـب فـيام نقـرأ للعقـاد

 النتصار العرب ـ عىل حد قولـه ـ عـىل الفـرس والـروم، وأعجب منه حتليالت العقاد
ً فأعرين عقال وصربا،وهاك البيان  يطول املقـال  االختصار حتى الٌ فواهللا حريص عىل،ً

 .مل املقالفي
عند عباس العقاد أن العامـل األسـاس يف النـرص واهلزيمـة هـو اخلـربة بـالفنون 
العسكرية، يقول بأن العرب كانوا أخـرب وأقـدر مـن الفـرس والـروم ولـذا انتـرصوا 

كتب النرص ألوىل الفريقني به يف ميزان الفن العـسكري الـذي يـشمل (عنده  !!عليهم
 مـن أقطـاب الرجـال ذوي ٍوفرة نصيب العرب يومئـذ (:، ويقول)3()مجيع املرجحات

متها كلتا ِرُاحلنكة والنظر البعيد، وإهنم قد ظهروا ألهنم كانوا عىل أهبة يف هذا الباب ح
                                                

 . عىل أنه جيش العربا  جتده مرص، من عبقرية خالد، وما بعدها145، ص3ص: ًانظر مثال) 1(
 .123صعبقرية خالد ) 2(
 .10صعبقرية خالد ) 3(
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أن املـسلمني كـانوا هـم بويف ذات السياق يشكك يف أمر العدد، بام ييش . )1()الدولتني
 !! األكثر أو مماثلني

 ! كان العرب عىل أهبة للقتال أكرب من الفرس والروم؟هل
، يرسح عباس بعقل القارئ، وكأنـه عـىل  ـ فيام أعلم ـ ّ عباسغريمل يقل هبذا أحد 

ٍالبعيدة يف مطلع القرن املايض بـني قـوم مل ) العزب(ٍناصية شارع بليل يف إحدى اهلجر 
 .وا ومل يكتبوا ومل خيرجوا من مكاهنمؤيقر

 بني مجيع فنون القتال التي يامرسها أهل البادية والتـي يامرسـها ُ العربَعََمج: يقول
أهل املدن، ويستشهد باملناذرة والغساسنة، يقول بأن هذه القبائل مجعت بني خربة البدو 

 !!يف حرب العصابات وخربة أهل املدن يف احلروب النظامية
) ةمؤت (، احلرب يف له ً فهذه القبائل كانت حربا عىل اإلسالم وأه؛والعقاد يكذب

) الفتوحات العربية (.).وفتوحات الشام(و) فتوحات العراق(و) الريموك(و) تبوك(و
سلمني  املـعـىلفكانت خربهتم القتاليـة  ..ها العقاد كانت يف هذه القبائلنالتي يتكلم ع
ًكانوا حياربون خالدا والصحابة مع الفرس والروم ، ال أهنم حيـاربون  ..وليست معهم

 !!فانظر كيف يقلب احلقائق. الصحابة مع 
 إذ كانـت تنتقـل إىل العـرب ؛ًويقول بأن قريشا تعلمت علـم العـاملني يف احلـرب

فقلام غاب عنها علم عريب وصل إليه أبناء احلـوارض والبـوادي  (،وينتقل العرب إليها
 !!)2()باجتهادهم واختبارهم، أو وصلوا إليه بالقدوة والسامع عن األمم األجنبية

                                                
 .119، 118صعبقرية خالد ) 1(
 .15صعبقرية خالد ) 2(



  
  

  

 

138 


 

قريش كانت ترحـل إىل . . من يقرأ كام هي عادتهيرسح بعقلأو . .والعقاد يكذب
األسواق  حتمل البضائع عىل البعري واحلمري تبحث عن رزقها، وينتقـل العـرب إلـيهم 

ًا أو معتمـرا  ومل يكن  الغساسنة وال املناذرة ممـن يـأيت إىل مكـة حاجـ ،ني حمرماًحجاج
ال تقرأ وال تكتب، وما كان هلا جيش نظـامي، وال  وقريش كانت أمية ،كوهنم نصارى
 عن علم بالفنون العسكرية، وهكذا كنانة وقيس وأبناء عمومتهم مـن ًقائد عام، فضال

، وإخواهنم يف اللغة من أهل اليمن إال مـا دخـل يف )1(ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان
ا عىل اإلسالم وفيهم ًلئك كانوا حربووأ) الغساسنة(والروم ) اللخميني(حلف الفرس 

 .كانت الفتوحات كام قدمت
 تدبر ؛ وغزوة بدر دليل عىل ذلك،كانت حروهبم أشبه ما تكون بحرب العصابات

كيف جتمعت قريش للقتال يوم بدر ويوم أحد واألحـزاب، وكيـف سـارت للقتـال، 
 !وكيف كانت تنفق عىل املقاتلني، وكيف بارشت القتال؟

ٍ، فلن جتد فنون قتال )2(يخ واستحرض أيامهم يف اجلاهلية وارجع إىل الوراء يف التار َ
 وإنام العقاد سـينامئي ينـسج مـن خيالـه، ،جاءت لقريش من خارجها أو خرجت منها

 .يركب الكذب ويستخف بعقل من يقرأ
                                                

هم خيرج قـضاعة مـن وبعض) مستعربة وعاربة(أهل النسب عىل أن العرب عدنانية وقحطانية ) 1(
ًالقحطانيني وجيعلها قسام مستقال فرع من قحطـان اجلـد (وقحطان اليوم هي مذحج باألمس . ً

 ).الكبري
يف اجلاهليـة ) حـروهبم(َّعد من أيـامهم 1/146)هناية اإلرب يف معرفة أنساب العرب: (انظر) 2(

 .والكتاب موجود بالشاملة ومكتبة الوراق. ورشحها
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  :عبقریات العقاد إنكار للوحي: المبحث الثالث
 العقاد خيـالف بـه نه من تأليف عباسإ :، وقلنا)الوعي الكوين(تقدم احلديث عن 

املتكلمني يف نشأة األديان من الصاحلني والفالسفة امللحدين، يرى أنه هو الوسيلة التي 
هـم العبـاقرة، ) الـوعي الكـوين(تنشأ هبا الديانة عند اإلنسان، وأنه يرصح بأن أرباب 

فالعباقرة عند العقاد هم أولئك الذين يمتلكون قدرات ومهارات نفسية خارقة جتعلهم 
 .قلون عن اهللايع

وعىل كبار الصحابة رضـوان ملسو هيلع هللا ىلص عىل رسول اهللا ) ةالعبقري(يسحب هذا الوصف 
 .ويسحبه عىل غريهم، )1(عمر وأيب بكر وعيل وخالد.. اهللا عليهم

عند العقاد ملسو هيلع هللا ىلص ّوتنطوي فكرة العبقريات عند العقاد عىل إنكار الوحي، فالرسول 
لتـي جعلتـه يعقـل عـن اهللا بـال يمتلك قدرات نفسية ومهارية خارقة هي ا، )عبقري(

ذا أعرض ا أن ا فيام طرحه العقاد، وها وهذا األمر ـ إنكار الوحي ـ رصيح جد ،واسطة
 وال حتسبني ،ًعليك عددا من الشواهد عىل أن عبقريات العقاد ما هي إال إنكار للوحي

ًمتعسفا بذلت جهدي يف البحث عن الشهود، بل بذلك جهـدي يف استحـضار بعـض 
 . ال كل الشهودالشهود

ًمجيعا يتصاحيون ليشهدوا عىل هذا اخلبث الفكري الذي يسري بيننا ) الشهود(كانوا 
ٍعىل أنه من بنات أفكارنا، وبعد جهد جهيد أحرضت بعضهم واعتذرت لبعضهم كـي 

  !!ال يطول املقام فيمل القارئ املقال
                                                

 . قرية عمر قبل عبقرية الصديقأخرج العقاد عب) 1(
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 :ونابلیون ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 ولذا تراه يقارن بينه وبني العباقرة يف عبقري من العباقرة،ملسو هيلع هللا ىلص عند العقاد أن النبي 

 ووكالمها ، فكالمها يفاجئ عدوه؛)1(ملسو هيلع هللا ىلصفكام أن نابليون عبقري فكذا كان حممد  زمانه،
ًيعطي اهتامما للقوة املعنوية، وكالمها يتجه للقضاء عـىل القـوة املاليـة، وكالمهـا هيـتم 

ًباجليش وال يشغل باله باملدن إال قليال ر أصـحابه، وكالمهـا كـان  وكالمها كان يشاو،ُ
 باالستطالع واالستدالل، وكالمها كان يعرف قيمـة الـدعوة والبيـان، وكالمهـا ىيعن

إذ كانـت ؛  ملسو هيلع هللا ىلصَّل النبـيِّثـم يفـض .)2(حاول أن يغتال معارضيه من أصـحاب األقـالم
 !! عبقريته أقوى

احلروب يف العرص احلديث، ) عباقرة(وبني غريه من ملسو هيلع هللا ىلص وراح يقارن بني الرسول 
)  رسية عبد اهللا بـن جحـش( بـً ويرضب مثال،قد عرف سياسة األوامر املغلقةملسو هيلع هللا ىلص و فه

 .ملسو هيلع هللا ىلصإىل بطن نخلة، وكتامن اخلرب عىل من حوله من أصحاب رسول اهللا 
                                                

، وهو يتكلم عن تعدد الزوجـات تكلـم عـن أنـه )عبقرية حممد( من كتابه 121، 120يف ص) 1(
ًرضب املثل بنابليون ألنه حرض انقالبا يف األطوار والعادات يشبه نشأة الدين يف أيام الـدعوة (

 يشبه االنحدار الذي أصيب به ًاملحمدية ويعني به الثورة الفرنسية، وحرض انحدارا يف األخالق
ًالعرب يف أواخر عهـد اجلاهليـة، وأسـس دولـة، ونظـر يف سـن قـانون وحـاول رضوبـا مـن 

 . )اإلصالح
ً مل يقتل أحدا من أرباب األقالم، فقط قتل من سبوه بدون وجه حق، قتل من تعرضوا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ) 2(

ْللنساء واحلرمات، قتل من حرضوا القبائل عىل القتال، قتلهم  فأحيا بقتلهم قومهم، ومنع الفتنة َ
 .ا عن الناس، وهم نفر قليل جد
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 :وغاندي الھندي عابد البقرة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
فإن كان غاندي اهلنـدي  !!عابد البقرة.. كغاندي اهلندي) عبقري(ملسو هيلع هللا ىلص بل والنبي 

كـام يقـول العقـاد ـ ملسو هيلع هللا ىلص تعمل املقاومـة الـسلبية املخزيـة فـإن النبـي عابد البقرة قد اس
 !!استعملها يوم احلديبية

  !!وال أدري أي سلبية كانت يوم احلديبية؟
ْأي سلبية وقد خرج يريد بلد عدوه وقد وترهم يف سادهتم وأرشافهم؟ َُ حتى ظن !! َ

سول واملؤمنون إىل أهليهم  أن لن ينقلب الر)1()وهم يومها كالعقالنيني اليوم(املنافقون 
 !ًأبدا؟

 !! أي سلبية كانت وقد بايع أصحابه حتت الشجرة عىل املوت؟
 أي سلبية وهو يرشط لنفسه أن يعود إليهم بعد عام ويقيم بـديارهم ثالثـة أيـام، 

 !!؟)2(همئوقد عاد وأقام بدارهم ونكح من نسا
، بـل )3(ألعـرابأي سلبية وقد استغل الصلح للتفـرغ ملـن حولـه مـن اليهـود وا

 !واخلروج للروم ذات القرون وقد ترتست بمئات األلوف من العرب والعجم؟
                                                

 .بالصفحة اخلاصة يف صيد الفوائد) ارتباط النفاق بالعقالنية واإلصالح: (انظر للكاتب )1(
سرية  .ً ميمونة بن احلارث العامرية يف عمرة القضاء، وأقام عرسا بمكةة السيدملسو هيلع هللا ىلصتزوج النبي ) 2(

 .)3/228(املعاد ، وزاد 272صابن هشام 
 ففيها كان فتح خيرب وغـزوة مؤتـة ؛ا أكثر من غريهاً شهدت فرتة ما بعد احلديبية نشاطا عسكري) 3(

 .وعدد من الرسايا والبعوث يف غطفان ومن حول املدينة من األعراب
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 الدنيا كلها ملا هو عليه، ومل يكن يعني هذا سوى إعـالن ا وهو الذي دعةأي سلبي
 !!احلرب عىل الدنيا كلها يومها، وأصحابه حني يصطفون للقتال بضع مئات؟

ط قـريش والرجـوع مـن أمـامهم يـوم لرشوملسو هيلع هللا ىلص حيسب العقاد أن استجابة النبي 
كأنه ريض باهلزيمة استجاشة لعطـف الكـافرين .. احلديبية نوع من السلبية يف املقاومة

ِّ أو من يسمع برجوع املسلمني من احلديبية وقد خرجوا آم،من قريش . ني البيت احلرامَ
 . وهذا خطأ حمض

 أن حيـدث أي يشء،  كانت احلديبية كلها بتدبري اهللا عز وجل، بركـت الناقـة قبـل
ُّ وسار النَّبـي : واحلديث يف الصحيح،بأن حابس الفيل قد حبسهاملسو هيلع هللا ىلص ورصح الرسول  َ َِ َ

ُحتى إذا كان بالثنية التي هيبط عليهم منْها بركت به راحلتهملسو هيلع هللا ىلص  َ َ ْ َ َّ َُ ََّ َ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُِ ِ ِْ ََ َُ َّ َ َْ اس،ِ ُ فقال النَّ َ َ ْ حل حل :َ َْ َ
ْفأحلت َّ َ َ ُ فقالوا،َ َ ْ خألت ال:َ ْ َ َ ُقـصواءَ َ ْ ُ خـألت القـصواء،َ َ ْ َ َْ ْ َ ُّ فقـال النَّبـي ،َ ِ َ َ ْمـا خـألت « :ملسو هيلع هللا ىلصَ ََ َ َ
ُالقصواء َ ْ َ ٍ وما ذاك هلا بخلق،ْ ُ َُ ِ ََ َ َ ِ ولكن حبسها حابس الفيل،َ ِ ِْ َُ َ َ َ ْ َِ َ  يقـول شـارح البخـاري .)1(»َ

أي حبسها اهللا عز وجـل عـن دخـول مكـة كـام : (يروي ذلك من طريق آخر يصححه
 .)احبس الفيل عن دخوهل

َوالـذي نفـيس بيـده ال « :ًعـاة حلرمـات اهللا، ويف احلـديثاوهاودهم للـصلح مر ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ َّ َ
ِّيسألوين خطة يعظ ََّ ُ ْ ًَ ُ ِ ِمون فيها حرمات اهللاَُِ َِ ُ ُُ َ َ إال أعطيتهم إياهاَ َّْ ْ ِْ ُِ ُ َ َ َّ«)2(. 

رضـوان اهللا ـ أن أصـحابه :  ووافق عىل بنود الصلح بوحي مـن اهللا، دليـل ذلـك
 يف الرتاجع أو يف يشء حيدث يدخلون بـه ًوا عن االمتثال أمالؤ مجلتهم تباطعليهم ـ يف

                                                
 .2529 برقم البخاري) 1(
 .2529برقم البخاري ) 2(
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ٍإىل البيت، وكأهنا حالة مترد وعصيان، ولو كـان الرسـول  ٍ يـسري بـيشء مـن تلقـاء ملسو هيلع هللا ىلص ُ
َلو كان حيسبها بعقله لقدم تلك احلجج العقلية التي بموجبها أمىض.. نفسه  الصلح عىل َّ

ولـن ) ملسو هيلع هللا ىلص( إنـه رسـول اهللا : ولكنه مل يـزد أن قـالما هو عليه من رشوط تبدو جائرة،
 .يضيعه

يسري بالوحي يف كل شأنه، يف يوم احلديبية ويف غري يوم احلديبية، ملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي 
ًفكان الوحي هاديا، وكان الوحي مراقبا ملا يصدر من النبي  ٌ فداللة وإمالء، أو ،ملسو هيلع هللا ىلصً ٌ ِ

ٌإقرار، أو تصويب 1  2    3  ] ، ويف التنزيل )1(ٌ   0    4 Z ]ويف التنزيل]٤: النجم ،:  
[  o      n   m   l  k  j   i   h  g     f  ed    c  b    a   `   _   ^     ]   \    [  Z  Y   X

  q  pZ  ]ويف التنزيل]9: ألحقافا ، :[    w   v    ut   s   r      q  p   o  n

  ¨   §    ¦   ¥   ¤    £   ¢    ¡   �   ~}  |  {   z   y  xZ ]األعراف :
,  ] : يف التنزيل، و]٢٠٣   +      *  )  (   '   &%   $   #   "  !

  A   @  ?   >   =   <;   :   9  8   7      6  5   4  3  21   0  /    .   -
  L  K      J   I   H  G    F  E          D   CBZ ]ويف التنزيل]١٥: يونس ،:  

[  £   ¢  ¡   �   ~   }|   {  z  y     x   w  v   u  t  s   r    q  p   o  n
  ¥¤  ¯   ®   ¬    «ª   ©   ¨   §   ¦Z ]٥٠: األنعام [. 

من صلح  )2(الشيخ حممد عبد اهللا دراز) النبأ العظيم(وهذا ما فهمه صاحب كتاب 
                                                

للدكتور ) ملسو هيلع هللا ىلصدفع الشبهات عن عصمة النبي (نوان من أفضل ما اطلعت عليه رسالة دكتوراه بع) 1(
 .عامد الرشبيني

 =من أعالم القرن املايض، وممن عارصوا العقاد وطـه) م1978م ـ 1894(حممد عبد اهللا دراز ) 2(



  
  

  

 

144 


 

 .احلديبية
كان يسري بوحي من اهللا ولـيس مـن ملسو هيلع هللا ىلص  عىل أن الرسول ًرأى يف ذلك اليوم دليال

 !!دي عابـد البقـرةوقتها كغانـدي اهلنـملسو هيلع هللا ىلص  كان احلبيب :والعقاد يقول. )1(تلقاء نفسه
 .سبحانك هذا هبتان عظيم

والعقاد متضارب كام هي عادته، وكام هي عادة من ينكر احلقائق البينـة أو حيـاول 
، وهذا يناقض استشهاده هبـا )2(يسمي احلديبية محلة) عثامن ذو النورين(إنكارها، ففي 

 .عىل أهنا نوع من املقاومة السلبيةملسو هيلع هللا ىلص ) عبقرية حممد(يف 
  !!فسھمن تلقاء ن

َالعقاد ال يعرف ملك الوحي الروح األمني جربيـل ـ عليـه الـسالم ـ وال يعـرف  ُ
كان يفعل كل ذلك من تلقاء نفسه، بام  ملسو هيلع هللا ىلص وإنام عنده أن النبي ،ملسو هيلع هللا ىلصتوجيه السامء للنبي 

 !! التي جعلته يفهم عن اهللا دون واسطة) الوعي الكوين(أويت من حاسة 
 تـدبري املـصالح العامـة، وعـالج شـئون هـذا اإلهلـام النافـذ الـسديد يف: (يقول

 قبل كشف اجلراثيم، وقبل تأسيس احلجر هو الذي أوحى إىل الرسول األمياجلامعات، 
                                                                                                                        

 ، بحسن البيانمَّحسني، وممن محلوا الشهادات العليا من مرص ومن اخلارج، وممن من اهللا عليه=
 ومل حيظ هبذا الدوي اإلعالمي كام العقاد ،)النبأ العظيم(خاصة كتاب وآية ذلك فيام كتبت يداه و

 .ا مثلهم  كونه مل يكن معوج؛وطه حسني وغريه
ويف الكتاب أدلة أخرى كثرية ـ قبل وبعد حديثة .  دار القلم. ط.29، 28صالنبأ العظيم : انظر) 1(

 أنه تنزيل رب العاملني نـزل بـه عن احلديبية ـ يثبت فيها بالعقل والرشع من الواقع ومن السرية
 .الروح األمني

 .81عبقرية عثامن ص )2(
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الصحي بني الدول، وقبـل العـرص احلـديث بعـرشات القـرون، أن يقـيض يف مـسائل 
:  حيث قـال؛الصحة واتقاء نرش األوبئة بفصل اخلطاب الذي مل يأت العلم بعده بمزيد

 سمعتم بالطاعون بأرض فال تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنـتم هبـا فـال خترجـوا إذا«
 .)1()»منها

9   6  7  8   5  0  1  2    3   4  /  +  ,   -  .  ]   :وعندنا

  <      ;  :  =  @  ?  >  AZ ]٧ – ٣: النجم[. 
بكـر يف عبقريـة عمـر وأيب ) الدعوة املحمديـة(ًوكثريا ما نسمع من عباس العقاد 
 . ملسو هيلع هللا ىلص فهو ينسبها لشخص احلبيب ؛ًوعثامن وخالد ويف كل العبقريات تقريبا

ًويرسد العقاد أحداث احلديبية وال يرى فيها أثر الوحي مطلقا، مع أهنا كلها كانت  ََ
َمن الوحي، حبست القصواء بحابس الفيل، وكانت املعاهدة، وكـان  ِ عـن ) االمتنـاع(ُ

ملسو هيلع هللا ىلص لذي ينذر بـالتمرد يف ظـاهره، ومل يقـدم النبـي امتثال األمر من الصحابة الكرام وا
ُ، ولو كان عنده تفسري لقدمه ملسو هيلع هللا ىلص»إين رسول اهللا ولن يضيعني« :ًتفسريا غري قوله َ  بـل ،َّ

 . ًكان وحيا يسمع له ويطيع وإن مل يفهم مآالت األمور
 :ملسو هيلع هللا ىلصناقة النبي 

 ،فته ضـيااملدينة املنورة، وتنافس األنـصار عـىلملسو هيلع هللا ىلص وتعرض العقاد لدخول النبي 
 !!فانظر ماذا يقول العقاد

                                                
:  انظـر.خنـاتونإ وبـني ملسو هيلع هللا ىلصبريوت، وهو هبذا يسوي بني النبـي .  ط)1/75(األعامل الكاملة ) 1(

 . هنضة مرص. ط.40رسالة اهللا ص
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استقبلته الوفود تتنافس عىل ضـيافته ونزولـه، وهـو يـشفق أن يقـدح يف : (يقول
فرتك لناقتـه .. نفوسها رشر الغرية بتميز أناس منهم عىل أناس أو اختيار حملة دون حملة

حتى بركت حيث طاب هلا أن تربك، وفصلت خطامها تسري ويفسح الناس هلا طريقها 
 جريرة ال تـؤمن عقباهـا بعـد لو فصل فيه إنسان كبري أو صغري ملا مىض فصله بغريفيام 

  .)ساعتها، ولو أمنت يف تلك الساعة عىل دخل وسوء طوية
 !بل وكيف يكذب؟!! كيف يلوي احلقائق؟! انظر كيف يقرأ احلدث؟

  فجمـع، فأدركته اجلمعة يف بني سامل بن عوف،ركب بأمر اهللا له (:يقول ابن القيم
 ثم ركب فأخذوا بخطام راحلتـه هلـم إىل العـدد ،هبم يف املسجد الذي يف بطن الوادي

 فلم تزل ناقته سائرة به ال ،»خلوا سبيلها فإهنا مأمورة« :فقال ،والعدة والسالح واملنعة
دعوهـا فإهنـا « :متر بدار من دور األنـصار إال رغبـوا إليـه يف النـزول علـيهم ويقـول

 .)1()لت إىل موضع مسجده اليوم وبركت فسارت حتى وص،»مأمورة
 ذلك ىركب بأمر اهللا، والناقة مأمورة تسري بأمر اهللا، ولكن العقاد ال يرملسو هيلع هللا ىلص فالنبي 

 .كله، إنه يتكلم من تلقاء نفسه
  : رضي اهللا عنھخالد بن الولید

ويوم احلديبية عزم خالد بن الوليد ـ وكان عىل رأس خيل قـريش ـ أن يغـري عـىل 
) العـرص(ًصالهتم العرص، وتكلم هو وأصحابه بأن للمـسلمني صـالة املسلمني حال 

                                                
أورده ابـن ، واحلـديث )2/271(السرية النبوية البن كثري : ، وانظر)3/50(زاد املعاد : انظر) 1(

 .2134 برقمحجر يف رشحه حلديث البخاري 
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وتقول الروايات بأن جربيل نزل من الـسامء ، )1()هي أحب إليهم من أبنائهم وأمواهلم
بأصـحابه صـالة ملسو هيلع هللا ىلص بام يفكـر فيـه خالـد وأصـحابه، فـصىل النبـي ملسو هيلع هللا ىلص وأخرب النبي 

غـدر باملـسلمني بغـري ممنوع، وحاول خالد أن يملسو هيلع هللا ىلص ، فعلم خالد أن الرسول )2(اخلوف
َّكان عازما عىل احلرب سالكا أسباهبا، وعباس العقاد ال يعرف هذا، بل .. هذه الوسيلة ً ً

من تلقاء نفسه عرف ما ينويه خالد وأصحابه، يقـول ملسو هيلع هللا ىلص وكأنه ملسو هيلع هللا ىلص يسند الفعل للنبي 
 ،وكان فيه خـريةمهمنا أن نغري عليه، ثم مل يعزم لنا، : (العقاد عىل لسان خالد بن الوليد

 وقبل .)3()فاطلع عىل ما يف أنفسنا من اهلجوم به، فصىل بأصحابه العرص صالة اخلوف
َّوهم خالد أن يغري عليه لوال نخوة من الفروسية أبـت لـه  (:هذا النص بسطرين يقول

 فال ندري هل ؛ وهذا تضارب.) وقمعت فيه طمع الرئيس املوتور،العدوان عىل املسامل
 أم أن !يته التي علم هبا كام يدعي فيام ينقله عن خالـد؟من خالد بخريملسو هيلع هللا ىلص ُمنع الرسول 

 !ا كف رشه بموجب حسن اخللق الذي يتمتع به كام يزعم العقاد؟ًخالد
 وهـي 3817رقم ولو نقل الرواية التي نقلها ابن حجر يف رشح حديث البخاري 

 .أشهر وأوضح وفيها أن جربيل هو الذي أخرب النبي لكان أوىل به وأفضل
                                                

صالة اخلوف جاء ذكرها يف أكثر من غزوة منها ذات الرقاع، ومنها غزوة جلهينـة، ومنهـا يـوم ) 1(
 .والروايات كثرية يف البخاري ومسلم وغريمها. احلديبية

، فقد مجع 3817رقم رشح ابن حجر العسقالين حلديث البخاري :  وانظر.15986برقم أمحد ) 2(
 102القرطبي والطربي وابن كثري يف تفسري اآلية : وانظر. الروايات كلها التي يف صالة اخلوف

 .من سورة النساء
َّوهم خالد أن يغري عليه لوال نخوة من : (، وقبل هذا النص بسطرين يقول38صعبقرية خالد ) 3(

 ).س املوتور وقمعت فيه طمع الرئي،الفروسية أبت له العدوان عىل املسامل
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خلالد بن الوليد إىل رسية أكيدر صاحب دومـة ملسو هيلع هللا ىلص لعقاد إلرسال النبي وتعرض ا
ومن خربة النبي عليه السالم بالقبائل وأحواهلا واألمراء وعـاداهتم أنـه : (اجلندل فقال
 .)1()فكان ما قال.. ستجده يصيد البقر: قال خلالد

 .  ًعرف أثرا للوحييال ولكن العقاد . .وهو الوحي ال اخلربة
ً إذ كان فتحـا، ومل ؛قاد لصلح احلديبية وما ترتب عليه من آثار عظميةوتعرض الع

  .)2(ملسو هيلع هللا ىلصيسند كل يشء لشخص النبي . .ًيتكلم بأن شيئا من ذلك كان بالوحي
   :نعیم بن مسعود
ربام بلغ برجل واحد يف هذا الغرض ما مل تبلغه الدول بالفرق ملسو هيلع هللا ىلص ويقول بأن النبي 

 بــنعيم بـن مـسعود ـ ًاملنظمة، وباملكاتب والدواوين، وبدر األموال، ويـرضب مثـاال
 .)3(ريض اهللا عنه

ن مـا كـان مـن نعـيم بـن إ :ًوالعقاد يقف منفردا كام هي عادته، فهو أول من قال
ً، وقد راجعت ما ال يقل عن عرشين مـصدرا للـسرية ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا مسعود هو بتدبري رس

مل يزد عىل أن قـال لنعـيم بـن مـسعود ملسو هيلع هللا ىلص واحلديث والتفسري كلهم عىل أن رسول اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص ، ومـا درى النبـي »ل عنا مـا اسـتطعتِّ فخذ؛إنام أنت رجل واحد« :كلمة واحدة

 .بيشء بعد ذلك
 ـ ألثم إن اهللا  (:بن القيما يقول ؛بل يرصحون بأن ذلك كان من تدبري اهللا عز وجل

                                                
 .75صعبقرية خالد  )1(
 .449صعبقرية عمر  )2(
 .55، 53صعبقرية حممد  )3(
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َّوله احلمد ـ صنع أمرا من عنده خذل به العدو وهزم به مجوعهم وفل به حدهم  فكان ،ً
 وابـن .)1(...) نعيم بن مسعود بـن عـامر:ًأ من ذلك أن رجال من غطفان يقال لهّمما هي

 ،ودينـسب الفعـل لنعـيم بـن مـسع. )2()َّوخذل بيـنهم (:هشام بعد رسد القصة يقول
 وكأنه خطط له ودبر، وكأنه هو الذي جاء بنعيم بن ،ملسو هيلع هللا ىلصوالعقاد ينسب الفعل للرسول 

مسعود وهو الذي رسم له اخلطة وأعانه عىل تنفيذها، كل ذلك ألن الرجل ال يرى أثر 
 .الوحي

 .ملسو هيلع هللا ىلصٍ ففي مكان آخر أسند الفعل إىل نعيم بن مسعود ال للرسول ؛وهو مرتدد كعادته
  !!ملسو هيلع هللا ىلص لف الرسوالعقاد ُیعرِّ

وازع مـن  لههو الذي : ( وجييب! من هو الرسول؟:)عبقرية حممد(يسأل يف بداية 
 ألن عمل الرسول األول أن ؛ يف الكبري والصغري مما يتعاطاه من معامالت الناسنفسه

 ويقرر هلـم حـدودهم التـي ال ًوازعا يأمرهم باحلسن وينهاهم عن القبيحيقيم للناس 
 .)يتخطوهنا فيام بينهم

 !!  ال تسمع حسا للوحي يف كالمه:الحظ
   :العقاد ُیعرِّف البالغ المبین

 اللهـم !؟اللهم هـل بلغـت« :يوم عرفةملسو هيلع هللا ىلص ويتكلم عن البالغ، ويأيت بقول النبي 
غـري الـبالغ عـن اهللا، يفـرس ..  غري الوحيىوحيور ويدور ليعطي البالغ معن ،»فاشهد

ليب التعبري يستطيع هبا املـتكلم أن البالغ عند العقاد أسلوب من أسا.. البالغ باإلبالغ
                                                

 .)3/240(زاد املعاد  )1(
)2() 2/230(. 
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 !! يوصل املعنى من أقرص طريق وأوضحه
ِوالتـي مـن صـورها ) الـوعي الكـوين(كل هذا لينكر الـوحي، وليقـول بنظريـة  َ ِ

أو لينترص للفردية، وهي منهجه يف التفكري، وقضيته الرئيسة التـي كتـب ) العبقريات(
 .من أجلها العبقريات

ني هبا، بل وكل املنصفني من الناطقني بالضاد، يتجمعون وكل الرشيعة وكل امللتزم
 من عند اهللا ً ورسول تعني مرسال،ملسو هيلع هللا ىلصًيف وجه العقاد رفضا لكالمه، فهو رسول اهللا 

K  ]  :برسالة، ويف التنزيل   J   I   H      G    F   ED   C   B   A
  M   LZ ]١٢: التغابن[، [   `     _   ^  ]  \[   Z  Y   X   W        V   U

    a  c   b     Z ]١٨: العنكبوت[،  [  +   *  )   (   '   &%   $   #   "   !
  ;  :    9  8     7   6   5  43  2   1  0/  .  -    ,Z ]النور :

٥٤[ ، [  ]   \   [    Z   Y  X  WZ ]٨٢: النحل[ ،  [  A   @  ?   >  =

   BZ ]٣٥: النحل[ ، [   Q   P  O   N   M  LK   J   I   H    G
  U   T   S   RZ ]وعىل لسان الرسل يقول اهللا تعاىل، ]٩٢: دةاملائ : [  N   M

   R   Q   P   OZ ]١٧: يس.[ 
ِالـذي أو هو . )1(الذي حيصل به توضيح األمور املطلوب بياهنا: والبالغ املبني هو َّ
ُيبني عن معناه ملن أبلغه ْ َُ َ َ َويفهمه من أرسل إليه, )2(ِ ِ ْ ُ)1(. 

                                                
 .  من سورة يس17السعدي عند تفسري اآلية ) 1(
 .  من سورة النحل35الطربي عند تفسري اآلية ) 2(
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 بألفاظ القـرآن وبمـراد اهللا مـن هـذه  بل،مل يأتنا فقط بألفاظ القرآنملسو هيلع هللا ىلص فالرسول 
 .األلفاظ

فقط منطوق القرآن الكريم ثم ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة رضوان اهللا عليهم مل يتلقوا من النبي 
  بل كانوا يتعلمون اإليامن ثـم يـضبطون مـا فهمـوه ..الك ،واؤذهبوا يفهموهنا كام شا

ِ كام جاء يف احلديث عن جنْدب بن عبـد اهللا قـال،بالقرآن الكريم ُ ملسو هيلع هللا ىلص  كنـا مـع النبـي :ُ
ٌونحن فتيان حزاورة َ ِ َ ا اإليامن قبل أن نتعلم القرآن،َ َ فتعلمنَ ََ ِْ ْ َّ َ  ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ،َ

 .)2(اًإيامن
ِوجاء يف مسند اإلمام أمحد من حديث  أيب عبد الـرمحن حـدثنا مـن كـان  :  قـال)3(َ

ا من أصحاب النبي  ُيقرئنَ ِ ْ ئون مملسو هيلع هللا ىلص ُ َ َأهنم كانوا يقرت ُْ ِ ٍعـرش آيـاتملسو هيلع هللا ىلص  ن رسول اهللا َ َ َ ْ َ فـال ،َ َ
ِيأخذون يف العرش األخرى حتى يعلموا ما يف هذه من العلم والعمـل َ َ ُ ََ َ ْ ْ َ َ َ َْ ْ ْ َ ْ ِْ َ ُِ ِ ِ ِ َ ِ َِّ ْ ُُ ِْ ُ قـالوا،ْ ْ فعلمنَـا :َ ِ َ َ

َالعلم والعمل ْ ْ َْ ََ َ ِ. 
له  وتلقوا معنى، وهذا كا،ً منطوقا وا نصّأن الصحابة رضوان اهللا عليهم تلق: واملراد

ن به ـ تابعني هلؤالء و، هذا كله ما نحن ملزمملسو هيلع هللا ىلصهو ما جاءنا من اهللا عىل لسان رسوله 
<   ?  @  I   H  G  F  E  D  C  B  A  ] :  قال تعاىل ؛الكرام ـ

  R   Q  PO  N  M  L  K  J  SZ ]١١٥: النساء.[ 
                                                                                                                        

 . لنحل من سورة ا35راجع ـ إن شئت ـ تفسري الطربي لآلية ) 1(
، واحلديث صحيح رجالة ثقات كام جاء يف رشح الـسندي 60برقم احلديث يف سنن ابن ماجه ) 2(

 . والفتيان احلزاورة هم من قاربوا البلوغ. لسنن ابن ماجه
 . 22384واحلديث يف مسند اإلمام أمحد برقم .  هـ68هو زيد بن خالد اجلهني تويف باملدينة ) 3(
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ba  ] : وقال تعاىل   `  _    ^   ]  \   [Z   Y   X  W   V  U   T   S
  ed  c  i       h   g   fZ ]١٣٧: البقرة.[  

 ذلك أن اهللا عز وجل ؛فالصحابة هم من أراد اهللا بوصف املؤمنني يف هذه اآليات
#  ] :  قال تعاىل؛)1(شهد هلم باإليامن يف آيات أخرى من كتابه   "   !

  0   /    .   -  ,   +   *  )   (   '    &   %   $
  ;  :   9  8    76  5   4           3   2   1Z ]١٠٠: التوبة[ . 

َ وقال تعاىل َ ََ َ َ : [   k   j  i  h   g   f   e   d  c    b   a  `   _  
  r  q   p   o   n   m   lZ ]١٨: الفتح [. 
  !!عبادة النبي مصدرھا الجاھلیة

َّويدعي عباس العقاد أن عبادة النبي   مـن ذلـك  ءقيامه وصـيامه، مل يكـن يش ملسو هيلع هللا ىلصَّ
 فولد ؛ ونشأته وتكوينهههتيأ للعبادة بمرياث (:)العابد( يقول حتت عنوان ؛بتعاليم الوحي

 وتقدمه آباء يؤمنون ويوفون بإيامهنم، ويعتقدون وخيلصون ،يف بيت السدانة والتقوى
 .)2(.)..فيام اعتقدوه

ُ فسدانة البيت مل تكن يف بني عبد املطلب، وال يف بنـي عبـد ؛ّوهو جاهل أو كذاب ََ َ َ
وحديث رد مفتاح الكعبة لعثامن بن طلحة معروف مناف وإنام كانت يف بني عبد الدار، 

                                                
 .)4/3(ة جمموع فتاوى ابن تيمي) 1(
، وسدانة البيت مل تكن يف بني عبد املطلب، وال يف بني عبد منـاف وإنـام 142صعبقرية حممد ) 2(

زاد املعـاد :  انظـر.كانت يف بني عبد الدار، وحديث رد مفتاح الكعبة لعثامن بن طلحة معروف
 .)1/386(، والرحيق املختوم )3/356(
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 .)1(مشهور
أدب الطبع الذي هيتدي  (:ًوأكد مرارا عىل أن ما كان بأيب بكر هو خلق أصيل فيه

 !!)2()يدري بوحي نفسه).. (من نفسه بدليل
ِيشبهها يشء من فعال أهل اجلاهلية، ال يف قـريش وال يف  ملسو هيلع هللا ىلصومل تكن عبادة النبي 

 ! أو كان حيج كام حيجون؟! أم كانوا يصومون؟!كعون ويسجدون؟غريها، أكانوا ير
، يـذكر يف عبقريـة ملسو هيلع هللا ىلصليس ثم شك يف أن العقاد ال يرى أثر الوحي يف حياة النبي 

بـأن الوصـول إىل اهللا ال يكـون إال عـن طريـق ) طريق الوصول(حتت عنوان  )3(حممد
صيام واحلج واجلهاد يف التفكر يف املخلوقات، ويؤكد عىل أن هذا أفضل من الصالة وال

 .سبيل اهللا
أن دافع هذا الكتاب هو بيان البواعث النفسية التـي ) حممد السيد(ويؤكد يف باب 

واخلري املطبوع هو الذي قصدنا إىل بيانه بكـل ... أعامله ومعامالتهملسو هيلع هللا ىلص توحي إىل النبي 
 !!ال وحي. .ما بيناه

أعاملـه ملسو هيلع هللا ىلص حي إىل النبـي البواعث النفسية التي تو(فطريق الوصول هو التفكر، و
 ).ومعامالته

 هذه حقيقة ثابتة يف كل كتاباته عن أنبياء اهللا، وليس فقـط ..يالعقاد ال يرى الوح
تعلموا من البيئة أو من تلقـاء أنفـسهم أو مـن ) العباقرة(، فاألنبياء ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا 

                                                
 .)1/386(توم ، والرحيق املخ)3/356(زاد املعاد : انظر) 1(
 .)1/228(السابق ) 2(
 .146صعبقرية حممد  )3(
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 !!يشء آخر ولكن ليس من الوحي باملعنى الذي نعرفه
اجلليل ( عليه السالم يقدم بمقدمة طويلة عن موطن املسيح وهو يتكلم عن املسيح

 وكيف أهنا كانت مدينة قوافل جتاريـة، وكيـف أن املـسيح عليـه ،)أو فينيقية أو كنعان
السالم ولد يف بيئة عرفت التسامح وتنكرت للجمود، وحـرضت الثـورات، وحـرض 

ٍزوال ملك ملك وقيام ملك مللك آخر، يقدم ذلك كله وكأنه ٍْ ُ َ  هو الباعث عىل مـا ظهـر ُِ
عىل يد املسيح ـ عليه السالم ـ من تسامح، ومن ثورة عىل األوضـاع ورغبـة جاحمـة يف 

 .)1(ريهايتغ
املوجودين يف  )العشارين( تكلم عن جشع قدبه العقاد نفسه، فّوهذا الفرض يكذ

. ).نيالـصدوقي(و) الفريـسيني(، وتكلم عن طوائف هيود بيئة املسيح ـ عليه السالم ـ 
رستقراطيني كام يسميهم، ويف األحداث قرينـة تكذبـه، وهـي طبقة املنافقني وطبقة األ

ى عليه السالم، ذلك أنه يرتكز يف كل ما يكتب عىل رضورة الـزمن، فـريى أن يبعثة حي
رضورة ـ يـسميه رضورة الوقـت، ويـرى أن هـذه .. مما حواليـه كل نبي يبعث بوحي

 ـ عليه السالمـ  ىوحيي.  ومن أجلها ينكر النبوات كربى األمارات عىل النبوة، ـالوقت
 ى ـ حييـا متضادة ـ كام حيكي العقـاد ـ أحـدمهوعيسى ـ عليه السالم ـ كانت أوصافهام

عليه السالم ـ قوي شديد يعظ امللك وينهره، ويواجه الناس بقوة، والثاين ـ عيسى عليه 
 !! الوقت؟ُرضورة) أرسلته(فأهيم  ؛السالم ـ هني لني

 إنه عباس العقاد أذهـب اهللا . فلن تدري وال تبحث. .يروال إخاله يد. .أدريال 
 .بركته بإشغاله بام ال ينفع

                                                
 .دار الكتب لبنان. ط .)1/620(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية ) 1(
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  !عیسى ـ علیھ السالم ـ من أرسلھ؟
، عن مصدر ما جاء به املسيح )حياة املسيح أو عبقرية املسيح(يبحث يف هناية كتابه 

 !من أين تعلم؟وـ عليه السالم ـ 
َك أن شخص املسيح ـ عليه السالم ـ مل حيظ باهتامم من دونوا ً وال جيد مصدرا، ذل ِ َ

ٌالتاريخ من أتباعه، فحياة املسيح ـ عليه السالم ـ جمهولة يف كثري من مراحلهـا، مل يعثـر  ُ
ُالعقاد عىل يشء ينسب إليه علـم املـسيح ـ عليـه الـسالم ـ فـراح خيمـن ٍ راح يـتكلم .. ّ

 !!بالظنون
ِ يف كتاباـربم: ولـقـي َّ  علـيهام ى بـن زكريـايـحي( القرية، أو من يوحنا املعمـدان ُ

ى بن زكريا ـ عليهام السالم ـ عىل ما تذكر األناجيل وما يعرتف بـه ي، مع أن حي)السالم 
ّعباس العقاد مل يلق  إىل املسيح إال كلامت معدودات، ولو سل ِْ منا بأن الذي علمـه هـو ُ

ى ـ عليه السالم ـ ومن علم زكريا ـ عليه يى بن زكريا ـ عليهام السالم ـ فمن علم حييحي
  !؟ السالم ـ

 يريد أن يثبت العبقرية للمسيح ـ عليه السالم ـ وأنه طال جتد إجابة عند العقاد، فق
ن ما تم عىل يد املسيح ـ عليه السالم ـ مـا إ :تعلم من تلقاء نفسه أو ممن حواليه، ليقول

 !!عبقرية.. هو إال  جمهود ذايت
ن يصدع بام أمـر اهللا بـه، التي عاجلها كل نبي قبل أ(ن اخللوة يف الربية وم:  ويقول

ٍ ويقول بعد كالم مرسل عن فرتة اخللـوة .)1()مر به من عند اهللاُوقبل أن يستيقن أن ما أ
                                                

 .دار الكتب لبنان. ط .)1/726(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية ) 1(
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وإن فرتة اخللوة يف الربية عىل أثر ذلك كانـت فـرتة اعتكـاف السـتخالص  (:يف الربية
دنا أنفس خرب يعني عىل التعريف بمنهـاج اإليـامن يف وعن... احلقيقة من أعامق الضمري

 .)1(...)نفس الرسول العظيم هو هذا اخلرب عن جتربة الوحدة يف الربية
 ا، قـد يـذهب بعقلـك واخللوة يف الربية التي يتكلم عنها العقاد أمرها عجيب جد

 !!أخي القارئ 
ـ تسلط الشيطان عىل مل تكن خلوة كام يدعي العقاد، وإنام ـ حسب رواية األناجيل 

ًرهبم ـ الذي هو املسيح بزعمهم الكاذب ـ أربعني يوما وساح بـه يف الربيـة يـصعد بـه 
 .وهيبط، ويدخل به وخيرج، ويأمره وينهاه

 .هذا قوهلم!! ًطان تسلط عىل رهبم أربعني يوما الشي
ِوهم ال جيدون ما يعتذرون به، إال كالما يضحكون به عىل أتباعهم ويضحكون  ُ َ َ به ً

ُويأيت العقاد يضحكنا عليه بسذاجته واستغفاله ملن يقـرأ حـني يـدعي أهنـا . .خمالفيهم
 !!كانت خلوة يف الربية تعلم منها املسيح ـ عليه السالم ـ

 مـن الـشيطان اًيعرتف عباس بأن اخللوة يف الربية كانت امتحانـ )2(ٍويف مكان آخر
ان يتكلم كاملصدق للقصة، وحيللهـا وهناك يف هذا املك.. ط عليه خيتربهّتسل.. للمسيح

 . بيشء كبري من االستخفاف
 عىل يد أحبار هيود، وكـان لويف كتاهبم أن املسيح عليه السالم كان يتعلم يف اهليك

                                                
 .دار الكتب لبنان. ط .)1/728(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية ) 1(
 .99ص) سإبلي( كتابه )2(
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 ألف  ـكتاهبمـ راجع الكتاب إنه  : معه، والعقاد يقوليدرسونيسبق باقي التالميذ ممن 
جهلها وهي من املواطن القليلة التـي تـتكلم ه ا إىل هذه، أترِمرة أو يزيد، فكيف مل هيتد

 أم تراه كتمها كي ال تنقض ما يذهب إليه من أن املسيح فطن من !عن شخص املسيح؟
 !عند نفسه؟

هن مستقل، بل كل ذ العقاد يكتب كل كتاب ب،ال هذه وال تلك: حقيقة بعد تأمل
وكـان يتكـئ .  كتاباتهً، لذا يأيت التضارب كثريا يف يكتبها بتفكري مستقل فقرة يف كتاب

 .عىل ندرة من يفقه فيام يكتب، وعىل تعقيد األسلوب
   :موسى علیھ السالم

موسى الكليم الذي : (ًمه برش أيضا عند العقاد، يقولّوموسى ـ عليه السالم ـ عل
 وبعـد أن جهـر هبـذه الـدعوة يف مـرص ،تتلمذ عىل محية نبي مدين قبل جهره بدعوتـه

 كنعـان، ولكـنهم أخـذوها وسـلموها فنقـصوا منهـا ومل وخرج بقومه منها إىل أرض
  .)1()يزيدوها

هنا موقف من (ُونجد يف كالمه ما يبني أن الرجل ينكر الوحي من اهللا ألنبيائه مثل 
 .)2()املواقف التي نسميها موقف استلهام الغيب واستخارة احلوادث

ً شـيوخا مً كهانـا أم كـانوا أًومل تكن النبوءة بإذن من ذوي السلطان أمراء: (ومثل
 فيمـيض يف تبليـغ وحيـه وال ،بل يمتلئ يقني اإلنسان باإلحياء إليـه ،مطاعني يف القبيلة

                                                
 .83صحقائق اإلسالم وأباطيل خصومه  )1(
 .دار الكتب لبنان. ط .)1/733(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية ) 2(
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 .)1()ًيقوى أحيانا عىل كف لسانه
وإن اإلنسان املتهيئ للنبـوءة كـان خيـشى أن يـسكت عـن الـدعوة متـى : (ومثل

 .)2()ًجاشت ضامئره بحوافزها وأحلت عليه أياما بعد أيام
 واختـرب شـعائره ،اختـرب حيـاة الـرشك: (له عن إبـراهيم عليـه الـسالمقو: ومثل

 .)3()وفرائضه، وخلصت له اهلداية باخلربة واهلداية اإلهلية
أما ديانات األنبياء فال وجود هلا يف غري الساللة العربية، واالختالف بينها : (ومثل

د، ولكنـه ينبعـث وبني الديانات األخرى أن النبي ال يعينه أحد وال ينبعـث بـأمر أحـ
 .)4()بباعث واحد من وحي ضمريه ووحي خالقه

فهـذا ِّ ووحي خالقه ال يفهم منها نزول ملك الوحي جربيل عىل النبي، أي نبـي، 
، وإنام الوحي عنده أقرب مـا يكـون للـوحي بمعنـى اإللقـاء يف  يف كالمه كام تقدمّبني

 .النفس
اد، كانت عبقريتـه ـ أو نبوتـه ـ َّكام يسميه عباس العق) نبي اهلند(وغاندي اهلندي 

، كـام )رضعها من ثدي أمه قبل أن يتعلمها من مرشد إىل أدب، أو مبرش بـدين(وراثية 
 .ّعي عباس العقادّيد

ويف غاندي اهلندي عابد البقرة كام يصوره لنا عباس العقاد عجيبة تنقض ما مىض 
                                                

 .دار الكتب لبنان. ط .)1/571(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية ) 1(
 .دار الكتب لبنان. ط .)1/573(موسوعة عباس العقاد اإلسالمية ) 2(
 .200صإبراهيم أبو األنبياء ) 3(
 .179، وأكد ذات املعنى يف ص157ص) 4(
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 . كله يف العبقريات
ّبعد أن قرر عباس العقاد أن غاندي اهلندي جاءه من أمـه وأبيـه وكـان يف  ما كان بّ

 اسـتدار ،، بعد أن قرر هـذا)العباقرة(أخته وأخيه، وهو ما جرى عليه يف احلديث عن 
عليه من قريب وراح ينقضه، فذكر أن ما كان بغاندي اهلندي عابد البقرة مـن عبقريـة 

ورث دواعي الثورة ( فغاندي ـ عند العقاد ـ ،]اجلينية[جاءه من امللة التي كان ينتحلها 
عقيدة غاندي هـي أهـم يشء يف بنيـان ( فـ؛)1() من عقيدة اجلينية»السيادة الغالبة«عىل 

 .)2()شخصيته
غاندي املزعومة من ثدي أمـه وفرجهـا أم ) عبقرية( فال أدري ؛وهذا تردد وختبط

 !عقيدته التي كان يدين هبا؟
 ليقـول فيهـا بـأن الـذي العقاد مرتدد، وأفرد صفحات كثرية يف كتابه عن غاندي 

ـ هو عبادته للبقرة وقوله بـاحللول واالحتـاد،  ـ بزعم العقاد الكاذب) النبي(صاغ هذا 
 .، وأن احلياة سدى فال هم حيرشون وال هم حياسبون بعد املوت والعودة للحياة الدنيا

إنه  !وما بال العقيدة هنا هي صاحبة العبقرية وعند عباقرة اإلسالم ليست كذلك؟
 !؟)ا عبقري) (ا نبي(بل وما بال غاندي اهلندي عابد البقرة  .ّاس العقاد مرتدد كعادتهعب

 جـاء وصـف النبـوة مـن عبـاس ، شطحات األدبـاءا إحدىهنإ :وال يقل يل أحد
 فإن عباس يتكلم عـن نبـوة ؛لغاندي شطحة قلم أو اسرتسال أديب، ال يقل أحد هبذا

قها بعض اإلنجليز يف بريطانيا وبعض املفكرين وأوروبا واعتن ورسالة انترشت يف اهلند
                                                

 .83 صر، وانظ71ص عظيم املهامتا للعقاد )1(
 .86ص  )2(



  
  

  

 

160 


 

ّ،يف أوروبا  يء باللفظ يطلقه عىل هذا اهلزيل الـرد وإن كانت شطحة فالرجل مستخف
 .)1( وعىل لورنس، وعىل بنيامني فرانكلني،غاندي

ًغاندي ـ بام يرويه عنه العقاد ـ شب جبانا خيـاف أن خيـرج مـن بيتـه، وإن : أسأل َّ ُ َّ
 وغاندي لص مـارس الـرسقة ، وإن دخل خياف الظالم يف البيتخرج خياف من ظله،

ًمرات، وغاندي عربيد ال حيل حراما وال حيرم حالال، وغاندي يف دراسته غبي بليد، مل  ً
يكن حيفظ إال بشق األنفس، وغاندي يف وظيفته فاشل مل ينجح حتى ارتبط بـاإلنجليز 

ًوغاندي كان متناقـضا يف وصـاياه ًمساعدا هلم يركلوه وهيينوه حتى كادوا أن حيرقوه، 
 وكيـف ! مـن أيـن؟!مل؟!  ومعجزة من معجزات الزمان، )3(ثم هو عبقري، )2(وأعامله

  ! العقاد؟ّا يف حس يكون مثل هذا عبقري
ًإن لألحداث قراءة أخرى، واضحة أشد الوضوح ال تغيـب عمـن يبـرص بعينـني 

 .ويفكر يف األمر دقيقة أو دقيقتني
انت متطابقة أشد التطابق مع اخلطة يف مرص، يف ذات الوقت الذي اخلطة يف اهلند ك

ًاقتنع فيه غاندي أن يبدأ كفاحا وطنيا من أجل اهلندـ  وما كان هناك  َّوال ثـم إىل ) هند(ً
ًاليوم هند، فهم شعوب، ولغات، وبقعة من األرض ال تعرف هلا حتديـدا واضـحا ـ يف  ً

 .الوطنية.. ات الدربذات الوقت بدأ مصطفى كامل يف مرص عىل ذ
                                                

 .13صبنيامني فرانكلني : انظر )1(
، وبرر ذلك وعلل له، وذكر الباقيات من صفاته يف ترمجتـه لـه يف بدايـة 91ذكر تناقضه يف ص )2(

 .كتابه
 .70ًسام أكرب منه، ووصف العقاد بالعبقرية صالكتاب ال حيمل اسم العبقري، وحيمل ا )3(
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ويتكلم العقاد عن معرفة إبراهيم عليه السالم بعقيدة البعث بعد املوت، ويتعجب 
من ذلك، ولكنه يفرس هذا األمر، ويزيل هذا العجب بأن إبـراهيم عليـه الـسالم كـان 

  !!ًيرتدد عىل مرص، وربام تعلم من كهان الوثنية هناك شيئا عن البعث
، فقط لتعلم أن الرجل مل يكن يرى اًب أن عندك تعليقليس عندي تعليق، وال أحس

 . بل رب العاملنيِم من قّاتصال أنبياء اهللا بالسامء عن طريق معل
 بمعناه املتبادر للـذهن، وهـو نـزول الرسـالة عـىل  ـويلحق بإنكار العقاد للوحي

بواسطة أمني الوحي جربيل عليه السالم ـ يلحق بـذلك إنكـار العقـاد  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 مثـل ،م هلا عبقريـاتَّوهذا ما أتناوله يف نامذجه التي قد. ي حياة الناسـألثر العقيدة ف

 .عمر بن اخلطاب وغريه
   :عمُر بن الخطاب رضي اهللا عنھ

 : ريض اهللا عنهُأخالق عمر .1
ْعند عباس العقاد أن الصفات الطيبة التي ظهـرت يف عمـر ـ ريض اهللا عنـه ـ مـن  ِ َِ ْ ََّ َ َّ َّ ِ َ

ـ  ِشخصه هو وال ِ فضل للدين فيها، فبعد ذكره لعدد من خصال عمـر ـ ريض اهللا عنـه ٍ ِ َ ِ َ
ِالكريمة ينفي أن يكون ذلك بتأثري الوحي ِ َ ْ ً إنه قد كـان يطيـع أمـرا :ال يقال: (ُ ويقول،ِ

 )!!ا حتركت له نفسه ساموي
َ و يسند عدل عمر إىل الوراثة ال للدين، ثم يذكر قصة عمر ـ ريض اهللا عنـه  َ ُ ََ ِ ِ َ ُ ـ مـع َ

َالنرصاين الذي ال يستطيع دفع اجلزية وكيفَ أنه رمحه، ومع ابن الزنا اللقيط وقد فرض  َْ َِّ ِ ِِ ُ ُ َ َُ ِّ
َ أبوه، ويذكر رمحة عمر بالبهائم، ثم يقـول معلقـا ًله من بيت املال كام فرض ملن عرف ِ َُ َ ُ َ ُ ُُ ِ ِ :

َكان عمر يرحم يف أمور حيول فيها النفور الـديني دون الرمحـ( َُّ ُ ُ ُُ َّوكـأن ). ِة عنـد كثـريينٍ
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َالرمحة بالذمي وابن الزنا اللقيط فضل من عند عمر ال يقوم به املتدينون َُ َ ِِّ ٌِ ُ قائال. ِ : ًثم يعلق
 !!)1()علمته الرمحة كيف يطيع الدين(

ـ  كيف يكـون : تدبر ماذا يقول عباس ُالرمحة هي التي علمت عمر ـ ريض اهللا عنه َُ َ ْ
ا َ فالدين هو الذي علم عمر الرمحة؛ُيحُوالعكس هو الصح !! متدينً َ َ َّ ُ! 

َنعم ال يرى العقاد أثرا للوحي يف أخالق عمر، وال يرى أثرا للوحي جعـل عمـر  ً َ ًَ ِ ِ
ِيؤمن بالنبي ً بل يرصح العقاد قـائال، ملسو هيلع هللا ىلصُ ُ ًكـان عمـر مـستقيم الطبـع مفطـورا عـىل : (ُ
 .)2() فلم يكن رجل مثله ليسرتيح إىل فساد اجلاهلية،اإلنصاف
ِ العقاد أن عمر آمن بالنبي َوعند َ َ َّ ِ ألنه كان معجبا به، ؛ملسو هيلع هللا ىلصِ ًعمر كـان حيـب حممـدا (ً

ُمتامـا كالـذي قالـه وهـو يـتكلم عـن !! )3()حب إعجاب، ويؤمن بـه إيـامن إعجـاب ً
 !!الصديق

ِولست بحاجة إىل استحضار حال عمر بن اخلطاب  َ ِ ِ ٍ ِيف اجلاهليـة ـ ريض اهللا عنـه ـ ُ
ُوهو يرشب اخلمر، ويعذب ِ املؤمنني باهللاِ املتبعـني لرسـول اهللا َُ َ َ، فـأين كانـت هـذه ملسو هيلع هللا ىلصَ

ِأين كانت الرمحة باملخالف؟! ُالصفات؟  !ُوأين كان العدل؟! ُ
ِكل ذلك من فضل اهللاِ عىل عمر ُ حني أسلم، كل ذلك علمته العقيدة  ريض اهللا عنهُّ ُ ُّ َ

ٍ ولكن العقاد يف كل مرة مع،ريض اهللا عنهَلعمر بن اخلطاب  ِّ َ َّيرص عىل أن ) عبقري(ِّ كل ََّ ُّ
ِّمكارم األخالق يف هذا العبقري من عنده هو ِ ِ ورثها من أمه وأبيه؛َ ِ ٌ وظهر يشء منها يف ،ِّ

                                                
 .340 ـ 329صعبقرية عمر ضمن موسوعة العقاد اإلسالمية ) 1(
 .383صعبقرية عمر ) 2(
 .438صعبقرية عمر ) 3(
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ِأخته وأخيه ًوالتايل يزيد األمر بيانا !!)1(ِ َُ. 
َفراسة عمر .2    : ريض اهللا عنهُ

ِاملؤمن يرى بنور اهللاِ ً فاهللاُ قد جعل لعباده املتقني نورا يق؛ُ َ ِ َذفه يف قلوهبم، يفرقون به َ ُ
ِّ والباطل والصالح والفاسد ِبني احلق ِ M  ]  :، قال اهللاُ ـ سبحانه وتعاىل ـ)2(ِ   L

  ]   \   [   ZY    X  W   V   U   T   S   R   Q   P   O  N
  _   ^Z ]ُوما يزال « :ِويف الصحيح .]٢٩: األنفال َ َ َ َّ يتقرب إىل بالنوافل حتى عبديَ َّ ََ َ ُِ ِ ِ َّ َ ِ َّ ََ

ُحبه، فإذا أحببته كنت سمعه ُأ َ ُ ْ َ ْ ُ َّْ َ ُ ْ ُ ُ َ َ ِ َ ُ يسمع به، وبرصه الذيِ َ َ َُ َ ِ ِ َ ْ ُ يبرص به، ويده الذيَ َ َْ َ ُِ ِِ ُ يبطش التيُ ُ ْ َ
ُ ورجله ،َِهبا ْ ََ ْ يمشى هبا، وإن التيِ ِ َ َ ْ َِ ِ ألعطينه، ولئن استعاذينسألنيِ َ ََ َ ُ َْ َّْ َِ ِ ِ ُ ألعيذنهُ َّ َ ِ ُ«. 

ِوالفراسة من اإليامن، واملتفر ِسون يف الناس هم املتوسمون الذين يعتربون بآيـات ُ َ َ َِ
 :، ويف احلـديث]٧٥: احلجـر[ Z    ;  >  =   <  ?]    :َ قـال اهللاُ؛ِاهللاِ يف خلقـه

ِإن هللا عبادا يعرفون الناس بالتوسم« َ ً«)3(. 
                                                

الوحيد ـ عند العقاد ـ الـذي ) العبقري(يستثنى من ذلك فقط غاندي اهلندي عابد البقرة، فهو  )1(
 .راثيةشكلته العقيدة مع العوامل الو

ّراجعت أقوال عدد جم) 2(  والنص من أيرس التفاسـري ، من املفرسين يدور املعنى عندهم عىل هذاٍ
 مع شهرته وانتشاره يف ،» فإنه ينظر بنور اهللا؛ِاتقوا فراسة املؤمن« :للجزائري، وحديث الرتمذي
اص عىل أنه  إال أن أهل االختص،)ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية (،املعاجم وكتب أهل العلم

وتعلمت من ابن عثيمني أن . 1821برقم  )4/299(السلسلة الضعيفة لأللباين :  انظر.ضعيف
وربـام انتـرش ألن املعنـى صـحيح . ال حاجة لنا يف الضعيف وإن كان يف الرتغيـب والرتهيـب

 . بشواهد أخرى
ُجا الشيخّه يف معناه خمرَ وغريَأورد احلديث) 3(  =75ء البيان يف تفسريه لآليـة  الشنقيطي يف أضواُ األمنيً
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ِوالنور الذي يقذفه اهللاُ يف قلب املؤمن يفرق به بني احلق والباطل هـو  ِ ُ ِ ِ ُ ، )ُالفراسـة(ُ
ِووجود الفراسة باإليامن مما اشتهر يف الدين، وتناثر ذكره يف الكتاب والـسنة وكتابـات  ِ ِِ ُ َُ َِ ِ

ِوأحاديث فقهاء ووعاظ األمة ِ ِ، ولكن عباس العقاد كعادته معوج حييد عن احلقـائق )1(ِِ ُ ٌّ َ ْ َ َُّ ِ ِ َّ
ُالبينة الظاهرة، وكأن الناس ال تقرأ إال له ََّ ُ َّ ِ ِ. 

َعباس يفرس فراسة عم ُ تستند إىل التقدير الصحيح والظن (بأهنا  ـ ريض اهللا عنه ـ َرُ
 .)املدعوم باخلربة

ِهكذا يفرس عباس فراسة عمر بن اخلطاب  َ َ ُ ً يذهب هبا بعيـدا عـن ـ ريض اهللا عنه ـُ ُ
ِأين كان هذا التقدير الصحيح والظن املدعوم باخلربة يف حربـه : ْولنا أن نسأل. الوحي ِ ُ ُُّ ُ ََ

 !ِلإلسالم؟
ُه عـىل سـارية بـأن يلـزم اجلبـل، وهـو يف املدينـة باحلجـاز وسـارية يف ؤ نداَأكان ْ َِ ِ َ َ

 !؟)1()التقدير الصحيح والظن املدعوم باخلربة( من  ـرشق إيران اآلنـ  )2(َساناخر
                                                                                                                        

) 2/437(، والسلسلة الصحيحة 1626برقم  اجلامع الكبري للسيوطي : وانظر.من سورة احلجر=
 .1693 برقم

، ولوال أن نخـرج )الطرق احلكمية(أكثر ابن القيم من احلديث عن الفراسة وخاصة يف رسالة ) 1(
لتي ذكرها هناك، حتى تعلم أهنا حقيقة عن سياق الكالم ألتيت بكالمه عن الفراسة والنامذج ا

 . واضحة بارزة يف كل مكان،ال مراء فيها
سان اسم مكان، وهي كلمة فارسية تعني  مطلع الشمس أو املرشق، فتحت يف عهـد أمـري اخر) 2(

املؤمنني عمر بن اخلطاب ـ ريض اهللا عنه ـ عىل يد حليم العرب األحنـف بـن قـيس التميمـي، 
ـ وهي غـري مروالـروذ التـي ينـسب ) مرو( عاصمتها تًيران، وقديام كانوهي اآلن من أعامل إ

فتحوا عليها السد الكبري و وغريه ـ وخربت عىل يد التتار بعد أن أخذوا ما فيها ههوياإليها ابن ر
 .  فغرقت ومل تقم هلا قائمة إىل يومنا هذا
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ه مـن  َ اسـمه ومـسكنَ ُأو كان إخباره الرجل بأن أهله قـد احرتقـوا بعـد أن عـرف َْ َ َ
 !؟)خلربةالتقدير الصحيح والظن املدعوم با(

ِأو كان إخباره من حوله بأن هذا القادم عليهم كان كاهنًا يف اجلاهلية من  َّ َ ْ َْ التقدير (ُ
 !؟)الصحيح والظن املدعوم باخلربة

ُثم مل يكن عمر وحده، فقد كان لعثامن وغريه مثل هذا ِ َ َ ُ)2(. 
ِوكانت فراسة عمر تستند للدليل أحيانا، كام يف اعرتاضـه عـىل الـصالة عـ ِ ً ُِ َ ىل ابـن ُ

ُ، وكان عمر خيطئ أحيانا كام حدث يوم احلديبية، فأين كانت اخلربة؟)3(سلول ًْ َ ِ َ َُ! 
ِوقد مر بالتاريخ عظامء كثر مل يكن هلم من الفراسة ما كـان لعمـر بـن اخلطـاب ٌ ُ  ــ َِّ

ِ أو لغريه من صحابة رسول اهللاِ ـ ريض اهللا عنه ِ  .ملسو هيلع هللا ىلصِ
ٍوعاش عمر قبل اإلسالم ثلث قرن من الزم َ ِ َ ُ ٍن مل نسمع له عن موقف واحد يتفرس َ ٍ ْ ِ

ُ ذلك، أو بـاألحرى ال يريـد أن يقـر . .فيه َّفراسة عمر من إيامنه باهللا، والعقاد ال يعرف َُ ُ َّ ُ
َ ألن عبــاس العقــاد ال يــرى أثـرا الــوحي، وإن رآه جــد واجتهــد أن يواريــه، ؛بـذلك َّ ً ِ َّ َ

َوموضوع الفراسة عند عمر بن اخلطاب شاهد عىل ذلك ٌ َِ َ ِ ُ. 
َأعامل عمر  .3  :ريض اهللا عنهُ

َومن األدلة عىل أن عباس العقاد ال يرى أثرا للوحي يف حياة الصحابة، أنـه حـني  ِ ِ ِ ًِ َّ ََّ
                                                                                                                        

 .1110برقم احلديث يف السلسلة الصحيحة ) 1(
 .، وما بعدها40ص) الطرق احلكمية(ا غري قليل من فراسة عمر يف كتابه ًذكر ابن القيم عدد) 2(
وبيان ما .  وهي من خزاعة،ٌ وسلول هذه أمه أو أم أبيه، زعيم املنافقني،عبد اهللا بن أيب ابن سلول) 3(

 . من سورة التوبة84ذكرته يف النص أعاله يف تفسري الطربي لآلية 



  
  

  

 

166 


 

َيتعرض ألعامل عمر  ِ َّيعرضها وكأنـ  ريض اهللا عنهـ ُ ِ قام هبا مـن نفـسههُ ِففـي عرضـه ! َ
َملعاهدة عمر   أعطـاهم :ُوليقـ) إيليـاء(ِ مـع نـصارى بيـت املقـدس ــ  ريض اهللا عنهـِ
ِ، وكأنه يعطي من عنده ال بحكم الرشيعة)1(وأعطاهم ِ!! 

ًوحني يأيت عىل أحكام أهل الذمة يف اإلسالم يبدي قليال ِ ِِ َّ ِ ً وخيفي كثريا ثم يتعـاطى َ
َهذا القليل وكأنه من عند عمر ِ َّ  !! )2(هو الذي رشعه هلم..  ـ ريض اهللا عنه ـَ

ِّوكله من ترشيع رب العاملني، وأح ِ ٌكام أهل الذمة هلا كتب مـستقلة، وهلـا أبـواب ُّ ٌٌ ِ َّ ُِ
ْمستقلة يف كتب الفقه يعرفها من َ ِ َ له أدنى دراية بالدين ممـن ٌ ِ َّلعلـم، ولكـن ينتـسب إىل اٍ ِ

َ ويسند الفعال للعباقرة ال للوحي، ألنـه ينكـر الـوحي،  َالعقاد ككل مرة يلوي احلقائق ُ ِ ٍَ َ ِ َ
ِويرى أن كلها من فعال العظامء ا ِ  .ِلعباقرةَّ

ٌعينُه عوراء، وعقله رشود، ولسانه كذوب ٌُ ُ ٌ!! 
َويفرس سرية عمر وعدله مع خالد حني قاسمه ماله، ومع عمرو بن العاص وهـو  ََ ٍَ َ ُ

ِيراجعه وحياسبه عىل أهنا ملكة وأسلوب يف التفكري عنـد عمـر  ٌ  ثبـت ـ ريض اهللا عنـه ـٌ
ُصحته بعد ذلك، وهو اإلسالم، وهو العدل، وهي خصوصي ِة الرشيعة اإلسالمية التي ُ ِ ُ

ِال يفهمها العقاد وال يفهمها دهاة السياسة ُ ُ . 
ُوإذا تعرض إليامن عمر يقول َ َِّ  حيـور ويـدور .)3()له من قوته ومن إيامنه قدرتان (:َ

َويروح وجييء، يكثر احلركة ويكثر من البيان حول احلقيقة ليشغل عنها القراء أو ليمر  ُ َُ َِ ِ َ
                                                

 .393مية صعبقرية عمر من املوسوعة اإلسال) 1(
 .396عبقرية عمر ص) 2(
 .352صعبقرية عمر ) 3(
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 وال ،اإليامن هـو الـضابط: ً يقول أحيانا؛ُها ليضيع األمر عىل القراءعليها دون أن يصف
َه هذا اإليامن، ويذكر أن الدعوة املحمدية أثرت يف عمريصف كنْ  وال يتكلم عن مدى ،َ

ُ نوع من إنكار الوحي أيضا، فكام مر بنا من قبل أنه ملسو هيلع هللا ىلصهذا التأثري؛ ونسبة الدعوة للنبي  ً
ً عند نفسه أو عقل عـن اهللا بنفـسه، وال تـرى ذكـرا  عبقري تكلم منملسو هيلع هللا ىلصيرى أن النبي 

 . ألمني الوحي جربيل
َوالعقاد يف كل مرة يرمي ببعض اجلمل التي تصلح لالعتذار عنـه إن قطعتهـا مـن  ُ ُِ ٍ

ٍاإليامن ليقوى يف نفوس كثريات ثـم ختتلـف آياتـه (النص، كقوله هنا ـ يف عبقرية عمر  َ َ
 تعرف عن أي إيامن يتكلم الرجل، ولكنك ، وال)1()وشواهده باختالف تلك النفوس

 . بعيدّجد ..إن تتبعته وسألت عن التوحيد وعن اإليامن وجدت أن الرجل بعيد
 !! عمرجندية .4

ِطر عمر عىل اجلنديةُ ف:يقول ُ  فهـي مفتـاح شخـصيته، ،هي التـي كانـت حتركـه.. ُ
ًبزعمه، ثم ينثني إىل كرائم عمر كلهـا فـال يـرتك منهـا شـاردة وال وار ُ ِّ ًدة إال وينـسبها َ

َ ألنه جنـدي، واجلنـدي حيـب  ٌللجندية، يقول ـ مما مل أذكره من قبل ـ يسوي الصفوف ٌ ُ
َالنظام والتسوية َ!! 

ة النبي   يأمر هبـا قبـل ملسو هيلع هللا ىلصُّ ، فقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلصُ تعلمها عمر من النبي ملسو هيلع هللا ىلصُ وهي سنَّ
ن يـسوي  القـول بلـسانه، كـاِنه يسوهيم بيده إن مل يكـفإالصالة، ويرص عليها، حتى 

َ حتى كأنه يعدها ليسوي هبا كام يقول النعامن بن  ، وال يرىض فقط أن )2(بشريُالصفوف
                                                

 .361صعبقرية عمر من املوسوعة ) 1(
 =هو أبو عبد اهللا النعامن بن بشري بن سعد اخلزرجي، ولد بعد اهلجـرة بعـامني، عـرف بـالكرم )2(
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 .)1(يربز صدر أحدهم من الصف
ُحيفظ .. ُ، ويعاقب من يعتدي عىل الطريق)2(ملسو هيلع هللا ىلصُ وكان عمر يميش كمشية احلبيب 

 ويعطي للمـستحقني مـن بيـت املـال كـام أمـرت ،ملسو هيلع هللا ىلصَّللطريق حقه كام أوىص احلبيب 
ُرشيعة وكام فعل أبو بكر وفعل عثامنال ُ ويزهد يف الدنيا فال ينفق عىل مطعمه ومرشبه، ،ُ

ًودائم الفكر واملراقبة هللا فال يمزح إال قليال ـ َّ والعقاد جيعلها كلهـا مـن عنـد عمـر .)3(ُ
 ؛ٍجاءته من صفة اجلندية التي طبع عليها، وليست مـن تعلـيم تعلمـه.. ريض اهللا عنه ـ

الـسمت  ولـيس هـوو السمت العسكري بـالفطرة التـي فطـر عليهـا، ذلك ه: (يقول
 !!)4()العسكري باألسوة والتعليم

                                                                                                                        
 زيـاد  ثم بايع ابن الزبري، وخدعه عبيد اهللا بن،والشعر والشجاعة، توىل اإلمارة ملعاوية ويزيد=

 هجرية، وأبوه ممن بايع العقبة الثانية وشهد املشاهد 64سنة ) مرج راهط(حتى قتل بعد معركة 
 ةكلها، وكان أول من بايع أبا بكر يوم السقيفة، وقتل يف عني التمر بالعراق يف السنة الثانية عرش

 .)1/473(، واالستيعاب )1/122(أسد الغابة :  انظر.من اهلجرة
 . ، واألحاديث يف هذا الباب كثرية مشهورة660 برقمن عند مسلم حديث النعام) 1(
ًما رأيت شيئ (:8948برقم عند أمحد ) 2( ُْ َْ َ َ ِا أحسن من رسول اهللاَِ ُ َ َْ َ ِْ ِ كأن الشمس جتري يف وجهه؛ملسو هيلع هللا ىلص َ ِ ِْ َ َِ ْ َ ْ َّ ََّ َ، 

ِوما رأيت أحدا أرسع يف َ َ ْ ََ ْ َ ََ َ ًَ ِ مشيه من رسول اهللاُِ ُ َ َْ ِ ِ ِ َ كأنام األ؛ملسو هيلع هللا ىلص ْ ََ َّ ُرض تطوى لهَ ََ ْ ُ ُ ُ إنا لنُجهد أنفسنَا وإنه ،ْ َ َّْ ْ ُ َِّ َِ ُ ََ ِ
ث َ ٍلغري مكرت ِ ْ ُ ُْ َ  . ملسو هيلع هللا ىلص) َ

يف عبقرية عمر وعبقرية خالد حال املقارنـة (دية املطلقة، ويف مكان آخر نالعقاد يثبت لعمر اجل) 3(
 العقاد ويستدل. وهذا صحيح، وفيه دليل عىل تضارب العقاد. يثبت أنه كان لعمر دعابة) بينهام

ًعىل جندية عمر برشب عمر للخمر يف اجلاهليـة، وكـان أهـل اجلاهليـة كلهـم إال قلـيال جـدا  ً
 .ولكن العقاد ينسى. يرشبون اخلمر

 .363عبقرية عمر من املوسوعة اإلسالمية ص) 4(
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َحتى أدب السيدة عائشة  ِ َ أم املـؤمنني حـني تركـت التفـضل يف  ـ ريض اهللا عنها ـُ ُّ
  وأيب بكر ملسو هيلع هللا ىلص ودفنه بجوار رسول اهللا  ـ ريض اهللا عنه ـ َثياهبا بعد وفاة أمري املؤمنني عمر

ُ، يفرسه العقاد بأنـه مـن مهابتهـا لعمـر عنهريض اهللا خافتـه بعـد أن مـات وهـو يف .. َّ
 !!)1(قربه

 .لن ينفعك، ومل ينفعك !!ٍإيه يا عقاد
ٍكان عمر عبدا هللا، متبعا لرسوله حممد بن عبد اهللا  ً ً  .ملسو هيلع هللا ىلصُ

َواجلس يا عقاد يف الظالم حيث شئت، وقل ما شئت َ ُ ً فيوما نأتيك ونوقد املصباح ،ّ
ٌ جيلس حواليك، حتى يعرف املخدوع أن عقلك رشود ولسانك كذوبَعليك ومن ٌ َُ َ. 

   : وأخالق الفروسیةرضي اهللا عنھعلي بن أبي طالب 
هـي التـي كانـت (ُالفروسية ـ مفتاح شخصية عيل ريض اهللا عنه ـ بزعم العقـاد ـ 

ِّمتنعه أن يعمل يف الرس ما يزري به يف العالنية َ()2(!! 
 احلرب والسلم رضا الفروسية العزيزة من مجيـع آداهبـا كان رضاه من اآلداب يف(

 !! )3()ومأثوراهتا
ٍّوكان إسالم عيل  إسالم املسلم املطبوع الذي يبتكر دينه ألنه يعتمد فيه عىل وحي (ُ
 !!ُكام يفرتي العقاد) بصريته وارجتال مزاجه

                                                
 .321صعبقرية عمر ) 1(
 .700عبقرية عيل من موسوعة العقاد اإلسالمية ص) 2(
 .702املصدر السابق ص )3(
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 كـان ..لطبـاعطبع عىل اإلسالم فلم تزده املعرفة إال ما يزيده التعليم عـىل ا(ٌّوعيل 
ًعابدا يشتهي العبادة كأهنا رياضة ترحيه وليست أمرا مكتوبا عليه ً  !!ِبزعم العقاد )1()ً

نك إن أردت أن إحتى ، ٌّاشتهر عيل ـ ريض اهللا عنه ـ بالعلم والزهد والورع: ُقلت
َجند معاوية ـ ريض اهللا عنه ـ تستشهد عىل زهده وورعه وجدت أمثلة يف قتاله، كرتكه 

ًوترك لنا اإلمام عيل ثورة بالغية . من املاء بعد أن غلبهم عليه، وكانوا قد منعوهيرشبون  ً ٌّ ُ
ُـ يعرفها العقاد وتكلم عنها ـ حتث عىل الزهـد يف الـدنيا، وكـان يف آخـر أيامـه يرجـو 

ًثلثي عمره تقريبـا مل ـ  وقىض عيل ـ ريض اهللا عنه .مللتهم وملوين: املوت، ويناجي ربه
ن إ : هـو األبـرز يف شخـصيته، فكيـف يقـال ـُعلمـه وفطنتـهـ ُوعقله ، )2(ًحيمل سيفا

 !هي التي تأمره وتنهاه؟.. الفروسية هي مفتاح شخصيته
ٍإنام هي حماولة إلجياد تعلة تبعد التحليل عن الوحي ليس إال َِّ هو العقـاد يبحـث .. َ

 !! الوحيًعن أي يشء يفرس به كرائم املمدوحني من الصحابة األكرمني بعيدا عن تأثري
  !!  یا عقاد ـ رضي اهللا عنھا ـحتى فاطمة الزھراء

ـ ريض اهللا عنه  وزوج عيل بن أيب طالب ملسو هيلع هللا ىلصحتى السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي 
كانـت : (ًـ وأم السبطني، حني تكلم عنها العقاد مل ير أثرا للـوحي يف شخـصها، وإنـام

يتكلم عن وراثة السيدة فاطمـة ـ ، وال حتسب أنه )3()مفطورة عىل التدين وراثة وتربية
                                                

 .706صاملصدر السابق ) 1(
ًقلـيال بعـد أن تـوىل ، و إال عرش سنوات مع النبـي بعـد اهلجـرةـ مل يقاتل عيل ـ ريض اهللا عنه ) 2(

 . اخلالفة
 .20فاطمة الزهراء ص )3(
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وال أهنا تربت عىل التدين من أبيها، بل  ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنها ـ للتدين من أبيها رسول اهللا 
 .)1(من أجدادها خويلد، وأقرباء أمها يف اجلاهلية ورقة بن نوفل
يف بنتها ) اجلاهيل املوروث(السيدة خدجية كآبائها، متدينة، وبالتايل بثت هذا التدين 

 .هراء فاطمةالز
ً حتى فاطمة ال يرى للوحي تأثريا فيها، يرى أن مكارمها ممن هم ..هذا هو العقاد

 . من حصب جهنم خويلد بن عبد العزى وما أشبه
 وإن ، فال ألفينك ثانية جتادلني يف إنكار عباس العقاد للـوحي،نعم هذا هو العقاد

َعدت عيل بالنكري عدت عليك بمزيد من التفاصيل ُ. 
  :صحابةالتطاول عباس العقاد على : ث الرابعلمبحا

 :توطئة
ُ اجلميع عن الصحابة ـ رضوان اهللاِ عليهم ـ أهنم من صحبوا خري الربية  ِيعرف َِ ْ ُ ََ ُ ، ملسو هيلع هللا ىلصِ

ِوأهنم أفضل جيل يف حياة البرشية، حيثام نظرت إليهم أعجبوك؛ وعند رسـول اهللا  ِ ٍ  ملسو هيلع هللا ىلصُ
 ملسو هيلع هللا ىلصفكـل مـا جـاء بعـد النبـي ُوعندهم وقف التاريخ ينسب إليه وإلـيهم األحـداث، 

 .وريض اهللا عنهمملسو هيلع هللا ىلص وصحابته مرتبط به وهبم 
 هـذا ..وريض اهللا عـنهم أمجعـنيملسو هيلع هللا ىلص هذا ما يعرفه اجلميع عن صحابة رسول اهللا 

ًالتبجيل والتعظيم مجلة أو تفصيال.. ِرصيدهم عند عامة املسلمني ً . 
ـ  فالـصحابة !!واحلقيقة أن أمر الصحابة ـ ريض اهللا عنهم ـ أكرب وأخطر من هـذا

                                                
 .تكلم هبذا يف بداية بحثه عن السيدة فاطمة الزهراء، وأعاده يف هناية بحثه )1(
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رضوان اهللا عليهم ـ هم التطبيق العمـيل للـدين اإلسـالمي، والطعـن فـيهم طعـن يف 
ُّفاملنافقون ال يطعنون يف الـدين، وإنـام يف املتـدينني؛ والـرشيعة تعـد طعـنهم يف  ؛الدين َُ ُ

V  U  ]  : هذا رصيح قول رب العاملني؛ًاملتدينني طعنا يف الدين    T   S
  ]   \   [  ZY   X  W`               _   ^  Z ]ــة ــم ، ]٦٥: التوب فه

َّ، فعد اهللا السخرية مـن )1() وأجبننا عند اللقاء،ًأرغبنا بطونا: ( قالوا،َّوا بالقراءؤاستهز
ِّ، مـع أهنـم مل يعمـدوا لـسب الـدين وال )2(سخرية من اهللا ورسـوله) املتدينني(القراء 

كام قالوا، ) حديث الركب(بل كان  ا،َ ، ومل يكن قوهلم جدملسو هيلع هللا ىلصالتطاول عىل اهللا ورسوله 
ومل يكذهبم اهللا يف دعواهم بأنه حديث الركب، بـل مل يلتفـت إليهـا، وكـأن الـسب إن 

 .)3(ا كان دافعه حصل يعاقب عليه صاحبه أي
                                                

 .ن سورة التوبة م65تفسري الطربي لآلية : انظر) 1(
 ملسو هيلع هللا ىلصَ فله احلمد واملنة، جعل نفسه ورسوله ،وهذا تفضل من اهللا ـ سبحانه وتعاىل وتقدس ـ علينا) 2(

 من يستهزئ هبم يستهزئ به ـ سبحانه وتعاىل وتقـدس ـ وبرسـوله ّ كأن،ًا واحدا واملؤمنني صف
P  O  N  M   L    ] : ً، ومثل هـذا أيـضا قـول اهللا تعـاىلملسو هيلع هللا ىلص   K  J  I  H  

  Z          Y  X  W  V  U  T      S  R  QZ] فهم ال خيادعون ]١٤٢: النساء ،
ًاهللا يف احلقيقة، وإنام خيادعون املؤمنني، وعد اهللا خداع املؤمنني خداعا له وقفت عىل مثل . فتدبر. ََّ

 ). مقاالت ودروس جممعة( للشيخ عبد الرمحن الدورسي )املنافقون(هذا يف كتاب 
من أهل النفاق األكرب املخرج من امللة، فقد كان حـسان بـن ) الطاعنني(ل املتطاولني وليس ك) 3(

 ومحنة بنت جحش ـ ريض اهللا عنهم أمجعني ـ ممن تكلمـوا باإلفـك، ومل ةثابت ومسطح بن أثاث
 وقـصد ملـا وراء  ـأو القـولـ  قصد للفعـل :يرموا بنفاق، فالقصد يف مثل هذه األمور قصدان

ً وأيضا يعرف القول بالنظر فيه وبالنظر يف قائله وبالنظر يف ،، والعربة هنا بالثاينالفعل أو القول
 = وقد رشح هذا وفصل فيه الشيخ رفاعي رسور يف تقديمه لكتاب الكذاب اللئيم.سياق حاله
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الطعن و ، سخرية من الدين ـا كان دافعها أيـ أن السخرية من املتدينني : واملقصود
،  يف الصحابة هو إحدى وسائل الطاعنني يف الدينُوالطعن. يف الصحابة طعن يف الدين

ًال يطعن يف الدين إال بالطعن يف املتدينني عموما والصحابة ـ رضـوان اهللا علـيهم ـ  أو ُ
فتسمع النسويني يتكلمون بأن بعض الصحابيات كن متربجات خيرجن مع . ًخصوصا

ًوخيالطن الرجال تعلام وتعليام!! الرجال للجهاد ذا عىل ما تراه اليوم مـن يستدلون هب!! ً
 !!حاهلن وقد خرجن عاريات مائالت مميالت يبعثرن السيئات بني املؤمنني واملؤمنات

 ـ ريض اهللا عنهن ـ طاهرات عفيفات ال خيرجن مـن بيـوهتن إال َّوكذبوا، فقد كن
w]  :ًاســتثناء، وإن خــرجن فعــىل احلــال التــي وصــف اهللا   v   u     t Z  

 . زينتها لزوجها.. ٌسواد يميش عىل األرض.. ءرى منهن يشُ يمل يكن، ]٥٩: األحزاب[
، وحول )السقيفة( وتبرص الداعني إىل تنحية الرشيعة وقد أطالوا الكالم عىل يوم 

 !! هذا حالنا إذا طبقنا الرشيعة: اقتتال الصحابة، يقولون
 ؛موكأننا بالرشيعة مقتتلون وبغري الرشيعة آمنون مطمئنون، واحلال ينبئك بكـذهب

فريقيـا إو) ازاكيجـهريوشـيام ون(هي الديمقراطية التي يـدعون إليهـا يف اليابـان  فها
واألفغان والعراق والصومال والشيشان، ماذا جنينا منها غري القتل والترشيد والسجن 

 !والتعذيب؟
ْومل يقتتل الصحابة عىل دنيا ومل خيتلفوا، وإن املنافقني لكاذبون َ. 

يف الدين جتدهم حول الصحابة الكـرام يطعنـون فـيهم، كل الطاعنني : واملقصود
                                                                                                                        

للكاتب بالصفحة اخلاصة يف صيد ) القصد قصدان(، و)التأويل أنواع: ( وانظر.زكريا بطرس=
 . الفوائد، وغريها
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الطـاعنني يف الـصحابة رضـوان اهللا علـيهم ـ ومـنهم عبـاس العقـاد ـ : واملقـصود أن
 .وا أم أبواؤطاعنون يف الدين شا
 لتعاطي موقف عباس العقاد من الصحابة رضوان اهللا علـيهم، ًتكفي هذه مقدمة

عن الصحابة ـ رضوان اهللا عليهم ـ وقبل أن أو لرسم اإلطار الصحيح لكتابات العقاد 
أنرصف أشري إىل أنني تناولت أمهية الصحابة رضوان اهللا عليهم ـ من زاوية أخرىـ  مل 

 .)1()رؤية شاملة لداللة النص(ٍأجدها عند آخرين ـ يف مقال بعنوان 
  : العباقرة ِمن الصحابِة عند العقاد

ًعقاد يعظم نفرا من صـحابة رسـول اهللا كأين بالقارئ الكريم يبادرين بأن عباس ال
وريض اهللا عنهم أمجعني وخيلع عليهم أرفع األلقاب عنده، وهـو لقـب العبقـري، ملسو هيلع هللا ىلص 

فكتب عن خالد بن الوليد، وعمر وعيل، وكتب عن أيب بكر، وكتب عن عثامن وبنـت 
 وكتـب عـن  ـفاطمة الزهراء ـ ريض اهللا عنها وأبنائها احلسن واحلـسني ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

، بيشء غـري قليـل ملسو هيلع هللا ىلصل وعائشة أم املؤمنني وكتب عن آخرين من صحابة الرسول بال
 .من االحرتام والتقدير

و مـا كتـب عـنهم أ ،ملسو هيلع هللا ىلص للنبـي ةصـحابوهنم َّواحلقيقة أن العقاد ما كتب عنهم ك
 هلذا الدين، وهذا هو دافعنا لتعظـيمهم وتـوقريهم، فبـصحبتهم ا  عملياًنموذجوهنم ك

ن رفع اهللا ذكرهم يف العاملني، وإنام كتب العقاد يؤرخ للعظمة ونرصهتم للدي ملسو هيلع هللا ىلصللنبي 
ًوالعظامء، كتب يسند فعاهلم لغري الدين، فهو ال يـرى أثـرا للعقيـدة يف حيـاهتم، وقـد 

                                                
 :منشور بالصفحة اخلاصة يف صيد الفوائد، ويف شبكة القلم الفكرية) 1(

http://www.alqlm.com/index.cfm?method=home.con&contentid=255  

http://www.alqlm.com/index.cfm?method=home.con&contentid=255
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ٍقدمت شيئا من هذا يف مقال  ً  ركوب للكـذب ..عبقريات العقاد(بعنوان مبحث سابق ُ
 ). واستخفاف بالعقول

حتى ال ؛ ملسو هيلع هللا ىلصتي تكلم هبا العقاد عن صحابة رسول اهللا واآلن أزيد بعض األشياء ال
ن عبـاس إ :َّن عباس العقاد يعظم الصحابة رضوان اهللا عليهم، وحتى ال يقـالإ :ُيقال

 كوهنم أصحاب رسول ؛وريض اهللا عنهمملسو هيلع هللا ىلص ًالعقاد يعظم نفرا من أصحاب رسول اهللا 
 . م وإنام عظمهم ملا أظهره اهللا عىل أيدهي،وريض اهللا عنهمملسو هيلع هللا ىلص اهللا 

  :بعض أوصاف الصحابة عند العقاد
ً فيخطئ مرة عىل صـحايب بعينـه، وهنـا نـصحح ؛ٍقد يقع أحدهم يف مصدر فاسد

الكـامل :  مع املخطـئ، ننـرصف عنـه بعـد وعظـه ونحـن نـرددًاخلطأ وال نقف طويال
وقد قـرأت مـا كتـب العقـاد عـن . ملسو هيلع هللا ىلصكل يؤخذ منه ويرد عليه إال املعصوم .. مفقود

 .ومل أجده من هؤالء ملسو هيلع هللا ىلصصحابة رسول اهللا 
ًـ إال نفرا قليال العقاد ال يوقر الصحابة ويـوقرهم مـن وجهـة نظـر ـ  كـام قـدمت ً

، وينظر إليهم نظرة يف منتهى الـسوء، وهـذا ملسو هيلع هللا ىلصخاصة بعيدة عن كوهنم صحابة النبي 
  .ٍا أقتطعه من كتاب سياق عام، وليس نص

عـىل هيئـة  ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ذا أعرض عليك ما تكلم به العقـاد يف صـحابة رسـا أن وها
 :انقطتني مه
ٌخلبطة وقلة أدب: ًأوال َ َ ْ.  
َّطال: ًثانيا  !!ب دنياُ
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  : لخبطة وقلة أدب: أوًال

يرسم العقاد ـ بكلامته ـ إحدى املشاهد للـصحابة ـ رضـوان اهللا علـيهم ـ يف هـذا 
 : املشهد

امن، عـىل عـث ملسو هيلع هللا ىلصـ ترفـع نعـل رسـول اهللا  ـ ريض اهللا عنها )1(أم املؤمنني عائشة* 
 . )2(والصحابة يتصاحيون ويتقاذفون يف املسجد

َ وأم املؤمنني عائشة ـ ريض اهللا عنها ـ بزعم العقاد تذكر علي َّ ا ـ ريض اهللا عنه ـ بام ال ُّ
 .)3(ًذكر به متأففةُيصح أن ي

بذيئـة رديئـة تـتكلم بـالوقح  ملسو هيلع هللا ىلصوكأن أم املؤمنني الطاهرة املطهرة حبيبة احلبيـب 
 .ًا ـ ريض اهللا عنه ـ به ما يتأفف منه ولو ادعاء القبيح، وكأن علي

َّوأم املؤمنني عائشة ـ ريض اهللا عنها ـ بزعم العقاد يف حياة عثامن ضده تقف بطريقه 
وتنرص أعداءه، وبعد وفاته تغري رأهيا األول بال دليل تقدمه وتقف مـع أنـصاره ضـد 

 !!قتلته
َّقاد حترض الناس عىل عثامن، وتريد وأم املؤمنني عائشة ـ ريض اهللا عنها ـ بزعم الع

البيعة البن عم أبيها طلحة بن عبيد اهللا، وتكره بيعة عيل بن أيب طالب، ثم هي حتـرض 
                                                

ُ وإنـام راعيـت أشـياء ،...) فعـيل، فعثامن، فعمر، بكرأيب(مل ألتزم يف الرتتيب أفضلية الصحابة ) 1(
 . تفيد القارئأخرى يطول املقام برشحها وال أحسبها 

 .91صالصديقة ) 2(
 .692صعبقرية عيل ) 3(
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 !!)1(الناس للثأر من دم عثامن
ًكأن أمنا ـ ريض اهللا عنها ـ خفيفة تتحرك كثريا ورسيعـا، وكأهنـا بـني الرجـال يف  ً َّ

 بيتها ـ ريض اهللا عنها ـ كـام أمـر اهللا، تـصوم السياسة، وما كان يشء من هذا، كانت يف
 كـام أمرهـا  ـالـسنةـ وتصيل وتعلم الناس ما يتىل يف بيت النبي من آيات اهللا واحلكمـة 

o  ] : )2(اهللا          n   m    l  kj   i  h    g    f   e   d  c  b

   q   pZ ]٣٤: األحزاب[.  
ذب عىل خالته أم املؤمنني عائـشة كـي وعبد اهللا بن الزبري ـ ريض اهللا عنهام ـ يك* 
 .)3(ا ويقاتله يلقى علي

 ، املهاجرين لعبـد الـرمحن بـن عـوفّ وأبو بكر الصديق ـ ريض اهللا عنه ـ يسب*
 !!)4(أهل دنياويتهمهم بأهنم 

عليـك لعنـة اهللا : ( ـ يقول لألشعث بن قيس بزعم العقـادريض اهللا عنه وعيل ـ *
                                                

 .96صالصديقة بنت الصديق ) 1(
:  شارحة هلذا الكتاب، قـال اهللا ـسنةـ احلكمة هي السنة، وكل نبي أرسله اهللا بكتاب وحكمة ) 2(

[  t   s  r   q    p  o  n  m  l  kZ ]وقد يكـون ،]٨١: آل عمران 
 فيام نعلم، وقد يكون ملسو هيلع هللا ىلصال مع إبراهيم وموسى وعيسى وحممد للنبي كتاب مستقل كام هو احل

ِ لكتاب نبي آخر كام هو احلال مع أنبياء بني إرسائيل، فـإهنم كـانوا كعلـامء األمـة اًالنبي شارح
 . ًيعلمون الناس دينهم، وال يستوي نبي وغري نبي أبدا

 .97صالصديقة بنت الصديق ) 3(
 .102صعرصية عثامن ذو النورين ـ املكتبة ال) 4(
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 .)1()، منافق ابن كافرحائك بن حائك: ولعنة الالعنني
 !!  ال تسمعه إال يف بعض خمافر الرشطة، أو يف شجار بني أراذل البغاياٌّسب

ًحيـب الغنـاء مجلـة، ويطيـل (ّوعمر بن اخلطاب ـ ريض اهللا عنـه ـ عنـد العقـاد * 
قـد طلـع !  إيـه:ثـم قـال للقـوم (،، وظل يسمع الغناء إىل مطلع الفجر)اإلصغاء إليه

 فـإن الغنـاء زاد ؛دعـوه: (وجيء له برجل يغني يف احلج فقال .)2()اذكروا اهللا.. الفجر
 !!)3()الراكب

وكان يسمع الغناء ويغني يف بعض األحيان، وال ينهى عن غناء إال أن تكـون فيـه 
 .)4()غواية تثري الشهوات

 .)5(وعمر الفاروق ـ ريض اهللا عنه ـ خيرج للحج ومعه من حيسن الغناء
 !!مر بن اخلطابهكذا يتكلم العقاد عن ع

ًأنا ال أتكلم إىل من ال يعرف قدرا للصحابة، ولكنني أتكلـم لرفقـاء الـدرب ممـن 
هكذا يتكلم العقاد : يوقرون الصحابة رضوان اهللا عليهم ويعرفون منزلتهم، أقول هلم

ودعني أكمل حتى تعرف حال هذا الـرديء مـع صـحابة . ملسو هيلع هللا ىلصعن صحابة رسول اهللا 
 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

                                                
 .703صعبقرية عيل ) 1(
 .371صعبقرية عمر  ) 2(
 .490صعبقرية عمر ) 3(
 .490صعبقرية عمر ) 4(
 .490صعبقرية عمر ) 5(



  
  

 

 

179  

ٍ يف مكان آخر يبني عىل هذا الباطل الذي يفرتيه، فيذكر أن الغناء ما مل ثم إن العقاد
ًيكن مصاحبا للخالعة فهو حالل، ويستدل بام افرتاه عىل عمر بـن اخلطـاب ريض اهللا 

ويذكر قصة عن ابن عباس وأبيه ـ ريض اهللا عنهام ـ دون سند وال مصدر، فيها ، )1(عنه
 ويشكو من سوء خلق عيل بن أيب طالب وأنه سبه عثامن ـ ريض اهللا عنه ـ يروح وجييء،

واهتمه يف دينه، ويشكو بني عبد املطلب كلهم، وفيها مروان بـن احلكـم بالبـاب يثنـي 
 .)2(عثامن ويأمره وينهاه

قوم فحش اللسان يغيل حب الـدنيا  ملسو هيلع هللا ىلصوال خترج من القصة إال بأن آل بيت النبي 
ون عليه، وأن أمـري املـؤمنني عـثامن بـن  فهم ينازعون عثامن اإلمارة وحيقد،يف قلوهبم

هذا مـا تفهمـه  .عفان ـ ريض اهللا عنه ـ رجل ضعيف حيركه ابن عمه مروان بن احلكم
 . ًمن القصة، وجتده مكررا عند العقاد هنا وهناك

.. ، وهـو يـضعف الروايـة)3(ومعاوية يصيل بأهل الشام اجلمعة يـوم األربعـاء* 
 !!ويستدل هبا

أو مـستلحقون، وينقـل .. ح عن بني أمية، وأهنم أوالد حرامويتكلم بكالم قبي* 
 املعروف، ودغفل مل يلق أمية بن عبد شمس بن عبد منـاف، ةعن دغفل البكري النساب

 !!)4(وإنام جاء بعده بقرن ونصف من الزمن
                                                

 . وما بعدها902صالتفكري فريضة إسالمية  : انظر )1(
 . وما بعدها63صعثامن ذو النورين املكتبة العرصية ) 2(
 الرواية بعقله، ولكنه يثبت ما تنطوي عليه من أنـه ، وهو ينفي صحة هذه713صعبقرية عيل ) 3(

 !!ًيقود قوما بال أخالق أو دين منه ومنهم
=  يف مكة وهو يعرض نفسه عىلملسو هيلع هللا ىلصاستدل عىل ذلك بأن دغفل النسابة املشار إليه، التقى النبي ) 4(
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ـ ضمنًا ـ بأن ذلك   بالنساء ويعتذرًويذكر العقاد أن خالد بن الوليد كان مشغوال* 
ُثم يقرر بأن حب النساء وحب الغـزل حـال !! بحة حني ال تكون حركان وقت الرا

ٍبني خمزوم كلهم جلامل يف نسائهم وشغف باجلامل يف رجاهلم بزعمه، يستدل عىل ذلـك  ٍ
، ويستدل عىل شغف خالد وقومـه )ال تصح عىل حد قوله هو(بقصة يف كتاب األغاين 

يس األول عن مجال يف نـساء بنـي بني خمزوم بالنساء بكلمة قيلت للسفاح اخلليفة العبا
 !!)1(ْخمزوم، ويستدل بأن كان يف بني خمزوم شاعر اشتهر بالغزل

 .وال دليل يف يشء من هذا
َأو مجال النساء ـ إن كان ـ أمارة عىل الشغف باألنوثة يف إخواهنن وبنـي أعاممهـن 

 !!وبني عامهتن
 !النساء؟ممن هزمهم أمارة عىل حب .. الحظ زواج.. َأو زواج املنترص

 ملا عنـد القـوم للنـسب مـن مكانـة ؛أم هي عادة يف العرب يتألفون هبا خصومهم
 لإلسالم اًحني تزوج جويرية فأعتق قومها وصاروا جند ملسو هيلع هللا ىلصوقد سنها احلبيب  !عالية؟

 .ًبعد أن كانوا حربا عليه
                                                                                                                        

ًالقبائل، وكان غالما صغريا مل تكتمل حليته، وكان مع سادات قومه = دث وحتـ) بكر بن وائل(ً
 ِ وأميـة مل يلتـق).2/297(دالئل النبوة للبيهقي : انظر.  والقصة معروفة مشهورة.مع أيب بكر
 فقد عارص عبد املطلب ولده حرب بن أمية، ومعروف أن عبد املطلب جتاوز مائـة ؛عبد املطلب

 :قلت)  إىل قبيل اهلجرة حني التقاه دغفلملسو هيلع هللا ىلصر النبي ْمُر عبد املطلب وعْمُع(بمجموع ذلك . عام
 ). علم عىل ولد الفيل(بينهام قرن ونصف من الزمن، والعقاد مل يتدبر، وكلمة دغفل 

 .174، 173صعبقرية خالد ) 1(



  
  

 

 

181  

  !َأو نشهد عىل القصة بأهنا ال تصح ثم نستدل هبا؟
 ويلوي احلقائق ليصور حـال هـؤالء ، يبني حتليالتهِّعىل الكذب البني.. ّإنه العقاد

مزعومة التـي يرسـمها ـالـ) البطولة(الكرام وكأهنم كانوا شهوانيني، فقط لتتم صورة 
 !!حمب للخرضة والفراش.. حمب للنساء.. مقاتل..  ـ ريض اهللا عنهـ خلالد بن الوليد 

:  هذا ويقولـونٌوقوم يمرون عىل ،ملسو هيلع هللا ىلصهكذا يتكلم العقاد عن صحابة رسول اهللا 
 !! اشتبه عليه الدليل.. ذنبه يف االعتامد عىل الروايات الفاسدة

 ّما اشتبه عليه الدليل، بل يعـرف أنـه فاسـد ويـستدل بـه، ويعـرف أن ثـم: أقول
، ويعرف أننا ننقد املتن وننقد السند، فليس كل ما أسند وروي اً عندنا وفاسداًصحيح
ِقبل   !األحاديث يف فضلهم؟وات  اآليَرأى هذا ومل ير: وأقول. ُ

تن عن الـصحابة رضـوان  فأخرج هذا النَّ،إنه فاسد يقرأ سريهتم بخلفيته الفاسدة
 . اهللا عليهم
  !!ب دنیاُطالَّ: ثانیا

 ، املهـاجرين لعبـد الـرمحن بـن عـوفّأبو بكـر الـصديق ـ ريض اهللا عنـه ـ يـسب
هد أصحاب الثروات مـن  مع أنه يف ذات املكان يعرتف بز،)1(أهل دنياويتهمهم بأهنم 

ًالصحابة ـ رضوان اهللا عليهم ـ ، ويعرتف بأن املال مل يكن مشكلة أبدا عند األغنياء أو 
 .ويروي ـ يف ذات املكان ـ عن عبد الرمحن بن عوف أحاديث يف زهده. عند الفقراء

                                                
 .102صعثامن ذو النورين ـ املكتبة العرصية ) 1(
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 .)1(ر عمر الفاروق من الصحابةّأبو بكر الصديق ـ ريض اهللا عنه ـ حيذ
ًان يذكر أن عمر رأى من الصحابة ـ رضوان اهللا عليهم ـ حرصـا ويف أكثر من مك

ًسيئا وخالفا ال حيسمه رأي واحد عند مماته ً)2(. 
هنـم ال إ حتـى ،عي أن الصحابة ـ رضوان اهللا عليهم ـ كانوا متنازعني خمتلفـنيّيد
 .)3(يتفقون

ًوالصحابة منهم من بايع عليا ـ ريض اهللا عنه ـ عىل أن يكون رشيكا له،  ومنهم من  
ا باسـم   بقلة املشورة، ومنهم من كان حيارب عثامن ثم أصبح حيارب عليـًخالفه متعلال
 .)4( لذرائع اخلالف وكراهة الستقرار األمور كام يفرتي عباس العقادًعثامن، متحال

ًويفرتي العقاد بأن الصحابة الذين خرجوا يوم اجلمل ـ طلحـة والـزبري حتديـدا ـ 
قاسمة يف األمر عىل وجـه مـن الوجـوه التـي أشـاروا إليهـا قبـل امل(خرجوا من أجل 

مفارقتهم املدينة، فيتوىل بعضهم العـراق وبعـضهم الـيمن، ويـصبح األمـر رشكـة أو 
 .)5()بينهم وبني اخلليفة] شورى[

 !!هذا نص كالمه
وعند العقاد أن طلحة بن عبيد اهللا ـ ريض اهللا عنه ـ كـان ينـافس أبـا بكـر وعمـر 

                                                
 .717صعبقرية عيل ) 1(
 .457صعبقرية عمر ) 2(
 .461صعبقرية عمر ) 3(
 .717صعبقرية عيل ) 4(
 .100 صعبقرية عثامن) 5(
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 !!)1(نه عىل ذلك الزبري بن العوامـ  ريض اهللا عنهاعوأعثامن ووحيقد عىل 
ًر العقـاد مـرارا القـول بـأن الـصحابة ـ ّكـر) عبقرية خالـد(و) عبقرية عمر(ويف 

 .ـ كانوا يريدون االنقالب عىل عمر ومل يستطيعوا رضوان اهللا عليهم
التاريخ يف صدر ًإذا تركنا احلوادث جانبا ونظرنا إىل : (يءيقول هذا الردما ومجلة 

 يـود النـاظر ،ننا أمام فواجع مؤملةإ :اإلسالم عىل أنه تاريخ قيم ومبادئ، فلنا أن نقول
 .)2()إليها لو يزوي برصه عنها

 بل هو تاريخ مبادئ وقيم مل تشهد البرشية مثله رغم أنفك وأنف من قال بقولـك 
 .يا عقاد

ًن واألنـصار خليقـا أن ولوال حروب الردة لكان اخلالف بـني املهـاجري (:ويقول
ًيتشعب ويستفحل، وكان األنصار فيام بينهم خمتلفني شيعتني كبريتني ثم شيعا صـغارا  ً
يف كل من الشيعتني، وكذلك كان املهاجرين من هاشميني وأمويني ومن سـائر بطـون 

 فإن بني هاشم عىل انفرادهم مل جيتمعوا بينهم إىل كلمة، ومل يكن هلم مطمـع يف ؛قريش
 .)3() بينهم وبني بطون قريش األخرىالوفاق

ٌ بـني املهـاجرين واألنـصار، وال ... والعقاد يكذب يتكلم من عنده، فام ثم خالف
أيـن هـذا .  عن بني هاشم ـ وغريهم ـ فيام بيـنهمًبني األنصار وال بني املهاجرين فضال
 !!؟االختالف يف بطون الكتب الصحيحة

                                                
 .35، 34صعبقرية عثامن ) 1(
 .30 صعبقرية عثامن) 2(
  .83، 82صعبقرية خالد ) 3(
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ُمل يـشهد التـاريخ مثلـه، خالفـة حتـل وما حدث بني الصحابة رضوان اهللا عليهم 
 !ببضع كلامت؟..  وينتهي األمر بإمجاع ـأعني أمر السقيفةـ مشكلتها ببضع كلامت 

هيـود ..  بـل بـني أخبـث خلـق اهللا،ٍ وقوم هياجرون إىل قوم فقـراء بـني أعـدائهم
 !!ومرشكني وال حيدث أي يشء من الشقاق؟

جرين واألنـصار، وكـان بفعـل  بـني املهـاا أحـدمه؛ن للخـالفايف السرية حادثـ
األوس (، والثـاين بـني األنـصار )1(املنافقني، أعنـي حـال العـودة مـن بنـي املـصطلق

 .، وكال احلادثني انتهى يف دقائق ببضع كلامت)2(وكان بفعل اليهود) واخلزرج
 !أيف هذا أمارة عىل الشقاق أم أمارة عىل أن الدين غالب عىل النفوس يوجهها؟

وريب يكذبك فيام تفرتيـه .. ًأكرم الناس مجلة وتفصيال.. حابة كرامالص! !َّيا عباس
+]: عىل أوليائه، قال تعاىل   *        )   (   '  &   %   $#  "   ! Z . 

 ]٢٩: الفتح[
Ä  ] : وقــال تعــاىل   Ã    Â   Á   À   ¿   ¾     ½   ¼   »   º   ¹   ¸

  È   Ç    Æ   ÅZ ]٩: احلرش[. 
4 ] :  وقال تعـاىل     3  21     0   /  <   ;   :   9  8   7   6  5  

                                                
 البخاري : انظر.، وذكرها أهل التفسري كلهم وأهل احلديث)املنافقون(أعني ما نزلت فيه سورة  )1(

 .3257برقم 
Ö  ]  : أعني ما فعله شاس بن قيس اليهودي، ونزل فيه قول اهللا تعاىل )2(   Õ  Ô  Ó

 ×   á    à      ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  Z] انظر.]١٠٠: آل عمران  :
 .تفسري الطربي وغريه لآلية
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  E   D    C    B   A@   ?  >    =Z ]٦٣: األنفال[. 
N  ] : وقال          M   L  K   J   I   H    GF   E  D   C  B  A

  T   S   R    Q    P   OZ ]١٠٣: آل عمران.[ 
هم(فكانوا   ْرمحاء بينَ ُُ ْ َ َ ْحيبون من هاجر إلـيهم( ، كانوا)َ َ َِ ْ َ ْ َُّ ِ َ َ ِ ِ وال جيـدون يف،ُ َِ ُ َ ْ صـدورهم َ ِ ِ ُ ُ
ًحاجة َ  . وليس كام يقول عباس العقاد،)ًإخوانا(، كانوا )َ

ٍوكذبا يصور العقاد الصحابة وكأهنم كانوا بالسيوف يف الطرقات ينتظر كل واحد  ً
 !!منهم اآلخر، ولوال حروب الردة ما احتدوا

ًعـا  املسلمون مجيّفلام حتفزت البادية للوثوب عىل املدينة أحس: (يقول هذا الشقي
أهنم فريق واحد، مهدد بخطر واحد، فاتفقوا بوحي البداهة التي ال موضع فيها لتعمل 

 ولبثوا متفقني ما كانوا بحاجة إىل الوفاق، وما كان ،التفكري وحيلة احلض والتحريض
 .)1()الشقاق بينهم مرهوب العواقب حمذور األخطار

وكـأن حـروب ظلامت بعضها فوق بعض، يصور احلـال، .. هنا كذب عىل كذب
، توحدت البادية فتوحد )مكة واملدينة(ًالردة كانت حربا بني أهل البادية وأهل احلرض 

 .)قريش واألنصار.. مكة واملدينة(أهل احلرض 
 وهـو يـتكلم يف ذات ،)2()عبقرية خالد(وهو ينقض هذا الكالم يف نفس الكتاب 

ئل البادية املجاورة للمدينـة يف ْ إذ ذكر أن أبا بكر ـ ريض اهللا عنه ـ استنجد بقبا؛السياق
                                                

 . 83، 82صعبقرية خالد ) 1(
 .86ص: انظر) 2(
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 .قتال املرتدين
ًحني ذكر أن مكة كانت وسـطا بـني ) عبقرية خالد(ًونقضه أيضا يف مقدمة كتاب 

 .احلارض والبادية
ُه التاريخ والواقعَوينقض كالم  إذ كانت مجوع من املرتدين من أهل العراق، وهم ؛ُ

 .)عبقرية خالد(يف مقدمة الكتاب أهل ريف وزرع وكثري منهم عرف املدنية كام أقر هو 
 قـائم يف ذهنـه وهـو يتنـاول أحـداث  ـرصاع بني احلرض والباديةـ وهذا التصور 

ًالسرية كلها تقريبا، فبه يفرس كثري   جتده يتكلم عن نقمة البادية عىل ً مثال؛ثا من األحداً
ِقريش، وعن نظـرة قـريش العلويـة ألهـل الباديـة والـسواد البـدو  مـا أدى إىل متـرد ،ِ

ملسو هيلع هللا ىلص بة رسول اهللا اوحدوث الفتنة التي انتهت بمقتل عثامن ريض اهللا عنه وكثري من صح
 .)1(بعد ذلك

ال ) الفتوحــات العربيــة(وحــني تكلــم عــن الفتوحــات اإلســالمية تكلــم عــن 
 !! وقد تقدم تفصيل هذا.)اإلسالمية(

ف األول  هلا، فكـان اخلـالاًواألحداث يف القرون األوىل مل يكن غري العقيدة حمرك
، )عرب وعجم أو عبيد وأحرار(عىل اخلالفة، وهي قضية عقدية ال قبلية وال عنرصية 

واخلوارج مل تكن دعوهتم قبلية أو تستبطن القبلية، فقد كانوا من قبائل شتى، وكانوا من 
                                                

 إذ ؛)عثامن ذو النـورين( عبقرية عيل ، وهو ينقد هذا القول يف حتليله لألحداث يف كر ذلك يفذ) 1(
أهنا حالة شغب صغرية من الدمهاء جرأهم سهولة الشكوى إنه هناك هيون من أمر الفتنة ويذكر 

ورسعة االستجابة هلا من قبل اخلليفة، وسهل مهمتهم أن مل تكن حراسة عند اخلليفة متنعهم، ومل 
 .ًتكن ثورة يتمرد فيها الشعب أو عامة الرعية عىل احلاكم سخطا
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، وهكذا، فقول العقاد بعيد جد )1()ًاألمازيغ ـ الرببر حتديدا(العرب وكانوا من العجم 
 .وإن شاء اهللا ألقي مزيد بيان عىل هذا األمر.  قول املسترشقني ترسب إليهبعيد، وهو

ًوقد غضضت الطرف ـ طلبا لالختصار ـ عن كـالم العقـاد عـىل معاويـة بـن أيب 
بة ا ـ، وفيه ما فيه من سوء األدب مع صـحسفيان وعمرو بن العاص ـ ريض اهللا عنهام

ل العقاد مع صحابة رسـول اهللا ، وهو مشهور كلام تكلم أحدهم عن حاملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
جاء عىل قوله يف معاوية وعمرو ـ ريض اهللا عنهام ـ ؛ تركتـه لـشهرته وألقـول بـأن  ملسو هيلع هللا ىلص

ا عنـد عبـاس ً كـان تـصورا عامـ.. األمر مل يكن مع عيل ومعاوية فقط وإنام مع اجلميع
 . العقاد عن الصحابة رضوان اهللا عليهم

   :ي صیاغة الشخصیةأثر العقیدة اإلسالمیة ف: المبحث الخامس
  :خالد بن الولید رضي اهللا عنھ: نموذج توضیحي

هذا املبحث قراءة لشخصية خالد بن الوليد ـ ريض اهللا عنه ـ قراءة رشعية أنقد هبا 
، وأبدأ بعرض مشاهد )عبقرياته(ما ذهب إليه عباس العقاد يف حتليله للشخصيات يف 

 . ًثم أعلق عليها مستنبطا منها
ِّيوم أحد ـ بحدها وجدها وحديدها وأحابيشها، ومن تابعها خرجت قريش ـ ( من ِّ

ُ موتورين بآبـائهم وإخـواهنم، جيعجـع فرسـاهنم، )2()بني كنانة، وأهل هتامة والظعينة
                                                

ا،   الثـاين اهلجـري مـشهورة جـديف بداية القرن) اجلزائر(أحداث اخلوارج يف املغرب األوسط ) 1(
ً فلم تكن أبدا ،حفيد رستم القائد الفاريس) اجلزائر(وكان من قادهتم هناك يف املغرب األوسط 

 .  دعوى قبلية
 .من سرية ابن هشام يف ذكر غزوة أحد )2(
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 فـارس عـىل رأسـهم اهم، وينادي بالثارات مجيعهم؛ فيهم مائتـؤوترضب بالدف نسا
ً حرسًخالد بن الوليد يواجهون سبعامئة رجل رجاال ًا، ومل يغن قريشُ  أن هبا خالـد بـن اِ

ٍا إال عىل غرة، وعىل غـرة والنـاس منهزمـون قـد انفـضوا مـن ًالوليد، ومل يستطع شيئ َّ َّ
ٌ ما استطاع خالد بثالثة آالف أن يقتل إال سبعني ،مواقعهم واستدار بعضهم عىل بعض

 !! اًـ أو أقل ـ نفر
و أشد، ووقـف خالـد بـن ويف يوم احلديبية خرجت قريش كخروجها يوم أحد أ

وصـحابته، وهـم  ملسو هيلع هللا ىلصالوليد عىل رأس فرسان قريش، وما جرئ عىل قتال رسـول اهللا 
َّحرم ال حيملون إال سيف الراحلة، وقف يبحث عن وقت غفلة كي يأخذهم عىل غرة ـ  ٌ ُِ ُ

 . )1(اًكام فعل يوم أحد ـ وما استطاع شيئ
ُويف سنة تسع من اهلجرة عقد رسول اهللا  لد بن الوليد ـ ريض اهللا عنه ـ ًلواء خلا ملسو هيلع هللا ىلصَ

كهـا  ِلَكـي يغـري عـىل م) دومة اجلندل(ا إىل إحدى قرى الشام ًبأربعامئة وعرشين فارس
ِأكيدر، فقال خالد ِ ْ َ ٍ كيف يل به وسط بالد كلب وإنام أنا يف أناس يسري؟،يا رسول اهللا: ُ ْ َ! 

 ،وصـار إليـهفتـشجع خالـد . )2(»ستجده يصيد البقر فتأخـذه«  :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا 
 . فأخذه ملسو هيلع هللا ىلصفوجده عىل احلال التي وصف رسول اهللا 

وبعد عامني فقط جتمعت قبائل كلب ومن جاورها من بنـي متـيم ومعهـم أحيـاء 
ا وذبحهـم   فتحرك إليهم خالد يف جيش أقل منهم بكثري جد،قضاعة عند دومة اجلندل

                                                
ّ، وذكره النووي يف رشح حديث صالح بن خـوات عـن صـالة اخلـوف يف )2/582(املغازي  )1(

 .3817 برقم املغازي البخاري باب
 .)3/1025(ذكره  الواقدي يف املغازي   )2(
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 .يف احلصون وحوهلا
يسري ـ بالنسبة لقوات العـدو ـ ملـن وبعد عامني فقط ركب خالد بن الوليد يف نفر 

 ثم صار إىل أهل العراق والشام فأتى عىل قوى ،ارتد من العرب من غطفان وبني حنيفة
 .  وما اهنزم، وما تردد يف معركة،الكفر كلها من عرب وفرس وروم يف هذه البالد

َّ بل كرب سنه ورق ـ بعض اليشء ــ عظمه، كيف،خالد هو خالد! ما الذي حدث؟ َ ُ َ 
 !؟َهيزم كل هذه اجليوش املتامسكة املجتمعة وكيف يقتل كل هذا العدد من البرش

ِّحدث هناك نوع من التغيري يف املفاهيم والتصورات الداخلية التي حترك خالد بن  ُ
الوليد ـ ريض اهللا عنه ـ ومن معه، نوع جديد من املفاهيم عن طبيعة املعركـة وأسـباب 

وتـدبر هـذين . ُحيدث كل هـذا األثـر يف واقـع النـاسا ًالنرص واهلزيمة، جعلت خالد
 : املوقفني

يوم الريموك جاء أحدهم خيوفه من الروم وقد أقبلـت كالـسحابة الـسوداء تـسد 
كام يصف ابن كثري ـ رمحـه . األفق، متوج هبم األرض كام يموج البحر، صوهتم كالرعد

ما أكثر الروم وأقل : خلالدواملسلمون قلة، جاء يقول . اهللا ـ عىل لسان من حرض املعركة
أي مـن [ إنـام تكثـر اجلنـود بالنـرص !ويلك، أختوفني بـالروم؟: فقال خالد! املسلمني

، وتقل باخلذالن ال بعدد الرجال، واهللا لوددت أن األشقر براء من توجيه وأهنم )1(]اهللا
 . أضعفوا يف العدد

ّوحني هم بعبور  بادية الشام من العراق إىل الريموك ختو ف مـن معـه واسـتداروا َّ
 :ا هبـذه الكلـامتً فقـام فـيهم خطيبـ،كأهنم يريدون مراجعته يف أمر العبـور إىل الـشام

                                                
 . والنص من ابن كثري رمحه اهللا يف أحداث غزوة الريموك.ما بني القوسني مني )1(
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اعلموا أن املعونة عىل قدر النية، واألجر عىل قدر االحتساب، فأروا اهللا من أنفـسكم (
 ).ا يمدكم بمددهًخري

ُخالد باألمس القريب، حني أمر بالتوجه ألكيدر  حيسب للعـدد حـ َ ِ :  وينـادياًسابُ
 .  وإنام أنا يف نفر يسري، وهو اليوم يلغي عامل العدد من أسباب النرص واهلزيمة!؟كيف

ا ًوخالد يتمنى شفاء فرسه ليكون أنشط يف القتال مقابل أن يزيد جيش الروم ضعف
 ! أهذا خالد يوم أحد واحلديبية؟..ًكامال

ًوخالد يقدم عىل عبور املفازة سالك ا يسري به وينجو، ً جيش أن  عاقلظنا ال يًا طريقُ
 فهو يتكلم بأن السبب املطلوب بذلـه ،) عىل قدر النية»من اهللا«املعونة (ا عىل أن ًمعتمد

ِّ ويـذكر مـن معـه ،لعبور هذه املفازة هو صدق اللجـوء إىل اهللا وحـسن التوكـل عليـه ُ
 .باالحتساب حتى ال يضيع األجر

الـد ريض اهللا عنـه، فكـام رأيـت إن العامل األساس هو العقيدة وليس شخص خ
 وهـذا األثـر ازداد ،حدثت نقالت نوعية يف شخصية خالد وما أنجـزه بعـد اإلسـالم

ل هو ريض اهللا عنه ّا بثبات اإلسالم يف صدر أيب سليامن ـ ريض اهللا عنه ـ ، كام عل تدرجيي
 . وأرضاه

ت ا يف ذهنـك أخـي القـارئ حـني تتـذكر أن الفتوحـاًيزداد هذا األمـر وضـوح
ا برحيـل خالـد عـن القيـادة، وإنـام برحيـل اجليـل األول مـن ًاإلسالمية مل تتأثر مطلق

 . ا يف أمر الدينً شأنّالصحابة وجميء من كانوا أقل
ويزيد من هذه الفرضية أن النرص واهلزيمة وطبيعة املعركة من حيث أطرافها له 

ت ِّ تثبَ القتالِالئكة فالرشيعة تتكلم عن حضور امل؛تصور خاص يف الرشيعة اإلسالمية
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^  _  ]  :الذين آمنوا وتلقي الرعب يف قلوب الذين كفروا   ]   \  [   Z   Y

  m   l    k   j   i        h   g   f   e  d    cb   a   `
  q  p   o  nZ ]وحضور املالئكة الكرام متوقف عىل تقوى اهللا . ]١٢: األنفال

 : يقول اهللا؛ني لإلسالم فقط وال عىل كوهنم منتسب،ال عىل عدد املسلمني وعتادهم
[  W   V  U   T   S   R   Q     P   O   N   M   L   K  JI

Y   XZ ]١٢٥: آل عمران[ . 
 ؛ويف التصور اإلسالمي عن النرص واهلزيمة العدد ليس من األمهية بمكان

_  `]فـ   ^   ]\  [  Z  Y   X   W  V  U  TZ ]٢٤٩: البقرة[ ،
ة أننا ستار لقدر اهللا سبحانه وتعاىل، فاهللا ينفذ ويف التصور اإلسالمي عن النرص واهلزيم

ه ويظهر آثار صفاته، فام علينا إال أن نأخذ باألسباب املتاحة للنرص  َرَمن خالل عباده قد
ويف الرشيعة اإلسالمية اهلزيمة سببها الذنوب ـ ومنها التقصري  واهللا ينرص من ينرصه،

Ó  ]  :ل اهللايف األخذ باألسباب املتاحة كام أمر اهللا ـ قا   Ò   Ñ   Ð   Ï

   å  ä   ã          â   á   à  ß   ÞÝ   Ü   Û   Ú   Ù    Ø×   Ö   Õ   ÔZ ]آل عمران :
١٦٥[، [   V   U   T   SR   Q   P   O    N  M   L

  e    d   c  b   a`   _   ^   ]   \  [   Z   Y   X  W
  u   t   sr   q  p    on   m   l   k  ji   h   g   f

  y      x   w   vZ ]١٥٢: آل عمران[ . 
َّأن هذه معارف يكتسبها أحدنا بقراءهتا فقط إن صدق املخرب هبا، أم: والشاهد ا أن َّ

تستيقن منها وتصطبغ هبا وتتعامل من خالهلا فهذا ال تناله يف يـوم وليلـة، فالـشهوات 
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... والشبهات تتصارع مع خطاب الوحي وال يستقر اإليـامن يف القلـب إال بعـد حـني
 .)1(ه ويريد زحزحته فإن مل ينتبه تزحزحوبني حني جيد من يناوش

وحني استقرت هذه املعاين يف قلب خالد ورفاقه تغـريت أسـباب النـرص، ال مـن 
 . خالد ولكن من الصياغة اجلديدة التي صاغتها العقيدة خلالد ورفاقه

ا من مـرشكي ًن ألفو، لو اجتمع ثالثوفرض الصورة العكسية يبني لك األمر أكثر
 !مليون أو يزيد من الروم والعرب هل كانوا ينترصون؟العرب أمام ربع 

 وإن غـزوهم مـا ،مل يكونوا ليجتمعوا ، وإن اجتمعوا ما كانوا ليفكروا يف غزوهم
 . ثبتت أقدامهم ساعة

 اًولتستبني قويل، ولتعلم أن العقيدة هي املحرك األساس وهي التي صاغت خالد
تكلم عن املنافقني حني القتال مثل قول  راجع اآليات التي ت،وغري خالد من قادة األمة

H   ]  :اهللا تعاىل   GF  E   D   C   B  A   @    ?   >  =
  _  ^]  \   [   Z  Y   X  W      V  U    T   S  R  Q   P   O  NM   L  K  J    I

  e   d    c    b   a         `Z ]١١: الفتح[ ،[  p   o  n   m    l  k

                                                
¡  ¢  £  ¤  ¥  ]   :وهذا مفهوم من املثل املرضوب يف سورة الرعد )1(    �  ~

    µ  ´   ³   ²    ±   °   ¯  ®  ¬  «   ª©  ¨  §  ¦  ¼   »   º           ¹   ¸¶
  Ð  Ï   Î   Í        Ì  ËÊ  É  È   Ç  Æ    Å  Ä   ÃÂ  Á  À   ¿  ¾½Z 

ك السالكني ويف الداء والدواء كالم طيب عن النفس ، والبن القيم يف مدار]١٧: الرعد[
املطمئنة والنفس األمارة أو قوة اخلري وقوة الرش وكيف الطريق لغلبة اخلري عىل الرش  ملن أراد 

 .ملزيدا
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{  z  y  x       w   v   ut   s    r  q   ~   }    |   Z ]ألنفالا :
٤٩[،  [z   y     x   w   v  u   t   s    r   q   p    o   n   m  Z.  

 ]١٢: ألحزابا[
من تكلموا يف هذه اآليات من املنافقني كانوا من جنس املسلمني ال خيتلفون عن 

َ الصفات اخلارجية، ولكن خلع قلب يف، إخوان وأبناء عمومة ، ومتشاهبون  بعضهم ِ ُ
 مل ،ء اخلوف ألهنم مل يؤمنوا، ومل تستقر حقائق اإلسالم يف قلوهبمهؤالء حني جا

ا، ًا أو أراد هبم نفع نه ال عاصم من اهللا إن أراد هبم رضأ الفرار لن ينفعهم، و أنيستيقنوا
 . تبحث عن خمرج حني جاء اخلوفجوارحهم ولذا راحت 

مل  أنه النرص وإن فأقدموا وصربوا واحتسبوا وعلموا.. املستيقنون.. أما الصادقون
 . َيدركوه هم فمن بعدهم

  : إشكال والجواب علیھ
 اجلميع أو يرتبوا عـىل َ فلامذا مل يتساو،يشكل عىل بعضهم أنه إذا كان األمر كذلك

  !ا؟ًحسب إيامهنم، هل برز خالد وأبو عبيدة وقتيبة الباهيل كوهنم أكثرهم إيامن
َّخـص بعـض األفـراد بـبعض ليس األمـر كـذلك، فـاهللا سـبحانه وتعـاىل : نقول

َالصفات، وفتح عىل بعضهم من أبواب دون أبواب، فهذا حبب إليه اجلهاد ورزقه بنية  َّ َ
 وعزيمـة يف ً ورزقه عقـال،قوية وقوة يف قلبه، وهذا حبب اهللا إليه طلب العلم وتعليمه

 .  وهكذا...الطلب، وهذا حبب اهللا إليه اإلنفاق وأمده باملال
ء إىل أقىص مستوى؛ بل تصيغه صياغة جديدة بحيث ال يقارن والعقيدة تصل باملر

بمثله الذي مل يتأثر بالعقيدة بعد أو ما زال يف املراحل األوىل من التفاعـل مـع مفـاهيم 
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 . الدين وتصوراته
   :العقیدة وقوة البدن: تتمة

ال يقترص األمر فقط عىل صياغة الشخصية من جديـد، بـل أسـتطيع أن أقـرر أن 
 . ع يعطي قوة بدنية، وهلذا األمر شواهد كثرية منها هذا احلديثالتزام الرش

عند مسلم من حديث عيل بن أيب طالـب ـ ريض اهللا عنـه ـ أن فاطمـة ـ ريض اهللا 
سبي فانطلقت فلـم جتـده ملسو هيلع هللا ىلص  وأتى النبي ،ـ اشتكت ما تلقى من الرحى يف يدها عنها

 فجـاء ،بمجيء فاطمة إليهـاأخربته عائشة ملسو هيلع هللا ىلص  فلام جاء النبي ،ولقيت عائشة فأخربهتا
 فقعد ،»عىل مكانكام« :ملسو هيلع هللا ىلص فذهبنا نقوم فقال النبي ،إلينا وقد أخذنا مضاجعناملسو هيلع هللا ىلص النبي 

َأال أعلمكام خـريا ممـا سـألتام« :بيننا حتى وجدت برد قدمه عىل صدري ثم قال ً َُ َْ َِّ َ ْ َُّ ِ ُ َ ُ َ إذا !؟َ ِ
َأخذمتا مض ََ َ ُ ْ َاجعكام أن تكربا اهللاََ ِّ ََ ُُ ْ َ َ ًأربع ِ َ ْ َا وثالثنيَ ِ َ َ وتسبحاه ثالثا وثالثني،َ ِ َ ً ََ ُ َ ِّ ََ ً وحتمـداه ثالثـا ،ُ َ ُ ََ َ ْ َ

َوثالثني ِ َ ٍ فهو خري لكام من خادم،َ ُِ َِ َْ ََ ٌَ ْ ْ َ«)1(. 
  : توجیھ الدلیل

فاطمة ـ ريض اهللا عنها ـ تعمل بالرحى حتى أثرت يف يدها، ويشهد هلذا ما جاء يف 
ْاطمة إيل جمل يدهياشكت ف (:سنن الرتمذي عن عيل ريض اهللا عنه ََّ َ ْ جملت :، ويقال لليد)َ َ ََ

. َإذا ثخن جلدها وتعجر وظهر فيها ما يشبه البرت من العمل باألشـياء الـصلبة اخلـشنة
ففاطمة ريض اهللا عنها تشتكي من اجلهد املبذول يف بيتها وتريـد خادمـة حتمـل عنهـا، 

ٌويكون اجلواب ورد من األذكار  ْ َكار قوة عىل اخلدمة أكثر مما حيصل هلا بسبب هذه األذ(ِ ِ ٌ

                                                
 .متفق عليه )1(
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ُيقدر اخلادم أن الذي يالزم ذكر اهللا يعطى قوة أعظم من القـوة  (: أو بعبارة أخرى،)1()َ
مـوره أسـهل مـن ُالتي يعملها له اخلادم، أو تسهل األمور عليه بحيث يكون تعاطيـه أ

 .)2()تعاطي اخلادم هلا، هكذا استنبطه بعضهم من احلديث
 

dfdf  

                                                
. ــ كتـاب الـدعوات 3330 رقمحتفة األحوذي لرشح سنن الرتمذي يف التعليق عىل احلديث  )1(

ْوهو قول العيني  . نقله صاحب التحفة،َ
 .4942حديث رقم فتح الباري  )2(
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  التفكیر فریضة إسالمیة 

َّعنوان كتاب لعب) التفكري فريضة إسالمية( ٍ ٌاس العقاد يستدل به قوم عىل أن الرجل ُ
 !!ولقضاياه من الشارحني.. هبذا الدين عليم، وعن محاه من املدافعني.. ا كان إسالمي

: و قـلأ) التفكـري(ثالث قضايا، قضية ) التفكري فريضة إسالمية(يف هذا الكتاب 
، ثالث قضايا )1()الفلسفة اإلسالمية(، والثالثة )اجلدال( والثانية قضية ،)إعامل العقل(

أناقش كل واحدة منهن وجهدي يف إيصال . رئيسة يف الكتاب ويف رأس عباس العقاد
 .  أزيل بذلك تلبيس عباس العقاد وغريه،املفاهيم الصحيحة للقارئ

  : التفكیر أو إعمال العقل: أوًال
القرآن الكريم ال يذكر العقل إال يف مقام التعظيم والتنبيـه (كر عباس العقاد أن يذ

 !!)2()إىل وجوب العمل به والرجوع إليه
يؤكـد عـىل هـذا االدعـاء . .)جيب العمل به والرجوع إليه(الحظ أن العقل عنده 

ًكثريا، فمثال يقول  يقيـدها يف الواقع املكرر يف هذه املسألة بذاهتا أن حريـة العقـل ال: (ً
 .)3()اإلسالم حكم مأثور عىل مذهب راجح أو عىل مذهب مرجوح

                                                
 .تكلم العقاد عن الفلسفة اإلسالمية يف أكثر من كتاب )1(
 طبعة دار  ـجلد اخلامس من موسوعة عباس العقاد اإلسالمية ضمن امل التفكري فريضة رشعية ،)2(

 .829صالكتاب لبنان 
 .870صالتفكري فريضة إسالمية  )3(
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 التـي تـسمى بـالعرف واالقتـداء ،)1(عبادة السلف: ويذكر أن موانع العقل ثالثة
ويدور .  واخلوف املهني ألصحاب السلطة الدنيوية،األعمى بأصحاب السلطة الدينية

) والسلطة الدينية والسلطة الدنيويـةاألعراف  (:حينًا حول التحذير من هؤالء الثالث
تباع من سلف، وحيكي إمجاع من كتبوا يف التـاريخ عـىل اعىل العقل ويقرر أن أخطرها 

 !! )2(ذلك
ثم يقرر أن اإلسالم يأمر العقل بأن يستقل يف مواجهة السلف ومواجهة األحبـار 

 !!ومواجهة االستبداد
 فهم النصوص دون إدراج مـن ل العقل يفالوهي حماولة رصحية من العقاد الستق

 . سلف
يدعي أن العقل حر طليق يعمل كيف يشاء وأين يـشاء، وأن . .هذا ما عند العقاد

 !!ًالعقل مرجع نأوي إليه وجوبا حال التحدث يف القضايا الرشعية
 إذ لو قلنا بقول عباس ملا كانت هناك حقـائق ؛وفساد هذه الدعوى من البدهييات

َأبدا، فام أستحسنه أن ن إ :، والعكس، حتى قيلًأًا وأراه صوابا يستقبحه غريي ويراه خطً
احلقيقة ثالثية األبعاد، لك وجهة نظر، وملن خيالفك الرأي وجهة نظر أخرى، ولثالـث 

 !! )3(ال يرى رأيكام وجهة نظر ختالفكام
                                                

 ويعنون ،)عبادة األسالف(مصطلح مستعمل عند املنشغلني باألديان، يسمونه ) عبادة السلف( )1(
وإقامة األعياد عليهـا، به تعظيم األولني بنحت األصنام عىل هيئتهم أو شد الرحال إىل قبورهم 

 .وهي إحدى طرق الشيطان يف حتريف األديان
 ).يكاد(، وهو إمجاع موارب يصدره بكلمة 849ص )2(
 .واستشهدت بفحواه.  إذ احلقيقة واحدة، والباطل متعدد؛م بهّوهو كالم ال نسل )3(
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فدعوى إطالق العقل أو دعوى إعـامل العقـل يف النـصوص، والرجـوع إليـه يف 
  .ًح عقالفهمها دعوى ال تص

  :العقل یعمل في ثالث مناطق
) التفكري(إعامل العقل  ..ليس بصحيح أن الرشع يأمر بالرجوع للعقل يف كل يشء

 :يكون يف ثالث مناطق
ًحال خماطبة من مل يؤمن أصال..  حال املخاطبة بالرشيعة اإلسالمية:األوىل  أو من ،َ
 .ال يؤمن

 . )1( يف املناط:الثانية
 .لة واالستدالل يف الدال:الثالثة
 حال املخاطبة بالرشيعة اإلسالمية، نكلم الناس بـام يفهمـون، ننطـق مـن :األوىل

 فأهل األديان نتكلم معهم يف أمارات النبوة، ؛الثابت املشرتك بيننا وبني من نتحدث إليه
ُوهي قاسم مشرتك متعارف عليه، ينبئ بغيب ويأيت بمعجزات، أمارة عىل اتصاله بمن 

.  نبدأ مـن أدلـة عقليـةنيالعقالنيمع و. َأخفى ومن هو عىل كل يشء قديريعلم الرس و
                                                

َاملناط عند العرب ما نيط  )1( ُ هذا منوط به أي م: به اليشء، يقال ـتعلقـ ِ  .علق به، واألنواط املعاليقَ
 وعند علامء الرشيعة هو .)892مؤسسة الرسالة، ص ـ  بريوت1997ـ 2القاموس املحيط ، ط(
  رشح خمترص الروضـة.)العلة التي رتب احلكم عليها( أو ،)احلكم هبا] تعلق[العلة التي نيط (
ً فمـثال النفـاق يتعدد يف ذات اليشء،) التكييف الرشعي للفعل( واحلكم الرشعي .)3/233(

ليس كل أفعال النفاق وليست كل أحوال املنافقني كفر باهللا، وإنـام بعـضها معـصية، وبعـضها 
كبرية، وبعضها كفر أكرب خمرج من امللة، هذه أحكام متعددة تتعلق بمناطات متعـددة، إلغـائي 

 .منها هو أقصاها وهو هنا الكفر األكرب املخرج من امللة
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 .)1(واجلميع نحدثهم عن اهللا وعام أعد للمتقني وما توعد به العاصني
 . أو سبب ونتيجة، قسم مقدمة لقسم:ولذا جتد أن التوحيد قسامن
قـول (، فعلـم وخـرب )علمي خربي  وقصدي طلبـي.. (والتسمية تدل عىل ذلك

 ،)وهذا من عمل القلـب(، يعقبه والبد قصد )وهو املعرفة أو التصديق اخلربيالقلب 
توحيـد الربوبيـة واألسـامء والـصفات  (:أو يقـال). وهذا من عمل اجلوارح(وطلب 

  .)وتوحيد األلوهية
ّالحظ توحيد الربوبية يأخذ حيز املعرفة التي هي قـول القلـب يف مـصطلح أهـل 

ة عمل القلب ـ الناشئ من املعرفة التي هي قول القلب االعتقاد، ويأخذ توحيد األلوهي
 . اًا، قوة وضعفًا وعدمًوجودًمعا  إذ مها مرتبطان ؛ـ وعمل اجلوارح

ُفجعل توحيد الربوبية واألسامء والصفات كالسبب لتوحيد األلوهية، أو كاملقدمة 
t  s  z  ] :  من ذلك قول اهللا تعاىل؛وهذا كثري يف القرآن الكريم. له y   x    w    v   u

  ´  ³   ²±    °   ̄   ®   ¬   «   ª  ©¨   §     ¦  ¥   ¤  £   ¢  ¡�   ~  }  |   {
  ÈÇ   Æ            Å   Ä   ÃÂ     Á     À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º¹   ¸  ¶    µ

  Ð   Ï    Î   Í    ÌË      Ê      ÉZ ]بدأت اآلية الكريمة بجملة . ]٢٥٥: البقرة
ال معبود بحق إال اهللا، أو ال يستحق العبادة إال )... هواهللا ال إله إال (  خربية تقريرية

اهللا، ثم تبعت هذه اجلملة بعدة مجل تعليلية، تبني سبب أحقية اهللا سبحانه وتعاىل للتفرد 
                                                

اليـوم (ي عىل تعريف الناس برهبم، وما أعده هلـم مـن ثـواب وعقـاب يرتكز اخلطاب الدعو )1(
ً وقد فصلت ذلك يف معاجلتي للسرية النبوية مـستقرئا اآليـات ومطبقـا عـىل أحـداث .)اآلخر ً
 . السرية
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ال  (,)احلي القيوم( فأتت اآلية بعدها تعلل هذا اخلرب !ملاذا؟: بالعبادة، وكأنه سأل سائل
يعلم ما بني أيدهيم وما  (،)شفع عنده إال بإذنهمن ذا الذي ي (،)تأخذه سنة وال نوم

وسع كرسيه السموات واألرض وال  (،)خلفهم وال حييطون بيشء من علمه إال بام شاء
 ).وهو العيل العظيم (،)يؤوده حفظهام

y  x  ]   :ومن ذلك قول اهللا تعاىل   w   v  u    t  s   r   q   p

   �   ~   }   |   {zZ ]خلـق الـسموات واألرض يف ، واملعنى أن مـن ]٩: فصلت
ُيومني ال يكفر به وال ينبغي أن جي  .عل له أندادُ

Â  ]   :ومثلـه قـول اهللا تعـاىل   Á   À¿   ¾   ½   ¼   »    º   ¹   ¸  ¶
  Ä   ÃZ ]لذلك لن ندعو ؛، واملعنى ألنه ربنا رب السموات واألرض]١٤: الكهـف 
 .ًامن دونه إهل

يعمل ).. ة من ال يؤمن أو من مل يؤمنخماطب).. (اخلطاب بالتوحيد(يف هذه املنطقة 
  .العقل

املناط هو املحل الذي يتنزل عليـه .. املناط غري احلكم الرشعي، و يف املناط:الثانية
 .احلكم الرشعي أو العلة املؤثرة يف احلكم

ٌ هذا حكـم رشعـي ال يعمـل فيـه العقـل، ال ..احلركة الكثرية تبطل الصالة: ًمثال
  !ثرية تبطل الصالة؟ ملاذا احلركة الك:يقال

ً هل حتركت كثري!يف كون احلركة كثرية أم ال؟).. املناط(وإنام يعمل العقل يف   أم ،اُ
 ! وبالتايل تبطل صاليت أم ال؟!ا؟ًمل أحترك كثري
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هذا حكم رشعي ال يعمل . . خروج يشء من أحد السبيلني ينقض الوضوء:ًومثال
 !هـل خـرج يشء مـن الـسبيلني أم ال؟: ط وإنام يعمل العقل يف حتقيق املنـا،العقل فيه

  !وبالتايل ينقض الوضوء أم ال؟
هذا حكم رشعي ال دخل للعقل فيـه، . .)1(كل مسكر مخر، وكل مخر حرام: ومثله

  !ا أم ال؟ًهل رشب مخر: وإنام يعمل العقل يف حتقيق املناط
عي ال هذا حكم رش.  . حرم اهللا الزنا وأوجب احلد عىل من زنا:حني نقول: ومثله

 !!وإنام يعمل العقل يف احلادث حمل النظر ليتبني أهو زنا أم دون ذلك. يعمل العقل فيه
 ! رجم أم جلد وتغريب؟! وما نوع احلد؟!ُوبالتايل هل حيد أم ال؟

) الليرباليـني(و) املفكـرين(و) العلامنيـني(ما يتكلم عنه العقاد ومـا حيـدث اآلن مـن 
، )تعــدد الزوجــات.. التعــدد(ســامء ممــن يناقــشون إىل آخــر هــذه األ)... العــرصانيني(و
 ،لـخإ.. .)حجية الـسنة النبويـة(و) احلجاب(و) اجلهاد(و) حتكيم الرشيعة(و ) املرياث(و
ِّ ومناقشة احلكم تشكيك يف املرشع، ومن يناقش احلكم ،هم يناقشون األحكامف ؛ آخرءيش َ ُ

) الـرازق) (اخلـالق) (احلكـيم() العلـيم(نبني له أن اهللا هـو .. نخاطبه بالتوحيد من جديد
 . ، ومن خلق ورزق وعلم كل يشء وقدر عىل كل يشء قوله احلق وله احلكم)القدير(

 بلساننا ليبني لنا ما أراده منا، وقد كان، نبني لـه ًونبني له أن اهللا أرسل إلينا رسوال
̧   ] :أن العقل عاجز، وأنه إذا تعارض العقل والرشع فاهللا أعلم وأحكم   ¶  µ  ¹

ºZ ] ؟]١٤٠: البقرة ! 
                                                

 .3733برقم جزء من حديث عند مسلم  )1(
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وال جيـدي ، ومناقشة احلكم من جنس مناقشة إبليس ألمر اهللا تعاىل لـه بالـسجود
!  "  #  $   ]  ً: فإبليس كـان متـأوال؛ نعم ال جيدي التأويل يف هذا..التأويل يف هذا

  2  1  0   /  .  -  ,  +  *  )  ('  &  %  Z ]ــراف ̂   ] ،]١٢: األع
  a  ̀      _Z ]٦١: إلرساءا[. 

َّ لـذا رده وأبـى ؛ مل ير أن احلكـم منـصف،َعرض احلكم عىل عقله فام استقام عنده
َّومـا رصح إبلـيس بأنـه  كانت له وجهة نظر ـ بلغة القوم ـ ..ًاالمتثال له، وكان متأوال

 . )1(بل رد األمر بتأويل، يريد الكفر
ابن تيمية رمحـه  وال يتعارض العقل الصحيح مع النص الرصيح، ولشيخ اإلسالم

 . وهو كتاب مشهور ،)درء تعارض العقل والنقل(اهللا 
يعمل العقل يف طلب الدليل عىل احلكم، أو حيث  ؛ يف الدليل واالستدالل:الثالثة

 هل هو صحيح أم غري صحيح إن كان من أهل العلم، ويعمل يف :يف احلكم عىل الدليل
  !ه هل هو صحيح أم ال؟داللة الدليل عىل املراد منه، ويف االستدالل ب

فيجيبـك . فتقول كـذا ! ما دليلك؟: فيجيب.احلركة الكثرية تبطل الصالة:  تقول
ًمعارضا بدليل آخر، أو ناقضا للداللة، أو ناقضا الستداللك باحلديث معرضا بعقلك  ً ً ً

ً أو معرضا عنك ذاكرا ملا يريد،أو بعلمك ً. 
املناط، يف فهم الـدليل يف مراتـب وهنا ما ورد من خالف بني أهل الفقه يف حتقيق 

 . األدلة
                                                

 . وطريق اإلسالم ـ مقال ـ بالصفحة اخلاصة يف صيد الفوائد)التأويل أنواع: (انظر للكاتب )1(
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 الذي يعمـل ،وعباس العقاد بعيد عن هذا كله، الذي يتكلم عنه العقاد هو اهلوى
 . يف الدليل ليأيت به عىل هواه

¡  ] : العقل الذي يتكلم عنه عباس وغريه هـو اهلـوى، يقـول اهللا تعـاىل   �
  ̈   §  ¦   ¥   ¤£   ¢Z ]ل هـم أهـل الـدين فأصحاب العقو(، ]١٨: الزمر

الصحيح، وأهل الدين هم أصحاب العقول، وهلذا كان السلف ال يسمون املخـالفني 
  .)1() بل كانوا يسموهنم بأهل األهواء،بالعقالنيني

املستعظمني لعقـوهلم، ومـنهم عبـاس .. املفكرين.. وإن تتبعت هؤالء العقالنيني
حملوه عىل القول بـام يـذهبون العقاد، جتد أهنم يملكون ثوابت ويأتون للدليل فقط لي

إليه، فهم يعتقدون ثم يستدلون، وهذا مذهب أهل اهلوى، أما أهل احلق فإهنم ينظرون 
وقد رأينا عبـاس العقـاد كيـف يـستدل . )2(ثم هم مع ما يمليه عليهم.. للدليل بتجرد

ًبالضعيف ويرتك الصحيح، وكيف يركب الكذب وصوال إىل ما يريد، وكيف أنه يأخذ 
. ئهم يف قوهلمّ وهو يعلم أن القرآن الكريم خيط،رى بقوهلم وهو شاهد عىل باطلهالنصا

ِّوكيف يعرض عن قول من نصحوه بـل ويعـرض هبـم  إنـه هـوى يف النفـوس يـسري ؛ُ
 .  وهؤالء هم أهل اهلوى..حيتال حتى يصل ملراده.. صاحبه بني األدلة يمنة ويرسة

  :االنفراد بالنص
 األسالف، وعىل االستقالل عـنهم، ومـا كـان لنـا أن يؤكد العقاد عىل الثورة عىل

 وما كان له أن يقول بأن تعظيم السلف نوع من العبادة والتقديس هلـم، أو ،نقول هبذا
                                                

 .من مقال للشيخ جعفر شيخ إدريس منشور بموقعه اخلاص )1(
 ).ثم يستدلون: (انظر للكاتب )2(



  
  

 

 

205  

 . بل هو الدين!! نوع من اخلطر الداهم الذي يأكل الدين
 عائم، وظني أن القضية مشوشة عنـده، والثابـت فقـط هـو أن ّوكالم العقاد عام

 يف فهمـه لنـصوص الـرشيعة دون  ـكـل عقـلـ  عن اسـتقاللية العقـل الرجل يبحث
 . اخلضوع لفهم اجليل األول أو غريه

وهذه قضية حمورية عند اجلميع يصلون إليها من عدة طرق، بعـضهم عـن طريـق 
التشكيك يف السنة النبوية، وبعضهم عن طريق تقسيم السنة النبوية إىل ترشيعية وغـري 

.. يق ذم الصحابة والتابعني ومن محـى اهللا هبـم هـذا الـدينترشيعية، وبعضهم عن طر
 ). االنفراد بالنص( يمكن التعبري عنها بـ،املهم أهنا قضية حمورية

 : وأريد معاجلة هذا األمر حتت العنوان التايل
  : داللة أخرى لمعنى النص

ص(اصطلح عـىل أن تطلـق لفظـة  عـىل منطـوق الـوحيني الكتـاب والـسنة ) الـنّ
ن منطوق القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة ال إإذ ؛ وهذا األمر فيه نظر. الصحيحة

وفعل الـصحابة رضـوان ملسو هيلع هللا ىلص يمكن بحال أن ينفصل عن سياق عام يشمل فعل النبي 
 ).للنص(وصحابته ملسو هيلع هللا ىلص وكيفية امتثال النبي ) النص( سبب نزول :اهللا عليهم، أو قل

 يف ، النص:ـ الذي يقال عنهمل يبلغنا فقط منطوق القرآن الكريم ملسو هيلع هللا ىلص فالرسول 
عرف القوم ـ وإنام بلغنا القرآن ومراد اهللا من كالمه، وهذا هو معنى البالغ املبني 

M  LK  ] :  قال تعاىل؛ مواضع من كتاب اهللاةاملذكور يف سبع   J  I   H    G
  U   T   S   R    Q   P   O   NZ ]وقال تعاىل، ]٩٢: املائدة : [  B   A
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  H     G    F   ED   C  M  L  K   J   IZ ]وقال  ،]١٢: التغابن
1  ] : تعاىل   0/  .  -    ,   +  *   )  (  '   &%   $   #   "  !

  ;  :   9   8     7   6  5   43  2Z ]وقال تعاىل، ]٥٤: النور :[  U
  c   b         a   `    _   ^   ]  \[   Z  Y   X   W        VZ ]العنكبوت :

#  $   ]  :وقال تعاىل ،]١٨   "   !     .   -  ,    +  *   )  (  '  &  %  
  A   @  ?   >  =  <;   :  9   8    7   65  4  3    2  1   0  /

  C   BZ ]وقال تعاىل ،]٣٥: النحل : [  ]  \   [   Z   Y  X  WZ 
R   ] : وقال تعاىل، ]٨٢: النحل[   Q   P  O  N   MZ ]١٧: يس.[ 

ِالـذي  أو هو ،)1(طلوب بياهنا الذي حيصل به توضيح األمور امل :والبالغ املبني هو َّ
ُيبني عن معناه ملن  أبلغه ْ َُ َ َ َويفهمه من أرسل إليه, )2(ِ ِ ْ ُ)3(. 

 بل بألفاظ القـرآن وبمـراد اهللا مـن هـذه ،مل يأتنا فقط بألفاظ القرآنملسو هيلع هللا ىلص  فالرسول
 .األلفاظ

القـرآن آيـات  فقـط منطـوقملسو هيلع هللا ىلص والصحابة رضوان اهللا عليهم مل يتلقوا من النبي 
 بل كانوا يتعلمون اإليامن ثم يضبطون مـا ،الك ..واؤ ذهبوا يفهموهنا كام شاالكريم ثم

ِفهموه بالقرآن الكريم كام جاء يف احلديث عن جنْدب بن عبد اهللا قال ُ ملسو هيلع هللا ىلص  كنا مع النبي :ُ
ٌونحن فتيان حزاورة َ ِ َ ا اإليامن قبل أن نتعلم القرآن،َ َ فتعلمنَ ََ ِْ ْ َّ َ  ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ،َ

                                                
 . من سورة يس17السعدي عند تفسري اآلية  )1(
 . من سورة النحل35الطربي عند تفسري اآلية  )2(
 . من سورة النحل35راجع ـ إن شئت ـ تفسري الطربي لآلية  )3(
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 .)1(اًامنإي
ِوجاء يف مسند اإلمام أمحد من حديث أيب عبد الـرمحن حـدثنا مـن كـان  : قـال )2(َ

ا من أصحاب النبي  ُيقرئنَ ِ ْ ئون من رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ُ َ َأهنم كانوا يقرت ُْ ِ ٍعـرش آيـاتملسو هيلع هللا ىلص َ َ َ ْ َ فـال ،َ َ
ِيأخذون يف العرش األخرى حتى يعلموا ما يف هذه من العلم َ ُْ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ََ ِ َِ ُ ََّ ْ ُُ ِْ ِ والعمـلْ َ َ ُ قـالوا،َْ ْ فعلمنَـا :َ ِ َ َ

َالعلم والعمل ْ ْ َْ ََ َ ِ. 
ـ وتلقوا معنى، ا ًـ منطوق) ا نص(أن الصحابة رضوان اهللا عليهم تلقوا : واملراد

?  ] : تابعني هلؤالء الكرام ـ قال تعاىلوننا ـ ك ن بهووهذا كله هو ما نحن ملزم    >

 M   L  K   J   I   H   G   F   E  D  C  B  A   @  PO   N  
  S  R    QZ ]١١٥: النساء.[ 
ــاىل ــال تع ̀  ba   ]: وق   _   ̂   ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S

h  g  f   ed   c        iZ ]١٣٧: البقرة[. 
 ذلك أن اهللا عز وجل ؛فالصحابة هم من أراد اهللا بوصف املؤمنني يف هذه اآليات

#  ] : اىلقال تع؛ )3(شهد هلم باإليامن يف آيات أخرى من كتابه   "   !
                                                

 واحلديث صحيح رجالة ثقات كام جـاء ،60  سنن ابن ماجه ـ املقدمة ـ حديث رقماحلديث يف )1(
 .والفتيان احلزاورة هم من قاربوا البلوغ. يف رشح السندي لسنن ابن ماجه

واحلـديث يف مـسند اإلمـام أمحـد بـرقم . هــ68عـام  باملدينـة  تـويف،هو زيد بن خالد اجلهني )2(
لتابعي املشهور حديث بـنفس املعنـى أحفظـه ولكنـي مل وأليب عبد الرمحن السلمي ا. 22384

 .أستطع خترجيه لذا أمسكت عنه
 .)4/3(جمموع فتاوى ابن تيمية  )3(
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  0   /    .   -  ,   +   *  )   (   '    &   %   $
  ;  :   9  8    76  5   4           3   2   1Z ]١٠٠: التوبة[ . 

ــاىل ــال تع َوق َ ََ َ َ : [    j  i  h   g  f  e  d  c   b  a  ̀   _
  q  p  o  n  m  l   k  rZ ]١٨: الفتح [. 

: إعادة تعريف  النص الرشعي عىل أنهواخلالصة أنه ال بد ـ  من وجهة نظري ـ من 
 وال ،ملسو هيلع هللا ىلصمنطوق القرآن كام فهمه الصحابة رضوان اهللا عليهم وأقرهم عليـه الرسـول 

جيوز ألحد أن يأخذ آية من كتاب اهللا ثم بعد ذلك يفهمها ويطبقها بغري الفهم والتطبيق 
رث املستمر العمل املتوا(نه من املعروف أن إ؛ إذ ملسو هيلع هللا ىلص الذي كان عليه صحابة النبي حممد

تباعهـا، وتلقيهـا امن عرص الصحابة ريض اهللا عنهم فمن بعدهم حجة رشعيـة جيـب 
 .  )1()بالقبول

فمن أراد أن يناقش النص فليناقشه يف سياقه الكامل الذي يشمل داللته الـرشعية 
 .املأخوذة من فعل الصحابة رضوان اهللا عليهم

 مبارشة وفهمه بمقدمات عقلية أو  أما القفز إىل النص ـ منطوق القرآن أو السنة ـ
 . لغوية أو عرفية خاصة ببيئة املتكلم فهذا مما ال يقبل بحال

ا وسنة، وقد كان هناك قوم شاهدوا ً كتاب؛َومن فعل هذا نرده بأننا تلقينا وحيني
وسمعوا منه ورأوا من أحواله وأفعاله ما جيعلهم أكثر الناس دراية بمراد ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

                                                
أدلـة : املسألة الثالثـة(حراسة الفضيلة للشيخ الدكتور بكر بن عبد اهللا أبو زيد عند الكالم عىل  )1(

 ).فرض احلجاب عىل نساء املؤمنني
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وهو راض ملسو هيلع هللا ىلص ه؛ فليس السامع الغائب كالسامع الشاهد، ومات رسوله اهللا من خطاب
Y  ] :  قال اهللا؛تباع سبيلهماعنهم  وزكاهم رهبم وأمرنا ب   X  W  V  U   T   S

h   g   f  ed   c   ba   ̀  _   ^  ]  \   [Z        iZ ]البقرة :
J  ]  :وقال اهللا ].١٣٧   I   H   G   F   E  D  C  B  A   @   ?    >

  L  K  S  R    Q   PO   N   MZ ]١١٥: النساء.[ 
ا التعامل مع منطوق القرآن والسنة بغري السياق العام الذي نزل ًفنحن نرفض متام

 أعني التطبيق العميل املتمثل يف فعل الصحابة رضوان اهللا عليهم ومعهـم إمـامهم ،فيه
 . ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

 : ًوأرضب مثاال أبني به قويل
°   ...]: هلا دندنة القوم ــ أعني قول اهللا تعاىلآيات احلجاب ـ وهي مما يكثر حو

¶  µ   ´  ³   ²  ±... Z] وقول اهللا تعاىل،]٥٣: األحزاب  : [  m

  }   |  {  z   y   xw  v  u    t   s  r  q  p  o   n
  ¥   ¤  £   ¢   ¡   �~Z ]وقول اهللا تعاىل،]٥٩: األحزاب  : [  G   F

M  L   K  J  I  H Z] ل اهللا تعاىلوقو ،]٣٣: األحزاب : [  `

  n m  l  k    j  i       h  g  f  e  d  c  b    a
r  q  p   o  Z] ٣١: النور[  . 

املنافقون عـىل نـوايص .. هذه اآليات هلا سياق نزلت فيه وتفهم داللتها من خالله
 لقـضاء احلاجـة، ًالطرقات وباألزقة يتحرشون بالسافرات من النساء حني خيرجن ليال
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طاب ـ ريض اهللا عنه ـ  يطالب برضب السرت بني الرجال والنـساء كـي ال وعمر بن اخل
يرى الرجال أبداهنن ـ وهن العفيفات الطاهرات أمهات املؤمنني ونساء الصحابة ريض 

اهللا عنهن أمجعني ـ وال يرى النساء أشخاص الرجال ـ وهـم صـحابة النبـي الكـرام ـ  
ُ وأصبحن كالغرابيـب ال يعـرفن ،)1(اونزلت اآليات فشق النساء مروطهن وختمرن هب

وال يرى منهن يشء ال بوصف وال بكشف، وال تطمع فيهن عـني لزينـة يف الثيـاب أو 
 وقد فارقن هبذا الثياب  الكافرات، فلم يكن األمر ،زينة تسمع أو ترى من حتت الثياب

ن ثقافـة  من عادات اجلاهلية كام يدعي اجلهلة من املثقفني اليـوم، وال رسقـة مـاًاقتباس
 بل ترشيع من رب العاملني للصادق األمني وصـحابته األكـرمني ومـن تـبعهم ،اليهود

 .  بإحسان إىل يوم الدين
 من املعلوم أن الترشيع يف اإلسالم ارتبط باحلركة؛ وأن الوحي كـان يتنـزل :أقول

راد  عىل األحداث لتوجيهها أو لتصحيحها، ومل ينزل القرآن مرة واحدة، ومل يكن املًبناء
من الوحي هو جمرد التالوة واإلقرار بام حيمله من أحكام دون االمتثال العميل، فكيف ـ 
مع هذا كله ـ يؤخذ منطوق القرآن والسنة النبوية بمعزل عن مالبسات أسباب النزول، 

 !وامتثال الصحابة لألمر والنهي؟
ناطحهم أو ًكيف مع هذا كله نسمع لعباس العقاد ونقف بعيدا عن سلفنا الصالح ن

 ..إن العقاد بعيد !!نخالفهم بأي دعوى
                                                

ن أم املؤمنني عائشة  وأم سلمة ـ ريض اهللا عنهام ـ يف البخاري ومـسلم يف ذلك عدة أحاديث ع )1(
وانظر سبب نزول اآليات يف ابن كثري والطربي والقرطبي ـ هذا ما . ويف سنن أيب داود وغريهم

ـ فيام أورده من أدلة عىل احلجاب محه اهللا روانظر ما ذكره الشيخ بكر أبو زيد ـ . اطلعت عليه ـ
 ).حراسة الفضيلة(يف كتابه القيم 
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   :الجدال والمراء
َأتى العقاد عىل السفسطة، والفلسفة يف احلضارة اليونانيـة القديمـة، وكيـف أهنـا 
ُصارت إىل جدال يضيع الوقت واجلهد، ثم انثنى عىل اإلسالم يبني أن الرشيعة مل حترم  ٍ

وكل ما ورد عن علامء (: ٍ هيدف ليشء، يقولسوى اجلدل العقام ـ عىل تعبريه ـ الذي ال
اإلسالم الذين حرموا اجلدل فإنام ينرصف إىل منع هذه اللجاجة التي ملـسوا رشورهـا 

وعىل كثـرة الفقهـاء الـذين : (، ويقول)1()وحتققوا من جريرهتا ومل يلمسوا معها منفعة
ًئا غري هذا اجلـدل ًعرضوا هلذا املوضوع ال جتد واحدا منهم قصد باملنع أو التحريم شي

 ويأيت إىل املعنى الواضح ، ويرصف العقل عن الفهم، الذي يمزق وحدة اجلامعة،العقام
 .)2()ً وال يتفق له يوما أن يأيت للغامض فيجلوه ويقربه ملن خفي عليه،فيغمضه

) الغزايل وابن تيمية( فيذكر أن اثنني من العلامء ؛ًثم يامرس نوعا من احلرص للقارئ
 تعرضا هلا للتـصحيح والتنقـيح ، وأهنام)املجادلة بالعقل(عرضا لقضية املنطق  من تامه

 . )3(وليس للرد
، فيقول ضمنًا ـ بل يرصح ـ بأن الرشيعة )إعامل العقل(يدعم بذلك فكرته األوىل، 

ال متنع إعامل العقل واملناقشة من أجل الوصـول للحقيقـة، وأن هـذا حـال املنتـسبني 
 . للرشيعة

ألمر آخر، وهو الداللة عىل تعظيم العقل، ) اجلدال(د يتعرض لقضية عباس العقا
                                                

 ـ 857ص 1971 .  بريوت طـ املجلد اخلامس ـ دار الكتاب ـموسوعة عباس العقاد اإلسالم  )1(
859. 

 .858صالتفكري فريضة إسالمية  )2(
 .859، 858ص  )3(
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 عـىل ، وإنام له مـسار حمـدود يـسري فيـه،وقد بينت أمر العقل وأننا ال نفرده وال نطرده
 .واآلن أبني قضية اجلدال. اعتبار أن العقل حمدود اإلمكانات

   :طرفان ووسط
مـراء، وجـدال، ): ًيـة حتديـداالنظر(يوجد ثالث حاالت لتناول املسائل العلمية 

 . وترك للحوار بالكلية
ٌاملراء إفراط، وترك احلوار بالكلية تفريط، والوسط هو جـدال مـرشوط ٌجـدال .. ِ

¢£]   :بالتي هي أحسن  ¡  �  ~ Z  ]١٢٥: النحل[ . 
ٌاملراء نوع خاص من اجلدال، يزيد عىل طلب احلـق فيـه مـشاحنة وخماصـمة بـني  ُ

 . )1( ينزع ما بيد صاحبهالطرفني، كل واحد منهام
 تكون هناك نتـائج ،املراء حالة ال يراد فيها احلق، وإنام يراد فيها الغلبة عىل اخلصم

ًأو يقرأ النص ليـؤتى بـه شـاهدا .. ُمسبقة يقرأ النص من أجل الداللة عليها) مفاهيم(
ِأنا زعيم ببيت ىف ربض اجلنة« : وقد هنينا عن املراء،عليها ٍ َِّ ََْ ِ َ ََ ْ ٌِ ِ َ ِ  ملن ترك املراء وإن كان حمقاَ ِ ُِ َ َْ َِ َ َْ َ َْ ََ، 

ًوببيت ىف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان مازحا َ َ ْ َ َ َِ َ َ َ َْ َْ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ َ َْ ِ َ وببيت ىف أعىل اجلنة ملن حـسن ،ِ َ ْ ْ َ ََّ َْ َِْ ِ ٍَّ َ َ ِ ِ
ُخلقه َ ُ ُ«)2(. 

ن الكـالم إ إذ ؛واحلق واضح أبلج، وال سبيل للمراء إال باتباع املتشابه أو بافتعاله
 . يف املتشابه ال ينضبط، وخاصة إن قل علم اخلصم

                                                
عىل صـالبة ( و،)ٍمسح يشء واستدرار: (يذكر صاحب مقاييس اللغة أن املراء يدور عىل أمرين )1(

 .)5/252( مادة مرى ،قاييس اللغةم: انظر). يف يشء
 . أطرافها: وربض اجلنة).1/272(السلسلة الصحيحة : ، وانظر4802برقم أبو داود  )2(



  
  

 

 

213  

 :)1(المحكم والمتشابھ
نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة مـن حيـث اإلحكـام وعدمـه عـىل 

 ومنها ما هو حمكم ،ومنها ما هو متشابه حقيقي ،منها ما هو حمكم حقيقي: ثالثة أقسام
 .ه إضايفا متشابًويقال له أيض.. إضايف

هو أم ..  هو الذي ال حيتاج لغريه لبيان معناه، وهو الغالب األعم:املحكم احلقيقي
 . وهللا احلمد،الكتاب كام قال منزل الكتاب

ا يف القـرآن   وهو قليل جـد، هو الذي ال يتضح معناه وال بغريه:واملتشابه احلقيقي
 . م بأنه من عند اهللاُفقط يطلب فيه التسلي. الكريم، وال ينبني عليه حكم رشعي

 مثـل ، هو الذي حيتـاج لغـريه لبيـان معنـاه:واملتشابه اإلضايف أو املحكم اإلضايف
 فهـو وحـده ؛، وهكـذاهاملطلق مع مقيده، والعام مع خمصصه، واملنـسوخ مـع ناسـخ

 . ًمتشابه، وحني ينضم إليه غريه يصري حمكام
  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g  r   q] : يقول اهللا تعاىل

  ¤   £¢  ¡  �   ~  }   |   {  z   y  x  w  v  u   ts
  º    ¹     ¸  ¶  µ´  ³  ²       ±   °  ¯   ®    ¬   «   ª    ©¨  §   ¦  ¥

»    ¼Z ]٧: آل عمران[. 
 أو ،واملقصود أن الذين يامرون هم الذين يقفون يف املتشابه الذي ال يتـضح معنـاه

                                                
أفضل من يقرأ له يف املحكم واملتشابه هو الشيخ الدكتور عابد السفياين، وله أطروحات عىل  من )1(

، وأعـاله مـن املوافقـات الشبكة العنكبوتية، وأكتب من حفظي، وما منعي من التوثيق كـسل
 .للشاطبي، وإعالم املوقعني، والقواعد الفقهية البن عثيمني
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 أو من خالل البرت ، املحكم اإلضايف:، أو ما يقال لهيفتعلونه من خالل املتشابه اإلضايف
 .  )1( كام يفعل النصارى، أو من خالل حتريف املعنى،للنص من سياقه القويل أو الفعيل

واملقصود أن من يفعل هذا هم الذين يف قلوهبم مرض، هم الذين يف قلوهبم زيغ، 
 .ة وابتغاء تأويلهويفعلون ذلك ابتغاء الفتن. كام وصفهم رهبم سبحانه وتعاىل

ــب،  ــة يف الغال ــدع العملي ــة هــم أصــحاب الب والــذين يرتكــون النقــاش بالكلي
يلوذ بالفرار من النقاش ويرمي يف وجه كل من يتحدث إليه .. ، ال يناقش)2(كاملتصوفة

 .»استفت قلبك وإن أفتوك« :بجزء من حديث وابصة ـ ريض اهللا عنه ـ
لتي هي أحسن، وتستدعي أهل العزلة إىل ٍفالرشيعة تقف للمراء، وتسمح جلدال با
 والـرشيعة تعـرف ،ى من حي عـن بينـةيالنقاش واحلوار ليهلك من هلك عن بينة وحي
ٍ ال مصاحلة مع الباطـل والتقـاء معـه عـىل ،ًالدعوة إىل اهللا، جمادلة لدعوة الناس إىل اهللا

 .املشرتك
راء ممنوع ليقفز مبـارشة ٍ العقاد يف واد آخر، يتكلم عن أن امل؛والعقاد بعيد عن هذا

 يوطـد ،وأن يعمل عقله حيث شاء ،ٍ هدف له أن يتكلم كيفام شاءاإىل أن كل من كان ذ
 . إلباحة ما حرم اهللا بدعوى أنه اجلدال املرشوع، وإعامل العقل املرشوع يف الرشيعة

                                                
أكثر من مائة صفحة فيها بيان كيـف ) ينأ وهو من جز،الكذاب اللئيم زكريا بطرس(يف كتاب  )1(

وهذا كله من املحكم . تتكون شبهات النصارى، وأمثلة من كذهبم، وهي تصلح لالستشهاد هنا
 .اإلضايف

، وأتى عىل صوفة )التفكري فريضة إسالمية(احتار العقاد يف تأصيل معنى الصوفية يف كتابه هذا  )2(
ً ولو يسع املقام أفردت له نقاشا ،الذي كان جييز الناس بعرفة ومنى يف اجلاهلية، وكالمه متخبط

 .ا، وخري منه يف هذه النقطة جواد عيل يف املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم خاص
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   :االستدالل بالتاریخ
السـتدالل التـي قبل املناقشة أريد أن ألفت نظـرك ـ أخـي القـارئ ـ إىل طريقـة ا

 . ينتهجها عباس العقاد
عي ّيعتمد يف استدالله عىل التاريخ، وليس الكتاب والسنة، يأيت بام يف التاريخ ويد

ومل يكن هذا الدليل الواقعي مـن : ( يقول؛أن ذلك البد أنه هو حقائق الكتاب والسنة
ك الـوطن  إنه مستمد من تراث ذل: فيقال،ًروح اإلسالم مقصورا عىل وطن أو ساللة

ًأو تلك الساللة، ولكنه عم بالد املسلمني مجيعا يف عصور كثرية  فال يرجع بـه املـؤرخ ،َّ
 .)1()املنصف إىل وحي غري وحي الكتاب الكريم

  !ماذا یفعل العقاد؟
 !!عي أن التاريخ هو الكتاب والسنةّ بل ويد، وليس فقط،يستدل بالتاريخ

ار الذي يامرسه املسترشقون وإخـواهنم ّواالستدالل بالتاريخ من املكر الكب: ُقلت
من بني جلدتنا، واالستدالل بالتاريخ إحدى الركائز الكربى التي يعتمد  )املستغربون(

 ). من الكافرين واملنافقني(عليها املحاربون للرشيعة اإلسالمية 
 كتبوا التاريخ بطريقة فاسدة، عن طريق إظهار الشواذ يف الفكر والسلوك من أمثال

 وامللحـدين مـن زنادقـة القـرون األوىل ومـن ، التمرد عىل اخلالفة اإلسالميةحركات
ْ أو استغلوا أن من،الفالسفة بعد ذلك  دونوا التاريخ سجلوا فقط األحداث، ثم راحوا َ

 .  بخلفياهتم الفاسدة، ويستدلون هبا عىل ما حيدث اليوماوهنؤبعد ذلك يقر

                                                
 .876صالتفكري فريضة إسالمية  )1(
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َم به أن أحداث التاريخ حتاكمّومن املسل  إىل الرشيعة اإلسالمية ال أهنا يؤخذ منهـا ُ
 .م إليها األحكام الرشعيةَاكحتاألحكام الرشعية، أو 

): اجلدال(ويشء آخر يفعله العقاد هنا حال االستدالل عىل ما يذهب إليه يف قضية 
 وال يناقش ،ًعيا أن مل يتكلم يف القضية إال هؤالءّيأيت بأقوال نفر يسري من أهل العلم مد

ًفقط يعرض بعضا مما عنـدهم ويـدور حولـه مومهـا القـارئ أهنـم مل .. اً سريا جدإال ي ً
خيالفوه وأنه ال خيالفهم يف يشء، ثم بعد ذلك يستنبط عىل هذه املقدمات الفاسدة أشياء 

 !!أفسد منها
ٌطريقه مغلوط وإن نـادى . فاعرفه وال ترس فيه.. سكنته اهلوام.. ٌمظلم.. ٌمعوج.. ُ

 .يك، أو نادى عليك أتباعهونادى عل.. عليك
 يف التصور، وأخطأ يف االستدالل، وبالتايل خرجت النتيجة خاطئـة آثمـة ال أأخط

 .يرىض هبا رشيف
   :أِت بھ األوائلتما لم 

َّزال ـ منفردا، حيب التميز ويبحث عنـه، وقـد رأينـا أنيكان العقاد ـ وال   الرجـل ً
ً ذلـول فـارتقى صـعبا وأقـسم أن متفرد يف كل يشء، رأى الناس تسري يف طريق سهل ٍ

 !! يسري فيه، ولذا ما سار إىل غري بعيد، ولن يسري إىل غري بعيد
، ورأيناه وهو يدافع عن كتاب النصارى، )بولس ـ شاؤول(رأيناه وهو يدافع عن 

ويمتدح غاندي اهلندي عابد البقرة، ورأيناه وهو يتطاول عىل الكرام صحابة خري األنام 
 .وحيد .. غريب.. ًدائام بعيد.. أيناهور.. ، ورأيناهملسو هيلع هللا ىلص
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أت به األوائل من احلاملني للـواء الـدين ـ ولـو تويف هذا الكتاب أتى العقاد بام مل 
ًادعاء كام العقاد ـ عقد العقـاد فـصوال عـن  َّ ََ َ ) التقنـي.. العلـم احلـديث(و) الفلـسفة(ً

) التــصوف(و) االجتهــاد يف الــدين(و) األديــان(و) املعجــزة(و) الفنــون اجلميلــة(و
 ). العرف والعادات(و) املذاهب االجتامعية والفكرية كنظرية التطور والوجودية(و

القاسم املشرتك بينها أهنا قضايا كانت ثائرة يف واقع العقاد، كانت قريبة من العقاد 
يف حـرص ومهـي، ) الفكر اإلسـالمي(وهو يكتب، نرشها املسترشقون، وأوقعوا أهل 

لـخ، وقـد إ ... بـالتخلف والرجعيـةاوَرمـُوافقة عليها حتـى ال يدفعوهم ملناقشتها وامل
 منهم عباس العقاد، أقنع الناس بأن العقل هو املركوب الوحيد للوصول ،استجاب نفر

 ،ٍإىل حقائق الدين، ثم ركب عقله وانتهى إىل أن كل واحدة من هذه هلا من الدين مظلة
 !! أو هلا مكان حتت مظلة الدين

ًدولة اإلسالم كانت أرحب الدول صدرا وأسـمحها فكـرا ( فـ؛ويستدل بالتاريخ ً
ًومـن أصـيب مـنهم يومـا  (،)1()مع الفلسفة عىل عمومها والفلسفة اليونانية يف مجلتها

بمكروه فإنام كان مصابه من كيد السياسة ومل يكن مـن حـرج الفلـسفة أو حجـر عـىل 
 .)2()األفكار

ن إ : بطالنه، فمن قلة العقل أن يقـالوهذا الكالم باطل، وال حيتاج ملن يشهد عىل
 !أليس كذلك؟.. وجود اخلارجني عىل الرشيعة يف التاريخ دليل عىل صحة مذاهبهم

 ال جيد هذه املذاهب وال الداعني إليها حمـل ترحيـب مـن عـوام خفمن يقرأ التاري
                                                

 .873ص )1(
 .874 ص)2(
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املسلمني وخواصهم، فمام يعرفه اجلميع أن رؤوس أصحاب الفرق واملذاهب أصيبت 
ً ال سياسة، كاجلهم بن صفوان، واجلعد بن درهم واحلالج؛ ومما يعرفه اجلميع أن ًديانة

ًنفرا غري قليل من الشعراء واألدباء قتلوا بتهمة الزندقة، كبشار بن برد وابن املقفع، بل 
االهتام هبا ).. الزندقة(إن من أشهر ما يمكن رصده يف أحداث القرن الثاين اهلجري هو 

ٍوقتل نفر بتهمته  . اُ
ًواملسترشقون معوجون يف حديثهم عن الزندقة، فمرة يقولون بأهنا كانت تصفيات  ُّ

ا، وال اجلهم، وال بشار بن  سياسية باسم الدين، وما كانت كذلك، فام قتل اجلعد سياسي
 .برد، وال ابن املقفع

ً ومرة يستدلون هبؤالء عىل وجود املذاهب املنحرفة يف العصور األوىل، كام يفعـل 
 .لعقاد هنا وهو يدلل عىل رشعية الفلسفة بوجودها يف أحداث التاريخا

 . واحلقيقة غري ذلك
ًاحلقيقة أن املنحرفني مل يلقوا ترحيبا من أحد، ودعوى أن تصفيتهم كانت سياسية 

 . بنفسها وال بغريهاتنهضال دعوى خاطئة 
 كانـت كلهـا ،ًواحلقيقة أن فصل الدين عن السياسة مل يكن موجودا يف هذه األيام

 .)1(رشعية، ومل يكن مصطلح السياسة قد ظهر بلفظه أو بمعناه
ن إبل إن العكس هو الصحيح، فقد كان هناك تآمر عىل الرشيعة اإلسالمية، حتى 

                                                
التعريف، وظهرت بعد ) لأ( أضيف إليها حرف السني ثم ،)كتاب التتار.. ياسة(السياسة من  )1(

 .التتار
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كل املذاهب التي ظهرت يف امللة أصوهلا من الكافرين، وإن رحـت تستقـيص األفكـار 
َّهيود وغري هيود، أثر اليهود ـ .. كافريناهلدامة التي دخلت اإلسالم جتد أن أصلها من ال ِ

ٍأو الكافرون عموما ـ يف نفر من الكارهني لبعض ما أنـزل اهللا أو بعـض املغرضـني أو  ً
 ).املنافقني(مرىض النفوس الذين يبحثون عن ذواهتم من خالل الدعوة إىل اهللا 

ُأول مـن تكلـم هبـا) أن اإلنسان حر يف اختيـاره( بدعة القدرية :ًمثال ْ سوسـن يف َّ َ
 وهو نرصاين عراقي أسلم ثم ارتد ثانية إىل الكفـر، هـذا الكـافر املرتـد تكلـم ،العراق
ا فـتكلم ً ثم جاء بعده غـيالن القـدري وكـان بليغـ،)1( وأخذ عنه معبد اجلهني،بالقدر

 .وأكثر، وناظر الضعفاء؛ وعاند العلامء
) املؤمنني(تقمص دور بن سبأ اليهودي، بعد أن دخل يف اإلسالم واوالشيعة بدأها 

 .والغافلني املتحمسني، فكان ما كان) املنافقني(وتعامل مع مرىض النفوس 
، والتعطيـل يف األسـامء )2(واإلرجـاء يف اإليـامن) أن اإلنسان جمبور(وبدعة اجلرب 

والصفات ظهرت عىل يد اجلهم بن صفوان وشيخه اجلعد بن درهم،  كانت أسانيدهم 
، حتى الفلسفة والعلوم األخرى )3()بئني واملرشكني والفالسفةترجع إىل اليهود والصا(

التي دخلت لإلسالم وأظهرت يف املذاهب الفكرية املنحرفة، كان لآلخـر عالقـة هبـا، 
 . والضالني.. وهذا يظهر أثر خمالطة املبتدعة،ًمتعاونا مع الذين يف قلوهبم مرض
                                                

 .)4/187(ذكر ذلك احلافظ الذهبي يف ترمجة معبد اجلهني يف سري أعالم النبالء  )1(
أن إرجاء الفقهـاء ظهـر قبـل اجلعـد بـن درهـم ) اإلرجاء (ذكر الدكتور سفر احلوايل يف كتاب )2(

وإنام عنيت هنا البدعة التي يفسق صاحبها أو يكفر يف اإليامن ويف األسـامء . واجلهم بن صفوان
 . والتي تسللت للدين عن طريق اجلهم واجلعد،والصفات

 .)5/6(الفتاوى  )3(
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ملنـافقني، ويتـصل هبـا ُهذه نفـوس ا. فهناك نفوس ترشب البدعة وتأبى إال ذلك
بقصد ـ وهـو الغالـب ـ أو دون قـصد، ويقـوم بتفعيلهـا لتحـدث الفتنـة يف ) اآلخر(

 .صفوف املؤمنني
ا الغالبني، والغالب  ُوهلذا السبب تأثر الفكر اإلسالمي باألفكار األخرى مع أننا كنَّ

ُيف الغالب ال يتأثر باملغلوب، وإنام أ قلـوب ـ اتـصل تينا مـن قبـل املنـافقني ـ مـرىض الِ
بمرىض القلوب أو اتصلت هبم القلوب املريضة فـرشبت مـن حياضـهم ثـم ) اآلخر(

 .عادت إلينا، تروي املهزومني واملتطفلني بام ارتوت به
 فهذا من صلب ما تكلم فيـه ؛ وال تعجل،وعىل عجالة أرضب لك بعض األمثال

 : بيث يف مجلته يتسلل من كل طريقاخلإنه الفكر .. العقاد
 وكان اخللفاء يبحثون ،)ابّأحد البلغاء والفصحاء، ورأس الكت( املقفع، كان  ابن

ًعن املتميزين، ويغضون الطرف قلـيال وكثـريا عـن خلفيـاهتم العقديـة، فأسـلم هـذا  ً
ًالفصيح البليغ املاهر كبريا، وقام برتمجة كليلة ودمنة، وكان هذا الرجل أصل كل زندقة 

مـا وجـدت كتـاب  (:د املهدي بن أيب جعفر املنصوريف هذا العرص، يقول اخلليفة حمم
 .)1()زندقة إال وأصله ابن املقفع

وا من بعده ـ يتخـذون أطبـاء ؤوكان خلفاء الدولة العباسية ـ املنصور والذين جا
، وكـان )الفلـك(ًمن النصارى، وكان الطب يومها مقرتنا بالفلسفة وبعلم الكواكـب 

 الكتب إىل العربية لإلفادة منها ـ بزعمهم ـ ومل يكن هؤالء األطباء يرتمجون بأمر اخللفاء
                                                

وأخبـار ابـن . )9/412(ري أعالم النـبالء يروي هذا احلافظ الذهبي يف ترمجة ابن املقفع يف س )1(
 .املقفع مشهورة
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، )1(هؤالء األطباء فقط أطباء بل وفالسفة وهلم جمالس عامرة، وهلم حظوة عند اخللفاء
ومن هنا تسللت االنحرافات الفكرية إىل املسلمني، عن طريق اآلخر الذي كان يرتجم 

 املنـرصفني عـن ديـنهم، كتب قومه، وعن طريق من أعجب بقوله من املنهزمني، ومن
 يبحـث عمـن هلـم والءات متعـددة ..ًواآلخر يبحث عن هذه النوعية دائـام .املنافقني

) ا بخاريـ) (ا كرديـ( هذه الـوالءات عرقيـة تداخل املجتمعات اإلسالمية، سواء أكان
 . ًمبتعث تأثر بالغرب مثال).. فكرية) (تربوية(أو والءات ).. ا تركي(

ن قاموا بالتحوالت الفكرية يف مرص وجدت جلهـم ممـن هلـم وإن تدبرت يف الذي
 . والءات أخرى يناهضون هبا األنظمة أو املجتمع أو الدين

عـىل فـصاحته وحـسن بيانـه، ) قاسـم أمـني(ٍكان بعضهم من أصول أجنبية مثل 
 وكـان كـردي األصـل يفـاخر بأصـله ،عباس العقاد) (مجال الدين اإليراين) (املازين(

 ). الكردي
، )األدب(و) احلرية(و) االنفتاح(ان بعضهم هلم والءات دينية دخلوا بدعوى وك

وهو صاحب كتاب قاسم أمني عىل ) مرقص فهمي(و) سالمة موسى(و) مي زيادة(كـ
 ). شيخو(و) جوزيف قذى( ومثل ،احلقيقة هو والدوق الفرنيس

ي إشـارة إىل ذو: ً أبـدا، وإنـام..دعوة للتعصب جلـنس معـنيهذه  وليست ،ذلك
 فـديننا ال يعـرف ، حتى ال نكثرهم بالبعثات، وفتح األبـواب هلـم،الوالءات املتعددة

U ] : والـوزن بـالتقوى،اجلنسية   T  S  R    Q  Z] وعلـامء ]١٣: حلجـراتا ،
السلف جلهم من غري العرب، ومحاة الدين بعـد جيـل الـصحابة والتـابعني مـن غـري 

                                                
 .)8/211،210(األعالم للزركيل يف  هترمجة يوحنا بن ماسوي: انظر )1(
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 ذوي الوالءات املتعددة كي نحذر مـنهم  فليست عربية وإنام إسالمية تشري إىل؛العرب
ًكان عربا أو كانوا عجام ً . 

 مل يكونوا حمل ،رؤوس املذاهب، واملقصود هو بيان أن هؤالء اخلارجني عىل الدين
 . بل يريدون هدم امللة،ترحيب، ومل يكونوا ممن يريدون اخلري

وربـام :  ( والعجيب أن عباس حممود العقاد يعرف هذا األمر ويشري إليـه، يقـول
كمنت السياسة وراء دعوات املتفلسفني كام كانت وراء املـصادرة مـن جانـب الدولـة 

 ألن الزندقة التي كانت تتسرت بستار الفلسفة إنام كانت يف ناحية من نواحيها ؛وحكامها
 .)1()ثورة جموسية ترمي إىل هدم الدولة اإلسالمية وإقامة الدولة الفارسية يف مكاهنا

ه بعد ضعف الدولة اإلسالمية، وتـرسب فكـر علـامء الكـالم إىل أن: الذي حصل
) الرشعية(، وصار هلم نوع من اً، وجد هؤالء متنفس)كاملأمون عىل سبيل املثال(اخللفاء 

 . املستمدة من السلطان، وليس من الرشيعة اإلسالمية
ُّالذي حصل أن عامة املثقفني ملوا اخلالف واجلدال فاملـوا إىل الوسـط بـني ا حلـق َ

 . والباطل، فجاءنا باطل جديد انترش بدعوى الوسطية
ًالذي حصل أن نفوسا مريضة حتب التطفل، وحتب الغريب وغري املألوف، ذهبت 
إىل القوم  بال أي دافع سوى تعلـم الغريـب الـشاذ، فحملـت مـنهم وجـاءت عنـدنا 

 .وباضت وفقس بيضها وشب فراخها
 .تاريخ واضح جيل يف كل صفحات ال..هذا الذي حصل

                                                
 .875صالتفكري فريضة إسالمية  )1(
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 لو مل يكن وجودهم هو رصيـح القـرآن ملـا :وجاء عباس العقاد من بعدهم يقول
 !! كعادته يستخف بعقل من يقرأ !!وجدوا

 مـن علـامء اإلسـالم يف التـصدي ألهـل ابن تيمية وابن القيم وغريمهاوقد أطال 
 بـن تيميـة وتلميـذه ابـناوال أطيق محل كتابات شيخ اإلسالم .. الفلسفة وأهل الفرق

القيم، والغزايل ـ رمحهم اهللا ـ وغريهم، ووضـعها هنـا ملخـصة يف هـذا البحـث، وال 
 .)درء تعارض العقل والنقل( ولكن من شاء فلريجع إىل ،يطيقه القارئ

 وال كـان ،وما يل بمناقشة وضع الفلسفة يف الفكر اإلسالمي مـن حاجـة هـا هنـا
غـري التـدليل عـىل أن ) ضة رشعيـةالتفكري فريـ(للعقاد هبا حاجة حني تناوهلا يف كتابه 

 وهو كالم باطل كام ،وجودها يف التاريخ اإلسالمي أمارة عىل حرية التفكري يف اإلسالم
  .مىض

  :العلم التقني الحدیث
 :توطئة

عالقة اإلسالم بالعلم التقني احلديث، أو طلب العلم التقنـي احلـديث مـن عنـد 
 ،القرن التاسـع عـرش إىل يومنـا هـذاالغرب، قضية ثائرة منذ اتصل الرشق بالغرب يف 

واحلديث يف عالقة الرشيعة بالعلوم التقنية احلديثة أو طلب العلوم التقنية احلديثة مـن 
 يتـضح ذلـك بـالنظر يف حـال ،ٌالغرب، حديث ال يراد لذاته وإنام يراد ألشياء أخـرى

ذه املتحدث ـ يف هذه القضية أعنـي ـ وبـالنظر يف سـياق احلـال الـذي تعـرض فيـه هـ
 . القضية

ا كام تقدم الغرب ليسوا من املنـشغلني بالتقنيـة احلديثـة، ُ عامة املنادين بالتقدم تقني
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ِ وليسوا من القائمني عـىل تطـوير املجتمعـات اإلسـالمية تقنيـ َ ا، وإنـام مـن املنـشغلني َ
) بتحـسني(، أو من الرشعيني املنـشغلني )األدب(و) الفن(من املنشغلني بـ).. بالفكر(

 . اإلسالم أمام الغرب والرشقصورة
 !! هذا ملحظ البد من االنتباه إليه

، أو طلـب مـا عنـد )ختلفنا التقنـي(والسياق العميل الذي يطرح فيه احلديث عن 
، )الرقـي(و) التطـور(و) التقـدم(هـو القـول بـأن ) تقدم تقنـي(الغرب والرشق من 

نوا مسلمني أم كانوا كافرين،  ال يكون مع سيطرة املتدينني عىل عباد اهللا، كا) التحرض(و
ًأن ينبذ الدين وراء ظهره، متاما ) يتحرض(و) يرتقي(و) يتقدم(وبالتايل عىل من يريد أن 

 . كام فعلت أوروبا مع النرصانية
 .ا ال يؤمن بام أنزل عىل حممد وهو احلق من ربه هذا إن كان املتكلم علامني

ًيأخذ طريقا ملتويا إال أنه يصل إىل فإن احلديث ) الرشعيني( وإن كان املتكلم من  ً
 !!ا منهاًذات النتيجة أو قريب

) التـشدد(و) االنغـالق(يتحدثون عن ) الصحويني(أو ) الرشعيني(فتجد هؤالء 
، وكل هذا إزاحة للدين عـن طريـق التطـاول )احتكار تفسري النص(، و)الكهنوت(و

ُوليس ثم من يطعن مبارشة يف الـد. عىل املتدينني َ َ ْْ ََ ين، وإنـام يطعنـون يف املتـدينني؛ كـل َّ
 !!الطاعنني يف الدين يأتونه من قبل الطعن يف املتدينني

 ...الدعوة إىل التقدم التقني وما يتبعه من رقي مادي وحضاري ورفاهية يف املعيشة
ُ إذ كـان اهلـدف املعلـن مـن ؛ هي النقطة التي انطلق منها دعاة التغريب بـاألمس،لخإ

َّد من اتصل هبم  وزين للناس االتصال هبم هو  التقدم كام تقدموا، االتصال بالغرب عن
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وغني عن الذكر أننا مل نحصل عىل يشء مما تكلموا به، وصار حالنـا اليـوم عـىل هـذه 
 مع أننا امتثلنا أمـرهم، ورسنـا يف درهبـم واقتفينـا ،احلالة من التخلف املادي والعلمي

 !!آثارهم
 !َّما شأن هذا بعباس العقاد؟

 !ّو ما شأن عباس العقاد هبذا؟أ
ّعباس العقاد كان يكتب يف كل يشء، بدعوى الثورة عىل التخصـصية، وبـدعوى 

 !!أنه موسوعي يفهم يف كل يشء
حتدث باسـم الـرشيعة لعامـة املـسلمني بـأن ) التفكري فريضة إسالمية(ويف كتابه 

م َي يف الناس بأن ليس ثيناد.. خيرجوا ويتعلموا العلوم التقنية كي نتقدم كام تقدم القوم
) العلوم التقنية احلديثة..(كل ما يأيت من الغرب.. ما يمنع من تعاطي ما يأيت من الغرب

ولـيس فقـط  ).. الفنـون اجلميلـة(و) التامثيـل(و) التمثيـل(و) الغناء(و) املوسيقى(و
 ). العلوم التقنية احلديثة(

 . كل ذلك حالل:وقف يقول
التفكـري (ٍمن أن العقل حمل احرتام يف اإلسالم، وأن ّعباس يف هذا الكتاب يتسلل 

ْثـم يعمـل هـو .. ُإىل القول بأن نعمل التفكري فيام يأتينـا مـن الغـرب) فريضة إسالمية ِ ْ ُ
 .ال يشء حرام: التفكري ويقول

   :یبیح التمثیل والتماثیل
) ميلةالفنون اجل(و) التامثيل(و) التمثيل(و) الغناء(و) املوسيقى(و) العلوم التقنية(

يف هذا يتكلم عباس العقاد يف كتابه التفكـري فريـضة .   عند عباس العقاداًليست حرام
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 . إسالمية
ويستدل بـأن ال حتـريم مـع انتفـاء الـرضر، وأن الزينـة مباحـة يف اإلسـالم، وأن 

 !!الصحابة كانوا يسمعون الغناء
، وبـرز وهذا ينقله عن أستاذه حممد عبده، وعام ترسب من دراسـات االستـرشاق

هذا الكالم بشكل موسع يف تلك األيام، وكان اإلطار العام هو التحدث للغرب بأننـا 
وإن كان ) اًرقص(عندكم ال يمكن لنا أن يكون عندنا مثله، وإن كان ) خري(مثلكم، ال 

 .، فلم يكن العقاد وحده من تكلم هبذا، وإنام نفر قبله ونفر بعده)متاثيل(أو ) ًمتثيال(
 ممن يعبدون األحجار يف رشق املعمورة، بل آدم بني ا التامثيل، فثلثوكل الرضر يف

إذا اعتربنا أن النصارى وثنيون بتقديسهم للصور واأليقونات، بل إن (تسعة أعشارهم 
، وقـد )ً وثني مل خيرج عن الوثنية كثريا، هـي احلقيقـة وإن أنكروهـاانحرافالنرصانية 

 ، ثانية الالت والعزى ومناة الثالثة األخرىحدثنا الصادق األمني بأن الناس سيعبدون
أو .. أو الـصور.. ومن لـه معرفـة بعقليـة إبلـيس، وكيـف يفكـر، يعلـم أن األصـنام

 وقـد رشحـت هـذا وبينتـه يف .أو املشاهد هي حمور أساس يف عقلية إبليس.. األوثان
 ! فكيف يقول عباس وغريه بأن ال رضر مع التامثيل؟. )1(ٍمكان آخر

 .)2(موه والعقاد يكذب عليهمّ يسمعوا الغناء، بل حروالصحابة مل
وقـد كـان .  ال أحد يقول هبـذا!وال أحد يقول بأن ما يعرضه أهل التمثيل مباح؟

                                                
بالصفحة اخلاصة ) دور الشيطان يف حتريف األديان( و،)قراءة يف عقلية إبليس: (انظر للكاتب )1(

 . اإلسالميف صيد الفوائد وطريق
 ملسو هيلع هللا ىلص ً قدمت مبحثا كامال أبني فيه تطاول عباس العقاد عىل صحابة رسول اهللا)2(
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 حتـى ال يبـادرين ، بكثري مـن حـاهلم اليـومأحال التمثيل واملمثلني يف زمن العقاد أسو
 .  الكلامتًأحدهم بالقول بأن الرجل رأى أطهارا عىل الشاشات فتكلم بتلك

 فلم ،)1(ا ال تنهض باملباح  وعملي،ًليست أبدا من املباح) الفنون اجلميلة(فالتمثيل و
ًن النظر للساقطني والساقطات يف شاشات السينام والتلفاز مبـاح أبـدا، إال إ :يقل أحد

 .عباس العقاد ومن قال بقوله
 حـال عـشقه )اإلسـالمية(أكثر الرجل من غـزو النـساء، وكانـت كتاباتـه : ُقلت

الصغريات، ومعلوم أهنا رفضته مع إعجاهبـا بشخـصه ) الفنانات(إلحدى املمتثالت 
 أليتفيـ) احلالل(ً إذ قد جتاوز اخلمسني، فلربام حاول أن يركب محارا من ؛لكرب سنه ربام

ً وقد سبقه نموذج شهري، انحرف حني أعجب بإحداهن، وما وجد سبيال ،ربام.. ظالهلا
 . بن عريباِّامللة لينال من قد حبيبته، أعني غري حماولة حتريف 

 ذاك ،)التفكـري فريـضة إسـالمية(فقط أبني حلرضاتكم فيام يتكلم العقاد يف كتابـه 
 وأبني حلرضاتكم إىل أين ينتهي العقاد حني بـدأ ،الكتاب الذي ذاع صيته يف كل مكان

حـسني، وقـف  إىل حيث طـه ..، أو عن احرتام اإلسالم للعقل)التفكري(احلديث عن 
 !!بجواره يدعو بدعوته

وهـو (العقاد يف هذه اجلزئية مثل طه حسني ـ يف هذه اجلزئية أعني ـ فطـه حـسني 
                                                

وليس من احلق أن فن التمثيل يضيق باملبـاح املقبـول مـن : ( يقول؛عبارة عباس العقاد ملتوية )1(
 ومفاد كالمه وكالم من ينقل عنه ومن .عة دار الكتابومن موس 905ص .)الرشيعة اإلسالمية

 وال داعي الستحضار صورة ذهنية ليست ،ن بجواره يف ذات املوضوع، أن التمثيل مباحيتكلمو
 . فتلك من حيل من ال خالق هلم،موجودة اليوم ومل تكن موجودة يف زمن العقاد لنتكلم عنها
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نأخذ منهم كل يشء، فثارت الدنيا عليه، وعباس العقاد عاد إلينـا : قال) صديق العقاد
ٍمتثيـل  ليس يف ديننا ما يمنع ما يأتينا من الغرب من فنـون و:َّوسن قلمه وراح يقول لنا

 بل حني تدقق النظر ،الفرق فقط يف األسلوب!  فرق؟ّمَأث! فام الفرق؟. لخإ.. .ومتاثيل
 .ة علينا من طه حسنيأجتد أن العقاد أشد وط

 مفكر إسالمي يدافع عن الـدين وسـيد :فال داعي ثانية أن نحفل بالعقاد، ونقول
 ). ةالتفكري فريضة إسالمي (ه، وال داعي أن نحفل بكتابملسو هيلع هللا ىلصاملرسلني 

  ! من السبب؟..تخلفنا التقني
ٍذر رمـاد يف العيـون، ) تعلـم العلـم احلـديث(و) الرقي(و) التطور(التحدث عن 

احلقيقة أننا حني اتصلنا بالغرب ذهبنا إليهم لنـتعلم مـنهم مـا هنـدم بـه ديننـا، كانـت 
عثات تتعلم ما يضاد العقيدة، ومل تكن البعثات علمية تقنية كب.. عقدية ..البعثات أدبية

 ،ٍ فقد كان املتحدثون عن رضورة أخذ ما عند الغرب من علـوم حديثـة يف واد؛اليابان
مل نحصل عىل يشء ممـا تكلمـوا  واحلقيقة أننا ،ٍوما حيدث عىل أرض الواقع يف واد آخر

 مع أننا امتثلنا أمرهم، ورسنا ،به، وصار حالنا اليوم عىل هذه احلالة من التخلف التقني
 !!ينا آثارهميف درهبم واقتف

والعجيب أنه إىل اليوم  جتد بعض الرشعيني ممن جينح للعقالنية يف تناول املـسائل 
الرشعية يتكلم من وقت آلخر عن التقدم التقني وأنه رضورة، ويظنون أن سبب ختلفنا 
التقني ـ وبالتايل احلضاري كام حيلو لبعضهم تـسميته ـ  هـو وجـود النظـرة املتـشائمة 

 عند اإلسـالميني، أو أننـا بعـد مل نأخـذ باألسـباب الالزمـة لـذلك، ومل للعلوم التقنية
نحاول تلك املحاولة اجلادة، وعلينا املحاولة من جديد وبذل األسباب املادية وتيـسري 
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الفتاوى الرشعية املؤدية لذلك، فنشجع املوهوبني ونـربز مـدى اهـتامم الـرشع بعلـوم 
 . الطبيعة وحتريضه عىل عامرة األرض

ٍ بل حيتاج لكالم ،ُ منقوص ـ ال يمكن أن يقبل وحده: الكالم منقوص ـ أقولوهذا
ٍقبله وكالم بعده، وهذه بعض امللحوظات تزيل الغبش وجتيل احلقائق يف هذه القـضية 

 . التي تتجدد من وقت آلخر
من البدهيي أن نتاج التقدم التقني يف شتى املجاالت عبارة عن وسائل ختضع : ًأوال
 هبا، فهي يف ذات نفسها ال توصف ال بحالل وال بحرام، وإنام عىل حـسب ملن يتعامل

والتلفـاز، واألسـلحة املتطـورة، وفـن ) الكومبيوتر(  احلاسوب ًفمثال من يستخدمها،
 . ا ملن يستخدمهًالعامرة، قد يستخدم يف النافع وقد يستخدم يف الضار، وذلك تبع

ْائي حني تفسد أخالقة ينتيوقد رأينا الكيم ج املواد املتفجـرة، والـسموم املخـدرة، َ
ورأينا الطبيب حني تفسد أخالقه يتاجر بالطب ويبتز املريض وقد يتعدى عىل احلرمات 

ا من الرقي املادي الذي جاءها عىل يـد ً مل تستفد البرشية كثري..ًومجلة. حال التشخيص
االقتتـال، من ال خالق هلم من العلامنيني، وحتولـت املعمـورة لـساحة مـن الـرصاع و

واملتاجرة بأرواح الناس وأمواهلم، وفسد اجلو والرب والبحر بل والطعام والرشاب من 
 . َ كوهنا وسائل يتحكم فيها من ال خالق هلم؛نتاج احلضارة والرقي

ضبط القيم قبل ..  هي ضبط األخالقًفالقضية األوىل التي ال بد من حسمها أوال
وذلـك عنـد األفـراد الـذين . ًا ونجني منه حنظال التقدم التقني حتى ال يعود علينا رش

والتقدم التقني بال . يعملون يف هذا املجال وعند األمة التي تستعمل نتاج هذه العقول
 وهـي قـضية ال نتحـرك إىلًلذا إصالح العقيـدة أوال، ؛ ا بخريًقيم صحيحة ال يأيت أبد
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 أو نتحـرك لغريهـا ،ريهـاإىل غ ً، أو معها، بل هي أوال، ثـم نتحـرك منهـاغريها قبلها
 .   هي الثابت ندور يف فلكه بام يسمح لنا.. مستوثقني بوثاق منها

ٍيف الرشع ربط واضح بني اإليامن باهللا والرقي املادي واحلضاري، أو بتعبري :  اًثاني ٌ
ِأدق جع !   ]  : قال اهللا؛َل الرقي احلضاري واملادي إحدى ثامر االستقامة عىل رشع اهللاُ

 $   #   "  0   /             .   -   ,   +   *    )   (   '   &   %    
  3  2    1Z ]واملصائب والفساد يف الرب والبحر كله بسبب ]٩٦: األعراف ،

×  ]  : قال اهللا؛البعد عن طاعة اهللا عز وجل      Ö   Õ   Ô     Ó  Ò         Ñ   Ð

   ß   Þ   Ý   Ü    Û   Ú        Ù    ØZ ]وقال اهللا ،]٤١: الروم: [   Ï
Ð   Ø  ×   Ö   Õ  Ô    Ó   Ò  Ñ    ÙZ ]٣٠: الشورى [ . 

فبغري اإليامن باهللا تنقلب وسائل التقدم عىل البـرش وال يـستفيدون منهـا كـام هـو 
 .  وهلذا األمر تنظري عقيل وتارخيي أوضحه يف النقطة التالية.حاصل اليوم

ْمل يتقدم العلم التقني مع اليونانيني واإلغـريقيني وتقـدم: اًثالث  مـع العـرب البـدو َ
 !األميني ـ وهم أجدادي يرمحهم اهللا ـ كيف حدث ذلك؟

 . حدث بربكة االمتثال ألمر اهللا: يف مجلة واحدة
جاء يف القرآن الكريم احلديث عن النظر يف األرض والتدبر يف خملوقـات  ..وتدبر

 خلقـه، اهللا، مرة بصيغة األمر بأن يسريوا يف األرض من أجل النظر وتدبر آيـات اهللا يف
تنـادي عـىل مـن رضب يف األرض ) ثم(ومرة بأسلوب احلض، ومرة بصيغة الرتاخي 

 . ا أن ينظر حال السريًا أو مهاجرًا أو زائرًا أو تاجرًغازي
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أنـه مـأمور ملسو هيلع هللا ىلص ِّففهم العريب البدوي األمي ـ جدي يرمحه اهللا ـ املحب هللا ورسوله 
صخرية (حال يتكلم عن أنواع اجلبال بتدبر آيات اهللا الكونية، فعاد من الغزو ومن الرت

 وبالتايل يبحـث ،وعن أنواع الصخور، ويصف بعض الظواهر الغريبة) لخإ. ..ورملية
هنـا  ن البحر كان هاإ :هلا عن تفسري، كأن يرى بحرية ملحاء يف وسط الصحراء فيقول

يـا، وانتهـى األمـر بعلـم اجليولوج... ا ما ثم انحرس بفعل الريح التي محلت الرملًيوم
، ) Morphologyاملورفولـوجي(وعاد بعضهم يصف النباتات وخرجوا علينـا بعلـم 
حتول العلم من نظـري إىل . لخإ.. .وقل مثل ذلك يف نظريات الفلك واهلندسة والطب

 . كل هذا بربكة االمتثال ألمر اهللا. جتريبي فحدثت النقلة النوعية يف العلم التقني
 باآلخرة، وصالح الدنيا يكون إحدى ثامر ٌّني مع،اخلطاب الرشعي أخروي: اًرابع
 بكلامت أوضح أتت الرشيعة لتعبيد الناس هللا، وعامرة األرض يأيت يف سياق ،طاعة اهللا

مستلزمات تعبيد الناس هللا، والعدل بني الناس يأيت كثمرة من ثامر عبادة اهللا يف 
ا لقضايا ًتكون تبع وقضايا الدنيا ، فاخلطاب الرشعي أخروي يف مجيع مفرداته؛األرض

´  ]  :ا يف واقع الناسً إال أهنا تثمر إصالح،د يف جوهرهاُّ الصالة تعبًاآلخرة، مثال
Ã   Â    Á   À   ¿¾   ½    ¼   »º      ¹   ¸   ¶   µZ 

 بل النهي عن ،ا للنهي عن الفحشاء واملنكرًولكنها ما رشعت أساس ،]٤٥: العنكبوت[
الزكاة فيها تكافل اجتامعي، ولكن التكافل حد أهدافها الفرعية، وأالفحشاء واملنكر 

 ،ِّاالجتامعي وسد حاجة الفقراء  ليس هو األساس من فرض الزكاة وترشيع الصدقة
z  y  xw  ]  :وإنام   v   u       t   sr   q   p   o   n   m   l  k  j

  |   {Z ]١٠٣: التوبة[،  [  ÁÀ   ¿   ¾   ½     ¼   »   º   ¹  ¸   ¶
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 È  Ç   Æ       Å   Ä   Ã   Â  Í  Ì   Ë   ÊÉ  Z ]٣٧: احلج[، 
 وغريه ،فتزكية النفس وتطهريها لتنال رضوان اهللا والفوز يف اآلخرة هو املقصد األول

h  ]   :فرغ عليه وال يقبل بدونه، ويف موسم احلج   g    fZ ]٢٨: احلج[، 
 وإنام تأيت األغراض االقتصادية إحدى ،ا ألغراض اقتصاديةًولكن احلج مل يرشع أساس

;  ]  :اف اجلانبية، وكذا الصوماألهد        :    9  8  7       6  5   4   3

  A  @  ?   >  =  <Z ]هذا هو هدفه الرئيس حتقيق ، ]١٨٣: البقرة
التقوى، وتأيت أهداف جانبية للصوم منبثقة من هدفه الرئيس مثل صالح الفرد 

ٌوالصيام جنة«  :يف بيئته) الصائم( َّ ُ ِّ َُ َ وإذا كان ي؛َ َ َ َ ِ ْوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخبَ ْ َ َ ْ َ َْ َُ ْ َ ْ َُ ْ ُ ََ ِ َ ِ، 
ْفإن سابه أحد أو قاتله فليقل ْ َُ َ َ ََ َُ ْ َ ُ ََّ ٌَ َ ْ ٌ إين امرؤ صائم:ِ ُ ِْ َ ٌ ِّ ْ، فخطاب الرشع يف األساس مل يفصل )1(»ِ َ
 فجعل هذا من ذاك، األخروي يتحكم يف الدنيوي الدنيا عن اآلخرة، بل رتبهام

 .واألخروي هو األساس
ائدة هذا الكالم هو أننا لسنا معنيني بتقدم تقني وحضاري دون أن ننطلـق مـن وف

 دون بناء قاعدة صلبة عىل مـستوى األمـة واجلامهـري واألفـراد املعنيـة ،أساس رشعي
 . اًوالنقطة التالية تزيد هذا الكالم وضوح. بالبحث يف هذا املجال

 وخاصـة حـني يـتكلم  ـّلحإبراز التقدم التقني عىل أنه مطلب أسايس وم: اًخامس
 وانفـضوا عـن ، أدى إىل أن توجه طاقات األمة إىل هذا املجال ـهبذا الكالم الرشعيون

العلم الرشعي، فنحن نرى اليوم املتفوقني من أبنائنا يتجهون للكليـات اخلدميـة مثـل 
                                                

، ومسلم 1771 برقم كتاب الصوم  ـريض اهللا عنه ـ عند البخاريـ جزء من حديث أيب هريرة  )1(
 .1944 برقم كتاب الصومـ 
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ُ محله ْنَم.. ه إىل العلم الرشعي من ال يرغبهَّالطب بفروعه، وبالتايل توج َ َ عىل ) موعاملج(َ
 فقـد اعـتىل ، وانعكس ذلك عىل مستوى الدعاة يف املـساجد،دخول الكليات الرشعية

املنابر قوم مكرهون وجترأ علـيهم العامـة وصـاروا يتنـدرون بفعـاهلم، وهـي صـورة 
 . ا يف مرص واضحة جد

 من ضبط القاعدة الرشعية عند اجلامهـري وعنـد مـن ً وبام قدمت من أنه البد أوال
ه طاقتنـا الفاعلـة للمجـال الـرشعي ِّ يلـزم علينـا أن نوجـ،مجال التقنـييتوجهون لل

 فهذه املرحلـة ليـست مرحلـة التوجـه للمجـال ،والرتبوي حتى نفرغ من ضبط القيم
 . وقد قدمت أسباب ذلك. اًالتقني حتديد
ا، وهـذا  املساحة التقنية التي نتحرك فيها ـ نحن املـسلمني ـ حمـدودة جـد: اًسادس
ُمه كل ذي عقـل، فـالعقول تـستقطب لـصالح الغـرب الكـافر أو الـرشق الكالم يفه

ـ  ونحـن ،امللحد، وال يسمح هلا أن تثمر يف بلدها، ووسائل التقدم احلديثة بيـد غرينـا
نـا ئيف البالد اإلسالمية سوق استهالكية ملا تنتجه عقول هؤالء أو عقول أبناـ املسلمني 

 . عندهم ممن حيملون جنسيتهم
سأل مقدم الربنـامج أحـد ) BBC(قات برنامج ساعة حوار بإذاعة يف إحدى حل

ملاذا مل تتقدم مرص مـع أهنـا متتلـك كـل إمكانـات : أساتذة االقتصاد يف جامعة القاهرة
  !لخ؟إ ...التقدم من عقول وأرض وثروات

 . ألن التقدم قرار سيايس يف األساس: فأجاب بجملة واحدة
ندسة والصيدلة ـ وهي الكليات املعنية بالتقدم  العلوم واهلو خرجي؛وهو واهللا الرأي

 الدراسات العليـا بالكـاد جيـدون وًالتقني ـ مطحون بني الناس بحثا عن رزقه، وحامل
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 يتحولون إىل أدوات البتزاز الناس من أجل احلصول ا وبعد أن يتخرجو،قوت يومهم
دويـة عىل لقمة عيـشهم، وسـلوا املـستوصفات واملستـشفيات اخلاصـة، ومـصانع األ

 . ورشكات الدعاية الدوائية
 أزحيوا هـذه ..إنه سياج غليظ مرتفع من حديد مطيل بالقطران ال تكاد تبرص آخره

 فهـؤالء هـم الـسبب الـرئيس يف ؛السدود ولن جتدوا حاجة للكالم عىل التقدم التقني
يعقـل ختلفنا التقني، أبعدونا عن رشع ربنا، وفرطوا يف ثرواتنا الفكرية واملادية،  فهـل 

 !قومنا؟
ُالتكلم يف التقدم التقني من قبل الرشعيني يف القديم، حممد عبده، وعبـاس : اًسابع
ّ ومن يتكلمون اليوم، توريطة من اخلبثاء املكـارين الـذين يفـسدون يف األرض ،العقاد ٌ َ

 هدفها الرئيس هو تقديم بعض التنازالت الرشعية، ويتضح هذا حـني ؛وال يصلحون
ا حني تتكلم ًئم أمام أصحاب الكرافتات ويتصبب الرشعيون عرقيوضع أصحاب العام

هذه الذئاب البرشية بأهنا أنطقت احلديـد، وركبـت اجلـو والبحـر ونقلـت بالـصوت 
 اللهم هذا حـالل وهـذا !؟ وماذا قدم العامئم للناس،والصورة كل يشء من كل مكان

 !؟)امهذا حرام وهذا حر: (اً أو كام يعرب بعضهم بسخرية أحيان،حرام
 الرشع ال :وينقلب هؤالء عىل الرشيعة ليفكوا حالة احلرج والضيق هذه فيقولون

ويبــرتون   واهللا أمرنـا بعـامرة األرض،، والـرشع مـع التقـدم التقنـي،يعـارض العقـل
وينتهـي األمـر , النصوص من سياقها الفعيل والقويل لتنطق بمراد هذه الذئاب البرشية

  .ـ)1(وليس بتقدم تقني كام أراد املشايخ ـ وفقهم اهللابانحراف جديد يف مفاهيم الرشع 
                                                

 =للكاتب، بالصفحة اخلاصة يف موقع)  من زرعه ومن حصده..حممد عبده(وملزيد بيان راجع  )1(
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َّا، فهـي تـدرس ًوالعلوم التطبيقية بوضعها احلايل حتتاج ملراجعة رشعية أيض: اًثامن َ ُ
بخلفيات علامنية، فآيات اهللا يف كونه تفرس عـىل أهنـا ظـواهر طبيعيـة، واألمـراض يف 

نـسان، والعـالج بالـدواء، يف جـسم اإل) وظيفي(مناهجنا نتيجة اختالل فسيولوجي 
والدواء هو املؤثر يف املرض، وحني ال يؤثر العالج فذلك إنام ألسباب تتعلق بكـذا أو 

ها هبم حالة من االسـتعالء عـىل العلـوم الـرشعية و هذه العلوم ومدرسوكذا، ودارس
  . العلم الرشعي بل ومفاهيم الرشيعة ـ أتكلم عن املجموع ال اجلميع ـيوطالب

ع الفائدة الرشعية التي يستند إليها الرشعيون يف تدريس هذه املواد، فإن وهبذا تضي
 مـن ً فراجعوا هذه العلـوم أوال، للناس تعلم هذه األشياءني ومزيننيكنتم البد متكلم

 . يفسدون يف األرض وال يصلحوننيرج لكم تقنيُناحية رشعية حتى ال خت
  
  

dfdf  

                                                                                                                        
 . وموقع املختار اإلسالمي،صيد الفوائد، وشبكة القلم الفكرية=
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  الخاتمة
ِّيستقم يوما مع اجلادمل .. هذا هو عباس العقاد ًين دفاعا عن محـى الـدين ونـرصة ً

ين هللا ورسوله، يرى الديمقراطية هي أفضل الـنظم ِّنشأ وعاش بني املحاد. .للمتدينني
ًالترشيعية، وال يرى حرجا يف يشء يأتينا من عند الكافرين، فكله ـ بزعمه ـ مفيد، وكله 

 )!!حالل(ـ بزعمه ـ 
ُيوما أديبا، بل كـان مفكـرا، يهذا هو عباس العقاد مل يكن  ًً عمـل عقلـه يف كليـات ً
 !!ا، بل قراءة جديدة للرشيعةً الرشيعة، ومل يرتك لنا تراثا أدبي

 ..مبادئه وأفكاره).. اآلخر(قراءة جديدة حتمل عىل ظهرها 
 .قراءة جديدة مل نستفد منها سوى مزيد من التبعية، ومزيد من االنشغال

ازلنا خلف احلدث نحكيه ونحلله، أما مٍ عيان عىل أننا ُهذا هو عباس العقاد شاهد
 .زالت منا ببعيدام ف،أما صناعة الرموز.. صناعة احلدث

ار، وأن علينـا أن نعـد العـدة ّبـُهذا هو عباس العقاد شاهد عيان عـىل أن املكـر ك
 . ونشتد

ٍ أحـد مـن ّ ما كان له أن يأخـذ كـل هـذا احلجـم يف حـس..هذا هو عباس العقاد
ً، فضال عن الطيبني، لوال أن الناس فقدت املناعة الفكرية التي متيز هبا بـني مـا نياملثقف

 . يقبل وما يرفض
 . أسأل اهللا العظيم أن ينفع ويرفع، وأن يبارك، بفضله وكرمه ومنته
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