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 الفصل األول :

 طرابيشي السرية االنقالبية
النفسي كان وال يزال ابمتياز منهجاً لكتابة السرية الذاتية ، أو ألعادة ملا كان التحليل 

 طرابيشي هبذه املنهجية، فالقارئ لألستاذ جورج ، فسنحاول فهم السرية الذاتية1قراءهتا
 االنقالابت أجواء هبا، ولعل مر اليت الفكرية واالنقالابت التقلبات يستوقفه ما أول طرابيشيل

 االنقالابت ثقافة تشكيل يف أثر هلا كان  سوراي بلده يف طرابيشي عاشها اليت السياسية
 2. يف شخصيته الفكرية

) ست حمطات يف ويف آخر مقال له وصف هذه االنقالابت الفكرية أبهنا حمطات يف حياته 
مرحلة القوميـة العربية وكل حمطة مثلت مرحلة فكرية فمن التدين إىل اهلرطقة ، ومن حيايت (، 

اً بشغفه ابلتحليل النفسي إىل مرحلة احلداثة والليربالية،مرور  والبعثية واليسـارية واملاركسية،
 لفرويد، و ليس انتهاًء ابنقالبه على الراحل اجلابري.

                                                   
م. 1991مجاعي(، مكتبة رايض الريس ، لندن ، الطبعة األوىل  كما قال جورج طرابيشي يف مقدمته لكتاب ، املثقفون العرب والرتاث ) التحليل النفسي لعصاب  1

 .9ص 
 م . 1970إىل  1949ضربت سوراي رقماً قياسياً يف عدد االنقالابت يف فرتة زمنية قصرية منذ   2



3 
 

) كثرياً ما تساءلت ملاذا يغلي يف دمي حب اهلرطقة ؟ فيوم كنت قومي يقول طرابيشي : 
مية العربية إن تكن فاعلة ثقافياً فهي عاجزة النزعة كنت من أوائل من أدرك أن القو 

 سياسياً، وأن الدولة القطرية هي ابلتايل واقعة هنائية .

ويوم صرت ماركسياً تعاملت مع اهلامش املركزي أكثر مما مع املنت، ومع نصوص ماركس 
 ولينني احملظورة أكثر بكثري مما تعاملت مع نصوصهما الرمسية.

دميقراطياً مل أَر يف الدميقراطية أيديولوجيا خالصية،نظري ما كان ويوم انتهيت إىل أن أصري 
 (3...فُِعل بعقيديت الوحدة العربية واالشرتاكية 

، بل  ووضع خصومه حتت جمهر فرويدوعلى طريقة طرابيشي الذي أتقن فن التحليل النفسي 
اس ذلك يف نعكا، نرى 4 1967ولألمة العربية مبجملها كما ظهر حتليله النفسي هلزمية 

يرتدد صداها إىل حد اهلوس، وعقدة االنقالابت  نقالب "ا" أغلب كتاابته فمفردة 
 له صدر كتاب  آخر يف ذلك على مثاالً  أخذان وإذاستنعكس على كتاابته ومفرداته النقدية، 

 عناوين أما إنقاليب، ذاته حبد فالعنوان ،" احلديث إسالم إىل القرآن إسالم من" 

كيف الكتاب، فهو يتساءل :) أجزاء أغلب يف فتظهر والتحوالت والنكوصاالنقالابت 
(؟ وهكذا ينتقل بك الكتاب  5حدث هذا التحول من اإلسالم القرآين إىل اإلسالم السين

ذي خطورة الهوتية وليس فقط تشريعية، هو ذاك الذي من حتول آلخر فيصفه قائاًل:) 
(، وميتد التحول 6 إىل إسالم احلديث أعطى هذا الكتاب عنوانه : من إسالم القرآن

) التحول التارخيي واجلغرايف الكبري من إسالم الرسالة إىل إسالم للتاريخ واجلغرافيا : ف
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والواقع أن كتب احلديث وليس يف القرآن ، مت حتويل النيب ( ، ومن ذلك : ) 7الفتوحات.
( ، وهذا النص يظهر غائية  8األمي املرسل إىل قومه إىل نيب أممي مرسل إىل األمم قاطبة.

نفي عموم رسالة النيب صلى هللا عليه وسلم لإلنسانية طرابيشي من أتليف الكتاب : 
وهي قضية 9(  من النيب األمي إىل النيب األممي، فيضع فاصالً كامالً بعنوان : )مجيعاً 

ن ينبشها من مفصلية الهوتية ، مل يستطع املفكر احلداثي الليربايل  أن يغادر احلياة دون أ
أعماق ذاته اليت انقلب عليها يوماً ما يف أول شبابه، وكانت بداية هرطقاته وانقالابته أو قل 

 10انقالابته وهرطقاته، فارتد عن دينه ضمن احللقة األوىل من مسلسل االنقالابت الطرابيشية
ن اهلرطقة م، لكن احللقة األخرية من هذا املسلسل مثلت مشهد االنقالب األكرب واألخري، 

!!! ، إنه انقالب أبثر رجعي نسخ مجيع االنقالابت السابقة ليظهر لنا طرابيشي إىل األصولية
يف نسخته األخرية واملعّدلة واملنقحة، طرابيشي الناسخ واملنسوخ يف آن واحد ، فما نسخه يف 

شيخوخته يف  أول حركة انقالبية شبابية ، يعود إليه مرتداً عن حداثته لريتد إىل أصوليته
وإذا به خيالف القانون الذي أراد الكتاب يهرطق فيما سبق أن هرطقه،  ،فاهلرطوقي يف هذا

أن يبطله وعابه على العائدين والتائبني إىل الصراط املستقيم مع اقرتاب حلظة الغيب الكبري ، 
فكرين مثال العديدين من املرتدين من املصوليته األوىل بنكهة حداثوية، من ) ألولكنه عاد 

 (. 11.العرب بدءاً خبالد حممد خالد وانتهاء بعبد الرمحن بدوي

 وإذا عدان هلوس االنقالب واالنقالبني نرى اإلمام الشافعي ميثل أحد زعماء االنقالب الكبري
الذي سيكتشفه طرابيشي ، فيقول : ) و  ( لزمرة االنقالبيني،1والذي سيتلو بيان رقم )

نفذ انقالابً حقيقياً على الصعيد الالهويت واإلبتسمولوجي أفنغايل إذا قلنا إن الشافعي 
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(، 12...معاً عندما جعل للسنة الرسولية نصاابً إهلياً وبوأها منزلة األصل مع الكتاب 
إذا استعران لغة احلركات االنقالبية احلديثة ، مؤسساً ل" مجهورية  ويقول عن الشافعي : )

( وال شك أهنا استعارة نفسية قبل كوهنا استعارة لغوية ، فحياة طرابيشي كلها  13جديدة "
انقالبية سيسقطها حبيلة نفسية على خصومه،لكن أعجب ما يف هذا االنقالب املكَتَشف 

أنه انقالب صامت ،وليس على طريقة االنقالابت البيضاء أو الدموية، وهذا االنقالب الذي 
يف  جورج طرابيشية العقل املسلم ، ويف صميم دينه مل يكتشفه إال ميثل أخطر انقالب يف بني

 !!!األلفية الثالثة

وال يعسر علينا أن ندرك خطورة ويؤكد دور الرايدة للشافعي يف العملية االنقالبية: ) 
الذي نفذه  –والتعبري ال يبدو لنا مبالغاً فيه  –النتائج املرتتبة على هذا االنقالب 

 نعم ليس مبالغاً فيه ، فاحلركة االنقالبية الزمة من لوازم فكر طرابيشي . (، 14... الشافعي

ويتدرج طرابيشي يف تفاصيل احلركة االنقالبية ليصل لزعيم اترخيي آخر لالنقالبيني : اإلمام 
اليت حكمت على  –واجلغرافية  -ولسنا معنيني هنا ابملالبسات التارخييةابن حزم، ) 

( ، و كخبري 15.  قى جمرد مشروع حمصور تواجده يف النصوصاالنقالب احلزمي أبن يب
وكما يف كل انقالب ، كان البد بشؤون االنقالابت يصف عملية االنقالب احلزمي : ) 

البن حزم من أن ينطلق من نقطة الصفر ولكن من دون أن يتنكر لالستمرارية اليت تربطه 
فمن ( ، ويقول : ) 16 ية ضدية .ال حمالة ابملنقلب عليه، ولو من خالل كوهنا استمرار 

خالل الرجوع إىل ما يسميه ابن حزم نفسه " أوائل العقل " ستتوفر ملشروعه االنقاليب 
نقطة بداية مطلقة. ، ....سيفي بشرط االستمرارية الضدية الذي من دونه يكف 
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( ، فهو انقالب على االنقالب ، 17عن أن يكون انقالابً .  –وهنا املعريف  -االنقالب
وكعادة املنقلبني بتصفية بعضهم البعض مع رفع ذات الشعارات الرباقة ، فابن حزم ينقلب 

ومع هذا التحول اخلطري من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث تكتمل على الشافعي ) 
أبعاد االنقالب " الظاهري " الذي دشنه الشافعي واستأنفه ابن حزم فيما يكاد أن يكون 

لو أطلق عليها احلركة التصحيحية لناسب  (، و18 ب يف " نشأة اثنية "انقالابً على االنقال
 املشهد !!!

) فمن جراء االنقالب السين و متضي لعبة االنقالب على االنقالب ليصبح انقالابً مجاعياً 
نقالب الطرابيشي ..(، ولكي تكتمل حلقات اال.19والتأليف اجلماعي للمدونة احلديثية 

البد من صبغه بصبغة شرعية إبشراك اجلماهري يف حتريكه ، واجلمهور هنا هم أصحاب البالد 
ذلك أنه ما نقالب بغري العامة ال شرعية له، ) من إنزاهلم مليدان التحرير ، فاالاملفتوحة فالبد 

م الذي محل إىل كان لنار النزعة اإلثنية الفارسية أبن ختمد حتت رماد اإلسالم، فاإلسال
أعاجم البلدان املفتوحة، ويف مقدمتهم الفرس، كان إسالم قرآن ال يد هلم فيه، وما أنزل 

أصالً برمسهم، وابملقابل إن اإلسالم الذي أعادوا تصديره إىل فاحتهم كان إسالم سنة 
كانت هلم اليد الطوىل يف إنتاجه، وهو اإلنتاج الذي استطاعوا أن يؤسسوا أنفسهم من 

، ومتضي املؤامرة الفارسية العجمية لقلب النظام املعريف اإلسالمي ،  (20ل إتقان صناعتهخال
احلال أيضاً أن املوايل، أي األرقاء املعتوقني من األعاجم وأحفادهم، كانوا هم أيضاً و )

(، مث انضم اجلميع 21ة احلديث.عوراء تطوير صناعة الفقه مثلما كانوا وراء تطوير صنا
إن تسييد السنة قد تالقت فيه مصاحل األوتوقراطية العربية الفاحتة البية : )نقللحركة اال
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، لكن طرابيشي ال  (22ومصاحل النخب والشرائح املثقفة من شعوب البلدان املفتوحة
ميكنه إخفاء غائيته من كتابه : نفي عموم الرسالة احملمدية جلميع البشرية ، فيعلن سبب 

هذا النحو فحسب نستطيع أن نفهم تالقي املصاحل بني وعلى التقاء هذه املصاحل : ) 
هكذا خرج من رأسه  (،23خنب الفاحتني وخنب البلدان املفتوحة يف أتميم الرسول العريب 

وحاشا املصطفى صلى هللا عليه أتميم الرسول العريب (،  أو من رأس قلمه بصبغة ماركسية )
ني ، ولكن مؤامرة الفاحتني ب األميّ وسلم، فالرسول صلى هللا عليه وسلم بزعمه كان للعر 

َوَما أَْرَسْلَناَك  {والفرس واألعاجم جعلت رسالته جلميع البشرية، وليس كما قال هللا تعاىل : 
، وهكذا يستمر طرابيشي بلعبة خلط األوراق، فلوثته (107) األنبياء } ِإالا َرْْحًَة لِّْلَعاَلِمنيَ 

 كتابه تكرار هذه الفرية.  الالهوتية ال تفارقه ، فيدس بني سطور

نقاليب يرجع طرابيشي للحركة االنقالبية صبغتها السياسية، وهو ولكي يكتمل املشهد اال
كنت نقالبية حيث قال : )الثالثة من حمطاته التقلبية واال خبري هبا كما أخربان يف حمطته

من ىل حزب البعث قبل استالمه السلطة. مث استقلت من احلزب بعد سنة إانتميت 
( 24استالمه  احلكم خلالفات سياسية وإيديولوجية ليس اجملال هنا للدخول يف تفاصيلها .

(، فإذا كان العلماء فقهاء وحمِدثني اختطفوا هذه احلركة 25 االنقالب املتوكلي،فيعنون ) 
االنقالبية فال أبس من إشراك الساسة يف لعبة االنقالابت لتكتمل عناصر االنقالب كما هو 

) وبدوره مل يكن انقالب املتوكل من الضد إىل الضد، فيما يتعلق السياسة،  يف عامل
مبالبسات " حمنة القرآن " مجيعها، انقالابً من طبيعة الهوتية، بل كان انقالابً سياسياً 
يضع يف اعتباره األول مصلحة " امللك الطبيعي " الذي آل إليه على غري ما توقع 
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ملعريف وابلالهويت وتكون النتيجة أيديلوجيا سائدة ملدة وهكذا يشتبك السياسي اب(، 26...
كان دون   –) ومن هذا املنظور نستطيع أن نقول إن االنقالب املتوكلي عشرة قرون !!! 

هو املقدمة لالنقالب األخطر منه مبا ال يقاس من زاوية  -أن ميثل بداية مطلقة
 إسالم احلديث وأتسيس هذا اإلبستمولوجيا الدينية، أي التحول من إسالم القرآن إىل

األخري يف أيديولوجيا سائدة على امتداد تلك القرون العشرة الفاصلة بني عصر املتوكل 
أما تسليم سلطة الدين ، وهكذا استلم احملِدثون زمام السلطة الدينية ) (27وعصر النهضة...

وقطع الطريق ألهل احلديث يف ظل االنقالب املتوكلي فقد وأد تلك احملاولة اإلصالحية 
(، وهكذا انقلب احملِدثون على خصومهم املغَيبني يف رواية 28أمام كل احتمال لتجددها ....

) فليس عجباً إزاء هذا احلضور الكلي ألهل ، ف  أهل القرآناالنقالب الطرابيشية وهم 
احلديث أال يكون قد تبقى من نصاب آخر ألهل القرآن سوى الغياب. وهذا حىت يف 

ه بتأويل أهل احلديث له : فأصحاهبم هم وحدهم، دون القرآنيني، " حزب القرآن نفس
 ( هللا "

وابإلحالة إىل كتاب ،  " القرآنيون "نعم هكذا تبني للقارئ من هم املنَقلب عليهم إهنم 
" تظهر لنا معجزة اصطالحية وهي أن هناك مجاعة يف التاريخ اإلسالمي  املعجزة طرابيشي "

ورغم حماوالت التصدي اليت أبداها مل يكتشفها إال طرابيشي بقوله : ) " القرآنيني "تسمى 
فقد اندفع التيار اجلارف ألهل احلديث ليفرض هلم  " القرآنيني "،من مُسّوا يف حينه ب 
غيبت ذكرهم عرب التاريخ إىل زمن املتوكل،  فسطوة احملِدثني، ( 29هيمنة شبه مطلقة ...

رفة والسياسة والتاريخ واجلغرافيا وقبل ذلك اإليدلوجيا ، فاحملِدثون ميتلكون كل شيء املع
لدرجة أن خصومهم الذين انقلبوا عليهم ال ذكر هلم يف التاريخ إال يف رواية طرابيشي ، وهو 
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الناقد الفلسفي واحمللل التارخيي وقبل ذلك املفكر واملنظر، مل يسعفه التاريخ بذكر رواية واحدة 
رآنيون احلاضرون الغائبون يف رواية انقالب احملِدثني، وعلى طريقة صحيحة أو مزيفة ، فإذا الق

طرابيشي يف ذكر سجل احلضور والغياب ، جند أنه نسي أو تناسى ذكر شخصية قرآنية 
هم املنَقلب عليهم،  الغائب األكرب يف رواية االنقالبف واحدة يف مسلسل االنقالابت،

يقارب من ثالثة قرون ، وهكذا يظهر أن سطوة  فرهاب احملَدثني أجلم قلمه حىت أخفاهم ملا
علماء احلديث ما زالت قائمة ومل تنته كما ذكر بظهور عصر النهضة، فهم جعلوا الناقد 

وهو القائل  ، املنقَلب عليهمالسياسي التارخيي يغفل عن أهم عنصر من عناصر االنقالب : 
ذي يستتبع أوالً بيان هوية حنن مطالبون بتربير تسميتنا له ابالنقالب، الشيء ال)  :

 ،(30املنقلب عليه، وذلك بقدر ما يصح القول أبنه ال انقالب من دون منَقلب عليه .
فال نعلم من هم ؟ وما شخصياهتم ؟ ومىت استلموا السلطة ؟ وما شعاراهتم ؟ وأخطر ذلك ال 

وأين سجوهنم؟ نعلم مصريهم؟ وإذا كان أحد منهم جنى بعد مذحبة احملَدثني هلم فأين ذهبوا ؟ 
وما هي الدول اليت منحتهم حق اللجوء ؟ إال إذا كان يف خميلة طرابيشي أن احملَدثني استعملوا 

 األسيد لتذويبهم ومن مث اختفى كل شيء.!!!

يظهر من منذ عصر الفتوحات ، فيقلب كل شيء ، ويضع  لويب احملِدثنيويف املقابل جند أن 
ية، فيتآمر مع أتباع البالد املفتوحة ،ويشكل معهم حلفاً خمططاً رهيباً الستالم السلطة الدين

سرايً ، ومل يكتف بذلك بل يتمدد يف السلطة السياسية األموية والعباسية، وإذا أبيب حنيفة 
ستسالم ، وأما مالك بن أنس فاكتشف هتم وأما أتباعه فريفعون راية االيصمت عن مؤامرا

ه ، ولكنه ما لبث أن أدى فروض الطاعة، إال أن املؤامرة هبامش من حرية العقل الذي أعمل
األول قارئ بيانه العمل السري للويب احملِدثني انتقل للعمل العلين ،فظهر زعيم االنقالب و 

، وإن كان تلميذه أشد سطوة منه على  ابن حنبل، وسّلم الراية لتلميذه النجيب الشافعي 
، ويتم تطويق ابن حزملويب يف الغرب فيظهر طريقة احلركات االنقالبية ، وال أبس أن يتمدد ال
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العامل اإلسالمي من كل حدوده حىت ال يفر أحد من املنقَلب عليهم ، وهناك دعاة 
لالنقالبيني : ابن قتيبة والطحاوي وابن شاهني و احلازمي وغريهم، وهكذا تستكمل مسرحية 

 م ؟!!االنقالب اترخيياً وجغرافياً وأبطاالً ، ولكن أين املنقلب عليه

 حركة الضباط األحرار -
لقد حاول جورج طرابيشي أن ميارس تنومياً مغناطيسياً على القارئ ليقنعه بواقعية مسرحيته ، 

نقالبية ، فعند حديثه عن غزوة تبوك أو انقالبية وأحداث اشخصيات  الالاتريخفأخرج من 
ن الهوت االنقالبية ، وأليت تسبق احلركات العسرة تراه يشري إىل بداية حالة التمرد ال

طرابيشي مل يغادره كما زعم يف حمطته األوىل، وإمنا ألبسه ثوابً جديداً، ولعلمه كقارئ جيد 
للتاريخ أن هذه الغزوة متثل عاملية اإلسالم ، ونقالً للدعوة خارج حدود اجلزيرة ، وذلك أن 

بنسج خياالت مسرحية  الروم وأتباعهم من العرب وقفوا يف وجه تبليغ هذه الدعوة ، فأخذ
والواقع أن هذا التحول من حرب األميني، أي مشركي العرب ، إىل  االنقالب، فيقول : )

يسهم يف تفسري اثين  –على األقل  –حرب الكتابيني الروم هو ما ميكن أن يفسر أو 
أكرب أزمة ثقة عصفت ابإلسالم الفيت بعد صلح احلديبية، وهي تلك اليت متثلت 

( 31...املشاركة يف غزوة تبوك اليت كانت فاحتة احلمالت على أرض الروم إلضراب عناب
، 

نقالب الكربى، وذلك أن لعصيان املدين اليت تسبق حركة االفغزوة تبوك متثل مرحلة التمرد وا 
متيزت أكثر ما متيزت بتخلف املتخلفني، أو املثَّاقلني والقاعدين حسب هذه الغزوة : ) 

أرابع آايت سورة التوبة  البيان التقريعي، الذي يشغل ثالثد يكون التعبري القرآين، ويكا
املئة والتسع والعشرين، ضد أولئك " اخلوالف " ،أي املستنكفني من الصحابيني عن 
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(، إذاً بدأان 32...املشاركة يف غزوة تبوك، هو األعنف يف نوعه يف كل سور القرآن
 ، إهنم املنافقون الذين حاول طرابيشي ابكتشاف خيوط احلركة االنقالبية وجذورها األوىل

!!، ومن -رضوان هللا عليهم  -أن يوهم القارئ أهنم الصحابة ابسرتتيجية خلط األوراق
املعلوم الذي ال خيفى على طرابيشي أن املتخلفني هم أهل النفاق الذين فضحهم هللا تعاىل 

اْْلََواِلِف َوطُِبَع َعَلٰى قـُُلوهِبِْم فـَُهْم اَل  َرُضوا أبَِن َيُكونُوا َمعَ {يف سورة التوبة ،قال تعاىل :  
لَِٰكِن الراُسوُل َوالاِذيَن آَمُنوا َمَعُه  { ،أما املؤمنون الصادقون فقال عنهم : }   (87يـَْفَقُهوَن )

 هَلُمْ  اّللاُ  أََعدا ( 88) اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوأُولَِٰئكَ   اْلَْرْيَاتُ  هَلُمُ  َوأُولَِٰئكَ َجاَهُدوا أِبَْمَواهِلِْم َوأَنُفِسِهْم 
ِلكَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  اأْلَهْنَارُ  حَتِْتَها ِمن ََتْرِي َجناات   ، وذلك أن الصحابة }( 89) اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ذَٰ

الذين ختلفوا اتب هللا عليهم بصدقهم، لكن ما يفيدان أن طرابيشي جيعلهم قادة احلركة 
قبل صفحات خيالف القرآن الكرمي عن  قرآنياً فإذا بطرابيشي الذي كان  االنقالبية األوىل،

سبق إصرار، فإن كان صادقاً يف قرآنيته فلماذا يثين هللا تعاىل على أهل هذه الغزوة ، قال 
ُ َعَلى الناِبِّ َواْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَنَصاِر الاِذيَن اتـابَـُعوُه يف    {تعاىل : َب اّللا  َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمن لاَقد اتا

ُهْم مُثا اَتَب َعَلْيِهْم   نـْ ، وهل } (117) راِحيم   َرُءوف   هِبِمْ  إِناهُ بـَْعِد َما َكاَد يَزِيُغ قـُُلوُب َفرِيق  مِّ
حركة التمرد كانت ألن املسلمني خالفوا القرآن بتوجيه دعوهتم لغري العرب من أهل الكتاب 

ن انقلب على النب صلى هللا عليه وسلم والصحابة، فلماذا !! ،وإذا كان املنافقون هم م
يفضحهم هللا تعاىل ؟!! وإذا كان النب صلى هللا عليه وسلم والصحابة الكرام على خطأ 

ني ملاذا ميدحهم القرآن الكرمي؟!! فظهر من ني إىل األمميّ عندما حولوا مسار الدعوة من األميّ 
ة طرابيشي الذين يصورهم لنا انقالبيني ، وانكشفت ذلك أن املنافقني هم إذا أبطال رواي

لنفي عموم الرسالة  مدخالً الهوتياً ه القرآنية ما كانت إال ءاتأالعيب طرابيشي ، أبن ادعا
احملمدية جلميع البشرية ، وملا أسقط بيديه مبجرايت غزوة تبوك اليت متثل إعالانً عملياً وعاملياً 

قارئ ملني، أخذ خيلط األوراق و يقلب احلقائق ، فيصور للأن دعوة اإلسالم دعوة جلميع العا
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بدأت ابلتشكل يف  حركة الضباط األحرارنقالب القادم وأن أن هناك حركة مترد ستمهد لال
صفوف الدولة احلديثة، ولكن لو صدقنا ذلك نرى أن االنقالبيني يتمردون على مبادئ 

شريع األوحد، وأن حممداً صلى هللا عليه الدستور القرآين الذي أكد لنا طرابيشي أنه هو الت
عن التصرف، لكن واضع الدستور ميدح حممداً  -وحاشاه حبسب تعبريه -وسلم مكفوف اليد

ومن ثبت معه ويذم املنافقني ) االنقالبيني (، فليت شعري من ينقلب على من؟؟، إهنا 
نة احلقائق وينقلب االنقالابت اليت يقلب فيها طرابيشي بكل حرف -بتعبري طرابيشي -رقصة

إليها قبل صفحات قليلة ، وهي وإن  احلقائق القرآنية اليت كان يدعو فيها أول ما ينقلب على
 كانت حرفنة ولكنها عقدة جورج طرابيشي األوىل.

وحبرفنة طرابيشي ابختيار مناذجه املدروسة ابنتقائية ، اختار غزوة تبوك ، ليربهن على أن 
أي ما يسميه من التحول من دين  –اإلسالم ليس دين فتوحات ألن حركة التمرد متنع ذلك 

، لكن حرفنة طرابيشي هذه املرة كانت سبباً يف كشف  -الرسالة إىل دين الفتوحات
ا أراد أن يربهن عليه ، فغزوة تبوك اليت أثىن هللا تعاىل على املؤمنني مآربه،وانعكس عليه م

 –املشاركني فيها متثل الدليل العكسي ملا أراد أن يوقع القارئ يف أسره وجيعله على حد تعبريه 
، فظهر من ذلك أن القرآن الكرمي هو الذي مهد النطالق الفتوحات لنشر  -غري مفكر فيه 

 مبا وعد به املؤمنني ابلنصر و األجر العظيم. الدعوة جلميع البشر،

 ) املنافقون (،وهنا البد من تسجيل شكر خاص لطرابيشي بكشفه لنا عن ضباطه األحرار 
مما يسهل علينا تتبع جذور واتريخ احلركة االنقالبية اليت يتحدث عنها واليت أقام كتابه عليها، 

ة ألبعد احلدود، مما يصعب فك طالمسها ألن خيوط احلركة االنقالبية الطرابيشية متشابك
 وأسرارها ، مبا يشبه أسرار الهوت طرابيشي نفسه.
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 أسانيد رواية طرابيشي. -
 ( سيستلم راية التمرد ما أمساهم طرابيشي ابلقرآنيني، ء عهد اآلابء املؤسسني ) املنافقنيابنتها

عن مكر التاريخ.  من الرسالة إىل الفتوحات، –أي اإلسالم  –ومع حتوله فيقول : ) 
فاإلسالم الذي خرج يف طور أول إىل الفتوحات حامالً الرسالة القرآنية ارتد بعد 

الفتوحات، ويف طوره الثاين، حنو نفسه حممالً مبا سيتم تكريسه حتت اسم السنة النبوية، 
ففي الصدر األول، وقبل أن تستقر الفتوحات بعض االستقرار ، مل يكن لإلسالم من 

ن سوى أهل القرآن، ولكن بعد أن أتت الفتوحات أكلها، ظهر أهل السنة أهل آخري
وانتزعوا الغلبة تدرجيياً ألنفسهم وملصطلحهم ، حىت مل يعد تعبري األهل القرآن دارجاً يف 

 .(33...االستعمال

وكم تعجبت وأان أقرأ هذا النص ، أيعقل أن قارائً اترخيياً وانقداً فلسفياً وكاتباً حبجم طرابيشي 
يقع مبثل هذه السقطة التارخيية املعرفية ، من يصدق أن جورج طرابيشي الذي حيفر بعمق يف 

من  جذور املصطلحات ، ويبحث يف حفرايهتا األدبية واللغوية والتارخيية واالجتماعية، خيرج
لقد أخرج لنا طرابيشي ما يزيد عن   " الصدر األول "؟؟!! ومىت يف  " أهل القرآن "رأسه 

مئة كتاب أتليفاً وترمجة، وهذه الوفرة يف اإلنتاج ، سبقها غزارة يف املطالعة وهذا الخيفى على 
قارئ طرابيشي ، ومع ذلك مل يذكر طرابيشي من أطلق هذا املصطلح على اجليل األول، ومل 

يذكر لنا حادثة واحدة بسند صحيح أو غري صحيح تدلل على وجود قرآنيني يف مقابل 
سنّيني،ويتضح من العبارة أهنم الصحابة األوائل وأنه يتحدث على أقل تقدير عن زمن اْللفاء 
الراشدين، وسنسلم لطرابيشي بذلك ، لكن من هم الذين قادوا االنقالب، وكيف حدث؟!! 

هذا االنقالب؟ أمتىن لو ذكر لنا طرابيشي حادثة واحدة ولو على  هل سكت أهل القرآن عن
على  –سبيل التلميح، مث إذا عدان إىل ماذكره عن غزوة تبوك، كمرحلة مترد تسبق االنقالب 
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بسبب نزعة الفتوحات، فكان األصل أن تتوقف الفتوحات ال أن تتطور  –رأي طرابيشي 
لطور األول هم أهل القرآن، ملاذا خالفوا القرآن وخرجوا جغرافياً، وإذا كان هؤالء الفاحتني يف ا

ن هذا الدين للعرب غري الكتابيني ، فلماذا يقدموا أنفسهم يبذلوا إفاحتني، والقرآن يقول هلم 
 أمواهلم يف سبيل الفتوحات ؟ اي هللا من ينقلب على من ؟!!

الزمان ، ما يروى عن  وسأحاول أن أسعف طرابيشي برواية تدل على وجود القرآنيني يف هذا
حيدث عن سنة نبينا حممد صلى   –رضي هللا عنه  –احلسن قال: ) بينما عمران بن احلصني 

 –هللا عليه وسلم ، إذ قال له رجل : اي أاب جنيد حدثنا ابلقرآن، فقال له عمران بن احلصني 
ما فيها : ) أنت وأصحابك تقرؤون القرآن، أكنت حمدثين عن الصالة و  -رضي هللا عنه 

وحدودها؟ أكنت حمدثي عن الزكاة يف الذهب والبقر وأصناف اإلبل ؟ ولكن قد شهدت 
وِغبت أنت ، مث قال : فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الزكاة كذا وكذا( ، فقال 

الرجل : أحييتين أحياك هللا ، قال احلسن : فما مات ذلك الرجل حىت صار من فقهاء 
 (.34املسلمني.

وقال للرجل : هل قرأت  –رضي هللا عنه  –رواية : ) فغضب عمران بن احلصني ويف 
القرآن؟ قال : نعم ، قال : فهل وجدت فيه صالة العشاء أربعاً ، ووجدت املغرب ثالاثً ، 

ركعتني ، والظهر أربعاً والعصر أربعاً؟ قال : ال . قال : فعن من  -أي الفجر –والغداة 
خذمتوه ، وأخذانه عن رسول هللا صلى هللا علي وسلم؟ قال : أخذمت ذلك ؟ ألستم عنا أ

،أوجدمت فيه : فطوفوا سبعاً،واركعوا 29احلج : }ليطوفوا ابلبيت العتيق {أوجدمت يف القرآن 
 35ركعتني خلف املقام ؟ أوجدمت فيه من كل أربعني شاة شاة واحدة..........(

                                                   
ريعة ، وعزاه احملقق للش91م ، ص  2006أورده السيوطي يف مفتاح اجلنة يف االحتجاج ابلسنة ، حتقيق د سراج الدين حنيف ، دار القرآن والسنة ، الطبعة الثالثة  34

 عليه وسلم ، واْللفاء لآلجري ، واْلطيب البغدادي يف الكفاية ، ودالئل النبوة ، ويف هذا الكتاب من األقوال واملواقف اليت ال حتصى على لسان النب صلى هللا
 ن الكرمي، فهي من املسلمات البديهية يف فكر األمة .الراشدين ، والصحابة والتابعني وأئمة الدين من األئمة األربعة وغريهم يف إثبات حجية السنة كما أثبتها القرآ
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ويف هذا النص يظهر أن فكرة االحتجاج ابلقرآن دون السنة كانت ما تزال يف بدايتها، وهذا 
: )  -رضي هللا عنه  –الرجل قطعاً ليس من الصحابة فلذلك قال له عمران بن احلصني 

شهدت وَغبت أنت (، و أن الرجل كان له مجاعة تقول بقوله ، فلما علمه الصحايب اجلليل 
أو  52كانت سنة   -رضي هللا عنه –وإذا علمنا أن وفاة عمران بن احلصني  اقتنع مبا قال  ،

، فيتبني لنا أن هذه الفكرة أتخرت نوعاً ما إىل 36ه وهو ممن نزل البصرة من الصحابة 53
، وأن الفكرة مت وأدها كانت بعيدة عن مهد الرسالة يف مكة واملدينةو  منتصف القرن األول ،

يف بدايتها ، وال مينع هذا وجود أشخاص آمنوا بذلك ، أو حاالت فردية تبنت الفكرة ، 
ولكن ال ميكن أبي حال من األحوال أن يكون أصحاهبا هلم مكانة وقوة ونفوذ وطائفة، أو 

،  فهي جمرد أفكار رددها البعض -كما يصور لنا طرابيشي   –أن يكون أحد انقلب عليهم 
 فهل يعقل أن هؤالء هم القرآنيون الذين كانت هلم السلطة وقادوا الفتوحات؟!!

مث نتساءل بعد التسليم لطرابيشي أن الصدر األول من جيل الفتوحات كان قرآنياً كما تزعم، 
كيف كانوا يصلون ؟ ويزكون ؟ وحيجون ؟ ويصومون ؟ فتفاصيل ذلك مل تذكر يف القرآن 

برواية يتيمة تقول لنا كيف عبد الصحابة القرآنيون رهبم ؟ أم أن  الكرمي ، فهال أخربتنا
طرابيشي يقصد املنافقني ، ومبا أهنم كانوا يتظاهرون ابإلسالم، فلم نعرف عنهم شيئاً، فهنا 

يعذر طرابيشي لفقدانه األدلة التارخيية!! ولكن يصعب أن نقول ذلك ، فهو يصفهم 
يف زمن نزول الوحي، فهل انصلح حاهلم بعد انقطاع  ابلفاحتني ، واملنافقون كانوا خوالف

الوحي!! رمبا اسرتاتيجية خلط األوراق الطرابيشية من الفاعلية مبكان لدرجة أهنا أثرت حىت 
اخلط األوراق واخلط على صاحبها!!، ومبا أن طرابيشي إعالمي سابق طبق نظرية ) 

وزير الدعاية النازي ) اكذب  (، على طريقة نظرية " جوبلز" األوراق حىت يصدقك الناس
 اكذب حىت يصدقك الناس (.

                                                   
/ ص  4م ، )  1995انظر ترمجته : ابن حجر ، اإلصابة يف متييز الصحابة ، حتقيق عادل عبد املوجود وآخرون، دار الكتب العلمية ، بريوت ،الطبعة األوىل ،  36
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، وإذ بطرابيشي   أسطورة القرآنينيلكنه اْليال الطرابيشي األسطوري ، الذي أخرج لنا 
الذي كان حيارب األساطري، ميارس أسطرة التاريخ كما يشتهي، والعجيب أن هرطقات 

األخرية فكانت ال عقالنية فكان  طرابيشي السابقة كانت عقالنية نوعاً ما ، أما هرطقته
يهذي مبا يعرف من أصوليته اليت ارتد إليها، فلذلك ابتعد عن العقالنية هبذا الشكل ، 
وهكذا تفعل األصولية بصاحبها، ورمبا هي املعجزة ال غري اليت جعلت القرآنيني األوائل 

استوىل السنيون  أصحاب سلطة، ولكن طرابيشي ال يؤمن ابملعجزات ، واملعجزة األكرب كيف
 على السلطة وأزاحوا القرآنيني، إهنا العجائبية بعينها. 

، يقوم على أصلني مرتابطني، " من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث "إن كتاب طرابيشي 
وهي  -األول: نفي حجية السنة النبوية. والثاين : نفي عموم الرسالة احملمدية جلميع البشرية

قصرها على العرب من غري أهل الكتاب، فالنفي األول سيؤدي للنفي ، و -طروحته املركزية أ
مل مينح النب صلى هللا عليه وسلم صالحية  -بزعمه  -الثاين، وذلك أن القرآن الكرمي

غري أهل  -نيتشريعية،فهو مبلغ عن ربه، وبينت إن بالغه إمنا يكون لقومه من العرب األميّ 
تظهر عاملية اإلسالم ، وهذه األحاديث ابطلة من ، لكن ظهرت أحاديث فيما بعد -الكتاب

وجه خمالفتها للدور الرسايل للنب حممد صلى هللا عليه وسلم الذي نص عليه القرآن الكرمي، 
وهذه األحاديث كانت سبباً يف حتول اإلسالم من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث ، 

لكن ظهر اترخيياً حتول اإلسالم فاإلسالم األول كما نزل به الوحي هو إسالم القرآن، و 
، التحول يقتضي وجود فئتني ، قرآنيني ، وحديثيني أو سنينيالقرآين إلسالم حديثي، وهذا 

والقرآنيون هم الصدر األول كما صرح طرابيشي، وأما احلديثيون فهم ظهروا فيما بعد وانقلبوا 
ملعريف والديين والثقايف لألمة على القرآنيني،فالكاتب يتحدث عن زلزال مدمر يف بنية املركب ا

، مث حشد هللا والرسول : الشارِع واملشرَّع لهاإلسالمية، فلذلك عرض يف الفصل األول : 
اآلايت الكرمية اليت تدل على أن النب صلى هللا عليه وسلم ال دور له سوى التبليغ، ونفي 

 حاسم - النيب والرسولأي بني -) وهذا التمييز الدور التشريعي للسنة النبوية، فيقول : 
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املشَّرع والرسول هو  لشارعالداللة يف حتديد العالقة التشريعية بني هللا ورسوله.فاهلل هو ا
، وهذا احلصر للرسول، من وجهة النظر التشريعية، يف موقع املفعولية دون الفاعلية له

 (37ميكن استقراؤه يف العشرات من اآلايت القرآنية .

برحلتنا االستقرائية مع اآلايت القرآنية اليت تؤكد  -مع القارئ-ولنشرع اآلن ويقول : ) 
،فضالً أنه معطَّل عن مكفوف اليد من الناحية التشريعيةما ذهبنا إليه من أن الرسول 

اإلرادة الذاتية، منهي عن املبادرة، ومطالب ابخلضوع التام من حيث هو مرَسل للمشيئة 
 (38حتت طائلة العقاب...اإلهلية املرِسلة ، وهذه 

الطرابيشي مع النب صلى هللا عليه  -سوء األدب– معجموأترك للقارئ الكرمي استخراج 
طائلة العقاب ، وغريها كثري يف  -معطل اإلرادة -وسلم من النص السابق : مكفوف اليد

م هذا الكتاب ، ولكن يظهر أن من صفق للكتاب من املسلمني كان أتثري تنومي مغناطيس قل
 طرابيشي ، فلم ينتبه ملثل هذه العبارات.

وإذا عدان ملا حنن بصدده يف مناقشة طرابيشي يف مدلول هذه اآلايت ، فإان نتفق مع 
طرابيشي فيما ذهب إليه من إثبات مصدر الرسالة احملمدية وهو الوحي اإلهلي، ولكن 

آلايت الكرمية، وعلى توصلنا ملا هو خمالف ملدلول ااسرتاتيجية خلط األوراق الطرابيشية 
العكس من ذلك تثبت شرعية الرسالة احملمدية من جهة ،وتشريعيتها من جهة أخرى ، 

فالشارع ) هللا تعاىل ( مينح رسوله صلى هللا عليه وسلم سلطة تشريعية منها ما كان ابلوحي 
ت اندرة يف حاال -كان ابالجتهاد، ويراقبه يف أدائها، فإذا ما حصل جمانبة للصواب  اومنها م

كحادثة أسرى بدر وعبس وتوىل وغريها من احلوادث، ينزل الوحي لتصحيح ذلك لضمان   –
سالمة التبليغ واالجتهاد التشريعي املمنوح للنب صلى هللا عليه وسلم ، ولكن طرابيشي خلط 
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هذا هبذا ويستدل ابآلايت اليت صوبت بعض املواقف ليطلق عليها كف اليد وطائلة العقاب 
من ألفاظ ال تليق مبقام النبوة، وطرابيشي يعلم أن القرآن الكرمي مل يذكر تفاصيل وحنوها 

الصالة، وإمنا شرعها النب صلى هللا عليه وسلم ، وأنواع الصلوات سوى املفروضة كثرية جداً 
، وكذلك أعمال الصالة وأذكارها وشروطها وهيأهتا كثرية جداً ، فليذكر نصاً قرآنياً واحداً، 

عنها، وقل حنو ذلك يف الزكاة  –وحاشاه  –ية صحيحة أو مزيفة يف كف يد املصطفى أو روا
والصوم واحلج وسائر أعمال وأحكام الشريعة اإلسالمية ، من عبادات و معامالت 

 وآداب!!!

مع قرآنية طرابيشي، ولنقل أن ذلك حصل ولكن أصحاب السلطة من القرآنيني مل  ولنمض
م يتوجسون خيفة من مؤامرة احلديثّيني الذين بدأت دسائسهم يتمكنوا من إظهار ذلك ألهن

تظهر يف الصدر األول، لكن طرابيشي مل خيربان بشخصية قرآنية واحدة يف هذا العصر، وذلك 
نّي أخفوا مجيع احلقائق والواثئق اليت تدل على أحداث املرحلة عندما استلموا يألن احلديث

ليه إبخفاء ما يدينهم فيحرقون أرشيف األحداث، وعالسلطة متاماً كما يفعل االنقالبيون 
 لألحاديث كما يتهمهم طرابيشي فحسب ، بل هم فيكون أهل احلديث ليسوا وضاعني

 -أي القرآنيني  –أو ابلتعبري الطرابيشي ُحِكَم عليهم  كذلك أخفوا  اتريخ مرحلة أبكملها،
طرابيشي الذي يتهم خصومه بسد متهيداً لتنفيذ املؤامرة الكربى، ولكن ، 39ابإلنقراض 

الفراغات التارخيية نسي أن يسد فراغ اتريخ القرآنيني يف الصدر األول، فقفز إىل أواخر القرن 
الثاين فعند حديثه عن تكريس الشافعي للسنة، حتدث ألول مرة عن مقاومة أصحاب 

" وقد صدرت هذه املقاومة عمن ميكن تسميتهم بنقالبني فيقول : ) ة لالالسلط
فلما وإن كان يصعب حتديد هويتهم بعد حمق آاثرهم.( مث يرتاجع فيقول : )  القرآنيني "(

عجز عن خلق شخصية قرآنية واحدة يف القرن األول والثاين، حاول صياغة تعريف هلم ليوهم 
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) ونقصد ب" القرآنيني" من اعتربوا الكتاب وحده ، دون السنة القارئ بوجودهم فقال : 
 (40، املرجع الوحيد يف البيان اإلهلياملستلحقة به 

 –وهو عقدة الرواية  –فانكشف أمره من فصل مسرحيته األول، وابن عوار الفصل الثاين 
نفي عموم الرسالة احملمدية جلميع البشرية، مث توالت سقطات الناقد الفلسفي واملؤرخ الناقد 

 لدرجة العجز يف الفصول التالية.

رشيف احملدثني عند احلاجة إليه لسد فراغاته الكثرية،فيستدل واألعجب من ذلك أنه يلجأ أل
يصبح مطلق  -وحاشاه -على نفي حجية السنة ابلسنة، فمن كان قبل قليل مكفوف اليد

اليد ، ومن كان معّطالً يصبح عاماًل، وهنا نسأله : أليست تلك األحاديث من وضع 
أهنا موضوعة مزيفة؟!! فهو قرآين مىت احملدثني؟!! فكيف تستدل هبا وتبين عليها أحكامك مبا 

نقالب يف شخصية أصاهبا وحديثي إن أراد ذلك، فال أبس ابالنقالب على االيريد ذلك ، 
 هوس االنقالب.

ويف قفزة عجائبية من الصدر األول إىل القرن الثاين يعنون منظر القرآنيني ابلفصل الثالث : 
 93 –رْحه هللا  –ن مولد اإلمام مالك ، وإذا علمنا أ41مالك بن أنس : هامش من احلرية

حبسب لغة الساسة وخاصة يف  –ه ، فهذا يعين أن فرتة الفراغ الدستوري  179ه ووفاته 
ستطول إىل أبعد من زمن الصدر األول ، ولنتصور أن االنقالب احلديثي  –زمن االنقالب 

رن الثاين إىل حني وصول بدأ يف منتصف القرن األول، فعليه أن فاعليته ستستمر إىل بداية الق
اإلمام مالك إىل مرتبة القائد امللهم واملصلح حبيث يصبح يناور االنقالبيني لريجع األمور 

لنصاهبا، ولكن طرابيشي فاته سد فراغ مع من تفاوض مالك ؟ وأين جرت احملاداثت؟ وما 
و أن مالكاً كان التنازالت اليت قدمها االنقالبيون ملالك مما جعل له هامش من احلرية، ويبد
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من الدهاء يف مناوراته التفاوضية، فاستطاع كسب هذا اهلامش ، ولكن املالكية من بعده 
 أضاعوا كل هذه املكاسب .

وعلى طريقته االنقالبية قّدم طرابيشي الكالم عن اإلمام مالك واإلمام الشافعي قبل اإلمام 
، 42بوحنيفة من الرأي إىل احلديثأ، فيعنون : الفصل اْلامس :  -رْحهم هللا –أيب حنيفة 

وابلعقدة االنقالبية ذاهتا ينقلب تالميذ أيب حنيفة عليه ومها صاحباه : أبو يوسف القاضي 
أن مثة مسافة، من طبيعة إبستمولوجية، تبدو لنا وحممد بن احلسن، فريى طرابيشي : ) 

ل من القرن الثاين، فاصلة بني املعلم والتالميذ.فيوم " قال " أبو حنيفة، يف النصف األو 
مل تكن املدونة احلديثية قد تبلورت بعد، ومل تكن اآلاثر املروية عن النيب أو املتداولة على 
لسانه قد شقت طريقها من احلجاز إىل العراق متجاوزة احملطة االنتقالية اليت كانت متثلها 

يب حنيفة ابلذات الشام األموية..........................بل أكثر من ذلك : فتلميذا أ
كاان من أوائل أولئك الطالبني،فأبو يوسف القاضي ، وإن مل يرحل ، ابدر يتصل، حىت 

قبل اتصاله أبيب حنيفة، ابحملِدثني ويتلقى عنهم،....أما حممد بن احلسن فقد مارس الرحلة 
ة (، لكن يظهر أن أاب حنيف43فعلياً،إذ رحل إىل مالك وتلقى عنه فقه احلديث والرواية...

نقالبية اْلبيثة ، وخاصة تالميذه، فكيف سيكتشف النوااي االمل يكتشف امليول احلديثية لدى 
أن احملدثني هم من دس هذين اجلاسوسني يف نظام حكم أيب حنيفة لينقلبا عليه بعد وفاته ، 

وحيوال مذهباً أبكمله من الرأي للحديث، أمل يقل طرابيشي إن أاب يوسف اتصل ابحملدثني قبل 
فلم يستفد من هامش اتصاله أبيب حنيفة!! وأما حممد بن احلسن فرغم اتصاله ابإلمام مالك 

احلرية منه ، ومع ذلك شارك صاحبه أاب يوسف يف االنقالب، لكن مسلسل االنقالابت يف 
مذهب أيب حنيفة مل يتوقف ، فأتباع املذهب سيقدمون التنازالت تلو التنازالت خوفاً من 
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نيفة إىل ( ليحولوا اإلمام أاب ح44) هذه التنازالت أمام األيدلوجيا احلديثية اللويب احلديثي 
 صاحب حديث. 

اإلمام الشافعي فسيتحدث عنه  (1وقارئ بيان رقم ) وأمازعيم االنقالبيني واألب الروحي هلم
، ولو قال تكريس 45 الشافعي: تكريس السنةئة صفحة،فيعنون : اطرابيشي مبا يقارب م

ان ما نقالب ، ولكنه سرعيظهر خيط جديد يف كشف مؤامرة اال احلكم االنقاليب ملا أبعد، و
صدرت هذه املقاومة عمن ميكن تسميتهم ب" القرآنيني  يفلت من يد طرابيشي ، ف)

وإن كان يصعب حتديد هويتهم بعد حمق آاثرهم ،ونقصد ب" القرآنيني" من اعتربوا ،
(، وخبربة 46الكتاب وحده ، دون السنة املستلحقة به ، املرجع الوحيد يف البيان اإلهلي

، مبا أفرده املنَقلب عليهمطرابيشي أن الشافعي صرح ابسم  حملل االنقالابت يكشف لنا
" ]أي األحاديث [الشافعي حتت عنوان : " ابب حكاية قول الطائفة اليت ردت األخبار كلها

، مث قال الشافعي : ) قال يل قائل ينسب إىل 47يف كتاب " مجاع العلم " من كتاب األم 
نقالبية خيفي الشافعي اسم ماعات السرية االكذا على عادة اجلالعلم مبذهب أصحابه ( ، وه

نقالب التام مل يتم بعد ، فكان يصرح ابمسه فتنكشف املؤامرة، فاالالقائل ، فكيف س
يف  –نقاليب من الذكاء مبكان فاخفى امسه !!ويذهب طرابيشي املخطط اال الشافعي مبكر

ن املعنيني هبؤالء" األصحاب إ)لتأييد ما قاله األستاذ حممد اْلضري  –48هامش الكتاب 
(، نعم هكذا وضع طرابيشي "املعتزلة ،ولكن ال يستبعد أيضاً أن يكونوا من اخلوارج 
، وبذكرهم ستتكشف خيوط القرآنيني املنَقلب عليهم يف اهلامش ، مع أهنم أبطال روايته 

 وسعة اطالعنقالبية احلديثية، فكان األحرى به مبا عرف عنه من جلد على البحث احلركة اال
نقالبية ، ولكن قدراته البحثية مل تسعفه ، ليس لقلة خربة أن ميضي يف تتبع خيوط احلركة اال
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وضعف مهارة، فمثل طرابيشي ال تعوزه مهاراته يف التنقري عن أدلته ابملنقاش من ركام التاريخ، 
ا شخصيات تؤيد فلو وجد شبه رواية لطار هبا ، وحّللها وجعل هلا فصالً كامالً ، واستخرج هل

رأيه ، لكنه مل جيد إال سراابً ، ورغم موافقته ملا ذكره األستاذ حممد اْلضري أهنم املعتزلة 
ستتكشف املسرحية من فصوهلا األوىل ، ويبطل مفعول تنوميه وحينهاوأضاف هلم اْلوارج ، 

 أواخر عتزال كان يفمي األوىل ، وذلك أن ظهور فكر االاملغناطيسي للقارئ من جلسة التنو 
ن إن القرآنيني كانوا يف الصدر األول، و إالقرن األول وبداية القرن الثاين ، وطرابيشي يقول 

، وهذا سيظهر من إسالم القرآن إىل إسالم احلديثاحلديثني انقلبوا عليهم فحولوا اإلسالم 
، مما زيف دعواه من جهتني، أن قصة الشافعي مع مناظره كانت تقريباً يف أواخر القرن الثاين
جيعل الفجوة الزمنية كبرية جداً بني الصدر األول وزمن الشافعي ، والثاين أن الشافعي 

واحملدثني هم من انقلب على القرآنيني، وهذا يعين أن السلطة احلاكمة والسلطة املعرفية كانت 
بعيد، بيد القرآنيني مث انتزعها أهل احلديث منهم، والتاريخ ال يذكر ذلك ال من قريب وال من 

 ، الالاتريخفلما ورط طرابيشي نفسه يف لعبة 

جلأ إىل هتميش أبطال روايته يف اهلامش، وأضاف هلم اْلوارج، فإن يكون لديك وهم واقعة 
 اترخيية خري لك من ال شيء!!

وحىت يظهر للقارئ الكرمي من يقصد اإلمام الشافعي هبذه الفئة أنقل حتقيق األستاذ عبد 
هل أنكر بعض أئمة معتزلة كتابه املاتع " حجية السنة " حتت عنوان : )  الغين عبد اْلالق يف

مث نقل رأي األستاذ حممد اْلضري أن مقصود الشافعي من ذلك  49(البصرة حجية السنة؟
بعض أئمة املعتزلة يف البصرة ، قال اْلضري :) ومل يظهر لنا الشافعي شخصية من كان يرى 

يف مناظرته ألصحاب الرأي اآليت ) يعين :  - أن الشافعيهذا الرأي، وال أابنه التاريخ. إال
الذين يردون خرب اْلاصة .( قد صرح : أبن صاحب هذا املذهب ) يعين: من يرد األخبار 

                                                   
(، دون سنة الطبع، 1مي )عبد اْلالق : عبد الغين عبد اْلالق، حجية السنة، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، دار الوفاء ، القاهرة ، سلسلة قضااي الفكر اإلسال 49
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وكانت البصرة مركزاً حلركة علمية كالمية؛ ومنها نبعت مذاهب  ، كلها.( منسوب إىل البصرة
ا معروفني مبخاصمتهم ألهل احلديث. فلعل املعتزلة، فقد نشأهبا كبارهم وكتاهبم، وكانو 

مث قال اْلضري : ) وقد أتيد عندي هذا الظن : مبا رأيته يف  (50صاحب هذا القول منهم.
ه (  276الكتاب املوسوم بتأويل خمتلف احلديث أليب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ) 

الم أهَل احلديث وفيه :... فإنك كتبت إيل تعلمين ما وقفت عليه من ثلب أهل الك
(، قال اْلضري : ) ومن ذلك يفهم : أن غارة 51وامتهاهنم وإسهاهبم يف الكتب بذمهم....

شعواء شنت يف هذا العصر " الذي كتب فيه الشافعي رسالته " أو قبل ذلك بقليل؛ من 
على أهل السنة. وأكثر املتكلمني كان ابلبصرة: فمن املؤكد : أن يكون الذي  -املتكلمني

 (.52الشافعي من هؤالء. انظر

وبعد نقل الشيخ عبد الغين عبد اْلالق لرأي األستاذ اْلضري: أن مناظر الشافعي كان من 
املعتزلة ، رد هذا الرأي مبيناً أن املناظر إمنا رد السنة من حيث احتمال اْلطأ والسهو 

والكذب على الرواة: وإن بلغوا عدد التواتر على زعمه ، وال ينكر حجية السنة من حيث 
) مناظر الشافعي : إن كان منكراً للحجية عنون بعد ذلك بصفحات: ، مث 53هي سنة 

مث قال: ) لو فرضنا جدالً : أن هذا اْلصم كان ينكر حجية السنة؛ فال فليس معتزلياً (، 
يصح القول أبنه من املعتزلة؛ كما ذهب إليه اْلضري، فإنه مل ينقل يف كتب األصول، وال يف 

 (54 من املعتزلة أنكر حجيتها.كتب التوحيد ، والفرق : أن أحداً 

للقاضي عبد اجلبار املعتزيل نرى أن املعتزلة مل  وعند الرجوع لكتاب " األصول اْلمسة "
ينكروا حجية السنة ، حيث جاء فيه : ) فما قولكم يف األخبار اليت يروون : أتقبل كلها أم 
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 صلى هللا عليه وسلم قال ال ؟ قيل له : أما إن ثبت ابألخبار املتواترة وعلمنا أن رسول هللا
ذلك وعمل به قلنا به . وما رواه الواحد واالثنان ومن جيوز عليه اْللط ال يقبل يف الدايانت 
ويقبل يف فروع الفقه إذا كان الراوي ثقة، ضابطاً، عداًل، ومل خيالف ما رواه الكتاب ومل مينع 

ولناه على الوجه الصحيح، كما من قوله مانع، وما روي من خمالف الكتاب و داللة العقل أت
(، وهذا نص ميثل 55نتأول كتاب هللا تعاىل على ما يوافق داللة العقل، ال على ما خيالفها.

وهو قريب  -منهج املعتزلة يف التعامل مع السنة، وأكثر من ذلك نرى كبار املعتزلة كاجلاحظ
  وغريها من كتبه.حيتج ابألحاديث يف كتبه كما يف البيان والتبيني -العهد ابلشافعي 

ويرى الشيخ عبد الغين عبد اْلالق أنه ليس يف كالم ابن قتيبة ما يدل على إنكارهم حلجية 
السنة ، وكل ما يفهم منه : أن املعتزلة مل تر االحتجاج مبا كان يرويه غريهم ) من الفرق( 

صفات ، ال الحتمال كذهبم يف ذلك، أو ألنه متناقض، أو مناف ملا ذهبوا إليه من نفي ال
ألنه قول الرسول صلى هللا عليه وسلم، مث يتساءل : وكيف وابن قتيبة نفسه يعرتف : أبهنم 

وتعلق كل فريق منهم ملذهبه جبنس من كانوا يتمسكون ابألحاديث كغريهم حيث يقول :" 
 56احلديث " (

لثالث وكما فرح طرابيشي بكتاب " أتويل خمتلف احلديث " ألنه حفظ تراث معتزلة القرن ا
، فلنا أن نفرح ألنه أثبت أن مجيع طوائف األمة : سنة وشيعة  57الذي حمُِق من الوجود

وخوارج وقدرية وغريهم كانت حتتج ابحلديث، فسرد قائمة ابألحاديث اليت حتتج هبا كل 
، مما يضعف موقف طرابيشي الذي نومنا مغناطيسياً لينفي حجية  -ومنهم املعتزلة  –طائفة 

ن " القرآنيني " هم األصل مث انقلب عليهم " احلديثيون " ، فظهر أن مجيع إول السنة ، ويق
األمة كانت حتتج ابحلديث ، على اختالف بينهم يف طرق إثباته وأتويله، فظهر أن " 

                                                   
 .98 م ، ص 1998األصول اْلمسة ، القاضي عبد اجلبار بن أْحد األسد أابدي، حتقيق فيصل عون ، منشورات جامعة الكويت ، 55
 .41م، ص  2009، وانظر : قول ابن قتيبة : أتويل خمتلف احلديث ، حتقيق سليم اهلاليل ، دار ابن القيم ، الرايض ، الطبعة الثانية ،  268حجية السنة ، ص  56
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، ولو كان هلم  القرآنيني " الذي زعم أهنم كانوا يف " الصدر األول " ال وجود هلم إال يف خميلته
حتجوا مبا قاله سلفهم من " الصدر األول "، وال شك أن طرابيشي جيد امتداد اترخيي ال

القراءة رأى ذلك يف كتاب ابن قتيبة ولكنه حمقه كما حمق احملدثون تراث املعتزلة!! ، والذي 
، فمنهم من اختفى قسرايً ، ومنهم من  بفوبيا أهل احلديثيظهر  أن اجلميع أصيب 

من أئمة املعتزلة يف القرن السادس وهو اإلمام الزخمشري  استسلم للمحدثني ، لدرجة أن إماماً 
 .!!-خوفاً من أهل احلديث  -حيشد األحاديث يف تفسريه

ومع ذلك يفرتي طرابيشي على املعتزلة بوصفهم قرآنيني وأهنم رفضوا حجية احلديث، فيقول : 
احلديث مسات ومن خالل هذه العناوين نستطيع أن حندد للطائفة املعتزلية اليت أنكرت ) 

إبستمواوجية ثالاثً : )أ( فهي قرآنية، )ب( وهي تقدم حجة العقل، )ج( وهي تعترب 
 (.58.التناقض الذايت يف األحاديث دليالً على بطالن حجيتها وعلى كوهنا موضوعة

 لكن يبقى السؤال مشروعاً من مناِظر الشافعي الذي  ردت طائفته األخبار كلها؟

صدرت هذه املقاومة  )" القرآنيني " الذين قاوموا املنقلبني عليهم ففطرابيشي خيربان أنه من 
وإن كان يصعب حتديد هويتهم بعد حمق آاثرهم ،عمن ميكن تسميتهم ب" القرآنيني 

،ونقصد ب" القرآنيني" من اعتربوا الكتاب وحده ، دون السنة املستلحقة به ، املرجع 
ولو ابهلامش :  –من املعتزلة أو اْلوارج  (، وال أبس أن يكون59الوحيد يف البيان اإلهلي

)أن املعنيني هبؤالء" األصحاب "املعتزلة ،ولكن ال يستبعد أيضاً أن يكونوا من اخلوارج )
60 . ) 

ومبا أن طرابيشي تعّمد وضع أبطال أسطورته يف اهلامش، متاماً كما يفعل املنقَلب عليهم 
 خصومهم، سنحاول إخراجهم إىل واجهةعندما خيتبئون حتت األرض كي ال يظفر هبم 
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، ووصف أحد 61يرى أن القائلني هم من " غالية الرافضة " -رْحه هللا –التاريخ ،فابن حزم 
، ويرى السيوطي أن الشافعي كان يناظر 62رواة هذا احلديث أبنه ساقط متهم ابلزندقة

نديقاً أكثر يف كالمه أن قائالً رافضياً ز  -أي السيوطي –، وأنه يف زمانه  63الزاندقة والرافضة
، مث فصل أصل 64السنة النبوية واألحاديث املروية ال حيتج هبا، وأن احلجة يف القرآن خاصة 

ذهبوا   غالة الروافضوطائفة من الزاندقة هذه املقولة بقوله : ) وأصل هذا الرأي الفاسد 
املقاصد ، فمنهم  لفور على القرآن ، وهم يف ذلك خمتإىل إنكار االحتجاج ابلسنة ، واالقتصا

أخطأ يف نزوله   -عليه السالم  -من كان يعتقد أن النبوة لعلي رضي هللا عنه ، وأن جربيل
، ويشري السيوطي إىل وجود أصحاب أهل 65على سيد املرسلني صلى هللا عليه وسلم ....(

للرد عليهم هذا الرأي بكثرة يف زمن األئمة األربعة ومن بعدهم ، وأن األئمة وأتباعهم تصدوا 
، ويبدو أن هذا الرأي الفاسد ظهر جمدداً يف زمن اإلمام 66يف مناظراهتم وكتبهم ودروسهم.
فظهرت لنا أسانيد " مفتاح اجلنة يف االحتجاج ابلسنة " ،السيوطي فلذلك أّلف كتابه : 

الذين ، أن املنقَلب عليهم هم هؤالء املنافقون  ابملنافقني والزاندقةرواية طرابيشي املسلسلة 
قادوا ْحلة التمرد األوىل كما يف غزوة تبوك، نقلوا أفكارهم للزاندقة من بعدهم ، وال عجب 
يف ذلك فإن الزاندقة هم الطبعة اجلديدة من املنافقني ، وكالمها من غري املسلمني ،فالفكر 

كان  ،أسانيده متصلة ابملنافقني والزاندقة ،يف كتابهترانيمه الذي يردد طرابيشي الالقرآين 
رضي هللا  –يظهر أحياانً بني الفرتة واألخرى فيحاوره العلماء كما فعل عمران بن احلصني 

وكما رد عليهم الشافعي يف زمانه ، وأشار هلم ابن حزم، وتكرر ترديد شبههم زمن  -عنه
ستعمار بوجهه القبيح على اهلند وابكستان ظهرت فتنة القرآنيني،  ملا أطل االالسيوطي ، مث
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فوضع هلم عهداً جديداً متضمناً ، " جورج طرابيشي" اجلديدوكاهنهم  خامتة حفاظهم نوكا
ومن هذا املنظور احملدد فإن االنقالب الكوبرنيكي املنشود يف  )إنقالبية  خارطة طريق

شكل عودة إىل  -ضمن مجلة أشكال أخرى -الثقافة العربية اإلسالمية ميكن أن أيخذ
ميكن أن  لَّصالقرآنيني اخلُ دون ما عداه، واليوم كما ابألمس البعيد، فإن  اإلسالم القرآين

 (67.يضطلعوا بدور رايدي يف هذا االنقالب

، فاهتمهم لاصاْلُ  ومن أعجب االنقالابت الطرابيشية أنه انقلب على أصحابه القرآنيني
وحنن ال نشك ، فيقول : )  " عرض احلديث على القرآن "ابلكذب بوضعهم حديث 

على كل حال أن حديث عرض احلديث على القرآن هو من وضع بعض " القرآنيني" 
(، ولكنه مل ينتبه الهتامه هذا إذ 68الذين أرادوا أن جياهبوا " احلديثيني " مبثل سالحهم . 

، لكن  ال قرآنينيكيف يكذب " أهل القرآن " والقرآن حيرم الكذب ؟!!، فظهر أهنم 
ه اليت ارتد عنها يف أول عمره مث عاد إليها بثوهبا احلداثي يطعن بكل شيء طرابيشي أبصوليت

له عالقة ابإلسالم فيضحي أبصحابه القرآنيني وينقلب عليهم ، وظهر أن مزايداته على 
 هوتياً.سالم القرآن ما هي إال مدخالً الإ

يث على القرآن واألمر الثاين نبهنا طرابيشي بتسمية القوم الذين وضعوا حديث " عرض احلد
" ابلقرآنيني، ليقدم لنا دليالً آخر على أهنم الزاندقة كما قال اإلمام السيوطي، حيث أن 

علماء احلديث كشفوا لنا أن احلديث من وضع الزاندقة ، فعملية التجميل اليت قام هبا مبضع 
نكشف " ال يغري من األمر شيء حيث ا اخلُّلص القرآنيني اجلراح طرابيشي بتسميتهم ب "

وجههم القبيح جبمعهم بني الكذب وتعطيل الشريعة ، قال اإلمام ابن حزم: ) أول ما نعرض 
َوَما  {على القرآن احلديث الذي ذكرمتوه فلما عرضناه وجدان القرآن خيالفه، قال تعاىل :

مان يُِطِع الراُسوَل    {،وقال : 7احلشر    } . آاَتُكُم الراُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعْنُه فَانتَـُهوا
                                                   

 .183املعجزة أو سبات العقل املسلم. ص  طرابيشي : 67
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ُ  {، وقال تعاىل : 80النساء  } فـََقْد َأطَاَع اّللاَ  النساء  }  لَِتْحُكَم َبنْيَ النااِس مبَا أَرَاَك اّللا
،ونسأل قائل هذا القول الفاسد يف أي قرآن ُوِجد أن الظهر أربع ركعات ، وأن املغرب 105

والسجود على صفة كذا ، وصفة القراءة فيها ثالث ركعات ، وأن الركوع على صفة كذا، 
 (.69والسالم ..............

وقال اإلمام ابن عبد الرب : ) وهذه األلفاظ ال تصح عنه صلى هللا عليه وسلم عند أهل العلم 
بصحيح النقل من سقيمه ، وقد عارض هذا احلديث قوم من أهل العلم فقالوا : حنن نعرض 

بل كل شيء ونعتمد على ذلك ، قالوا : فلما عرضناه على هذا احلديث على كتاب هللا ق
كتاب هللا عز وجل وجدانه خمالفاً لكتاب هللا، ألان ال جند يف كتاب هللا أال نقبل من حديث 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال ما وافق كتاب هللا، بل وجدان كتاب هللا يطلق التأسي به ، 

 (70عن أمره مجلة على كل حال .واألمر بطاعته ، وحيذر املخالفة 

 71ونقل عن اإلمام عبد الرْحن بن مهدي أن هذا احلديث من وضع الزاندقة واْلوارج.

ومن قبلهم نقل اإلمام ابن بطة  عن اإلمام الساجي: ) هذا حديث موضوع عن النب صلى 
اندقة هللا عليه وسلم، وبلغين عن علي بن املديين أنه قال : ليس هلذا احلديث أصل والز 
رْحهما  –وضعت هذا احلديث . ( مث قال ابن بطة : ) وصدق ابن الساجي وابن املديين 

 (.72ألن هذا احلديث كتاب هللا خيالفه ويكذب قائله وواضعه ... -هللا

 

 

                                                   
 ( 79/  2) م ، 1983يدة ، بريوت ، إلحكام يف أصول األحكام، دار اآلفاق اجلدا 69
 (. 1191 / 2م ، ) 1994 ، الطبعة األوىل ،الدمام –دار ابن اجلوزي ، أبو األشبال الزهرييجامع بيان العلم وفضله ، حتقيق  70
 املصدر السابق، وأشار احملقق لقول اإلمام ابن بطة عن احلديث. 71
 ( 266/  2م ، الطبعة الثانية، )  1994اإلابنة عن شريعة الفرقة الناجية ، حتقيق رضا معطي ، دار الراية ، الرايض ،  72
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 حتليل ُعقد طرابيشي. -
العصاب كما يعرفه طرابيشي احمللل النفسي: كل خلل أو اضطراب من طبيعة مرضية 

قطاعاً منها نتيجة لتمحورها حول عقدة نفسية، فإن العقدة  يصيب الشخصية أو
اليت ينتظم من حوهلا" العصاب اجلماعي العريب" هي عقدة التثبيت على املاضي، 

وعلى اعتبار أن هذه العقدة من طبيعة نكوصية ، فقد كان ال بد لنا من حتديد 
 73اللحظة التارخيية هلا.

كما وصفه    -الردة عن الدين  –ب الطرابيشي األول  واللحظة التارخيية اليت شكلت االنقال
ووصلت إلـــى البيت  وأان يف يف مقاله األخري مثلت العقدة األوىل له، فيصفها بقوله : )

شبه هذاين وأصابتين مّحى حقيقيـــة  وبقيت يومـــني طريح الفراش، مث ملا أفقت كان رّد 
إن هللا  ذاك اّلذي حدثنـي عنه الكاهن ال فعلي الوحيد أنين  قلت بيين وبني نفسي: ال، 

ميكن أن يوجد وال ميكن أن يكون ظاملاً إىل هذا احلّد. ومن ذلك اليوم كففت عن أن 
فهذه العقدة اليت تطارد طرابيشي يف كل مراحل حياته الفكرية احلافلة  ، 74(أكون مسيحيا.

، وهو الباحث الناقد ، فانعكس ذلك على شخصيته الفكرية من خالل انقالابته الشخصية
فأخذ يتلمس احلقيقة التائهة لعله جيدها هنا أو هناك ، فشكلت يف هناية املطاف مشروعاً 
طرابيشياً حداثياً، عرب حمطات من اهلرطقة تلو اهلرطقة ،حىت وقف به قطار أتنيب الضمري 

إىل إسالم  " من إسالم القرآنعلى رصيف األصولية لعله يريح نفسه املتعبة ، فعرّب عنه ب 
فالشك أن عقالً  كعقل طرابيشي الناقد ُعصاب الردة، وحقيقته ما أصابه من احلديث "، 

الفلسفي اقرتب كثرياً من معرفة اإلسالم مبا أويت من َجلد على القراءة واطالع واسع على 
التاريخ اإلسالمي وآراء فالسفة اإلسالم ومفكريه وعلمائه، وهو قبل ذلك ارتد عن دينه يف 
أوائل مسريته الفكرية ، وترسخت ردته بعقله الناقد ملا ترىب عليه من تربية الهوتية، ومن يقرأ 

                                                   
 10ص  املثقفون العرب والرتاث ) التحليل النفسي لعصاب مجاعي(، انظر : طرابيشي ، 73
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، ال يسعه أن يشك أن طرابيشي أحد القرآنيني " من إسالم القرآن .."لطرابيشي يف كتابه 
مث ليصل إىل غايته الالهوتية ، ففكر وقّدر  –فالغاية تربر الوسيلة  –!! نعم إنه قرآين مرحلي 

ن حممداً مل يرسل ألمثايل من أهل الالهوت ، بل أرسل لألمّيني إنظر مث أدبر واستكرب وقال : 
الذين ليس عندهم كتاب ، ولكن من سيصدق ذلك ؟ وما الطريقة األمثل ألقنع نفسي أوالً 
 والقارئ اثنياً ؟نعم إهنا مسرحية االنقالابت مرة أخرى ، ففكر وقّدر مث نظر مث أدبر واستكرب

 علماء احلديث الذين حولوا اإلسالم من إسالم القرآن إىل إسالم احلديثوقال : نعم هم 
، وغين عن الذكر أن القرآن كما يريده طرابيشي الذي أنزل للعرب خاصة ، ومبا أن طرابيشي 

، حىت يراتح ضمريه الذي ما زال يؤنبه عريب غري كتايبعريب قومي ، فال بد من قيد آخر 
وىل، فجرمية علماء املسلمني األوىل إذاً ليس نظامهم املعريف القائم على الفصل منذ الردة األ

،كما يريد طرابيشي أن يوهم القارئ ، بل جرميتهم الكربى أهنم  -بزعمه -بني العقل والنقل
العرب وغري نبيه صلى هللا عليه وسلم املرسل للعاملني:  آمنوا ابهلل تعاىل الذي أوجب طاعة

، وملا رأى طرابيشي بنظرته التارخيية ما لعلماء املسلمني  ايب منهم وغري الكتايبالعرب ، الكت
 فقهاء وحمِدثني ومفسرين ومتكلمني من مكانة يف الثقافة اجلمعية اإلسالمية ، أخذ ابلطعن

 على مرجعية كتاب هللا نيومل يذر ، وملا رأى اجلميع متفق هبم واحداً تلو اآلخر ، فلم يبق
لينفي عموم الرسالة  نبيه صلى هللا عليه وسلم ، فثارت أصوليته من جديدتعاىل وسنة 

 75طروحته املركزية لكتابه.أاحملمدية جلميع اإلنسانية، وهي 

ولدت عقدة أخرى وهي عقدة املقارانت الالهوتية بني  -أي الردة األوىل  -هذه العقدة
اإلسالم والهوته األول، فيلصق ابإلسالم كل هرطقة الهوتية، ليقول للقارئ أنه ال فرق بني 
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اإلسالم وبني الهويت األول ، فكالمها وقع فيه التحريف والتبديل ، فإسالمكم احلقيقي هو 
 ن ، ولكن احملِدثني حرفوه ، وأول حتريف له جعله ديناً جلميع البشرية، إسالم القرآ

طريق التطوير املتضافر للمدونة احلديثية وللمدونة الفقهية ، وابلتايل للمؤسسة فعن ) 
اإلفتائية، بسلطة تشريعية مل يقر هبا القرآن للرسول نفسه. وعلى هذا النحو تكون قد 

ني املؤمنني يف كل ما جّل ودّق من شؤون حياهتم الدينية نصبت نفسها وسيطة بني هللا وب
والدنيوية معاً، مع أن أهم ما مييز اإلسالم القرآين عن غريه من الدايانت املؤسسسة 

لنفسها يف بىن كهنوتية وترتتيبات كنسية هو إلغاؤه هلذه الوساطة وأتسيسه للعالقة بني 
ر لنا كم من صكوك الغفران صرفها اإلمام (، ومل يذك76. هللا واملؤمن يف تواصلية مباشرة

 الشافعي واإلمام أْحد !!

بل أبعد من ذلك يرى طرابيشي أن ما قام به الشافعي إبثبات وحي السنة يشبه عملية 
فبدالً من أتليه تنصيب املسيح إهلاً ابناً ممشاركاً يف اجلوهر لإلله األب، ولكن مع فارق ) 

أو كلمته حسب التعبري  -اإلهلية لسنتهشخص الرسول، جرى تكريس املصدرية 
ويف معرض رده على اإلمام ابن حزم يف ،  77(. -املسيحي الوارث ل" اللوغوس" اإلغريقي

ما دام احلديث "  –أي ابالستعارة من الالهوت املسيحي -) إثبات وحي السنة، يقول : 
 .(78مشاركاً يف اجلوهر " للقرآن من حيث املاهية الوحيية.

الغالة من أهل احلديث والسرية والفقه ممن أخرجوا الرسول عن  مقارانته : أن  )ومن 
ذلك الذي  –نطاقه البشري وأعطوه امتيازاً متعالياً على الشرط اإلنساين يشبه أو يكاد 

أعطته اجملامع الكنسية بعد تنصر األمرباطورية الرومانية للمسيح عندما جعلت له 
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، وهذه العقدة ذات طبيعة مزدوجة ، فهي تربر من جهة ردته .(79طبيعتني : إهلية وبشرية 
عن املسيحية ، وكذلك تربر عدم دخوله يف اإلسالم، فكيف يدخل فيما فر منه بسبب 

حتريفه، فكالمها حترف ، ولكن املختلف طريقة التحريف ، فعلماء احلديث حرفوا اإلسالم 
ابيشي أن يدخل يف إسالم القرآن الذي بتحويله من إسالم قرآين إىل إسالم حديثي، فيلزم طر 

مل حيرف ، ولكن العقل التخرجيي لطرابيشي يقول : أن من مجلة ما حرفه احملِدثون أهنم نقلوا 
الرسالة من األمة العربية األمية اليت ال كتاب هلا ، إىل العاملية، وهذا جيعل العقل التربيري 

 بقى متجذرة يف نفسه كما سيأيت بيانه .لطرابيشي مراتح الضمري، لكن اللوثة األصولية ست

وإذا حاولنا فك ُعقد طرابيشي الكثرية، تظهر أمامنا عقدة الراحل حممد عابد اجلابري، وهي 
يف احملطّة اخلامسة من حيايت ) احملطة اْلامسة من حمطات طرابيشي الفكرية االنقالبية، 

ذي كرست له ربع قرن من سأتوقف عند عن عالقيت بـالراحل  حممد عابد اجلابري  الّ 
مبوضوع التحول من  مبوضوع نفي عموم الرسالة احملمدية؟!و (، فما عالقة اجلابري80عمري.

إسالم القرآن إىل إسالم احلديث، ومع ذلك يقحمه طرابيشي يف كتابه يف عدد من مباحثه ، 
مع أن معركته مع اجلابري تتمحور حول مدى عقالنية العقل العريب، واملؤثرات يف إقالته أو 

فبعد ، سيسيطر اجلابري على املشهد مرة أخرى ، ابسرتاتيجية خلط األوراقاستقالته،و 
احلديث عن تعطيل السنة النبوية يف الفصل األول من الكتاب ، و حتول الرسالة من رسالة 

إىل األمّيني إىل رسالة لألممّيني يف الفصل الثاين، يدخل يف جدال حول عقالنية اإلمام مالك 
 –بزعمه  –وابن حزم وأيب حنيفة ووسطية الشافعي للرد على اجلابري، فالعقلية النصية 

ى نصية سواًء من الكتاب الكرمي أو من احلديث الشريف، فكيف انقلب الكتاب هذا ستبق
االنقالب بطريقة غري منهجية ، وكيف وقع مفكر كطرابيشي مؤلف عشرات الكتب بطريقة 
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منهجية متيز كتبه من حيث الرتتيب واالنضباطية ، هبذه العشوائية والالمنهجية، إنه اهلوس 
 قي يالحقه ربع قرن من الزمان.!!اجلابري الذي أصابه ، وب

 تعميد احلداثة.-

: ما عالقة طرابيشي مبثل هذه القضية؟ هل ِغرية طرابيشي على القرآن  السؤال الكبريويبقى 
وأهله جعلته خيوض غمار معركة خسرها من قبله الزاندقة ؟ كيف أدخل نفسه يف قضية 

لذي زعم أنه ارتد عنه وعليه ، ؟ إنه الالهوت األول ا-كما يصفها   –الهوتية إسالمية 
 ي.و ولكنه خيرجه بثوبه احلداث

اآلخر إذا كان طرابيشي قرآنياً أكثر من القرآنيني كما ظهر يف عنوان  السؤال الكبريويبقى  
وملاذا مل يعلن  ، ملاذا مل يعمل مبا يف القرآن ؟" من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث"كتابه 

لقد كان طرابيشي من احلرفنة والذكاء الذي توقع مثل هذا السؤال يف ذهن   إسالمه ؟!!
القارئ، فكان جوابه جاهزاً؟ فالقرآن الكرمي حق ، ولكن النب صلى هللا عليه وسلم الذي 

ني، فطرابيشي قرآين ألبعد احلدود، فهو ملتزم مبا أنزل عليه القرآن إمنا بعث للعرب غري الكتابيّ 
وأما الكتابيني  على أن الرسالة للعرب غري الكتابيني، -بزعمه -لقرآن ينص يف القرآن ، وا

، فجاءهم القرآن بصورة فرعية ، ال ليأتيهم  –وطرابيشي منهم  –العرب من يهود ونصارى 
بكتاب بديل من كتاهبم ، بل ليصحح هلم ما حرفوه من الكتاب الذي أوتوه ، وليبطل 

ل إىل أن عزير أو املسيح هو ابن هللا.....فكل ما مذهب من ذهب منهم على سبيل املثا
 ،فهو يتمثل القرآن كما أراد القرآن !! 81هنالك أهنم مدعوون إىل العودة إىل كتاهبم األصلي 

فنفى عموم الرسالة احملمدية جلميع البشرية ، و فحقق عدداً من األهداف بقرآنيته املزعومة ، 
القرآنيني املوهومة،و هدم حجية السنة التشريعية ،وطعن زّور اتريخ املسلمني بذكر طائفة 
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جبميع  وإايابً  ذهاابً  -حبسب تعبريه-أعمل منشاره و  ابألئمة األربعة وعلماء الفقه واحلديث،
وأخرياً طبع قبلة  وطهر نفسه من ردته األوىل ، ،طوائف األمة ، فهي أمة كذب واختالق

من جديد يف ثقافة املسلمني، مما يثري الفنت بني " إلنعاشه  الالقرآنينياحلياة على فكر " 
 املسلمني، فلذلك صدقه أشباه العلمانيني واحلداثّيني وبعض املساكني.

، وهذا ال تقبله حداثة طرابيشي وأصوليته ، أو ضرورة دينيةن السنة النبوية إوخالصة القول  
ليت ف)  –ولو كانوا حداثيني  –أصوليته وحداثته ، ولكن من غرر هبم من املسلمني 

شعري، كيف يتصور : أن يكون نزاع يف هذه املسألة بني املسلمني؛ وأن أييت رجل يف 
رأسه عقل ، ويقول أان مسلم، مث ينازع يف حجية السنة جبملتها؟ مع أن ذلك مما يرتتب 

:  عليه عدم اعرتافه ابلدين اإلسالمي كله أوله إىل آخره: فإن أساس هذا الدين هو
مع إنكار حجية السنة مجلة: فإن كونه كالم  –أبنه كالم هللا  –الكتاب، وال ميكن القول 

هللا، مل يثبت إال بقول الرسول ) الذي ثبت صدقه ابملعجزة ( : " إن هذا: كالم هللا 
وكتابه ." وقول الرسول هذا من السنة اليت يزعم : أهنا ليست حبجة؛ فهل هذا: إال إحلاد 

وحنن (.) 82نكار للضروري من الدين : يقصد به تقويض الدين من أساسه؟ وزندقة، وإ
من كتاب هللا : إمنا نستدل ابآلية أو  -على عقيدة دينية، أو حكم شرعي -يف استداللنا

ببعضها؛ فلو مل يكن هذا القول من الرسول حجة : ملا أمكننا االستدالل ابآلية أو 
أو بعضها من القرآن ، أصبح ضرورة دينية: ال  ببعضها، وال خيفى عليك : أن كون اآلية

 يسع مسلماً إنكاره حبال. وكذا االستدالل بشيء من ذلك على حكم شرعي.

                                                   
 .250 – 249عبد اْلالق ، حجية السنة ص  عبد الغين 82



35 
 

وإذا كان هذان األمران الضروراين، متوقفني على حجية السنة : كانت هي أيضاً ضرورة 
ك دينية. فكيف ملن يعتنق دين اإلسالم : أن يُقِدم على إنكار حجيتها، أو الش

 (.83؟!فيها

، 84(ما الذي جيعل جورج طرابيشي كبرياً ومع هذا يصفه بعضهم ب الكبري فيكتب : )
احلقائق املغّلفة، وال الرؤى اجلاهزة، بل كان اثئراً، حىت على ما يطرحه  مل يركن إىلفطرابيشي)

 وعدم االطمئنان إىل سالمة،هو، وهذا النقد املتواصل، وعدم الركون إىل املغلف من الرؤى
األفكار اليت يعيش املرء عليها، هو ما ميز طرابيشي، الذي نقد نفسه، فتجدد، وكرر األسئلة 

 .على منهجه، فتفوق، وهذا ما يصنع الكبار، ويبقي الصغار صغاراً يف الفكر والثقافة

...(، لكن آمن طرابيشي ابلكتابة متنّفساً، وسبيالً لتغيري أفكار اجملتمع، وطبقاته املتكّلسة
ائق األصولية املغلفة رجع إليها طرابيشي ، وكيميائية االنقالابت الفكرية وثورته النقدية مل احلق

حىت خييل لك وأنت تقرأ ما تكلسه فحسب بل حنطته برجوعه إىل حلظة االنقالب األول ، 
يف القرون الوسطى ، ولكن  اً الهوتي ني ، أنك تقرأ كتاابً كتبه عن رسول العرب غري الكتابيّ 

 ، فهذا هو كبريهم.تعميد احلداثة حداثية ، أو على طريقة طرابيشي  بصبغة
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