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كلمة حترير اجمللة
رقٍم  أطلَّ علينا عاٌم جديد، هو في احلقيقة ليس أكثر من 

فرصٌة ذهبيٌة   فهو  هذا  رغم  إلى حياتنا، ولكن  يُضاف  آخر 

للتّوقف وإعادة احلسابات، قد يعتبره البعض بدايًة جديدةً 

قراراٍت وأمنياٍت ليتّم حتقيقها خالل  لفصٍل جديد، فيدوّن 

العام، وبعيًدا عن األمنيات الشخصية، دعونا نضع قائمًة 

لنا جميًعا كي نعمل عليها..

 ماذا سنكتب فيها؟ 
للتعامل  كأساٍس  احملبة  نقرر  أن  باحملبة؟  نبدأ  أن  رأيكم  ما 

بيننا وبني جميع البشر، أن نُبعد الكره و البغض عن قلوبنا، 

ونُبعد األحكام املعّلبة عن نظرتنا لآلخرين، كيف سيكون 

نظرته  أحبَّ مخالفيه، وكانت  كلَّ واحٍد منّا  أن  لو  العالم 

لهم إنسانيًة بحتة، فهم مثله، أحالمهم وأمانيهم واحدة 

في النهاية، وهي العيش بسالم وطمأنينة!

املدارس  في  النصوص  بحذف  جميًعا  طالبنا  لو  رأيكم  ما 

ذنب  ما  اآلخر،  جتاه  والكراهية  بالبغض  أبنائنا  حتقن  الّتي 

الطفولة كي تُشحن فيها كل تلك النصوص؟

فيهم  ي  تُنمِّ  ، مثالً  موسيقية  بدروٍس  نستبدلها   ال  لم 

أكثر،  النفس  يهذّب  مالّذي  السامية،  اإلنسانية  املشاعر 

مقطٌع موسيقيٌّ أم نصٌّ مشحوٌن بالكراهية؟ 

من احملبة تخرج كل األشياء اجلميلة، ولذلك دعونا نتركها 

وبإمكانكم  بالباقي،  ستتكّفل  وهي  القائمة،  في  وحيدةً 

إكمال القائمة مبا ترونه مناسًبا، ولكن ال تنسوا أنّنا جميًعا 

سنتأثّر بها.

كل عاٍم وأنتم مبحبة..

Gaia Athiest
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Moussa Eightyzz
مقدمة.

بتحريف  قال  القرآن  أن  يقيًنا هو  املسلمون  به  يؤمن  ما 

الكتب السابقة- أي أن التوراة قد ُحرّفت من بعد موىس، 

و اإلنجيل ُحرّف من بعد عيىس..

فهل هذا ما يقوله القرآن فعال؟

الحقيقة - كام سنسعى إلثباتها هنا يف جزئني – أن العكس 

النبوية يقطعان بصحة  األحاديث  القرآن و  الصحيح:  هو 

التوراة و سالمتها من التحريف- و نفس اليشء فيام يخص 

اإلنجيل.

يف الجزء األول سنتناول شهادة القرآن لصالح الكتابني.

و الجزء الثاين سنناقش اآليات التي قد يفهم منها اتّهامهم 

بالتحريف.

التوراة  املوضوع ليس دفاًعا عن  أن  : بديهي  ملحوظة 1 

و اإلنجيل اللتني ال أؤمن بهام! إمنا الهدف فقط هو تبيان 

رأي القرآن فيهام.

ملحوظة 2 : التوراة اكتملت كتابتها قبل زمن محمد بكثري، 

أي أن التوراة املوجودة أيام محمد هي هي توراة اليوم- و 

نفس اليشء فيام يخص اإلنجيل: اإلنجيل عىل عهد محمد 

هو إنجيل اليوم.

القرآن يشهد بصحة 
اإلنجيل والتوراة
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Moussa Eightyzz

القرآن يشهد بصحة اإلنجيل والتوراة

الجزء األول: شهادة القرآن لصالح التوراة و اإلنجيل املوجودة بيد اليهود و املسيحيني 

عىل عهد محمد.

أوال: القرآن يأمر اليهود و املسيحيني بتحكيم كتابيهام.

لنبدأ من آية قرآنية قد تبدو غريبة ألول وهلة :

)وَكَيَْف يَُحكُِّمونََك َوِعنَدُهُم التَّْوَراُة ِفيَها ُحْكُم اللِّه( املائدة/43

و نقرأ من تفسري الطربي لآلية:

)وكيف يحّكمك هؤالء اليهود يا محمد بينهم، فريضون بك حكامً بينهم، وعندهم التوراة التي أنزلُتها عىل موىس، التي 

يقّرون بها أنها حّق وأنها كتايب الذي أنزلته علـى نبي، وأن ما فـيه من حكم فمن حكمي(.

اآلية املذكورة و ما حولها من سورة املائدة لها قصة شهرية البد من معرفتها ليك نفهم الصورة: هي قصة اليهودينّي 

الزانيني الذيْن أراد اليهود التهرّب من إقامة حد الرجم عليهام، فجاؤوا بهام إىل محمد- عىس أن يكون حكمه أخف.

من صحيح البخاري:

)أن اليهود جاؤوا إىل رسول الله صىل الله عليه وسلم ، فذكروا له أن رجال منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله صىل 

الله عليه وسلم : ) ما تجدون يف التوراة يف شأن الرجم ( . فقالوا : نفضحهم ويُجلدون ، فقال عبد الله بن سالم : كذبتم 

، إن فيها الرجم ، فأتوا بالتوراة فنرشوها ، فوضع أحدهم يده عىل آية الرجم ، فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له عبد 

الله بن سالم : ارفع يدك ، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد ، فيها آية الرجم ، فأمر بهام رسول 

الله صىل الله عليه وسلم فرجام(

الراوي: عبدالله بن عمر املحدث: البخاري - املصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3635

خالصة حكم املحدث: صحيح 

فهم جاؤوا محمًدا ليحّكموه، و عندما سألهم عن حكم التوراة يف الزاين زعموا أنه الجلد و الفضيحة ، و بناءاً عىل اعرتاض 

عبد الله ابن سالم )و هو يهودي سابق أسلم (، أمر النبي بالتوراة فجيء بها، ووجد أن القوم كاذبون و أن حد الزنا هو 

الرجم فعال كام قال عبد الله.
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Moussa Eightyzz

القرآن يشهد بصحة اإلنجيل والتوراة

و نذكر اآليات كاملة ألهمية الواقعة و رضورة فهم السياق القرآين للحدث:

)يَا أَيَُّها الرَُّسوُل الَ يَْحزُنَك الَِّذيَن يَُسارُِعوَن يِف الُْكْفِر ِمَن الَِّذيَن قَالُواْ آَمنَّا ِبأَفَْواِهِهْم َولَْم تُْؤِمن قُلُوبُُهْم َوِمَن الَِّذيَن ِهاُدواْ 

ُعوَن لَِقْوٍم آَخِريَن لَْم يَأْتُوَك يَُحرِّفُوَن الَْكلَِم ِمن بَْعِد َمَواِضِعِه يَُقولُوَن إِْن أُوتِيتُْم َهـَذا فَُخُذوُه َوإِن  ُعوَن لِلَْكِذِب َسامَّ َسامَّ

لَّْم تُؤْتَْوُه فَاْحَذُرواْ َوَمن يُرِِد اللُّه ِفتَْنتَُه فَلَن َتْلَِك لَُه ِمَن اللِّه َشيْئًا أُْولَـِئَك الَِّذيَن لَْم يُرِِد اللُّه أَن يُطَهَِّر قُلُوبَُهْم لَُهْم يِف 

ْحِت فَِإن َجآُؤوَك فَاْحُكم بَيَْنُهم أَْو أَْعرِْض َعْنُهْم  ُعوَن لِلَْكِذِب أَكَّالُوَن لِلسُّ نْيَا ِخزٌْي َولَُهْم يِف اآلِخرَِة َعَذاٌب َعِظيٌم- َسامَّ الدُّ

ِبالِْقْسِط إِنَّ اللَّه يُِحبُّ الُْمْقِسِطنَي- وَكَيَْف يَُحكُِّمونََك  بَيَْنُهْم  َوإِن تُْعرِْض َعْنُهْم فَلَن يَُضُّوَك َشيْئًا َوإِْن َحَكْمَت فَاْحُكم 

َوِعنَدُهُم التَّْوَراُة ِفيَها ُحْكُم اللِّه ثُمَّ يَتََولَّْوَن ِمن بَْعِد َذلَِك َوَما أُْولَـِئَك ِبالُْمْؤِمِننَي- إِنَّا أَنزَلَْنا التَّْوَراَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر يَْحُكُم 

بَّانِيُّوَن َواألَْحبَاُر ِبَا اْستُْحِفظُواْ ِمن كِتَاِب اللِّه وَكَانُواْ َعلَيِْه ُشَهَداء فاَلَ تَْخَشُواْ  ِبَها النَِّبيُّوَن الَِّذيَن أَْسلَُمواْ لِلَِّذيَن َهاُدواْ َوالرَّ

النَّاَس َواْخَشْوِن َوالَ تَْشرَتُواْ ِبآيَاِت َثًَنا قَلِيالً َوَمن لَّْم يَْحُكم ِبَا أَنزََل اللُّه فَأُْولَـِئَك ُهُم الَْكاِفُروَن-وَكَتَبَْنا َعلَيِْهْم ِفيَها أَنَّ النَّْفَس 

ارٌَة لَُّه َوَمن لَّْم  َق ِبِه فَُهَو كَفَّ نِّ َوالُْجُروَح ِقَصاٌص فََمن تََصدَّ نَّ ِبالسِّ ِبالنَّْفِس َوالَْعنْيَ ِبالَْعنْيِ َواألَنَف ِباألَنِف َواألُُذَن ِباألُُذِن َوالسِّ

قًا لِّاَم بنَْيَ يََديِْه ِمَن التَّْوَراِة َوآتَيَْناُه  يَْنا َعىَل آثَارِِهم ِبَعيىَس ابِْن َمْريََم ُمَصدِّ يَْحُكم ِبَا أنزََل اللُّه فَأُْولَـِئَك ُهُم الظَّالُِموَن- َوقَفَّ

ِّلُْمتَِّقنَي- َولْيَْحُكْم أَْهُل اإلِنِجيِل ِبَا أَنزََل اللُّه  قًا لِّاَم بنَْيَ يََديِْه ِمَن التَّْوَراِة َوُهًدى َوَمْوِعظًَة لل اإلِنِجيَل ِفيِه ُهًدى َونُوٌر َوُمَصدِّ

قًا لِّاَم بنَْيَ يََديِْه ِمَن الِْكتَاِب  ِفيِه َوَمن لَّْم يَْحُكم ِبَا أَنزََل اللُّه فَأُْولَـِئَك ُهُم الَْفاِسُقوَن - َوأَنزَلَْنا إِلَيَْك الِْكتَاَب ِبالَْحقِّ ُمَصدِّ

َوُمَهيِْمًنا َعلَيِْه فَاْحُكم بَيَْنُهم ِبَا أَنزََل اللُّه َوالَ تَتَِّبْع أَْهَواءُهْم َعامَّ َجاءَك ِمَن الَْحقِّ لُِكلٍّ َجَعلَْنا ِمنُكْم ِشَْعًة َوِمْنَهاًجا َولَْو 

ًة َواِحَدًة َولَـِكن لِّيَبْلُوَكُْم يِف َمآ آتَاكُم فَاْستَِبُقوا الَخرْيَاِت إىَِل الله َمرِْجُعُكْم َجِميًعا فَيَُنبِّئُُكم ِبَا كُنتُْم ِفيِه  َشاء اللُّه لََجَعلَُكْم أُمَّ

تَْختَلُِفوَن- َوأَِن اْحُكم بَيَْنُهم ِبَآ أَنزََل اللُّه َوالَ تَتَِّبْع أَْهَواءُهْم َواْحَذرُْهْم أَن يَْفِتُنوَك َعن بَْعِض َما أَنزََل اللُّه إِلَيَْك فَِإن تََولَّْواْ 

َن النَّاِس لََفاِسُقوَن- أَفَُحْكَم الَْجاِهلِيَِّة يَبُْغوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن  َا يُِريُد اللُّه أَن يُِصيبَُهم ِببَْعِض ُذنُوِبِهْم َوإِنَّ كَِثريًا مِّ فَاْعلَْم أمَنَّ

اللِّه ُحْكاًم لَِّقْوٍم يُوِقُنوَن( املائدة-50-41

من رواية الواقعة و من تعليق القرآن عليها ميكن استخالص اآلت:

1- القرآن يقول عن اليهود أنهم "عندهم التوراة"..

2- يصفها بأنها "فيها هدى و نور"، و فيها "حكم الله" و "ما أنزل الله"، و ال يبدو أنه يفرّق بني التوراة التي أنزلت عىل 

موىس و التوراة التي بني يدي يهود املدينة.

3- هو يأمرهم بتنفيذ األحكام الواردة يف التوراة بشكل عام ، و يلومهم بشّدة عىل املامطلة يف تطبيق أحدها، بل و 

يستنكر منهم اإلحتكام ملحمد دونها!

4- محمد يسأل اليهود عن حكم الزنا املكتوب يف التوراة عندهم، ثم يأمر بتطبيقه.

و نتسائل: هل ميكن أن يكون الحديث هنا عن كتاب ُمحرّف أو مشكوك فيه؟!
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القرآن يشهد بصحة اإلنجيل والتوراة

و نجد يف بعض الروايات املتعددة للواقعة السابقة إضافة خطرية للغاية ، تفيد بأن محمداً عندما جيء له بالتوراة 

وضعها أمامه و أعلن إميانه بها.

أىت نفر من يهود ، فدعوا رسول الله صىل الله عليه وسلم إىل القف ، فأتاهم يف بيت املدارس ، فقالوا : يا أبا القاسم ! 

إن رجال منا زىن بامرأة ، فاحكم بينهم ، فوضعوا لرسول الله صىل الله عليه وسلم وسادة ، فجلس عليها ، ثم قال ائتوين 

بالتوراة ، فأت بها ، فنزع الوسادة من تحته ، فوضع التوراة عليها ، ثم قال : آمنت بك وبن أنزلك ، ثم قال : ائتوين 

بأعلمكم . فأت بفتى شاب – ثم ذكر قصة الرجم .

الراوي: عبدالله بن عمر املحدث: األلباين - املصدر: صحيح أيب داود - الصفحة أو الرقم: 4449

خالصة حكم املحدث: حسن

و إذا تجاوزنا اآليات السابقة فسنجد- يف نفس السورة- تأكيدات قطعية عىل وجوب الحكم با يف التوراة و يف اإلنجيل 

بصفة عامة.

رْنَا َعْنُهْم َسيِّئَاتِِهْم َوألْدَخلَْناُهْم َجنَّاِت النَِّعيِم- َولَْو أَنَُّهْم أَقَاُمواْ التَّْوَراَة َواإلِنِجيَل َوَما  )َولَْو أَنَّ أَْهَل الِْكتَاِب آَمُنواْ َواتََّقْواْ لََكفَّ

بِِّهْم ألكَلُواْ ِمن فَْوِقِهْم َوِمن تَْحِت أَرُْجلِِهم( املائدة-66-65 ن رَّ أُنزَِل إِلَيِهم مِّ

بُِّكْم( املائدة-68 ن رَّ ٍء َحتََّى تُِقيُمواْ التَّْوَراَة َواإلِنِجيَل َوَما أُنزَِل إِلَيُْكم مِّ )قُْل يَا أَْهَل الِْكتَاِب لَْستُْم َعىَل َشْ

فهل الله سيأمر بإقامة كتب محرفة؟!

A.A.M
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ثانيا: القرآن يقول أنه مصدق للتوراة و اإلنجيل املوجودين بني يدي اليهود و املسيحيني 

عىل عهد محمد.

إذ نالحظ التأكيد املتكرر عىل أن التصديق هو " ملا بني يديهم" و " ملا معكم".. 

قاً  يَّاَي فَارَْهبُوِن- َوآِمُنواْ ِبَا أَنزَلُْت ُمَصدِّ )يَا بَِني إِْسَائِيَل اذْكُُرواْ نِْعَمِتَي الَِّتي أَنَْعْمُت َعلَيُْكْم َوأَْوفُواْ ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهِدكُْم َوإِ

لِّاَم َمَعُكْم( البقرة-41-40

قاً لِّاَم َمَعُهْم( البقرة-91 )َوإَِذا ِقيَل لَُهْم آِمُنواْ ِبَا أَنزََل اللُّه قَالُواْ نُْؤِمُن ِبَآ أُنزَِل َعلَيَْنا َويَْكُفروَن ِبَا َوَراءُه َوُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّ

قًا لِّاَم بنَْيَ يََديِْه ِمَن الِْكتَاِب َوُمَهيِْمًنا َعلَيِْه( املائدة-48 )َوأَنزَلَْنا إِلَيَْك الِْكتَاَب ِبالَْحقِّ ُمَصدِّ

ا َعرَفُواْ  ٌق لِّاَم َمَعُهْم وَكَانُواْ ِمن قَبُْل يَْستَْفِتُحوَن َعىَل الَِّذيَن كََفُرواْ فَلاَمَّ َجاءُهم مَّ ْن ِعنِد اللِّه ُمَصدِّ )َولاَمَّ َجاءُهْم كِتَاٌب مِّ

كََفُرواْ ِبِه( البقرة-89

َن الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب كِتَاَب اللِّه َوَراء ظُُهورِِهْم كَأَنَُّهْم  ٌق لِّاَم َمَعُهْم نَبََذ فَِريٌق مِّ ْن ِعنِد اللِّه ُمَصدِّ )َولاَمَّ َجاءُهْم رَُسوٌل مِّ

الَ يَْعلَُموَن( البقرة-101

ن قَبِْل أَن نَّطِْمَس ُوُجوًها فََنُدََّها َعىَل أَْدبَارَِها( النساء-47 قًا لِّاَم َمَعُكم مِّ )يَا أَيَُّها الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب آِمُنواْ ِبَا نَزَّلَْنا ُمَصدِّ

ثالثا: القرآن ميدح اليهود و املسيحيني الذين "يتلون الكتاب"..

ٌة قَآِئٌَة يَتْلُوَن آيَاِت اللِّه آنَاء اللَّيِْل َوُهْم يَْسُجُدوَن( آل عمران-113 ْن أَْهِل الِْكتَاِب أُمَّ )لَيُْسواْ َسَواء مِّ

)الَِّذيَن آتَيَْناُهُم الِْكتَاَب يَتْلُونَُه َحقَّ تاِلََوتِِه أُْولَـِئَك يُْؤِمُنوَن ِبِه( البقرة-121

هل ميكن أن ميدحهم و هم يتلون كتابا محرفا؟! و الحظ قوله: "حق تالوته" ؟!

و نلفت النظر إىل الهاء يف قوله "الذين آتيناهم الكتاب يتلونه"، فهي تعني قطعا أن ما يتلونه هو الكتاب الذي آتاهم 

إياه..

و نجد يف بعض األحاديث النبوية األخرى تأكيدات لوجود التوراة و اإلنجيل بني يدي أهل الكتاب و أنهم يتلونهام.

)ذكر النبي صىل الله عليه وسلم شيئا فقال وذاك عند ذهاب العلم قال قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن 

نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إىل يوم القيامة قال ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد إن كنت ألراك من أفقه 

رجل باملدينة أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرءون التوراة واإلنجيل وال ينتفعون مام فيهام بيشء(

الراوي: زياد بن لبيد املحدث: ابن كثري - املصدر: تفسري القرآن - الصفحة أو الرقم: 140/3

خالصة حكم املحدث: إسناده صحيح

8



Moussa Eightyzz

القرآن يشهد بصحة اإلنجيل والتوراة

 )حرضنا رسول الله صىل الله عليه وسلم عىل طلب العلم قبل ذهابه، فقال رجٌل: كيف يذهب وقد تعلمناه وعلمناه 

أبناءنا؟ فغضب، وقال: أََو لَيَْس التَّْوراُة واإلِنِْجيُل يف أَيِْدى أهل الِكتاِب فهل أَْغَنى َعْنهم َشيْئًا؟(

الراوي: صفوان بن عسال املحدث: ابن كثري - املصدر: جامع املسانيد والسنن - الصفحة أو الرقم: 5334

خالصة حكم املحدث: له شاهد

)رأيت فيام يرى النائم لكأن يف إحدى إصبعي سمنا ويف األخرى عسال فأنا ألعقهام فلام أصبحت ذكرت ذلك لرسول الله 

صىل الله عليه وسلم فقال تقرأ الكتابني التوراة والفرقان فكان يقرؤهام (

الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص املحدث: أحمد شاكر - املصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 25/12

خالصة حكم املحدث: إسناده صحيح

الجزء الثاين: اآليات التي يُفهم منها أنهم حرّفوا كتبهم.

نجد بدايًة أنه ال يوجد إشارة واحدة يف القرآن يُفهم منهم تحريف اإلنجيل من قريب أو بعيد.. كل ما عندنا هو آيات 

تخص اليهود و توراتهم. 

و أعتقد أنها محصورة باآليات األربعة التالية:

ُعوَن لَِقْوٍم آَخِريَن لَْم يَأْتُوَك يَُحرِّفُوَن الَْكلَِم ِمن بَْعِد َمَواِضِعِه( املائدة -41 ُعوَن لِلَْكِذِب َسامَّ 1-)َوِمَن الَِّذيَن ِهاُدواْ َسامَّ

ْنُهْم يَْسَمُعوَن كَالََم اللِّه ثُمَّ يَُحرِّفُونَُه ِمن بَْعِد َما َعَقلُوُه َوُهْم يَْعلَُموَن(  2-)أَفَتَطَْمُعوَن أَن يُْؤِمُنواْ لَُكْم َوقَْد كَاَن فَِريٌق مِّ

البقرة-75

امَّ كَتَبَْت أَيِْديِهْم  ِّلَِّذيَن يَْكتُبُوَن الِْكتَاَب ِبأَيِْديِهْم ثُمَّ يَُقولُوَن َهـَذا ِمْن ِعنِد اللِّه لِيَْشرَتُواْ ِبِه َثَناً قَلِيالً فََويٌْل لَُّهم مِّ 3-فََويٌْل لل

امَّ يَْكِسبُوَن( البقرة-79 َوَويٌْل لَُّهْم مِّ

َواِضِعِه( النساء-46 َن الَِّذيَن َهاُدواْ يَُحرِّفُوَن الَْكلَِم َعن مَّ 4-مِّ

A.A.M
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قبل أن ندخل يف تفسري اآليات ربا نحتاج أوال أن نلقي نظرة عىل طبيعة العالقة التي كانت بني محمد و اليهود- كام 

تظهر لنا من خالل مجمل الروايات و السرية و األحاديث و حتى القرآن.

نالحظ أوال: أن مخطوطات التوراة مل تكن متاحة بسهولة للعرب بل و ال حتى لعامة اليهود، إمنا كانت موجودة عند 

"علامء" اليهود أو كهنتهم حرصا، و يبدو أنهم كانوا يثّمنونها كثريًا و يتعّمدون إخفائها عن الغري.

إذا أضفنا لهذا أننا يف زمن ما قبل الطباعة بثامنية قرون، و وسط أمة أمية ال تقرأ و ال تكتب، و حيث ال انتشار للكتابة 

أو للمواد املكتوبة - بالعربية فضالً عن العربية- فسندرك كم كان من الصعب أن يطلع أحد مباشة عىل املكتوب يف 

التوراة، بل الشاهد أن أّي معرفة للعرب با فيها محصور فقط با سمعوه شفاهة من اليهود.

ثانيا: يبدو من مصادر عديدة أن العرب كانوا يقّدرون دين اليهود و يحرتمون كهنتهم و كتابهم بشكل كبري، و ال شك أن 

هذا اإلحرتام لليهود و "علمهم" استمر بعد اإلسالم كام نرى من سلوك بعض الصحابة، بل و محمد نفسه )تجىل ذلك يف 

حادثة اليهوديني الزانيني السابقة، كام تجىل يف واقعة صوم عاشوراء الذي اقتبسه محمد منهم بصورة مباشة و مل يكن 

يعرفه من قبل، و غريها من املواقف(.

ثالثا: كانت هناك مسألة مهمة تسبب التوتر الدائم بني محمد و اليهود، و هي مسألة وجود صفة النبي املنتظر يف كتاب 

اليهود، إذ اُعترب ذلك من أكرب األدلة الداعمة لنبوة محمد، لهذا نرى كثري من اآليات القرآنية تحث اليهود و تحفزهم عىل 

بيان ما يف التوراة و الترصيح به و عدم كتامنه، و كذلك نرى يف كثري من الروايات أن محمد يستحلفهم بأغلظ اإلميان 

أن يقّروا بأن نبأ مجيئه و صفاته- بل و اسمه- موجود عندهم يف التوراة.

رابعا: نرى أن سبب التوترات الدينية بني الفريقني )بعيًدا عن التنازع السيايس- و هام مرتبطان و ال شك( تنحرص يف 

إخفاء اليهود صفات النبي املنتظر يف التوراة، أو ربا ذكرهم لصفات مختلفة عن محمد، و كذلك ذكرهم أشياء أخرى 

اليهود  أن  أم  التوراة  إذا كانت مطابقة فعال ملا يف  التأكد ما  املسلمني  بإمكان  بينام مل يكن  التوراة  أنها من  يزعمون 

يخادعونهم.

و لو رجعنا لآليات األربعة السابقة سنجد بعض التفسريات تذكر تحريف اليهود للتوراة ذاتها و تبديل بعض ما فيها مثل 

حد الرجم و صفة محمد و غريها من األمور، و لكن إذا فهمنا أن املقصود هو تبديل التوراة املكتوبة و حذف آيات و 

كتابة أشياء أخرى, فاألمر ال يستقيم مع ما ذكرناه من أن القرآن يأمرهم بتحكيم شائعها، و يؤكد أنه نزل مصدق لها، 

و ميدحهم لتالوتها، باإلضافة لقول محمد الرصيح: آمنت بك!
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و الزعم بتحريفهم حد الرجم عىل سبيل املثال ال يتسق مع أحداث الرواية ذاتها يف البخاري ,إذ ورد أنهم فتحوا التوراة 

فوجدوا حد الرجم مكتوبا- أي أنه مل يُحرَّف! و لو كان التحريف منهًجا متبعا عندهم فلم مل يحذفوا حد الرجم؟!

لو رجعنا للتفسريت األرجح سنجد أن املقصود ليس التبديل يف التوراة ذاتها و إمنا تحريف الحق أي إخفاء املعلومات 

عن املسلمني أو تضليلهم بعلومات مغلوطة "لتحسبوه من الكتاب و ما هو من الكتاب"- و سنى أنه بهذا وحده 

سيزول التناقض و تتضح الصورة..

لنأخذهم آية آية:

ُعوَن لَِقْوٍم آَخِريَن لَْم يَأْتُوَك يَُحرِّفُوَن الَْكلَِم ِمن بَْعِد َمَواِضِعِه( املائدة /41 ُعوَن لِلَْكِذِب َسامَّ 1-)َوِمَن الَِّذيَن ِهاُدواْ َسامَّ

هذه جاءت يف سياق قصة حادثة اليهوديني التي ذكرناها- و املقصود بوضوح هو أنهم كذبوا عندما ادعوا أن حد الزاين 

هو الجلد، هذا هو معنى قوله: يحرفون الكلم عن مواضعه.

و هناك تفسريات مغايرة- كلها أيضا ال عالقة لها بحريف التوراة ذاتها، فالطربي عىل سبيل املثال يقول:

اختلف أهل التأويل فـيمن ُعني بهذه اآلية، فقال بعضهم: نزلت فـي أيب لُبـبة بن عبد املنذر بقوله لبنـي قريظة حني 

حارصهم النبـّي صىل الله عليه وسلم: إنـام هو الذبح، فال تنزلوا علـى حكم سعد.

وقال آخرون: بل نزلت فـي رجل من الـيهود سأل رجالً من الـمسلـمني يسأل رسول الله صىل الله عليه وسلم عن حكمه 

فـي قتـيـل قتله.

ون التوراة با يوافق هواهم. و هناك من يرى أن املقصود بـ"التحريف" أي التأويل، بعنى أن بعض اليهود يفسِّ

نقرأ يف ابن كثري:

ِضِعِه ( أي: يتأّولونه عىل غري تأويله، ويبدلونه من بعد ماعقلوه، وهم يعلمون. )يَُحرِّفُوَن ٱلَْكلَِم ِمن بَْعِد َمَوٰ

و القرطبي:

)يَُحرِّفُوَن ٱلَْكلَِم ِمن بَْعِد َمَواِضِعِه( أي يتأّولونه عىل غري تأويله بعد أن فهموه عنك وعرفوا مواضعه التي أرادها الله عز 

وجل.

ْنُهْم يَْسَمُعوَن كَالََم اللِّه ثُمَّ يَُحرِّفُونَُه ِمن بَْعِد َما َعَقلُوُه َوُهْم يَْعلَُموَن(  2-)أَفَتَطَْمُعوَن أَن يُْؤِمُنواْ لَُكْم َوقَْد كَاَن فَِريٌق مِّ

البقرة/75
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نفس اليشء: هناك تفسريات متعددة، منها أن اآلية تتحدث عن السبعني رجالً الذين ذهبوا مليقات الله مع موىس، ثم 

عادوا و حرّفوا كالم الله الذي سمعوه، و هذا- إن صح- فال عالقة له بتحريف التوراة.

و مرة أخرى نجد القول األرجح بأن التحريف هنا هو التأويل- أي املقصود تحريف للمعنى و إخفاء منهم لصفات 

محمد.

من الطربي:

ويعنـي بقوله ) ثُمَّ يَُحرّفُونَُه ( ثم يبدلون معناه، وتأويـله: ويغريونه. وأصله من انـحراف اليشء عن جهته، وهو ميـله 

عنها إلـى غريها. فكذلك قوله ) يَُحرِّفُونَُه(: أي يـميـلونه عن وجهه، ومعناه الذي هو معناه إلـى غريه. فأخرب الله جل 

ثناؤه أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك علـى علـم منهم بتأويـل ما حرّفوا، وأنه بخالف ما حرّفوه إلـيه، فقال: } يَُحرّفُونَُه 

ِمْن بَْعِد ما َعَقلُوُه { يعنـي من بعد ما عقلوا تأويـله } َوُهْم يَْعلَـُموَن { أي يعلـمون أنهم فـي تـحريفهم ما حرّفوا من 

ذلك مبطلون كاذبون.

من ابن كثري:

ْنُهْم يَْسَمُعوَن كَلَـَٰم ٱللَِّه ثُمَّ يَُحرِّفُونَُه( أي: يتأّولونه عىل غري تأويله، ) ِمن بَْعِد َما َعَقلُوُه ( أي: فهموه  )َوقَْد كَاَن فَِريٌق مِّ

عىل الجلية، ومع هذا يخالفونه عىل بصرية.

3-اآلية الثالثة عندما نقرأها يف سياقها:

ِّلَِّذيَن يَْكتُبُوَن الِْكتَاَب ِبأَيِْديِهْم ثُمَّ يَُقولُوَن َهـَذا  يُّوَن الَ يَْعلَُموَن الِْكتَاَب إاِلَّ أََمايِنَّ َوإِْن ُهْم إاِلَّ يَظُنُّوَن - فََويٌْل لل )َوِمْنُهْم أُمِّ

امَّ يَْكِسبُوَن( البقرة/79-78 امَّ كَتَبَْت أَيِْديِهْم َوَويٌْل لَُّهْم مِّ ِمْن ِعنِد اللِّه لِيَْشرَتُواْ ِبِه َثَناً قَلِيالً فََويٌْل لَُّهم مِّ

سنجد مرة أخرى أن األمر ال عالقة له بتحريف التوراة بل التأويل و التخرص- فكلمة "أماين" تعني إما قراءة\تالوة و إما 

أكاذيب\أماين، أي أن هؤالء ليس لهم علم حقيقي بالتوراة، و اآلية فيام يبدو نزلت يف أناس كانوا يكتبون للعرب رسائل 

تتضمن مقاطع و عبارات زعموا كذبا أنها من التوراة.

و نعود لتفسريالطربي:

يُّوَن ال يَْعلَـُموَن الِكتاَب  حدثنا القاسم، قال: ثنا الـحسني، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مـجاهد: } َوِمْنُهْم أُمِّ

إالَّ أمانِـيَّ { قال: أناس من يهود لـم يكونوا يعلـمون من الكتاب شيئاً، وكانوا يتكلـمون بـالظّن بغري ما فـي كتاب الله، 

ويقولون هو من الكتاب، أمايّن يتمنونها.
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وأوىل ما روينا فـي تأويل قوله: } إالَّ أمانِـيَّ { بـالـحّق وأشبهه بـالصواب، الذي قاله ابن عبـاس، الذي رواه عنه الضحاك، 

وقول مـجاهد: إن األميـني الذين وصفهم الله بـام وصفهم به فـي هذه اآلية وأنهم ال يفقهون من الكتاب الذي أنزله 

الله علـى موىس شيئا، ولكنهم يتـخرّصون الكذب ويتقّولون األبـاطيـل كذبـاً وزوراً.

وإنـام وصفهم الله تعاىل ذكره بأنهم فـي تـخرصهم علـى ظّن أنهم مـحقون وهم مبطلون، ألنهم كانوا قد سمعوا من 

رؤسائهم وأحبـارهم أمورا حسبوها من كتاب الله، ولـم تكن من كتاب الله، فوصفهم جل ثناؤه بأنهم يرتكون التصديق 

الله عليه وسلم، ويتبعون ما هم فـيه شاكون، وفـي  الله مـام جاء به مـحمد صىل  بـالذي يوقنون به أنه من عند 

حقـيقته مرتابون مـام أخربهم به كرباؤهم ورؤساؤهم وأحبـارهم عنادا منهم لله ولرسوله، ومخالفة منهم ألمر الله 

واغرتاراً منهم بإمهال الله إياهم.

حدثنـي موىس قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسبـاط عن السدي: )فويـل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 

من عند الله لـيشرتوا به ثناً قلـيالً( قال كان ناس من الـيهود كتبوا كتابـاً من عندهم يبـيعون من العرب ويحدثونهم 

أنه من عند الله لـيأخذوا به ثناً قلـيالً. 

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عثامن بن سعيد، قال: حدثنا برش بن عامرة، عن أبـي روق، عن الضحاك، عن ابن عبـاس، 

قال: األميون قوم لـم يصّدقوا رسوالً أرسله الله، وال كتابـاً أنزله الله فكتبوا كتابـاً بأيديهم ثم قالو لقوم سفلة جهال هذا 

من عند الله لـيشرتوا به ثنا قلـيالً قال عرضاً من عرض الدنـيا.

حدثناالحسن بن يحيى قال أخربنا عبد الرزاق قال أخربنا معمر عن قتادة يف قوله } فويل للذين يكتبون الكتاب... { قال: 

كان ناس من بني اسائيل كتبوا كتاباً بأيديهم ليتأكلوا الناس فقالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله.

و نقرأ يف ابن كثري

يُّوَن الَ يَْعلَُموَن ٱلِْكتَـَٰب إاِلَّ أََماىِنَّ { قال: أناس من اليهود، مل  وقال سنيد عن حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: } َوِمْنُهْم أُمِّ

يكونوا يعلمون من الكتاب شيئاً، وكانوا يتكلمون بالظن بغري ما يف كتاب الله، ويقولون: هو من الكتاب، أماين يتمنونها.

وقال السدي: كان ناس من اليهود كتبوا كتاباً من عندهم، يبيعونه من العرب، ويحدثونهم أنه من عند الله، فيأخذون 

به ثناً قليالً.

و من الشوكاين نجده ينقل عن ابن عباس أن املقصود – مرة أخرى-هو إخفائهم لصفة النبي قي التوراة:

وأخرج ابن أيب حاتم، عن ابن عباس يف قوله: } فََويٌْل للّلَِّذيَن يَْكتُبُوَن ٱلِْكتَـَٰب بأيديهم { قال: هم أحبار اليهود، وجدوا 

صفة النبي صىل الله عليه وسلم مكتوبة يف التوراة أكحل، أعني، ربعة، جعد الشعر، حسن الوجه، فلام وجدوه يف التوراة 
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َمَحوُه حسداً، وبغياً، فأتاهم نفر من قريش، فقالوا: تجدون يف التوراة نبياً أمياً؟ فقالوا: نعم، نجده طويالً، أزرق، سبط 

الشعر. فأنكرت قريش، وقالوا: ليس هذا منا.

4- كذلك نقرأ الرابعة يف سياقها:

َواِضِعِه َويَُقولُوَن َسِمْعَنا َوَعَصيَْنا َواْسَمْع َغرْيَ ُمْسَمعٍ َوَراِعَنا لَيًّا ِبأَلِْسَنِتِهْم َوطَْعًنا  )ِمَن الَِّذيَن َهاُدواْ يَُحرِّفُوَن الَْكلَِم َعن مَّ

يِن َولَْو أَنَُّهْم قَالُواْ َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا َواْسَمْع َوانظُرْنَا لََكاَن َخرْيًا لَُّهْم َوأَقَْوَم َولَِكن لََّعَنُهُم اللُّه ِبُكْفرِِهْم فاَلَ يُْؤِمُنوَن إاِلَّ  يِف الدِّ

قَلِيالً( النساء-46

و يتضح من السياق أنهم يف كالمهم يحرّفون التوراة أي يتكلمون بغري ما فيها- و ليس املقصود تغيريها و تبديلها هي 

ذاتها.

و مرة أخرى نرى أن التحريف هنا بعنى التأويل:

من الطربي:

ٰوِضِعِه { فإنه يقول: يبّدلون معناها ويغرّيونه عن تأويله. وأما تأويل قوله: } يَُحرِّفُوَن ٱلَْكلَِم َعن مَّ

و من ابن كثري:

َواِضِعِه { أي: يتأّولون الكالم عىل غري تأويله، ويفسونه بغري مراد الله عز وجل؛ وقوله: } يَُحرِّفُوَن ٱلَْكلَِم َعن مَّ

و تأكيدا ملا وصلنا إليه أذكر حديث عن محمد يوضح لنا صورة نظرته للتوراة و لليهود.

عن ابن عباس قال : جاء مالك بن الصيف وجامعة من األحبار فقالوا : يا محمد ألست تزعم أنك عىل ملة إبراهيم 

وتؤمن با يف التوراة وتشهد أنها حق ؟ قال : بىل ولكنكم كتمتم منها ما أمرتم ببيانه ، فأنا أبرأ مام أحدثتموه . قالوا : 

فإنا نتمسك با يف أيدينا من الهدى والحق وال نؤمن بك وال با جئت به ، فأنزل الله هذه اآلية " لستم عىل شء حتى 

تقيموا التوراة واإلنجيل وما أنزل إليكم "

الراوي: سعيد بن جبري املحدث: ابن حجر العسقالين - املصدر: فتح الباري البن حجر - الصفحة أو الرقم: 119/8

خالصة حكم املحدث: إسناده حسن

فهو يؤمن با فيها، و لكن يتهمهم بالخداع و الكتامن و تحريف املعاين- و هذا يلخص املسألة.

14



15



Alnajafi Atheisticاالختبار اإللهي

حني أتصّفح املواقع واملنتديات والصفحات وتلك الباقة من األدبيات الالهوتية، أجد أن كثريًا من املؤمنني يقومون بقارنة 

الله كأستاذ يف مدرسة الحياة فمن فشل يف اختباره حلّت عليه جحيمه ، ومن نجح يف اختباره توافد عليه الجزاء الحسن 

والعاقبة الحسنة يف حياته األخروية. عىل الرغم من أن املوضوع تافه نوًعا ما، ولكن لنعطيه أهمية لكرثة إيراده.

تخيّل معي أُستاذ يف مدرسة أعطاك منهًجا مقرًرا، 

ستنجح  اختباره  واجتزت  بذاكرته  قمت  فإن 

وترتقي ملكانة أفضل وإن مل تجتز اختباره سيقوم 

فالغرض  كذلك؟  أليس  منطقي،  أمر  بعقابتك، 

من االختبار األكادميي، ربا يكون الحصول عىل 

هذه  ووفق  معني،  لقب  أو  اجتامعية  درجة 

الدرجة أو هذا اللقب تنح الوظائف واألعامل. 

ولكن هل تصّح هذه الحالة للمقارنة مع كيفية 

فإنها  نظري  وجهة  من  عباده؟  مع  الله  تعامل 

سأقوم  ولكن  املقاييس  أعىل  يف  فاشلة  مقارنة 

بإجراء تعديالت عليها يك تصّح نوعاً ما.

A.A.M
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املناهج

تخيّل اآلن سيناريو آخر، أنت شخٌص يتيم، ليس لك منزل، قيل لك أنك تعيش يف مدرسة، مل تَر أّي أستاذ يوماً وكل ما 

تعلمه عنه جاء من األقاويل، و يف الحقيقة قيل عنه أشياء كثرية، يُفرتض أنه سيقوم باختبارك يوًما ما، من الجيد معرفة 

ذلك، ولكن ماذا عن املادة املقررة؟ زمالئك الطالب والذين يبلغ عددهم 7 مليار طالب متواجد حاليًا - ناهيك عن 

الطالب الذين سيلتحقون غًدا أو بعد غد والطالب السابقني لوالدتك - كان رأيهم يف هذا اإلختبار كالتايل:

• مليارين ومئة مليون طالب أعطوك منهًجا يك تدرسه وأسموه "املسيحية".

• مليار ونصف املليار طالب أعطوك منهًجا آخراً وأسموه "اإلسالم".

• مليار طالب آخر أعطوك منهًجا مختلًفا متاًما أسموه "الهندوسية".

• مليار طالب آخر أعطوك منهًجا مختلًفا أيًضا أسموه "البوذية".

• 28 مليون طالب، جاؤوا إليك وقالوا لك أن املنهج املطالب به أنت يسمى "السيخية" وهو متواجد عندهم حرًصا.

• سمعت عن 14 مليون طالب يقال أنهم يحملون منهًجا جاءت منه املناهج األخرى جميعها وهو املصدر األسايس وال 

يحثوك عىل قراءته وال مينعوك منها. وعلمت أن منهجهم يسمى "اليهودية".

• 7 مليون طالب، قالوا لك ال بأس، إن منهجنا جاء جامًعا ومعرتفًا بجميع املناهج األخرى وأخذ منها أفضلها، ذلك املنهج 

يسمى "البهائية".

• أكرث من مليونني ونصف طالب جاؤوا إليك أيًضا، وبدؤوا يقّصون عليك حكايات مصدرهم "زرادشت" وأسموا منهجهم 

"الزرادشتية".

وهكذا التقيت بكثريٍ من الطالب وتعرفت عىل كثريٍ من املناهج، حتى بلغ عدد املناهج 4 آالف و 200 منهج.

A.A.M
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ولكن علمت بعض النقاط الهامة جداً بخصوص اختيار املنهج: 

• عليك اختيار منهٍج واحٍد فقط ال غري، منهٌج واحٌد يك تقوم بدراسته واتباعه، ولو قمت باتباع حلول غريه من املناهج 

ستفشل يف اختبار األستاذ.

• إن كل منهج يختلف عن اآلخر، وحتى لو تشابهت املناهج فيام بينها فعليك أن تختار املنهج الذي قام األستاذ بكتابته 

حرًصا.

• إن جميع هذه املناهج تّدعي أنها الرسمية، وقد قام األستاذ بنفسه بنّصها.

• إن جميع هذه املناهج لديها وجهة نظر معينة تّدعي أنها األصح والباقي خطأ.

املناهج  لهذه  التابعني  الطالب  يتفق  وال  والطوائف  املتناقضات  الكثري  يتواجد  املناهج  هذه  من  منهج  كل  داخل   •

عىل حلول تشملهم بل هنالك ما يسمى بـ "املذاهب" فمثالً لدى املنهج اإلسالمي يوجد املذهب "السني" واملذهب 

"املورموين"  املذهب  لديك  املسيحي  املنهج  وداخل  و"القرآنيني"  "املعتزلة"  ومذهب  "اإلباضية"  ومذهب  "الشيعي" 

واملذهب "الكاثولييك" واملذهب "الربوستانتي" وال يقترص األمر عىل ذلك فقط بل هنالك الكثري املذاهب األخرى التي 

ربا لن تسمع عنها يوماً ما. بل تظهر املذاهب بشكل دوري وأتباعها كرث، وربا يظهر مذهب آخر غًدا.

Alnajafi Atheistic

االختبار اإللهي

ذلك األستاذ الخفي

أحسست بنوع من الظلم وظهرت لديك رغبة يف االعرتاض 

بطريقة  تشكيك  أو  اعرتاض  أّي  أن  فعلمت  األستاذ،  عىل 

األستاذ يف التعامل مع طالبه تعترب جرمية ال ميكن تناسيها، 

عقاٍب  اىل  بك  وتؤّدي  الجرائم،  أقىص  حدودها  تتعّدى  بل 

أبدّي.

وعلمت أيًضا أن هذا األستاذ، ورغم أنك مل تره ولن تره ومل 

بل  حياتك  تفاصيل  أدق  يف  يتحّكم  ولكنه  به،  تلتقي  ولن 

يتحّكم بطريقة سري اإللكرتونات يف الذّرات املكونة لجسمك 

لديه  شء،  وكل  واملقعد  السبورة  وجسم  زمالئك  وجسم 

قدرة مطلقة، وعىل الرغم من كل هذا، اختار أن ال يُظهر 

A.A.Mنفسه، وال يُبدي لوجوده أي دليل. 
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يف الحقيقة هنالك بعض النقاط األخرى الهامة التي علمتها عن هذا األستاذ: 

• هو من وضعك يف هذه املدرسة غصبًا عنك ومل يكن لك خيار يف هذا.

• أجربك عىل خوض هذا االختبار، ومل يكن لك خيار يف ذلك أيًضا.

• مل يّوضح لك ما الغرض من هذا االختبار.

• يعلم كل ما تفعل ويراقبك يف كل يشء.

• بوسعه أن يغرّي أي يشء يف حياتك.

• كتب لك - ولجميع الطالب - ما ستختار من منهج قبل أن تولد حتى، ويعلم بالضبط ما الذي ستفعله يف حياتك، 

وفيام ستقيض وقت فراغك، وجمع ما كتبه عنك يف اللوح املحفوظ. لكنه عىل أية حال، يريد أن يراك تختار منهًجا معيًنا 

ليعاقبك.

• قام هذا األستاذ بخلق كينونة ما تعرف بإسم "إبليس". تقوم هذه الكينونة بالوسوسة يف عقلك وتشري لك وتحرضك 

عىل اختيار مناهج خاطئة. وتلك الكينونة هي مسؤولة عن كل الرشور التي قد تصيبك أو تصيب زمالئك. يقدر األستاذ 

الخفي هذا، يف أي وقت أن يُنهي هذه الكينونة، ولكنه لن يفعل عىل أية حال.

• ال يهم هذا األستاذ قدر ما تفعله من الخري، إن كنت ال تتبع املنهج الذي كتبه.

A.A.M

 مدرسة التسامح

الديني
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Alnajafi Atheistic

االختبار اإللهي

حينام كنت تسري يف ممرات املدرسة، التقيت بطالب يدرسون املنهج اإلسالمي ويقومون بقتل وإيذاء طالبًا يدرسون 

مناهج أخرى، ومل تكن هذه الحالة الوحيدة فهنالك العديد من الحاالت التي شهدتها والتي ال تعد وال تحىص وعىل 

مر الزمن، وقبل أن تولد حتى، وعىل األرجح أنها ستستمر بعد موتك، يقوم فيها طالٌب من املنهج الفالين بإيذاء طالٍب 

آخرين من من منهج آخر. وال يقترص األمر عىل ذلك، فهناك العديد من النزاعات الدامية بني الطالب الذين يدرسون 

نفس املنهج ولكن بذهب وطرق حل أخرى. والتربير الوحيد لهؤالء الطالب املشاغبني والقتلة واملجرمني هو اختالف 

املناهج ال غري.

أولئك اآلخرون

يف يوٍم ما، التقيت بجموعٍة يبلغ عددها مليار ومئة مليون شخص، هؤالء ال يتبعون أي منهٍج، ومل يتبنّوا حتى أي منهج، 

يقولون عن كل تلك املناهج بأنها مجرد كذبة كبرية، قال لك بعضهم بأن هذا األستاذ عىل األرجح ال وجود له، ولكنه 

مجرد أسطورة. وقال لك بعضهم اآلخر، أنهم ال ميكنهم أن يقّروا وال أن ينفوا وجود األستاذ، ولكن أسلوب حياتهم ال 

يتأثر به مطلقاً. لكنك عىل العموم لست تعيش يف مدرسة، بل هذه التي تعيش فيها إسمها كوكب األرض تتواجد بالقرب 

من مليارات الكواكب والنجوم األخرى داخل مجرٍة واحدة، وهذه املجرة تتواجد قرب مليارات املجرات األخرى التي قد 

تضاهيها يف الحجم، وكل هذا يتواجد با يسموه "الكون املُشاهد" ولربا يكون "الكون الغري ُمشاهد" يضاهيه حجاًم. 

فال مركزية وال أهمية لهذا املكان.

سألتهم من أين يستقون معلوماتهم هذه؟ وماذا عن بديل للمناهج الكاذبة األخرى؟ فأجابوك أن لديهم ما يسموه بـ 

"املنهج العلمي" وهو ليس كاملناهج األخرى جميًعا  ليس مبنيًا عىل اإلميان األعمى، بل هو منهج مبني عىل االختبارات 

أمر  املنهج، هي  هذا  أي  تصديقه،  ومسألة  الكون.  هذا  بوجودك يف  ويرتقي  يحّسن  أن  شأنه  واملشاهدة،  والتجارب 

استخدامه حني  إىل  ويلجأون  األخرى  املناهج  أتباع  يحتاجه جميع  بل  واآلخر،  الحني  بني  ستحتاجه  ولكنك  اختياري، 

يتعرّضون ملا ال يقدر عىل مساعدتهم فيه منهجهم أو أستاذهم حني تصيبهم اإلنفلونزا أو أي داء أو اضطراب شبيه مثالً. 

هذا املنهج ال ميكن تكذيبه بشكل اعتباطي. علاًم أنه يرّحب بأي شخص يود تكذيبه ولكن برشط أن يكون تكذيبه مبني 

عىل أسس التجارب واالختبارات واملشاهدة. وبهذا سيكون قد َحَسَن من هذا املنهج يف الحقيقة.

وهذه املجموعة تضم عباقرة العامل بدءاً من دميقراطوس وأبيقور وسيغموند فرويد وبرتراند راسل وباول ديراك وبيرت 

هيغز ووارين بافيت وكارل ساغان وجورج كارلني وستيفن جاي جولد وريتشارد داوكينز ودانيل دنيت وستيف ووزنياك 

وانتهاءاً بستيفن هاوكينغ وآالن تورينغ وروزالين فرانكلني ونيل ديغراييس تايسون والفريد كينيزي وإيوجني سكوت 

وتوماس إيدسون ومارك زوكربيغ.
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خالد بن الوليد

The Silver Bullet

سلسلة كشف الحقائق وتحطيم األساطري

عن ذلك الخالد.. خالد بن الوليد

كثريًا ما تطرب آذاننا شوًقا ولهفًة عند االستامع إىل مغامرات خالد بن الوليد، وهو الخالد يف ذاكرة املسلمني، والخالد 

يف كتبهم العبقة باملآثر واملجازر وما يتوهموه من مفاخر .

هو خالد بن الوليد بن املغرية بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القريش املخزومي املكّنى بـأيب سليامن واملشهور بـلقب 

سيف الله املسلول.
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The Silver Bullet

خالد بن الوليد

لن أذكر ما هو معروٌف عنه لسهولة الوصول إليه بكل سهولة، ولكن سأذكر ما يُراد إخفاؤه من آثاره، وليكن املقال 

نقًدا ألفعاله وأفكاره .

كثريًا ما تحتفي بخالد بن الوليد الثقافة اإلسالمية ومن ال يحتفي به؟

فهو من مل يُهزم يف تاريخه الحريب والعسكري أبًدا، ومل يطأه فارٌس بفرسه، فلم ميت يف أي حرب، بل مات عىل رسيره 

متأثًرا بإصابته مبرض الطاعون الذي أصاب الكثري من املسلمني العرب ممن غزوا بالد الشام وشامل األردن. 

وملّح البعض إىل الرشف الرفيع الذي ناله خالد مبوته يف رسيره، إذ مل يُغمد سيف الله املسلول ومل يُكرس يف املعركة 

أمام أيِّ خصم.

بعٌض مام روي عنه من مآثر

بنيته  انكرست عىل درعه وحاميته، فمهام كانت  أنها  ت عىل جسده مثانية سيوٍف، ويُقصد بذلك  بأنه كُرسرِ يقال   -

الجسدية قوية، لن ينكرس سيٌف عىل جسد إنسان. )2(

والبقية ماتوا  ثالثا،  إال  يبَق منهم  ولًدا من صلبه مل  أربعني  له  أن  القديم عىل  التاريخ  - كان مزواًجا وتُجمع كتب 

بالطاعون . )2(

- عند دفنه وجدوا جسده مليًئا بالجروح والتشّوهات الناتجة عن طعنات الرماح وتصدعات الدروع، ويقال بأنّهم 

وجدوا ما يقارب املائة وعرشون جرًحا يف جسده. )3( )1(

- كان ال يحفظ القرآن، وله واقعٌة شهريٌة قال فيها: »ُخلقت لنرشه وُخلقتم لحفظه«، وهو الذي اليُذكر له رأٌي فقهٌي 

أو رشعٌي يف السنة النبوية إطالقا. )2(

- له أكرث من واقعة غدٍر أو كام يسميها البعض )خداٌع حريب(.

* غدر خالد بن الوليد مبسيلمة يف معركة الحديقة . )4(

* غدره بقبيلة ُجذمية . )2(

* وغدر بوعده ليونان العاشق. )2( )1(

يقول ابن األثري يف معرض حديثه عن غزوة خالد بن الوليد عىل بني جذمية عام 8 هـ:

»أنَّ رسول الله، صىل الله عليه وسلم، قد بعث الرسايا بعد الفتح فيام حول مكة يدعون الناس إىل اإلسالم ومل يأمرهم 

بقتال، وكان ممن بعث خالًدا بن الوليد، بعثه داعًيا ومل يبعثه مقاتاًل، فنزل عىل الغميصاء من مياه جذمية بن عامر 
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بن عبد مناة بن كنانة، وكانت جذمية أصابت يف الجاهلية عوف بن عبد عوف أبا عبد الرحمن بن عوف، والفاكه بن 

املغرية )عم خالد(، كانا أقبال تاجرين من اليمن، فأخذت ما معهام وقتلتهام، فلام نزل خالد ذلك املاء أخذ بنو جذمية 

السالح، فقال لهم خالد: ضعوا السالح فإن الناس قد أسلموا، فوضعوا السالح، فأمر خالد بهم فكُتِّـفوا ثم عرضهم عىل 

السيف فقتل منهم من قتل«. )3(

قتل خالد بن الوليد ابن جذمية، فرفع النبي يده قائالً: »اللهم إين أبرأ إليك مام صنع خالد«، وألنَّ النبي مل يقتل خالًدا 

لقتله ابن جذمية، فلم يقتله أبو بكر أو عمر بن الخطاب بعد أن قتل ابن نويرة. )2( )3(

أّما عن قتل ابن نويرة، فقد ذكر ابن كثري يف حوادث سنة 11 هـ يف كتابه البداية والنهاية: 

»ملا قدم )خالد( بّث الرسايا وأمرهم بداعية اإلسالم وأن يأتوه بكل من مل يجب وإن امتنع أن يقتلوه، وكان أبو بكر 

قد أوصاهم أن يؤذنوا إذا نزلوا منزاًل، فإن أذن القوم فكفوا عنهم وإن مل يؤذنوا فاقتلوا وانهبوا وإن أجابوكم إىل داعية 

اإلسالم فسائلوهم عن الزكاة، فإن أقروا فاقبلوا وإن أبوا فقاتلوهم، فجاءته الخيل مبالك بن نويرة يف نفٍر معه من بني 

ثعلبة بن يربوع، فاختلفت )أي اجتمعت( الرسية فيهم، وكان فيهم أبو قتادة، فكان فيمن شهد أنهم قد أذنوا وأقاموا 

وصلّوا، فلام اختلفوا أُمر بهم فحبسوا يف ليلٍة باردٍة ال يقوم لها يشء، فأمر خالد مناديًا فنادى: دافئوا أرساكم، وهي يف 

لغة كنانة القتل، فقتلوهم. وأمر خالد برأسه )رأس ابن نويرة( فُجعل مع حجرين، وطُبخ عىل الثالثة قدًرا، فأكل منها 

خالد تلك الليلة لريهب بذلك األعراب من املرتدين وغريهم، ويُقال أنَّ شعر مالٍك جعلت النار تعمل فيه إىل أن نضج 

لحم القدر، ومل يفرغ الشعر لكرثته«. )2(

ويف نفس ليلة قتله البن نويرة، دخل خالد عىل أم متيم ابنة املنهال زوجة مالك بن نويرة، وكانت إمرأًة جميلًة جًدا، 

فنكحها وهي مل تتم عّدتها بعد .

أّما عن الحادثة الثالثة، فقد ذكر ابن األثري أيًضا: »ومرَّ رسول الله يف الطريق بامرأٍة مقتولة، فقال: من قتلها؟ قالوا: 

خالد بن الوليد، قال لبعض من معه: أدرك خالد فقل له إن رسول الله ينهاك أن تقتل امرأة أو وليًدا أو عسيًفا«. )3(

The Silver Bullet

خالد بن الوليد
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ا عن عزل خالد بن الوليد، فقد ذكر ابن األثري: أمَّ

» يف سنة 17 هــ ُعـزل خالد بن الوليد، وسبب ذلك أنّه أدرَب )أي سار يف طرق الروم( هو وعّياض بن غنم، فأصابا 

الناس ما أصاب خالد وكان منهم األشعث بن قيس فأجازه بعرشة آالف، ودخل خالد الحامم  أموااًل عظيمًة، فبلغ 

فتدلَّـَك بُغسٍل فيه خمر، فكتب إليه عمر بن الخطاب: بلغني أنك تدلك بخمٍر وإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه، 

كام حرم ظاهر اإلثم وباطنه، وقد حرّم مسه فال متسها أجسادكم، وعزله لذلك« . )3(

وهناك قصٌص كثريٌة يرويها التاريخ ويُغَفل عنها كثريًا، إما جهاًل أو عمًدا الخفاء الحقائق.

مالحظة

ة أيب نويرة كانت عن دفع الزكاة أليب بكر فقط، وليس كام يتوهم البعض بأنها ارتداد عن اإلسالم.)2(  ررِدَّ

بهذا، سيظل خالد بن الوليد خالًدا يف كتب التاريخ بإنجازاته كقائٍد عسكرٍي وانتكاساته كإنسان .

املراجع:

)1(- اإلصابة يف متييز الصحابة البن الحجر العسقالين.

)2(- البداية والنهاية البن كثري .

)3(- أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري .

)4(- سري أعالم النبالء للذهبي .

َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اإلحْلاد ُقِل اإلحْلاد 
ِمْن أَْمِر َعْقلي َوَما ُأوتِيُتم مِّن الَعقِل 

ِإالَّ قَِلياًل.
صفحة العقل دين عىل الفيسبوك

https://www.facebook.com/AlqlDyn

The Silver Bullet

خالد بن الوليد
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facebook group :https://www.facebook.com/groups/358777197583418

Blog :   https://www.aamagazine.blogspot.com

facebokPage : https://www.facebook.com/pages/AAMagazine/498136386890299
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?
أسئلة جريئة هي حلقة تواصل بيننا وبني القارئ ومن ميتلك أسئلة بأمكانُه أرسالها مباشة عىل بريدي االلكرتوين

Al.baghdady@gmail.com  للرد عليها يف االعداد القادمة.      

بعد اجتامٍع لجمعية اإلنسانينّي العاملية يف السويد، التقيت فتاًة سعوديًة كانت معنا يف االجتامع اسمها نادية، بادرتني 

بالسؤال بعربيٍة غري متكاملٍة )سعيدٌة بوجودك هنا يا بسام، لكن هل تعرف أنت ملاذا تؤمن الناس بأشياء غريبٍة مثل 

الله واملالئكة والشياطني؟( بعد حواٍر قصريٍ دار بيني وبينها عرفُت أّن نادية ُولدت يف عائلٍة مثقفٍة هاجرت من السعودية 

يف بداية الثامنينات إىل أوروبّا بسبب اإلرهاب الّديني. يعيشون اليوم يف قريٍة صغريٍة بعيدة ٍعن الضوضاء قرب إحدى 

املدن الكربى. نادية نشأت ودخلت املدرسة دون أن تعرف شيئًا عن الدين أو عن وجود الله من عدمه. املوضوع بكل 

بساطٍة كان غري مطروٍح لسننٍي طويلٍة يف عائلتها التي ذاقت األمّرين من الدين، بل عىل ما يبدو قّرر أهلها أن يعيشوا 

بهدوٍء وسالم بعيًدا عن ضجة األديان ورصاع املذاهب التي يغرق بها العامل اليوم.

ملاذا تؤمن الناس بوجود الله؟

بقالة األديان

A.A.M

27



يك نستطيع اإلجابة عن هذا السؤال، علينا أن نعرف أنواع اإلميان، ألننا لو عرفناها ستساعدنا يف فهم أسباب استمرار 

الكثري من البرش حتى يومنا هذا باالعتقاد بأشياء غريبة. النوع األول من املؤمنني وهم الرشيحة األكرب من املتدينني يف 

العامل، وهي تلك الفئة التي ترث معتقداتها وال تعرف عن معتقداتها الكثري غري عطلة األعياد وبعض العبارات الناعمة. 

هذه الرشيحة الكبرية من البرش ليست سوى ممراٍت عمالقٍة ألديان ومعتقدات اآلباء واألجداد إىل األبناء. 

الغريبة املوجودة يف دينهم أكرث  املتدينني، وهم يف حقيقة األمر ال يؤمنون باألشياء  العظمى من  الغالبية  هؤالء هم 

من أّي إنساٍن عاقٍل آخر، بل فقط ال يهتّمون أو ال ميلكون الوقت أو القدرة عىل مراجعة أديانهم التي ُولدوا عليها. يف 

نفس الوقت نراهم يسخرون من املعتقدات الغريبة املوجودة يف أديانهم ويدركون يف قرارة أنفسهم بأنها ليست سوى 

قصِصٍ وأساطري، وهذا واضٌح جًدا يف الكّم الهائل من النكت الدينية والتي تنترش يف املجتمعات املتدينة، وفيها يسخر 

املجتمع من خالل القصص الطريفة من تلك القصص واألحداث الغريبة يف دينِه. يف الحقيقة، ال تجد أثرًا للنكت الدينية 

يف املجتمعات غري الدينية مثل السويد أو النويج أوالدمنارك... لكّن النكتة الدينية منترشٌة جًدا يف العراق والسعودية 

ومرص...وهذا دليٌل واضٌح عىل أّن غالبية الناس يف حقيقة األمر ال يصّدقون هذه القصص لكنهم فقط يأخذوها كجزٍء 

من املوروث الثقايف للمجتمع العاجزين عن تغيريه ألسباٍب سياسيٍة أو اقتصاديٍة أو اجتامعية.

العاطفيون يشّكلون نسبًة  الثاين من اإلميان هو اإلميان العاطفي. املؤمنون  النوع 

ليست بالقليلة بني املؤمنني بشكٍل عام، ويكرثون يف املجتمعات التي ينخر الفساد 

التي  األشياء  بتلك  حقيقًة  يؤمن  املؤمنني  من  النوع  هذا  أطرافها.  والظلم  والفقر 

توارثها عن أجداده، ليس ألنها حقيقيٌة أوألنّه ميلك دليالً عليها، بل ألنّه يشعر يف 

أعامق نفسُه بالحاجة إىل اإلميان بهذه األشياء وملئ ذلك الفراغ العاطفي العميق 

املوجود داخله، فالخوف من املوت يدفعُه إىل اإلميان بالخلود واإلحساس بالظلم 

يدفعُه للحلم بالعدالة املطلقة التي ستتحقق بعد املوت وهلّم جرّا. هذا النوع من 

أنّه  بها، يشعر  التي يؤمن  املؤمنني يعيش غالبًا داخل قوقعٍة عاطفيٍة مع األشياء 

شخٌص مختاٌر ومحظوٌظ جًدا، وبأّن هناك الكثري من الرش يف العامل ضّده، وبأنّه لو 

فقط أدرك العامل تلك الحقائق الّروحية التي يُدركها هو ألصبح العامل مكانًا أفضل 

سيشهدها  وبأنّه  قريبٌة  الزمان  نهاية  بأن  الغالب  يف  يشعر  كذلك  عليه.  هو  ماّم 

بعينيه. هو نوٌع لطيٌف ويحاول بكل صدٍق هداية اآلخرين ملا يؤمن به هو لكّنه 

يشعر بالحزن عندما يواجهه اآلخرون بالسخرية أو الرفض،فيعود لقوقعته الروحية 

ليتأّمل يف طالسم الكتب التي يعتقد أّن فيها العلم الحق، ويتخيل شكل العامل ينهار 

يوم القيامة القريب جًدا حسب تخيالته وكيف سيندم الناس الذين حاول هدايتهم 

عندما يكتشفون الحقيقة بعد فوات األوان.
A.A.M
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النوع الثالث واألخري من املؤمنني -وهم فئٌة صغريٌة جًدا- لكنهم الفئة األعىل صوتًا واألكرث نفوًذا. هذه الفئة تبني إميانها 

عىل الجهل فقط، لهذا من املستحيل استخدام العقل واملنطق معها ألّن صوتها عاٍل جًدا وتؤمن إميانًا كامالً بأنها تتلك 

الحقيقة املطلقة وبأن اآلخرين عىل خطأ. كل رجال الدين يف جميع األديان ينتمون لهذه الفئة. هذه الفئة يقوم إميانها 

التي  أّن األشياء  الكبرية من األسئلة، ويفرتضون  الكمية  العلمية ويبدو هذا واضًحا من خالل  الفراغات  باألساس عىل 

يؤمنون بها هي الجواب الحّق. بالطبع ال يكلفون أنفسهم البحث أو تقديم الدليل عىل إجاباتهم، لكّنهم يفرتضون فقط 

ٍد يعني أّن اإلجابة التي جاء بها الدين الذي يؤمنون بِه هي اإلجابة الصحيحة بال  أّن عدم امتالك اآلخرين لجواٍب محّدّ

منازع. من السهل التعرّف عىل هذه الفئة من خالل متابعة أسلوبهم يف تغليف كّل ما يؤمنون به باألسئلة واملغالطات 

املنطقية، أسئلتهم غالبًا ما تكون إجاباتها صغريٌة وتقوم عىل الغيبيات التي يؤمنون بها، ومجرّد أن يسألهم أحٌد عن 

الدليل فيام يذهبون إليه، تكون إجاباتهم باملزيد من األسئلة.

الغالبية العظمى من املؤمنني -وهي الفئة األوىل وبعٌض من الفئة الثانية- قادرين عىل اكتشاف مدى غرابة األشياء التي 

كانوا يؤمنون بها. بعض التحليل املنطقي وبعض الكشف للحقائق العلمية كاٍف يك يُدرك الكثري منهم مدى هشاشة 

والمنطقية املعتقدات التي توارثوها عن أجدادهم. الفئة الثالثة، عىل مّر الدهر ومهام اختلفت معتقداتهم يف جميع 

األديان، مل ينفع معها التحليل املنطقي وال طرح األدلة العلمية، ألّن اعتقادهم األعمى بامتالك الحقيقة مينعهم من 

التنازل والقبول بفكرة أّن العلم واملنطق ممكن أن يدحض ما يؤمنون به، بل وجود العلم واملنطق واستخدامهم له 

ينحرص فقط فيام يدعم معتقداتهم ال أكرث، ويف الوقت الذي يختلف أو يدحض العلم واملنطق ما يؤمنون بِه يتحول 

العلم واملنطق إىل أداٍة من أدوات الشيطان يجب محاربتها. ويتحّول العقل الذي طاملا افتخروا بتوافقه مع معتقداتهم 

إىل أداٍة قارصٍة ومحدودٍة عن الوصول إىل الحقائق أو البحث فيها. ومن رحم تلك الفئة التي تؤمن أنّها تتلك الحقيقة 

مّر  واإلرهابيني عىل  والدكتاتوريات  األنبياء  وكل  و"صدام حسني" جديد،  "بن الدن" جديد،  يوٍم  كل  لنا  يلد  املطلقة، 

العصور، كانوا جزًءا من هذه الفئة.

علينا أن نفهم أّن الناس عامًة ويف حقيقة األمر ال يؤمنون بأّي شٍء غريٍب يسمعونه أو يقرأون عنه، بل يؤمنون فقط 

بأشياء محددٍة ويعتقدون بقدسيتها وبضورة اإلميان بها ألنّها جزٌء من املوروث الثقايف الذي نشؤوا فيه وتربّوا عليه 

أوالً ثم يكملون الطريق ليشعروا بحاجٍة عاطفيٍة لإلميان، ثم يصل البعض منهم لدرجٍة من التطرف األعمى باالعتقاد 

بامتالكهم الحق املطلق. لكن، رغم كل شء، لو نظر أّي إنساٍن من أيّة فئٍة كانت نظرًة محايدًة خارج الصندوق الديني 

الذي نشأ فيه، لعرف أّن كل تلك الطقوس واملقدسات التي يؤمن بها يف حقيقة االمر، ال تقّل غرابًة وخرافًة عن كل تلك 

األشياء الغريبة التي يؤمن بها أتباع األديان األخرى. لكن، حتى اللحظة ال يجرؤ الكثريون عىل النظر خارج الصندوق، 

لهذا، يحتاجون لدعمنا ومساعدتنا للتخلص من خوفهم األزيل هذا.

بسام البغدادي
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فيكتور ستينغر
يف حوار مع...........

فيكتور ستينغر.

بروفيسور فيزياء وفلك متقاعد، يف جامعة هاواي وأستاذ فلسفة 

زائر بجامعة كولورادو. ألّف إثني عرش كتاباً ضمنها أحد الكتب األكرث 

الفاشلة-كيف  الفرضية  "الله:  بعنوان   2007 لعام  لنيويورك-تاميز  مبيعاً 

أظهر العلم أن الله غري موجود" كتابه القادم والذي تحت اإلصدار "  الله أو 

األكوان املتعددة: اإلنسانية توسع نظرتها لألكوان".

--------------------------------------------

س1 هل بإمكانك إخبار القّراء عن عملك؟

أنا بروفيسور فيزياء متقاعد، ومؤلّف كتب عن العلم واألديان.

أراء املحاورين تعرب عنهم و ال تعرب عن سياسة املجلة

س2 متى أصبحَت مهتاًم بالعلوم؟

عندما كنُت مراهًقا، ذهبت متحف هايدن لعلوم الفضاء يف مدينة  نيويورك، فأرَستني مناظر النجوم يف 

السامء، وقرأت كل ما أستطيع قراءته عن الطاقة النووية، كان عيّل معرفة تلك الظاهرة املذهلة.

س3 متى أصبحَت ملحًدا وماكان السبب وراء ذلك؟

ال يوجد تاريٌخ معنّي، أدركت بالتدريج سذاجة اإلميان باإلله. 
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س4 أنت فيلسوف باإلضافة لكونك عامل، ملاذا الفلسفة؟

لطاملا كنت مهتاًم باألسئلة األساسية التي ال يُلقي لها الكثري من العلامء باالً،

األسئلة   تلك  مبعاين  يفكرون  ما  ونادًرا  ألبحاثهم،  دقيقٍة  مواضيع  عىل  ويركّزون  ينشغلون  بالعادة  فهم 

وانعكاساتها علينا..

س5 اسمك يُحرض ألذهاننا كتاب "اإللحاد الجديد" عاّمذا يتحدث الكتاب؟

يتحدث الكتاب ،كيف أّن امللحدين الجدد يتخذون جبهًة أقىس وغري متسامحٍة ضد األديان من امللحدين 

القدامى، رافضني بذلك أن يتأقلموا معهم ويرّصون عىل كون الدين لعنٌة عىل املجتمع والحضارة اإلنسانية 

عىل مّر التاريخ.. 

س6 عناوين كتبك تبدو من خاللها جد واثًقا من عدم وجود إله مثل: "اإلله، الفرضية الفاشلة"، "كيف 

أثبت العلم أن اإلله غري موجود"... وغريها، هل بإمكانك إخبارنا عن سبب اختيار هذه العناوين؟ وهل 

هذه مخاطرة؟

أنا فقط أديل بهذه الترصيحات  بخصوص اإلله الذي يلعب دوًرا مهاًم يف الكون؛ كان من املفرتض أن يكون 

قد اُكتشف اآلن من خالل ما يفعله، ولكن لعدم رصد أيٍّ من أفعاله ميكننا أن نستنتج "من دون الكثري" 

من الشك أن هكذا إله غري موجود..

غري  والعلم  فالدين  املشاهدات،  مع  يتناقض  ما  وغالًبا  دليل،   عىل  مبنيٍّ  غري  ألنه  ساذج،  أمٌر  اإلميان 

متوافقني، حيث أن العلم يعتمد عىل األدلة واملشاهدات أما الدين؛ فهو يفرتض وجود قناٍة ملعرفة الحقيقة 

خارج العامل املادي..

َرتها ما تحتويه الكتب.. مل تكن العناوين مخاطرًة أبًدا؛ حيث برَّ

فيكتور ستينغر
يف حوار مع...........

أراء املحاورين تعرب عنهم و ال تعرب عن سياسة املجلة
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س7 لقد دخلت كلية الهندسة يف البداية، وأخذت إجازًة يف الهندسة الكهربائية، ثم توجهت يف الدراسات 

العليا إىل الفيزياء، الكثري من العلامء العظامء قاموا بنفس األمر مثل "ديراك" ، هذا يرفع من فضولنا حول 

السحر الذي يعبق أروقة كلية الهندسة ما الذي جعلك تخطو هذا الطريق؟ 

كلية الهندسة كانت ما بإمكاين االلتحاق به وتحّمل تكلفته، ولكّن الفيزياء كانت اهتاممي األول، عندما 

حصلت عىل اإلجازة بالهندسة كان باستطاعتي التحول إىل الفيزياء للدراسات العليا بجامعة لوس أنجيليس 

كاليفورنيا.

س8 هل قمت بأيّة نقاشات مع املسلمني، وما تعليقك بخصوصهم؟  وما الفرق بينها وبني النقاشات مع 

املسيحيني؟ 

يف الواقع، ال، مل أقم بأّي نقاٍش مع املسلمني ولست مهتاًم بذلك، إنّها مضيعٌة للوقت! بالنسبة   للنقاشات 

مع املسيحيني؛ لقد ناقشت البعض،  مل يكن أيٌّ منهم مهتاًم بنقاٍش عقالينٍّ جاّد،  لقد كانوا يعلمون الجواب 

وفقط يبحثون عن نقاٍط للمجادلة الفارغة.

س9 مثل أيّة أيديولوجية خلقية، اإلسالم يرّوج لفكرة "التصميم البديع" ،نوّد منكم توضيح النقطة التالية 

من وجهة نظر عالرِم. نعلم بوجود مجموعٍة من الثوابت الفيزيائية، التي تُعترب" مضبوطًة بشكٍل دقيٍق 

" كثابت التجاذب الكوين وكتلة االلكرتون وغريهام هذه الثوابت تصف الطريقة التي تعمل بها الفيزياء 

هل ميكن اعتبارها مصممًة ومضبوطة بحيث تسمح لنا بالنشوء واالرتقاء؟ وهل ميكن ملتعضياٍت ذكيٍة أن 

ترتقي يف كوٍن ذو ثوابت أخرى؟

التعقيد بالنسبة للقارىء ، وسيطول رشحه،  باختصار تسميتهم  ثوابت هو  إّن الجواب سيكون شديد 

، وجزٌء من مناذجنا الفيزيائية والرياضية حيث أّن لقَيمها طيٌف واسٌع ميكنها أخذه وتسمح  اخرتاٌع برشيٌّ

بنشوء متعضياٍت ذكية..  

إنها ليست دقيقَة الضبط أو مصممة، يف الواقع ال دليل عل ذلك قد تكون عشوائية وفًقا ملا نعلمه.   

فيكتور ستينغر
يف حوار مع...........

أراء املحاورين تعرب عنهم و ال تعرب عن سياسة املجلة
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س10 الكون يترصف كالساعة الدقيقة الصنع هل ميكن لهذه العبارة أن تكون دليالً عىل صانع أم العكس؟ 

العبارة ليست صحيحًة، إّن الكون عبثيٌّ وعشوايئٌّ، إّن ما قد يظهر من نظاٍم  هو صدفٌة أل أكرث، من بني 

الكثري من العشوائية ال يوجد أّي دليٍل عىل خطٍة أو هدٍف أو تصميم.

س11 إن أراد املؤمنون إثبات وجود إلههم، ما هو الدليل املقبول؟ 

بإمكان اإلله أن يُظهر وجوده لنا  بطرٍق متعددٍة ال حرص لها،  كإجابة الدعوات، أو إظهار حقائق قابلة 

التحقق، ال ننىس أنه من املفرتض أنّه قد قام بإظهار العديد من املعجزات يف املايض – كام تتدعية الكتب 

د اإلله هذا، فإنه حتاًم يختبئ مّنا ماّم يجعل منه إلها  اإلبراهيمية- حيث أنه مل يقم بأّي من ذلك. فلو ُوجرِ

رشيًرا بال شك.  يف الواقع، من الصعب أن نستبعد فكرة اإلله الرشير والذي هو أكرث اتساًقا مع كل اآلالم 

واملعاناة يف العامل من فكرة إله جيد. ولو نظرنا إىل اإلله يف العهد القديم أو يف القرآن لوجدناه بالتأكيد 

إله الرش. 

س12 مبدأ السبيبية نقاش "كاالم")1(  الكوين كان دامئًا أداًة قويًة  يلّوح بها الخلقيون، محاولني إثبات إلههم 

هل هذا النقاش مقبول؟ باألخّص بعد الكشف عن العامل الكمومّي وتكوين نظرية الكم وما يرتافق معها 

من ظواهر مثل تأثري كازميري؟ ما هي الحتمية  والسببية ؟ 

يفشل نقاش "كاالم" يف عدة نواحٍ، أوالً، االنفجار العظيم ال يُعّد رشطًا لبداية كل يشء، ٍ ثانًيا،  ليس كل 

حدٍث له مسبب، مثل الظواهر الكمومية، القفزات الكمومية ، العبوراإللكرتوين الذري والتحلل النووي... 

كلها تحدث من غري مسّبب.

فيكتور ستينغر
يف حوار مع...........

أراء املحاورين تعرب عنهم و ال تعرب عن سياسة املجلة

1- كاالم أو الحجة الكالمية: هي إحدى أنواع الحجج الكونية يف الداللة عىل وجود خالق. وتفرتض هذه الحجة بأن للكون بداية, وبا أنه للكون بداية, فال بد أن يكون هنالك 

أسباباً لبداية وجود الكون, ويتوجب عىل السبب األول بأن يكون الخالق.
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الحتمية تقول أن كل حدٍث  هو نتيجٌة مبارشٌة لحدٍث سابٍق له من غري نتيجٍة أخرى محتملة أّما السببية   

تقول بأنه لحدثني أن يكون أحدهام سَبب اآلخر ، يجب عليهام أن يكونا قريبني  بحيث ميكن للمعلومات 

-و التي تسافر برسعة الضوء - أن تصل بينهام. مبا أن الزمن قابل للعكس اليوجد أي متييز بني السبب 

و املسبب عىل املستوى الدقيق  الكمي  إن خط الزمن  مايض حارض، مستقبل هو نتيجة إحصائية يف 

املستوى الكبري  الكالسييك الذي بدوره يتكون من دقائق - كامت- صغرية بأعداد هائلة

س13 بحٌث صغريٌ خالل االنرتنت سيكون كاٍف لتزويد أي خلقيٍّ مبقاالٍت تحاول تفنيد نظرية التطور، و 

تنقدها بشكل غري علمي. إن أراد أحدهم أن يقوم بذلك بشكل علمي، ما الذي يجب عليه أن يفعله؟

املشاهدات ميكنها تفنيد النظرية، عىل سبيل املثال رمبا تجد أحافري خارج ترتيب الحمض النووي الزمني 

ومختلفة بنائًيا عن الرتتيب التطوري مثل وجود أحافري عظام لألرانب يف العرص البلستوين. 

س14 يزعم الخلقيون بأن عقولهم ليست قادرًة عىل استيعاب كل يشٍء يف الكون وبالتايل ال ميكننا استخدام 

العلم أو املنطق إلثبات وجود اإلله، كيف ترّدون عىل مثل هذ االدعاء؟ وهل فعاًل الفيزياء الحديثة تعتمد 

عىل استيعاب عقولنا وحواسنا للكون؟ 

أوالً، ال ميكنك إثبات أو نفي أّي يشٍء يتعلق بالعامل الواقعي باستخدام املنطق وحده، حيث أن أّي استنتاجٍ  

منطقيٍّ سيكون مبنيٌّ أساًسا عىل مسلّامته األساسية. ثانًيا، بالطبع ميكننا استخدام العلوم إلثبات أو نفي 

وجود إله، العلوم تتعلق باملشاهدات والقياس وكام ذكرت سابًقا هذا اإلله يُفرتض أنه يلعب دوًرا هاًما يف 

الكون مام ينتج تأثريات ميكن مشاهدتها ورصدها.

فيكتور ستينغر
يف حوار مع...........
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أراء املحاورين تعرب عنهم و ال تعرب عن سياسة املجلة

س15 يف كل كينونٍة فيزيائيٍة ورياضيٍة أيًضا هنالك قوانني للحفظ بدونها ليس لهذه الكينونة وجود، اآلن 

لو وجد إله، هل ستكون له قوانني حفظ خاصة بهذا اإلله؟ وهل خضوع هذا اإلله لهذه القوانني ينايف 

القوة املطلقة؟

،  لكننا مل نشهد أيًّا من ذلك، فقوانني الفيزياء  إّن إله مطلق القدرة، عليه تجاوز أّي قانوٍن فيزيايئٍّ أو ريايضٍّ

مل تُخرتق أبًدا بالتايل هكذا إله غري موجود. 

س16 مل يكن هنالك وقٌت لدى اإلله يك يخلق الكون، حيث أن الكون قد أنشأ الزمان نفسه كيف تعلق 

عىل هذه العبارة؟

مفهوم الزمن ، الذي نقرأة عىل الساعات، ليس إال مفهوماً برشياً، و ليس ذا أصٍل فيزيايئ.  إن الزمن- كبعد- 

نشأ من انكسار التناظر يف اإلنفجار العظيم؛ أما القول بأن الزمن كان " صفر" و الكون بدأ من " نقطة 

شاذة"  غري دقيق. حيث أنه النقاط الشاذة ليست إال كيانات رياضية و ليست فيزيائية. مع نظرية الكم، 

يجب أال توجد هكذا نقاط يف الكون.. 

ال يوجد دليل عىل أن الكون الذي نعيش ضمنه هوالوحيد أو ميثل الوجود و حسب...

لقد قدمت يف كتبي منوذج )لفيزيائيني آخرين( يبدو من خالله أن كوننا  أىت بواسطة نفق الكم من حقل 

فراغي غري حقيقي  يف وقت سابق و هذا السيناريو مكتمل متاًما رياضًيا، يف حني أّن هذا ال يثبت أن الكون 

أىت للوجود بالضبط عىل هذا النحو ، فإن املؤمن لديه عبء إثبات أنه ال ميكن للكون أن ينشأ  عن طريق 

السيناريو السابق.. 

فيكتور ستينغر
يف حوار مع...........
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س17 يزعم املسلمون أّن من يقول بأن الكون ليس نتاًجا لخلق كائٍن عاقٍل،  يقتيض عليه القول بأّن الكون 

نشأ بالصدفة املحضة كيف ترد عىل هذا االّدعاء؟ وماذا تعني الصدفة املحضة للفيزيايئ؟

يف الواقع،  ميكن أال يكون قد نشأ "صدفة" ولكنه مل يخلق بشكٍل خارٍق للطبيعة،  ميكنه أن يخلق بشكل 

طبيعي كام يف السيناريو السابق.

الصدفة املحضة تعني حدثًا غري قابٍل للتوقع، مثل رمي الرند يف املايض - قبل نيوتن- كان كل يشٍء  خارٍق 

للطبيعة، ويحدث بترصف اإلله. بعد ذلك أتت امليكانيكا والكهرومغناطيسية  نظرياٍت ناجحٍة يف تشجيع 

فكرة أّن كل يشٍء قابٍل للتنبؤ باملبدأ أو حتمي، ولكن مع مجيء نظرية الكم أظهرت جزًءا من العشوائية 

وعدم التأكد للعامل الصغري، حيث أّن التنبؤية هي نتيجٌة إحصائيٌة  للعشوائية يف العامل الكمومي. 

س18 ما هي املخاطر املحتملة بتدريس خرافة الخلق بداًل من العلم الحقيقي مثل نظرية التطور واإلنفجار 

العظيم؟

غري  من  يحتاجونه  الذي  األحياء  علم  األطباء  سيتعلم  أين  من  األحيائية،  العلوم  لجميع  أسايسٌّ  التطور 

التطور؟ 

املشكلة مع جميع املعتقدات السحرية والتفكري املعتمد عىل اإلميان  أنه مينع املرء من اتخاذ قراراٍت مبنيٍة 

عىل املنطق والواقع عل سبيل املثال، ما فعله جورج بوش عند احتالله للعراق قد قال أن الرب قد أمره 

بذلك، إن كان يوجد أّي سبب للعرب ليكرهوا اإلله فهو ذلك السبب. 

س19 هاوكينج قال مرًة: الفلسفة قد ماتت، هل تتفق معه؟

ال، نحن نحتاج لفلسفة العلوم ملساعدتنا يف معالجة التوافق املنطقي ملا لدينا من معرفة و إعطائها مفهوًما 

إنسانًيا. 
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س20 هل الفلسفة والعلوم يسلكان طريقني مختلفني يف اكتشاف الكون؟ وهل للعلوم ميزٌة عىل الفلسفة 

يف هذا األمر؟

ال يوجد  أية منافسٍة بينهام، لكلٍّ منهام دوٌر مختلٌف عن اآلخر.

س21 ملاذا نحتاج للفلسفة؟

ليك تبقينا صادقني وإنسانيني.

س22 مبدأ األنرثوبية، هل هو مبدأٌ علمّي أو نقاٌش فلسفيٌّ ؟وما هو موقفك تجاه اإلفراط يف استخدامه؟ 

مبدأ األنرثوبية الضعيف بسيط جًدا وبدايئ، نحن مصّممون بشكٍل دقيٍق بالنسبة للكوكب الذي نعيش 

عليه، أّما املبادىء األنرثوبية القوية، فهي غري منطقيٍة و ليس لديها أّي دعٍم ماديٍّ

املراقب  الكمومية هل  للجمل  الكمومية  الحاالت  يف  كبريٌ  دوٌر  للمراقب  أّن  يبدو  الكم،  مبكانيكا  س23 

يربطنا مبا يسمى "الوعي" ؟

املراقب قد يكون حاسٌب آيلٌّ أوجهاز، ال دخل لألمر بالوعي.

أراء املحاورين تعرب عنهم و ال تعرب عن سياسة املجلة
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س24 هل هنالك أسٌس غري ماديٍة للوعي، أم أنه مجرد عمٍل للدماغ ؟

لست أعلم أيّة رضورة  لكينونٍة غري ماديٍة للوعي.

الريايض وقوتها ال   بالفيزياء، جاملها  يهتمون  )إم( جذابٌة جًدا ملن  نظرية  األوتار ومنها  نظريات  س25 

تضاهيان! هل بإمكانها أن تستبدل فرضية اإلله؟

أتنبأ بأن نظريات األوتار ستموت. البيانات من مرسع الهيدرون الكبري بدأت بجعل فروضهم أقل احتامليًة 

مبطابقة التجارب، سأُسعد برؤيتهم يذهبون ألنني ال أرى الكون معقًدا مبستوى نظريات األوتار.

س26 ُذكر يف كتاب التصميم العظيم لهاوكينج  وملوديناو   وسألخصها :: 

» لو أخذنا املنظور الخاص للعامل لسمكة زينٍة يف حوٍض دائري الجوانب، ميكننا مالحظة أن العامل سيأخذ 

شكالً مختلًفا، عىل الّرغم من ذلك، سيكون بإمكان سمكة الزينة نّص قوانني للحركة "لو كانت ذكيًة كفايًة 

طبًعا" ستكون تلك القوانني معقدًة بالنسبة لعاملنا ولكنها مكافئٌة لها «. 

يبدو أنه ال يوجد طريقٌة ملعرفة ما إذا كانت قوانينا تصف الحقيقة املطلقة أو ال، رمبا نحن أيًضا نستقبل 

صورًة مشوهًة للكون، هل متكننا الفيزياء من معرفة الحقيقة املطلقة؟وهل فعالً يوجد ما يسمى بالحقيقة 

املطلقة؟

ال يوجد طريقٌة متكننا  من معرفة ما إذا كانت مناذجنا  لها عالقٌة مبارشٌة بالحقيقة املطلقة "إن وجدت" 

كل القوانني ما هي إال اخرتاعاٍت برشيٍة لنمذجة املشاهدات.. 
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س27 ما مدى قوة واعتامدية الفيزياء الحالية يف وصف الكون؟

إن القوانني تصف ما نشاهده لحّد اآلن، أنها أفضل ما لدينا 

س28 متى كانت أول مرٍة عرفت فيها بوجود ملحدين عرب؟ وهل قابلت أيّا منهم شخصًيا؟

ال، إنها أول مرة أسمع بكم من هذه املقابلة. 

س29 ماذا يُخفي املستقبل بنظرك للملحدين والالدينني العرب؟ 

ال ميكنني التنبؤ ولكني أّخمن بأّن مشواركم سيكون طويالً وصعًبا، اتخذوا الحيطة والحذر.

س30 هل ميكننا مقارنة الوضع العريب  اإلسالمي بالعصور األوروبية املظلمة؟

إن العامل الناطق بالعربية، كان مركزًا للعلم بالنسبة ألوروبا يف عصورها املظلمة، وقد حفظ ونقل العلم 

القديم ولكن الدين تحّداه أيًضا و قد تراجع عندما تنّورت أوروبا بفضل الثورة العلمية. أستطيع رؤية 

بوادر للتحرض والتقدم، ولكن أوروبا وأمريكا ليستا بالرضورة املثل الذي يجب االقتداء به. 
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س31 رسالٌة توّد أن توّجهها للملحدين والالدينني العرب 

ال تهّددوا بشكٍل مبارٍش معتقدات الغري، فقط قوموا بالرتكيز عىل العلم واملنطق وباألخص التفكري الناقد،  

كل هذا ميكنه أن يتّم خارج أطر الدين. عىل سبيل املثال، إن طلب املدّرس من الطلبة مقالة عن التغرّي 

املناخي، عىل املدرس أن يلزمهم بالتوثيق العلمي ملقاالتهم بدالً من اآلراء أو النصوص من منطلق السلطة.

عندما يحرض التفكري الناقد الدين سيتخلخل و يتالىش.

قام باملقابلة ..................

...................... Lisa Renée

..............Alnajafi Atheistic
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املوقع الرئيسي ملؤسسة احلوار املتمدن 
يسارية , علمانية , دميقراطية 

"من أجل مجتمع مدني علماني دميقراطي 
حديث يضمن احلرية والعدالة االجتماعية للجميع" 

http://www.ahewar.org
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Hunger mind

الحديث األول 

عن أيب موىس األشعري ريض الله عنه، قال رسول الله صىل الله عليه وسلم:
»إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إيل كل مسلم يهودياً أو نرصانياً فيقول: هذا فكاكك من النار«. )1(

السهم األول:

 كيف كان اإلسالم ومن اّدعاه وأىت به كديٍن يُظهر أّن فيه قوام الدنيا وصالح اآلخرة كام صّدعوا رؤوسنا، كيف كان دوًما 

حجر الزاوية يف الطائفية والعنرصية، كيف كان يُرّسخ دوًما لعلّو أصحابه وفوقيتهم عىل باقي أتباع الديانات األخرى 

الذي من املفرتض أنه أىت ليتممها ويكمل مسريتها، كيف نضع هذا الحديث يف إطار التفجريات الدموية، والعمليات 

اإلنتحارية التي استهدفت وتستهدف وال تزال كالنار تحرث يف كأل كل مخالٍف ومعارض؟

أّي إلٍه هذا الذي يُكرّس يف شيعته آيات العنرصية والتحريض، ثم يأت ليتشّدق بأّن اإلسالم دين السالم؟

أيّة شيعٍة تلك التي ترى يف نفسها فقط ويف أتباعها األهلية وحق الحياة والتمتع بنعيم الدنيا وحظره بل وتحرميه عىل 

اآلخرين ملجرّد أنّهم يرون يف رسولهم ودينهم ما يجعلهم فوق مصاف البرش، ويا ليت تلك الرتبة أُخذت بأسبقية علٍم أو 

أولوية فهٍم أو بزوٍغ حضاري، ولكن فقط بّجرد أنّك مسلٌم تتبع شيعة ربٍّ غيبيٍّ مشكوٍك يف وجوده تكلم َعىل لسان 

رجٍل بدويٍّ نشأ وترعرع يف الفيايف.

بإسقاط هذا الحديث عىل أرض الواقع ينجيل النبع املسموم، وتتضح منابت الننت والعفن والذي يجني ثاره األبرياء يف 

مختلف دول العامل عىل يد أناٍس تربَّوا ونشؤوا عىل أّن املسيحّي ضاٌل كافٌر، وأّن اليهودّي مغضوٌب عليه، عدّوه وعدو 

دينه.

السهام النارية عىل 
األحاديث القدسية
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رضٌب يف الجذور لقيم املواطنة، تحفيٌز ذهنيٌّ مستمٌر يجعل هذا املدعو باملسلم متحفزاً، مستنفراً، مستعًدا دوًما ليقتل 

ومتعطًشا لسفك الدم من أجل أن يُشبع ملّذاته املجرمة.

إن كان هذا عىل لسان من يدعونه الله الرحمن الرحيم السالم، فليفّس لنا أحٌد تللك الدموية يف ألفاظه، ليكشف لنا 

عن مكنون السادية يف نفس هذا الله والتي تتضاءل أمام نازية هتلر وعنرصية ستالني.

وأخريًا، الصك اإللهي والعفو األبدي لكل من سّولت له نفسه بأن يُعيث يف األرض ظلاًم وفساًدا، محيلها لربكٍة من الدماء، 

فاالعفو مضموٌن، واملغفرة مصانٌة، وكل ما هو مطلوٌب منك أيها املسلم املغيب أن تقتل وتأت برأس من هو مخالٌف لك 

يف دينك، لتفّر من لظى النريان، ولتفز بخمر ولنب الجنة، جنة ربك السادي، مع رسولك املفخاذ الذي احرتف مضاجعة 

النساء.

الحديث الثاين 

عن أيب موىس األشعري ريض الله عنه، أن رسول الله صىل الله عليه وسلم قال: 

»إذا مات ولد العبد، قال الله ملالئكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبتضم ثرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، 
فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك، واسرتجع، فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا يف الجنة، وسموه بيت الحمد«. )2(
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السهم الثاين :

 

 لطاملا كان علم الله األزيل مثار استوقاٍف واستفهاٍم بالنسبة يل، ملؤوا روؤسنا بصفاته الحسنى وسامته العليا، التي كانت 

وما زالت تكشف وتُنبئ عن رعونٍة، صلٍف، ساديٍة، نرجسيٍة، دمويٍة، وسمِّ ما شئت، والتي تنزل هذا الله من مصاف 

اآللهة إىل ما هو أدىن.

ملاذا يسأل الله مالئكته، أَوليس هو من أرسل ملك املوت إىل العبد؟ أَوليس هو من كتب يف علمه األزيل ولوحه املحفوظ 

ميعاد أجل هذا العبد؟

Hunger mind

السهام النارية عىل 
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ثم يكّرر سؤاله بصيغٍة أخرى وكأنه يعاين من الزهامير 

أو البارانويا: »أقبضتم ثرة فؤاده؟«، أتساءل هنا دوًما 

عن موقف املالئكة من أسئلة ربهم وهم األكرث علاًم 

نفسه  والله  اإلسالم  تعبري  حد  عىل  البرش-  بني  من 

إن   - الكامل  الشامل  العام  املحيط  وبعلمه  بربهم 

كان كام يّدعي فعالَم األسئلة؟ وإن كان فعالً ال يعلم 

فكيف نضعه يف مصاف اآللهة؟

بتعذيب  والتلّذذ  السادية  مظاهر  من  آخر  مظهٌر 

اآلخر، يظهر يف طبيعة األسئلة املذكورة يف الحديث، 

مكانة  يدرك  علمه  كُليّة  بافرتاض  الله  هذا  كان  فإن 

الولد يف فؤاد أبيه وذلك بوصفه املذكور بأنه ثرة الفؤاد، فلامذا يكون االختبار دوًما يف العزيز الغايل؟ هل هو العجز؟ 

أم هي الرغبة يف التشّفي واالنعكاس الواضح الّداّل عىل النجسية والطبيعة العفنة لهذا الله؟

َحْمد العبد لله مجرّد ترهاٍت وإشارٍة إىل ازدواجيٍة قّحة، تعكس غشاوة البعض وإغفالهم أو قل تغافلهم عن الطبيعة 

القذرة لهذا اإلله، املشكلة هل الله يعلم دافع العبد هنا يف الحمد؟ هل عن تقى وورٍع فعالً؟ أم عن إستكانٍة وخضوٍع 

وقلة حيلة؟

A.A.M
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ويبقى سؤاٌل آخر، فيَم هذا الجزاء مقابل ما عاناه صاحب املُصاب، يذكرين هنا هذا اإلله با تفعله الحكومات العربية 

يف تعويض أٌس الضحايا، متصورين بسكوتهم أنهم أرضوهم أو أسكتوهم، ولكنهم ال يعرفون أنّه مهام ُدقع من ثن، فلن 

يُكايفء ذلك دمعة أم ٍّمكلومٍة عىل ولدها، أو غّصة أٍب ضاعت فلذة كبده، بسبب رغبة إلٍه موسوٍم بالنجسية.

الحديث الثالث

عن األسود بن سيع ريض الله عنه، أن نبي الله صىل الله عليه وسلم قال: 

»أربعٌة يوم القيامة، رجل أصم ال يسمع شيئاً، ورجل أحمق، ورجل مات يف فرتة، فأما األصم فيقول: رب لقد جاء اإلسالم 

وما أسمع شيئاً، وأما األحمق فيقول: رب لقد جاء اإلسالم والصبيان يحذفوين بالبعر، وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء 

اإلسالم وما أعقل شيئاً، وأما الذي مات يف الفرتة فيقول: رب ما أتاين لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فريسل إليهم 
أن أدخلوا النار، قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسالماً«. )3(

السهم الثالث

تتجىل عظمة اآللهة - إن فرضنا صحة وجودها- بقدرتها عىل تحقيق العدالة، وبوضع األمور يف نصابها الصحيح لتستقيم 

األمور، ولكن هل تجلت العدالة يف ترصف الله هنا؟

لنستدل عليه من كالمه..

1. رجٌل أصم 2. رجٌل أحمق 3. رجٌل مات. 

يف مشهد الحساب، يقّدم كل طرٍف حجته ليبعد عن نفسه العذاب وليقرتب من الفوز بالنعيم، بافرتاض صحة الحساب 

واليوم اآلخر.

قّدم كل رجٍل منهم حجًة منطقيًة ذات داللٍة، من تسبّب يف فقدان سمع األصم؟ من تسبّب يف قصور قدرات األحمق 

الذهنية؟ من الذي قبض روح الرجل؟

ببساطة هذا هو الله، تسبب يف مصابهم ثم أىت ليحاكمهم ويحاسبهم عيل جريرٍة كان هو وحده فقط السبب فيها!

أتذكّر هنا قول املتنبي لسيف الدولة الحمداين:

فيك الخصاُم وأنت الخصُم والحكُم

Hunger mind

السهام النارية عىل 
األحاديث القدسية
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هل سمع منهم؟ هل تكّشف حججهم؟ 

ال، بل مسلسٌل مستمرٌّ من الذاتية والدموية، فريسلهم إىل النار ولهيبها األبدي!

ثم يأت دور الرتزي األعظم لهذا الله -محمد البدوي- لريقع ثوب ربه املخروق فيقول: »لو دخلوها لكانت برداً وسالماً«.

كيف هي ناٌر تلظى بفهوم القرآن تتحول فجأٌة برٌدا وسالًما عليهم؟ 

وإن كانت كذلك، فلامذا مل يدخلهم الجنة مباشًة!

ما الفرق بني هؤالء وابراهيم نبي هذا اإلله والذي كانت النار أيًضا عليه برًدا وسالماً؟

أنتظر اإلجابة من ترزية اإلسالم .

املصادر:

)1(. صحيح مسلم: 104/8: ورواه ابن ماجة: 1434/2 عن أنس، وزاد يف أوله )إن هذه األمة مرحومة عذابها بأيديها(، وروى السيوطي نحوه يف الدر املنثور: 251/5 عن ابن أيب 

حاتم والطرباين، ومجمع الزوائد: 95/7، وقال: رواه الطرباين وفيه سالمة بن رونج وثقه ابن حبان وضعفه جامعة وبقية رجاله ثقات، ويف أحمد:407/4 و408 و391/4 و398 و402 

و410 برواياٍت متعددة.

)2(. رواه الرتمذي وقال : حديث حسن، الكتاب: رياض الصالحني، املؤلف : اإلمام النووي، الناش: املكتب اإلسالمي – بريوت، تحقيق: محمد نارص الدين األلباين، عدد األجزاء : 1، 

رقم الصفحة 362.

)3(. الراوي: األسود بن سيع، املحدث: ابن القيم، املصدر: أحكام أهل الذمة - الصفحة والرقم: 2/1139، خالصة حكم املحدث: إسناده صحيٌح متصل.

http://www.youtube.com/user/fiberoty?feature=watch

https://www.facebook.com/theblackducks

https://twitter.com/eskandarany

برنامج حواري عىل اليوتيوب تدعم بعض حلقاته شكة 

Google ، يهدف بالدرجة األوىل إىل إجراء الحوار مع 

امللحديني والالدينيني املرصيني ، واملتحدثني منهم للغة 

العربية من ُمجتمعاتنا يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ، 

فكرة وتنفيذ اسامعيل محمد
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ال أريد إثبات وجود الله 

إّن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شور أنفسنا ومن سيّئات أعاملنا.

فإّن هذا املوضوع كنت قد كتبته عىل أوراٍق منذ مدٍة، ومل أُرِْد كتابته حتّى يكتمل، لكّن الوقت ضيّق ، وأحببت أن 

أستغّل هذه الفرصة ألشككم يف هذه الحفلة الفكرية .

العنوان صحيٌح هذه املرّة، أنا فعاًل ال أريد أن يثبت يل أيُّ شخٍص وجود الله " تعاىل "، فمسألة أدلّة وجود الله، وتربيرات 

املسلمني " املبتذلة " يف تربير غياب الله "امللحوظ " ! .

بخربت معهم وجّدت أّن املؤمنني قد " طّوروا " مناعًة خاصًة متطورًة، ضد التّساؤالت العقلية املنطقية التي تتعلق بوجود 

الله ) بالرغم مْن أنّهم ينكرون التّطور (، وجّهزوا لهذه املطالبات بتربير اختفاء الله " بشكٍل غامٍض "، أجوبة ُمَقْولبًة 

مسبًقا، جاهزًة لالستخدام الفوري ) دون طهي ! (.

يف الحقيقة بينام يعتقد املؤمن أنّه يقّدم جوابًا، فهو يف الواقع يقّدم "ال جواب"، أجوبٌة ال تقّدم تفسريًا وال تعلياًل وال فهاًم 

وال حتّى استيعابًا، أجوبًة ُمَقْولبًة جاهزًة متعفنًة حفظناها عن ظهر قلب.
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- الله خارج املكان .

- الله خارج الزّمان.

- الله الخالق ال يحتاج لخالٍق.

-  الله غري مادٍي.

- الله ليس طاقًة.

- الله ال يتغري.

ملاذا هي " ال جواب؟!" .

ألنّها محاولٌة بائسٌة لتهريب ذلك اإلله املوضوع تحت مجهر العلم ليختربه، ِمْن أيِّ صفٍة ميكن للبرش التّحقق من صحتها 

!، بل وأصبح لديهم مبدأٌ، أنّك مل وال ولن تستطيع فهم أو إدراك كُْنَه اإلله،  أو أيُّ شٍء يتعلق به، مهام فعلت؟!.

أساليب هذا التّهرّب تتقدم وتتطور طرديًا مع تقّدم وتطور العلم واملعارف البرشية، كمثاٍل سوف نأخذ صورًة لإلله يف 

ا، ال تتجاوز ما يستطيع اإلنسان رؤيته بعينه املجرّدة  عرص محّمٍد، عندما كانت املعارف عن العلم والكون محدودًة جدًّ

وسامعه بأذنه وملسه بيديه.

الله يف عرص محّمٍد كان.

-  يعيش يف الّسامء الّسابعة ) بضعة آالٍف من الكيلومرتات من سطح األرض( .

-  يجلس عىل كريٍس مادٍي كبريٍ، حتّى إّن محّمًدا وصف حجمه 'للمؤمنني به' !.

-  محصوٌر يف مكاٍن محّدٍد، ) فوق العرِش بجانب املالئكة، فوق الّسامء الّسابعة، الجّنة، ِعلِيون  وقصة اإلساء واملعراج(.

-  ينزل يوميًا إىل الّسامء الّدنيا، طبعا ينزل إىل الّسامء دون أّن يرتك عرشه. ) رّبا أنّه يحمله معه (.

-  الّشمس تسجد تحت عرشه، ) البد أّن عرشه يصبح حاًرا جًدا (.

-  لديه يدان اثنتان كلتاهام ميني ، له وجٌه، يضحك، يغضب، يفرح ويحزن ... الخ.

ا،  هذه الّصفات كانت صفاٍت حقيقًة ماّديًة، مل يتفلسف محّمٌد فيها وال أحٌد من أتباعه، هذه الصفات كانت مقبولًة جدًّ

باملناسبة إىل أعرايٍب يف القرن الّسابع !.

مل يتفلسف أحٌد وقال إّن الله خارج املكان أو خارج الزّمان ، ماّديُة الله أو طاقته، ثباته أو تغريه، أو أيَّ شٍء من ذلك 

القبيل ..

السؤال ملاذا مل يحدث ذلك؟! : ألنّهم كانوا متخلّفني علميا ، مل يصل مستوى تفكريهم البدايئ إىل فهم أو نقاش هكذا 

أموٍر، بل كان محّمٌد يقول من أتته هذه الوساوس ) التّساؤالت املنطقية (، ليستعْذ من الّشيطان ) الفكر ( وليغلْق عقله 

حتّى إشعاٍر أخر !.

ال أريد إثبات 
وجود الله
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ماالذي حدث بعد ذلك؟! :

عندما دخلت الّشعوب " غريالعربية " يف اإلسالم درسوه وتفقدوه ، وبحكم خربتهم يف الفلسفة وعلوم الكالم، تبّحروا يف 

الّنصوص " املقدسة "، وتفاسريها وحاولوا الخروج بفهٍم شامٍل لاَِمِهيَِة اإلله وصفاته !.

بسبب مطاطية اآليات وعدم فهم القرآن من ِقبَِل أتباع محّمٍد أثناء حياته، دخل املسلمون يف متاهة الِفرَق ، التي آلت 

بهم إىل حروٍب طاحنٍة، ال تزال مشتعلًة مذاك الوقت.

رصاعاٌت حصدت آالف األرواح وظهرت بسببها الِفرَق اإلسالمية املتناحرة، والعجيب أّن جميعهم يّدعي الّصحة املطلقة 

استنادا إىل القرآن والّسنة  !!!.

Abu Zaaky

ال أريد إثبات 
وجود الله

الفئة  ومغلوبًا،  غالبًا  أنتجت  الحروب  تلك 

التي انترصت يف تلك املعارك الّدموية فرضت 

وجهة نظرها عىل املغلوب، وأصبح املغلوب 

نكرًة ال وزن له وأفكاره خبيثٌة ال أساس لها 

من الّصحة !.

الّصفات،  من  كثريٍ  يف  االختالف  من  بالّرغم 

قبل  من  عليه  ُمجمًعا  كان  بعضها  أّن  إال 

قرٍن،   13 عىل  تزيد  ملّدٍة  جميًعا،  املسلمني 

بداية  لفرتِة  اإلسالم،  أدبيات  من  وأصبحت 

ظهور العلم والطّرق العلمية والتّكنولوجيا ) 

قبل 70عام (.

يف هذه الـ 70عام مل يعد البرش هم البرش، 

من  املتقدمة  املرحلة  هذه  تُْذكَر  وسوف 

كام  تاّما  ـ  تاريخٍي  كحدٍث  البرشي  التّطور 

أفراد  من  ِقرٍد  أَوَّل  استخدَم  لحظَة  ُخلَِّدت 

A.A.Mالقردة العليا " أداًة " ليحّل بها مشكالته !.
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زيادة  هائٍل يف  وباضطراٍد  وما حولنا،  ألنفسنا  الّنظري  منقطع  وفهٌم  والكون،  الفضاء  أغوار  وتقنيٌة، وسرب  علميٌة  ثورٌة 

املعارف البرشية أّدت إىل إعادة مفهوم اإلله إىل الواجهة، وتحت املجهر يف ضوء العلم واملعرفة الجديدة !.

املفاجأة، أّن صفات الله سقطت الواحدة تلو األخرى مثل أحجار الدومينو.

الهجوم املضاد

املؤمنون لن يهزموا بسهولٍة، الطّريق مازال طوياًل، وقوة اآللة الّدينية مازالت تحتفظ بتأثريها عىل الّناس، هذه اآللة 

الّدينية استطاعت استخدام العلم يف قولبة إجاباٍت جديدٍة ، ترّبر اختفاء ذلك اإلله الخرايف، وتبّدل صورة اإلله 180 

درجة، وأصبح اسم الله يُْقرَن بأبحاٍث علميٍة ونظرياٍت ، رغم أنّها بريئٌة تاًما من الله !.

برصاحٍة أرفع قبّعتي للمؤمنني الذين قاموا بجهٍد جبّاٍر، إلخراج سلسلَة أجوبٍة متامسكٍة وصفاٍت جديدٍة لله تجعل من 

املستحيل اخرتاقها، ألنّها ببساطٍة تجعل الله يف مكاٍن ال ميكن الوصول إليه بأيِّ طريقٍة علميٍة.

البنية املنطقية لحججه تّم مراجعتها مئات بل آالف املرّات من قبل أناٍس متخصصني وواعني ملا يقومون به، حتّى أنّه 

أصبح هناك قسٌم متخصٌص بتحسني تلك املنظومة املنطقية با يعرف بأدبيات ) رّد الشبهات  !!(.

" يكذبون ليك يروا اإلله جميال "

عبدا لله القصيمي

يف هذا املوضوع ، لن أناقش وجود الله من عدمه ، ولن أخوض يف صفاته، التي جعل املؤمن بها إلهه مخفيا متخفيا 

خارج الزّمان واملكان ال يتفاعل وال يتغري.

ما الذي سوف أناقشه ...

الجّن ) با فيهم الّشياطني ( واملالئكة !.

ملاذا؟

ألنّه بالّنسبة يل ال يختلف وجود الّشيطان عن وجود املالئكة عن وجود الّروح عن وجود الله  .

كلهم غري موجودين .

Abu Zaaky

ال أريد إثبات 
وجود الله
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ما املختلف إًذا يف هذا الطرح؟.

الجّن واملالئكة، عىل عكس الله ال تحمل صفاته ) التي اخرتعها له املؤمنون به(.

أوال املالئكة:

مخلوقٌة، ليست بخالٍق.

-  ماديٌة، مخلوقٌة من نوٍر.

-  تحيا وتوت، ليست خالدًة.

-  ليست خارج الزّمان.

-  ليست خارج املكان.

-  محدودُة القدرة ) فيزيائيًا، عقليًا وماديًا (.

-  شكلها موصوٌف بدقٍة يف االحاديث، 600 جناٍح واملسافة بني االجنحة.

-  أماكن تواجدها معروفة، حول اإلنسان أكرث من 10 مالئكٍة، مالزمٌة له يف كّل األوقات ، تطوف حول الكعبة !.

-  تتفاعل مع البرش بشتّى الحواس.

ثانيا الجّن:

-  مخلوقٌة، ليس بخالٍق.

-  ماّديٌة ، مخلوقٌة من ناٍر.

-  تولد وتوت وتحيا وتتكاثر وتتزوج.

-  ليست خارج الزّمان.

-  ليست خارج املكان.

-  محدودة القدرة) فيزيائيا، عقليا وماّديا (.

-  لهم حضارٌة وثقافٌة ولغٌة وديٌن وِفرٌَق ومذاهٌب.

-  لهم بيوٌت يسكنوها وأماكن تواجدهم معروفٌة.

-  يأكلون الطّعام، وأكلهم معروٌف ) عظاٌم وبَْعرُحيواناٍت (.

-  يتفاعلون مع البرش بشكٍل كبريٍ )وسوسٌة، سحٌر، مسٌّ و تَلَبٌُّس باالنسان(.

املطلوب

إّن كانت املالئكة والجّن موجودين حقا، مثلام الله ، فيجب أّن يوجد دليٌل ماّدٌي عىل وجودهم ، دليٌل يستطيع أيُّ 

شخٍص يف أيِّ وقٍت أّن يتحقق منه، بشكٍل ال يدع مجااًل للمشككني، خصوًصا أّن كالم الله صحيٌح 100% وال نخىش فشل 

A.A.M

A.A.M
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التّجارب أو األبحاث مثال.

ا إىل وجود تلك  لكّننا نتساءل ، ماهي األدلّة املادية والعلمية واملنطقية املوجودة، التي تشري ولو بشكٍل طفيٍف جدًّ

الكائنات املزعومة؟!.

بالّرغم من أنّها تعيش بيننا وحولنا وتتفاعل معنا؟!.

ا، حتّى الله شخصيًا  ا وغامضًة جدًّ ملاذا ال يتّم الكشف عن وجودها بالّرغم من قدرة العلم الكشف عن أشياء دقيقًة جدًّ

مل يكن يعرف بوجودها) الجراثيم ، املوجات الكهرومغناطيسية (.

ل إىل اليوم أيَّ تأثريٍ مزعوٍم لتلك الكائنات، أو تداعياِت وجودها؟. ملاذا مل يَُسجَّ

ملاذا يستطيع " الّديك " و"الحامر" أّن يروا أو يكشفوا وجود تلك الكائنات، بالّرغم من بساطة تركيب نظام البرص لديهام 

مقارنًة باآلالت الّدقيقة التي اخرتعها اإلنسان التي تكشف الّس وأخفى؟!.

تحذيٌر من سيحاول إيجاد عذٍر لّربه ، بحكايِة أشّعٍة فوَق بنفسجيٍة وتحَت حمراٍء، سوف يضع نفسه يف موقٍف محرٍج 

ا . جدًّ

ملاذا اختار الله ، لتلك املخلوقات الخرافية االختفاء الكامل ، لدرجة أّن كثريًا من البرش ، أخذوا يشكون يف وجودها من 

عدمه؟!.

حيث يصل التّخفي واالختفاء إىل درجة عدم الوجود ، بالنسبة لله كامهي ملخلوقاته العجيبة ) جنٌّ ، مالئكٌة ( ؟.

قد تحاول بشكٍل أو بأخر أخي املؤمن أّن " تعذر " الله  بسبب تّخفيه عن أعني العلامء " الحاسدين "، وعن عبيده " 

التافهني "، قد تجد أعذاًرا لغموضه وطرقه الّسحرية امللتوية؟!.

لكن ما هو عذر الله يف استخدام نفس تكتيكات التّخفي ) التي يتقنها الله بشكٍل كبريٍ (، للمحافظة عىل مخلوقاته 

الخرافية من أعني " املتطفلني  " !.

ما الذي يحاول الله إثباته من خالل حركاته الّصبيانية تلك، بجعل كل ما يتعلق به أو بخلوقاته العجيبة يبدو وكأنّه 

غري موجوٍد؟!

برصاحٍة رغم أّن املسلمني دائًا ما يصفون قريًشا وأهل مكٍة قبل اإلسالم بالجهل، إاّل أنّني كلاّم قرأت تساؤالتهم واألدلّة 

التي طلبوها عىل صدق نبوة محّمٍد أرى أنّهم كانوا أعقل من الجهلة الذين هرعوا كالقطيع وراء محّمٍد.

ا كَِبريًا"–الفرقان 21 . "َوقَاَل الَِّذيَن اَل يَرُْجوَن لَِقاَءنَا لَْواَل أُنْزَِل َعلَيَْنا الَْماَلئَِكُة أَْو نََرٰى َربََّنا لََقِد اْستَْكرَبُوا يِف أَنُْفِسِهْم َوَعتَْوا ُعتُوًّ

هل كان هؤالء الجهلة يطلبون الكثري ... ؟!.

هل كان الله سيخس شيئًا إّن فعل ذلك؟!.

إّن كان الله فعاًل يحّب البرش ويريد لهم الّصالح ويريد أّن يدخلهم الجّنة، فهل هذا كثرٌي يف مقابل عتق كّل البرشية من 

الّنار؟!.
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هل تعلمون ماذا جاوب محّمٌد َمْن طلب منه إنزال املالئكة؟؟!!.

"يَْوَم يََرْوَن الَْماَلئَِكَة اَل برُْشَٰى يَْوَمِئٍذ لِلُْمْجرِِمنَي َويَُقولُوَن ِحْجرًا َمْحُجوًرا" – الفرقان 22  

نعم الله سوف يجعلك ترى املالئكة، لكن عندما يسوقوك إىل نار جهّنم؟!.

باملناسبة، الله مل يعرتض بل وبادر من تلقاء نفسه بإنزال آالف املالئكة، لنرصة محّمٍد يف حربه الّدموية !.

ومل ميانع الله من إنزال جربيل عىل محّمٍد ليقوم بتمثيل مسحياٍت هزليٍة عىل صورِة دحيَة الكلبي !.

ملاذا يا الله ملاذا؟ .

؟
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كانت مادة القرآن والرتبية اإلسالمية جزًءا من املقرر الذي فرض عيلَّ يف املدرسة اإلبتدائية والثانوية، حفظت الكثري من 

النصوص القرآنية وأجزم أنني مل أكن أعلم ما تعنيه معظم هذه السور, حتى قصارها, فام الذي يعرفه تلميذ الصفِّ الثاين 

اإلبتدايئ ذو السبع سنواٍت عن إيالف قريش وعن رحلتي الشتاء والصيف؟ وما هو العلق؟ ومن هم النفـّاثون يف العقد؟ 

لقد تت تربيتنا يف هذه املدارس عىل أال نجادل – ويف بعض األحيان ال نسأل أساًسا - يف أمور الدين وكانت هذه نقطٌة 

أمل اخلطيب

 ،indoctrination التلقني  عملية  من  أساسيٌة 

فينشأ وينضج املسلم وهو يقرأ أيات القرآن دون 

أن يفهم معناها أو يعلم أسباب نزولها، ومع ذلك 

عبئ  ويضع  مصداقيتها  يف  للحظٍة  ولو  يشكُّ  ال 

عىل  والتقّص  والبحث  األعذار  وإيجاد  التفاسري 

فئٍة مختصٍة من الّناس لتضع له منهاًجا يُقيم عليه 

يعينه  ما  بالفعل  هو  هذا  ولربا  بأكملها،  حياته 

اإلميان.

مدرِّيس  وجه  تعابري  قراءة  عىل  قادرًة  كنت  لقد 

إخفاءه  محاولني  بحرٍج  يلوِّحون  وهم  القرآن, 

اإلجابة، وتختفي  ية يف محاولة  الجدِّ بنظراٍت من 

اإلبتسامة عىل محيّاهم حني أسألهم عن املقاطع 

الغريبة التي تبدأ بها بعض السور مثل: "كهيعص" 

و"حم" و"املص"، عىل الرُّغم من أنَّ اإلجابات كانت 

متشابهة – وهي التذكري بأنَّ القرآن نزل بحروٍف 

عربيَّة - ولربا كانت إجابًة مقنعًة لهم، لكّنها مل 

تكن مقنعًة بالنسبة يل.

من األمور اإليجابية التي يحصل عليها امللحد, أنه يطّلع عىل شتى األراء وشتى املصادر دون أن يتوقع أي عقوبٍة إلهيٍة 

نتيجة قراءته، وبإمكانه أن يبني قناعاته بحريٍة شخصيٍة مطلقٍة وفق أيِّ قراءٍة كانت، وبإمكانه أيًضا أال يبني قناعة 

مطلقـًا, فاإللحاد يقوم أساًسا عىل عدم اإلقتناع )بحسب التعريف(، وبطبيعة الحال بعد تريك للدين – إستفاقتي أو رِدَّت 

ية يف تفسري الطاّلسم القرآنية التي بدأت بها 29 سورة من القرآن. إن شئتم- حصلت عىل هذه الحرِّ

 أريد أن أكل النفاثات

يف العقد

A.A.M
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حروٌف مبهمة

توجد يف بداية 29 سورة من القرآن حروٌف مفردٌة أو مجموعات حروف, يعتربها الرتاث جزًءا من الوحي اإللهي املنزل، 

وهي التالية:

الر: يف مطلع سورة يونس, سورة هود, سورة يوسف, سورة إبراهيم, سورة الحجر.  •

امل: يف مطلع سورة البقرة, سورة ال عمران, سورة العنكبوت, سورة الروم, سورة لقامن, سورة السجدة.  •

املر: يف مطلع سورة الرعد.  •

املص: يف مطلع سورة األعراف.  •

حم: يف مطلع سورة غافر, سورة فصلت, سورة الزخرف, سورة الدخان, سورة الجاثية, سورة األحقاف.  •

حمعسق: يف مطلع سورة الشورى.  •

ص: يف مطلع سورة ص.  •

طس: يف مطلع سورة النمل.  •

طسم: يف مطلع سورة الشعراء وسورة القصص.  •

طه: يف مطلع سورة طه.  •

ق: يف مطلع سورة ق.  •

كهيعص: يف مطلع سورة مريم.  •

ن: يف مطلع سورة القلم.  •

يس: يف مطلع سورة يس.  •

مة إىل مشاهري القرن  بذل املسلمون الكثري من الجهد للكشف عن سِّ هذه الحروف, ويرجع كثرٌي من التفاسري املقدَّ

الثاين الهجري، لكن أحاديثهم شأنها شأن الروايات التفسريية بجملها عرضٌة للشكِّ املُلح كونها من وضع الالحقني لتكون 

تصديًقا ألرائهم الخاصة, مام يدفعنا إىل اإلعتامد يف نقدها عىل أسباٍب مضمونيٍة فقط.

ال أستطيع تقديم كلِّ التفسريات اإلسالمية هنا لكرثتها, ولكن سأقدم مجموعًة مختارًة من األمثلة الجديرة باإلعتبار, إذ 

ميكن تقسيمها إىل مجموعتني كبريتني:

أمل اخلطيب
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املجموعة األوىل: تعترب الحروف مخترصاٍت لكلامٍتٍ أو جمل, وذلك كام ييل:

الر: أنا الله أرى )1(.  •

امل: أنا الله أعلم,الله لطيف مجيد )1(.  •

املر: أنا الله أعلم وأرى )2(.  •

املص: الله الرحمن الصمد, املصور, أنا الله أفضل, أنا الله الصادق, أمل نرشح لك صدرك )1(.  •

حم: الرحمن الرحيم )1(.  •

حمعسق: الرحمن العليم القدوس الطاهر )1(.  •

ص: صدق الله, أقسم بالصمد الصانع الصادق, صاد يا محمد عملك بالقرآن, صاد يا محمد قلوب العباد )1(.  •

طس: ذو الطول القدوس الرحمن )1(.  •

طسم: ذو الطول القدوس الرحمن )1(.  •

طه: ذو الطول )1(.  •

ق: قاهر, قادر, قيض األمر, أقسم بقوة قلب محمد, قف يا محمد )1(.  •

كهيعص: كاف هاد أمني عزيز صادق, كريم هاد حكيم عليم صادق, امللك الله العزيز املصور, الكايف الهادي    •

العامل الصادق, كاف هاد أمني عامل صادق, انا الكبري الهادي عىل أمني صادق )1(.  

ن: الرحمن, نور, نارص, الحوت )1(.  •

يس: يا سيد املرسلني )1(.  •

أمل اخلطيب

كام يبدو, تتحرك كل هذه التفسريات يف مجاٍل غري 

محدود، فأيُّ كلمٍة قابلة لتخترص بحرٍف أو أكرث من 

حرف وبنتهى الحرية, وبهذه الطريقة يغدو تفسري 

الوحيد  التفسري  رصف،  عبٍث  محض  املخترصات 

املقنع هو "ن" تعني "الحوت", ذلك ألن "ن" – نون 

التي  الشاملية  السامية  اللغات  يف  الحوت  تعني   –

يُذكر  السورة  نفس  ويف  العربية,  اللغة  إىل  إنتقلت 

يونس املدعو "صاحب الحوت" )القلم: 48(, ويدعى 

أو  إسٍم  نوًعا من  "ن"  تكون  فقد  النون"،  "ذو  أيًضا 
A.A.Mعنواٍن لسورة القلم.)3(
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املجموعة الثانية: يسود فيها إتفاٌق عىل أن الحروف ليست إختصارات، 

وتختلف وجهات النظر إختالفًا شديًدا يف تفسريها حني تخرج عن اإلختصارات:

الحروف هي أسامٌء سيٌة للنبي ال ميكن تفسريها، ففي كتاب "اإلتقان يف علوم القرآن" يذكر السيوطي أمثلًة    .1
عليها، مثل: "طه" و "حم" و "يس".)1(  

الحروف أسامٌء سيٌة للسور ال ميكن تفسريها أيًضا, كام يذكر كتاب السمرقندي: "طس" و "حم" و "يس".)4(  .2

الحروف أسامٌء سيٌة لجباٍل أو بحاٍر أو ألماكن أخرى ميتفايزيقية وال ميكن تفسريها أيًضا, واألمثلة عىل هذا    .3

يذكرها السيوطي يف نفس كتابه السابق: "حمعسق" و "ق" )وهو جبٌل يحيط باألرض( و "ص" وهو بحٌر يوجد  
عليه عرش الرحمن وينبعث فيه املائتون.)1(  

هذه الحروف تساعد عىل التنبه, فإّما لتوجه اهتامم النبي - الكثري املشاغل- إىل صوت جربيل, أو إلدهاش    .4
املستمعني إىل النبي فيصغوا إىل األيات بطريقٍة أفضل.)5(  

تشهد الحروف عىل أن الوحي ُدوِّن باألبجدية العربية املعروفة واملفهومة عموًما, وإختيار هذه الحروف ليس    .5
بال معنى, فهي مًعا تشّكل نصف األبجدية )14 حرفًا(.)4(  

الحروف فواصٌل بني السور.)1(  .6

كام يبدو للمتأمل, ال تقوم املجموعة الثانية عىل أساٍس راسخ, شأنها يف ذلك شأن التفاسري األخرى اإلعتباطية التي تزعم 

بانها إختصارات، يُضاف إىل ذلك السؤال التايل: ملاذا بدأت 29 سورة فقط بحروٍف مبهمٍة كهذه وليس غريها من السور؟

أراء املسترشقني

أما من جانب األبحاث الغربية, فقد ساهم املسترشقون يف تحقيق تقدٍم يف هذا الصدد، ومن أهمهم:

ثيودور نولدكه Theodor Nöldeke: مسترشٌق أملايٌن ولد عام 1836 يف هامبورغ, أتقن العربية والعربية     •

والسيانية, حصل عىل الدكتوراه يف تاريخ القرآن, وله كتاب "تاريخ القرآن" يف ثالثة أجزاء.  

أُوتو لوث Otto Loth: مسترشٌق أملايٌن ولد عام 1844، تتلمذ وعمل عىل يد املسترشق هاينيش لربخت     •

.Heinrich Leberecht Fleischer فاليرش  

أمل اخلطيب
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هارتفيش هريشفلد Hartwig Hirschfeld: مسترشٌق أملايٌن درس وتعمق يف األدب العريب وحصل عىل درجة    •

الدكتوراه فيه.  

هانس باور Hans Baur: مسترشٌق سويدٌي ولد عام 1878 وتويف عام 1937، كان محرًرا يف موسوعة اإلسالم.  •

إدوار غوسينز Eduard Goossens: مسترشٌق أملايٌن درس القرآن وتأثر بأبحاث أوتو لوث وثيودور نولدكه    •

حول القرآن وله دراسٌة مهمٌة حول هذا املوضوع.  

الحروف مخترصات:)6(

اتفق بعض املسترشقني مع املصادر اإلسالمية يف كون هذه الحروف اختصاٌر لكلامت، ولكنهم إختلفوا يف إمكانية تحديد 

إختصار ماذا، فإنطالقًًا من اللمحة التي يقدمها الطربي يف مقدمة تفسريه حول معاين الحروف الغامضة, وخاصًة بسبب 

التفسري الذي يأت به عكرمة بأن املخترصات الثالثة "الر" و"حم" و"ن" مًعا تؤلف كلمة الرحمن)7(, يلمح املسترشق أُتو 

لوت بأن تكون مخترصات فعالً ولكنه يؤكد عىل عدم إمكانية تحديد الكلمة الكاملة التي تخترصها, فعىل خالف املصادر 

اإلسالمية قد تكون "املص" يقصد بها الرصاط املستقيم و"ص" رصاط و"ق" قرآن، ويردُّ "طه" و"طسم" وحتى "يس" إىل: 

"ال ميّسه إال املطهرون" و"عسق" إىل "لعل الساعة قريب" الواردة يف نفس السورة. 

تشهد هذه التفسريات إىل ذكاء صاحبها ولكنها إعتباطيٌة حالها حال التفسريات اإلسالمية, لدرجٍة تنعنا من أخذها عىل 

محمل الجد.

تصوٌف يهودي:)8(

وجاء أيًضا أوتو لوت بتفسريٍ آخر, إذ يقول: ال أستغرب أن يكون محمد نفسه قد إخرتع إشاراٍت كهذه، فقد كان معروفًا 

بعشقه للغريب والغامض، وبا أن السور املعنية باألمر تنتمي إىل الفرتة املكية املتأخرة أو املدنية املبكرة, التي كان بها 

محمد قريٌب من اليهود فقد تكون الحروف مأخوذٌة عن التصّوف اليهودي.

ومل يلَق رأي لوت هذا الكثري من اإلستحسان يف بادئ األمر, فعىل الرغم من عدم معرفة الباحثني أنذاك لعمر التصوف 

بالتحديد، إال أنه اعترُب عىل األرجح أحدث عهًدا من القرآن بقرون، ولكن أشارت بعض الدراسات مؤخرًا إىل إمكانية 

وجود بداياٍت للتصّوف والقباال اليهودية kabbalah يف سننٍي قريبٍة من بداية الدعوة املحمدية وتظهر عليها نفس 

الطابع الذي تحمله هذه الحروف.)9(  

أمل اخلطيب
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الحروف عالمات ُملُكّية:)10(

يتأسف نولدكه يف الطبعة األوىل من كتاب تاريخ القرآن - التي تقدم بها للحصول عىل درجة الدكتوراه – ألنه مل يتمكن 

أحد بعد من التوصل إىل نتائج مرضية حول معنى هذه الحروف، ويؤكد نولدكه عىل أن هذه الحروف ليست من وضع 

محمد بنفسه, فمن املستغرب أن يضع النبي يف بداية السور التي تخاطب عامة الناس طالسم غري مفهومة كهذه, ولكن 

وضعها جامعوا القرآن لإلشارة إىل ُملُكيّة ownership السورة يف أول جمع قام به زيد بن ثابت, وصارت فيام بعد جزًءا 

من السورة, نتيجًة لإلهامل ال غري.

ويتابع أن ما يؤكد ذلك هو أن مجموعة من السور املتوالية, التي نشأت يف أوقات مختلفة تبدأ بإشارة "حم", ما يدفع 

إىل الظن بأن هذه السور نسخت عن نسخة أصلية كانت تحتويها بالرتتيب نفسه وتشري "حم" إىل "محمد". ويف هذه 

الحالة تشري بقيَّة الحروف إىل ماليك النسخ, أي أن "الر" قد تشري إىل الزبري, "املري" تشري إىل املغرية و"طه" تشري إىل 

طلحة, و"حم" تشري إىل عبد الرحمن, أما يف "كهيعص" فقد يشري الحرف األوسط إىل "بن" والحرفني األخرين إىل "العاص" 

خصوًصا وأن تنقيط الحروف جاء بعد جمع القرآن.

أمل اخلطيب

مام يدعم رأي نولدكه هو أن التفسريات اإلسالمية مل توجد إال بعد مرور ما يتجاوز القرن عىل موت محمد، فمن املعقول 

أن يكون قد أصابها اإلهامل يف تلك الفرتة، ومام يدعمه أيًضا هو إعتامد الحفظ اللفظي عىل تناقل القرآن بني األجيال 

أو بني القبائل، فقد تكون هذه الحروف قد تم تحفيظها ألجياٍل مل تكن تعلم معناها ونقلتها هي بدورها ألجياٍل أخرى 

حتى صارت تُلفظ كجزٍء من نص السورة نفسها.
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وقد القى رأي نولكه هذا قدًرا كبريًا من اإلستحسان, وأكّد عليه باحثون آخرون وأيدوه بدافع أن هذه الحروف ال توجد 

إال يف بداية السور وال تشكل باألصل وحدًة متكاملة، ولكن هذا التفسري يواجه صعوبًة يف تفسري املقاطع األطول مثل 

"حمعسق" و "كهيعص" ال ميكن التغلب عليها بسهولة.  

لفظ الحروف عىل مسمع األُمي)11(

وعىل الرغم من اإلستحسان الذي القته أراء نولدكه لكنه سحبها الحًقا وإتفق جزئيًا مع أراء لوت حيال هذا املوضوع، 

وعربَّ عن ظنِّه بأن محمًدا أراد من هذه الحروف اإلشارة بصورٍة معينٍة إىل األصل الساموي للقرآن، فال بد من أن لفظ 

حروفًا كهذه – قاف, سني, راء - كانت ذا وقع مهم يف أذن رجل, أي محمد, مل يتعرف عىل الكتابة اال بقدٍر بسيٍط جًدا 

فأبدى إعجابه فيها, وأختلف وقعها لديه عن وقعها يف أذاننا نحن من تعرَّفنا عليها منذ نعومة أظفارنا، وأراد أن يثبت 

أنَّ القرآن منزٌل من الله بلفظ الحروف التي قد ال يعلمها إال من يعلم الكتابة، ولكن هذا الرأي الجديد يفرتض قدًرا من 

أمية النبي قد ال يتفق معه البعض.

هرشفيلد يعود إىل رأي نولدكه)12(

يف آخر فصٍل من كتابه، قام املسترشق األملاين هرشفيلد بتبني تفسري نولدكه من جديد مع إجراء تعديٍل عليه, إذ يتطابق 

بحسبه كل حرٍف مفرٍد من املخترصات وإساًم معيًنا، وهو يتوصل إىل املطابقات التالية:

ال = ال التعريف.

م = املغرية.

ص = حفصة.

ر )أو ز ألن تنقيط الحروف مل يكن موجوًدا يف ذلك الحني( = الزبري.

ك = أبو بكر.

هـ = أبو هريرة.

ط = طلحة.

س = سعد بن أيب وقاص.

ح = حذيفة.

ع = عمر أو عيل أو إبن عباس أو عائشة.

ق = القاسم بن ربيعة.

أمل اخلطيب
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إليه, وقد ُوجدت  التالية مأخوذٌة من نسخة صاحبها املشار  التفسري يشري الحرف املفرد إىل أن السورة  بحسب هذا 

السور التي تبدأ بحروٍف متعددٍة يف ملكية أشخاٍص عديدين، وقد إتُّبع مبدأ توحيد إختصارات األسامء التي كانت تتقدم 

قطًعا ضمن السور الحالية عىل أن توحد الحروف يف بداية السورة، وال ميكن الجزم يف ما إذا كانت عالمات امللكية قد 

وضعها أصحاب املخطوطات أو محرر النص أو جامعه، كام ال ميكن تحديد األسباب التي حدت بزيد إىل اإلحتفاظ بها 

أو إضافتها. 

ويدعم هرشفيلد إدعاءه بالقول بأّنَّ هذه الحروف إن كانت جزًءا من نص األية التي تالها محمد فال بد أن يكون ملحمد 

يٌد يف ترتيب السور, ولكنه ليس له عالقة يف ترتيبها وجمعها، ألنَّ ترتيب الرموز يُظهر وجود نوٍع من الرتابط بينها وبني 

التسلسل العمودي للسور، ويبدو هذا الرتابط جليًا يف السور 29 إىل 32, أي يف العنكبوت والروم ولقامن والسجدة، إذ 

تتواىل هذه السور يف ترتيبها وتحمل "امل" يف مطلعها, أي أن زيًدا إستلمها األربعة دفعة واحدة من املغرية، املثاُل اآلخر 

عىل ذلك هو السور 10 إىل 15, أي سورة يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر, إذ تحتوي جميًعا عىل "الر" 

يف مطلعها أي أن زيًدا إستملها من الزبري دفعًة واحدة، وكذلك الحال مشابه يف السور من 26 إىل 28، واآليات من 40 

إىل 46 تبدأ بالحرفني "حم" أي حذيفة واملغرية.

ومن الـ 29 سورة التي جاءت حروٌف يف مطلعها أذكر لكم هنا خمٌس وعرشون آيًة منها مبينًة مع الرتتيب واملطلع:

أمل اخلطيب

معنى الحروف حسب تفسري هريشفيلدالحروف التي تبدأ بهاأسم السورةترتيب السورة
املغريةاملالبقرة2
املغريةاملآل عمران3
املغرية وحفصةاملصاألعراف7
الزبريالريونس10
الزبريالرهود11
الزبريالريوسف12
الزبري واملغريةاملرالرعد13
الزبريالرإبراهيم14
الزبريالرالحجر15
أبو بكر أبو هريرة عمر حفصةكهيعصمريم19
طلحة وأبو هريرةطهطه20
طلحة وسعد بن أيب وقاص واملغريةطسمالشعراء26
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أسامٌء أخرى للسور )بحث باور()13(

 ZMDG عىل الرغم من ترحيب األوساط بتفسري هرشفيلد, إال أنه يف العام 1921 بدأ هانس باور يف مقالٍة له بجلة

محاولًة جديدًة يف حلِّ هذه املعضلة، إتفق فيها مع أوتو لوث يف أن الحروف هي مخترصاٍت لتعابري قرآنية معروفة, 

ولكنه رأى يف حلول أوتو لوث أنها تقرتب من التفاسري اإلسالمية يف كونها عبثية, وأبدى بنفسه إقرتاحاٍت لحلِّ املعضلة، 

إنطلق باور من حقيقة أنَّ أربًعا -أو خمًسا- من هذه الحروف الغامضة, وهي: يس وص وطه وق وربا ن، تُستعمل 

حاليًا كعناوين للسور التي توجد فيها, وأكمل حديثه: »إن عناوين السور يف أغلب الحاالت تتكون من كلامٍت الفتًة 

لإلنتباه, لذلك سنعترب الحاالت أعاله إختصاًرا لكلامٍت مبدعٍة الفتٍة لإلنتباه أيًضا«، ثم يعطينا بعض اإلقرتاحات كحلٍّ 

ممكن:

•  يس: من سورة يس, هي مخترٌص لكلمة "يسعى" املوجودة يف األية 20 : »َوَجاَء ِمْن أَقىَْص الَْمِديَنِة رَُجٌل   

  يَْسَعى قَاَل يَا قَْوِم اتَِّبُعوا الُْمرَْسلِنَي«.

اِفَناُت   ص: من سورة ص, هي مخترٌص لكلمة "الصافنات" املوجودة يف األية 31 : »إِْذ ُعرَِض َعلَيِْه ِبالَْعيِشِّ الصَّ  •

الِْجيَاُد«.  

أمل اخلطيب

معنى الحروف حسب تفسري هريشفيلدالحروف التي تبدأ بهاأسم السورةترتيب السورة
طلحة وسعد بن أيب وقاصطسالنمل27
طلحة وسعد بن أيب وقاص واملغريةطسمالقصص28
املغريةاملالعنكبوت29
املغريةاملالروم30
املغريةامللقامن31
املغريةاملالسجدة32
املغرية وحذيفةحمغافر40
املغرية وحذيفةحمفصلت41
املغرية وحذيفة – عمر وسعد والقاسمحم – عسقالشورى42
املغرية وحذيفةحمالزخرف43
املغرية وحذيفةحمالدخان44
املغرية وحذيفةحمالجاثية45
املغرية وحذيفةحماألحقاف46
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•  ق: تُشري إىل كلمة قرينة يف األية 22 : »َوقَاَل قَِريُنُه َهَذا َما لََديَّ َعِتيٌد«.

•  طه: يف سورة طه, وهي مخترٌص إلسمني ال إسٌم واحد, طـ : طوى يف الوادي املقدس, وهــ: هارون املذكور  

ًدا قَالُوا آَمنَّا ِبرَبِّ َهاُروَن َوُموىَس«، »إِينِّ أَنَا َربَُّك فَاْخلَْع    َحرَُة ُسجَّ   عدة مرات يف نفس السورة: »فَأُلِْقَي السَّ

ِس طًُوى«.   نَْعلَيَْك إِنََّك ِبالَْواِد الُْمَقدَّ

•  ن: يف سورة القلم, مخترٌص لكلمة مجنون, يف األية 2: »َما أَنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك ِبَْجُنوٍن«.

أسامٌء مهملٌة للسور )بحث كوسنز()14()15(

يرى كوسنز أنَّ باور فتح الباب لتفسريٍ معقوٍل لهذه الحروف, إال أنَّه مل يوفَّق كليًا يف إختيار املخترصات، جاء كوسنز هذا 

بأحد أهم األبحاث يف هذا املجال وعىل نفس مجلة ZMDG حيث نرش مقالته التي أشار فيها إىل أن هذه الحروف 

ليست جزًءا من النص املنزل ولكنها أضيفت فيام بعد بسبب اإلهامل )متفًقا يف هذا مع رأي نولدكه وهرشفيلد وباور 

ومعتمًدا عىل نفس ما دعموا به رأيهم(، تأسف كوسنز يف بداية بحثه عىل اإلختيار اإلعتباطي للمخترصات الذي قدمه 

من سبقوه وإدَّعى أنَّه اتبع نهًجا متامسًكا يف تحليل الحروف يبتعد عن التخمينات العشوائية السابقة.

يضع كوسنز أوَّل مالحظٍة بأنَّ الحروف كلّها تقع يف بداية السورة وال تقع ضمن النص إطالقًا فيُفهم منها أنها نوٌع من 

املقدمات للسور، يشري كوسنز إىل مالحظٍة أخرى، وهي أن أسامء السور املعروفة حاليًا مل تكن دائًا مقبولًة يف جميع 

األوساط، فعىل سبيل املثال قد تُعرف سورة "التوبة" بإسم "الرباءة"، وال مشكلة يف التسمية األوىل أو الثانية، وتُسّمى 

الثانية والثالثون وهي "السجدة"  أيًضا, وتُسّمى السورة  السابعة عرشة وهي "اإلساء" بسورة "بني إسائيل"  السورة 

بـ"املضاجع"، وحتى يف عرصنا الحايل تختلف السور بإختالف مناطق العامل اإلسالمي, فعىل سبيل املثال, تعرف السورة 

األربعون التي تسمى يف الرشق سورة "املؤمن" بسورة "الغافر" يف الغرب، وذلك عىل نطاٍق واسع, وبنفس الشكل تُعرف 

السورة السابعة واألربعون وهي سورة "محمد" بسورة "القتال"، لهذا يخرج كوسنز بإستنتاٍج بأن هذه السور كانت 

أكرث أسامًءا يف املايض حيث مل تكن تقنيات الكتابة منترشًة عىل نطاٍق واسع، وكان يُعتمد عىل النقل الشفهي ال غري 

عرب مناطق شاسعًة جًدا يف العامل اإلسالمي، ومن هنا يدعو كوسنز إلعتبار الحروف املعنيّة كبقايا ألسامٍء قدميٍة كانت 

متداولًة يوًما ما.

يالحظ كوسنز أيًضا األسامء املتداولة حاليًا للسور, فباستثناء سورت "الفاتحة" و "اإلخالص", يتم إختيار إساًم واقًعا ضمن 

السورة نفسها، ومن بني 112 سورة من القرآن, وجد أن 72 سورة يكون إسمها هو أول كلمة وردت فيها أو إحدى أوىل 

الكلامت الواقعة يف مطلعها، أما يف األربعني سورًة الباقية تكون الكلمة ذات وقعٍ قويٍّ وتوجد يف مكاٍن أبعد عن املقدمة 

ضمن السورة، وهذه العملية ذات أصول ساميّة الطابع, وتقرتح علينا أن نفس املنطلق يف التسمية كان مطبًقا عىل 

العناوين املختارة األكرث قدما.

أمل اخلطيب
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وعندما نتفحص بإمعاٍن نجد أن من بني 29 سورة ذكرت فيها حروٌف غامضة, 7سبٌع فقط تقع ضمن مجموعة الـ 72 

)أي التي أسامءها تقع يف املقدمة(، وأربٌع من هذه السور السبع لها أسامٌء بنفس الحروف الغامضة وهي: "طه" و"يس" 

و"ص" و"ق"، مام يرتك لنا ثالث سوٍر ذات حروٍف غامضٍة وقعت يف مجموعة الـ 72 وهي "امل" يف سورة الروم, و"حم" 

يف فصلت, و"ن" يف سورة القلم، ويف سورة القلم التي تبدأ بحرف "ن" علٌة خاصٌة بها كام سنى الحًقا، وال يبقى لنا إال 

سورتني، لذلك نستنتج أّن  االثنتان وسبعون سورًة تحظى بأسامٍء مميزٍة جًدا لدرجٍة ال يُسأل عن وجود إسٍم آخر لهن, 

بينام ما تزال هناك تساؤالٍت عن أسامء السور املساّمة تبًعا لكلمٍة ضمن النص، أي أنه وباملخترص: يُفهم أن 72 سورة قد 

سميت تبًعا لكلمٍة موجودٍة يف بداية السورة, سبٌع منها فيها حروٌف غامضة, ومن السبع أربع سوٍر ُسّميت تبًعا للحروف 

نفسها, مام يرتك سوًرا ثالثًا هن "الروم" و"فصلت" و"القلم", مل تسمى تبًعا للحروف وإمنا تبًعا لكلمٍة يف بداية السورة.

وهذه قائة السور ذوات املخترصات كام أورد كوسنز تفسرياتها:

ن, من سورة القلم, أشار كوسنز إىل حّجة أنَّ "ن" تُشري إىل الحوت كام يف اللغات السامية الشاملية,     .1

وذي النون أي صاحب الحوت كام يرد يف السورة نفسها: »فَاْصرِبْ لُِحْكِم َربَِّك َوال تَُكن كََصاِحِب الُْحوِت     

إِْذ نَاَدى َوُهَو َمْكظُوٌم«.  

ق, يف سورة "ق", حيث "ق" ُتثل إسم السورة أيًضا، ولكن تُعرف هذه السورة يف املغرب حاليًا بإسم "املجيد"،    .2

وهو إسٌم أُخذ من الكلمة الثانية يف السورة, وعندما ننظر إىل الكلمة األوىل نجدها "القرآن" ونجد الـ "ق".    

»َوالْقرآن الَْمِجيِد«.  

يس, يف سورة "يس", تُقرأ يف املأتم ملا ورد يف ذلك من أحاديث ملحمد: »إن لكل شء قلبًا وإنَّ قلب القرآن    .3

يس، من قرأ يس يريد بها وجه الله غفر الله له وأعطي من األجر كأمنا قرأ القرآن اثنتي عرشة مرًة وأمّيا     

مسلٍم قُرأت عنده إذا نزل به ملك املوت كان له بعدد كل حرٍف يف يس عرشة أمالك يقومون بني يديه صفوفًا    

يصلّون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله ويشيعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه«.)16(   

ولكن مضمون السورة ال يفسِّ لنا هذا اإلستخدام بتاتًا, إال أننا عندما ننظر إىل السورة التي تليها )سورة الصافّات( التي 

تتبع يس مباشة, نجدها مليئًة باملضامني األخروية املالئة لالستخدام يف املرايث، فالصافّات قد تشبه إىل حٍد ما عمالً 

رثائيًا دينيًا مسيحيًا يُقرأ عادًة عىل قبور املوىت قبل دفنهم، فكيف أمكن إًذا إستخدام سورة "يس" بدالً من "الصافّات"؟

 

يقرتح كوسنز أن سورة الصافّات كانت مرتبطًة مع سورة يس يوًما ما فلكليهام نفس القافية, ما عدا اآليات اإلفتتاحية 

لسورة الصافّات )من 1 إىل 11(، فإذا حذفنا هذه اآليات اإلفتتاحية لوجدنا أن السورتان تنسجامن مضمونًا وقافيًة، ويف 
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الحقيقة, فإن إحتامل كون سورة يس والصافّات سورًة واحدًة يوًما ما معقوٌل جًدا, فسورة الصافّات تنتمي إىل مرحلٍة 

الذاريات,  التي نجد فيها سورة يس، ولكن كالً من سور  متأخرٍة من اإلسالم فيام عدا مقدمتها وهي املرحلة نفسها 

والعاديات, والنازعات, واملرسالت, والتي هي عىل نفس وزن سورة الصافّات تنتمي إىل مرحلٍة مبّكرٍة من تاريخ القرآن، 

الصافّات تنتمي إىل املرحلة األوىل, ثم أضيفت إىل سورة يس من  آيًة األوىل من  أنَّ األحد عرشة  فمن املحتمل جًدا 

املرحلة الثانية, لذا وبعد كل هذه الدالئل باإلمكان أن نستنتج بشكل أمن أنَّ السورتان كانتا سورًة واحدًة، وبعد أن منرَّ 

عىل سورة الصافّات نجد ِذكر أحد عباد الله "إلياس", "َوإِنَّ إِلْيَاَس لَِمْن الُْمرَْسلِنَي". وكام تقرتح بحوث اللغات السامية 

والسيانية فإن "إل" تعني العيل وهو إله الكنعانيني ودخلت عىل أسامء العلم يف اللغة العربية، لهذا ميكن القول بأنَّ 

"إل ياس" وهو إسم غري معروف لدى العرب إذ جعلوا منه "إل ياسني" )بالتناظر مع آل عمران( كام يُفعل إىل حد األن 

يف املغرب، إًذا، هاهي "يس" قد وجدناها.

ص, يف سورة ص, توحيد سورت "يس" و "الصافّات" يرتكنا مع 11 أية من سورة الصافّات، فيعتقد كوسنز     .4

أنها يف األصل تعود إىل بداية سورة ص حيث تنسجم بشكٍل رائعٍ مع النص، لذلك قد يُشري حرف الـ "ص"    

ا". وبالطبع, فإن إستعامل "ص" و"الصافّات" كاسٍم للسورة يوحي بذلك   إىل الصافّات يف قوله: " َوالصافّات َصفًّ  

ويؤكد النظرية خصوًصا أنه ال يوجد اسٌم آخر لكلٍّ من "ص" و"الصافّات".  

الر, يف سورة يونس, وهود, ويوسف, والرعد, وإبراهيم, والحجر، ياُلحظ يف هذه السور )ما عدا سورة الرعد(    .5

أنها تتحدث عن تاريخ الرسل الذين أرسلهم الله خالل األزمنة املختلفة، فتتعلق سورة يونس بنوٍح وموىس    

وهارون ويونس، وتتعلق سورة هوٍد, بنوٍح وصالٍح وإبراهيم ولوٍط وشعيٍب وموىس، وتتعلق سورة يوسف    

بيوسف واألسباط، وتتعلق سورة إبراهيم بوىس ونوٍح وهوٍد وصالح وإبراهيم، وتتعلق سورة الحجر بإبراهيم    

ولوٍط وشعيٍب وصالح )يف وادي الحجر(. لهذا كانت تُسّمى مجموعة السور هذه بـ "الرسل" وتخترص بـ "الر"    

ولربا كانت سورًة واحدًة يوًما ما وقُسمت فيام بعد ورتبت حسب طولها، ثم أصبحت كلُّ واحدٍة تُعرف من    

خالل رسولها األبرز، حتى وإن مل تكن كذلك، فيمكننا القول بأنها كانت تُسّمى بجموعة "الرسل".  

تبتعد سورة الرعد عن هذه املجموعة قليالً, فعىل الرغم من أنها ال تُشري إىل رسوٍل ُمفرٍد، إال أنها تشري إىل    .6

مجموعة الرسل يف مواضع عديدٍة منها.  

امل, سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقامن والسجدة، مثل املجموعة السابقة من السور, رُتبت    .7

ح إىل قسمني بسبب الطول غري العادي لسورت    حسب طولها, وربا كانت سورًة واحدًة أيضا, قّسمها املنقِّ  

البقرة )رقم 2( وآل عمران )رقم 3(, واللّتان, طبقا لقاعدته يف الرتتيب, يجب أن تكونا قرب البداية، ولكن ما   
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الرابط بني هذه السور الذي جعلها تحتوي عىل "امل" يف مطلعها؟ 

يجيب عىل ذلك كوسنز, إذ يجد أنَّ أكرث كلمٍة ذُكرت يف هذه السور هي كلمة "مثل"، لذلك لربا كانت "امل" تعني 

"املثل"، فسورة العنكبوت تجد يف األية رقم 40 منها "مثل العنكبوت"، أما سورة الروم فتتحدث عن رموز الله ومثله, 

وسورة لقامن تحتوي عىل أمثال لقامن التي رضبها إلبنه، وتتلئ سورت البقرة وآل عمران باألمثال التي رضبها الله، أما 

سورة السجدة فتسمى بـ "املضاجع" أيًضا ويبدو الرابط جليًا حني نالحظ الحروف الثالث األوىل السمها هذا.

رْنَاكُْم« لذا فقد تشري "املص" إىل كلمة   املص, يف سورة األعراف، يف األية 11 منها نقرأ »َلَقْد َخلَْقَناكُْم ثُمَّ َصوَّ  .8

"املصور". خصوًصا بعد أن نقرأ "َولِلَِّه األَْساَمء الُْحْسَنى" يف األية 180, فنكون مطمئنني لتأويلنا هذا.  

كهيعص, يف سورة مريم، يَعتقد كوسنز أنَّ هذه السورة مركبة، فاأليات من 1-33 ومن 41-74 تبدو مرتبطًة    .9

بتشابه قافيتها ومضمونها وهي تتعلق بتاريخ األنبياء يحيى )يوحنا( وعيىس )يسوع( وإبراهيم وموىس     

وإسائيل وإدريس، أما األيات 34-40 فهي زيادٌة عىل النصِّ تتحدث عن عيىس بقافيٍة مغايرة، وتبدو األية 76    

يف النهاية كتعديٍل الحق، إذ أنّها ذات قافيٍة مختلفة.  

ولكن ماذا عن "كهيعص"، وإالَم تُشري ؟ 

يرى كوسنز أن "ي" تشري إىل يحيى و "ع" تشري إىل عيىس، أما الـ "ص" فتشري إىل قسم السورة الذي يقع فيام بعد األية 

ا« فالـ "ص" إًذا مخترٌص لـ "ضاللة"، مع تذكرنا  اللَِة فَلْيَْمُدْد لَُه الرَّْحَمُن َمدًّ 74 ويبدأ باألية 75 بالقول: »قُْل َمن كَاَن يِف الضَّ

أنَّ الحروف مل تكن منقطًة أنذاك، وتبقى الـ "كــهــ" التي مل يعرث كوسنز عىل ما يخترصه بهذين الحرفني يف السورة, 

ولكنه إقرتح أن تكون سورة الكهف )السورة السابقة مباشة( كانت قساًم من سورة مريم إقتطع فيام بعد, خصوًصا 

وأنها تتحدُث عن األنبياء بنفس إسلوب سورة مريم، لذلك فإن "كــهــ" تُشري إىل الكهف، ومام يؤكد عىل أنَّ السورتان 

كانتا جزًءا واحًدا هو أنَّ سورة مريم تُظهر البداية املميزة لقسٍم جديٍد لسورٍة معينة, ولكن ليس بداية سورٍة جديدة، 

بينام تتلك سورة الكهف هذه املقدمة، وباإلضافة إىل هذا فإن طول سورة مريم يشوش نظام ترتيب السور حسب 

هام سويًة يُعيدها إىل الطول املطلوب. طولها بينام ضمُّ

طه, من سورة طه, يتفق كوسنز مع ما طرحه باور مسبًقا حول أن "طـ" تُشري إىل طوى و"هـ" تشري إىل     .10

هارون، ويضيف أنَّه من املمكن أنَّ إسمها االصيل "طــ" فقط وأضيفت الهاء "ــه" فيام بعد للتأنيث أو     

تسهيل اللفظ.  
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طس, يف سورة النمل, تتحدث هذه السورة عن سليامن وعن الطائر وتكرر ذكرهام يف مواضع عديدة من    .11

السورة فيقرتح كوسنز أن "طـ" تُشري إىل طري و "س" تُشري إىل سليامن.  

طسم, يف سورة الشعراء، ياُلحظ كوسنز أنها تبدأ بقصة موىس, وبهذا وجدنا الـ "م", أما الـ "ـط" فهي مأخوذٌة    .12

من كلمة )طود(، وهي كلمٌة عربيُة جنوبية، وتعني الجبل وياُلحظ هذان الحرفان يف اآلية التالية: »فَأَْوَحيَْنا    

َعرَاء   إىل ُموىَس أَِن ارْضِب بَِّعَصاَك الْبَْحَر فَانَفلََق فََكاَن كُلُّ ِفرٍْق كَالطَّْوِد الَْعِظيِم«. أما س فيجدها يف اآلية "َوالشُّ  

يَتَِّبُعُهُم الَْغاُووَن" ويلّمح إىل أن الـ "س" أُخذت من كلمة الشعراء خصوًصا مع إنعدام تنقيط الحروف.  

طسم يف سورة القصص, هناك صعوبٌة كبريٌة فيام يتعلق بسورة القصص ويكاد كوسنز أن يستسلم لفرط يأسه    .13

من حل الغموض املتعلق برمز "طسم"، فهو يقرتح لحرف "ط" كلمة "الظل" من اآلية 24 أو "الطور" من     

اآلية 29 و46، أو "الطني"، أّما "س" فرتمز فقط لكلمة "شاطىء" يف اآلية 30، ويُشري حرف "م" إىل موىس أو    

مدين، الحظ األية التالية: »فَلاَمَّ قََض ُموىَس األََجَل َوَساَر ِبأَْهلِِه آنََس ِمن َجانِِب الطُّوِر نَاًرا قَاَل أِلَْهلِِه اْمُكثُوا    

ْنَها ِبَخرَبٍ أَْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر لََعلَُّكْم تَْصطَلُوَن فَلاَمَّ أَتَاَها نُوِدي ِمن َشاِطِئ الَْواِدي   إِينِّ آنَْسُت نَاًرا لََّعيلِّ آتِيُكم مِّ  

َجرَِة أَن يَا ُموىَس إِينِّ أَنَا اللَُّه رَبُّ الَْعالَِمنَي«. األمَْيَِن يِف الْبُْقَعِة الُْمبَاَركَِة ِمَن الشَّ  

حم, يف سورة غافر وسورة فصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية واألحقاف، جميعها تحمل     .14

نفس املقدمة املميزة )عدا الشورى التي تحمل "عسق" باإلصافة إىل "حم"(، ياُلحظ كوسنز أن هذه املجموعة    

الفريدة من السور تحمل يف مضمونها تذكريًا بعذاب النار وجهنم والحميم يف أغلب مواضعها، وياُلحظ أن    

لفظ كلمة "حميم" يتقرب بشدة مع لفظ هذين الحرفني "حم" )حاء - ميم(، لذلك يستنتج من ذلك أنها    

كانت مجموعة واحدة من السور التي سميت بجموعة الحميم وتم إختصارها فيام بعد بالـ "حم"     

)أي حاء – ميم(.  

أما سورة الشورى التي  تبدأ بـ "عسق" باإلضافة إىل "حم"، فمن املالحظ أنَّ مجموعتي الحروف تُكتبان     .15

بشكٍل منفصل, فبالنسبة لـ "حم" فهي تشري إىل إرتباط هذه السورة بجموعة السور السابقة      

)مجموعة الحميم( أما بالنسبة لـ "عسق" فهي تشري إىل "لعل الساعة قريب" يف األية 17: " اللَُّه الَِّذي أَنزََل    

اَعَة قَِريٌب". الِْكتَاَب ِبالَْحقِّ َوالِْميزَاَن َوَما يُْدِريَك لََعلَّ السَّ  
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خاتة ٌوتعليٌق حول املوضوع:

نالحظ من تفسريات اإلسالميني وبحوث املسترشقني السابقة وجود شبه إتفاٍق عىل أن هذه الحروف هي إختصاراٍت 

لكلامٍت معينة, حاول البعض بفك هذه اإلختصارات باإلشارة إىل أسامء علٍم تدل عىل ُملكية صاحب النسخة, وحاول 

البعض اآلخر رّدها إىل كلامٍت قرآنية.

تفسري  إىل  البعض  مييل  فقد  هذا  من  الرغم  وعىل  كوسنز،  تفسري  هو  حاليًا  قبوالً  التفسريات  أكرث  فإنَّ  العموم,  عىل 

هرشفيلد متهمني كوسنز بأنه وقع بنفس العشوائية التي تأسف عليها يف مطلع بحثه، قد تبدو تفسريات كوسنز مقنعًة 

جًدا يف بعض األحيان وقد تبدو ضعيفًة لدرجٍة ما يف أحياٍن أخرى، ولكن مام ال شك فيه, أن أبحاث كوسنز أحرزت تقدًما 

ملحوظًا مل يحرزه أحٌد قبله، ويأمل املسترشقون اآلخرون أن يجدوا نسخًة أقدم من النسخ الحالية للقرآن ليك يبنوا عليها 

إستنتاجاتهم.
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Why do Muslims feel humiliated when someone pokes fun at their religion?

Pourquoi les musulmans se sentent humiliés quand quelqu'un se moque de leur religion?

ملاذا يشعر املسلم 

باإلهانة عندما يسخر 

 Leo Atheoأحدهم من دينه
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ملاذا يشعر املسلم باإلهانة 
عندما يسخر أحدهم من دينه؟

Leo Atheo 

علّق أحد القرّاء يوًما عىل أحد منشورات بالفيسبوك قائاًل أنّه يؤمن بحّرية الّرأي لكّنه ال يقبل االستهزاء باألديان خصوًصا 

الّذات اإللهية ورسولها املفرتض محّمٌد . أوالً، أنا ال أفهم مصطلح الّذات اإللهية ألنّه غري منطقٍي فكيف يكون إللٍه - 

يفرتض أنّه المنتهي- ذاتًا، أي له وجوٌد يف حيٍز محدوٍد؟.

املسلمون يتحّدثون عن إلههم و كأنّه شخٌص وليس كيانًا خارقًا. األمر اآلخر، ملاذا يحتاج هذا الكيان الخارق إىل رسوٍل 

ِمن صنعه ليُوصل رسالته إىل مخلوقاٍت أيًضا من صنعه ؟، أال يبدو لكم هذا نوٌع من العبث؟، هل هذا الكيان الخارق 

يعاين من امللل املزمن ليك يخرتَع كّل هذه القصَص واملخلوقات والّدراما لينتهي به األمر إىل حرِق كّل شٍء بعد نهاية 

لعبته هذه. هذا سلوك طفٍل مدلٍّل و ليس إلٍه !.

بني  املشكلة  هذه  من  يعاين  بالّذات  اإلسالم 

فاإلسالم  األرض.  كوكب  يف  املوجودة  الّديانات 

أنّه  الّنقد والّسخرية لدرجة  تجاه  حّساٌس جداً 

تناول  عند  دمه  يخّف  من  بقتل  أتباعه  يأمر 

مواضيَع تتعلق برموزه، أو عىل األقل اضطهاده، 

فينّص تقريبًا أّي قانون جزاٍء يف دولٍة من الّدول 

العربية 22 ، باإلضافة إىل مسلمي جنوب شق 

آسيا، معدالً سواٌء بزيادٍة أو نقصاٍن عىل التّايل:

يعاقب بالحبس ملدٍة ال تتجاوز عاماً وبغرامٍة أو 

بإحدى هاتني العقوبتني كّل من ارتكب إحدى 

الجرائم التّالية عن طريق الّشبكة املعلوماتية أو 

بإحدى وسائل تقنية املعلومات، ومنها املساس 

بالّذات اإللهية أو املالئكة أو القرآن الكريم أو 

الّنبي،  زوجات  أو  األخيار  الّصحابة  أو  األنبياء 

صىّل الله عليه وسلم، أو آل البيت عليهم الّسالم 

بالتّعرض أو الطّعن أو الّسخرية أو التّجريح، أو 

اإلساءة إىل املقدسات أو الّشعائر اإلسالمية.

 حصانة ضد

النقد

نقد
A.A.M
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ال أدري عنك يا صديقي ، لكن هذا القانون ميكن أّن يفس وبسهولٍة عىل أنّه إهانٌة لتلك الّذات اإللهية التي يريد أّن 

الكيان الخارق عىل حامية  انتقاٌص من قدرة هذا  يحميها. إذ مجرد وجود قانوٍن وضعه املخلوق لحامية خالقه هو 

نفسه والبطش بن يسخر منه. أنت هنا كأنّك عيّنت طفالً عمره خمس سنواٍت كحارٍس شخٍص لحامية بطل العامل يف 

املالكمة! أين املنطق؟.

 نتيجة صفعة أتاتورك املفاجئة للعرب ودينهم وإهداء بريطانيا قطعَة أرٍض ليهود أوروبا ليبنوا دولتهم العربية ظهرت 

عقيدٌة مضادٌة هي القومية العربية. فقَد العرب إميانهم باإلسالم فخلقوا كائًنا خياليًا آخر اسمه القومية العربية دون 

تعريٍف واضٍح ملعنى أن تكون عربيًا. أعتقد أنّكم الحظتم أنّني ال أميّز بني العريب واملسلم ألنّه ال يوجد أساٌس يف التّاريخ 

ا، فهؤالء يستخدمون الهوية املريحة لهم حسب الظروف، فهم  لذلك، والفاصل بني هذين املصطلحني هالمٌي وضبايٌب جدًّ

عرٌب اليوم ومسلمون غًدا وعرٌب بعد غٍد وهكذا. حتّى الُفرس أصبحوا عربًا بقدرة قادٍر. أََو ليس ينسب قادة إيراٍن 

أنفسهم ملحّمٍد؟ ، إذن فهم عرٌب . الُفرس انقرضوا مثل الفراعنة.

صفعة أتاتورك للعرب و املسلمني 

املزمن  الّشعور  من  حالٍة  عن  املسلمون  يُعرّب 

بشكٍل  والكتابة  القراءة  عرفوا  أّن  منذ  بالّذل 

الخالفة  دولة  سقوط  بعد  وتحديًدا  مّوسعٍ 

عربيٍة  دوٍل  إىل  ممتلكاتها  وتقسيم  العثامنية 

خرج  الذي  الغرب   . يهوديٍة  وأخرى  مستقلٍة 

عبئًا  أصبحت  ألنّها  الحًقا،  املناطق  هذه  من 

اهتامٍم  أّي  يِعرها  مل  و  تاًما  تجاهلها  عليه، 

الحديثة  تركيا  تأسيس  مع  ذلك  تزامن  يذكر. 

عىل يّد الرّتيك القومي مصطفى كامل أتاتورك 

و  للعرب  بصلٍة  ماميّت  كّل  كان ميقت  والذي 

الجمهوريَة  فأّسس  اإلسالمي.  ديُنهم  خصوًصا 

الرّتكيَة العلامنيَة وألغى كّل ماله عالقٌة بالعرب 

واملسلمني حتّى حروفهم األبجديَة. بل وصل به 

الرّتكية  باللغة  باآلذان  إلزام املساجد  األمر إىل 

شعور  بذرة  ُغرِست  هنا  العربية.  من  بدالً 

العرب بالّذل.
A.A.M
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الهوية بحّد ذاتها ليست مهمًة طاملا أنّها تجلب العزّة وليس الّذَل ، فالذُل ، والذي يعترب مفهوًما مخيًفا يف العقل العريب، 

هو عكس االحرتام. و االحرتام هنا يعني ذل عّدِو العرب و ليس االحرتام املتبادل بينه و اآلخر. اعتزاز العريب بنفسه ال 

يأت إاّل من خالل إذالل اآلخر وهذا له خلفيٌة تاريخيٌة ، فالقبيلة ذات الرّفعة هي القبيلة التي تنترص عىل القبائل األخرى 

و تُِذلّهم. هذه العقلية موجودٌة إىل اليوم و هي جزٌء أصيٌل من عقيدة العرب املسامة 'إسالم'.1

اخرتاٌع إسالمٌي أصيٌل: العزّة و الكرامة من خالل الكسل و البلطجة

عموًما، فقَد العرب ما تبّقى من احرتامهم ألنفسهم بعد الّذل الذي لحق بهم يف 1948 و1967عىل يد اليهود، فامذا 

فعلوا؟ هل اعرتفوا بالهزمية ومن ثّم نهضوا من الرّماد مثل أملانيا أو اليابان؟ كاّل، لقد اختاروا الخيار الّسهل و الكسول، 

وهو تغرّي هويتهم من عرٍب إىل مسلمني لعّل وعىس تعود أمجادهم التي نالوها يف غفلٍة من الزّمن. الحظ، ال يكرتث 

أحٌد اليوم إذا شتمت العرب، بل العرب يشتمون بعضهم البعض عىل شاشات الفضائيات يوميًا ألنّه ال توجد قوانني تجرّم 

شتم العروبة. لكن إياك ثّم إياك أن تشتم املسلمني أو اإلسالم ألنّها موضُة اليوم املحمية بقوانني لها أنياٌب .

الّناس تحرتمك  لجعل  كافيٍة  ذاتها غري  بحّد  باالحرتام  االحرتام. مطالبتك  باالحرتام واستحقاق  املطالبة  بني  فرٌق  هناك 

تلقائيًا. يف عقل املسلم، و الذي يتّسم بالبدائيِة املفرطِة، الحّل األمثل – يف عامٍل تتسابق فيه األمم عىل أعىل املراتب 

آخر  إيجاد  عىل  التّنافس  و  الخارجي  الفضاء  إىل  والتسابق  الّسيارات  وصناعة  الجامعات  سلّم  و  العلمي  البحث  يف 

تقنيات زرع الخاليا الجذعية- ال زال يظن أّن الحّل هو العنف، و أّي عنٍف؟ .. عنُف حرِق األعالم و نسف السفارات 

وخطف الصحفيني و القناصل و تفجري السيارات ! لكن الّنتيجة الطّبيعية و املنطقية أّن العامل ازداد احتقاًرا للمسلمني 

و معتقداتهم و أصبح املسلم مادًة غنيًة للتّندر والّسخرية يف وسائل اإلعالم العاملية. املذهل يف املوضوع أّن املسلمني 

ال يالحظون ذلك، ألنّهم فاقدين للقدرة عىل التّفكري العلمي املجرد كام أشت يف مقاالٍت سابقٍة. فهم ال يستوعبون أّن 

حرق األعالم يظهرهم عىل حقيقتهم الهمجية التي مل تتغري منذ القرن السادس ميالدي.
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كيف يكون رسم محّمٍد مذلٌة للمسلمني؟

اإلله  هذا  و  رسوٌل،  وعنده  إلًها  هناك  أّن  لوهلٍة  افرتض 

مينع بناء األصنام لسبٍب ما، ربا الغرية من وجود منافٍس 

له. لكن لنقّر أّن األصنام حراٌم ، لذلك مُينع رسم الرّسول 

الله. ركْز معي عىل  بداًل من  الّناس صورته  يعبد  ليك ال 

الفكرة األساسية من املنع. الرّسم والّنحت ممنوعان ليك 

غري  عن  ماذا  لكن  الله.  عبادة  عن  املسلمون  يتحّول  ال 

يؤمنون  املسلمني؟ ملاذا مينعون من رسم محّمٍد فهم ال 

به أصاًل فبالتأكيد الله سوف يتفّهم ذلك ! لكن هذا ليس 

اآلخر  احرتام  عدم  يعترب  املسلم  املسلمون.  يعتقده  ما 

املنطق  نفس  لنطبق  طيب،  اإلذالل.  من  نوٌع  ملقدساته 

املسلم.  ولنقيس شعور  اإلسالم  أخرى يف  عىل ممنوعاٍت 

ربُّ املسلمني-أو باألحرى عمر ابن الخطاب- يحرّم شب 

الّدمناركيني يرشبون برية كارلزبرج بكّل  الكحوليات لكّن 

فخٍر أمام املسلمني، ملاذا ال يشعر املسلمون بالّذل هنا؟ 

فكالهام  الكحول  شب  و  الرّسول  رسم  بني  الفرق  ما 

أّن  السبب هو  أّن  منكم  أحٌد  يقولن يل  ال  و  محرّماٌت؟ 

األوىل من الكبائر ألّن من فعلها كافٌر أصاًل، فالتّمييز بني 

الكبائر و الّصغائر عديُم املعنى هنا.

إذن املنطق يقول أّن شيعة املسلمني تنطبق عىل املسلمني فقط فال يوجد أّي إلزاٍم عىل املسيحي أو البوذي أّن ميتنع 

عن رسم محّمٍد وهو يدخن سيجارَة ماريغوانا مثاًل، إذ أّن هذا الكافر ذاهٌب لجهّنم أصاًل فالرّسومات لن تقّدم أو تؤخر 

شيئًا بالّنسبة ملصريه، إال إذا كان هناك تفسرٌي آخر.

يف الواقع سبب الهيجان هو ليس الغضب عىل الكافر الرتكابه معصيًة، بل الخوف عىل املسلم الذي قد يتأثر بهذه 

الرّسومات. قولوها رصاحًة ! هوية املسلم هّشٌة لدرجٍة أّن رسمَة كاريكاتري يف صحيفٍة مغمورٍة قد تدفعه إىل ترك هويته 

املؤقتة و التحّول إىل شٍء آخر بالضبط كام فعل عندما هجر عروبته و تحّول لإلسالم أو كام ارتّد املسلمون األوائل عندما 

A.A.M
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مات محّمٌد. املشاعر والعواطف الجيّاشة يف زار حرق علم من أعالم الّدول األوروبية أو أمريكا هي انعكاٌس للخوف و 

ليس للغضب، الخوف من ضياع هوية املسلم الهّشة يف عرص العوملة.

الّسخرية من ديٍن ما قد تكون قلة أدٍب رّبا، لكّنها ليست من أعامل العنف التي تستدعي عنًفا مضاًدا. و هي بالتّأكيد 

ليست عماًل إجراميًا يستوجب ترشيع قوانني تَُغرِّم و تسجن القائم بها. الّسخرية من الّدين هي حريٌة شخصيٌة يف التّعبري 

وال ميكن الّنظر إليها كجرميٍة إال إذا تضمنت تحريًضا سافرًا عىل استخدام العنف. املفارقة العجيبة أّن الخطاب اإلسالمي 

و منه قرآن محّمٍد ميلٌء بالتحريض الرصيح و الواضح عىل استخدام العنف ضد غري املسلمني. فكيف بحق العقل تصف 

اآليات التالية؟

"يا أيها الّنبي جاهد الكفار و املنافقني و اغلظ عليهم و مأواهم جهّنم و بئس املصري"التوبة/73

"يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلظة و اعلموا أّن الله مع املتقني" التوبة/123

و ما رأيكم بهذه الّدرة القرآنية التي تستخدم كلمة "حرض" رصاحًة؟

"فقاتل يف سبيل الله ال تكلف اال نفسك و حرّض املؤمنني عىس الله أّن يكف بأس الذين كفروا و الله أشّد بأسا و أشّد 

تنكيال" النساء/84

الكفر: جرميٌة بدون ضحيٍة

لو كان هناك كائٌن خارٌق اسمه الله بالفعل لكان أكرث من قادٍر عىل معاقبة من ييسء إليه. بل أذهب ألبعد من ذلك. 

لو كان هذا اإلله عىل كّل شٍء قديرًا كام يزعمون لرتفّع حتّى عن الرّد عىل إساءٍة صدرت من أحد مخلوقاته الوضيعة 

عىل ذرِة غباٍر حقريٍة اسمها كوكب األرض. القواننُي و العقوبات يف هذه الحياة يجب أّن تُْحرَص يف الجرائم التي تحدث 

يف هذه الحياة مثل سقة ممتلكات الغري أو قتلهم، كام فعل محّمٌد مع سبعامئة يهودٍي من بني قريضة، و ليس يف أموٍر 

غيبيٍة ال يستطيع أحٌد إثبات وجودها. ال يوجد سبٌب مقنٌع للقول أّن ثَّة إلٌه خارٌق موجوٌد يف الّسامء لكّنه يحتاج للبرش 

للّدفاع عنه و عن رسوله يف األرض. بل ملاذا يحتاج الله لرسوٍل أصاًل ؟ ، هل هو أَبَْكٌم ؟ ،  كّل هؤالء املالئكة و العفاريت 

تحت إمرته و يحتاج لرسوٍل من البرش، و من أين ؟ ، من أقفر مكاٍن عىل وجه األرض، صحراء العرب.

تفسريي لهذه التساؤالت بسيٌط و مباٌش. قد تكون مفاجأًة لبعٍض منكم، لكن ببساطٍة ال وجود ليشٍء اسمه الله. الله 

ال يعاقب أحًدا يف هذه الحياة ألنّه ببساطٍة ليس موجوًدا. األمراض و الحوادث و الكوارث سببها الّصدفة و هي تحدث 
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للمسلم و غري املسلم. الله و قرءانه هي خزعبالٌت من خيال محّمٍد املريض. اإلنساُن يعاقب اإلنساَن بالنيابة عن الله 

ألّن الله ليس موجوًدا ليقوم بذلك بنفسه. و عليه فالكفر بالله ليس جرميًة ألنّه ال جرمية بدون ضحيٍة. الوحيد الذي 

يشعر باملذلّة و املهانة هو من يؤمن بهذه الخزعبالت املسامة 'إسالم'. و شعوره باملذلّة ليس بسبب إهانِة ربّه أو رسوله 

بل إلحساسه بإحتامل أنّه مجرد أحمٍق أضاع وقته و مجهوده عىل خياٍل و وهٍم، عندما يرى الّناس تسخر من دينه 

الذي ال يعني شيئًا بالنسبة لهم. فيسأل نفسه: ماذا لو كان كالمهم صحيًحا؟ هذا سيجعلني أكرب مغفٍل عرفته البرشية. 

هناك احتامالن يا عزيزي،إّما أّن املؤمن مغفٌل أو أّن معتقداته صحيحٌة. و عندما يكشف اآلخرون كذب معتقداته يبقى 

احتامٌل واحٌد فقط ال غري و هذا ما يُشعره بالّذل والهوان.

الخالصة

شعور املسلمني املزمن بالّذل أمام الغرب له جذوٌر تاريخيٌة ، إذ من بداية اإلسالم يف القرن السادس ميالدي و أللِف عاٍم 

بعد ذلك كان املسلمون يعيشون حالًة من الّنجاح الّنسبي مقارنًة ببقية العامل، خصوًصا الغرب. لذلك رسخت فكرة أّن 

الّنجاح و التّوفيق مرتبطان باإلميان املطلق بعقيدِة محّمٍد رغم أّن هذا الّربط غري صحيٍح منطقيًا. سبب نجاح املسلمني 

يف غزو الرشق و الغرب هو ضعُف هؤالء يف تلك الفرتة و ليس ألّن محّمًدا رسوُل الله. إنجاز محّمٍد الوحيُد هو توحيد 

اللّصوص و قطّاع الطّرق يف جيٍش واحٍد يهدف إىل سحق كّل شٍء أمامه و إذالل من بقى حيًا.1

لكن ، و كام تقول العرب، تجري الّرياح با ال تشتهي الّسفن، فتغري اتجاه الّريح بدايًة من القرن السادس عرش فام بعد، 

أين فشلت آخر دولة خالفٍة إسالميٍة يف غزو أوروبا عسكريًا بعد هزميِة جيوشها الّنكراء التي بلغت ما يقارب 140 ألف 

جندي، عىل يد امللك الّنمساوي يوحنا الثالث سوبياسيك ، عىل حدود مدينة فيينا يف 11 سبتمرب 1683حيث قُتل أكرث 

من 15000 جندي تريك مقابل 4000 أورويب من الّنمسا و بولندا و أملانيا. و بعدها بدأ عرص الّنهضة فالثّورة الّصناعية 

يف أوروبا و معهام التّحول الّسيع و املذهل يف موازين القوى. فبينام تحولت أوروبا إىل حضارٍة متطورٍة و قويٍة قّوًة 

منقطعَة النظري اقتصاديًا و عسكريًا، عاد األعراب إىل طبيعتهم األصلية و التي تتسم بالبؤس و الجهل و التخلّف و 

املرض. و استمر الحال كام هو عليه حتّى اكتشاف الّنفط يف منطقة الخليج و شامل إفريقيا. و إذا كان الّنفط قد أسهم 

يف تغيري أحوال العرب املعيشية فإنّه مل يغري عقليتهم و نظرتهم للعامل من حولهم. فهم إىل اليوم يرون أنّهم عرُب القرن 

السابع الذين عاثوا يف األرض فساًدا و أهلكوا الحرث و الّنسل.1

تناقُض الواقع مع أحالم املسلمني هو ما يشعرهم بالّذل املزمن تجاه الغرب، فبعد أّن كانوا يطرقون أبواب فيينا أصبحوا 

الّدفع بالعملة  الّدبابة، و  يعتمدون عليها و عىل الّدمنارك و أملانيا و فرنسا يف استرياد كّل احتياجاتهم من اإلبرة إىل 

الصعبة طبعا. رسوماُت محّمٍد الساخرة كانت مجرد عذٍر يَُسّهل عىل املسلمني تفريغ حقدهم الّدفني عىل الغرب. فهم 
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ملاذا يشعر املسلم باإلهانة 
عندما يسخر أحدهم من دينه؟

Leo Atheo 

يريدون أّي عذٍر لحرق األعالم التي تحمل الّصليب. لكن ماذا حدث بعد هيجان رسومات الّدمنارك؟ زاد ازدراء الغرب 

لإلسالم و املسلمني و أُِقرّت جملٌة من الترّشيعات التي تقيّد سلوكهم و تقلّل من هجرتهم إىل هناك. و بداًل من بضعة 

رسوماٍت يف صحيفٍة مغمورٍة ظهرت أفالٌم و برامٌج و تقاريٌر إخباريٌة تفضح املسلمني و سلوكياتهم غري الّسوية من شب 

بول البعري و رضاعة الكبري إىل قتل مييك ماوس و سبونج بوب و تحريم األوملبياد. كام فضحت أجندتهم الخبيثة و التي 

من أجلها يهاجرون إىل الغرب و هي تدمري الغرب من الداخل بإستخدام أسلوب القنبلة الّسكانية.

الّشعور  الّسبيل الوحيد للتّخلص من هذا  ختاًما و باختصاٍر، اإلسالم هو سبب فشل املسلمني و شعورهم باملذلّة. و 

هو التّخلص من اإلسالم نفسه و تحييده و منعه من الخوض يف األمور العامة مثل السياسة و االقتصاد و التّعليم. هذا 

األسلوب يسمى العلامنية و ال داٍع ألّن تكون ملحًدا ليك تكون علامنيًا لكّنه بالتأكيد يَُسّهل املهمة و يجعل حياتك أكرث 

انسيابيًة و مفعمًة بالنضارِة و الحيويِة و خاليًة من العقد النفسية املفروضة عليك منذ الوالدة بسبب مجرٍم مختٍل عقليًا 

عاش يف الصحراء قبل 1400 عام.

A.A.M
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مقابلة مجلة امللحدين العرب مع

Equal Time for Free Thoughts

مرحبا بكم يف حلقة جديدة من برنامجنا اإلذاعي )Equal Time for Free Thoughts( و الذي نستعرض فيه إمكانية 

استخدام النهج الطبيعي العلمي املثبت باألدلة  الكتشاف عاملنا وأنفسنا وجعلنا أشخاًصا أكرث كفاءة اجتامعيًا وعلميًا. 

والذي يقدمه لكم زاك ريسيتلمي و بريي سامين.

منذ أحداث الحادي عرش من أيلول، ازداد االهتامم باإلسالم من ِقبل الشارع األمرييك. فهل اإلسالم ديٌن مختلٌف تاًما 

من حيث اإلرهاب والعنف وإساءة معاملة النساء، وهل املسلمني ضحايا للقيادات اإلسالمية، أم أنهم داعمون لها؟ هل 

من املمكن للملحدين التواجد يف الدول اإلسالمية بكل حرية والحصول عىل كل حقوق املواطنة، باإلضافة إىل القبول 

االجتامعي، خصوصا من أهلهم وذويهم؟ هل يوجد هناك منظامت تتعلق باإللحاد يف الرشق األوسط، وهل يوجد هناك 

خطط و منهاج تتبعها تلك الجهات، برسم إقرار القوانني املدنية والعلامنية يف املنطقة؟

نستضيف يف حلقتنا لهذا اليوم ضيفني مميزيّن، ممن كان لهم من  الشجاعة والفطنة ما دفعهم لتقديم اإللحاد و التفكري 

العلمي يف بلدانهم، مخاطرين بحياتهم -عىل األغلب - يف سبيل الكلمة. ونود اإلشارة إىل أن ضيفينا الكرميان يستخدمان 

أسامء مستعارة حفاظًا عىل سالمتهام الشخصية.

EQUAL 
 Freethought

TIME

For
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Equal Time for Free Thoughts مقابلة مجلة امللحدين العرب مع

ُولد الغراب الحكيم يف سوريا، ولكنه يعيش يف دولة عربية أخرى، وقد بدأ نشاطه كملحد عىل اإلنرتنت منذ سبع أو ثان 

سنوات. وله منشورات عىل العديد من املدّونات واملنتديات. 

أنشأ الغراب الحكيم مجموعة "شبكة ومنتدى امللحدين العرب" مع بعض رفاقه يف عام 2008 لتكون املجموعة وجهًة 

هو  الحكيم  والغراب  اإللكرتونيني،  الجهاديني  أيادي  طالتها  مامثلة  سابقة  لشبكة  خلًفا  والفكري  االجتامعي  للتواصل 

مؤسس مجلة امللحدين العرب.

وستنضم إلينا أيًضا غايا آثيو وهي طبيبة أسنان مولودة يف دولة مسلمة، وكام هو حال الغراب الحكيم، فقد اضطرت 

غايا الستخدام إسم مستعار.

غايا تعمل رئيسة للتحرير يف مجلة امللحدين العرب، كام أنها أحد املرشفني يف مجموعة شبكة ومنتدى امللحدين العرب 

عىل الفيس بوك، وتضم املجموعة اآلن ما يزيد عىل عرشة اآلف عضو. 

- بريي: أهال بكام، غايا والغراب الحكيم، وشكرًا لقبولكام الدعوة للتحدث لربنامجنا.

- الغراب الحكيم: أهال بكام أيًضا، وشكرًا إلستضافتكم لنا.

- بريي: سنبدأ بالتوجه بالسؤال لـ غايا، متى كانت اللحظة األوىل التي عرفتي فيها بأنِك أصبحِت ملحدة؟

- غايا: إنها رحلة طويلة تدريجية، و قد بدأت منذ 3-4 سنوات مضت، حيث بدأت بالبحث يف الدين وجذوره التاريخية 

بالتزامن مع البحث يف مختلف حقول العلوم، و كام تعلم، فإنك ال تقرر فجأة أن تصبح ملحًدا، لكنك تكتشف األمر يف 

النهاية.

- بريي: وعندما أدركِت تاًما أنِك ملحدة، هل شاركِت هذا القرار مع األهل واألصدقاء؟

- غايا: لقد أخربت أختي، و أصدقايئ املقربني، لكنني مل أخرب والديَّ بعد.

- بريي: ما هي ردة الفعل التي تتوقعينها يف حال قمِت بإخبارهم؟

- غايا: أنا أعيش يف بلد عريب آخر ولست قريبة منهم، لذلك مل يحدث أي نقاش من هذا النوع بيننا، و عندما تحني 

الفرصة سأخربهم؛ أعتقد أن والدت ستغضب لكن والدي لن يعبأ بالقرار كثريًا ألنه علامين. 
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املسلمني  إمنا هناك  الناس مسلمني متشّددين،  ليس كل  أن  أي  الغرب؛  الناس يف  يظنه  ليس كام  فالحال  إذا  - بريي: 

والعلامنّيني وامللحدين..إلخ.

واليهود  واملسيحيني  املسلمني  فهناك  األوسط،  الرشق  مجتمع  تكون  التي  الفكرية  الرشائح  من  العديد  هناك  غايا:   -

وامللحدين وغريهم.

- بريي: ماذا ستكون العقوبة عليكم يف حال تم اكتشاف أسامئكم الحقيقة؟

- غايا: العقوبة املنصوص عليها يف الرشيعة اإلسالمية هي قطع الرأس.

- بريي: كثريًا ما نسمع عن اضطهاد املرأة يف العامل اإلسالمي، حيث أن املسلمني املتشّددين قاموا بصياغة مجتمع أبوي 

ذو مركزية ذكورية، كام أن مدى السلطوية الواقعة الواقعة عىل املرأة كبرية، هل هذا صحيح؟

- غايا: نعم، هذا صحيح تاًما؛ املرأة املسلمة تقبع تحت سقف اإلشاف والوصاية دائًا، فهي تحتاج لإلذن من الرجل 

للزواج والسفر والدراسة والعمل، و يف بعض املناطق املتزمتة تجاه هذه املسألة، قد تجد امرأة راشدة يتحكم بها أخوها 

املراهق ويلعب دور الويّص عليها. 

- بريي: هذه الحقيقة املرعبة تدفعنا للتساؤل عن الفرق بني املرأة والرجل يف مدى حرية املعتقد، حيث أن املرأة تعترب 

إنسانًا من الدرجة الثانية إذا صح التعبري، ومن النادر أن تقوم املرأة بتغيري املعتقد أو اإلعالن عنه، أليس كذلك؟

- غايا: نعم، فاملرأة تحتاج لشجاعة أكرب يف التعبري عن االختالف يف املعتقد.

- بريي: خالل أيام عميل كُمدرّس يف الجامعة، كان لدي بعض األصدقاء والتالميذ املسلمني الذين يجادلون بأن ما يسمى 

اللباس الرشعي للمرأة ال يعترب اضطهاًدا لها، فام هو موقفك من اللباس اإلسالمي للمرأة أو ما يسمى بالحجاب هل هو 

عادة أو ثقافة أم أنه اضطهاد، خصوصا أنه يثري الجدل يف املجتمعات األوروبية مثل فرنسا كثريًا هذه األيام؟

- غايا: يف الواقع هناك جانب ثقايف للحجاب، لكن هذا الجانب قد صاغه اإلسالم، حيث أقنع املرأة بأنها أقل إنسانيّة 

من الرجل وأن طبيعتها الفسيولوجية خطيئة وذنب، لذلك فعليها أن تغطي جسدها بالكامل، وإن مل تفعل ذلك فإنها 

ستحرتق يف الجحيم. 

- بريي: وهل ترتدين الحجاب يا غايا، و هل ميكن أن تتعريض لالعتداء الجسدي إن مل ترتديه؟

- غايا: ال، أنا ال أرتدي الحجاب، ومل أكن أرتدي الحجاب حتى عندما كنت مسلمة، فهو مل يعجبني ومل يقنعني إطالقاً، 
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كام أن املرأة ُمعرّضة للحكم عليها بناءاً عىل لباسها و أن هناك من يربر التحرش الجنيس بناءاً عىل اللباس؛ بعنى أنني 

إن مل أرتدي الحجاب، فإن هناك من سرياها دعوة للتحرش.

- بريي: أخربتني مسملة  بأنها تعتقد أن الرجال ال يستطيعون السيطرة عىل أنفسهم، وأن الحجاب هي الطريقة الوحيدة 

ملنع االغتصاب، هل هذا صحيح؟

- غايا: لقد أقنع اإلسالم الرجل بأنه مجرد حيوان ال يستطيع ضبط نفسه وغرائزه، وأن املرأة التي ال ترتدي الحجاب 

تعرض نفسها لالعتداء واالغتصاب.

- بريي: لننتقل إىل موضوع آخر، هل هناك توجه من الشباب من األجيال اليافعة يف الرشق األوسط نحو اإللحاد، و هل 

هناك تغيري يحصل عىل أرض الواقع؟

- غايا: نعم، هناك جيل جديد من امللحدين يف العرشينات والثالثينات من العمر، كام أن التغيري يف األجيال اليافعة 

يُشّكل النسبة األكرب من التغيري الكيل.

- بريي: ماهو السبب يف ذلك من وجهة نظرك؟

- غايا: أعتقد أن السبب يتجىّل يف كون اإلنرتنت يُسّهل عملية البحث والتنوير لدى األجيال اليافعة التي لديها وصول 

أكرب إىل املعلومات؛ هناك بعض املواقع التي يتم حجبها، لكن أصبحت تلك املواقع متاحة بسبب وجود برامج للولوج 

إليها و كس الحجب املفروض عليها، بشكل عام فإن املعلومة متوفرة للجميع.

- بريي: يتخاطر إىل الذهن مجلة امللحدين العرب، والتي أسسها الغراب الحكيم وترأسني هيئة التحرير فيها، لكن قبل 

الخوص يف تفاصيل املجلة و نشأتها، سأترك الكلمة لزمييل زاك.

- زاك: الغراب الحكيم، أنت مؤسس تلك املجلة...

- الغراب الحكيم: يف الواقع، أنا أحد أفراد املجموعة الذين قاموا بتأسيس املجلة.

- زاك: وما هو إسم املجلة؟

- الغراب الحكيم: إسمها مجلة امللحدين العرب، و هي مجلة تصدر يف الثاين عرش من كل شهر، ويرتاوح عدد صفحاتها 

من 90-120 صفحة يف كل عدد.
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- زاك: قبل الخوض يف تفاصيل املجلة، أريد أن أسألك بعض األسئلة عن شخصك؛ متى أصبحت ملحًدا، وهل أخربت 

أهلك وأصدقائك عن قرارك؟

- الغراب الحكيم: يف الحقيقة، كام قالت غايا،  فإن تلك عملية طويلة من البحث، ولكنني اعرتفت لنفيس بأنني ملحد 

منذ قرابة ثان سنوات مضت.

- زاك: من املثري للفضول معرفة سبب إلحادك، وما الذي جعلك تصبح ملحًدا، هل كان هناك ما يخالف املنطق يف 

الدين؟

- الغراب الحكيم: أعتقد أن السؤال يجب أن يكون فيام إذا كان هناك أي شء يوافق املنطق يف الدين؟، ال أعتقد ذلك.

- زاك: يبدو يل بأن صياغتك للسؤال أفضل بكثري، أنا شخصيا مررت براحل عديدة لسنوات طويلة قبل أن أسمي نفيس 

ملحًدا، ماذا عنك؟ كيف كانت عملية تحولك من اإلسالم إىل اإللحاد.

- الغراب الحكيم: بالنسبة يل فقد كانت العملية مختلفًة قلياًل، حيث أنني نشأت يف عائلة علامنية وليست متدينًة جًدا، 

وكان من السهل عيّل الوصول إىل مكتبة والدي، حيث كان لديه بعض الكتب التي كان لها أثرها عيّل عندما قرأتها؛ يف 

الحقيقة أن تاريخ الالدينية ليس بجديٍد عىل الثقافة العربية، إذ يعود تاريخ الالدينية إىل عهد محمد، وهناك من الكتّاب 

والعلامء واألدباء الالدينني العرب ممن ينتمون إىل ِحقب زمنية بعيدة جًدا، وقد تأثرت بهم منذ صغري، ومل أعرف معنى 

كلمة إلحاد حتى وقت الحق؛ بشكل عام فإن السبب وراء ترك الدين والتوجه لإللحاد هو التناقض والالأخالقية التي 

يقدمها النص الديني، فضاًل عن الالمنطقية يف الطرح الديني أيًضا.

- زاك: ما هي أهمية التوعية و التعريف باإللحاد، هل كان هذا هو السبب األسايس إلنشاء املجلة؟

- الغراب الحكيم: يف الواقع، إن السبب األسايس إلنشاء املجلة يكمن يف أن شبكة ومنتدى امللحدين العرب بدأت يف 

عام 2008 و كان يطرح بها العديد من الدراسات واملقاالت العلمية واالجتامعية والثقافية عالية القيمة العلمية، مام 

دعا الزميل عادل أحمد إىل اقرتاح إنشاء مجلة لتوثيق الدراسات واملقاالت حتى ال تتالىش مع الزمن وال يستطيع أحد 

الوصول إليها، ثم بعد ذلك بدأت مواضيع واهتاممات املجلة بالتوسع و التزايد.

- زاك: ما هي املواضيع التي تتم مناقشتها يف املجلة.

- الغراب الحكيم: مواضيع عامة ومختلفة، مثل الدين والعلم والتاريخ، وقد قمنا برتجمة أعامل ومقاالت مهمة مللحدين 

غربيني مثل ريتشارد دوكنز وكرستوفر هيتشينز، وقد ناقشت املجلة مواضيع مهمة مثل امليثولوجيا واألخالقيات، لكننا 

يف الوقت الحارض نبتعد عن السياسية قدر اإلمكان ألنها منطقة يف غاية الحساسية.
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- بريي: معك حق، وقد كانت لدي تجربة مشابهة هنا يف الواليات املتحدة األمريكية، فإذا كان الدين أمٌر حساٌس يف 

الرشق األوسط، فام بالك بالسياسية؛ قد ذكرت لنا بأن املجلة تتناول العديد من املواضيع، فهل تت مناقشة القرآن يف 

املجلة؟

- الغراب الحكيم: قطًعا، وبكثافة؛ فنحن نعيش يف الرشق األوسط يف مجتمع تشّكل الغالبية العظمى منه فئات مسلمة، 

للقرآن  التطرق  دون  للمجلة  إصدار  أي  مير  ومل  والحديث،  بالقرآن  األكرب  املعرفة  لدينا  عرب  كملحدين  فنحن  لذلك 

والحديث، إميانًا مّنا باملسؤولية الواقعة علينا كملحدين عرب.

- زاك: ما هي آلية نرش املجلة؟

- الغراب الحكيم: يف الوقت الحايل نعتمد فقط عىل النرش االلكرتوين، حيث تلك املجلة مدّونًة خاصة يتم فيها توزيع 

املجلة مجانًا، ونحن اآلن بصدد إنشاء موقع قناة امللحدين العرب، وهو موقع الكرتوين ميكن من خالله استعراض عدد 

من قنوات اليوتيوب واملدّونات باإلضافة للمجلة، وبذلك سنتمكن أيًضا من تأسيس عمل مؤسيس منظّم ميّكن املتابعني 

من التربّع لصالح القناة، وربا نتمكن من طباعة املجلة ونرشها ورقيًا قريبًا.

- زاك: ستكون القناة أمرًا يتطلب الحامية للمؤسسة والعاملني فيها، فام هي التدابري؟

- الغراب الحكيم: بالطبع ندرك ذلك جيًدا، وسنستمر بإخفاء أسامئنا الحقيقة، باإلضافة إىل إنشاء أي نوع من املقرّات 

أو الحسابات البنكية الخاصة بالتربع يف أوروبا أو الواليات املتحدة.

- زاك: ما هي ردود الفعل التي تواجهونها؟

- الغراب الحكيم: يف الواقع، تبدو املجلة لنا واعدًة جًدا، حيث يتم تحميلها اآلف املرات من نقاط التحميل الخاصة 

باملجلة فقط فضاًل عن النرش الفردي ألصدقاء ومتابعي املجلة؛ لقد تلقينا العديد من رسائل التشجيع والدعم عىل بريد 

املجلة اإللكرتوين.

- زاك: ماذا عن رسائل الكراهية والتهديد التي تحاول إيقافكم؟

- الغراب الحكيم: هذا أمر بديهي، فقد تلقينا العديد من رسائل التهديد بالقتل والكراهية، باإلضافة إىل هجامت الجهاد 

اإللكرتوين.

- بريي: السؤال اآلن موجه لكام، غايا والغراب الحكيم، با أنكم ذكرتم العديد من امللحدين الغربيني، هل يعترب هؤالء 

األشخاص مصدر إلهام لكم كملحدين عرب، باإلضافة للملحدين العرب الذين يعيشون خارج الرشق األوسط؟
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- غايا: بالطبع، هناك العديد من امللحدين املشاهري أمثال سام هاريس وكرستوفر هيتشينز وريتشارد دوكنز وستيفني 

هوكنز، باإلضافة للمسلمني السابقني  مثل الدكتورة وفاء سلطان.

يعزز  مل  واللغوي  الثقايف  الحاجز  لكن  األكرب،  األثر  الذكر  آنفي  املفكرين  لكل  كان  لقد  بالطبع،  الحكيم:  الغراب   -

هذا التأثري كثريًا، و بطبيعة الحال، فقد كان لهؤالء املفكرين الغربيني الدور األكرب يف إعطاء دفعة للتفكري والنقد يف 

املجتمعات العربية.

- بريي: ما هو السبب الحقيقي وراء تفيّش األصولية يف الرشق األوسط، عىل عكس أمريكا وأوروبا؟

- الغراب الحكيم: يعود السبب يف ذلك إىل الغرب قد حظي بفرصة كبرية لنقد الدين و تقليم أظافره والبدء بعزله عن 

الحياة والسياسة والحريات خالل عرص النهضة يف أوروبا والواليات املتحدة، لكن هذا ما مل يحدث يف الرشق االوسط 

والبالد العربية بشكل عام.

- بريي: ما هو السبب وراء تأخر النهضة واإلصالح الديني يف الرشق األوسط باعتقادك؟

- الغراب الحكيم: يعود السبب يف ذلك إىل طبيعة اإلسالم املستمّدة من الثقافة الصحراوية التي تتاز بالقبلية والعنف 

واالغتياالت، التي طالت الخلفاء ومحمد نفسه، حيث مات متأثرًا بالسم، فضاًل عن االنقسام بني السنة والشيعة، حتى 

أن بعض املؤرخني والباحثني ال يخجلون من ذكر تلك األحداث، بل عىل العكس تاًما، إذ يتفاخرون بها.

- بريي:  غايا ما هو موقفك من السؤال السابق؟

- غايا: هذا صحيح تاًما، و أضيف بأن من السهل الدخول يف اإلسالم، لكن من املستحيل الخروج منه، وهذا ما يفّس 

سبب الخوف من محاولة ترك الدين أو محاولة إصالحه.

- بريي: السؤال موجه لكام، غايا والغراب الحكيم، هل تعتقدان بأن القرآن أكرث عنًفا من اإلنجيل والتورآة؟

- الغراب الحكيم: ليس تاًما، حيث أن مستوى العنف يف النصوص الدينية ال يختلف، إال أن القرآن كان لديه ما يضيفه 

إىل األديان اإلبراهيمية السابقة، ولهذا يعترب القرآن أكرث تصويرًا وتجسيًدا للعنف يف وصف الجحيم، عىل سبيل املثال.

- بريي: هل تعتقدان أن الجو مناسب للملحدين يف ظل وجود حكومات مدنية وعلامنية؟
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اإلسالمية  الدكتاتورية  بني  اآلن  حتى  اإلسالمي  التاريخ  بدء  منذ  عالقني  فامللحدين  ذلك،  أظن  ال  الحكيم:  الغراب   -

والفاشية السياسية والقبلية؛ إذ يوجد حكومات تدعي املرجعية العلامنية لكنها غري واعدة، أما ما تبقى من الحكومات 

يف الرشق األوسط فهي قبلية دينية، كام تكمن املشكلة يف أن الرجعية الدينية واملجموعات الجهادية قد أثبتت حضورها 

يف معظم مناطق النزاع السيايس يف املنطقة.

- بريي: السؤال موجه لـ غايا، ما هي الطريقة األمثل للوصول إىل تلك الرشائح من املسلمني الذين يتم استغاللهم عاطفيًا 

من الدين، هل ميكن إقناعهم بالعقل واملنطق؟

- غايا: يف حقيقة األمر، ميثل هؤالء الناس الرشيحة األكرب من املؤمنني، كام أنهم األكرث صعوبة عندما يتعلق األمر بالحوار؛ 

إذ أنهم مرتبطون عاطفيًا بالدين، فهم ال يتقبلون فكرة عدم وجود إله أو حياة أخرى أو عدالة، ولكن الطريقة األمثل 

من وجهة نظري هي تشجيعهم عىل التساؤل والتشكيك يف صحة تلك األمور، وبالتدريج فإنه من املمكن الوصول إليهم.

- الغراب الحكيم: من البديهي أنه من الصعب التحاور مع األشخاص املرتبطني عاطفيًا بالدين، لكن املالحظة تثبت بأن 

املسلمني الذين تجتذبهم املجموعة واملجلة هم من املسلمني األقل إرتباطًا بالدين عاطفيًا، وأعتقد أن الطريقة املثىل 

للتعامل مع املؤمن العاطفي هي أن تظهر له مدى  عدم ارتباط الدين بالحياة الواقعية حوله، ولكن ال أعتقد أنه يوجد 

الكرث لفعله يف هذا الصدد.

- بريي: هناك مقولة شهرية لـ كارل ماركس يقول فيها "الدين أفيون الشعوب" و يكمل بالقول با معناه أنه ال ميكنك 

أن تحرر الناس من أوهامهم، دون أن تحررهم من األسباب التي تدفعهم لتصديقه، فام هو تأثري الدين عىل املجتمعات 

يف الرشق األوسط؟

- الغراب الحكيم: بالتأكيد، إن الواقع الذي نعيشه يف الرشق األوسط يؤكد حجم األمل واملعاناة التي يفرضها الدين عىل 

أتباعه، يف تأجيج وتجييش املشاعر الدينية نحو الرصاع، ولنأخذ بلدي سوريا مثاًل، حيث أن تأثري الدين عىل الناس أصبح 

يأخذ منحنًى عكسيًا أيًضا؛ أي أن امليل نحو االنتقام والعدائية والعنف الديني يزداد بازدياد الرصاع.

- زاك: هل غرّي اإللحاد النظرة للحياة واإلنسانية لديكام؟

- غايا: بالطبع، لقد تغريت نظرت كثريًا نحو "اآلخر" و"املختلف"، إذ أصبحُت أنظر للناس عىل أساس محايد بدالً من 

النظر إليهم عىل أنهم أتباع لدين أو آلخر.

- الغراب الحكيم: بالطبع، و أستطيع القول بأن اإللحاد جعل مني شخًصا أفضل، حيث بدأت بالنظر ملا أفعله عىل أنه 

عمل خري وليس عمل له مقابل ديني، كام اختلفت نظرت للمختلفني واآلخرين كثريًا.

- بريي: السؤال اآلن لـ غايا، هل لك أن تفّصيل لنا املسائل التي جعلتِك تبدأين بالشك يف صحة الدين؟
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- غايا: يف البداية مل يتوفر لدي الكثري من املصادر للبحث يف هذا األمر، لكنني تكنت الحًقا من العثور عىل املصادر، من 

أهم األسباب التي أثارت شكويك هي وصف الجنة يف اإلسالم وقضية الحور العني، وتشييء املرأة وإجبارها عىل تغطية 

جسدها بالكامل، باإلضافة للعبودية التي أقرّها األسالم.

- الغراب الحكيم: أود أن أعقب عىل قضية الحجاب والنقاب، حيث أن الحجاب من املمكن اعتباره اختياًرا شخصيًا 

للباس، لكّن النقاب هو تهديد أمني رصيح ألنه يتضمن إخفاء الهوية، و أود أن أذكر حادثة حصلت معي شخصيًا يف 

إحدى وسائل النقل العام، حيث جلست إىل جانبي امرأة تلبس الخامر بشكل كامل ولكنها كانت ترتدي حذاء رجل، 

فتخيلوا كم سيكون حجم التهديد األمني إذا قام شخص بالتنكروارتكاب الجرائم، وأّما بالنسبة للحجاب نفسه، فقد نجح 

اإلسالم يف جعل املرأة عدوة لذاتها؛ إذ أقنعها بأنها عورة وغرض وفريسة وهدف للرجل، هذا األخري الذي نجح اإلسالم 

يف إقناعه بأنه حيوان مفرتس، و فوق ذلك كله أقنع جميع متبعي الدين بأن هذا األمر من الفضيلة.

- بريي: أين ترون مستقبل املنطقة من ناحية تأسيس دول مدنية يف املستقبل، هل تعتقدان أن أوالدكم وأحفادكم 

سينعمون بالحياة يف أجواء أكرث أمًنا وأحقاقًا للحقوق؟

- زاك: وأين ترون مستقبل املجلة؟

- غايا: أعتقد أن أوالدنا وأحفادنا سينعمون ببيئة أفضل للحياة من تلك التي نعيشها اليوم يف الرشق األوسط، وأن حرية 

التعبري وقبول اآلخر والدول العلامنية التي ستفرزها األجيال القادمة ستكون أكرث ثباتًا يف املنطقة.

- الغراب الحكيم: أود فعاًل أن يعيش أوالدي وأحفادي يف بيئة أكرث أمانًا وسأفعل كل ما باستطاعتي لتحقيق ذلك، 

واملجلة ما هي إال نقطة البداية لدفع الناس يف املنطقة للتفكري العقالين وتقبل اآلخر.

- بريي: بالرغم من كل هذه املشاكل التي تحيط بالعامل عموًما والرشق األوسط خصوًصا سواء كانت سياسية أو اجتامعية 

أو اقتصادية أو بيئية، نود أن نعرّب لكم عن مدى اعتقادنا بشجاعة ما تقومون به يف منتدى ومجلة امللحدين العرب، 

إذ تضعون أنفسكم تحت العديد من املخاطر والتهديدات يف سبيل أن تجعلوا من هذا العامل مكانًا أفضل، ألن الرشق 

األوسط جزء ال يتجزأ من هذا العامل.

هنيئًا لكم بجهوكم وشكرًا لكم، غايا والغراب الحكيم، لوجودكم معنا يف برنامجنا.
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Nesta Fz

السخرية من األديان

دة وفّناً من فنونها الكثرية ، مل يعتوره نُقاد األديان أو يخبطونه خبط  الكتابة الساخرة منٌط من أمناط الكتابة املُتعدِّ

عشواء ، بل إّن لُه جذوًرا ضاربة القدم يف عامل الكتابة ، تجلّت يف اإلرث الضخم املتمثل يف : الكاريكاتريات ، األفالم ، 

الروايات ، املرسحيات الُفكاهية ، واملسلسالت الكوميدية ، و املقاالت الساخرة ، وكافة فروع األدب والفن الساخر ، 

فلم تتوقف الكتابة الساخرة عند خطوٍط حمراء بعينها ، بل العكس متاماً كانت الخطوط الحمراء هي مادة الكتابة 

الساخرة بامتياز ، و انتهاكها وتجاوزها كان العمود الفقري للفن الّساخر دامئاً ، فمن دون الخطوط الحمراء ستتالىش 

شملت  الكتابة  هذه  أّن  نجد  لذلك   ، وفاعليتها  زخمها  من  الكثري  وتفقد   ، حجمها  يتضاءل  أو   ، الساخرة  الكتابة 

واستهدفت بشكٍل أسايس السلطات السياسية واالجتامعية و الدينية والعادات والتقاليد واألديان نفسها ، وجعلت 

همها األسايس تجاوز الخطوط الحمراء التي تفرضها تلك السلطات . 

خطوة تجاه تعزيز ثقافة النقد ومحو الخطوط الحمراء : 
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النقد املُقّدم  يُقّدم لألعامل الساخرة ، يختلف عن  النقد الذي يُفرتض أن  ، أو ماهية  الّساخرة  الكتابة  وتقاليد نقد 

للكتابة يف الفكر أو التاريخ أو الفلسفة أو السياسة ، كام يجب أن يُراعى أّن سقف حرية الكتابة الساخرة مرفوٌع أكرث 

من سقف الكتابة يف تلكم األمناط من الكتابات ، حيث يجوز للكاتب املبالغة واإلرساف يف إظهار العنرص املراد الكتابة 

عنه أو السخرية منه والتحامل عليه يف إظهار مثالبه ومساوئه ، وميكن أن نرضب هنا مثالً بفن الكاركاتري بوصفه أحد 

الفنون والصيغ التعبريية الساخرة ، فإذا أردُت يف رسم كاريكاتوري أن أُظهر ، مثالً ، شخصية ذات أنف طويل - مثل 

أحد سياسيينا - فإنّني سأُضاعف من حجم األنف بشكٍل ملحوظ حتى أُضفي عىل الرسم بعداً أكرث كاريكاتورية .

و من هنا ، فإّن اتهام الكتابات الساخرة التي اجتاحت فضاء الشبكة العنكبوتية يف السنوات األخرية مستهدفًة مادة 

النصوص اإلسالمية تحديداً ، بأّن الغرض منها تشويَه اإلسالم هو زعم سطحيٌّ للغاية ، فالكتابة الساخرة هدفها ليس 

الّتشويه ـ وإن كانت تُشوِّه املادة املُراد السخرية منها بحكم الطبيعة الكاريكاتورية للسخرية ـ وإمّنا الغرض هو إزالة 

حاجز القداسة ومحو الخطوط الحمراء التي مُتثِّل سلطة نفسية تُحول دون نقد تلك األفكار املقدسة ذات الخطوط 

سيها اإلحساس بنسبيتها وبإمكانية مساواتها  الحمراء ، فالسخرية تُنزرِل الفكرة من عليائها ، وتغرس حتى يف دواخل ُمقدِّ

بباقي األفكار من حيث قابليتها ملختلف أمناط النقد . 

إّن التفكري يف وضع خطوط حمراء لألدب الساخر ، أو لإلبداع عموماً ، حتى ولو مل يكن ساخراً ، فهذا يعني الحكم عليه 

باإلعدام ، فاألصل يف اإلبداع هو ُوُسوعّية األفق أو الالمحدودية ، واالنعتاق من األرس والقيود ، والفكاك من التقليد ، 

والتمرد عىل السلطات ، فال إبداع من غري جديد ، و ال جديد من دون الثورة عىل السلطات وخطوطها الحمراء ، فضالً 

عن استحالة التوافق عىل معيار لإلبداع حتى ولو أردنا ذلك، ولكن من الذي يضع تلك املعايري ؟، وأيّة سلطة سٓتصوغها 

كقوانني ؟، وهل السلطة التي تضع تلك املعايري لإلبداع وتُصوغها كقوانني - ال سّيام بالنسبة لإلبداع الساخر -  ستسمح 

ها للنقد الساخر ، بوصفه إبداعاً يهدف إىل تجديد منطلقاتها ونقد بداهاتها أو تطويرها وتقوميها ؟!  بتعرُّضرِ
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إذ بحثنا يف املوضوع سنجد أّن أيّٓة سلطة تنالها أو تنهشها أسهم النقد الساخر ، وأحياناً غري الساخر ، تلجأ يف سياق تعاليها 

ع بالخطوط الحمراء : السيادة الوطنية ، املقدسات ، الرموز القومية ، القيم  ين لها إىل التذرُّ درِ عىل النقد وإقصائها للُمنتقرِ

والتقاليد ... إلخ ، وترَصرِف أّي نقٍد موجه إليها إىل " نقض " لتلك الرموز أو القيم أو املقدسات ، وهي يف حقيقتها ـ أي 

السيادة الوطنية واملقدسات وغريها ـ مجرد عبارات فضفاضة أو أصنام من صنع السلطة ذاتها أنشأتها بغرض االختباء 

د أمام املجتمع  خلفها ، أو باألدق إخفاء قداستها خلف قداسة تلك األصنام الوهمية ، والتي تُساعد عىل تشويه املُنتقرِ

بوصفه هادماً لألوطان وداعياً لالنحالل ومنتهكاً للقيم واألعراف ، ال مجرد ناقد للسلطة ، حيث نجد عبارات مثل : 

يف حنٍي ، أنّنا لو قّررنا االحتكام - فيام يُكتب ، وفيام ال يُكتب - إىل مشاعر الناس ، فسنجد أنفسنا أمام عدد مهول من 

انطباعات أي فرد ومزاجه العام ومقدساته وخطوطه الحمراء ، لدرجة تستلزم من كلِّ كاتب إذا أراد الكتابة يف الشأن 

د ما إذا كان يحق له الكتابة أم ال ، يف ذاك الشأن املُسَتفَتى عليه،  فمن أراد الكتابة  العام أن يُجري استفتاًء عاًما يُحدِّ

عن الحجاب ، عليه أن يُراعي مشاعر املجتمع ، ومن أراد الكتابة عن نادي الهالل ، عليه أن يُراعي مشاعر مشجعي 

الفريق ... إلخ ، و هكذا  يفقد النقد كل مربراته ، فام دمنا عند إجراء أّي نقٍد ملزمني مبراعات مشاعر ومقدسات ورموز 

املُراد انتقاده فلن يُسفر نقدنا لُه إالّ عن تطبيل وتهليل له . 
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خادش للحياء ، وجارح وُمقّوض 

عىل  تنترش   ، العام  للنظام 

السلطات  خطاب  مستوى 

االستبدادية التي تخىش النقد 

ومن  العسكر  تذّرع  مثلام   ،

مرص  يف  مريس  محمد  قبلهم 

برنامج  إيقاف  حاولوا  عندما 

وقد   ، الساخر  يوسف  باسم 

بينام  ذلك  يف  العسكر  نجح 

معلوٌم  - كام هو  فشل مريس 

للجميع - وقد استخدما كالهام 

السيادة  رمز  إىل  اإلساءة  تهم 

الوطنية ، واإلساءة للمقدسات 

الربنامج  لوقف  كمربِّرات   ،

وكشف  سوءاتهم  فضح  الذي 

عوراتهم . 
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هذا ، و تُعترب الخطوط الدينية ، سّيام املتعلقة بدين اإلسالم ، أكرث الخطوط احمراًرا ، حيث الرفض الشبه التام ألّي 

د لإلسالم من خارج دائرة  نوعٍ من النقد ، ناهيك عن النقد الساخر أو الكاريكاتوري ! وهذا الرفض ال يقترص عىل املُنتقرِ

اإلسالم فحسب ، وإمّنا ينسحب هذا الرفض حتى عىل املحاوالت النقدية التي يُجريها أو يرشع بها مفكِّرون إسالميون 

الدامناركية  الرسوم  صاحب  الذي  الرفض  كذلك   ، وجنونية  هيستريية  أبعاداً  الغالب  يف  يأخذ  رفضاً   ، مسلمون  أو 

الكاريكاتورية ، والتي سخرت من " النبي محمد " ، أو الفيلم الذي ُسمّي ب ) الفيلم امليسء للنبي ( ، ولو رجعنا إىل 

تاريخ السلطة االجتامعية أو السياسية يف اإلسالم ، فسنجدها قد قامت بعديٍد من اإلعدامات واالستبعادات املجحفة 

بحق أشخاص كان لهم آراًء أو تأويالت مغايرة للتأويالت الدينية السائدة ، حيُث انتهى بهم األمر إّما معلقني عىل 

املشانق أو رجامً قام به " العامة " من الناس . . هذا ، و إن تهمة اإلساءة للمقدسات ال نجدها اليوم تاُلحق بذات 

الحدة من يهني املاركسية أو االشرتاكية أو الليربالية وغريها من األفكار والنظريات ، لكنها تلحق فقط بناقد اإلسالم 

أو بديل  التعامل مع اإلسالم كنظري  ـ عىل  بُحّجة ُحرمة املقدسات  للنقد  الرافضة  ـ  السلطة اإلسالمية  ، رغم حرص 

لالشرتاكية والليربالية واملاركسية ... إلخ . 

وال أزال أذكر أيّام الجامعة ، كلَّ يوم أربعاء تقريباً ، حيث أحرص أنا وعّدد من األصدقاء من التيار العلامين يف الجامعة 

عىل حضور مخاطبات وأركان نقاش ) جامعة أنصار السنة ( وذلك لالستامع ألحد كوادرهم الذي ميلك قدرة هائلة عىل 

إضحاك الحضور عندما يسخر من العلامنيني واليساريني بالجامعة ، وكنت أستمتع جّدا بأسلوبه الساخر الذي يتناول 

به العلامنية والعلامنيني ، رغم أنّه عندما يلمحنا مبارشة ، يوجه كالمه إلينا أمام املإل ، ويُشري إلينا قصدا ، كعيِّنة و 

مناذج حّية تنطبق عليها عباراته الساخرة دون أن نضيق به درعا أو نغضب منه نقدا ، أو حتى نكّف عن االستامع 

كانوا  ينفي وجود علامنيني  ، هذا ال  .. طبعاً  والعلامنيني  العلامنية  الحديث عن  الساخرة يف  بطريقته  االستمتاع  و 

يتضايقون من نقده الساخر ، لكن هذا التضايق مل يصل حد التفكري يف إقصائه أو إتهامه بالتعرض للثوابت والرموز . 
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لهذا ، أعتقد بأّن تجاوز خطوط الدين الحمراء يُثري املتدينيني أكرث من غريهم من الذين يتم تجاوز خطوطهم الحمراء . 

وهذا بالطبع فكر ينطوي عىل قدٍر من األنانية وحب الذات والرنجسية ، ففي الوقت الذي ينتقد فيه املتدين اآلخرين 

ويهزأ إلهه بهم ) الله يستهزئ بهم ( وينعتهم بالحمري واألنعام والقردة والخنازير والكالب ، نجد املتديِّن يُقيم الدنيا 

وال يُقعدها ملجرد نقد ساخر أو غري ساخر نالُه أو نال من إسالمه ، ويُطالبك باالعتذار، هذا إن مل يقتلك أو يرضبك ، مع 

العلم أن السخرية الصادرة من املسلمني ال يقترص مداها عىل الكفار فحسُب ، بل نجد املسلمني فيام بينهم يسخرون 

من مذاهب بعضهم البعض ، فالشيعي يسخر من الفتاوى والرتاث السني املضحك كإرضاع الكبري وزواج القارصات 

، والسني يسخر من فتاوى وتراث الشيعة كاإلمام الغائب وعصمة األمئة والتطبري ، دون أن يعتذر الساخر لصاحب 

املذهب اآلخر ، فلو فهمنا تعاليهم عن االعتذار إلهانتهم لغري املسلمني بوصف هؤالء كفاراً ال يجوز االعتذار لهم ، أفال 

يحق االعتذار ملن تطاله سخريتهم فقط ، ألّن مذهبه مغاير ملذهبهم ، رغم أنُّه يشهد أن ال إله إالّ الله مثلهم !!؟ . 

والحقيقة ، أنني ال أفهم عندما يُطالبني العديد من املسلمني باالعتذار عندما يعتقدون أنّني أهنت مقدساتهم أو 

معتقداتهم واملُتمثِّلة بالغالب بالله ، والنبي ، والقرآن ، والحديث ... إلخ ، فهل يتوجب عيّل االعتذار لهم ـ إن أردُت 

ـ نيابًة عن الله الذي أهنتُه باعتبارهم ممثلني لُه ، أم أعتذر لله مبارشًة ؟ وحتى لو كان عيّل االعتذار - أمام الله - فام 

دخلهم هم حتى أكون ُملزَماً عىل القيام بذلك بتوجيٍه و أوامر منهم ؟ . إّن هؤالء الذين يُطالبونك باالعتذار عندما 

تسخر من معتقداتهم ومقدساتهم ال يُقيمون فرقاً بينها وبينهم ، فيتقمص الواحد فيهم رداء ربّه ، ويغضب أكرث منه ، 

وميتلك الدين احتكاراً ، وكأن الله استشارُه عندما أنزله من السامء ، فيعترب السخرية من الدين سخرية منه ، ويُطالبك 

بل ويُجربك عىل االعتذار ولو عرب املحكمة ، بل ورمّبا قتلك ، رغم أّن ربه باستطاعته لو أراد ذلك أن يفعل مبنتهى 

السهولة حسب اعتقاده ! عموماً ، لو فتحنا الباب لالعتذارات فسنجد أّن جميع أصحاب الديانات واملذاهب ُملزمون 

باالعتذار لبعضهم البعض ، وملزمون باستئصال آيات وأسفار ونصوص اإلساءة للمغاير لهم يف الدين أو املذهب ، أو 

عىل األقل عدم املجاهرة بها بواسطة مكربات الصوت ، ويف األماكن العامة .. وإين ال أعتقد أّن هذه الوضعية تُريض 

أّي متدين ! . 

إّن الرتاث اإلنساين مبا فيه الديني و الشخصيات العامة والشخصيات التاريخية ال حصانة لها من كافة أوجه وأمناط 

النقد ، حتى الساخر منها ، فذلك الرتاث وتلك الشخصيات العامة أو التاريخية هي ليست ملكاً ألحد حتى ولو كانت 

تلك الشخصيات دينية ، فكم سيبدو الشيوعي سخيفاً لو غضب لسخرية نالت من لحية كارل ماركس الكّثة ، وقام 

بحرق سفارات الدولة التي ينتمي إليها انتقاما ممن سَخر من لحية " رمزه املبجل " ، نفس األمر ينطبق عىل اإلسالم 

ونبيه محمد ، فعندما يثور اإلسالمي لسخرية نالت من نبيه فهو يبدو بذات سخافة الثائر إلهانة ماركس ، فحتى لو 

كان مثّة فرٌق بني املاركسية وماركس من ناحية ، وبني اإلسالم ومحمد من ناحيٍة أُخرى ، فقناعة اإلسالمي ـ الغاضب 

من السخرية من محمد ـ بشمولية دينه وصالحيته كبديل اقتصادي واجتامعي وسيايس وثقايف للامركسية ولغريها من 
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النظريات ) الوضعية ( ، يدحض هذه الفروق ويصري اإلسالم ، مبا أنّه ُزّج به يف رصاع مع تلك النظريات ، مثلها متاماً 

من حيث القابلية للنقد ، وأّي رد فعل متعجرف حينها لإلسالميني سيكون بذات سخافة تعجرف ماركيس أغضبته نكتة 

عن ماركس ! 

وال ننىس ذكر أّن القرآن ذاته يقول عن محمد ) قل إمّنا أنا برٌش مثلكم ( ، ومبا أّن محمد برش ، ومبا أنُّه شخصية عامة 

وتاريخية فحتامً سيكون محّل نقد ساخر وغري ساخر ، ولن يخرس املسلمون شيئاً لو كان النقد الساخر متهافتاً مبعايري 

النقد الساخر ذاتها ، وسيكونون هم الرابحون لو كان النقد ناجحاً ، فذلك يصب يف بوتقة النقد وصحرائه القاحلة 

والفقرية باإلسالم الذي قّل أن نجد تفكرياً نقدياً بني أتباعه . 

عموماً ، إن أكرث الذين يسوؤهم النقد الساخر 

موجات  وحتى   ، باإلسالم  دين  املتشدِّ هم 

عندما  املسلمني  غالبية  تجتاح  التي  الجنون 

تأيت  ما  فغالباً   ، نبيهم  أو  دينهم  من  يُسخر 

الذي يقوم  العواطف  الشحن وتجييش  نتيجة 

عدداً  ميلكون  باتوا  والذين   ، املتشددون  به 

اإللكرتونية  واملواقع  الفضائيات  من  مهوالً 

التواصل  مواقع  عىل  الكثرية  والصفحات   ،

أنّك يف جميع  والدليل عىل هذا   ، االجتامعي 

الشبابية  األوساط  سّيام  املسلمة  املجتمعات 

ستجد " النكتة الدينية " رائجة بها ، بل وتُعد 

أكرث النكات استجالباً للضحك ، وُجّل ما ينالُه 

من ألقى النكتة بعد إلقائهرِ لها هو قول املستمعني بعد انتهاء ضحكهم ": نستغفر الله العظيم ." لذلك ، فكّل تلك 

دين من املسلمني أو امللحدين ، ال  االنفعاالت والتشنجات التي تنال نُقاد األديان أو اإلسالم ، سواٌء كان هؤالء املُنتقرِ

تعدوا عن كونها انفعاالت زائفة ، يوحي بها ويصنعها املتشددون عرب إعالمهم ثّم يوظفونها يف معركتهم مع الفكر 

يهم من ورقة التوت التي تسرت تجاويف عقولهم البالية . النقدي الذي مُيثل نهاية سلطتهم وينزع عنهم قداستهم ويُعرِّ

 

إّن النقد الساخر هو نفاج صغري إلزالة هالة القداسة حول املسخور منه أو املسلّم به ، وهو رضبة البداية أليِّ نقد 

يأيت بعده ، فمن تعّود عىل النقد الساخر ستصبح بالنسبة لُه عملية قبول النقد والتعاطي معه بإيجابية سلوك أكرث 

من مألوف ، فضالً عن قيمة النقد الساخر يف ذاته حيث ال يقترص دوره يف كونه مجرد نفاج أو مدخل للنقد الفكري 

 السخرية من األديان

Leo Atheo

) قل إمّنا أنا 

برٌش مثلكم (
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أو غريه من أنواع النقد ، إنّه فن ال يقل جامليًة عن غريه من الفنون ، ويستحيل أن نضع أمامه خطوطاً حمراء لضبابية 

الحدود فيام يتعلق بالنقد وصعوبة ، بل و استحالة رسمها من األساس ، لذا ينبغي عىل الجميع أن يقبل السخرية من 

رموزهم ومقدساتهم ومرجعياتهم وأصولهم ، فحتى لو رفضوا نقدها سخريًة ، أو ذبّوا عنها بالقوة واملنع واملصادرة ، 

فذلك بدوره سيفقدها هيبتها وسلطتها ، وسُيظهرها مبظهر العاجز عن الدفاع عن نفسه املختبئ خلف غريه   !

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ية حبًّا يف االستبداد وتعلُّقاً بالسيطرة ! معاً ضد كّل سلطة ظالمية متنع العقل اإلنساين من الوصول إىل نور الحرِّ

 السخرية من األديان

Leo Atheo

https://www.facebook.com/TheEnlightenedMinds
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السعادة والتجارب الروحية

McKie Theman

سام هاريس

أتكلم  التي  الظاهرة  عن  موجزًا  سأعطيكم 

معينة  ثقافة  أتباع  من  شخص  لدينا  عنها، 

يعيش  أنه  ويالحظ  صعبة  الحياة  أن  يالحظ 

أحسن حاالته، فال يوجد  شخص ُمقرّب  منه 

بعيد  من  قادٌم  جراٌر  جيٌش  يوجد  وال  ميوت 

وثالجته مليئة بالجعة والطقس جيد، ورغم أن 

األمور لديه بأفضل ما يكون فهو مازال يبحث 

الراحة  عليه هو  يحصل  ما  عن سعادته وكل 

املؤقتة، هذا ما الحظناه جميعاً حيث أننا ما 

زلنا قيد البحث عن السعادة والراحة والهدوء 

التي ستكون  مصدًرا للفن و املوسيقى واألدب 

ميكننا  ما  وأفضل  باستمرار  منا  تطري  سعادتنا 

القيام به هو محاولة تجديدها قدر استطاعتنا  

يستمر  ال  املهني  بالنجاح  استمتاعنا  حتى  و 

ألكرث من عدة ساعات وربا يدوم ليوم  ولكن 

بعدها سيسألك الناس : ما التايل بالنسبة لك ؟

قد يقول البعض : ال شء بالتحديد لقد حققت 

اآليس  أتناول  أيامي  بقية  وسأقيض  أريده  ما 

كريم إىل أن أموت !
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السعادة والتجارب الروحية
Mckie Theman

و حتى عندما تكون األمور بأحسن ما ميكن فإن البحث عن السعادة وإبعاد عدم الرضا وامللل سيستمر واملوت وفقدان 

األحباب عىل األقل هو ما يتداخل مع خططنا ، مام يقود البعض إىل التساؤل :

هل هناك صيغة أخرى، صيغة محّدثة ال تعتمد عىل مصادر السعادة التي نجّددها باستمرار و تّجنبنا األشياء املحزنة  ؟

 نوع ال يعني أن السعادة هي وجود طعامك املفضل بفمك دائًا، أو وجود أصدقاءك و أحبابك بقربك دائًا، أو لديك 

كتب جيدة لقرائتها أو لديك خطط جيدة لعطلة نهاية األسبوع، هل من املمكن أن نكون سعداء قبل أن يحصل شء ؟

 قبل أن نحقق أمانينا ؟ يف ظل غياب مصاعب الحياة من أمراض و ما شابه ؟

هذا السؤال يقبع بوعي كل شخص ، نحن نعيش جواب هذا السؤال والبعض يعيش حياة تقول : ال يوجد شء أهم 

من السعي وراء الرضا لحظًة بلحظة، تجديد مصادر سعادتنا من كل النواحي سواء عاطفياً وفكرياً، أي بعنى أننا نُبقي 

قدمنا عىل دّواسة السيارة ونقود حتى ينتهي الطريق من تحتنا .

ويتسائل آخرون عن اتّباع اسرتاتيجيّة مختلفة، واليشء الذي يدفعهم لهذا السؤال هو الدين و سامع كالم شخصيات 

مثل بوذا ويسوع ويتبعون تقنياتهم مثل التأمل والصفاء الروحي لتدريب أنفسهم ملحاولة اكتشاف مستويات أبعد من 

الرضا،  قد يذهبون بسبب هذا اىل كهٍف ما أو صومعٍة لعدة أشهر .

ملَ عىل أي شخٍص أن يفعل هذا ؟
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إنها تجربٌة بسيطٌة  ومنطقها سهل، أال وهو التايل : با أنّه ميكننا الوصول إىل السعادة بدون تجديد مصادر سعادتنا 

الدنيوية، فيجب بهذه الحالة أن نزيلها نهائيًا من عندنا وبالتايل سنجد شخًصا معتكًفا يف مكان ما بالصحراء أو بكهٍف 

ما ، ويشعر بالسعادة  ألنه سيتذكر أنه تزوج حبيبته من املدرسة الثانوية مثالً .

إنهم يبحثون عن الرضا يف الحبس االنفرادي – وهو موضوعنا هنا – التي هي أساساً تعترب أحد أنواع العقوبة ويتم 

العقاب بها حتى يف السجن نفسه، فالكثري من الناس سيفّضلون مشاركة الزنزانة مع آخرين حتى لو كانوا قتلة وُمغتصبني 

أكرث من أن يقضوا مدة بحجرة صغرية منفردين، ومع ذلك نالحظ أنه ومنذ آالف السنني يقول البعض أنهم قد ُوجدوا 

لذلك النوع من السعادة وتحت ظروف تشابه الحبس االنفرادي .

بالنسبة لنا كأناس منطقيني – سواء اّدعينا أننا ملحدون أم ال – فإنه لدينا الخيار يف معرفة كيفية حل هذه املعضلة ، 

فإن بحثنا يف دليل للطب النفيس لوجدنا أن أعاله يقع تحت قائة االحتيال و الوهم الديني، أو أن هؤالء الناس قد كانوا 

مهتّمني بهذه التجارب بداعي الضورة و الروحيّة .

و اآلن سأتكلم من نطاق دراستي، فإنه ليس لدي شك أن بعض الناس الذين أثبتوا أنّهم فاهمون وواعون قد حققوا 

بعض االكتشافات عن الطبيعة الوجودية باستخدام أساليب روحية مثل التأمل،  دعونا نزيح كل ما وراء الطبيعيات 

والروحيات وما شابه ، فام وجده القدماء ال يتعّدى فكرة أنك ال تستطيع العيش خارج نطاق وعيك ، أنت مجرد جزء 

من املحادثة بينك و بني نفسك، عندما نرى شخصاً مييش بالشارع مكلاًّم نفسه سنقول عنه  مريض نفيس، لكننا نكلّم 

أنفسنا بصمت باستمرار طوال اليوم، نتذكر باستمرار محادثاتنا السابقة مع الغري، نفكر با كنا نستطيع قوله وبا كنا 

سنقوله ذلك الوقت، واالستمرار بهذا بصمت ليك نبقى يف حدود مجال العقالنية البرشي .

إال أن كالم القدماء يقول : هذه ليست الطريقة،هناك طريقة أخرى للنظر لهذه الظاهرة  :

التشخيص أو التعريف الفاشل للفكرة هو مصدر أسايس للمعاناة البرشية، وأي شخص سيكس هذه التعويذة سيكون 

قد وجد الراحة النفسية  وهذا ما قد فعله بوذا و يسوع .

و اآلن بعد أن أثرت انتباهكم بهذا،عيّل القول أننا بإهاملنا لهذه األفكار كملحدين سنكون يف موقف متأخر ألن ماليني 

الناس قد مّروا بهذه التجارب واملاليني قد أحّسوا بها ، هذه التجارب قد تكون من أهم األشياء يف حياتنا و إذا تجاهلناها 

ولو قليالً بسبب تشابكها مع الدين سنبدو اقل حكمة من أكرب مجانني خصومنا الدينيّني  .

السعادة والتجارب الروحية
Mckie Theman
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ال أعرف ما إذا كان الكون حًقا كام قال جي يب اس هول ) ليس أغرب مام نفرتض بل أغرب مام نحاول أن نفرتض ( 

، فنحن نحاول أن نعطي ألنفسنا وللناس حًسا  لنا كملحدين نحاول أن نكون ممثلني لإللحاد   بالتأكيد غريب  لكنه 

بأننا نستطيع أن نتعّمق بأسار الكون ، كُمتبّنني للحقيقة فإننا نعرف أن هذا الغموض سيحتاج لبعض الوقت لحلّه وال 

نستطيع التفاعل مع هذا الغموض بالوقت الحايل ألننا ال نستطيع تفسريه باستخدام ما نفس به أي شء آخر .

لكن هذا ليس مشكلة لحياة اإلنسان، هذا ليس مشكلة لسعادة اإلنسان، لكننا مجبورون عىل اقناع عامل يعيش بالوهم و 

األساطري حيث أن الحب والفضول قليل وحيث أنه ال يجب أن تعيش وترعب نفسك بوهم قصص من العرص الحديدي، 

إنها مهّمة صعبة جداً وال توجد مهّمة ثقافية تستحق الجهد أكرث منها، إنه مستقبل يستحق بكل جدارة أن نقاتل ألجله، 

إنه املستقبل الوحيد الذي سيحافظ عىل بقاء جنسنا حيث أن اإلنسان سيقّدر أخيه اإلنسان مهام اتبع و مهام صّدق 

حتى لو مل يكن ميلك دليالً .

الطريق اىل هذا يكون من خاللنا و من خالل الصدق العلمي والفكري وتسهيل نرش هذا وال أرى طريقاً أسع لهذا من 

اإللحاد .

السعادة والتجارب الروحية
Mckie Theman
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مجلة شهرية بجهود فردية تصدر في الثاني عشر من كل شهر

مجلة امللحدين العرب هي مجلة  هدفها  
نشر أفكار امللحدين العرب على إختالف 
توجهاتهم السياسية و العرقية بحرية 

كاملة

اجمللة عبارة عن مجلة رقمية مبنية بجهود 
فردية وال تنتمي الي توجه سياسي  ..

املعلومات و املواضيع املوضوعة في اجمللة 
تعتبر مسؤلية أصحابها من الناحية األدبية و 

ناحية حقوق النشر و حفظ امللكية الفكرية

الناشرون في اجمللة هم من أعضاء مجموعة 
مجلة امللحدين العرب أو من الكتاب العرب 
امللحدين ممن إستطعنا التواصل معه ألخذ 

اإلذن بالنشر

مينع نشر كل ماهو مناف لألخالق العامه و 
كذلك التحريض أو التصريحات العنصرية

لهيئة التحرير احلق باختيار ما تراه مناسبا 
من املواضيع املوضوعة في اجملموعة للنشر 

فنشر  أي موضوع صمن اجملموعة يعتبر 
تفويضا للمجلة بالنشر

موقع املدونة اخلاصة بنا لألرشفة على اإلنترنت: 
www.aamagazine.blogspot.com

البريد اإللكتروني
el7ad.organisation@gmail.com


