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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته وهديه إىل يوم  ،والصالة والسالم على قائد الغر احملجلني ،احلمدهلل رب العاملني
  :أما بعد ،الدين

طلبة العلم هم أول من و ،وخوطب هبا األمي واملتعلم  (چ)أمل يكن أول التنزيل  ،فالقراءة اجليدة املكثفة هي مفتاح العلوم
 .واستشعار أمهيتها واستصحاهبا تطبيقها هميلزم

وقد قسمت الكتاب إىل ثالثة  ،(بوكاي)أهم األفكار اليت وردت يف كتاب   -إن شاء اهلل  -يف هذه الصفحات ساستعرض
األفكار العامة اليت تناوهلا املؤلف مث املالحظات املوجهة  :وعرضت لكل فصل على حده ،3فصول باعتبار الوحدة املوضوعية

وقد حاولت أال تزيد صفحات التقرير الفعلية عن  ،ملناقشة علمية مدعمة باألدلة والشواهد ما أمكنوحاولت أن تكون ا ،إليه
 ،حال دون رغبيت  -خاصة يف الفصل الثالث  –ولكن كثرة املالحظات وتشعبها  ،احلد الذي طلبه استاذ املادة الفاضل

 .وطلبكم
 .وبعض املالحظات املنهجية عليه ،أثناء القراءة( بوكاي) شصصية التقرير بعض النقاط اليت التمستها يف هنايةوقد ارفقت يف 

 .ومن اهلل العون والسداد والتوفيق
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  :وصف الكتاب
وثالثة فصول وخامتة وفهرسًا  للموضوعات  ،مث مقدمة الكتاب ومدخل له مبثابة التمهيد ،جاء الكتاب يف تقدمي للمترجم

 .صفحة( 592)وذلك يف 
 :حمتوى الكتابعرض 

عن  -بشكل إمجايل –، وحتدث املؤلف فيها (53)حىت  (9)جاءت يف الصفحات من  :مقدمة الكتاب واملدخل :أواًل
 :ما يأيت ،ظات عليه فيهاوحاملل و .املوضوعات اليت يدور حوهلا الكتاب

وتوّصل إىل نفس النتيجة يف  ،حجمها وطريقة تدوينها :من جهة 3مقارنته لنصوص األناجيل بنصوص احلديث الشريف .3
وصحابة النيب  ،أتباع النيب عيسى عليه السالم)إن نصوص كل من  األناجيل واحلديث الشريف من وضع األتباع  :كليهما وهي

ًا بعد وفاة صاحب الرسالة األصلي ؛ وهذا قياس ينقصه التعادل حيث إن احلديث الشريف وأن تدوينهما جاء متأخر ،حممد 
 :قال تعاىل ،وحيًا من اهلل ؛ والفرق اآلخر هو كون كالمه 5ثابتةكما أنه دّون يف حياته، واألدلة على ذلك  ، كالم النيب

 .[3 -1:النجم](   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)

وهل يستقيم وصفهما بالوحيني بعد إثبات حتريفهما باألدلة اليت أشار  ،1على التوراة واإلجنيل( الوحيني)إطالق وصف  .5
 . أم أن وصفهما بالوحيني كان اجتهادًا من املترجم ؟ ،إليها املؤلف يف املقدمة وناقشها باستفاضة يف مباحث الكتاب؟

  :العهد القدمي :الفصل األول :ثانيًا 
 .لهخالصة ( 42)والصفحة ( 43)حىت ( 55)يقع الفصل األول يف الصفحات من 

ووصفها من حيث احلجم، وطريقة تدوينها،  ،وحمتواها ،أصلها ،احلديث عن أسفار العهد القدمي الفصلتناول هذا  
أخطاء يف السياقات التارخيية  ذلك ؛ ويقرر وجودومصادرهم يف كتابتها، واملدة الزمنية املستغرقة يف  ،واألشصاص الذين كتبوها

ويصل إىل تناقضات  ،للروايات املذكورة ؛ مث ينتقل بعد ذلك إىل البحث عن تناقضات نصوص  العهد القدمي مع العلم احلديث
يف هذا و يالحظ  .يف سفر التكوين مع العلم احلديث يف خلق العامل وتاريخ ظهور اإلنسان على األرض وغري ذلكصرحية 
 :أيتما يالفصل 

 ،، وعّلق املترجم على ذلك بأن هذا ال أصل له3ذكر نسب إبراهيم حىت آدم عليه السالم كما يقرره سفر التكوين .3
 وهذا الرقم يشري إىل( ألف سنة إال مخسني عامًا)إال فيما يتعلق بالنيب نوح عليه السالم حيث قرر القرآن أنه لبث يف قومه 

 .و اليتصور أنه بدأ يف الدعوة من حني والدته عليه السالم ،اهلل وتبليغ الرسالة املدة اليت لبثها يف الدعوة إىل
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  :األناجيل :الفصل الثاين :ثالثًا 
 .(312)مث خالصة الفصل يف ثالث صفحات حىت  ،(311)حىت الصفحة ( 44)بدأ الفصل الثاين يف الصفحة 

وطريقتهم يف اختيار نصوص معينة  ،افتتح هذا الفصل باحلديث عن طريقة الباباوات يف التعامل مع نصوص األناجيل
مث قابل بني  ،وأعطى نبذة عامة عنها( يوحنا -لوقا -رقس م -مىت )مث انتقل للحديث عن األناجيل األربعة  ،إلظهارها للعامة

مث انتقل إىل اختبار حمتوى بعض نصوص  ،بعض نصوصها اليت تتناول موضوعًا واحدًا مستصدمًا التحليل النقدي للمحتوى
ال يعين الشك يف وإن ذلك  ،إن يف األناجيل فصواًل من وضع اإلنسان :اإلجنيل بقواعد العلم احلديث ليصل إىل نتيجة مفادها

 :ويالحظ يف هذا الفصل ما يأيت .وجود النيب عيسى عليه السالم يف حقبة من الزمن

أما  ،لألسفار استصدم طريقة املوضوعات حيث اختار ثالثة مواضيع من سفر التكوين، وقارهنا ببعضها يف نقده اجلزئي .3
مث انتقل بعد ذلك إىل  ،كل إجنيل يف مبحث مستقل ،يف األناجيل فاختذ منهجية خمتلفة حيث قام بعرض موجز لألناجيل األربعة

 .ومل يذكر سببًا الختالف منهجه النقدي بني العهد القدمي واجلديد ،النقد

كان من دقته وبعد نظره أن نبه إىل  ،العلمبعد أن قرر املؤلف وجود فصول يف اإلجنيل من وضع اإلنسان وأهنا تصادم  .5
 .3[ تدوين اإلجنيل]وإمنا الشك يتجه إىل  ،أن ذلك ال ينبغي أن يقود إىل الشك يف املسيح

 

  :القرآن واألحاديث والعلم احلديث :الفصل الثالث :رابعًا  
 .(593)مث خامتة عامة  يف أربع صفحات حىت ( 592)حىت ( 319)يقع يف الصفحات من 

مستندة إىل  ،بتدأ املؤلف هذا الفصل باالعتراف بوجود إساءة لإلسالم يف بالده من جهة احلكم عليه بأحكام مفتراها
مث تفائل بأحداث تشري إىل حتسن يف معاملة املسلمني يف بالد  ،وأورد أمثلة على ذلك من دائرة املعارف العاملية ،مفاهيم مضللة

 .ومواطن تالقي العلوم بني الشرق والغرب قدميًا وحديثًا ،انتقل بعد ذلك للحديث عن مكانة العلم يف اإلسالم .الغرب
مث أتى بعد ذلك بقضايا علمية  ،وحاول االستدالل على ذلك من القرآن الكرمي ،مث ابتدأ يف احلديث عن وثاقة النص القرآين

وان وذكر تفصيالت عديدة أشار إليها القرآن الكرمي بدقة وتوصل إليها العلم وعامل النبات واحلي ،من خلق السماوات واألرض
 .احلديث بدون أي معارضة

اختار قصة الطوفان وخروج موسى عليه السالم للمقارنة  ،مث اختار للموازنة بني القرآن والعهد القدمي واملعارف احلديثة
 . بني القصتني يف كال الكتابني
وأشار إىل وجود عدد من األحاديث ال تستقيم  ،ووصف جهود العلماء يف تدوينه ،احلديث النبوي مث انتهى به الكالم يف

 .معلاًل ذلك بالسائد يف الزمن الذي قيلت فيه ،مع معطيات العلم

 :ويالحظ يف هذا الفصل ما يأيت
فالقسمة ال تكون صحيحة إال إذا أفرد  ،كالم اهلل عزوجل –قبل طروء التحريف  –إذا اعترب أصل التوراة واإلجنيل  .3

 .القرآن يف الفصل التايل هلما دون األحاديث الشريفة

                                 
 .312ص  3
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كبار علماء مسلمني يف ( إلشنجر)أثناء كالمه عن حتسن العالقة بني املسلمني والغرب أشار إىل استقبال املطران .5
وا صالهتم يف هيكلها حيث اجتهوا من أمام ، وطلب املطران منهم أن يؤدم3913وذلك عام ( استراسبورج)يف ( كاتدرائية)

باإلضافة إىل املعىن الضمين الذي  ،5والكنائس مليئة بالتماثيل والصور ، وظاهر املذهب كراهة الصالة فيها؛  3املذبح إىل مكة
إىل قبول هؤالء  باإلضافة ،حيث يشري إىل التالقي بني الديانتني يف العبادات وهذا غري سليم ،يعطيه أداء الصالة يف الكنيسة

 .واهلل أعلم ،العلماء دعوة املطران فيه تبعية ونوع من ضعف االنتماء والوالء

وقال ابن  ،وهو حديث ضعيف ،1"الصنياطلبوا العلم ولو ب"  :باحلديثيف حديثه عن حث اإلسالم على العلم استدل  .1
وع الكتاب يتناول الكتب السماوية أن كما كان من األجدر وموض ،3وذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات ،باطل :حبان

 .يستدل بآية من القرآن الكرمي يف احلث على العلم

قال  ،يف حديثه عالقة الغرب باهلل والدين أشار إىل تأثر طلبة اجلامعات املسلمني الوافدين للغرب بالنظرة الغربية للدين .3
اسات على مجيع األفكار الشابة اليت تتلقى تعاليمها انعك[ موقف الغرب ونظرهتم هلل والدين]كان هلذا املوقف "  :موريس
بالنظرة  املسلمني الوافدين للغرب مجيع أن يتأثرحيث ال ميكن  ،وهو تعميم يرفضه املنطق .2"مبا فيهم املسلمون ،اجلامعية

 .فالناس متفاوتون يف قوة إمياهنم باهلل وثباهتم على دينه ،الغربية لإلله والكون واحلياة

باعتبار  ،باألناجيل بالنسبة للنيب عيسى عليه السالم ،كرر املؤلف مقارنته جمموعات احلديث بالنسبة للنيب حممد   .2
واعترب أن  ،كما ساواها باألناجيل بالنسبة إىل أصالتها املتغرية، 4مل يكتبها شهود عيان ،كليهما روايات عن أقوال وأفعال للنيب

نيب كتابتها مل تتم إال بعد وفاة ال
 :وعلى ذلك امللحوظات اآلتية ،1

 .وهذا ال يستقيم ،خيرج األحاديث القدسية منها وصف األحاديث النبوية بأهنا أقوال وأفعال النيب  (3

والعلوم اليت وضع قواعدها املسلمون  ،حيث مل يتطرق إىل طريقة تدوينه ،تقليل املؤلف من قيمة احلديث النبوي (5
حيث تطبيق قواعدها على األحاديث  ،وغريها ،واألسانيد ،واجلرح والتعديل ،لتساند تدوين احلديث كعلل احلديث

واتصال السند  ،باإلضافة إىل عدم ذكره للتواتر ،بصحة نسبة األحاديث إىل النيب الشريفة يعطي ثقة مطلقة 
 .األمر الذي ال ميكن تطبيقه على نصوص العهد اجلديد ،ديث النبوياملوجود يف احل بالنيب 

 ،وإمنا ورد النهي عن كتابته أول األمر خوف اختالطه بالقرآن الكرمي ،ُكتب احلديث الشريف يف عهد النيب   (1
                                 

 331ص  3
/ 3ط. ، حتقيق يوسف البكري و شاكر العاروي،رمادي للنشر( 1/3512)أحكام أهل الذمة ، اإلمام مشس الدين بن قيم اجلوزية : انظر 5

 . م 3991
 333ص  1
مكتبة  ،يوسف حممود :، حتقيق(3/341)كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس إلمساعيل العجلوين :انظر 3

 .هـ3/3353ط.العلم احلديث
 332ص  2
 .513وأيضًا كرر مناقشة ذلك ص  ،321ص  4
 .321ص  1



5 

 

كما مجع  ،(اجلامع أو السنن)األحاديث النبوية يف كتاب مساه ( هـ322 – 12 :عبدامللك بن جريج)وقد مجع 
وقد كانت  ،(هـ319 – 91 :ملالك بن أنس( )املوطأ)وكذا  ،(سنن األوزاعي) (هـ324 -11 :األوزاعي)

أسانيدها، مث ضمناها إىل كتابيهما بعد التأكد من ( البصاري ومسلم)أحاديث هذه الكتب مما تتبع اإلمامني 
 .3صحتها

 .والقبول والرد، وغري ذلك ،الضعفمن حيث الصحة و مل يشر املؤلف إىل درجات احلديث املعروفة عند املسلمني (3

والتأكد من وتدقيقها  يف تتبع أحاديث النيب  –رمحهم اهلل  –مل يذكر املؤلف اجلهود اليت بذهلا العلماء الكبار  (2
 .باإلضافة إىل املصنفات اليت وضعت للموضوعات واملكذوبات على النيب  ،صحتها قبل تدوينها

 :، واآليات هي 5آيات من القرآن الكرمي ليثبت أن القرآن كان مكتوبًا يف عهد النيب استدل املؤلف بعدة  .4

 (.53/321)اللوح احملفوظ  :قال ابن جرير الطربي[عبس](  چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ):قوله تعاىل (3

 (.53/511)عند اهلل يف أم الكتاب  :قال ابن جرير الطربي .[الربوج](  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ):قوله تعاىل (5

كتب من اهلل قيمة  :قال ابن جرير الطربي .[البيِّنة](   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ) :قوله تعاىل (1
 .(53/225)عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ 

( ٿٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ) :قوله تعاىل (3

 .1(55/145)الميسه أذى من غبار وال غريه  ،يف كتاب مصون عند اهلل: قال ابن جرير الطربي .[الواقعة]
 

هذه اآليات يتضح أن املراد بالكتب هنا هو الكتاب احملفوظ يف السماء عند اهلل تعاىل، ومل ُيقصد الكتابة معىن إىل  وبالنظر

ڳ ڱ  ڳ ڳ) :وقد ورد يف القرآن الكرمي مايدل على حفظ اهلل تعاىل للقرآن بقوله ،كما فهم املؤلف  يف عهد النيب

 .[احِلجر](   ڱ ڱ ڱ ں

وكان األقرب للفهم أن  ،(Astrophysicists)وهذه الكلمة تعريب للكلمة ( ]االستروفيزيكيني)ذكر افتراض  .1
، وهذا االفتراض أقرب 3ذكر االفتراض بوجود كواكب مماثلة لألرض يف الكون([ علماء الفيزياء الفلكية)يترمجها املترجم إىل 

 .2( األكوان املتوازية والعوامل املتعددة)للحقيقة اآلن بتطبيق نظرية 

                                 
التوثيق املبكر للسنة واحلديث  :القسم الثاين)عبداملعطي أمني قلعجي /د:ترمجة .امتياز أمحد/ د .دالئل التوثيق املبكر للسنة واحلديث :انظر كتاب 3

 .م3913دار الوفاء بالقاهرة ؛ وأصله رسالة دكتوراة للمؤلف عام .م3992/ 3ط( 292 – 331ص 
 .329ص  5
عبداهلل بن عبداحملسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية /د :حتقيق: جامع البيان عن تأويل آي القرآن :تفسري الطربي انظر1

 .م5223 -هـ 3/3355القاهرة،ط ،واإلسالمية، هجر للطباعة والنشر والتوزيع
 .312ص  3
 ،قسم اهلندسة االلكترونية ،من جامعة الكويت ،حممد قاسم: طالع حبثًا منشورًا حتت هذا العنوان للدكتور 2
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، 3والقرآن خاطبهم مبا يفهمون ،ومناسبته ألهل اجلزيرة العربية الذين كانوا يهتدون بالنجوم ،حتدث عن التقومي القمري .1
 ،شرحهما بصورة تعطي انطباعًا أنه ال فرق بينهما يالحظ على املؤلف يف حديثه على التقوميني الشمسي والقمري أنه

وهذا من  ،ودوران األشهر القمرية عليها ،من جهة ثبات األشهر الشمسية على الفصول األربعة :والصواب أن بينهما فروقًا
خلطاب رضي اهلل باإلضافة إىل أن العمل باألشهر القمرية مل يتم إال يف عهد عمر بن ا ،خاصة يف أشهر العبادة ،حكمته تعاىل

فيما ال يتأيت ذلك بالنسبة لألشهر  ،كما أن نسبة اخلطأ يف األشهر القمرية شبه معدومة ويسهل اكتشافها بيسر ،عنه
 .5الشمسية

: يف اآلية ،(جتري)انتقد املؤلف بعض ترمجات القرآن اليت تعطي ألفاظًا تبعد باملقصد القرآين عن مراده كترمجة كلمة  .9

خاصة –ويرى املؤلف أن اخلطأ يف ترمجات القرآن  ،1(سباحة: )ترمجته بـ [11:يس](   ۉ ۉ ې ې ې)
 .إىل قيام أشصاص جاهلون هبذه العلوم بالترمجة –اآليات اليت تتناول مواضيعًا يف علوم الطبيعة والفضاء 

والعهد  موازنة بني القرآن)بعنوان يف هذا الفصل مبحثًا قارن فيه القضايا العلمية بني العهد القدمي والقرآن الكرمي أدخل  .32
وقد كان عنوان  ،مث انتقل بعد هذا املبحث للكالم عن احلديث النبوي وعالقته بالعلم املعاصر 3(القدمي واملعارف احلديثة

الفصل )أو ذكر ما يتعلق بالعهد القدمي يف حينه  ،فلو أّخر هذا املبحث ،الفصل حمصورًا بالقرآن واحلديث النبوي والعلم
 .حيث كان يعارض كل قصة أو خرب يورده من العهد القدمي أواجلديد مبا يثبت عدم استقامته مع العلم احلديث ،(األول

أشار إىل اغفال القرآن ذكر معطيات تارخيية  ،بني القرآن والعهد القدمي( خروج موسى عليه السالم)يف مقارنته لقصة  .33
باإلضافة إىل اغفاله ذكر أمساء األماكن اليت جرت األحداث  ،اخلروجووقت  ،حول القصة كعمر موسى عندما خاطب فرعون

فهو كتاب هداية وإرشاد وتوجيه، يذكر من  ،ليتناول هذه التفاصيل ،ليس كتابًا تارخييًا ؛ والصواب أن القرآن الكرمي 2فيها
 .ويترك ماال فائدة من ذكره ،القصص مواطن الفوائد والعرب

؛ وهذه التوصية يف غري حملها حيث تكفل اهلل  4على جسد فرعون حىت ال يصيبه التلفاوصى املؤلف بزيادة احلرص  .35

 .[95:يونس](   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ) :قال تعاىل ،عزوجل حبفظ بدن فرعون

الشصصية  واعتربها مثرة ألفكار النيب  ،1انتقد املؤلف األحاديث النبوية باعتبارها ال توافق املنطق العلمي خالفًا للقرآن .31

                                 
 .392ص  3
: على هذا الرابط ،ملاذا اختار املسلمون التقومي القمري؟ :حممد فودة بعنوان :االستاذطالع مقال  5

http://www.azeytouna.net/Miscellaneous/Divers057.htm  
 ."مليئون بالسعة " :بأهنا" نوإنا ملوسعو"حتدث عن ترمجة  ،أيضًا 525وانظر ص  ،391ص  1
 .525ص 3
 .وفرعون اخلروج ،نقل املؤلف عدة روايات تارخيية ليصل إىل حتديد تاريخ اخلروج ،511ويف ص  ،541وانظر ص  ،541ص  2
 .519ص  4
 .513ص  1
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 :وفيما يلي مناقشته يف ذلك ،3الشصصية وأفعاله

حىت تسجد  [أي الشمس]تذهبفإهنا .. ." :والذي قال فيه النيب  ،رد املؤلف حديث البصاري يف كتاب بدء اخللق (3
واعترب املؤلف أن املعلومات اليت يعطيها احلديث التتوافق مع معطيات  ،"احلديث...حتت العرش فتستأذن فيؤذن هلا

؛ واجلواب عن ذلك أن هذا من األمور الغيبية اليت ال يلزم أن نفهم كيفيتها على احلقيقة، كما أن  5العلم احلديث

ڄ ڄ ڄ ) :قال تعاىل ،السجود قد يراد به اخلضوع واالنقياد ألمر اهلل تعاىل ال السجود الفعلي الذي يؤديه البشر

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

قال  ،مثل شفاء املرضى -عليه السالم -املؤلف عندما حتدث عن معجزات النيب عيسى  كما أن؛  [31:احلج](   ڎ
؛ 1تعارضان ال ي( مستوى إنساين)واإلميان بالعلم ( مستوى رباين)فاإلميان باملعجزة اإلهلية  ،بأن اهلل تعاىل يتدخل بقدرته

  .؛ فليعترب سجود الشمس من املعجزات اإلهلية اليت ال تعارض العلم احلديث1

واحلجامة أو الفصد مث ردها باعتبارها مالئمة  ،والقسط اهلندي ،األحاديث اليت تصف احلبة السوداء، والعسل أورد  (5
 :وميكن مناقشته من خالل احملاور اآلتية؛ 3وأهنا أمور دنيوية ال دينية  ،كما اعتربها مرفوضة علميًا،لذلك العصر

 ،إن عدم اخضاعه الوصفات الطبية اليت وردت يف األحاديث النبوية لالختبار والبحث يطعن يف صحة استنتاجه :األول
وثالثًا  ،ض وعدمه ثانيًاومث  خيتربها ويتأكد من صحة الفر ،أن يفرض الفروض أواًل :حيث إن البحث العلمي يوجب عليه

الفروض مث استنتج هلا مايالئم  وهو فرض ؛وهي املرحلة اليت يربهن هبا باألدلة على صحة استنتاجه  ،إىل مرحلة النتائجينتقل 
 .ذلكمع إمكان فكرته دون اخضاعها لالختبار العلمي 

وصف قاصر حيث أن األمور الدنيوية إذا احتسبها املسلم  ،إن وصفه العمل هبذه األحاديث بأنه دنيوي ال ديين :الثاين
 ."إمنا األعمال بالنيات" :عند اهلل تعاىل فله بذلك أجر حلديث

سواء من وجهة النظر األدبية  ،واألحاديث النبوية ،أشار إىل أنه ال ميكن عقد املقارنة بني جمموعة اآليات القرآنية .33
وتفاضل أحدمها على  ،وم أن املقارنة بني شيئني إمنا تعين اشتراكهما يف السمات العامة؛ معل 2أوبالنظر إىل احملتوى بشكل عام 

وإن أمور الشرائع اإلهلية ال يستقيم معها  ،واملقارنة تأيت لتحديد أيهما أفضل بالنظر إىل ما مييز كل منهما عن اآلخر ،اآلخر
وتكررت اآليات الكرمية اليت تقرن بني  ،مها مصدران أساسيانوالقرآن الكرمي والسنة املطهرة كال ،النظر باملوازين البشرية

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) :حىت قال تعاىل ،وطاعة النيب الكرمي  ،طاعة اهلل عزوجل

  .بأنه وحي من اهلل تعاىل النجم اليت تصف كالم الرسول  آية وتقدمت ،[12:النساء](   ڀ

                                 
 .592ص  3
 .512ص  5
 .321ص  1
 .519حىت  514ص  3
 .519ص  2
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  :وبعض املالحظات املنهجية عليه ،أثناء القراءة( بوكاي)التمستها يف شصصية وفيما يلي بعض النقاط اليت 

  :مالحظات على شخصيته :أواًل

وهي نظرة نابعة من فهمه لتقدير اإلسالم العالقة بني العلم والدين، يف مقابل العالقة  ،ينظر إىل اإلسالم باحترام وتقدير .3
 .بينهما يف الديانتني اليهودية والنصرانية

 .ينظر إىل ذاته وجمتمعه مبوضوعية وجترد حبثًا عن احلقيقة/ استطاع أن ينقد ذاته  ،ومفكر مستقل، شصص ناقد  .5

: " يقول يف حديثه عن حتريف اإلجنيل وحتديد منشأها النفسي، ،والسلوكية ،لديه قدرة على حتديد مواطن اخلطأ العلمية .1
 .3" والدفاع عنه شديدًا  ،مادام التقليد عميقًا" بأنه  حمددًا سبب ذلك" احلقيقة واضحة ولكن إدراكها صعب 

وإمنا يبحث هلا عن علة حسب سياقها  ،(كاالختالف بني نسخ العهد القدمي ذاته)ال يقف عند ظاهرة االختالف اجملردة  .3
وأدق  ،ةفهو ال يقف عند ظواهر األشياء وإمنا يبحث عن أقرب العلل إجابة للظاهر .ويتوصل إىل النتائج ،التارخيي

 .نتيجة ميكن البناء عليها واالستنتاج منها

  :منهجه يف التأليفمالحظات على  :ثانيًا

و هذا يدل على  ،أثناء حتليله لألخطاء يف نصوص العهدين القدمي واجلديد كان يشري إىل ما جيده من صواب فيهما .3
ولكن يف نقده للحديث الشريف نقده نقدًا عامًا بأن نصوصه الطبية ال تتوافق مع معطيات  ،اإلنصاف واملوضوعية

  .مع أنه كان ممكنًا إجراء بعض التجارب اليت تبحث ذلك وتقرر ما فيه من صواب أوخطأ ،العلم

ف إىل اجلهود العظمى ومل يتعر ،تعامله مع نصوص السنة النبوية يوحي بأنه مل يقرأ أو يبحث كثريًا يف تاريخ تدوينها .5
كما جعله ذلك يقارن نصوص السنة املطهرة  ،اليت بذهلا العلماء املسلمون يف سبيل مجعها وتدوينها وتدقيقها وتصنيفها

 .باألناجيل احملرفة يف عدة مواضع ظنًا منه اشتراكهما يف طريقة التدوين وحنوها

يتجاوز صفحة واحدة يذكر فيها املؤلف أبرز ما جاء يف  ال ،امتاز الكتاب بوضع خالصة لكل فصل أو مبحث يف هنايته .1
 .مع اإلجياز ،ويف هناية الكتاب أورد خالصة عامة حملتوى الكتاب  امتازت بشموهلا أفكار الكتاب العامة ،هذا الفصل

 

 
 
 

                                 
 49ص  3
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