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  قراءة نقدية لبعض مقاالت
  وفاء سلطان. د 

قرأ املقاالت أوطلب مين أن أرد عليها، وقبل أن " وفاء سلطان "    أرسل يل أحد األصدقاء بعض مقاالت للدكتورة 
حبثت عن سرية الدكتورة وفاء ملعرفتها وأخذ فكرة عن منهجها يف التفكري، فرأيت أا إنسانة تعرضت لـصدمات                  

بيئة اليت تعيشها ، وحبثت عن احلقيقة حبرية عسى أن تصل إليها فاصطدمت بفكر إسالمي منغلق إىل                 فكرية نتيجة ال  
  م وبفكرهم             أقصى احلدود يقد عي أن هذا مقصد اهللا من كتابه القرءان، فكفرتوهي حمقة   س اآلباء والتراث ويد ،

،  أيـضاً   ذلك إىل اإلسالم والقرءان فكفرت به      تسحبلكنها   و ذا ألن الفقه غري القرءان ، واملسلمني غري اإلسالم،        
 وبذلك وقعت يف خطأ ما كان  هلا ، عندها ورفضت أن يكون من عند اهللا الذي هو أيضاً غري حمل لإلثبات أو النفي             

  . الرباين املتمثل بالقرءان والعلماإلسالمأن تقع به أال وهو التعامل مع اإلسالم التارخيي وترك 
عباس " وأحباثاً من وجهة نظر متحاملة وضيقة األفق فكانت أشبه بالدكتور املعروف باسم          وبدأت تكتب مقاالت     

 على كرب سنه فكفر باهللا  وصحية لذي تعرض لصدمات وأزمات مالية     ا "حمنيت مع اهللا والقرءان   "  يف كتابه    "عبد النور 
وقَالُوا  {: ولسان حاله يقول،و ليس إالّخالقاً وكفر بكتبه والقرءان منها، وادعى أن احلياة الدنيا هي عبث ولعب وهل   

، ٢٤اجلاثيـة }ما ِهي ِإلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهِلكُنا ِإلَّا الدهر وما لَهم ِبذَِلك ِمن ِعلٍْم ِإنْ هم ِإلَّا يظُنونَ                     
ناولوا القرءان نقضاً ولكن من طريق التراث والتفاسري وأقـوال  وانطالقاً من الظن بنوا عقيدم وأنكروا احلقيقة ، وت        

  .... النيب كأحاديث وأخبار تارخييةإىل وما نسب الرجال
وردها على بعض الكتاب والباحثني رأيت أا تطالبهم باملنـهج العلمـي            " وفاء"  وأثناء قراءيت ملقاالت الدكتورة     

  .مبا طلبت من اآلخرين االلتزام به وألزمها أن أناقشها  ميكنإذاً: والتفكري املوضوعي فقلت يف نفسي
  دكتورة وفاء احملترمة    

      حتية طيبة وبعد
 فيك البحث واحلرية والتفكري والثقة بنفسك وإنسانيتك، وأضم صويت إىل صـوتك يف حماربـة التقليـد              يي    أح

   نيملنهج العلمي أن جتري وراء التراث وختلطعي ااألعمى، ووجوب إعمال الفكر والعلم ، وأعيب عليك كمتعلمة تد 
وهـي     وحتاولني أن تفهمي القرءان مبا عده الرجال قواعد وأصول ألزموا أنفسهم  ـا         ما هو رباين مبا هو بشري،     

   .مربهن عليها ليست كذلك وال
      دكتورة وفاء احملترمة

 عليها يف نقدي تمية واألصولية واللسانية اليت اعتمدقبل النقاش والنقد أريد أن أطلعك على جمموعة من القواعد العل
  .لبعض أفكارك أو ماعرضتيه من شبهات وإشكاليات على القرءان 

  .حيتاج ملن يصدقه من األحاديث النبوية أو أقوال الرجال اخلطاب القرءاين حجة بذاته ال -١
 . اخلطاب القرءاين مستغن عن احلديث النبوي -٢



 ٢

ميكن أن يدرس نصاً منـه مبعـزل عـن           دة حيتوي منظومات يف داخله، فال     اخلطاب القرءاين منظومة واح    -٣
 .ال ميكن أن يدرس إال ضمن منظومته ، وذلك مثل دراسة أي عضو يف جسم اإلنسانمنظومته

 .ينبغي أن تفرقي بني اخلطاب القرءاين وتارخيية التعامل مع القرءان لدى املسلمني كلهم  -٤
الواقع هو كلمات اهللا، والبد لدراسة كالم اهللا من إسقاطه على كلمات            اخلطاب القرءاين هو كالم اهللا ، و       -٥

 .اهللا
 اخلطاب القرءاين حجة على اللغة العربية وقواميسها -٦
 .كل كلمة يف القرءان مستخدمة حبكمة وعلم -٧
 .اخلطاب القرءاين حمكم واليوجد يف بنيته الداخلية أي تناقض علمي أو منطقي -٨
 .لكلمة أو اجلملة اختلف املعىن ضرورة حسب اختالف املبىنإذا اختلف املبىن على صعيد ا -٩
 .اخلطاب القرءاين كله حق واليوجد فيه جماز -١٠
 . الترادف يف القرءان بني املفردات ليس تطابقاً يف املعىن، وإمنا التقاء نسيب أو جزئي بالدالالت -١١
 كون اخلطـاب    افة اتمع األول  املفهوم اللساين وليس ثق   هو   األصل يف استخدام داللة املفردة القرءانية        -١٢

 .القرءاين نزل بلسان عريب مبني
 . ليس من أسلوب القرءان ذكر ما هو معروف عند السامع بداهة أو حتصيل حاصل -١٣
 . ترتيه القرءان عن العبث واحلشو  -١٤
 اخلطاب القرءاين حيكم ويعلو على احلديث النبوي أو التفاسري   -١٥
  الناس لبعضهم بعضاًأصول اخلطاب القرءاين غري أصول خطاب  -١٦

    اخلطاب القرءاين موجه إىل كائن حي عاقل واعي فهو يشاركه يف الوصول إىل املعىن وحتديده-١٧     
 فيوجد متكلم، وخطاب، و متلقي للخطاب، وحمل اخلطاب، فتحديد العناصر األربعة البد منها لدراسة اخلطـاب                

ي صدر منه اخلطاب، وميكن أن نعلم ذلـك مـن دراسـة       القرءاين، ألن اخلطاب يفهم حسب مستوى املتكلم الذ       
  . بشكل نسيبدد املقصد منهحياخلطاب ذاته، و مستوى املتلقي للخطاب 

 .اخلطاب القرءاين عاملي وإنساين  -١٨
 . عدم معرفة احلقيقة اليعين نفي وجودها -١٩
 عدم القول بالفكرة سابقاً الينفي القول ا الحقاً -٢٠
  ذلك هو الصواب اشتهار فهم أو قول اليعين أن  -٢١
 . يعرف احلق من برهانه وليس من رجاله، واحلق أحق أن يتبع -٢٢
 . اإلمجاع ليس برهاناً فكرياً أو علمياً وإمنا هو وسيلة انتخابية أو قرارية -٢٣
  التاريخ ليس مصدراً تشريعياً -٢٤

  .وتفنيدها" ءوفا"الدكتورة  هذه أهم القواعد اليت استحضرا حالياً تصلح الستخدامها يف نقاش بعض أفكار



 ٣

  . وسأضع مقطع من كالم الدكتورة كما هو وبعد ذلك أناقشه بشكل خمتصر
  ـــــــــــــــــ

  وفاء سلطان .      د
   ١٠ / ٧ / ٢٠٠٧ - ١٩٧٢:  العدد-احلوار املتمدن      
   اإلنسانحقوق : احملور     
  .نيمرت" رأفة"وردت كلمة . يف القرآن مل ترد كلمة شفقة على اإلطالق -١

  ".رأفة"لنتجاوز األمر و نعترب املعين واحد، مثّ نطلع على اآليتني اللتني وردت فيهما كلمة 
  "الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم ما رأفة: " اآلية األوىل تقول

ار اجلنس البشري وجودته، هـل      إذا كانت الشفقة، أو الرأفة جتاوزا، هي الصفة اإلنسانية اليت حافظت على استمر            
  !بإمكاننا أن نتصور وضع جمتمع بشري يكون فيه اإلنسان قادرا على أن جيرد نفسه من أي أثر للشفقة؟

  !!حتت تأثري أي ظرف، هل جيوز أن يتجرد اإلنسان من قدرته على أن يرأف؟
 مائة جلدة، بغض النظر عن نوع اجلرمية هل يستطيع إنسان مازال حيتفظ ببعض انسانيته أن ال يرأف حبال امرأة تجلد

  !اليت اقترفتها تلك املرأة؟
  وما نوع اإلله الذي يرتع من قلبه رأفته ويزرع فيه تلك الوحشية؟! ما الذي يدفع ذلك اإلنسان ألن يتوحش؟

  .الشفقة هي أساس األخالق: Arnold Schopenhauerيقول الفيلسوف األملاين 
  !!ان عندما يهدم أساسه األخالقي؟إذا، ماذا يبقى لدى اإلنس

  ":رأفة"بينما تقول اآلية األخرى اليت وردت ا كلمة   -
  :لن اعلق على تلك اآلية، لكنين أمتلك احلق أن أتساءل". وآتيناه اإلجنيل وجعلنا يف قلوب الذين اتبعوه رأفة"

  ! القرآن؟ أليرتع تلك الرأفة؟طاملا زرع اهللا يف قلوب أتباع عيسى الرأفة، ملاذا غري رأيه وآتى حممد
  :أمل يقسم أتباعه، مبا فيهم األطباء

وسأضرب الرقاب حىت أثخنها وأشد     ....سأقتل وأصلب وأقطع األيدي واألرجل من خالف      .........أقسم بقرآين   
العظم منـذ  أقسم بقرآين سأكون حممديا حىت   .... وسأجلد الزانية والزاين مائة جلدة ال تأخذين ما رأفة        ...الوثاق  

  !اآلن وحىت يوم احلساب؟
 

  نقاش الدكتورة وفاء - ١ج    
ختلط الدكتورة عن قصد أو غفلة بني داللة مفردة شفقة، ومفردة رأفة، وادعت أن مفردة شفقة مل تأت يف القرءان                    

رِض والِْجباِل فَأَبين أَن يحِملْنها وأَشفَقْن ِإنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماواِت والْأَ {:قط، والصواب أا أتت، قال تعاىل 
يستعِجلُ ِبها الَِّذين لَا يؤِمنونَ ِبهـا والَّـِذين آمنـوا           {،٧٢األحزاب}ِمنها وحملَها الِْإنسانُ ِإنه كَانَ ظَلُوماً جهوالً        

    قا الْحهونَ أَنلَمعيا وهِفقُونَ ِمنشِعيٍد      ملَاٍل بِة لَِفي ضاعونَ ِفي السارمي ومل تأت مـضافة  ١٨الشورى} أَلَا ِإنَّ الَِّذين 



 ٤

أَلَم تر أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما ِفي الْأَرِض والْفُلْك تجِري ِفي             {: مفردة رأف فقد أضيفت هللا بقوله تعاىل       وكذلك   ،هللا
  ميِرِه وِر ِبأَمحالْب       ِحيمر وفؤاِس لَرِبالن ِض ِإلَّا ِبِإذِْنِه ِإنَّ اللَّهلَى الْأَرع قَعاء أَن تمالس فـاهللا رؤوف  ٦٥احلـج }ِسك ،

هي داللة كل من مفردة شفق  ورحيم، إذن الشفقة صفة لإلنسان وليس هللا، فما        ورؤوف    رحيم، واإلنسان شفوق  
  .ورأف

وظهر ذلك بالشفق املعروف الذي يظهر عند اية        . ر شيء وانفتاحه وتوقفه بشدة    كلمة تدل على انتشا   :      شفق
غروب الشمس، وظهر ذلك بالعاطفة اليت تنتشر يف نفس اإلنسان وتنفتح على اخلارج كسلوك لني ولطيـف مـع                

  .توقف السلوك الشديد السابق
ظهور العاطفة واالهتمام   املفهوم مبعىن وظهر هذا   . كلمة تدل على تكرار ظهور شيء منتهي بفتح خفيف        :      رأف

  .اجتاه اآلخر
 فنفي الرأفة ال يعين نفي الرمحة، فيمكن أن تعاقب الزاين مثالً دون أن تأخذك به رأفة، مبعىن أن ال تظهر االهتمام به             
 ومبا يصيبه، ولكن ميكن أن ترمحه وذلك  بتخفيف شدة العقوبة إما خبفض عدد اجللدات أو بتخفيف شـدة وقـع                    

 مع إظهار عقوبة الزاين أو الزانية للنـاس  اجللدة عليه مع احملافظة على عدد املئة، أو اختيار عقوبة تناسب فعله املشني      
  .إعالماً

 حباًلتدل على امتهان هذا العمل بأجر أو        ..) الزانية والزاين (  والزىن غري الفاحشة، وقد أتى النص بصيغة اسم فاعل        
 الزانيـة  أو فالزىن هي فاحشة مأجورة علنية ، واملعروفة باسم الدعارة، فهـل الـزاين     نشر الفاحشة بني الناس ،    يف  

 االهتمام أو   أوحد هلما االحترام    أحمترمان يف اتمع اإلنساين؟ أال يستحقان أن ال يرأف ما أحد مبعىن أن اليظهر               
  .هلما ينشراا بني الناسالتأثر ما، ويستحقان العقوبة من قبل اتمع الختاذمها الفاحشة مهنة 

  !والنهي عن الرأفة دليل على وجودها يف اإلنسان واستمرارها، وليس نزعها ، وإمنا توقفها يف هذه احلالة املعنية 
الرمحة هـي   : إن الشفقة هي أساس األخالق، ليس فكرة علمية مربهن عليها ، فيمكن أن أقول             : وقول الفيلسوف   

وما أَرسلْناك ِإلَّـا رحمـةً     {ني  مل والرسالة اإلهلية أرسلت رمحة للعا     !سوي من رمحة  أساس األخالق، والخيلو إنسان     
 الَِمني١٠٧األنبياء}لِّلْع. 

أال يوجد يف كل تشريعات الناس الوضعية عقوبات رادعة وزاجرة وفيها شيء من القسوة اليت البد منها؟ وكـذلك     
زاجرة مع وجود الرمحة لإلنسان وعدم نفيها، والتشريع يف القرءان حدودي ،    التشريع القرءاين فيه العقوبة الرادعة وال     

فـأين  . مبعىن أن العقوبات تأيت على احلد األعلى وتسمح للمجتمع أن يرتل عنها ختفيفاً مبا يراه مناسـباً للعقوبـة            
  وماً؟الوحشية بالتشريع؟ وأين نزع الرمحة من قلوب الناس ؟ وأين نفي صفة الرأفة عن الناس عم

  . غري منضبط وال يصلح للنقاش لتخبطه وتناقضه" وفاء"فكالم الدكتورة 
  ــــــــــــــ 
  

  وفاء سلطان .      د



 ٥

   ١١ / ٣ / ٢٠٠٧ - ١٨٥١:  العدد-احلوار املتمدن      
   ومساواا الكاملة يف كافة ااالتاملرأةحقوق : احملور     
سالم وتارخيه؟ رأيت أن باستطاعيت، إىل حد ما، أن أعتـرب مـرمي أم       تساءلت من هي أفضل امرأة يف سجلّ اإل        -٢

وكيف اختار اإلسالم السيدة مرمي لتكـون   : وعندما عثرت على تلك الضالة رحت أتساءل      . املسيح ضاليت املنشودة  
  خري نسائه وعلى أي مقياس أعتمد؟

  :تقول اآلية
  ...."واليت أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا"

  !، وحسب ما جاء يف اإلسالم، هي املرأة الوحيدة اليت نفخ اهللا ا، ولقد نفخ فيها ألا أحصنت فرجهامرمي
يبدو أا املرأة الوحيدة أيضا اليت أحصنت فرجها، وإالّ لكانت عدالة السماء واحدة ولنفخ اهللا يف كلّ النساء الاليت                   

  !!أحصن هذا الكرت الثمني
  ! املرأة كفرج، ومل يستطع أن يراها أكرب من حدود ذلك الثقب الصغريلقد تعامل إله اإلسالم مع

  ....!، وإنما أحصنت فرجها)ناهيك عن عقلها(أحصنت جسدها : مل يقل
  

  نقاش الدكتورة وفاء - ٢ج     
فهي امرأة فاضـلة    !! تفسري النص كله خطأ وحتامل ، فالنص مل يقل إن سبب تفضيل مرمي هو إحصان فرجها                    
آل }وِإذْ قَالَِت الْمالَِئكَةُ يا مريم ِإنَّ اللّه اصطَفَاِك وطَهرِك واصطَفَاِك علَى ِنساء الْعالَِمني {اا وسلوكها وتفكريها،بإمي

هـي   يغطي حالة من حاالت مرمي وهي إحصان الفرج، وكلمة فرج ليست حـصراً                املعين  وأتى النص  ،٤٢عمران
 :ىل قوله تعاىلإالشيء، انظري يف  يكون ة الرجل، فهي كلمة عامة تشمل كل شق أو فتح         أولمرأة  الفتحة التناسلية ل  

  ٦ق}أَفَلَم ينظُروا ِإلَى السماء فَوقَهم كَيف بنيناها وزيناها وما لَها ِمن فُروٍج {
 وكلمة فروج عندما تضاف سكة قوية البنيان،مبعىن اليوجد يف السماء شقوق أو فتحات تؤدي إىل ضعفها فهي متما    

حدها، ويف نص السيدة مرمي أتت كلمة فرجها        أ يقصد ا كل فروجه املادية واملعنوية ، وسياق النص حيدد            نسانلإل
يقصد به الشق التناسلي، واإلحصان له متعلق بالسلوك وليس به، مبعىن أن السيدة مرمي كانت امرأة فاضلة المتارس                  

ط ، والمتارس حركات أو أفعال ختاطب ا غريزة اجلنس عند الذكور، فاملوضوع غري متعلق بثقب كما                 الفاحشة ق 
وإمنا متعلق خبلق وسلوك اجتماعي، وغياب هذا املفهوم وجتسيده بالفرج ذاته تارخيياً الينفي املفهوم، ومـا                !تقولني  

  !!!  ينبغي أن تأخذي هذا املفهوم التارخيي الشعيب وتنسبينه للقرءان
إنساين وعالقتها مع الرجل عالقـة تكامليـة وليـست     ولو قرأت القرءان لعرفت كيف ينظر إىل املرأة بأا كائن         

  .فهن شقائق الرجال هلن ما للرجال ، وعليهن ما على الرجال....  وهي أم وأخت وبنت وخالة وعمةتفاضلية،
  ــــــــــــــــ
  وفاء سلطان .            د
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   ٩ / ٨ / ٢٠٠٥ - ١٢٨١:  العدد-وار املتمدن احل         
  العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديين : احملور        

تركت مسر جتادل الطفلني وأسرعت إىل أقرب موقف باص لقناعيت املطلقة بأنين ال أستطيع أن أحـول الغـول        -٣
  !! طفالً

ب إذا مسعت بأن أحدمها اقتحم بطائرة مدنية بناية تغص بالناس،           ال أعرف اآلن مصري ذانك الطفلني لكين لن أستغر        
  ! واآلخر ينط من كهف إىل كهٍف يف أفغانستان

ال، لن أستغرب ذلك، ولكين سأستغرب إن قيل يل بأما إنسانان طبيعيان يعيشان حياة أسروية متوازنة نفسياً وعقلياً 
  . وفكرياً

  
  نقاش الدكتورة وفاء -  ٣ج   

نسان يولد على الفطرة سوي ، والبيئة االجتماعية واجلغرافية والغذائية هي اليت تصيغ شخصيته صغرياً وعندما     اإل     
  .اإلنسان ابن بيئته صغرياً، وابن ثقافته كبرياً: يكرب ميكن أن يغري شخصيته حسب ما يريد، لذا؛ يقال 

 فهي قابلة لإلصالح، وإال ملاذا دعـوة النبـيني          فاإلنسان إن تشوهت فطرته يف بيئة معينة اليعين ختمها على ذلك،          
  !!والرسل واملصلحني واملفكرين للسالم واخلري والرشاد إن كان اإلنسان غري قابل للصالح

  ــــــــــــــــــــ
  وفاء سلطان .      د

   ١٩ / ١٢ / ٢٠٠٦ - ١٧٦٩:  العدد-احلوار املتمدن 
  ر الديين العلمانية، الدين السياسي ونقد الفك: احملور
  يبدو أن السيد عبد اللطيف اجلبوري قد تشرب املستنقع بكامله، إذ مل  - ٤

  " اإلسالم أفسدههل يصلح الدهر ما "يستطع أن يفرز يف رده على مقاليت 
  !سوى مائه اآلسن ووحله

  العلم ال يؤمن باحلقائق املقدسة، فما يعجبه اليوم قد يضحكه -
أمـا  . ا للشك والسؤال، ويبحث عن احلقيقة مثّ يعتمدها عن طريق النتيجة والربهان           يترك العلم الباب مفتوح   ! غدا

. ال حتتمل الشك وال تقبل السؤال     " مقدسة"، ويعترب كل شيء يأيت به حقيقة        واإلميانالدين فيقوم على مبدأ التسليم      
  .قف النتيجة على قوة كلّ منهماالعلم متغري ويف حركة دائمة والدين ثابت، وعندما يلتقي املتحرك بالثابت تتو

 به، وإذا كان الثابـت      يصطدم حتريك الثابت عندما     إىل أدى أقوىاألقوى فيهما سيثبت نفسه، فإذا كان املتحرك        
املخـتص يف علـم     "تلك حقيقة فيزيائية يبدو أن السيد اجلبوري        .  به يصطدم املتحرك عندما    إيقاف إىل أدى أقوى

  . ا يتجاهلهأوجيهلها " الفيزياء
  "حقائقه املقدسة"مل يستطع الدين أن يصمد أمام حركة العلم وظلّت 
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مل يعد بـول  . مل تعد األرض منبسطة ومل تعد نطفة الرجل وحدها مصدر احلياة  .  الواحدة بعد األخرى   أمامهتتقهقر  
امة وخطورته، واألمثلة وحللّت مواده الس" النظرية احملمدية" يشفي من كلّ العلل بعد أن فضحت املخابر الطبية اإلبل

  .هنا تطول وال تنتهي
 املقطـع  إىللكنه وعندما وصل . لقد تناول السيد اجلبوري كل فكرة يف مقاليت ظن نفسه يستطيع أن يتسلل منها   -

  :  بهأقولالذي 
  ؟كيف يستطيع الرجل املسلم أن يتصور طفلة يف التاسعة من عمرها جتلس يف حضن رجل بعمر جدها وال يتقزز

  ما هو ذلك الوطر؟ : ، وال يتساءل"فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها: "كيف يقرأ امرئ مسلم اآلية اليت تقول
: ، وال تصرخ بأعلى صـوا "نساؤكم حرث لكم فآتوا حرثكم أىن شئتم     : "كيف تقرأ املرأة املسلمة اآلية اليت تقول      

  وأين مشيئيت؟
  ! يتجاوزها وكأنه مل يقرأهاأن يتسلل منه، وملّا مل يعثر قرر لف ودار وحبث طويال عن وكر.. لف ودار

  
  "وفاء" نقاش الدكتورة -٤ج

هـل الـدين   ! كالم الدكتورة فيه مغالطات مجة ، فعن أي دين تتكلمني ؟ فما ينطبق على دين ال ينطبق على آخر                
  !اإلسالمي مثل الدين الكهنويت النصراين مثال؟ اليستويان

  ن الدين اإلسالمي فقط ، هل العلم شيء مناقض لإلسالم؟  هل اإلسالم يقوم على التسليم؟وعلى كل حنن نتكلم ع
  :أصلها من الفعل الرباعي أسلم وهي ) إسالم(اعلمي إن كلمة " وفاء"دكتورة 

  .أسلم يسلم إسالماً ، واسم الفاعل مسلم
  . أما الفعل الثالثي سلم فيصري يسلم سلماً وسالماً

  .ستسلم يستسلم استسالماًوالفعل السداسي ا
، فأسلم يدل على اإلرادة والوعي واحلرية للفعـل، أمـا           سلم الرباعي ، واستسلم السداسي    أويوجد فرق بني داللة     

استسلموا وهـم   : استسلم فيدل على اإلكراه واإلذالل، فنقول عن أسرى احلرب عندما خيسرون ويلقون سالحهم            
  .كارهون لذلك

  اس  اإلسالم وليس االستسالم، واإلنسان امسه مسلم وليس مستسلماًواهللا عز وجل طلب من الن
  .وهذا يدل على أن اإلسالم ابتداء يقوم على احلرية والوعي

  أما مفهوم اإلميان فهو من األمن اليت تدل على حالة شعور قليب باالطمئنان نتيجة قناعات عقلية حيملها اإلنسان     
 ميان وصار جمرد تصديق وتصورات لإلنسان ال      إتباع، فإن انتفى اإلتباع انتفى اإل     لذلك اإلميان هو تصديق ينتج عنه       

، فعندما نريد أن نناقش موضوع اإلميان عند شخص ينبغي أن نبدأ من موضوع التصديق ونعرف مـا                  تدفعه للعمل 
مرحلة معاجلـة   مدى وضوح األفكار عنده ونقيم الرباهني عليها، فإن كانت واضحة عنده ومصدق ا ، ننتقل إىل                 

اإلتباع وحناول أن نعرف ملاذا اليتبعها وما هي املوانع النفسية اليت حتول بينه وبني إتباعها، وبالنتيجة حنـن منلـك                    
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إمكانية إظهار احلقيقة له وتعريفه باألفكار وجنعله يصل إىل مرحلة التصديق ا ألن العقل اليستطيع أن يدفع الرباهني 
 ولكن المنلك أن جنعل اإلنسان أن يتبعها، ألن ذلك سلوك شخصي ينـتج عـن حريـة                  ألنه مفطور على قبوهلا ،    

       بـه   اخلالق فطرة الميكن لإلنسان أن يدفع هذه احلقيقة عن نفسه، واإلميـان           وجود  التصديق ب : اإلنسان، لذا؛ يقال  
الَ ِإكْراه ِفي الديِن قَد تبين الرشد ِمن الْغي فَمن يكْفُـر ِبالطَّـاغُوِت    {حرية ألنه سلوك شخصي،)  ألوامره تباعاإل(

      ِليمع ِميعس اللّها ولَه امالَ انِفص ثْقَىِة الْوورِبالْع كسمتِمن ِباللِّه فَقَِد اسؤين {،٢٥٦البقرة}وفَم كُمبِمن ر ققُِل الْحو 
شاء فَلْيؤِمن ومن شاء فَلْيكْفُر ِإنا أَعتدنا ِللظَّاِلِمني ناراً أَحاطَ ِبِهم سراِدقُها وِإن يستِغيثُوا يغاثُوا ِبماء كَالْمهِل يشِوي                  

  .٢٩الكهف}الْوجوه ِبئْس الشراب وساءت مرتفَقاً 
على التسليم، وإمنا يقوم على اإلسالم، وطلب من الناس أن يؤمنوا به، وهذا الميكن              لذلك فالدين اإلسالمي اليقوم     

فَاعلَم أَنه لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه واستغِفر ِلـذَنِبك وِللْمـؤِمِنني   {إال بعد مرحلة التصديق اليت هي مرحلة عقلية دراسية علمية  
م لَمعي اللَّهاِت وِمنؤالْمو اكُمثْومو كُمقَلَّب١٩حممد}ت.  

 على إطالقه ألن العلم يقوم على الثابت واملـتغري، والعالقـة   اً ليس صواب)... العلم متغري     (:قول الدكتورة       أما  
 ىل حركة الكون والشمس مـثالً     إبينهما جدلية، ولوال الثابت ملا وصلنا إىل املتغري، ولوال املتغري ملا تطورنا، انظري              

أليست هي متحركة ومتغرية  وفق ثابت حيكمها؟ أليس العلم هو انعكاس حلقيقة الوجود وطبيعته؟ فالوجود قـائم                  
على الثابت واملتغري، والعلم قائم على الثابت واملتغري، ونزل القرءان من خالق الوجود لينسجم مع الوجود كآفـاق                  

 إن  أنه ثابت فالشك أن هذا نتيجة ثبوته يف الوجود، وحتماً         ، فما وصل إليه العلم      خذ صفة الثابت واملتغري   أوأنفس ف 
 وإال كان القرءان ليس من عند اهللا وينبغي ،تناوله القرءان سوف يعطيه صفة الثبات لينسجم مع الواقع والعلم ضرورة

لْقُرآنَ ولَو كَانَ ِمن ِعنِد أَفَالَ يتدبرونَ ا {الكفر به وتركه دون أسف عليه، وهذا ما اعتمد عليه القرءان يف مصداقيته،        
  .، اختالف بني خطاب القرءان وحمله من الواقع والعلم٨٢النساء}غَيِر اللِّه لَوجدواْ ِفيِه اخِتالَفاً كَِثرياً 

  :ىل هذه الثوابت الكونية والعلمية والقرءانيةإ انظري مثالً
ا الشمس ينبِغي لَها أَن تدِرك الْقَمر ولَا اللَّيلُ سـاِبق  لَ{.  يقوم الوجود على احلركة، واليوجد سكون يف الكون        -١

  ٤٠يس}النهاِر وكُلٌّ ِفي فَلٍَك يسبحونَ 
وِمن كُلِّ شيٍء خلَقْنـا     {.  يقوم الوجود الكوين بعالقاته على الثنائية والزوجية، و اليوجد فيه صفة األحدية قط             -٢

لَّكُمِن لَعيجوونَ زذَكَّر٤٩الذاريات} ت  
أَولَم ير الَِّذين كَفَروا أَنَّ السماواِت والْـأَرض كَانتـا رتقـاً          {. تقوم احلياة على املاء بصرف النظر عن حاالته        -٣

  ٣٠األنبياء}فَفَتقْناهما وجعلْنا ِمن الْماء كُلَّ شيٍء حي أَفَلَا يؤِمنونَ 
  ٧الذاريات}والسماء ذَاِت الْحبِك {. وجد يف الكون فراغ الي-٤
كُـلُّ مـن    {.املادة تفىن لتظهر بصورة جديدة، وهكذا تتوالد. ء ال تذهب املادة إىل الشيء، والتأت من الشي    -٥

  .نسان إىل التراب، والفناء يف اللسان العريب هو هالك الشيء وحتوله إىل أصله ،مثل فناء اإل٢٦الرمحن}علَيها فَاٍن 



 ٩

، وهي حباجة لنقاش عميق ولكن اعتمد على فهمك كعاملة وباحثـة يف   التدبر وليست للحصر وهذه مناذج للدراسة 
  .متابعة ذلك وحدك

تطـابق  إذاً ؛ الثابت واملتغري مها نظام الوجود ، والعلم دراسة هلذا الوجود ، والقرءان خرب عن النظام الكوين ، و                      
ضرورة إميانية علمية ، واليوجد تصادم بني الثابت واملتغري قط، ألن املتغري منضبط بقـانون الثابـت،     القرءان معهم   

  .والثابت يؤدي إىل االستقرار والتواصل، واملتغري يؤدي إىل التطور، وغياب أحدمها يؤدي إىل اهلالك ضرورة
اين، فهذه الصفة مل تأت يف القرءان لألرض        أي معىن علمي أو قرء    ) مل تعد األرض منبسطة   : (لذا؛ القيمة لقولك      

قط، وقول بعض املسلمني ا اليعين أن القرءان قال ا، وبالتايل نقاشك هلا هو تدليس وافتراء على القرءان ولـيس                  
ها رواِسي وأَنبتنـا    واَألرض مددناها وأَلْقَينا ِفي   {لقد أتى يف القرءان صفة املد لألرض        !! موقفاً علمياً وال موقفاً بريئاً    
، والشكل الوحيد من األشكال اهلندسية اليت ينطبق عليها صفة املد املـستمرة  ١٩احلجر}ِفيها ِمن كُلِّ شيٍء موزوٍن   

فتجدين فعالً أا ممتدة مـن      ) واألرض مددناها ( دون توقف هو الشكل الكروي، فأينما وقفت على الكرة تقرئني           
!!  توقف، وهذا خبالف الشكل املسطح إذا وقفت على حافته ال جتدين انه ممتد من كل اجلهات                  مجيع اجلهات دون  

  ! إن األرض مسطحة:صدق اهللا وكذب بعض املفسرين للقرءان عندما قالوا 
لَ علَى النهاِر ويكَور    خلَق السماواِت والْأَرض ِبالْحق يكَور اللَّي     {مع العلم أن القرءان أخرب حقيقة إن األرض كروية          

 فَّارالْغ ِزيزالْع وى أَلَا همسٍل مِري ِلأَججكُلٌّ ي رالْقَمو سمالش رخسِل ولَى اللَّيع اره٥الزمر}الن  
  .، وداللة كلمة فلك هي التكوير واالستدارة٤٠ يس}وكُلٌّ ِفي فَلٍَك يسبحونَ {

األخرى فهي ليست من القرءان ، واليصح أخذ الروايات والتاريخ أو التفاسري ونقاشهم على أساس أم أما شبهاتك 
  .فهذا عمل غوغائي وليس علمياً!! قرءان

    ونقاشك ملوضوع زواج النيب من عائشة وهي صغرية السن مل تتجاوز التاسع من عمرها غـري صـواب ، ألن                    
رها ما بني التاسعة إىل سن اخلامسة عشر والسابعة عشر، والذي يهمنـا هـو               الروايات ذاا مضطربة يف حتديد عم     

 والنيب يلتزم به، وبصرف النظر عـن  ، حىت بلغت سن احمليض ألن هذا حكم شرعي النيب وقطعاً مل يتزوجها  ،القرءان
تمع آخـر يف   عمرها فهذا يرجع إىل عرف اتمع حينئذ، ومن اخلطأ تقومي عرف جمتمع يف زمن معني على عرف جم                 

  .زمن خمتلف عنه
ما هـو   : ، وال يتساءل  "فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها     : "كيف يقرأ امرئ مسلم اآلية اليت تقول      :   أما قولك 
   ذلك الوطر؟

  !ن داللة كلمة وطر هي احلاجةأوملاذا انطلقت من تفسري املفسرين !  من قال لك أننا مل نتساءل ما هو الوطر
، ويصري معىن النص فلما قضى زيد منها معاناة وضغطاً إىل حد مل يعد  والشدة املعاناة والضغطلى ع  كلمة وطر تدل

، فأين احلاجة واجلـنس يف  )قضى منها املقاضي ( ، وهذا مثل القول الشائع عندنا يف الشام          لسوء معاملتها له   حيتملها
  !النص؟



 ١٠

، وال تصرخ بأعلى   "اؤكم حرث لكم فآتوا حرثكم أىن شئتم      نس: "كيف تقرأ املرأة املسلمة اآلية اليت تقول      : (وقولك
  وأين مشيئيت؟: صوا

ن ومتارسني ذلك حبرية وال عالقة للنص هذا مبوضوع املرأة من           تا ومشيئتك موجود  ك إرادت إن: أقول للمرأة املسلمة  
الـيت  ب هي مجع نسيء  يف النص هي مجع امرأة ، والصوانساءأصله ، واملشكلة يف املفسرين عندما فهموا أن كلمة          

، والنص يتكلم عن موضوع آخر غري العالقة اجلنسية الذي تكلم عنه بالنـصوص الـسابقة عنـه                  تدل على التأخر  
}               طَهنَ فَِإذَا ترطْهي ىتح نوهبقْرالَ تِحيِض واء ِفي الْمسِزلُواْ النتأَذًى فَاع وِحيِض قُلْ هِن الْمع كأَلُونسيو  نوهنَ فَأْتر

 ِرينطَهتالْم ِحبيو اِبنيوالت ِحبي ِإنَّ اللّه اللّه كُمرثُ أَميح والنص واضح يف النهي عن إتيان املرأة ٢٢٢البقرة}ِمن ، 
تيان فهي من يف الدبر أو يف حالة احمليض، وحصر العالقة حبالة الطهر ومن القُبل فقط، أما سوى ذلك من أوضاع اإل           

األمور اخلاصة املسكوت عنها اليت يرجع اختيارها حلرية اإلنسان و رضى الطرفني، وانتهى املوضوع ا، وانتقل إىل                 
واْ أَنكُم  ِنسآؤكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتواْ حرثَكُم أَنى ِشئْتم وقَدمواْ َألنفُِسكُم واتقُواْ اللّه واعلَم           {موضوع آخر، والنص هو     

    ِمِننيؤِر الْمشبو الَقُوهو احلرث هو مكان للعمل الصاحل لإلنسان، والنص خطاب للمرأة والرجل              ٢٢٣ البقرة}م  ، 
ويقصد بكلمة النساء يف النص مكان العمل الصاحل املتمثل باملتـأخرين يف          ...) نساؤكم حرث لكم  ( على حد سواء  

ال  أو الصحة أو أي شيء آخر، وهذا واضح من خالل األوامر الثالثة اليت أتـت يف                   اتمع على صعيد العلم أو امل     
  ، فأين اجلنس يف النص ؟ ) وقدموا ، واتقوا، واعلموا( سياق النص 

  ــــــــــــــــــــ
  وفاء سلطان .      د

   ١٩ / ١٢ / ٢٠٠٦ - ١٧٦٩:  العدد-احلوار املتمدن 
  سي ونقد الفكر الديين العلمانية، الدين السيا: احملور

 بإمكـان  خطأ لغوي، معظمها ال حتتاج اىل سيبويه كي يكتشفها، بل ألف من أكثرلقد احتوى القرآن على     -٥   
  .يتبنيتلميذ يف املرحلة االبتدائية ان 

أال " وإن طائفتان اقتتلوا   "اإلنشاءوع  لو كتب طفلك يف موض    ... وِإنْ طَاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهما      
  ؟".وإن طائفتان اقتتلتا: "تصحح له قوله هذا بقولك

ِهمبوا ِفي رمصتاِن اخمصذَاِن خه.  
ذلك غـيض   !! عرتة ولو طارت؟  : أم ستقول كعادة املسلم يف احلوار     ! هل املفروض أن نقول اختصموا أم اختصما؟      

  !يضمن فيض، وليس لدي جماال الستف
  ..قَالَ أَنا خير ِمنه خلَقْتِني ِمن ناٍر وخلَقْته ِمنِ طني:  لنقرأ معا تلك اآلية-

 األمر كان وإذا واحد؟ أصل الطني والنار من أن خلقا من ماء؟ وهل هذا يعين واإلنسان إبليسفهم من ذلك بأن أهل 
فلقد خلقتكما مـن مـصدر   ! إبليسخسئت يا   :  معلوماته  عندما حتداه، مصححا له    إلبليسكذلك ملاذا مل يقل اهللا      
  !!واحد أال وهو املاء؟
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 بطريقة اقل جربوتا لوفر علينـا كـلّ العمليـات    إبليس بالقليل من الدميقراطية، وأجاب على سؤال   إهلكملو التزم   
  .االنتحارية يف العراق، ولوفر علي اخلوض يف جدل كجدلك هذا

  
   نقاش الدكتورة وفاء-٥ج

ذا االفتراء على القرءان بأنه مليء باألخطاء اللغوية فرية باطلة واليقول ا إال جاهل أو متحامـل، أمل يـرتل                إن ه 
القرءان على العرب وهم من أفصح الناس حينئذ، هل مسعنا عن أيب جهل أو أمية بن خلف أو الشعراء املعروفني أو                      

وطعنوا بصياغته وفصاحته رغم حاجتهم احلربية والعدوانية       أاخلطباء الفصحاء اعترضوا على صياغة اخلطاب القرءاين        
  لذلك؟

وِإن طَاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهما فَـِإن    { ومع ذلك انظري يا دكتورة وفاء إىل النص الذي ذكرتيه         
ي حتى تِفيَء ِإلَى أَمِر اللَِّه فَِإن فَاءت فَأَصِلحوا بينهما ِبالْعدِل وأَقِْسطُوا ِإنَّ بغت ِإحداهما علَى الْأُخرى فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغ

    قِْسِطنيالْم ِحبي موعة من الناس أي تشمل أفراد، والنص يتكلم عن طائفتني              ٩احلجرات}اللَّه الطائفة هي اسم ،
، )اقتتلـوا ( بني اموعتني، فمن الطبيعي أن يأيت اخلطاب بكلمة اجلمع     يضمان جمموعتني من الناس، والقتال نشب       

  .وهذا يدل على حيوية اخلطاب القرءاين وبالغته ودقة إحكامه يف توصيف الواقع كما هو عليه متاماً
 ِثياب من ناٍر يـصب ِمـن فَـوِق    هذَاِن خصماِن اختصموا ِفي ربِهم فَالَِّذين كَفَروا قُطِّعت لَهم       {: الثاين اعتراضك

   ِميمالْح وِسِهمؤالكالم عن خصمني ، األول ميثله جمموعة من الكفـار ،            ،،وهذا النص مثل الذي سبقه    ١٩احلج}ر 
  ).اختصموا(واخلصم اآلخر جمموعة من املؤمنني، فمن الطبيعي أن يأيت الوصف خلصامهم باجلمع 

  !!!وآفته من الفهم السقيم.......  من عائب قوالً صحيحاً                        كم
!! أما حوار الرب مع إبليس فقد كان يف منتهى العدل واحلرية، أمره بالسجود فرفض، أليس هذه قمة احلريـة                        

فكان جواب إبليس جـواب  !! سأله عن سبب رفضه وترك له فرصة ليجاوب ومسعه لآلخر، أليس هذا حرية وعدل    
، فكانت النتيجة أن ١٢األعراف}قَالَ أَناْ خير منه خلَقْتِني ِمن ناٍر وخلَقْته ِمن ِطٍني  { : وبرر ذلك بقوله   متكرب وغيب 

  غضب اهللا عليه وطرده من اجلنة ومل يستمر حبواره، والسؤال هو ملاذا توقف احلوار عند هذه النقطة؟
لى مصلحة خملوقه وسأله وحاوره، ولكن عندما وصـل احلـوار إىل            املدقق باحلوار من أوله جيد أن الرب حريص ع        

طريق مسدود من طرف إبليس مكابرة وعناداً وجهالً، فمن الطبيعي أن ينتهي احلوار ويتوقف عند هذا احلد لعـدم                   
  .جدواه

 حىت توقـف    ١٢األعراف} ِمن ِطٍني    قَالَ أَناْ خير منه خلَقْتِني ِمن ناٍر وخلَقْته       { والسؤال ماهو مضمون قول إبليس    
  احلوار بسببه؟ 

وهذا البد له من دراسة عميقة موع النصوص اليت تناولت خلق اإلنسان وقصة آدم وإبليس، وسوف أخلص ذلك                  
  .لك على أن تراجعي املوضوع بالقرءان دوء وروية ومبوضوعية وحدك



 ١٢

  أصل النار هو من الطـني       فهو خاضع للقانون ذاته، وفعالً     صحيح إن أصل احلياة هو املاء ، وال يستثىن منها إبليس          
الشجر أتى ، من أين ٨٠يس}الَِّذي جعلَ لَكُم من الشجِر الْأَخضِر ناراً فَِإذَا أَنتم منه توِقدونَ  {:أنظري إىل قوله تعاىل

   يا دكتورة وفاء؟األخضر
وأصل احلياة عندمها قائمة علـى املـاء ،         ) آدم وإبليس ( الثنني معاً  وتوقف احلوار ألن الطني والنار هو أصل خلق ا        

وإبليس قام بتجاهل وجود الطني يف خلقه وذكر النار، وجتاهل وجود النار يف خلق آدم وذكر الطني فقط، وصـار                    
 يصدر إن دمي فيه كريات بيضاء بينما دمك فيه كريات محراء، وهذا القول ال: مثل إنسان يفتخر على آخر و يقول   

 واحلل ملثل هكذا شخص هو توقيـف  ،إال من جاهل أو متكرب ومن الطبيعي أن ال يكون له جواب أو يستمر احلوار 
  .احلوار وطرده

 ١٥ -١٤ الرمحن}وخلَق الْجانَّ ِمن ماِرٍج من ناٍر }{خلَق الِْإنسانَ ِمن صلْصاٍل كَالْفَخاِر  {:أما النص الذي يقول     
األول يتحدث عن خلق اإلنسان كجسم ، والنص الثاين يتحدث عن خلق النفس اليت هي كائن جين خمتفي ، فالنص 

  ".دراسة إنسانية يف الروح والنفس والتفكري"يف اجلسم خلقت من مارج من نار، وللتوسع راجعي كتايب 
  !!فاألمر ليس عرتة ولو طارت

  ـــــــــــــــــ
  وفاء سلطان .      د

   ١٩ / ١٢ / ٢٠٠٦ - ١٧٦٩:  العدد-تمدن احلوار امل
  العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديين : احملور
 أصرت. اإلنسان مكان للدماغ وال للجهاز العصيب املسؤول عن تصرفات          اإلسالميةال يوجد يف التعاليم       - ٦    

  . نساناإلتلك التعاليم على أن القلب هو مصدر الفكر وهو الذي يتحكّم بقرارات 
   .... يقُولُونَ ِبأَفْواِهِهم ما لَيس ِفي قُلُوِبِهم واللَّه أَعلَم ِبما يكْتمونَ

 وهفْقَهةً أَنْ يأَِكن لَى قُلُوِبِهما علْنعجو كِإلَي ِمعتسي نم مهِمنو  
و اللَّه ِإذَا ذُِكر ونَ الَِّذينِمنؤا الْممِإنمهِجلَتْ قُلُوب  

  وارتابت قُلُوبهم فَهم ِفي ريِبِهم يترددونَ
 مركـز اخلـوف   أنويستطيع أن يتأكد من .  االنترنيت يستطيع وبسهولة أن يتطلع على كلّ العلوم   أغوارمن يسرب   

  !اإلنسانرفات والوجل والريب هو الدماغ وليس القلب الذي ال عالقة له، من قريب أو من بعيد، بتص
  ! خرت كلّ حباتهاإلسالمومىت فرطت حبة من مسبحة 

  !! واقرها العلم؟أثبتهافأين تلك اآليات من احلقائق العلمية اليت 
  نقاش الدكتورة وفاء -٦ج

وهذا ما حيصل مع الـدكتورة      . وآفته من الفهم السقيم   ....كم من عائب قوالً صحيحاً      : لقد ذكرت سابقاً مقولة     
 فهي تظن أن استخدام كلمة قلب يف القرءان هي ذات استخدام كلمة قلب بني الناس مبعىن العضلة اليت تضخ        وفاء ، 

أَفَلَم يِسريوا ِفي    {:الدم، وهذا غري صواب، فالقلب يف القرءان هو حمل لفعل التعقل والتفكري، انظري إىل قوله تعاىل               



 ١٣

 ِبها أَو آذَانٌ يسمعونَ ِبها فَِإنها لَا تعمى الْأَبصار ولَِكن تعمى الْقُلُوب الَِّتـي ِفـي                الْأَرِض فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعِقلُونَ    
، وكلمة الصدر يف القرءان ليس ذاته الصدر املستخدم بني الناس املعروف بالقفص الـصدري،               ٤٦احلج}الصدوِر  

    ، والقلب هو الدماغ النازل فيه الفـؤاد         وعند اإلنسان هو اجلمجمة    فالصدر هو املكان األعلى واهلام واملركز للشيء      
والَ تقْف ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم ِإنَّ السمع والْبـصر والْفُـؤاد كُـلُّ             {املشهورة باسم العقل  ) القوة اإلدراكية الواعية  ( 

  .قلب= فؤاد  + ، ليصري دماغ٣٦اإلسراء}أُولـِئك كَانَ عنه مسؤوالً 
ل نفسية من خوف والوجل والريب وغري ذلك ليس حملها الدماغ وإمنا متر من الدماغ إىل الفؤاد          افعأوما ذكرتيه من    

الذي هو جهاز اإلدراك والوعي عند اإلنسان النازل يف الدماغ، وما الدماغ إال عضو ايته للفناء إىل التراب خبالف               
اده حمتفظاً به، فالفؤاد هو جهاز نفسي، والدماغ جهاز جسمي، وكالمها مع بعضهما ما اكتسبه اإلنسان فيبقى يف فؤ

  ......ميثالن القلب الذي يتم بواسطته التعقل والفهم والتفكري واخلوف والريب واحلب والكره
  !هل رأيت كيف ختبطني خبط عشواء بسبب اعتمادك على ما هو شائع على ألسنة الناس يف فهم القرءان 

  ـــــــــــــــــــ
  وفاء سلطان .      د

   ١٩ / ٣ / ٢٠١٠ - ٢٩٤٩:  العدد-احلوار املتمدن 
  التربية والتعليم والبحث العلمي : احملور
وأُولَات الْأَحماِل  ) واللَّاِئي لَم يِحضن  ( واللَّاِئي يِئسن ِمن الْمِحيِض ِمن ِنساِئكُم ِإِن ارتبتم فَِعدتهن ثَلَاثَةُ أَشهٍر              -٧

  أَجلُهن أَنْ يضعن حملَهن ومن يتِق اللَّه يجعلْ لَه ِمن أَمِرِه يسرا
  !!من وجهة نظره كطبيب؟" لاليت مل حيضن" فما تعريف حضرة السيد التميمي 

عقله ويلتزم بأمانته   " طبيبنا" ال يستخدم    ، فلماذا )لصغرهن( يف كل كتب التفسري جاء التعريف على أن مل حيضن           
  !!بناء على طلبه؟" منظور علمي"العلمية عندما يقرأ هذه اآلية من 

  !كل الفتيات اللوايت مل يبلغن سن احليض بعد مبا فيهن حديثي الوالدة" مل حيضن"يندرج حتت التعريف الطيب لعبارة 
   نقاش الدكتورة وفاء-٧ج   

 كوا غالبا يتحقق ا صفة النسيء يف مجع لكلمة امرأةاليت مفردها نسيء، تأت  ة النساء   إن كلم سابقاً  كما ذكرت   
والالئي مل  (  حيددها سياق النص وحمل اخلطاب، واملرأة هي األنثى البالغة وليست الطفلة، ومجلة              و اتمع وظيفياً،   

لتحدد ) من نسائكم ( وأتت كلمة   ..) حمليضوالاليت يئسن من ا   (  اجلملة األوىل يف بداية النص       معطوفة على ) حيضن
أن كليهما من النساء أي إناث بالغات، واملعىن هو املرأة اليت وصلت إىل سن انقطاع الطمث عنها، واملرأة الـيت مل                    
حتض أصالً يف حياا لسبب ما يف حال طلقها زوجها فعدا ثالثة أشهر، أين ذكر الزواج من األطفال يف الـنص؟                     

  ! ري ليست حجة وغري ملزمة لنا، فالقرءان حجة بذاتهوكتب التفاس
  وآفته من الفهم السقيم....كم من عائب قوالً صحيحاً             ٢٠١١/ ٥/ ٦      
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