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 الفصل الثاين:بني بولص وطرابيشي
املنطيقي الدولة خاين املربهن عن االعتقاد الصحيح والرأي "  يف القرون الوسطى كتاابً بعنوان :1كتب بولص األنطاكي أسقف صيدا 

، 3،من احلجج السمعية والعقلية وحديثاً  فيه االحتجاج لدين النصارى مبا حيتج به علماء دينهم وفضالء ملتهم قدمياً  وهو كتاب ،2"املستقيم
عمدهتم اليت يعتمد عليها علماؤهم يف مثل هذا الزمان وقبل هذا الزمان وإن كان قد يزيد بعضهم على بعض حبسب األحوال فإن والكتاب 

إىل بعض  األنطاكيبولص  كتبها، و 4.هذه الرسالة وجدانهم يعتمدون عليها قبل ذلك ويتناقلها علماؤهم بينهم والنسخ هبا موجودة قدمية
وله مصنفات يف نصر النصرانية وذكر أنه ملا سافر إىل بالد الروم والقسطنطينية وبالد املالفطة وبعض أعمال االفرنج ورومية ،أصدقائه 

، وهذا الكتاب سبب أتليف شيخ اإلسالم ابن 5.م هذه الرسالةواجتمع أبجالء أهل تلك الناحية وفاوض أفاضلهم وعلماءهم وقد عظ  
  " اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح ".تيمية لكتابه الفريد 

مل يبعث إليهم بل إىل أهل اجلاهلية من العرب وأن يف  -صلى هللا عليه وسلم -أن حممدا   : من كتاب بولص الفصل األولوجاء يف 
وحسبنا أن نقارن بني ما كتبه األسقف بولص يف القرون الوسطى ، وما كتبه ،6 القرآن ما يدل على ذلك والعقل يدل على ذلك

 على يد طرابيشي. تعميد احلداثةطرابيشي يف عصر احلداثة، لنرى كيف مت 

 أن يف القرآن ما يدل،و مل يبعث إليهم بل إىل أهل اجلاهلية من العرب أن حممدا  والبداية مع العنوان ، فعند بولص القرون الوسطى :  
 .على ذلك والعقل يدل على ذلك

 من النيب األمي إىل النيب األممي.وعند طرابيشي احلداثي : الفصل الثاين : 

، أما من حيث املنهجية فبولص سيثبت ذلك من القرآن والعقل ، وكذلك زعم 7فجاهلية العرب يقابلهم عند طرابيشي " األم يني العرب "
 طرابيشي .

، واستدلوا بقوله تعاىل 8أن الكتاب عريب وليس بلساننا حسب ما جاء فيه قارنة مبا ذكره طرابيشي ، كقوهلم :ولنشرع بذكر ما احتجوا به م
ومبا أن تلك ، وهذه القضية يناقشها طرابيشي وبذات األدلة ، فيقول : ) (2)سورة يوسف }ِإانا أَنزَْلَناُه قُ ْرآاًن َعَربِيًّا لاَعلاُكْم تَ ْعِقُلوَن  {: 

                                                   
سيح ، البن تيمية ، اختلف يف زمانه ، فريى حمقق كتاب اجلواب الصحيح أنه عاش يف حوايل القرن الثاين عشر امليالدي، انظر : اجلواب الصحيح ملن بدل دين امل  1

أبرشية صي دا (. وأما موقع 99/  1م، ) 1999حتقيق علي بن حسن بن انصر و عبد العزيز العسكر و محدان احلمدان ، دار العاصمة ، الرايض ، الطبعة الثانية 
حوايل القرن التاسع، يربز اسم بولس الراهب، أسقف صيدا. ولد يف أنطاكية، مث  تره ب، وسيم أسقًفا على مدينة صيدا. قال : ) ودير القمر للروم امللكيني الكاثوليك

ا كبريًا وترك كتاابت كثرية قي مة ابل لغة العربي ة. وتويف يف صيد
ً
-http://melkitesaida.blogspot.com/2007/10/blog ا.(وكان عامل

post_1894.html 
( ، وعليه يكون معىن العنوان : كتاب الدولة املعظم واملنطقي الذي يربهن عن 101/  1يرى حمقق كتاب اجلواب الصحيح ، أن كلمة خان فارسية وتعين املعظم )   2

( مع اختالف يسري يف األلفاظ .  3( من املتحف القبطي ، إىل ورقة رقم )1254ق إىل وجود هذه الرسالة برقم ) االعتقاد الصحيح والصراط املستقيم، وأشار احملق
 (123/  1هامش التحقيق ) 

 (.98 /1 :  )أل ف شيخ اإلسالم ابن تيمية كتابه "اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح"  رداً على رسالة بولص األنطاكي، ووصفها يف أول الكتاب، انظر 3
 (.99/  1انظر : اجلواب الصحيح ، )  4
 (. 101 -100/ 1انظر : اجلواب الصحيح ، )  5
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" األمية " اليت شاءت هلا املشيئة اإلهلية أن يتأخر دورها إىل آخر األمم يف تلقي الرسالة، تنطق دون سائر األمم ابلعربية ، فقل األمة 
 ( 9كان حتما  أن يكون الرسول املرسل إليها ليبشرها ولينذرها يف آن معا  انطقا  بلسان عريب مبني .

وإنه ال  ،فلما رأينا هذا علمنا أنه مل أيت إلينا بل إىل جاهلية العرب الذين قال إنه مل أيهتم رسول وال نذير من قبله وجاء يف كتاب بولص :)
راة واإلجنيل يلزمنا اتباعه ألننا حنن قد أاتان رسل من قبله خاطبوان أبلسنتنا وأنذروان بديننا الذي حنن متمسكون به يومنا هذا وسلموا إلينا التو 

 (، وقالوا : ) 10...نا على ما يشهد هلم هذا الكتاب الذي أتى به هذا الرجل بلغات

ع ونعلم أن هللا عدل وليس من عدله أن يطالب يوم القيامة أمة ابتباع إنسان مل أيت إليهم وال وقفوا له على كتاب بلساهنم وال من جهة دا 
 (11.من قبله

فاهلل مرِسل الرسل، هو نفسه من يسنُّ اللغة قاعدة مطلقة لتوصيل الرسالة : ل : ) وبذات املنطق يناقش طرابيشي احلداثي املوضوع فيقو 
َ هَلُْم }  ) فليس ملرسل اخلطاب أن يطالب متلقي ب " ويقول:  12((،4{سورة إبراهيم )َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قَ ْوِمِه لِيُ َبنيِّ

 (.13..يت يستطيع أن يعقل هبا .العقل " عنه ما مل خياطبه ابللغة ال

 ، وكما أن طرابيشي يرى أن ادعاء عموم الرسالة احملمدية مل يذكر يف القرآن، وإمنا على يد أتباع النيب صلى هللا عليه وسلم من احملِدثني
صلى هللا عليه  دعوا أن حممداً إذا عرف هذا فهؤالء القوم يف هذا املقام اوقريب من ذلك يقوله هؤالء قبل قرون طويلة، قال ابن تيمية : )

إما أن يقولوا إنه بنفسه مل يدع أنه أرسل إليهم ولكن  ،فهذه الدعوى على وجهني  ،وسلم مل يرسل إليهم بل إىل أهل اجلاهلية من العرب
كتاب يقتضي الوجه وإما أن يقولوا إنه ادعى أنه أرسل إليهم وهو كاذب يف هذه الدعوى وكالمهم يف صدر هذا ال ،أمته ادعوا له ذلك 

 .14(األول 

أن ما احتجوا به من اآلايت غلطوا يف معرفة معناها فرتكوا النصوص الكثرية الصرحية يف كتابه اليت تبني أنه مرسل ف وأما املنهجية فهي ذاهتا ،
ة ومتسكوا بقليل من املتشابه الذي مل إليهم من جنس ما فعلوه يف التوراة واإلجنيل والزبور وكالم األنبياء حيث تركوا النصوص الكثرية الصرحي

 15.يفهموا معناه

فجميع املؤولني الذين أرادوا حتويل النيب " األمي" إىل وزعم طرابيشي أنه ال توجد إال آية واحدة تشري لعاملية الدعوة اإلسالمية فيقول : ) 
ما استطاعوا أن يفوزوا يف آي لساهنم منهم وإليهم،نيب " أممي "، أي نيب أمم األرض كافة، وليس فقط نيب األمّيني العرب املرسل ب

َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافَّة  لِّلنَّاِس َبِشري ا هي اآلية الثامنة والعشرون من سورة سبأ : }  القرآن الستة آالف ونيف مجيعها إال آبية واحدة
، هكذا يقول طرابيشي أنه ال توجد يف القرآن الكرمي إال آية واحدة!! مث 16(، (28){ سورة سبأَونَِذير ا َولََِٰكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُموَن 

، أما ابن تيمية فيقول : ) ويف القرآن من دعوة أهل الكتاب  17أخذ يتالعب بتفسري اآلية حسب هواه وبطريقة انتقائية من كالم املفسرين

                                                   
 .91من إسالم القرآن ص  9
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مجيع اإلنس واجلن ما ال حيصى إال بكلفة، وهذا معلوم ابالضطرار من دين من اليهود والنصارى ، ومن دعوة املشركني وعبدة األواثن ، و 
اإلسالم ، فكيف يقال : أنه مل يذكر أنه بعث إىل العرب خاصة ، وهذه دعوته ورسله وجهاده لليهود والنصارى واجملوس بعد املشركني ، 

يذكر فيه دعاءه ألهل الكتاب إىل اإلميان به يف  –و القرآن وه –وهذه سريته صلى هللا عليه وسلم فيهم ؟ وأيضاً فالكتاب متواتر عنه 
، مث ساق اآلايت الدالة على ذلك ومنها آية سورة سبأ اليت زعم طرابيشي أهنا اآلية الوحيدة يف املوضوع ، وذكر 18مواضع كثرية جداً. (

يًعاُقْل اَي أَي َُّها النااُس ِإين ِ َرُسوُل اّللاِ } قوله تعاىل يف سورة األعراف :   َومُيِيتُ  حُيِْيي ُهوَ  ِإالا  إِلََٰهَ  اَل الاِذي َلُه ُمْلُك الساَماَواِت َواأْلَْرِض    إِلَْيُكْم مجَِ
، وال شك أن طرابيشي قرأ آية  (158)ألعراف{ سورة ايِ  الاِذي يُ ْؤِمُن اِبّللاِ وََكِلَماتِِه َواتاِبُعوُه َلَعلاُكْم هَتَْتُدوَن اأْلُم ِ  النايب ِ  َوَرُسولِهِ  اِبّللاِ  فَآِمُنوا

سورة األعراف ، وهو يعلم مطلق مدلوهلا جلميع البشر ، ولكنه مارس إقصاًء متعمداً لعقل القارئ ليومهه أنه ال توجد إال آية واحدة يف 
 تنص نصاً على دعوة أهل الكتاب حتديداً إثبات عاملية الدعوة اإلسالمية ، وال شك أن طرابيشي قرأ اآلية اليت قبلها يف سورة األعراف واليت

ُدونَُه ، وإثبات تبشري التوراة واإلجنيل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ، قال تعاىل : }  َمْكُتواًب ِعنَدُهْم الاِذيَن يَ تاِبُعوَن الراُسوَل النايبا اأْلُمِ يا الاِذي َيَِ
جِنيلِ  ْم ِإْصَرُهْم َواأْلَْغاَلَل الايِت َكاَنْت ْلَمْعُروِف َويَ نْ َهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر َوحيُِلُّ هَلُُم الطايِ َباِت َوحُيَر ُِم َعَلْيِهُم اْْلََباِئَث َوَيَضُع َعن ْهُ أَيُْمُرُهم ابِ  يف الت اْورَاِة َواإْلِ

ومما يدل على تعمد طرابيشي  ،(157) اْلُمْفِلُحوَن{األعراف ُهمُ  أُولََِٰئكَ  َمَعهُ  أُنزِلَ  ِذيالا  النُّورَ  َوات ابَ ُعوا َوَنَصُروهُ  َوَعزاُروهُ  ِبهِ  آَمُنوا فَالاِذينَ َعَلْيِهْم  
، 157ومن أصال  توصيف القرآن يف آيتني متتاليتني من سورة األعراف، إقصاء آايت سورة األعراف قوله يف تفسري معىن األمي : ) 

يني" وإىل األمِّيني.، للرسول حممد أبنه" النيب األمي"، أي ذاك 158 ( ، فهو قرأ اآليتني ، ولكنه أخفى أول 19الذي بعثه هللا" يف األمِّ
يًعااآلية }  صلى هللا عليه وسلم  صف هللا تعاىل أهل التوراة واإلجنيل يف حال اتباعهم النيبفو ...{،ُقْل اَي أَي َُّها النااُس ِإين ِ َرُسوُل اّللاِ إِلَْيُكْم مجَِ

كنه أىب الفالح لنفسه ، وحر ف معىن اآلية الواضحة لكي ال يفلح اآلخرون ، ولألسف صدقه بعضهم ،وعلى رأسهم ول ابملفلحني ،
، وفات هؤالء أن ما ذكره طرابيشي خيالف أول ما خيالف القرآن الكرمي، ولكن كما قلنا فإن طرابيشي اختذ من  -بزعمهم -20القرآنيني

رآن أوالً بطريقة مبطنة ، مث أخذ ابلطعن بعلماء احلديث ألهنم حولوا اإلسالم من إسالم القرآن إىل القرآنية املزعومة وسيلة للطعن يف الق
إسالم احلديث ، واآلية صرحية كل الصراحة بدعوة أهل الكتاب وطرابيشي منهم ، وخاصة بعد ردته العكسية من اهلرطقة إىل األصولية ، 

 ولكنه أىب أن يكون من املفلحني.

نَي َحَّتاَٰ أَتْتِيَ ُهُم اْلبَ يِ َنُة )اليت ختاطب طرابيشي وغريه قوله تعاىل : } ومن اآلايت  ( 1مَلْ َيُكِن الاِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكنَي ُمنَفكِ 
، لكن طرابيشي أىب 107األنبياء:{سورة َناَك ِإالا َرمْحًَة لِْلَعاَلِمنيَ َوَما أَْرَسلْ { سورة البينة،وقوله تعاىل:} (2َرُسوٌل مِ َن اّللاِ يَ ت ُْلو ُصُحًفا مَُّطهاَرًة )

 .رمحة هللا تعاىل، وحاول إغالق ابب الرمحة عن اآلخرين بزعمه أن مثل هذه اآلايت ال تعنيه بشيء

عليه وسلم خاصة ابلعرب، فيقال : وأما احتجاج طرابيشي وبولص أبن القرآن الكرمي أنزل بلسان عريب ، فعليه تكون دعوة النيب صلى هللا 
جنيل والتوراة إمنا أنزلت ابللسان العربي وحده ، وموسى عليه السالم مل يكن يتكلم إال ابلعربية، وكذلك املسيح مل يكن يتكلم ابلتوراة واإل

سان قومه الذين خياطبهم أواًل، مث بعد وغريمها إال ابلعربية، وكذلك سائر الكتب ال ينزهلا هللا إال بلسان واحد: بلسان الذي أنزلت عليه ول

                                                   
 (337 -336 /1الصحيح )  اجلواب 18
 .90من إسالم القرآن ص   19
أعزائي القراء لقد قرأت كتاب األستاذ جورج طرابيشي ) من إسالم القرءان إىل إسالم احلديث(، فوجدت أنه جدير فقال أحدهم على موقع أهل القرآن : ) 20

الكتاب الذي يرتك القارئ حائرا ملا فيه من احلق والبيان، فقد بني  ابلقراءة، ملا فيه من مفاتيح للقلوب املقفلة، لكن القلوب الصدئة ال أعتقد أهنا تصرب على قراءة هذا
فتفرقوا شيعا بغيا بينهم  األستاذ جورج طرابيشي األسباب اليت حولت اإلسالم ) من إسالم القرءان إىل إسالم احلديث(، وهو الشيء الذي جعل املسلمني اتبعوا السبل

 بعد ما جاءهم العلم والكتاب املبني.
-http://www.ahlم، 2013/  12/  11( بتاريخ ح بتنزيل الكتاب وقراءته بقلب سليم لعله ينفع أويل األلباب الذين يعقلون. لذا أنص

alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=11559 
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ذلك تبلغ الكتب وكالم األنبياء لسائر األمم، إما أبن يرتجم ملن ال يعرف لسان ذلك الكتاب، وإما أبن يتعلم الناس لسان ذلك الكتاب 
 21فيعرفون معانيه.

َ هَلُْم {سورة إبراهيم )} َوَما أَْرَسْلَنا ِمن راُسوٍل ِإالا بِِلَساِن قَ ْوِمِه لِ : وهللا تعاىل قال) لكن مل  ،مل يقل وما أرسلنا من رسول إال إىل قومه، (4يُ َبنيِ 
فإن قومه الذين بلغ إليهم  ،يرسله إال بلسان قومه الذين خاطبهم أوال ليبني لقومه فإذا بني لقومه ما أراده حصل بذلك املقصود هلم ولغريهم

ينقلوا عنه املعىن ملن ال يعرف اللغة وميكن غريهم أن يتعلم منهم لسانه فيعرف مراده فاحلجة أوال ميكنهم أن يبلغوا عنه اللفظ وميكنهم أن 
نيه ملن تقوم على اْللق وحيصل هلم اهلدى مبن ينقل عن الرسول اترة املعىن واترة اللفظ وهلذا َيوز نقل حديثه ابملعىن والقرآن َيوز ترمجة معا

 22ال يعرف العربية ابتفاق العلماء(

 

 ني يوحنا الدمشقي وجورج احلليبب-

، فعندما تقرأ جلورج طرابيشي ابن 23جذور طرابيشي األصولية ضاربة بعمق ألبعد من زمن بولص األنطاكي ، فهي متصلة بيوحنا الدمشقي 
( وحتليله 24 ةعالقاته الزوجية ورغائب نفسه اجلنسيحلب يف األلفية الثالثة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وخاصة عما يسميه : ب) 

مبا يقارب ثالث صفحات، ال يسعك إال أن  -رضي هللا عنها –لقصة زواج النيب صلى هللا عليه وسلم من أم املؤمنني زينب بنت جحش 
 ترجع ابلذاكرة إىل  القرن الثامن امليالدي الستحضار ما كتبه يوحنا الدمشقي يف هرطقاته املئة ، واليت ذكر منها تلك القصة ليطعن بنيب

بقوله  –رضي هللا عنها  –ول ، فيذكر أم هانئ اإلسالم، بل إن طرابيشي فاق قديسه األول فيتحدث بسخف عن ما أطلق عليه : حبه األ
: ) فقد كان حملمد  ) النساء (!! ،وقال يوحنا الدمشقي حتت عنوان :  (25) اليت يستفاد من كتب السرية أهنا كانت " حبه األول" : 

اي صاح ، لقد أعطاين هللا أمراً ابختاذ  عشري امسه زيد ، وكان هلذا الرجل امرأة مجيلة شغف هبا حممد ، وعندما كاان جالسني معاً قال حممد :
امرأتك يل . فأجاب زيد : إنك رسول هللا فافعل كما قال لك هللا واختذ لك امرأيت،وحَّت نباشر القصة منذ بدايتها أبكثر دقة ، قال له 

 أمراً أبن اختذها لنفسي، وبعد أن اختذها حممد : لقد أعطاين هللا أمراً أبن تطلق امرأتك ، فطَلقها، وبعد بضعة أايم قال له : لقد أعطاين هللا
ر و .......معها يف هذه احلال ، أصدر هذا القانون : من يرغب يف أن يطلق امرأته فليفعل ؛ أما إذا عاد إليها بعد تطليقها فليتزوجها آخ

 ( .26، فليتزوجها أخوه إن رغب يف ذلك ، إذ ليس مسوغاً يف الواقع أن يتخذها ما مل يتزوجها آخر قبل ذلك ، وإذا كان من طلقها أخاً 

ل وطرابيشي ادعى أن اإلسالم حتول من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث ، فكان يلزمه أن أيخذ تفسري اآلية الكرمية من سياقها القرآين، قا
ُ َعَلْيِه َوأَنْ َعْمَت َعَلْيِه أَْمِسْك َعلَ تعاىل : } ُ َوِإْذ تَ ُقوُل لِلاِذي أَنْ َعَم اّللا ُ ُمْبِديِه َوخَتَْشى النااَس َواّللا ْيَك َزْوَجَك َواتاِق اّللاَ َوخُتِْفي يف نَ ْفِسَك َما اّللا

اَأَحقُّ أَن خَتَْشاُه   ن َْها َزْيدٌ  َقَضىَٰ  فَ َلما  أَْمرُ  وََكانَ   َوَطرًا ِمن ُْهنا  َقَضْوا ِإَذا ِهمْ أَْدِعَيائِ  أَْزَواجِ  يف  َحرَجٌ  اْلُمْؤِمِننيَ  َعَلى َيُكونَ  اَل  ِلَكيْ  َزواْجَناَكَها َوَطًرا مِ 

                                                   
 (52 /2انظر : ابن تيمية ، اجلواب الصحيح . )   21
 ( 55 -54 /2اجلواب الصحيح : )  22
م ( كان يعمل لدى األمويني، راجع تفاصيل حياته : منصور بن 750 –م 655ه ، 132 –ه 35وهو : منصور بن سرجون املعروف بيوحنا الدمشقي )  23

م ، 1991ىل ة األو سرجون املعروف ابلقديس يوحنا الدمشقي ، أتليف : اإلكسر خوس جوزف نصر هللا ، تعريب : أنطون وهيب، املكتبة البولسية ، بريوت ، الطبع
م.منشور على املوقع الرمسي للدكتور 2015 –ه  1436وكتاب : يوحنا الدمشقي ) رائد العدوان الفكري على اإلسالم( د. علي بن حممد الغامدي ، الطبعة األوىل 

 ./http://alghamdiprof.com/aliعلي الغامدي 
 .43من إسالم القرآن ص  24
 .46من إسالم القرآن ص  25
 .57ص  – 56م ، دون ذكر لدار النشر، ص  1997ئة ، القديس يوحنا الدمشقي ، اهلرطقة امل 26
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، فاآلية تتحدث عما أخفاه النيب صلى هللا عليه وسلم من إمر هللا تعاىل لنبيه صلى هللا عليه وسلم من زواجه (37) َمْفُعواًل{ األحزاب، اّللاِ 
 هل اجلاهلية من منع ذلك، وهذا جلي يف قوله تعاىل }من زينب بعد طالق زيد بن حارثة له ، وأن سبب ذلك إلبطال ما كان عليه أ

...{ ، وجورج  يعلم ما تدل عليه كلمة لكي التعليلية، ولكنه ِلَكْي اَل َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َحرٌَج يف أَْزَواِج أَْدِعَيائِِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمن ُْهنا َوَطرًا
(، فيلجأ إىل رواايت منقطعة وواهية ، ليحول تفسري اآلية من مدلوهلا القرآين  سالم احلديث) من إسالم القرآن إىل إينقض عنوان كتابه : 

سلوب إىل مدلول يتوافق مع أصوليته الطاعنة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ، فال فرق بني ماقاله يوحنا الدمشقي وجورج احلليب!! االلهم إال األ
الً من الرجوع إىل املصادر احلديثية املعتمدة يف الرواية كالصحيحني وغريمها، َيد ضالته يف احلداثي الذي يصبغه طرابيشي لكتاابته، وبد

رواايت منقطعة األسانيد عند اإلمام الطربي ، ورواايت ال قيمة هلا عند ابن سعد من طريق الواقدي الذي اهتمه علماء احلديث ووصفوه 
فضال  عن  -عمادان األول يف استقصاء مدلول هذه اآلايت وظروف نزوهلا وسيكونأبنه مرتوك الرواية شديد الضعف، فيقول : ) 

(، إذاً عماده األول الرواايت 27 على ابن سعد الذي أفرد الشطر األكرب من اجلزء الثامن من طبقاته ملوضوع " نساء النيب " -الطربي
ينتصر للقرآن وينفي تشريعية السنة ، إىل ابحث عن وليس النص القرآىين الواضح يف مدلول اآلايت ، فمن حو ل طرابيشي من قرآين 

)" أضعف خلق هللا أركاان "  ؟!!،  ومن حو ل طرابيشي إىل أهل السري واملغازي وهم كما ينقل عن أهل األصولالرواايت لفهم القرآن؟!!
، إهنا األصولية املتجذرة يف نفس طرابيشي، فهو قرآين مَّت شاء وروائي مَّت شاء ، فال حتركه إال أصوليته اليت  (28أبصول الفقه والتفسري .

تبني أن الذي أخفاه  -مارضي هللا عنه –ارتد عنها بثوب احلداثة، مث إن اإلمام الطربي أورد رواية واضحة عن زين العابدين بن احلسني 
رضي هللا عنها ، وهذا أقرب للسياق القرآين للحدث ، فلماذا يتعمد  –ا أمره هللا به من الزواج من زينب النيب صلى هللا عليه وسلم هو م

 طرابيشي إخفاء ذلك إن كان قرآنياً!!

:  وملاذا يلجأ ملروايت ال قيمة هلا ختدش يف مقام النبوة وتعارض النص القرآين الذي كان ينتصر له قبل صفحات بل عنون كتابه به!! فيقول
ويعطي ابن سعد عن احلادثة مزيدا  من التفصيل فيقول : " جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيت زيد بن حارثة يطلبه، ..... ) 

فأعرض رسول هللا عيناه، فقالت : ليس هو ههنا  –أي متبذلة يف ثوب واحد  -وقامت إليه زينب بنت جحش فضال  فلم جيده ....، 
وإمنا عجلت زينب أن تلبس ملا قيل هلا رسول هللا على الباب، يب أنت وأمي. فأىب رسول هللا أن يدخل، اي رسول هللا، فادخل أب

، فوىل وهو يهمهم بشيئ ال يكاد يفهم منه إال رمبا : سبحان هللا العظيم، سبحان مصرف فوثبت عجلى، فأعجبت رسول هللا
ل هللا أتى منزله . فقال زيد: أال قلت له أن يدخل؟ قالت : قد عرضت القلوب......، فجاء زيد إىل منزله فأخربته امرأته أن رسو 

عليه ذلك فأىب. قال : فسمعت شيئا ؟ قالت : مسعته حني وىل تكلم بكالم ال أفهمه، ومسعته يقول : سبحان هللا العظيم، سبحان 
نزيل، فهال دخلت؟ أبيب وأمي اي رسول هللا مصرف القلوب. فجاء زيد حىت أتى رسول هللا ، فقال : اي رسول هللا بلغين أنك جئت م

. فيقول رسول هللا: أمسك عليك زوجك، فما استطاع زيد إليها سبيال  بعد ذلك اليوم، فيأيت إىل رسول لعل زينب أعجبتك فأفارقها
 29هللا فيخربه، فيقول رسول هللا : أمسك عليك زوجك، فيقول: اي رسول هللا أفارقها.....(

أعجبت طرابيشي فرتك قرآنيته املزعومة من أجلها، فلم ينقدها حبرف واحد بل ذكرها مبنتهى التسليم ملا فيها ملوافقته هواه  ونقول لعل الرواية
يق للطعن يف النيب صلى هللا عليه وسلم وأبم املؤمنني وأبخالق الصحابة الكرام، وهكذا قد م عقل طرابيشي استقالته أو أقاله طرابيشي لتحق

                                                   
 .43من إسالم القرآن ص   27
 .211من إسالم القرآن ص  28
 .45 -44من إسالم القرآن. ص  29
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فكر بعقله وهو ينقل هذه الرواية ، فهو فضالً عن تنازله عن مبدأ قرآنيته اليت حيث املسلمني للتمسك هبا ، وأن ال ينصرفوا إىل مآربه ، فلم ي
 إسالم احلديث ، فهو يتنازل عن أهم مبادئ احلداثة إبعمال العقل ، ولكنها األصولية احلداثية.

حدثين عبد هللا بن عامر األسلمي عن حممد بن حيىي بن حب ان قال : "جاء رسول والرواية من حيث السند من طريق حممد بن عمر قال : 
وطرابيشي يعلم ذلك حيث نقل بعد ، وحممد بن عمر هو الواقدي متهم عند علماء احلديث ، 30هللا صلى هللا عليه وسلم .....احلديث"

ي والنسائي : " مرتوك". وقال عنه الدارقطين: " ضعيف ) فقد قال عنه البخاري والراز فصول عن علماء احلديث تضعيفهم للواقدي : 
( ، ولكنه هنا 31 " ، وقال ابن عدي : " أحاديثه غري حمفوظة والبالء منه " وكان أمحد بن حنبل أشدهم عليه إذ رماه أبنه " كذاب ".

والرواية منقطعة اإلسناد فمحمد بن حيىي بن حب ان األنصاري من التابعني ومولده يف سنة سبع وأربعني، وزينب بنت ، تعجبه رواية الواقدي 
رضي هللا عنه ،  وأما املنت فهو ظاهر البطالن ولكن طرابيشي اسرتوح ذلك وأقال عقله  –توفيت يف عهد عمر  -رضي هللا عنها –جحش 

، فهل يعقل المرأة عربية قرشية مسلمة صوامة قوامة متصدقة مثل زينب بنت جحش أن تظهر أمام عن التفكري به حلاجة يف هوى نفسه 
له رجل أجنيب عنها هبذا الشكل املتبذل !! وهل يعقل أن رجالً عربياً مسلماً يسأل رجالً آخر عن زوجته بعد أن رآها هبذه اهليئة أن يقول 

 ملاذا مل يُعمل طرابيشي حسه النقدي يف تعامله مع هذه الرواية؟!! : هل أعجبتك؟!! أين مروءة العرب وغريهتم !!؟

اجلذور األصولية ليوحنا الدمشقي اليت مل يستطع ابن حلب الطرابيشي أن يتخلى عنها، ولكنه ألبسها ثوب احلداثة ، وغلفها مبا زعمه إهنا 
مل تكن دعوته للقرآنية إال طريقاً لتحقيق أصوليته ، وكذلك  من القرآنية، فانطلت أفكاره على البعض، ولكن أصوليته غلبت قرآنيته ، بل

وتديّنت تديّنا  مفرطا  ف  ي الطور األّول من حداثويته اليت عاشها لعقود خيتمها أبصولية تذكران بسخرية أخي طرابيشي منه يوم قال :)
 32(ميّن.مراهقيت. وكنت أؤدي كّل واجبايت الدينية حبساسية تثري حىّت سخرية أخي األصغر 

 ُهشْيممؤامرة  -

من املفارقات فيما يكتب طرابيشي األحكام القطعية اليت يصدرها ، و كأنه امتلك احلقيقة املطلقة فيما يكتب ، ليمتلك عقل وقلب 
النيب " األمي"  فجميع املؤولني الذين أرادوا حتويلالقارئ، ورأينا كيف أنه صور لنا أن القرآن الكرمي مل يذكر عاملية اإلسالم ، فقال : )) 

ما استطاعوا أن يفوزوا يف آي إىل نيب " أممي "، أي نيب أمم األرض كافة، وليس فقط نيب األمّيني العرب املرسل بلساهنم منهم وإليهم،
افَّة  لِّلنَّاِس َبِشري ا َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ كَ هي اآلية الثامنة والعشرون من سورة سبأ : }  القرآن الستة آالف ونيف مجيعها إال آبية واحدة

، مث رأينا اآلايت الكثرية اليت طواها طرابيشي عن القارئ ليومهه حبقائقه 33(، (28){ سورة سبأَونَِذير ا َولََِٰكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُموَن 
وهي األكثر صحبة للرسول واألكثر : )  -رضي هللا عنها –ولعبة األرقام يتقنها طرابيشي يف أكثر من موضع، فريى أن عائشة  املطلقة ،

.  حديثا   محيمية، واليت مل يكن هلا شاغل من جتارة أو صفق ابألسواق ، ومع ذلك مل ترِو أو مل يروى على لساهنا سوى أقل من مخسني
يزيد عن ألفي حديث، ولكن طرابيشي يتالعب ابألرقام ليطعن بسعة رواية أيب هريرة  -رضي هللا عنها  -عائشة (، ومن املعلوم أن مسند34
 . -رضي هللا عنه –

                                                   
 (.80 /8م ، ) 1991،  ابن سعد : أمحد بن منيع بن سعد ، الطبقات الكربى، حتقيق حممد عطا، بريوت ، دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 30
 .213من إسالم القرآن ص  31
 http://www.atheer.om/archives/11257اإللكرتوين م، موقع األثري 2015/  2/  23يخ بتار طرابيشي : ست حمطات يف حيايت ،  32
 95من إسالم القرآن ص   33
 .398من إسالم القرآن ص   34
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والواقع أنه يف فيقول : )  ومبؤامرة من املوايل وبذات املنهج ميضي طرابيشي يف تكذيب األحاديث الدالة على عاملية الدعوة اإلسالمية ، 
ليس يف القرآن، مت حتويل النيب األمي املرسل إىل قومه إىل نيب أممي مرسل إىل األمم قاطبة. ففي رواية على لسان كتب احلديث و 
 (35أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :" كان النيب يُيعث إىل قومه خاصة، وبُعثت إىل الناس عامة" ُهشيم بن بشري

ويستعيد صاحب اثين البخاري ، مث يذكر رواية مسلم للحديث قائالً : ) مث بني طرابيشي يف اهلامش أن هذا النص من صحيح 
كل نيب يبعث إىل   انالصحيحني الرواية نفسها عن الراوي نفسه ولكن مع تبديل يف اللفظ الدال على البعد األممي للرسالة : " ك

 (36 قومه خاصة ، وبعثت إىل كل أمحر وأسود "

فاء رواية أخرى بعد رواية ُهشْيم مباشرة تبني أن ُهشيماً مل ينفرد يف الرواية، ولكن من فعل ذلك يف ولكن أصولية طرابيشي ال متنعه من إخ
، ولكن هل تفرد ُهشْيٌم بتينك الروايتني كما 37اآلايت القرآنية كيف ال يفعلها مع رواايت احلديث، فيقول أن ُهشْيماً تفرد بتينك الروايتني

 زعم طرابيشي؟!!

ثَ َنا حَيْىَي ْبُن حَيْىَي، َأْخرَباََن قال : ) قال اإلمام مسلمٌ  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ُهَشْيمٌ َحدا ، َعْن َسيااٍر، َعْن يَزِيَد اْلَفِقرِي، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا اأْلَْنَصارِيِ 
ْبِلي، َكاَن ُكلُّ َنيبٍ  يُ ب َْعُث ِإىَل قَ ْوِمِه َخاصاًة، َوبُِعْثُت ِإىَل ُكلِ  َأمْحََر َوَأْسَوَد، َوُأِحلاْت أُْعِطيُت ََخًْسا مَلْ يُ ْعَطُهنا َأَحٌد ق َ »هللِا َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم: 

َا َرجُ   الصااَلُة َصلاى َحْيُث َكاَن، َوُنِصْرُت اِبلرُّْعِب َبنْيَ ٍل أَْدرََكْتهُ يلَ اْلَغَنائُِم، َومَلْ حُتَلا أِلََحٍد قَ ْبِلي، َوُجِعَلْت يلَ اأْلَْرُض طَيِ َبًة َطُهورًا َوَمْسِجًدا، فََأميُّ
سيار حدثنا يزيد الفقري أخربان جابر بن  أخربان، مث قال : وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ُهشْيم «َيَدْي َمِسريَِة َشْهٍر، َوأُْعِطيُت الشاَفاَعةَ 

 (38عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فذكر حنوه.

َبُة ْبُن َسِعيٍد ، من طريق ُهشْيم حبديث واحد، قال اإلمام مسلم :  –رضي هللا عنه  -مث بعد حديث جابر ثَ َنا حَيْىَي ْبُن أَيُّوَب ، َوقُ تَ ي ْ وَحدا
ثَ َنا ِإمْسَاِعيل َوُهَو اْبُن َجْعَفٍر ، َعِن اْلَعاَلِء ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َأيب ُهَريْ َرَة ، أَن  َوَعِليُّ ْبُن حُ  َرُسوَل اّللاِ َصلاى اّللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم ، قَاَل  ْجٍر ، قَاُلوا : َحدا

 ، َوُنِصْرُت اِبلرُّْعِب ، َوُأِحلاْت يلَ اْلَغَنائُِم ، َوُجِعَلْت يلَ اأَلْرُض َطُهورًا َوَمْسِجًدا ، : " ُفضِ ْلُت َعَلى األَنِْبَياِء ِبِستٍ  ، أُْعِطيُت َجَواِمَع اْلَكِلمِ 
من رواية أيب ، فتبني أن ُهشْيماً مل ينفرد ابلرواية كما يقول طرابيشي، فاحلديث له طريق آخر 39، َوُخِتَم يبَ الناِبيُّوَن "  َوأُْرِسْلُت ِإىَل اْْلَْلِق َكافاةً 

 ، فبطل ما ادعاه أو ما أخفاه!!-رضي هللا عنه –هريرة 

نيب ولكن يبقى السؤال ملاذا اختار طرابيشي أن ينسب احلديث هلُشْيم دون غريه من الرواة ، وأنت ترى أن ُهشْيماً يف الطبقة الرابعة بعدال 
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلاى هللاُ َعَلْيِه َعْن َسيااٍر، َعْن يَزِيَد الْ صلى هللا عليه وسلم، فهو يريويه  َفِقرِي، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا اأْلَْنَصارِيِ 

 ...احلديث"، ماذا بني طرابيشي وُهشْيم ؟!!َوَسلامَ 

 !!الطرابيشي ألصابة عدة عصافري حبجر واحد. التكتيك إنه

فيه من هذا الباب سيمر مرور الكرام على القارئ بفعل قوة قلم طرابيشي املغناطيسية، وعصفوره األول : أن ُهشْيماً كان مدلساً، فالطعن 
نسبة لعلم ب" املأثور الرجايل " ورغم أن علماء احلديث هم عدو طرابيشي األول، لكن ال أبس ابألخذ منهم أو مبا يسميه طرابيشي 
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، فتحة  " التدليس "و  " مدلس "، فهم ال َياملون أحداً، لكن كلمة الرجال الذي أبدعه علماء احلديث ، مما يدل على ورعهم وإنصافهم
 شهية طرابيشي للطعن يف ُهشيم، وال أظن طرابيشي ال يعلم املعىن اإلصطالحي للكلمة عند احملِدثني، فاستعمل املعىن اللغوي هلا، فتدليس

وهو صادق يف  -لضعفه أو لصغر سنه، وإمنا يقول عن فالنُهشيم يعين أن كان يروي عن شيخ ما بواسطة ، فال يذكر هذه الواسطة إما 
، ولكنه ال يقول : حدثنا أو أخربان ، وهذا كذب ال يستجيزه ولو فعله لعده احملدثون من الكاذبني، فلذك اشرتط احملدثون على  -ذلك 

نا أو أخربان قُِبل منهم، وُهشْيم إمام ثقة ثبت الرواة الثقات املدلسني من أمثال ُهشْيم أن يصرحوا ابلسماع ممن حدثهم ، فإذا قال : حدث
 ولكنه كان يدلس هبذه الطريقة، وطرابيشي عامداً أم غري عامد مل يكمل ما قاله ابن سعد يف ُهشْيم ، فاجتزأ الشطر األول الذي يناسبه ،

ويكىن أاب معاوية. موىل لبين سليم. وكان ،ريم بن بشيْ شَ هُ ( ، والذي عند ابن سعد : )40 كان ثقة كثري احلديث يدلس كثريا  وهو قوله : ) 
 (، فلم يذكر طرابيشي كلمة41ثقة كثري احلديث ثبًتا يدلس كثريًا. فما قال يف حديثه أخربان فهو حجة وما مل يقل فيه أخربان فليس بشيء.

الذي مل يذكره طرابيشي من كالم ابن ، وهي تدل على مكانته يف العلم والضبط فهو ليس بثقة فحسب بل هو ) ثبت (، واألمر الثاين ثبتا  
، فهذه طريقة التعامل مع رواية املدلسني الثقات ( فما قال يف حديثه أخربان فهو حجة وما مل يقل فيه أخربان فليس بشيء.سعد قوله : )

ت هتمة التدليس عنه، من أمثال ُهشْيم ، حيث صرح ُهشْيم بسماعه احلديث من شيخه سيار كما يف رواية مسلم الثانية للحديث، فزال
) كانت آفته الكربى يف احلديث لكن طرابيشي ملا رأى كلمة كثري التدليس طار هبا فرحاً لُيدِلس على القارئ ويفهمه أن ُهشْيماً : 

عالم التدليس، إذ كان يف الرواايت اليت يرويها مرفوعة إىل رسول هللا يبدل يف أمساء سلسلة اإلسناد فيضع بدل اجملهولني أمساء أ
فدل س  ، وهذا الذي ذكره طرابيشي يسمى بتدليس التسوية ، وهذا ال يفعله ُهشْيٌم،(42مشهورين، وبدل اجملروحني أمساء أعالم معدلني.

وقد يقال أن هذه مسألة متخصصة يف علوم احلديث فرمبا غابت عن طرابيشي ، ولكن طرابيشي نقل بعد طرابيشي على القارئ هبذا، 
أن يروي املدلس عمن لقيه ما مل يسمعه منه مومها  أنه مسعه منه ، أو عمن بن الصالح تعريف احلديث املدلاس : ) فصول عن اإلمام ا

 (، فتعمد حتريف معىن التدليس مع علمه به .43.  عاصره ، ومل يلقه ، مومها  أنه قد لقيه ومسع منه

وأما العصفور الثاين الذي ظن طرابيشي أنه وقع يف فخه ، أن ُهشْيماً كان من موايل بين سليم إحدى قبائل العرب ، فاحلديث عن عاملية 
 اإلسالم خيدم موقعه االجتماعي ابملساواة بني العرب وغريهم ، وبني األسود واألمحر واألبيض، وهذا مبدأ إسالمي يوافق حداثوية طرابيشي

يتنازل طرابيشي عن مبادئه ، واجلواب: أن ذلك يعارض أصوليته اليت ادعى أنه ارتد عنها حنو احلداثة، فأصوليته املتأصلة بيوحنا  فلماذا
الدمشقي و مروراً ببولص األنطاكي أتىب ذلك، مث إلثبات ما ذكره من سلسلة االنقالابت واملؤامرات اليت قام هبا علماء احلديث لقلب 

، ومبشاركة املوايل وأصحاب البالد املفتوحة كما ذكر يف هذه املؤامرة ، وحيث أن احملِدثني م القرآن إىل إسالم احلديث من إسالاإلسالم 
ؤامرة احلديثية هم من حولوا النيب األمي إىل نيب أممي، وحيث أن ُهشْيماً حُمِداثً ومن املوايل ، فهذا أنسب َعِينة ميكن اختيارها إلثبات نظرية امل

من هذا املنظور حصرا ، ليس جزافا  أن نكون توقفنا عند توصيف ابن سعد يف طبقاته هلشيم بن بشري أبنه كان فيقول:) ، اإلسالم على
" موىل لبين سليم ". فالغالبية الساحقة من رواة السنة ومن مدوين السنة كانوا من املوايل ، أي من أعاجم البلدان املفتوحة، بدءا  

تطوير سنة نبوية إهلية وأما نتائج هذه املؤامرة األعجمية على اإلسالم فهي ) (، 44.  البخاري و مسلم بن احلجاج مبصنفي الصحيحني:
إن كان ال يزال السم املفعول هذا  -املصدر ال يكون فيها " فضل لعريب على أعجمي إال ابلتقوى". فليس أرضى اكربايء احملكومني

ريع إهلي املصدر، وال سيما إذا كانوا هم الشركاء الرئيسيني يف تشريع هذا التشريع، وعلى من أن يكونوا حمكومني بتش –من معىن 
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وهذه (.، 45هذا النحو فحسب نستطيع أن نفهم تالقي املصاحل بني خنب الفاحتني و خنب البلدان املفتوحة يف أتميم الرسول العريب. 
لكتابه ، فعدم التفضيل بني الناس إال ابلتقوى قانون قرآين قبل وروده يف السنة خمالفة أخرى ملا يزعمه طرابيشي من قرآنية جعلها عنواانً 

، وهي دعوة إهلية للتعايش والتعارف بني الشعوب، قال هللا تعاىل : }اي أيها الناس إان خلقناكم من ذكر وأنثى  -كما زعم  –املطورة 
 .13ن هللا عليم خبري { احلجرات وجعلناكم شعوابً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم إ

" حديث صحيح ال مطعن فيه وهو موافق ملا َكاَن ُكلُّ َنيبٍ  يُ ب َْعُث ِإىَل قَ ْوِمِه َخاصاًة، َوبُِعْثُت ِإىَل ُكلِ  َأمْحََر َوَأْسَودَ وخالصة القول أن حديث "  
ُهشْيماً ثقة ثَ ْبٌت و صرح بسماعه عن شيخه فزالت هتمة التدليس جاء يف كتاب هللا تعاىل من عموم الدعوة اإلسالمية جلميع البشرية ، وأن 

 عنه ، وأنه مل ينفرد به كما قال طرابيشي، وهو ميثل دعوة املساواة  ونبذ العنصرية اليت جاء هبا اإلسالم، وليس كما يقول طرابيشي : )
واه أحد قبل أن يرويه راويه املنفرد واملشهور ابلتدليس يف وهكذا، إن حديثا  مل يكن متداوال  وال معروفا  ، وال حىت ذا وجود ، وما ر 
ه (، أمكن له أن " ينسخ "، أي يبطل حكم حنو من  183النصف الثاين من القرن الثاين ،) ابلنظر إىل أن ُهشْيم بن بشري تويف سنة 

ىل قومه، وعلى أن الرسالة القرآنية اليت عشرين آية قرآنية تنص متضافرة على أن لكل أمة رسوهلا، وعلى أن كل رسول ال يبعث إال إ
بُعث هبا الرسول حممد مشروطة لغواي  بعروبة حاملها وبعروبة األمة احملمولة إليها، وجغرافيا  ب " أم القرى ومن حوهلا" من دون أن 

 (46يكون أصال  هلذه الرقعة من األرض من حٍد آخر سوى عروبة لسان قاطنيها. 
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