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  من القرآن الكرمي
  

عمى إِنما يتذَكَّر أُولُـو  أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك من ربك الْحق كَمن هو أَ
  )١٩: الرعد( الْأَلْبابِ

  )٩:احلجر(إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ
  من الكتاب املقدس

مل أرسلهم وال أمـرم وال  ، بالكذب يتنبأ األنبياء بامسي: فقال الرب يل
 :إرميـا ( وم هم يتنبـأون لكـم  برؤيا كاذبة وعرافة وباطل ومكر قل، كلمتهم
١٤:١٤(  

نه إىل الكذب حوهلا إحقا  ..كيف تقولون حنن حكماء وشريعة الرب معنا
  )٨ :٨ :إرميا(قلم الكتبة الكاذب

  



 ٤

  تنبيه 
  :حنب أن ينتبه قارئ هذه السلسلة ملا يلي

جلدال باليت هـي  ـ مبا أن الغرض من هذه الرسائل هو أن تكون مدرسة تعلم فنون احلوار اإلمياين، وا  ١
ولكن الكـثري مـن   . .أحسن، فقد اهتممنا يف أصل الرواية مبا حيقق هذا الغرض، ومل ننشغل عنه بأي شاغل

. .املعلومات التفصيلية أو التوثيقية قد حيتاج إليها لتحقيق هذا الغرض، وهي مما ال ميكن إدراجـه يف األصـل  
  . .فلذلك اكتفينا بإيرادها يف اهلوامش

من يتعلم من هذه الرواية مراجعة ما ورد يف اهلوامش واالهتمام ا باعتبارهـا معلومـات    فلذلك حيتاج
  .أساسية تيسر عليه فهم وحتصيل ما يرد يف أصل الرواية من معلومات

ـ أنا مل تم كثريا بتوثيق كل ما نرجع إليه من مصادر ما عدا ما يتعلق بالنصوص املقدسة اإلسالمية   ٢
سائر النصوص، فتوثيقها يستهلك صفحات كثرية، وقد يشغل القارئ عن املهمة اليت ـدف  أما . .واملسيحية

  . .إليها هذه الرواية
وهلذا نكتفي . .باإلضافة إىل أن أكثر ما نورده مما توزع وجوده يف الكتب الكثرية اليت اهتمت ذه الناحية

  .يق يف كل حملبذكر املراجع العامة اليت جلأنا إليها دون التدقيق يف التوث
أو على األنبياء، وعدم الترضي عـن   ـ حنب أن نعتذر هنا عن عدم ذكر الصالة على رسول اهللا   ٣

الصحابة والعلماء واألولياء ـ كما هو شأن املؤلفات اإلسالمية ـ يف بعض املواضع أو يف كثري منها، وذلـك    
رة الفنية تقتضي أن ال نذكر ذلك حـىت ال  والضرو. .ألن احلديث املفترض فيها حبسب الرواية بني مسيحيني

واألنبياء كلما  وال حرج على القارئ املسلم أن يصلي على رسول اهللا . .يؤثر يف أصل الرواية وجانبها الفين
  . .ذكروا بغض النظر عن كتابة ذلك

امه مـع  ـ قد يعترض بعض أدباء األدب الواقعي على كثري مما يرد يف هذه السلسلة مما ال ميكن انسج  ٤
  .كحفظ أبطال الرواية للنصوص الطويلة مع كون بعضهم من العامة البسطاء. .اجلانب الفين الواقعي

ولكنا ننبه إىل أن الغرض من السلسلة ليس أحداث الرواية، وإمنا اجلانب العلمـي  . .وحنن نقدر هذا النقد
  .مبا ييسر حتصيلها من التشويق واملتعةوإمنا ذكرنا هذه األحداث لنمزج املعلومة اليت قد تكون جافة . .منها

  .ولذلك إذا تعارض التشويق مع املعلومة قدمنا املعلومة عليه بناء على اعتبارها األصل
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  املقدمة
ـ  إىل حديقة البيت، واختذنا جملسا صاحلا  معهت خرجيف اليوم الثاين من زيارة البابا يل،  ت فيهـا، مث رح

  .اإلسالم، وتنعمه بشمس حممد  إىل ذكريات رحلتهأستمع إليه، وهو حيكي 
سأحدثك اليوم عن رحليت الثانية اليت تعرفت من خالهلا على القرآن الكرمي، كتاب املسـلمني  : قال البابا

  .املقدس
اإلشراف على طبعة جديدة من طبعـات الكتـاب   كان اهلدف الظاهر منها هو  ،لقد كانت رحلة مجيلة

كنيستنا يف اإلسكندرية، ولكن اهلدف اخلفي الذي أراده اهللا هو أن أتنعم  املقدس، واليت متت حتت رعاية ونفقة
  .يف هذه الرحلة باالستنارة بشعاع جديد من أشعة حممد 

  .كان هذا الشعاع من أعظم األشعة وأخطرها اليت اهتديت ا إىل طريق اهللا
  .من أول الرحلة ..وسأحدثك من األول

عن لطائرة اليت تقلنا إىل اإلسكندرية، وقد شاء اهللا أن خيتلف جملسي وركبنا ا ..حزمت أمتعيت، أنا وأخي
ذلك شيء مل خنطط له، ولكن املقادير اليت شاءت أن أتعرض هلذه األشعة اجلديدة من مشس حممد  ..جملس أخي

 هي اليت دبرت لذلك وقدرته.  
كنـت   ..رحت أقرأ فيه فتحت الكتاب املقدس الذي كنت أمحل نسخة منه يف حمفظة صغرية أمحلها، مث

  :ته مبواقف مضطربةاءأمر أثناء قر
ففي مواضع أشعر أنه كالم اهللا اجلميل املتدفق بينابيع الرمحة واللطف واملودة، وأشعر حينها بأن كل ذرة 

  .من ذرات الوجود تشهد له بذلك، بل تترمن معي، وأنا أرتله خبشوع وتدبر
لكين أعتذر بـيين   ..ة للخالصفعنيين، وال يعين البشرية املتشوويف مواضع أشعر أنه لغو أو هلو فارغ ال ي

  .وبني نفسي هللا الذي أم كالمه ذه التهم
لو سرت تعاليمه إىل األرض ألحرقت األخضر واليابس، وحمـت   ..ويف مواضع أشعر بأنه كتاب خطري

  .معها كل وجود اجتماعي على األرض
وأحيانا أشعر أنه كالم حكوايت فارغ يهتم بالتفاصيل اليت ال حاجة  ..أحيانا أشعر أنه كالم من اهللا املتعال

   ..هلا
وأحيانا أشعر أنه كالم يفيض  ..إنسانيةالأحيانا أشعر أنه كالم ينبع من منابع متتلئ بالعنصرية واحلقد وال

  .من منابع الرمحة واحلنان واإلنسانية
 ،لى كرسيي يف الطائرة اليت امتطيتها مع أخيكنت أشعر بكل ذلك التناقض، وأنا أقرأ الكتاب املقدس ع

  .وحنن راحالن إىل اإلسكندرية
 ،أغلقت الكتاب املقدس، ولست أدري كيف خطر على بايل صاحيب الذي سافرت معه يف الرحلة األوىل

  .مث عدت معه، من غري قصد وال ميعاد
ومسته ووقاره وطمأنينته اليت أحسده يئته ونوره  ..فإذا به هو عينه ..التفت جباين ألرى من جيلس جبانيب



 ٦

  .عليها
  .حنن نلتقي ثانية ها: فرحت ملا رأيته، وقلت

  وهل تستغرب ذلك؟: قال
، فكيف نتفق على مواعيد الذهاب، ومواعيـد العـودة  ..إن هذا من النوادر ..كيف ال أستغرب؟: قلت

  .عجيبب إن هذا شيء ..وفوق ذلك نتفق يف البالد اليت نذهب إليها، أو نعود منها
  ما الذي كنت تقرأ الساعة؟ ..ودعك من هذا، وحدثين ..ال عجب عند ربك: قال

  .كنت أقرأ الكلمات املقدسة اليت أنزهلا اهللا على أنبيائه: قلت
  .ولكين ال أرى آثارها عليك: قال

  ما تقصد؟: قلت
  أكنت بالفعل تقرأ الرسالة اليت أرسلها ربك لك؟: قال

  .كما أرسلها جلميع البشرية على لسان أنبيائه لقد أرسلها يل ..أجل: قلت
  .ولكين مل أر على وجهك أي عالمة تدل على أن الذي تقرأ كالمه هو اهللا: قال

  ث كلمات اهللا أثرا على الوجوه؟دوهل حت: قلت
  أليست كلمات مقدسة؟ ..أجل: قال

  .ةهي كلمات مقدس ..بلى: قلت
وميأل بالطمأنية قلبه، وباالنشراح صـدره، وباألسـارير   إن الكالم املقدس يقدس صاحبه، ويطهره، : قال
  .وجههصفحة الصافية 

  أمل تر ذلك حدث يل أثناء قراءته؟: قلت
  هل كنت تقرأ حقيقة الكتاب املقدس؟: ولكين أسأل ..أنا ال أمك: قال

  .الكتاب املقدس ..انظر ها هو: أخرجت الكتاب، وقلت
  .يف حمتواهإمنا الشأن  ..ليس الشأن يف غالفه: قال

  وهل تتصور املطابع تتالعب بالكتاب املقدس هلذه الدرجة؟: قلت
أغلفة الكتب اليت ظلت مكدسة يف خزائنها بأغلفة للكتاب املقدس  عتستبدل هذه املطابأال ميكن أن : قال

  لتنشر سلعها، وتكسب من وراء ذلك؟
  !!الكتاب املقدس يا رجل هإن: قلت
ر إال بعقلي، فلذلك ال أتيقن إال بعد أن أشـك، وال أطمـئن إال بعـد أن    أنا ال أفك ..أنت تعرفين: قال
  .أضطرب

  يف كلمات ريب املقدسة؟ ..أتريد أن تشككين يف الكتاب املقدس: قلت
فال خري  ..ولكين أدعوك إىل البحث عن اليقني الذي مل ترثه ..أنا ال أعطيك الشك، وال اليقني ..ال: قال

  .يف يقني يورث
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  مين أن أضع الكتاب املقدس على مشرحة البحث؟أتريد : قلت
  وما الذي مينع من ذلك؟: قال

وكيف تضعه يف مشرحة البحـث   ..؟كيف تشك يف كالمي: إذا قال يل ريب يوم الدينونة ..ريب: قلت
  كما تضع أي كالم، فما عساي أقول له؟

، فخشيت أن خيتلط كالمـك  املتنبئني الكذبةلقد رأيت كالمك املقدس حيذرنا من  ..يارب: قل له: قال
 ..وخشيت فوق ذلك أن أمحل صورة مشوهة عنك بسبب ما يرجف الكذبة عليـك  ..اجلميل بكالم الكذبة

  .الكذبة الذين محلوا أقالم الكتبة
  أترى ذلك جمديا يل عند ريب؟: قلت
  أمل خيلق اهللا لك عقال؟ ..بل ذلك ما جيديك عند ربك: قال

  .عك، وناقشتكولواله ما حتدثت م ..بلى: قلت
  مل ناقشتين؟: قال

  .ألحبث عن احلقيقة: قلت
  .فال خري يف حقيقة ال تناقش ..فناقش كالم ربك لتبحث فيه عن احلقيقة: قال

لو كان مؤلف هذا الكتاب بيننا لذهبت إليه، وحتدثت معه  ..ولكن كيف أحبث عن احلقيقة يف هذا: قلت
  .عن سر كل كلمة قاهلا

  .لقد وضع يف عقولنا برامج احلكمة اليت منيز ا بني احلق والباطل ..يبواهللا معنا ال يغ: قال
  .ولكين ال أرى الناس يستعملوا: قلت
  .ألم يبحثون عن املكاسب، ال عن احلقائق: قال

  فما الطريق إىل احلقيقة؟: قلت
  .ال تكون مقدسة إال ا ..الكلمات املقدسة تتصف بعشر صفات: قال

  فما هي؟: قلت
  .فخذها واحتفظ ا ..لقد سجلتها يف هذه الورقة :قال

والشمول، ، والعقالنية والروحانيةواحلق، واحلقيقة، والربانية، احلفظ، (:أعطاين ورقة صغرية، قرأا أمامه
   )واجلمال ،والتربيةواألدب، 
  أتراك كنت حتل الكلمات املتقاطعة؟ ..ما هذه الكلمات؟: قلت
  .يلبسون لباس الكتبة نت املقدسة اليت حتميها من كذب الكذبة الذيهذه أسوار الكلما ..ال: قال

  فما احلفظ؟: قلت
   ..أن ال يصلك كتاب ربك إال من األيدي الطاهرة: قال

  .ولكين ال ميكنين أن أمنعه من األيدي النجسة: قلت
  .ولكن امنعها من االنفراد به ..ال متنعه منها: قال



 ٨

  ؟مل: قلت
  .لئال تنجسه: قال

  .مل أفهم سر ذلك: قلت
هـل   ..ومل يكن معهم رقيب وال حفـيظ  ..أرأيت لو انفرد اللصوص وارمون ببنك من البنوك: قال

  ؟سيتركونه سليما معاىف
  .ال حمالةبل سيسطون عليه : قلت
فكيف بالكلمات املقدسة اليت تفسر  ..ةاحتاجت كل أولئك احلفظ ..فهذه أموال ال تضر وال تنفع: قال

  ؟د، ومصري الوجودحقيقة الوجو
  فهمت هذا، فما الربانية؟: قلت
  .لن يكون الكالم مقدسا حىت يكون ربانيا: قال

  فما احلق؟: قلت
  هل ترى يف الكون أي عبث أو شيء ال قيمة له؟: قال

  .ليس يف خملوقات ربك عبث ..ال: قلت
  .وليس يف كالم ربك عبث وال لغو وال باطل: قال

  فما احلقيقة؟: قلت
  .ال حيتاج برهانالصدق الذي هي ا: قال

  فما العقالنية؟: قلت
  .وبرجمة ربك ،كالم ربك ال يتناقض مع خلق ربك: قال

  فما الروحانية؟: قلت
  .الكالم املقدس هو الذي جيعل روحك مقدسة: قال

  فما الشمول؟: قلت
  .فيشفي حاجتك، ويسد خلتك ..كالم ربك يغنيك عن كالم غريه: قال

  فما األدب؟: قلت
  .هو الذي يرفع إنسانيتك عن البهيمية، ويرفع حقيقتك عن املستنقعات: قال

  فما التربية؟: قلت
  .الكالم املقدس سلم ترتقي به يف مراتب الكمال: قال

  ؟اجلمالفما : قلت
  .الكالم املقدس جيذب القلوب والنفوس، فتمتلئ بالرفعة والراحة: قال
  فكيف أتعلم علوم هذه األسوار؟: لتق

  .بالصدق وحده تصل إىل األشعة اليت تطل من مشس احلقيقة ..بالصدق: قال



 ٩

مث ليسري معها، ويتركين يف حرييت، ويترك معي لست أدري كيف جاءت املضيفة املشؤومة لتطلب أوراقه، 
  .تلك الورقة اليت كانت خريطيت يف البحث عن الكلمات املقدسة



 ١٠

  ـ احلفظ أوال
هـي مكتبـة    ..العلم مكتبة مسعت عنها كثريا إبان طليبخرجت من البيت أحبث عن  ..يف اليوم األول

خاصة مملوءة باملخطوطات القيمة، ورثها رجل من أهل اإلسكندرية عن أجداده، وقد مسعت أنه رجل لطيـف  
وقد مسعت يف نفس الوقـت أنـه رجـل غريـب      ..مكتبته باالستفادة منها كما يشاءيسمح لكل من قصد 

  .م قبل رحليتفلذلك حذرين منه بعضه ..األطوار
  .فذهبت أحبث عن املكتبة حىت وجدا ..مل أصدق كل ما مسعت

  .يدل تصنيف الكتب فيها على اهتمام صاحبها ا، وعلى ما له من ثقافة ..كانت مكتبة رائعة اجلمال
 ..يدل على كونه مسيحيا، بل من عائلة عريقة يف املسـيحية بالبنط العريض كان امسه املعلق على الفتتها 

  .د كانت املخطوطات اليت متتلئ ا املكتبة دليال على كون هذه العائلة قد توارثت العلم كابرا عن كابروق
بل داللـيت علـى    ،ريدهأوأخربين باستعداده لدالليت على أي كتاب  ،رحب يب صاحب املكتبة شخصيا

  .راجع اليت كتبت عنهى املوأنه يكفي أن أخربه عن املوضوع الذي أريد ليدلين عل ،الكتب اليت أحتاجها
  .ال شك أنك قد اطلعت على الكثري من هذه الكتب: قلت
لقد ترك والدي ثروة ضخمة تقامسهـا   ..أنا عاشق هلا ..إن حيايت كلها مرتبطة ذه املكتبة ..أجل: قال

سم دعوا يل فقط هذه الكتب أتن ..خذوا كل ما تريدون: قلت هلم ..ورضيت من قسميت ذه املكتبة ..إخويت
  .عبريها

  .أراك تفتح أبواا للراغبني باان ..؟ومن أين تقتات: قلت
  .فللكلمات خلقنا ال لألقوات ..من عرف كيف يتغذى بالكلمات الطاهرة مل حيتج إىل أي غذاء: قال

   )١/١:يوحنا() ..يف البدء كان الكلمة (:ذكرتين بقول يوحنا: قلت
خصصت جناحا كبريا يف املكتبة للكتب املقدسة مجعت فيـه   لقد ..أنت تم بالكتاب املقدس إذن: قال

  .خمطوطاا وتفاسريها
  .فدلين عليه: قلت

 (وقد مسيتـه   ..هذا هو ركن الكتب املقدسة: وقال ..هو أمجل أركان القاعة ..سار معي إىل ركن مجيل
  .وال يدخل أحد إال بإذين، وبعد أن أملس فيه صدق الطلب ..)الكلمات املقدسة 

  .فقد ملست يف صدق الطلب إذن: قلت
   ..لعل يل عالقة بك من قدمي ال أعرفها ..لست أدري ..أصدقك بأين قد ارحتت كثريا ملرآك: قال

  .باإلضافة إىل أين غريب عن هذه البالد ..وال أذكر أين رأيتك من قبل ..أنا ال أعرفك: قلت
  .مل الذي مل تكن معنا فيه أجسادنابل أقصد عالقتنا هناك يف العا ..ال أقصد عالقتنا هنا: قال

  .ال أذكرشيئا عن ذلك العامل: قلت
هـذا هـو    ..دعنا من هذا ..لست أدري ..مث أنسى ..ولكن أحيانا أختيل أين أذكر أشياء ..وال أنا: قال

  .ركن الكتب املقدسة
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حيتـل   وهو ..ولكين فوجئت بالقرآن الكرمي ..فوجدت كتبا مقدسة من كل األديان ..سرت يف الركن
  . وجبانبة مصحف على حممل كسائر مصاحف املسلمني ..أفضل املواقع وأعالها

  أليس هذا هو كتاب املسلمني املقدس؟: قلت
  .هو كتام املقدس ..بلى: قال

  .فأنت تضع مصحفه يف حممل خاص خبالف سائر الكتب ..أرى أن لك اهتماما خاصا به: قلت
بل من عائلة كـان   ..ل من عائلة عريقة يف تدينها باملسيحيةب ..فمع أين مسيحي ..أصدقك القول: قال

إال أنه مل حيظ كتاب من الكتب باألمهية عندي كما حظي كتاب املسـلمني   ..الكثري من أفرادها رجال دين
  .إين أقرؤه وال أمل من قراءته ..املقدس

  مل؟: قلت
والذي نسيته، ومل تبق يل منه  ..منهيعرفين بالعامل الذي جئت  ..كأين أجده خياطبين ..لست أدري: قال

   ..إال ذكريات نسيتها
  أتراك هجرته؟ ..وكتابنا املقدس بعهديه: قلت
ولكين كلما مددت يدي ألقرأ ما فيه كلما وجدتين أعود ألمحل كتاب املسلمني لقراءته مـن   ..ال: قال

  .جديد
  .فأنت حتب مجال أسلوبه ..لعلك مغرم باألدب: قلت
ورحت أحلل أسـرار اجنـذايب    ..لقد تعاملت مع نفسي كما أتعامل مع األجنيب ..ليس هذا فقط: قال

  .واليت تربو على ثقيت يف كتابنا املقدس ..للقرآن وثقيت فيه
  فما وجدت من هذه الدراسة التحليلية؟: قلت
ـ  ..أشياء كثرية جدا ال ميكنين أن أفصل لك ذكرها هنا: قال ت ولكين من خالل اهتمامي باألسانيد عرف

  .الكتب املقدسةبني مجيع الكتاب الوحيد احملفوظ حفظا صحيحا من أن القرآن هو 
   ..وقد كان ذلك مثار عجب عندي

 ..لو كان هذا الكتاب كاذبا على اهللا، فهل يأذن اهللا حبفظه ذه الصورة العجيبة: لقد ظللت أقول لنفسي
  .رؤ مجيع اللصوص على االقتراب منهفلم جي ..الكتاب الكأن الكون كله خرسانة مسلحة محي ا هذ

  .إن البحث يف هذا ليس بالسهولة اليت تتصورها ..؟كيف عرفت ذلك: قلت
 ..ولكن اهللا يسر يل هذه املكتبة الضخمة اليت ترجع الكثري من نسخها إىل القرون املتطاولـة  ..أجل: قال

  .وقد حبثت فيها، فوصلت إىل احلقيقة اليت ذكرا لك
  يل خالصة ما وصلت إليه؟ فهل ستفصل: قلت
  .إن مل يشغلك ذلك عما جئت من أجله: قال

  .لعلي مل أحضر إال ألجل هذا ..ال: قلت
لكين ال أجـرؤ   ..لقد مررت يف يوم من األيام بنفس احلالة اليت متر ا ..كأين أعرفك: أمل أقل لك: قال
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  .ألين ال أكاد أذكر شيئا ..على قول شيء
***  

يف ركن الكلمات املقدسة، وراح حيدثين عن نتائج ما قام به من حبث حـول متيـز    اختذنا جملسا صاحلا 
  .القرآن الكرمي

بـل هـو    ..أول ما شدين إىل القرآن أنه الكتاب املقدس الوحيد الذي حفظ من أي تغيري وتبديل: قال
بل  ..كان ينطق ا حممدبل بنفس خمارج احلروف اليت  ..الكتاب الوحيد الذي ال يزال يقرأ باللغة اليت نزل ا

حىت األعـاجم   ..إن املسلمني ال يكتفون حبفظه مكتوبا كما حنفظ كتبنا، بل يضمون إليه حفظه يف صدورهم
  .منهم حيفظونه

  وما الذي شدك إىل هذا؟: قلت
عوا لقد أهانوا قداستها مبا أوق ..شدين إىل هذا مقارنيت له مبا تعامل به قومي وقومك مع كتبنا املقدسة: قال

  .فيها من حتريفات
  أنت مسيحي، وتقول بوقوع التحريف يف كتبنا؟: قلت
وال  ..وال ميكنين أن ألغي عقلـي  ..يستعمل عقله ..ولكين مع ذلك إنسان عاقل ..أنا مسيحي نعم: قال

لقد قمت بدراسة لكتبنا املقدسة من ناحية مدى الوثوق فيمـا   ..أرى أن مسيحييت تتناىف مع استعمايل لعقلي
  .ون فيها، وقد خرجت بنتائج مذهلةد

  فما الذي خرجت به؟: قلت
لقد عرفت أن احلفظ مبعناه احلقيقي الكامل مل يتحقق يف كتبنا، وال يف كتب اليهود الـيت نسـتمد   : قال

لقد أضيفت كتـب   ..منها، وال يف أي كتاب من الكتب اليت متأل أرجاء هذه القاعة، ما عدا كتاب املسلمني
  .كثري للكتب املقدسة جعلنا ال نستطيع التمييز بني املقدس منها وغري املقدسكثرية، وكالم 

فَويلٌ للَّذين يكْتبـونَ   :وقد ذكر كتاب املسلمني املقدس هذا، بل ذكر علله النفسية واالجتماعية، فقال
رتشيل اللَّه دنع نذَا مقُولُونَ هي ثُم يهِمدبِأَي ابتـا  الْكمم ملٌ لَهيوو يهِمدأَي تبا كَتمم ملٌ لَهييالً فَوناً قَلثَم وا بِه

  )٧٩:البقرة(يكِْسبونَ
وإِنَّ منهم لَفَرِيقاً يلْـوونَ أَلِْسـنتهم بِالْكتـابِ     :بل وصف طريقة تالعبهم بالكتاب وصفا دقيقا، فقال

تالْك نم وهبسحتل  لَـى اللَّـهقُولُونَ عيو اللَّه دنع نم وا همو اللَّه دنع نم وقُولُونَ هيابِ وتالْك نم وا همابِ و 
  )٧٨:آل عمران( الْكَذب وهم يعلَمونَ

عب بالكتب لقد مارس كثري من رجال الدين الذين امتألوا حبب الدنيا هذه التجارة الرخيصة، جتارة التال
  .املقدسة

  وكتاب املسملني؟: قلت
ب املسلمني جعلت كتام حمفوظا حفظا تاما ال يزاد فيـه حـرف   القد توفرت ظروف كثرية لكت: قال

  .واحد، وال ينقص منه حرف واحد
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يقول متوجها للذين استهواهم ما  ..هو عامل من علمائهم الكبار ..أذكر أين قرأت عن أحد صحابة حممد
يا معشر املسلمني، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، وكتابكم الذي أنزل اهللا على  (:من قصصيف كتبنا 

نبيه، أحدث أخبار اهللا تقرؤونه حمضا مل يشب؟ وقد حدثكم اهللا تعاىل أن أهل الكتاب قد بـدلوا كتـاب اهللا   
قليال؛ أفال ينهاكم ما جاءكم من العلم هو من عند اهللا ليشتروا به مثنا : وغريوه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا

   ١) عن مساءلتهم؟ وال واهللا ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم
   ..لعل العناية اإلهلية اليت وعدت حبفظه جعلته مبنأى عن كل ما حلق بكتبنا من حتريفات

ني يعد حبفظ كتابه وعدا جازمـا،  إن إله املسلم ..امسع: أخذ مصحفا، وفتحه على مواضع حمددة، وقال
  ) ٩:احلجر(إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ :امسع إليه، وهو يقول ..وهو ما ختلو منه كتبنا

كْرِ لَمـا  إِنَّ الَّذين كَفَروا بِالذِّ :بل هو خيرب بأن هذا الكتاب الذي أمحله لن يزامحه أي باطل قدسيته، امسع إليه
زِيزع ابتلَك هإِنو ماَءهج يدميمٍ حكح نزِيلٌ منت هلْفخ نال مو هيدنِ ييب نلُ ماطالْب يهأْتال ي) ـ   ٤١:فصـلت

٤٢(  
ينا جمعـه وقُرآنـه   ال تحرك بِه لسانك لتعجلَ بِه إِنَّ علَ :بل هو خيرب أن مهمة مجعه تعود إليه، فيقول

)١٧: القيامة(  
إا تتحدى كل تلك اجليوش اليت جيشت لتحريف هـذا   ..إن هذه اآليات وحدها حتمل إعجازا عظيما

  .الكتاب أو تبديله أو حموه
   ..إن استنتاجك هذا يستدعي أدلة كثرية: قلت
فلنرجع إىل كتابنا املقدس الذي  ..أو لنفهم ذلك ..ولكن قبل أن نتحدث عن ذلك ..سأذكرها لك: قال

  .دنسته أيادي احملرفني
   ..لقد ذكرت لك أن كتاب املسلمني حيوي الوعد حبفظه، وأنه لن يصيبه سوء

  .لقد قرأت يل منه ما يدل على ذلك ..أجل: قلت
بل  ..لفهي ال حتوي أي داللة على أا ستحفظ من التغيري والتبدي ..وهذا ما ختلو منه كتبنا املقدسة: قال

قد نص كتاب املسلمني على أن مهمة حفظ هذه الكتب كانت موكولة إىل رجال الدين الـذين اسـتهواهم   
  .الطمع، فراحوا يبدلون ويغريون

   ..امسع ما يقول كتاب املسلمني
ونَ الَّذين أَسـلَموا للَّـذين   إِنا أَنزلْنا التوراةَ فيها هدى ونور يحكُم بِها النبِي :فتح املصحف، وراح يقرأ

وشخاَء فَال تدهش هلَيوا عكَانو ابِ اللَّهتك نظُوا مفحتا اسبِم اربالْأَحونَ وانِيبالروا وادال  هو نـوشاخو اسا الن
  ) ٤٤:املائدة(أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَتشتروا بِآياتي ثَمناً قَليالً ومن لَم يحكُم بِما 

إن قرآن املسلمني حيمل احتراما كبريا للكتب  ..لطاملا شدت هذه اآلية انبتاهي: مث أغلق املصحف، وقال
ولكن هذا االحترام ال حيول بينه، وبني أن يذكر ما حصـل   ..إنه يصف التوراة بأن فيها هدى ونور ..املقدسة

                                                
  .رواه البخاري) ١(
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   ..يها من حتريفف
   فَال تخشوا الناس واخشون  :أشار إىل األول منهما يف قوله: وهو حيلل أسباب ذلك يف أمرين

   وال تشتروا بِآياتي ثَمناً قَليالً  :وأشار إىل الثاين يف قوله
والرهبة مـن العنـاء    ..تاع القليلالرغبة يف امل ..الرغبة والرهبة :أو مرضان قاتالن ..إما سببان خطريان

   ..القصري
  .ولنرجع إىل كتابنا ..دعنا من كتاب املسلمني: قلت
فهو ال حيمل أي وعد حبفظ ما  ..مما ينقضي دونه العجب أن كتابنا املقدس نفسه حيوي هذه احلقيقة: قال

وهذا ما أتاح هلم أن يتالعبوا  ..بل هو خيرب أن حفظ ما فيه كان موكوال لناس معينني  ذوي أنساب معينة ..فيه
  .به كما يشاءون

  .سوف آتيك بشهادات كثرية تثبت ما أقول ..انتظر
: ٣١(تثنيـة  امسع ما يقول سفر ال: وقال ..ومحل نسخة من الكتاب املقدس ..ذهب إىل رف من الرفوف

٢٩-٢٥ (:) بالر دهع وتابي تلامح نيى الالوِيوسم رذُوا(: أَمخ  وتابانِبِ تبِج وهعضذَا وه اةروالت ابتك
كُمليداً عاهش اكنكُونَ هيل كُمإِهل بالر دهةَ. علبالص كُمرِقَابو كُمدرمت ارِفا عي أَنَألن .  ـيح دعا بأَنذَا ووه

اجمعوا إِيلَّ كُل شيوخِ أَسـباطكُم وعرفَـاَءكُم   ! الرب فَكَم بِاحلَرِي بعد موتي معكُم اليوم قَد صرتم تقَاوِمونَ
ضاَألراَء ومهِمِ السليع هِدأُشو اتمالكَل هذبِه هِمعامسي مف قطونَ   . َألنفِْسـدي تتـوم دعب كُمأَن ارِفي عَألن

أَمام الـرب حتـى   يغونَ عنِ الطَّرِيقِ الذي أَوصيتكُم بِه ويصيبكُم الشر في آخرِ اَأليامِ َألنكُم تعملُونَ الشر وتزِ
يكُمدالِ أَيمبِأَع يظُوهغت(  

  كيف ترى موسى، وهو يردد هذا الكالم؟:مث أغلق الكتاب، وقال
وهو يف نفس الوقت خائف من تالعبهم بالرسالة الـيت   ..حزينا متأسفا على حال قومه كأين أراه: قلت

  .جاء ا، وباأللواح اليت أنزلت عليهم
بـل راحـوا    ..لقد غاب عنهم أربعني يوما فقط، ومع ذلك مل يصربوا على التغيري والتبديل ..أجل: قال

ن معهم إال أنه مل يكن ليفعل شيئا أمام ما جبلوا ومع أن هارون كا ..يعبدون العجل الذي صنعه هلم السامري
   ..عليه من مترد

ولكن امسع لقرآن املسلمني، فهو يصور هـذا التغـيري تصـويرا     ..١والقرآن يذكره  ..التوراة تذكر هذا
                                                

ا ومل ١« ):٧-٣٢/١(روج ولكن الفرق بينهما عظيم فالتوراة جتعل هارون هو الذي قام بدور السامري كما يف سفر اخل) ١(
الن هـذا  . وقالوا له قم اصنع لنا آهلة تسري امامنـا . رأى الشعب ان موسى ابطأ يف الرتول من اجلبل اجتمع الشعب على هرون

فقال هلم هرون انزعوا اقراط الذهب الـيت يف آذان نسـائكم    ٢. موسى الرجل الذي اصعدنا من ارض مصر ال نعلم ماذا اصابه
فاخذ ذلـك مـن ايـديهم     ٤. كل الشعب اقراط الذهب اليت يف آذام وأتوا ا اىل هرون فرتع ٣. وبنيكم وبناتكم وأتوين ا

فلما نظر هرون بىن مذحبا  ٥. فقالوا هذه آهلتك يا اسرائيل اليت اصعدتك من ارض مصر. وصوره باالزميل وصنعه عجال مسبوكا
وجلس الشـعب لالكـل   . قات وقدموا ذبائح سالمةفبكروا يف الغد واصعدوا حمر ٦. ونادى هرون وقال غدا عيد للرب. امامه

  » النه قد فسد شعبك الذي اصعدته من ارض مصر. فقال الرب ملوسى اذهب انزل ٧والشرب مث قاموا للّعب
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   ..مجيال
اطـب  اهللا خي) ٨٣ :طه(وما أَعجلَك عن قَومك يا موسى :بتدبر وخشوعفتح املصحف، وأخذ يقرأ 

  .طور عند املناجاةلموسى يف جبل ا
قَالَ هم أُولَاء علَـى أَثَـرِي وعجِلْـت إِلَيـك رب لترضـى       :ويذكر اهللا ما أجاب به موسى، فيقول

)٨٤:طه(.. فيجيبه اهللا:  رِيامالس ملَّهأَضو كدعن بم كما قَونفَت ا قَدقَالَ فَإِن ) وحينـذاك   ..)٨٥: طـه
فَرجع موسى إِلَى قَومه غَضبانَ أَسفاً قَالَ يـا   :امسع ..يرجع موسى إىل قومه غضبان أسفا على سرعة تغريهم

غَض كُملَيلَّ عحأَن ي مدتأَر أَم دهالْع كُملَيناً أَفَطَالَ عسداً حعو كُمبر كُمدعي مِ أَلَمنقَوم م    بلَفْتفَـأَخ كُـمبر
  ) ٨٦: طه(موعدي 

ما  :لكن كربياءهم وصالفتهم جعلتهم ال يبالون بغضب موسى، وال مبا يقولون، بل يردون عليه قائلني
كا فَكَذَلاهمِ فَقَذَفْنالْقَو ةن زِيناراً مزا أَولْنما حنلَكا ونلْكبِم كدعوا ملَفْنـالً   أَخجع ملَه جرفَأَخ رِيامأَلْقَى الس

 ِسيى فَنوسم إِلَهو كُمذَا إِلَهفَقَالُوا ه اروخ داً لَهسج)٨٨ـ  ٨٧: طه(  
  ؟فهل تتصور أم سيحفظون ما أئتمنوا عليه من كتاب ..هؤالء هم بنو إسرائيل

إنه يأمر  ..ول أن جيد حيلة حيفظ ا كتابه من التغيريوكأنه حيا ..إن أمل موسى يبدو جليا يف وصيته: قلت
ولكنـه يف   ..مث يأمر بقراءته على بين إسرائيل، لعل فيهم من حيفظه، ويورث حفظه ..حبفظه يف تابوت العهد

 (:لقد قال هلم ..بل يرى أن ذلك اليوم قريب جدا ..نفس الوقت يعلم أنه سيأيت اليوم الذي يغريون فيه كتام
َألن رالش كُميبصيو بِه كُمتيصي أَونِ الطَّرِيقِ الذونَ عزِيغتونَ وفِْسدي تتوم دعب كُمأَن ارِفـامِ  ي عرِ اَأليي آخف

يكُمدالِ أَيمبِأَع يظُوهغى تتح بالر امأَم رلُونَ الشمعت كُمَألن (   
امسع  ..فهو يعلم ما سيلحق كتابه ..بل إن موسى يردد هذه الوصية كثريا: دس، مث قالفتح الكتاب املق 
أَنـا   ال تزِيدوا على الكَالمِ الذي أَنا أُوصيكُم بِه وال تنقِّصوا منه لتحفَظُوا وصايا الرب إِهلكُم التـي  (:ما يقول

  ) ٢ /٤ :التثنية() أُوصيكُم بِها
   ..كل األنبياء حتدثوا عن هذا ..ليس موسى وحده من قال هذا: مت قليال، مث قالص

مل أرسـلهم وال أمـرم وال   .بالكذب يتنبأ األنبيـاء بـامسي  .فقال الرب يل (:النيب إرمياامسع ما يقول 
  )١٤:١٤ :إرميا( )برؤيا كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوم هم يتنبأون لكم.كلمتهم

وماذا تعملـون يف  .نبياء يتنبأون بالكذب والكهنة حتكم على أيديهم وشعيب هكذا أحباأل (:وهو يقول
  )٣١ :٥:إرميا() آخرا

ليست هناك أمة خلت من املتنبئني الكذبة حىت ما ذكرت عن املسلمني قد ظهـر   ..ولكن يا سيد: قلت
  .فيهم كثري من املتنبئني بعد حممد

  .ود، وطلحة، وغريهم كثريلقد ظهر فيهم مسيلمة، واألس ..نعم: قال
  فلم تشنع علينا؟: قلت
  آية ملسيلمة أو لألسود، أو لطلحة؟هل رأيت يف كتاب املسلمني سفرا أو سورة أو حىت : قال



 ١٦

  .حىت أن املسلمني يطلقون على مسيلمة لقب الكذاب ..ال: قلت
حاولوا أن خيترقـوا كـالم   نعم ظهر أدعياء  ..فكتام مل خيترق من األنبياء الكذبة ..وهذه ميزم: قال

  .نبيهم، ولكنه مل جيرؤ أحد على أن خيترق كتاب رم
أما وحي الرب فال تذكروه بعد الن كلمة كل إنسان  (:امسع إىل أرميا ..لكن بين إسرائيل اخترقوا اجلميع

  )٣٦ :٢٣ :إرميا( ) تكون وحيه إذ قد حرفتم كالم اإلله احلي رب اجلنود إهلنا
فـام جيعلـونكم   .قال رب اجلنود ال تسمعوا لكالم االنبياء الذين يتنبـأون لكـم   هكذا (:وهو يقول

  )١٦/ ٢٣ :إرميا () يتكلمون برؤيا قلبهم ال عن فم الرب.باطال
  )٢١/ ٢٣ :إرميا( ) تكلم معهم بل هم تنبأواأمل .نبياء بل هم جروارسل األأمل  (:وهو يقول

  ؟ !فكيف تصدقوم ..مجيعا ..قد تنجسواولو كانوا مجيعا  ..فمن هم هؤالء األنبياء؟
  )١١/ ٢٣ :إرميا() نبياء والكهنة تنجسوا مجيعا بل يف بييت وجدت شرهم يقول الربن األأل (:وهو يقول

نه إىل الكذب حوهلـا  إحقا  ..كيف تقولون حنن حكماء وشريعة الرب معنا (:وهو يصرح بكل أمل قائال
  )٨ :٨ :إرميا( ) قلم الكتبة الكاذب

إن إرميا هنا هو املتحـدث ال رمحـة اهللا اهلنـدي، وال     ..وقوع التحريف ترى هذا النص صرحيا يف أال
   ..إنه خيربنا باحلقيقة املرة اليت ال جنرؤ على التصريح ا ..ديدات

  .هو يقصد ذلك التحريف املعنوي الذي حلق الكتاب املقدس ..هو ال يقصد هذا ..يا صاحيب ..ال: قلت
هو يتحدث  ..هو يتحدث عن الكتبة، وال يتحدث عن املؤولني ..ه يتحدث عن أقالم الكتبةإن ..ال: قال

  .غريوها وبدلوها وحرفوها وحولوها إىل الكذبفهم الذين  ..الكتبة املختصني بالنقل والنسخعن 
 ألم من صـغريهم إىل  (:امسع إليه، وهو يقول ..وهو الرغبة ..بل هو يصرح بالسبب الذي ذكره القرآن

  )١٣ :٦:إرميا() كبريهم كل واحد مولع بالربح ومن النيب إىل الكاهن كل واحد يعمل بالكذب
علي كل افكارهم .اليوم كله حيرفون كالمي (:املزامريامسع ما جاء يف  ..ليس إرميا وحده الذي صرح به

  )٥ /٥٦:مزمور( ) بالشر
فيطلبون رؤيـا   ..ويكون خرب على خرب.ستايت مصيبة على مصيبة (:)٢٦ / ٧:حزقيال(وامسع ما جاء يف 

   )والشريعة تباد عن الكاهن واملشورة عن الشيوخ ..من النيب
قضية الباطل وللكتبة الذين يسجلون جورا ليصدوا الضـعفاء  أويل للذين يقضون  (:إشعياوامسع ما يقول 

  )٢-١/ ١٠:عياءإش( ) عن احلكم ويسلبوا حق بائسي شعيب لتكون االرامل غنيمتهم وينهبوا االيتام
إنه يتحدث عن بيع كتـاب اهللا   ..إن إشعيا يتحدث عن املطامع اليت جرت القضاة والكتبة إىل التحريف

  .بثمن خبس كما قال كتاب املسلمني
ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأيهم عن الـرب فتصـري    (:بل هو يصرح بذلك قطعا لكل تأويل، فيقول

هل حيسب اجلابل كـالطني حـىت يقـول     .يا لتحريفكم. نا ومن يعرفنااعماهلم يف الظلمة ويقولون من يبصر
  )١٦-١٥/ ٢٩ :إشعياء () و تقول اجلبلة عن جابلها مل يفهمأ .املصنوع عن صانعه مل يصنعين



 ١٧

ويل للبنني املتمردين يقول الرب حىت ام جيرون رأيا وليس مين ويسكبون سـكيبا ولـيس    (:وهو يقول
  ) ١/ ٣٠ :إشعياء( ) خطيئةبروحي ليزيدوا خطيئة على 



 ١٨

  حفظ الكتاب املقدسـ  ١
ولكين مع ذلك ال أستطيع أن أكتفي ا للداللة على وقوع التحريف، أنـا   ..مسعت هذه النصوص: قلت

  .وال يكفيين الكالم امل الذي قد يساء فهمه ..إنسان عاقل، ويغلب علي احلس
ولكين نسيت  ..؟أمل أقل لك بأن معرفة بيننا كانت ..فأنا مثلك متاما ..لن جتد عندي إال ما يرضيك: قال
   ..أين ومىت

  .لقد جعلت الكتاب املقدس مادة للبحث من هذه الناحية ..لقد دفعتين هذه النصوص للبحث
  فماذا وجدت؟: قلت
  .ثالثة أنواع من التحريف، ال يصيب واحد منها كتابا إال رفع الثقة عنه: قال

  فما هي؟: قلت
  .والنقصان، والتبديل الزيادة،: قال

  وهل حفظ كتاب املسلمني من هذه التحريفات؟: قلت
  .وسنبحث معا يف هذا الركن من املكتبة لترى بعينيك صدق ما رأيته ..أجل: قال
  



 ١٩

  الزيادة
  .وهو الزيادة ..فلنبدأ بأول التحريفات: قلت
الكتاب منسوب للنيب الـذي   ال يصح نسبة القدسية إىل كتاب إال إذا ثبت بالدليل القاطع أن هذا: قال
فلذلك يؤثر فيها كل تدخل بشري قد يغري ما  ..فالكتب املقدسة تستمد قدسيتها من نسبتها إىل اهللا ..جاء به

  .أراد اهللا أن يقوله لنا
  أمل يتحقق هذا يف كتبنا؟: قلت
ويـلٌ للَّـذين   فَ :لقد ذكرت لك أن كتاب املسلمني أشار إىل هذا النوع من التحريف، فقال ..ال: قال

هم مما كَتبت أَيديهِم وويـلٌ  يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عند اللَّه ليشتروا بِه ثَمناً قَليالً فَويلٌ لَ
  ) ٧٩: البقرة(لَهم مما يكِْسبونَ 

. الرب يقُولُ هذَا: وأُقَاوِم اَألنبِياَء الَّذين يسخرونَ أَلِْسنتهم قَائلني (:ك بقولهوهو ما أشار إليه إرميا قبل ذل
فَافختاسو يبِهِمبِي بِأَكَاذعش لِّنيضا مهونقُصيو ةبالَمٍ كَاذبِأَح نيئبنتالْم ا أُقَاوِما أَنهـا () هِميمــ   ٣١/ ٢٣ :إِر

٣٢(  
أنا ال تكفي إلقنـاعي   ..فلنحاول التأكد من هذا ..إن رفوف املكتبة متتلئ بنسخ الكتاب املقدس: قلت

  .األحكام العامة
    ..لكن أين ..لقد أخربتك أين أعرفك ..أنا مثلك متاما: قال

  .كال القسمنيالعهد القدمي، والعهد اجلديد، فهل دخل التحريف بالزيادة : الكتاب املقدس قسمان: قلت
  العهد القدمي

   ..ولنبدأ القصة من أوهلا ..ولنبدأ بالعهد القدمي ..أجل: قال
  .فلن يفهم آخر القصة إال مبعرفة أوهلا ..أجل: قلت

  :التوراةـ  ١
وكان ينبغي أن حيفظها مجيع بين إسـرائيل   ..لقد نزلت التوراة على موسى. .فلنبدأ بالسند من أوله: قال

  .ذلك بالتواتر كما حفظ مجيع املسلمني قرآم، ونقلوه إلينا بالتواتر لتنقل إلينا بعد
  أمل حيصل ذلك؟: قلت
  . يسلم موسى التوراة إىل بين إسرائيلمل ..ال: قال

  مل؟: قلت
جاء يف سفر التثنية أن موسى قال لقد ذكرنا ما  ..من اختالفهم من بعده يف تأويلهالقد كان خياف : قال

عهد الرب إهلكم ليكون هناك شاهداً عليكم  ا كتاب التوراة هذا، وضعوه جبانب التابوتخذو (:لبين إسرائيل
هو ذا أنا بعد حي معكم اليوم قد صرمت تقاومون الرب فكم باحلري ، ألين أنا عارف بتمردكم ورقابكم الصلبة

  )٢٤:٣١:سفر التثنية ()بعد مويت



 ٢٠

  فمن تكفل حبفظ التوراة من بين إسرائيل؟: قلت
سـفر  (، كمـا يف  ١عهـد الـرب    تـابوت  وحامل فهم، إىل كهنة بين الويقد سلمها موسى ل: قال

  )٩/٣١:التثنية
  فهل حافظ بنو الوي على الثقة اليت وضعها موسى فيهم؟: قلت
املؤرخون أن التوراة ظلت صحيحة يف أيدي اليهود مل يغريوا منها حرفاً واحداً إىل زمن األسر يؤكد : قال

م تقريباً فقام بدك أسوار القـدس وأحـرق املدينـة    .ق ٥٨٨عام  م نبوخذنصر ملك بابلالبابلي عندما حار
وسائر الكهنة فقتلهم، مث سىب اليهود مجيعاً إىل بابل مقيدين  ،وتتبع اهلارونيني ،واهليكل بعد أن أخذ منه التابوت

  .ومل يترك فيها إال شرذمة قليلة ،بالسالسل
  .وسائر أسفار العهد القدمي اليت كانت مصنفة ويف هذه احلادثة انعدمت التوراة

قتل مجيع اهلارونيني الـذين كـانوا   لقد  ..فنحن واليهود نقر بذلك ..ال تستغرب: رأى استغرايب، فقال
 ،ومل تكن التوراة حمفوظة على ألسنة بين إسرائيل، فضاعت واندثرت كما انـدثرت أمتـهم   ،حيفظون التوراة

واستمر هذا النفـي إىل   ،فذابوا بني تلك الشعوب وعبدوا آهلتهم، وما حوهلا والفرات ةوتشتت بني ري دجل
  .فأعادوا بناء املدينة واهليكل ،م، مث عاد كثري منهم إىل فلسطني.ق٥٨٣عام 

  ماذا حصل للتوراة؟ هل استعادوها؟ ..ال يهمنا اهليكل وال املدينة: قلت
، وكان أول ما اهتموا به هو ه من الكتبة الالوينيومعه مجاع ،م عاد عزرا إىل القدس.ق٤٥٨عام يف : قال

  .كتابة التوراة
  وقد ضاعت؟ ..كيف: قلت
ومن الفصول اليت حيفظها الكهنة  ،فجمع من حمفوظاته، عزرا جبمع أسفار التوراة مرةً أخرىلقد قام : قال

عموا أن النور علـى األرض إىل  غاية املبالغة، وز هما لفق منه هذه التوراة اليت بأيديهم، ولذلك بالغوا يف تعظيم
  .اآلن يظهر على قربه

  أي النسخة األصلية من التوراة؟ ..التوراة اليت كتبها موسىو: قلت
  .أثرأي مل يعد هلا : قال

  فأين ذهبت؟: قلت
  .٢له أحد جواباال جيد  ذا ماه: قال

  ا األصلية؟أليس من املمكن أن يكون عزرا والكتبة قد أعادوا التوراة كما هي بنسخته: قلت
 ..ولكين ببحث بسيط يعتمد على احلس وحده عرفت استحالة ذلـك  ..لقد وضعت هذا االحتمال: قال

                                                
التابوت من أقدس مقدسات بين إسرائيل، وهو صندوق من اخلشب يزعمون أن اهللا أمرهم بصنعه على هيئـة خاصـة،     )١(

وهـي حجـرة صـغرية،    ) قدس األقداس( بيت املقدس جعله فيما يسمونه الم، وملا بىن سليمان وكانوا يستقبلونه يف ص
سعود اخللـف  /دراسات يف األديان د.وقد ذهبت مجيع هذه املقدسات بعد تدمري اهليكل زمن غزو خبتنصر، يستقبلوا يف الصالة

  .٧١ص
  ).٧٣(سعود اخللف ص/دراسات يف األديان د)٢(



 ٢١

  .لقد تضخمت التوراة كثريا مقارنة بالتوراة اليت أنزلت علي موسى
 ٣٧٩متـأل   فهي ..أسفارها اخلمسةهذه هي التوراة ب ..انظر: أخذ نسخة من التوراة كانت جبانبه، وقال

  .روف الصغريةصفحة باحل
  وما يف ذلك؟: قلت
  .صفحات النسخة األصلية من التوراة مل جند هذا العددعدد لو ذهبنا نبحث عن : قال

  لقد ذكرت أا ضاعت، فكيف عرفت عدد صفحاا؟: قلت
أن موسـى  ، ) ١٢ :٢٤ (يذكر سفر اخلروج  ..فقد ورد يف صفتها ما يبني حجمها ..ذلك يسري: قال

اصعد إِلَى الْجبلِ وامكُثْ  :وقَالَ الرب لموسى (:وهذا نص ما ورد، وبة على لوحني من حجرتلقي التوراة مكت
ما لَههلَقِّنترِ لجيِ الْححلَى لَوا عهتبي كَتالَّت عائرالشا وايصالْو كيطُألع اكنه (   

ثُم نزلَ موسى وانحدر من اجلَبلِ حامالً في يـده لَـوحيِ    (:) ١٥ :٣٢ (ويذكر سفر اخلروج أيضاً يف 
ةادهالش ،لَيةَ عابتالْك قَشننِ ويحاللَّو عنص كَانَ اُهللا قَدا، ومهنكُلٍّ م يهجلَى وةٌ عابتك تشقن قَداوهِم(  

وكَتبنا لَه في الْأَلْواحِ من كُلِّ شيٍء موعظَةً وتفْصيالً  :ورد فيهوقد نص كتاب املسلمني على هذا، فقد 
نيقالْفَاس ارد أُرِيكُما سنِهسذُوا بِأَحأْخي كمقَو رأْمو ةا بِقُوذْهٍء فَخيكُلِّ شل)١٤٥:ألعراف(  

غَضبانَ أَسفاً قَالَ بِئْسما خلَفْتمونِي من بعدي أَعجِلْتم أَمر ربكُم  ولَما رجع موسى إِلَى قَومه :وورد فيه
كَادفُونِي وعضتاس مإِنَّ الْقَو أُم نقَالَ اب هإِلَي هرجي يهأْسِ أَخذَ بِرأَخو احأَلْقَى الْأَلْوو  بِـي تمشنِي فَال تلُونقْتوا ي

نيممِ الظَّالالْقَو علْنِي معجال تاَء ودالْأَع)١٥٠:ألعراف(  
حبيث ميـأل  ، من العظم واالتساعاللذان كتبت عليهما التوراة ال مانع عقالً من أن يكون اللوحان : قلت

  .صفحة من الورق كما نراها اآلن ٣٧٩املسطر عليها 
ني حتدد حجم اللوحني بالتابوت الذي أمر اهللا موسى أن ولكن التوراة نفسها تدفع هذا االحتمال ح: قال

تابوتاً من خشب طولـه ذراعـان    (:) ١٦، ١٠ :٢٥ (فقد جاء يف سفر اخلروج ، يصنعه وحيفظ فيه التوراة
   )ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف، وتضع يف التابوت الشهادة اليت أعطيك 

بلغت حروفه حداً من الصغر، حبيث إذا نقلت كلماتـه  ، لوحنيما كتب على الأال ميكن أن يكون : قلت
يكتب يف صفحة واحدة ال تزيد كتاب املسلمني نحن نرى اآلن القرآن ف ..مألت صفحات عديدة، على الورق

  .كثرياً عن ذراع يف ذراع
تابتـها  التوراة نفسها تدفع هذا االحتمال حني حتدد لنا الزمن الذي يستغرقه كولكن  ..ميكن ذلك: قال

وأا ال تزيد عن كلمات ال متأل أكثر مـن بضـع   ، وقراءا، حبيث ال يبقى لدينا أدىن شك يف تقدير حجمها
وكَتب موسى كَلمات هذه التوراة وسلَّمها للْكَهنة بنِـي الَوِي   (:)٩ :٣١(يقول كاتب سفر التثنية ..ورقات

الر دهع وتابي تلاميلَحائرنِي إِسوخِ بيرِ شائإِلَى سو الً. بى قَائوسم مهرأَمي  (:وف ،اتونعِ السبامِ الستي خف
بلْعل نيييلائراِإلس يعمج عمتجا يمدنظَالِّ عالْم يدي عف ،ونيالد ناِء مراِإلب ةنس اديعامأَم ةـي  ادف إِلَهِكُم بالر م

 هِمعامسي مف اةروالت هذه وصصلُونَ نتت ،هارتخي يعِ الَّذضوالْم(   
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حني يذكر أن يشوع نقش نسخة من التوراة علـى  ، الزمن بدقة أكثر ) ٨:٣٢ (وحيدد لنا سفر يشوع 
وبعد ذلك قـرأ   .ى احلجارة نسخة توراة موسىوكتب هناك عل (:احلجر وتالها على الشعب يف جلسة واحدة

حسب كل ما كتب يف سفر التوراة مل تكن كلمة من كل ما أمر به موسى ، الربكة واللعنة، مجيع كالم التوراة
   )مل يقرأها يشوع قدام كل مجاعة إسرائيل 

موع هو ما وأن ا، أخرى األيس من اجلائز أن يكون موسى قد تلقى مع اللوحني نصوص ..ولكن: قلت
  ؟يطلق عليه التوراة

أن  ) ٩ :٨ (سفر امللـوك األول  لكين وجدت نصوصا تنفيه، فقد ورد يف  ..وضعت هذا االحتمال: قال
ولَم يكُن في التابوت  (:، وهذا نصهمل يكن فيه سوى اللوحني، سليمان حني نقل التابوت إىل املعبد الذي بناه

ذَينِ وضعهما موسى في حورِيب حني عاهد الرب أَبناَء إِسرائيلَ بعد خروجِهِم من ديارِ سوى لَوحيِ الْحجرِ اللَّ
رصم (   

  فقد استدللت باحلجم إذن على الزيادات اليت حصلت يف التوراة؟: قلت
تعني لنا على لسان موسى قبل  التوراةف ..بل حبجم املضمون أيضا ..ليس باحلجم احلسي وحده ..ال: قال

اموته مضموا ، عبارة عن الوصايا العشر ا، وأودعا موسى مجيع إسـرائيل  (:فقط ما كتب يف اللوحنيوأ، 
 ،مسع يا إسرائيل الفرائض واألحكام اليت أتكلم ا يف مسامعكم اليوم وتعلموها واحترزوا لتعملوهاا: وقال هلم

ال ، ال يكن لك آهلة أخرى أمـامي ، أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية أنا هو الرب إهلك الذي :فقال
ال تقتل، وال تزن، وال تسرق، وال تشهد علـى   ..ال تنطق باسم الرب إهلك باطالً ..تصنع لك متثاالً منحوتاً

محاره وال قريبك زور، وال تشته امرأة قريبك، وال تشته بيت قريبك وال حقله وال عبده وال أمته وال ثوره وال 
كل ما لقريبك، هذه الكلمات كلم ا الرب كل مجاعتكم يف اجلبل من وسط النار والسـحاب والضـباب   

  )٢٢، ١: ٥:تثنية()وكتبها على لوحني من حجر وأعطاين إياها  ،وصوت عظيم ومل يزد
 ..ءمن الصعب إقناعك بشـي  ..أنت مثلي ..حيق لك ذلك ..أعلم أنك مل تقتنع بعد: رأى صميت، فقال

  .ومع ذلك فسأذكر لك ما ال ميكنك دفعه
 ..أرأيت لو أن مؤلفا من القرن العاشر ألف كتابا يتحدث فيه عن أحداث القرن احلادي عشـر  ..أجبين

  .هل جتزم بتصديق نسبة الكتاب إىل صاحبه
  .وال أظن عاقال ميكن أن يصدق نسبة هذا الكتاب إىل صاحبه ..ال: قلت
 ..ذكر أحداثاً حصلت بعد وفاة موسى يف سيناءإا ـ بكل أسف ـ ت   ..راةالتوفقد حصل هذا يف : قال

   ..امسع
وأكل بنو إسرائيل املن أربعني سنة، حىت جاءوا إىل أرض عامرة، أكلوا املن حىت  (:فتح التوراة، وأخذ يقرأ

  ) ١٦/٣٥ :خروج()جاءوا إىل أرض كنعان 
  أتدري مىت جاءوا إىل أرض كنعان؟

، فقـد جـاء   سفر يشوع، وقد أشار إىل ذلك حني دخلوا األرض املقدسةفاة موسى بعد و ..أجل: قلت
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وانقطع املن يف الغـد عنـد   . .وأكلوا من غلة األرض، يف عربات أرحيا. .فحل بنو إسرائيل يف اجللجال (:فيه
  )١٢ - ٥/١٠يشوع ( )أكلهم من غلة األرض 

  ؟فكيف يتحدث موسى عن أمر حدث بعد وفاته: قال
  ؟إخباراً بالغيبمن املمكن أن يكون  أليس: قلت
وأنـت تعـرف صـيغ     ..لقد جاء بصيغة اخلرب املاضي، وهي بصيغ التأريخ ال بصيغ النبوءات ..ال: قال

  .النبوءات يف الكتاب املقدس
قد كتبه بعد جالء بين يشعرك أنه كاتبه ، فإن سفر العددامسع ما جاء يف  ..ليس ذلك فقط: صمت، فقال

وجدوا رجالً حيتطب يف ، وملا كان بنو إسرائيل يف الربية (:يقولهو ة سيناء ودخوهلم فلسطني فإسرائيل من بري
قد مات يف الربية قبل دخـول  كان موسى مع أن  ..فالكاتب ليس يف الربية حتماً) ١٥/٣٢العدد ( )السبت 

  .األرض املقدسة
إسرائيل بأرض مرياثهم اليت أعطـاهم  وسكنوا مكام كما فعل  (:امسع ما ورد يف التثنية ..ليس هذا فقط

  ) ٢/١٢ :التثنية( ) الرب
أن الكاتب قد أدرك دخول بين إسرائيل األرض املقدسة، وهو ما حصل بعـد وفـاة   أال يدل هذا على 

  ؟موسى
اجتاز أبـرام يف األرض   (:ـموسى  يكون كاتبه املفترض أن وامسع ما جاء يف سفر التكوين ـ الذي من 

  ) ٦ - ١٢/٥التكوين ( ) )فلسطني(وكان الكنعانيون حينئذ يف األرض . بلّوطة مورة إىل مكان شكيم إىل
وذلك ـ حتمـا ـ    أدرك خروج الكنعانيني من األرض بعد دخول بين إسرائيل، قد الكاتب أال ترى أن 

  ؟ليس موسى
 ١٣/٧ن التكـوي () وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنني يف األرض (:وامسع ما يقول نفس السفر

  )  ٣٦/٣١التكوين () وهؤالء هم امللوك الذين ملكوا يف أرض أدوم قبلما ملك ملك لبين إسرائيل (:وامسع ..)
عهد امللكيـة  بل يتحدث عن  ..ال يتحدث عن دخول بني إسرائيل األرض املقدسة، فحسب فالكاتب 

  .الذي كان بعد موسى بأربعة قرون
  .مسعت كاتبا خيرب عن وفاته واحملل الذي دفن فيه هل: التفت إيل، فرآين صامتا، فقال

   ..وهي أن يكون قد كتب كتابه بعد وفاته ..ميكن أن يكون ذلك يف حالة واحدة: قلت
فمات هناك  (:، واليت يفترض أن يكون كاتبها هو موسىيف أسفار موسىالذي ورد اخلرب فامسع هذا : قال

ومل ، دفنه يف اجلواء يف أرض مؤاب مقابل بيت فغـور و، موسى عبد الرب يف أرض مؤاب حسب قول الرب
ومل تكل عينـه وال ذهبـت   ، وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حني مات، يعرف إنسان قربه إىل هذا اليوم

 ٨ - ٣٤/٥التثنية ()فكملت أيام بكاء مناحة موسى، فبكى بنو إسرائيل يف عربات مؤاب ثالثني يوماً، نضارته
(  

وليست هناك  ..فهو ال خيرب عن املستقبل ..إنه ليس نبوءة ..؟عن املاضي البعيديتحدث أال ترى أن النص 
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  .أي داللة على ذلك
لو جاءك رجل مبخطوطة تتحدث  ..أجبين: كان ينظر إيل، ويتفرس يف مدى تأثري أدلته على وجهي، قال

وصف التلفزيون فيها دليال على  أم جتعل ..هل تراك تصدقه ..إا من القرن العاشر: وقال لك ..عن التلفزيون
  .أا خمطوطة مزورة

إال إذا أثبت يل بالسند الصحيح، أو بالدليل العلمي القوي أا مـن القـرن    ..بل أعتربها مزورة: قلت
  .نبوءة ال خربا هاوحينذاك أعترب ..العاشر

ال يف القرن  ،ت يف قرنكبل كان يف املخطوطة ما يدل على أا كتب ..فإذا مل يأتك بأي من ااألمرين: قال
  .العاشر

  .حينذاك ال يبقى إال أن أواجهه باجلقيقة، وهي أن املخطوطة مزورة: قلت
أمساء كثرية ملسميات مل يعرفها بنـو إسـرائيل إال بعـد    فقد ذكرت  ..هذا نفسه ما حدث للتوراة: قال

  .لة على ذلكوسأضرب لك أمث ..موسى، ومل تسم ذه األمساء إال بعد قرون من وفاة موسى
اسـم   وهذا) ٣٥/٢١:التكوين( )مث رحل إسرائيل ونصب خيمته وراء جمدل عدر(:جاء يف سفر التكوين

  .ملنارة يف هيكل سليمان بنيت بعد موسى بأربعمائة سنة
مسيت ذا االسم يف عهد القضاة، أي مع أا ) ١٤/١٤التكوين ()وتبعهم إىل دان  (:وجاء يف نفس السفر

ودعوا اسـم املدينـة دان،    ..وجاءوا إىل اليش (:سفر القضاةكما ورد يف يربو على مائة سنة، بعد موسى مبا 
  )٢٩ - ١٨/٢٧ :القضاة()باسم دان أبيهم 

ألين قـد سـرقت مـن أرض العـربانيني      (:، فقـد ذكـر فيـه   التكوينسفر ما جاء يف ومثل ذلك 
  . سى، إذ مل يدخل العربانيون بعدذا االسم يف عهد مومل تسم فلسطني مع أن ، )٤٠/١٥:التكوين()

، ومل تسم ) ٣٥/٢٧التكوين ( )وجاء يعقوب إىل إسحاق أبيه إىل ممرا قرية أربع اليت هي حربون (:ومثله
وأعطى حربون ، فباركه يشوع (:، كما ورد يف سفر يشوعاخلليل ذا االسم إال يف عهد يشوع، وهي حربون
  )١٥ - ١٤/١٣ :يشوع( ) لرجل األعظم يف العناقينيواسم حربون قبالً قرية أربع، ا ..لكالب

وقد تظن أن هناك أجوبة على مـا طرحتـه مـن     ..قد تتهمين يف حبثي: التفت إيل، فرآين صامتا، فقال
  .لدي شهادات كثرية على ما أقول ..ال ..إشكاالت

تـ ( اليهودي الغرناطي  احلرب، وهو ابن عزرالعل من أوهلا ما كتبه :  قام إىل املكتبة، وأخذ خمطوطا، وقال
لو كنت تعرف سر اإلثين  ..فيما وراء ر األردن (:ألغز مالحظته فقال يف شرحه لسفر التثنيةفقد ) م ١١٦٧
ها هوذا سريره،  ..سيوحي به على جبل اهللا ..وكان الكنعاين على األرض ..كتب موسى شريعته أيضاً. .عشر

   )حينئذ تعرف احلقيقة ، سرير من حديد
   ..مل يصرح بشيء ابن عزراولكن  :قلت
فسر اليهودي الناقد اسبينوزا وهلذا  ..ولكن إلغازه ال يشري إال إىل ذلك ..هو مل جيرؤ على التصريح: قال

قول ابن عزرا بأنه أراد بأن موسى مل يكتب التوراة ألن موسى مل يعرب النهر، مث سفر موسى قد نقش على اثين 
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يس حبجم التوراة، مث ال يصح أن تقول التوراة بأن موسى كتب التوراة، مث عشر حجراً خبط واضح، فحجمه ل
وأما جبل اهللا فسمي ، فهذا ال يكون إال بعد طردهم منها، كيف يذكر أن الكنعانيني كانوا حينئذ على األرض؟

أنـه  مبا يدل على ) ١٢-٣/١١(وسرير عوج احلديدي جاء ذكره يف التثنية ، ذا االسم بعد قرون من موسى
  .كتب بعده بزمن طويل

  .اللغز حال جيدا اسبينوزالقد حل : قلت
ألين نفسي  ..هو واضح لكل من تأمل ما قاله ابن عزرا ..اسبينوزالقد حللت اللغز قبل أن أرى حل : قال

  .كنت أستغرب مثل تلك النصوص
   ..هناك مجوع من املشككني ..ليس ابن عزرا وحده: سكت قليال، مث قال

القس نورتن بعدم صحة نسبة األسفار ملوسى صرح يف القرن التاسع عشر : آخر، وفتحه، وقالأخذ كتابا 
   )التوراة جعلية يقيناً، ليست من تصنيف موسى  (::فقال

م ١٩٧١صدرت عام واليت طبعة للكتاب املقدس باللغة االجنليزية هذه اليف مدخل : أخذ كتابا آخر، وقال
   )مؤلفه موسى على األغلب ( :اق األسفار مبوسى فقالواسجل حمررو الطبعة تشككاً يف إلص

 ..م١٩٦٠صدرت عام اليت املطبعة الكاثوليكية طبعتها للكتاب املقدس هذه طبعة : أخذ كتابا آخر، وقال
ما من عامل كاثوليكي يف عصرنا يعتقد أن موسى ذاته كتب كل التوراة منذ قصـة   (:مدخلهاامسع ما جاء يف 
شرف على وضع النص الذي كتبه عديدون بعده، بل جيب القول بأن هناك ازديـاداً تـدرجيياً   اخلليقة، أو أنه أ

   )سببته مناسبات العصور التالية االجتماعية والدينية 
  ..انظر ..يف املدخل الفرنسي للكتاب املقدس ذلك جاء  ومثل

  .أراين املوضع الذي ورد فيه التصريح
والسيما ، العلم العصري (:امسع ماذا تقول ..رف القرن التاسع عشردائرة معاهذه : أخذ كتابا آخر، وقال

والتاريخ وعلم اللغات أن التوراة مل يكتبها موسى ، النقد األملاين قد أثبت بعد أحباث مستفيضة يف اآلثار القدمية
يف تأليفها على وألفوها على التعاقب معتمدين ، وإمنا هي من عمل أحبار مل يذكروا أمساءهم عليها، عليه السالم

    )روايات مساعية مسعوها قبل أسر بابل 
مجعت التوراة بعد موسـى   (:)اللغات السامية  (:نولدكه يف كتابه امسع ما يقول: أخذ كتابا آخر، وقال

بتسعمائة سنة، واستغرق تأليفها ومجعها زمناً متطاوالً تعرضت حياله للزيادة والنقص، وإنه من العسري أن جنـد  
  .)املة يف التوراة مما جاء به موسىكلمة متك

كنـت   ..أعرف أنك تقف منه موقفا سـلبيا  ..ال بأس ..جاروديأنت تعرف : أخذ كتابا آخر، وقال
ليس هناك عامل  (:)إسرائيل والصهيونية السياسية  (يف كتابه امسع ما يقول  ..لكن العلم يقتضي احلياد ..مثلك

وهذه ، أقدم نصوص التوراة قد ألف وكتب على األكثر يف عهد سليمانمن علماء التوراة وتفسريها ال يقر بأن 
وإذا التزمنا مبعايري املوضوعية التارخيية كان علينا اإلقرار بأن هـذه  ، النصوص ليست إال جتميعاً لروايات شفهية

ن اإللياذة م -باملعىن الدقيق للكلمة  -الروايات اليت تتحدث عن مالحم مرت عليها قرون ليست أكثر تارخيية 
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   ) أو الرامايانا
هذه األسفار اخلمسة من كالم موسى ترى بعد ذلك أن  فهل: التفت إيل، فرآين مستغرقا يف دهشيت، فقال

  اهللا؟ كالم أو 
  :أسفار األنبياءـ  ٢

  .ولكن الكتاب املقدس، أو العهد القدمي منه ليس توراة موسى فحسب: قلت
كل واحد منها من الدالئل ما يشري إىل أن تلك األسـفار بـني   لقد حبثت فيها مجيعا، فوجدت يف : قال
  : احتمالني

  .إما أن األنبياء مل يكتبوها إطالقا
  .وإما أم كتبوها، ولكن حتريفات كثرية دخلت عليها

  كيف عرفت ذلك؟: قلت
قراءة إن  ..سفر يشوعولنبدأ ب ..خذ نسخة من العهد القدمي، وافتحها ..سنبحث هذا مع بعضنا هنا: قال

افتح  ..متأنية هلذا السفر تكشف عن تأخر تاريخ كتابته عن يشوع بسنني طويلة فقد جاء فيه خرب موت يشوع
  .واقرأ علي) ٣٠ـ٢٩:٢٤ :يشوع(

فدفنوه  ،مات يشوع بن نون عبد الرب ابن مائة وعشر سنني (:فتحت يف املوضع الذي حددت، وقرأت
   )يف ختم ملكه 

  يخ وفاته، بل احملل الذي دفن فيه؟رؤلفه فيه تاهل رأيت كتابا يذكر م: قال
 ..كتعظيم بين إسرائيل له بعد موته ،أحداثاً بعد موتهيذكر السفر بل إن  ..ليس ذلك فقط: صمت، فقال

  ) ٣١:٢٤يشوع (انظر 
  ) ٢٧:٦، ٣٥:٨انظر (السفر برمته يتحدث عن يشوع بضمري الغائب ليس ذلك فقط، بل 
والـيت   ،عن الفترة اليت تلت يشـوع يتحدث السفر إن هذا  ..سفر القضاةوافتح  ..دعنا من سفر يشوع

  .وهي فترة مبكرة من تاريخ بين إسرائيل، سبقت امللكية
يف تلك األيام مل يكن ملـك يف   (:فقد جاء فيه ،ولكن السفر حيوى ما يدل على أنه كتب يف عهد امللوك

  ) ٦:١٧قضاة ( )ملك يف إسرائيل  ويف تلك األيام مل يكن (:وفيه)٢٥:٢١قضاة ( )إسرائيل 
إن سفر القضاة أعيدت كتابته وعدلت مرات كثرية قبل أن يصل إىل صـيغته   (:يقولاألب لوفيفر بل إن 

أنه ويظنون  ..بأنه ال يعلم كاتب السفر ونيعترفقومي وقومك و، ) وأن أحداثه التارخيية تعوزها الدقة، النهائية
  .صموئيل

لكن اجلـزء األول أو السـفر    ،للنيب صموئيلينسبان السفران هذان  ..والثاينسفرا صموئيل األول افتح 
  )  ١:٢٥) ١(صموئيل ( افتح ..األول يذكر وفاة صموئيل ودفنه

   )ودفنوه ، وندبوه، فمات صموئيل فاجتمع إسرائيل (:فتحت، وقرأت
  من الذي أكمل السفر وكتب الثاين؟: قال
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س الذي راجعه القسيس فانت السكرتري العام جلمعية الكتـاب  يقول منقحو الكتاب املقد: صمت، فقال
  .وحيتمل أن يكون عزرا هو الذي كتبه وراجعه، املقدس بنيويورك بأن مؤلف السفرين جمهول

 ،قد جاء يف وسط السفر ما يدل على أن مثة كاتباً آخر غري أيوب قد تدخل يف السفرل ..سفر أيوبافتح 
لكن مل ينته السفر حينذاك بل استمر  ..) ٣١ :٤٠أيوب ( )ت أقوال أيوب مت (:جتد ٣١ففي اية األصحاح 

وعاش أيوب بعد هذا مائة وأربعني سنة ورأى  (:ويف اية السفر ..بعده أحد عشر إصحاحاً حتدثت عن أيوب
  )١٧ـ٤٢: ١٦ :أيوب()مث مات أيوب شيخاً وشبعان األيام ، بنيه، وبين بنيه إىل أربعة أجيال

عدد املزامري مائة ومخسون مزموراً تنسب إىل مؤلفني خمتلفني، إذ ينسب لداود ثالثـة   ..ملزامريسفر اافتح 
وسبعون مزموراً، وملوسى مزمور واحد، وألساف أحد عشر مزموراً، ولبين قورح أحد عشر مزموراً، ومزموران 

 ..فكيف وصفت بـالوحي؟  ..هاوآخر اليثان، وتسمى الباقي باملزامري اليتيمة اليت اليعرف من قائل، لسليمان
  وهل كان بنو قورح أيضاً أنبياء؟

املتأمل يف املزامري يدرك بوضوح كبري أن املزامري تعود للقرن السادس قبل امليالد وحتديداً إىل أيام السـيب  و
  .واقرأ علي، ) ٢ - ١: ٧٩( افتح  ..سنراها مجيعاوذلك يظهر من أمثلة متعددة ، البابلي

، وجنسوا هيكل قدسك، وجعلوا أورشليم أكوامـاً ، لهم إن األمم قد دخلوا مرياثكال (:فتحت، وقرأت
   )دفعوا جثث عبيدك طعاماً لطيور السماء 

  ) ٢ :١٤٧( اقرأ : قال
  )وجيرب كسرهم ، جيمع منفى إسرائيل يشفي املنكسري القلوب، الرب يبين أورشليم (:قرأت
  ) ١ :١٣٧( اقرأ : قال

ألنه هناك سألنا الذين سبونا كـالم   ..بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون ..لسناعلى أار بابل ج (:قرأت
   )رمنوا لنا من ترنيمات صهيون : ترنيمة، ومعذبونا سألونا فرحاً قائلني

  أترى أن هذه املزامري كتبت يف عهد داود؟: قال
  .تأخرت عن داود ماال يقل عن أربعة قرونأرى أا : قلت
  إليه إذن؟ فكيف تصح نسبتها: قال

السفر للنيب إشعيا يف القرن الثامن قبل امليالد، فقد عاصر امللـك عزيـا مث   هذا ينسب  ..سفر إشعياافتح 
يوثام مث أحاز مث حزقيا، ولكن السفر يتحدث عن الفترة املمتدة بني القرنني الثامن والسادس قبل املـيالد ممـا   

عيا، ومن أمثلة ذلك حديثه عن بابل الدولة العظيمة وتنبؤه أو كاتبني قد كتبوا ذلك بعد إش ايؤكد أن مثة كاتب
  .بإيارها

كما يتحدث  ..)١:٤٥ - ٢٨:٤٤(انظر  ..وأيضاً حديثه عن كورش الفارسي الذي رد اليهود من السيب
  .٦٦ - ٥٦عن رجوع املسبيني والشروع يف بناء اهليكل يف االصحاحات 

ن أن يكون الباب األربعون وما بعده حىت الباب السادس والستني ميك ال (:قال العامل األملاين أستاهلنوقد 
   )من تصنيف إشعيا 
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سفر ال تصح نسبته للنيب إرمياء إذ هو من عمل عدة مؤلفني بدليل تناقضـه يف  هذا ال ..سفر إرمياءافتح 
 ١٥ - ١١ :٣٧إرمياء (: انظر ..ذكر احلادثة الواحدة، ومن ذلك تناقضه يف طريقة القبض على إرمياء وسجنه

  ) ١٣ :٣٨و 
ودفعه لباروخ بـن نرييـا   ، فأخذ إرمياء درجاً آخر (:اعترافاً بزيادة لغري إرمياء ففيهحيمل السفر أن كما 

الكاتب، فكتب فيه عن فم إرميا، كل كالم السفر الذي أحرقه يهوياقيم ملك يهوذا بالنار، وزيد عليه أيضـاً  
ومع ذلـك يسـتمر    ..) ٥١ :٦٤( )إىل هنا كالم إرمياء (:خر، ويف موضع آ) ٣٦ :٣٣( )كالم كثري مثله 

  السفر، فمن أكمله؟
قد كتب يف ذلك الزمن البعيد الذي روي أنـه عـاش   هذا السفر ال ميكن أن يكون  ..سفر دانيالافتح 

م بل ال بد أن يكون هذا السفر  .ق ٥٣٨دانيال فيه أي عندما سقطت بابل يف يد امللك الفارسي كورش عام 
  .كتب بعد ذلك بثالثة قرون أو أربعةقد 

  كيف عرفت ذلك؟: قلت
يتضمن هذا السفر كلمات مقدونية مع أن اليهود يف األسر البابلي مل يكونوا قـد خـالطوا    :أوالً: قال
هذا السفر فيه وصف للكلدانيني ال يتسىن اإلتيان به لكاتب  :ثانياً ..وال حكت أمساعهم للغة اليونانية ،اليونان
اقتبس طرفاً من أقوال أرميا وحزقيال وزكريا مع أن هؤالء األنبياء متفرقون  :ثالثاً ..لى عصر االسكندرسابق ع
  .فأرميا بداية األسر وحزقيال يف وسطه وزكريا يف أواخر الدولة الفارسية، يف الزمن

  تفتقر إىل األسانيد اليت تثبت نسبتها ملؤلفيها؟ افهذه األسفار مجيع: قلت
وسأذكر لك بعض الشهادات املؤيدة  ..بل هو قول كل حمقق مدقق ..وليس هذا قويل فقط ..أجل: قال

  .هلذا
هنا بعض ما جاء يف الدراسة القيمة سأقرأ لك : قام وأخرج كتابا من رف من رفوف ذلك اجلناح، وقال

نية الفرنسية للكتـاب  واليت نقلتها الرهبانية اليسوعية من الترمجة املسكو، )مدخل إىل الكتاب املقدس (:املسماة
  .١املقدس

بل  ،أنه مكتبة :تكفي نظرة نلقيها على الفهرس لنرى ؟ما هو الكتاب املقدس (:فتح الكتاب، وأخذ يقرأ
، ذلك أا متتد على أكثر من عشرة قرون، وتنسب إىل عشرات املؤلفني املخـتلفني  ..جمموعة كتب خمتلفة جداً

وبعضها اآلخر باليونانية، وهي تنتمي إىل أشد الفنون األدبيـة   ،آلراميةعضها وضع بالعربية مع بعض املقاطع باب
   ) اختالفاً كالرواية التارخيية وجمموعة القوانني والصالة والقصيدة الشعرية والرسالة والقصة

أسفار الكتاب املقدس هي عمل مؤلفني وحمررين ظل عدد كـبري   (:قلب جمموعة صفحات، مث أخذ يقرأ
ذلك الشعب الـذي  ، ألن الشعب كان يساندهم، مل يكونوا منفردين_ على كل حال _ كنهم منهم جمهوالً ل

معظم عملهم مستوحى من تقاليد  .كانوا يقامسونه احلياة واهلموم واآلمال حىت يف األيام اليت كانوا يقاومونه فيها
وهي حتمل آثار ردود فعـل  . وقبل أن تتخذ كتبهم صيغتها النهائية انتشرت زمناً طويالً بني الشعب .اجلماعة

                                                
  .م، كتب الشريعة اخلمسة١٩٨٥انية اليسوعية، بريوت، دار املشرق، إصدار الرهب )١(
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. القراء يف شكل تنقيحات وتعليقات، وحىت يف شكل إعادة صياغة بعض النصوص إىل حد هام أو قليل األمهية
   )ال بل أحدث األسفار ما هي أحياناً إال تفسري وحتديث لكتب قدمية 

هذا الكالم قاله رجال  ..انومل يقله شيوعي يكره األدي ..هذا الكالم مل يقله مسلم: أغلق الكتاب، مث قال
اعترافاً صرحياً ال لبس فيه أن ومع ذلك، فهو يتضمن  ..ورجال دين يعتقدون أن هذا هو كتام املقدس ..دين

ليست من عند اهللا مباشـرة وال  ) الكتاب املقدس ( واملعروفة باسم ) العهد القدمي(هذه األسفار امعة باسم 
بل هي عمل مؤلفني وحمررين استلهموا أعماهلم من تقاليـد الشـعب وآالمـه     ،أوحى اهللا ا ألحد من أنبيائه

كـان القـراء   بـل   ..وليست ثابتة ،أي أا قابلة دوماً للتغيري، وكانت تلك الصياغات ديناميكية ..وأحالمه
  .بل ويقوم بعضهم بإعادة صياغتها مرة أخرى حبيث يغري النصوص السابقة ..ينقحوا ويعلقون عليها

مل يكن هناك حدود للكتابات  (:وتقول هذه الدراسة أيضاً: فتح الكتاب على موضع معلم عليه، وقالمث 
   )ألن اإلضافات كانت مستمرة والقائمة مفتوحة  ،املعترف ا لدى حاخامات اليهود باعتبارها وحياً من اهللا
دم تظهر يف روايـات هـذا   كثري من عالمات التق (:ويقول اآلباء اليسوعيون يف مقدمة الكتاب املقدس

الكتاب وشرائعه مما محل املفسرين من كاثوليك وغريهم على التنقيب عن أصل األسفار اخلمسة األديب فما من 
كما أنه ، عامل كاثوليكي يف عصرنا يعتقد أن موسى ذاته قد كتب كل البانتاتيك منذ قصة اخللق إىل قصة موته

النص الذي دونه كتبة عديدون يف غضون أربعني سنة بل جيب ال يكفي أن يقال أن موسى أشرف على وضع 
أنه يوجد ازدياد تدرجيي يف الشرائع املوسوية سببته مناسبات )  ١٩٤٨( القول مع جلنة الكتاب املقدس البابوية 

    ١)العصور التالية االجتماعية والدينية تقدم يظهر أيضاً يف الروايات التارخيية 
   ..هذا اعتراف خطري: قلت
   ..االعترافات كثرية جدا ..هذا غيض من فيض: قال

 (تقولـه دائـرة املعـارف األمريكيـة     سـأقرأ لـك مـا    : سار إىل رف آخر، وأخذ كتابا، وقـال 
ENCYLOPAEDIA AMERICANA (  تقولاجلزء الثالث_  ١٩٥٩طبعة ،:)    مل يصلنا أي نسـخة خبـط

فقد نقلتها إلينا أجيال عديدة مـن الكتبـة   ،  أيديناأما النصوص اليت بني، املؤلف األصلي لكتب العهد القدمي
والنساخ، ولدينا شواهد وفرية تبني أن الكتبة قد غريوا بقصد أو دون قصد منهم يف الوثائق واألسفار اليت كان 

  .عملهم الرئيسي هو كتابتها ونقلها
ينسخون الكلمة  كذلك حني كانوا ..وقد حدث التغيري دون قصد حني أخطأوا يف قراءة بعض الكلمات

  .أو السطر مرتني، وأحياناً ينسون كتابة كلمات بل فقرات بأكملها
فقد مارسوه مع فقرات كاملة حني كانوا يتصورون أا كتبـت   ،وأما تغريهم يف النص األصلي عن قصد

أو يضيفون علـى الـنص   ، كما كانوا حيذفون بعض الكلمات أو الفقرات، خطأ يف الصورة اليت بني أيديهم
  .األصلي فقرات توضيحية

وال يوجد سبب يدعو لالفتراض بأن أسفار العهد القدمي مل تتعرض لألنواع العادية من الفساد يف عمليـة  
                                                

  . ٤ / ١:الكتاب املقدس لآلباء اليسوعيني)١(
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   )النسخ، على األقل يف الفترة اليت سبقت اعتبارها أسفاراً مقدسة 
   ..هناك شهادات أخرى ..ليس هذا فقط

ال شـك أن   (:تقول) فساد النص ( ملسكونية حتت عنوان الترمجة الفرنسية اهذه : محل كتابا آخر، وقال
تقفز  :فعلى سبيل املثال، تفصل النص املسوري األول عن النص األصلي هناك عدداً من النصوص املشوهة اليت

واجلدير بالذكر أن  ..عني الناسخ من كلمة إىل كلمة تشبهها وترد بعد بضعة أسطر مهملة كل ما يفصل بينهما
ألتقياء أقدموا بإدخال تصحيحات الهوتية على حتسني بعض التعابري اليت كانت تبدو هلم معرضة بعض النساخ ا

   ١)لتفسري عقائدي خطر 
  :العهد اجلديد

  إن كل ما ذكرته مرتبط بالعهد القدمي، فهل أصاب العهد اجلديد ما أصاب العهد القدمي؟: قلت
  .منه يف العهد القدمي وعدم السند الصحيح يف العهد اجلديد أخطر ..أجل: قال

  عن العهد القدمي؟ األيس العهد اجلديد متأخر ..كيف ذلك؟: قلت
ولكن الظروف اليت مرت ا املسيحية يف بدايتها جعلت من اإلجنيل الواحد الذي جـاء بـه    ..نعم: قال

  .املسيح أناجيل عديدة، بل أضافت كتبا كثرية للعهد اجلديد
  العهد اجلديد؟فكيف نعرف مدى صحة أسانيد : قلت
لقد كان جهلنا بكتبة العهد القدمي هو الذي جعلنـا   ..إن ذلك يستدعي معرفة الكتبة الذين كتبوه: قال

   ..نشك يف كثري مما ورد فيه
  ولكن كتبة العهد اجلديد معروفون؟: قلت

  :ـ األناجيل ١
   ..مث عالقة الكتبة باملسيح ولنبدأ باألناجيل املعروفة لنعرف عالقتها بالكتبة، ..دعنا نسري رويدا: قال

  :إجنيل مىت
وأنت تقرأ الكتاب املقـدس،   ، أول إجنيل يطالعكفلنبدأ ب: وقال ..ض من مكانه، مث أخذ كتابا صغريا 

حياة املسيح ومواعظـه  ـ كسائر األناجيل ـ  يتكون من مثانية وعشرين إصحاحاً حتكي  وهو  ..إنه إجنيل مىت
  .ميالده حىت رحيلهمن 

أحد التالميذ اإلثىن عشر ، وهو مىتفقد كتبه  ..ا اإلجنيل من أهم األناجيل، وأقرا لعهد املسيحهذ: قلت
وهو لقربه مـن املسـيح ألـف     ..لليهود املتنصرين، م ٦٤ - ٣٧بني ما  هكتبوقد الذين اصطفاهم املسيح، 

  .٢العربانيةب

                                                
  .بريوت_ منشورات دار املشرق : كتب الشريعة اخلمسة)١(
  .السريانية أو اليونانيةيرى بعضهم أنه ألف ب)٢(
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  فهل النسخ اليت تعتمد اليوم من هذا اإلجنيل نسخ عربانية؟: قال
خمطوطـات  خطوطات املوجـودة  كل امل ..ال توجد أي نسخة عربانية من هذا اإلجنيل اليوم ..ال: قلت

  .يونانية
  .إذن ال حيق لك أن تفرح بقرب هذا اإلجنيل من عهد املسيح: قلت
  مل؟: قلت
 فنحن حتـت  ..وحنن ال نعرف املترجم ..ومل يبق إال الترمجة ..ألن األصل الذي كتبه يوحنا مفقود: قال

  .وليس لدينا األصل الذي نعرف به مدى صحة الترمجة ..فكيف ننسب كتابا مقدسا ملترجم ال نعرفه ..رمحته
  ؟فقد قيل بذلك ..أليس من احملتمل أن يكون مىت هو الذي ترمجه: قلت
أن الذي ترجم مىت من العربانية إىل اليونانية  ()م ٤٢٠( القديس جريوم فقد ذكر  ..وقيل غري ذلك: قال

  .كما قال بابياس ،بل لعل مترمجه أكثر من واحد ..)  معروفغري
إن مترجم مىت كان حاطب  (:عن عمل هذا املترجم اهول )حامي اإلجنيل (بـ وقد قال نورتن امللقب 

   ) والغلط ترمجه ،فما يف املنت من الصحيح ،ليل، ما كان مييز بني الرطب واليابس
األسـقف  ن وهو أسقف هرابوليسامسع شهادة  ..دات قديسنيإا شها ..ليست هذه شهادات مسلمني

قد كتب مىت األقوال بالعربانية، مث ترمجها كل واحد إىل اليونانية حسب استطاعته  (:حيث قال م١٥٥بابياس 
(   

  أراك بدأت تشكيكي يف هذا اإلجنيل انطالقا من ترمجته؟: قلت
 ..خاصة إن كان املترجم غـري أمـني   ..س ترمجتهمن أهم ما ميكن أن يؤثر يف الكتاب املقد ..أجل: قال

  .وهلذا كان احتفاظ الكتاب املقدس للمسلمني بلغته األصلية من أكرب دواعي إعجايب وثقيت
  ملاذا نسيء الظن؟ ..فلنحسن الظن باملترجم: قلت
  صلته باإلجنيل املنسوب إليه؟ولذلك رحت أحبث عن مىت، وعن  ..لقد خطر هذا على بايل: قال

   ..؟وملاذا تبحث عن مىت :قلت
لقـد   ..أنت مثلـي  ..بلى ..ألست مثلي يف هذا ..لقد ذكرت لك أين ال أتيقن إال بعد أن أشك: قال

  .ذكرت يل ذلك
وقـد تبـع   ، فهو أحد التالميذ االثىن عشر، وكان يعمل عشاراً يف كفر ناحوم ..إن مىت معروف: قلت

  .املسيح بعد ذلك
العهد اجلديد مـرتني يف  وقد ذكر يف ، م ٧٠رحل إىل احلبشة، وقتل فيها عام أنه تذكر املصادر التارخيية و
)  ٦/١٥، ولوقـا  ١٠/٣انظر مىت ( املسيح، وهو يف مكان عمله يف اجلباية اه أما املرة األوىل فعندما ناد، إجنيله

  ) ١٠/٣انظر مىت (والثانية يف سياق تعداده ألمساء التالميذ االثين عشر 
ومل )  ٥/٢٧، ولوقـا  ٢/١٥انظر مرقس ( العشار هو الوي بن حلفي ولوقا ذكرا أن مرقس ولكن : قال

   فمن نصدق؟ ..يذكرا مىت 
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  .مىت العشار هو الوي بن حلفيميكن أن نصدق اجلميع بأن نعترب : قلت
  وما أدلة ذلك؟: قال

باإلضافة  ..ولينسب إىل شخص جمه ..األناجيلوالذي هو أول  ..ال يعقل أن إجنيالً خطرياً كهذا: قلت
  .بابياس يف القرن الثاين امليالدي أن مىت قد مجع أقوال املسيحإىل هذا فقد ذكر 

فلذلك احتفظ  ..بأمانة ودقة حيتفظ بالسجالتواجلايب عادة  ..ومما زادين وثوقا يف هذا أن مىت كان جابيا
  .اإلجنيلي بأقوال املسيح بكل دقةهذا 

ن عند دراستنا املوضوعية إلجنيل مىت جند أنه ال ميكـن أن يكـون   ولك ..إشاراتك مجيلة ..ال بأس: قال
  .مؤلفه هو مىت حواري املسيح

  كيف ذلك؟: قلت
هل ميكن لتلميذ ترىب على يدي املسيح، وشاهد أحواله أن ينقل سرية حيـاة املسـيح    ..أجبين أوال: قال

  عمن مل يعرف املسيح، ومل يره، ومل يتأدب على يديه؟
  .صر أوىل من غريهاملعا ..ال: قلت
  .اإلجنيل أن كاتبه ليس مىت احلواريلقد الحظت من خالل دراسيت املوضوعية هلذا : قال

  ما تقول؟: قلت
عتمد يف إجنيلـه علـى إجنيـل    يمىت لقد رأيت كاتب هذا اإلجنيل الذي هو يف األصل  ..اصرب علي: قال

  .واالثين عشرفقرة من فقرات مرقس الستمائة ستمائة مرقس، فقد نقل من مرقس 
إن القديس مىت كان يقتبس  (:يقول ج ب فيلبس يف مقدمته إلجنيل مىتبل  ..وليست هذه مالحظيت فقط

   )وكان ينقحه حماوالً الوصول إىل تصور أحسن وأفضل هللا ، من إجنيل القديس مرقس
ا كان مـىت  ويضيف القس فهيم عزيز أن اعتماد مىت على مرقس حقيقة معروفة لدى مجيع الدارسني، فإذ

كيـف ألحـد    ؟فكيف ينقل عن مرقس الذي كان عمره عشر سنوات أيام دعوة املسيح ،هو كاتب اإلجنيل
  التالميذ اإلثين عشر أن ينقل عنه؟ 

   ..ما يؤكد هذه الشكوكإجنيل مىت فإن هناك يف  ..باإلضافة إىل هذا
ذكره بني التالميذ اإلثىن عشر، ومل إىل أنه الكاتب، فقد أي إشارة ذكر مىت العشار مرتني، ومل يشر لقد 

وفيما يسوع جمتاز هناك رأى إنساناً جالساً عنـد   (:مث ملا حتدث عن اتباعه للمسيح قال، جيعله أوالً وال آخراً
  )٩/٩ :مىت(  ) اتبعين فقام وتبعه: مكان اجلباية امسه مىت فقال له

   )رآين  ( ..)تبعته  ( )..قال يل (:هو الكاتب لقالفلو كان  ..استخدم أسلوب الغائبأال ترى أنه 
  .سأقرأ لك من الشهادات ما يثبت ما أقوله ..وليس هذا رأيي وحدي
هو يذكر يف  ..مفسر مىت وعميد كلية الالهوت بلينشفيلد، وهو جون فنتونهذا : أخذ كتابا قدميا، وقال

أنه كانت هناك بعض  (:من احملتمل يوجد دليل على أن مىت هو اسم التنصري لالوي، ويرى أنهكتابه هذا أنه ال 
الصالت بني مىت التلميذ والكنيسة اليت كتب من أجلها هذا اإلجنيل، وهلذا فإن مؤلف هذا اإلجنيل نسب عمله 
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إىل مؤسس تلك الكنيسة أو معلمها الذي كان امسه مىت، وحيتمل أن املبشر كاتب اإلجنيل قد اغتنم الفرصة اليت 
) مىت ( فربطها بذلك التلميذ اخلاص أحد اإلثين عشر ، الم على دعوة أحد التالميذأعطاه إياها مرقس عند الك

   )الذي وقره باعتباره رسول الكنيسة اليت يتبعها 
إن اإلجنيل املنسوب  (:يقول عن هذا اإلجنيلالقرن الرابع وهو من ، فاستس هذا : أخذ كتابا آخر، وقال

  )حياة املسيح(واألب ديدون يف كتابه ، يس وليمسالقدومثل ذلك  ..)إىل مىت ليس من تصنيفه 
، نسب التراث القدمي هذه البشارة إىل احلـواري مـىت   (:يقولج ب فيلبس هذا : أخذ كتابا آخر، وقال

   )ولكن معظم علماء اليوم يرفضون هذا الرأي 
   )إن هذا اإلجنيل كله كاذب  (:يقولد برونر وهذا : أخذ كتابا آخر، وقال

بل هـو  ، إن إجنيل مىت ليس من تأليف مىت احلواري (:يقولالربفسور هارنج هذا : ر، وقالأخذ كتابا آخ
   )ملؤلف جمهول أخفى شخصيته لغرض ما 

أما املؤلف، فاإلجنيل ال يذكر عنـه   (:يف مقدمة إجنيل مىت للكاثوليكامسع ما جاء :أخذ كتابا آخر، وقال
لكن البحث يف اإلجنيل ال يثبت ذلك الرأي أو يبطله على وجه شيئاً وتقاليد الكنيسة تنسبه إىل الرسول مىت، و

   )حاسم 
يف تفسريه عن كاتـب  امسع ما يقول  ..مفسر إلجنيل مىت، وهو جون فنتونهذا : أخذ كتابا آخر، وقال

   )إن ربط شخصيته كمؤلف ذا التلميذ إمنا هي بالتأكيد حمض خيال  (:مىت
  ؟مىتيكن هو فمن مؤلف إجنيل مىت إذن إذا مل : قلت
وقد حاولت أن أدرس املؤلف دراسة نفسية، وقد وجدت أنه ـ   ..سألته لنفسي ..هذا سؤال وجيه: قال

  .مسيحي يهودي يربط بني التوراة وحياة املسيحـ كما يظهر يف إجنيله 
يقطع احلبال اليت تربطه باليهوديـة مـع    (:يصل إىل نفس النتيجة، فهو يصفه بقولهكوملان وقد وجدت 

ويعترب بذلك من البعيدين عن ، صه على االستمرار يف خط العهد القدمي، فهو كاتب يهودي حيترم الناموسحر
هكذا ، فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس (:يقولفهو ، مدرسة بولس الذي ال حيترم الناموس
  .) ٥/١٩مىت ( )يدعى أصغر يف ملكوت السماوات 

 - ٨٥ويرجح فنتون أنه كتب يف حوايل الفترة من ، ان أنه عاش يف فلسطنييرجح كوملوانطالقا من هذا 
إن اجنيل مىت ألـف   (:وهو يقارب ما ذهب إليه الربفسور هارنج حني قال ..٧٠مىت مات سنةمع أن ، م١٠٥
   )م ١٠٠ - ٨٠بني 

  ؟كتب ومجع أقوال املسيحمن أن مىت بابياس ولكن ما تقول فيما ذكر : قلت
  .قصة كاملة عن املسيح وليس مجعاً ألقوالهإنه  ..ا تراه يف هذا اإلجنيل هو أقوال املسيحولكن هل م: قال

   ..وقد يكون إجنيل مىت احلقيقي من بينها ..فإن كثريا من األناجيل ضاعت ..زيادة على ذلك
تمـل أن  أليس من احمل ..األناجيل اليت رفضتها الكنيسة إجنيالً يسمى إجنيل مىتفإن من  ..زيادة على ذلك

  هذا؟عناه بقوله قد بابياس يكون 
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  :مرقس جنيلإ
   ..فلننتقل إىل إجنيل آخر: أعاد إجنيل مىت إىل حمله من الرفوف، وقال

  .األناجيل اليت تطالعنا يف العهد اجلديدوهو ثاين  ..مرقس جنيلهذا إ: أخذ كتابا آخر أصغر حجما، وقال
 ..يعتربه النقاد أصح إجنيل يتحدث عن حياة املسيح، وهلذا اجيلأقصر األن انظر إليه إنه: أراين إياه، مث قال

  .عنهنقل إجنيله مىت وقد عرفنا أم يذكرون أن  ..على أنه أول األناجيل تأليفاً ونجيمعبل هم يكادون 
بدء  (:فقرة فيه فأول ..هذا اإلجنيل هو الوحيد بني األناجيل املسمى بإجنيل املسيح: فتح أول صفحة، وقال

  ) ١/١مرقس ( )يل يسوع املسيح ابن اهللا إجن
حتكي قصة املسيح من لدن تعميده على يد يوحنا املعمـداين إىل  ، من ستة عشر إصحاحاًوهو يتكون من 

  .قيامة املسيح بعد قتله على الصليب
  .واعتباره كتابا مقدسا ..فيمكن االعتماد على اإلجنيل إذن: قلت
  مرقس؟أال تعرف من هو : قال

  .وال علم يل بتفاصيل حياته بعد ذلك ..م أنه ليس من احلوارينيأعل: قلت
حىت  ..إن املسلمني يتشددون كثريا يف الرواة ..هنا ترى الفرق عظيما بني أسانيد املسلمني وأسانيدنا: قال

ف فكي ..بل حىت الناقلني لألخبار والتواريخ ..بل أحاديث صحابة نبيهم ..الرواة الذين ينقلون أحاديث نبيهم
  بكتام املقدس؟

إن كل راو من رواة هذه النصوص املقدسة وغري املقدسة حيمل تراجم مفصلة عن حياته، مث حكما عليـه  
  .وهذا ما نفتقده حنن يف أهم مصادر ديننا ..بعد ذلك بالقبول أو الرفض

  فمن هو مرقس؟: قلت
ما جاء يف قاموس الكتاب املقـدس  ، واليت جيمعها مصادرناما رددته يف ترمجته على احملققون يتفق : قال

  .عنه، فهو امللقب مبرقس، وامسه يوحنا، وقد رافق برنابا وبولس يف رحلتهما، مث فارقهما، مث عاد ملرافقة بولس
  . على أنه كان مترمجاً لبطرس الذي له عالقة ذا اإلجنيلوهم يتفقون 

  . إلجنيل يف اإلسكندرية، وأنه قتل فيهاأول من نادى برسالة ا -أي مرقس  -ويذكر املؤرخ يوسيبوس أنه 
وبعضها ترى أنـه   ..يف رومافبعضها تذكر أنه كتبه  ..إجنيلهفيه كتب ومصادرنا ال تتفق على احملل الذي 

 ..م٧٥ ـ ٣٩بني عام  ـعلى اختالف يف هذه املصادر   ـأن كتابته متت  وهي ترى  ..اإلسكندريةكتبه يف 
على شهادة املؤرخ ايرينايوس الـذي  وهم يعتمدون يف ذلك  ..م٧٥ - ٤٤بني متت أن كتابته ورجح أكثرها 

سبينوزا أن هذا اإلجنيل كتب مرتني إحدامها اويرى  ..)إن مرقس كتب إجنيل بعد موت بطرس وبولس  (:قال
  .م والثانية بعده١٨٠قبل عام 

رقس ألف إجنيله مـن  إن م (:حني قال) م ١٤٠( وأقدم ذكر هلذا اإلجنيل ورد على لسان املؤرخ بابياس 
   )ذكريات نقلها إليه بطرس 

  . الرومانية أو الالتينيةالبعض أنه كتب باللغة ذكر يو، اليونانيةباللغة هذا اإلجنيل وقد كتب 
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  فهل هناك ما يستدعي الشك يف هذا اإلجنيل؟ ..لقد ذكرت ترمجته: قلت
  .ا كثرية تعترض الباحث املنصففإن شكوك ..إذا طبقنا املقاييس العلمية الدقيقة يف النقل: قال

  مثل ماذا؟: قلت
وبولس الذي تتلمذ عليـه   ..مرقس ليس من تالميذ املسيح، بل هو من تالميذ بولس وبطرس ..أوال: قال

بل كان أعدى أعداء املسيحيني، وللباحث املنصف معه مواقـف ال جمـال    ..مرقس مل يكن من تالميذ املسيح
املفسر نينهام مفسـر  لقد قال  ..لشهرة ما ميكننا من احلكم عليه وعلى روايتهومل يكن له من ا ..١لذكرها هنا

مل يوجد أحد ذا االسم عرف أنه كان على صلة وثيقة، وعالقة خاصة بيسوع، أو كانت لـه شـهرة    (:لوقا
   )خاصة يف الكنيسة األوىل 
إذ أصـبح مـرقس    :يقولاعتاد الشيخ يوحنا أن  (:)م ١٤٠( املؤرخ بابياس هو  ..بل قال مؤرخ آخر

ترمجاناً لبطرس دون بكل تدقيق كل ما تذكره، ومل يكن مع هذا بنفس الترتيب املضبوط ما رواه من أقـوال  
وأفعال يسوع املسيح، وذلك ألنه مل يسمع من السيد املسيح فضالً عن أنه مل يرافقه، ولكن بالتبعية كما قلت، 

وليس بعمل رواية وثيقة الصـلة  ، نيعسيح لتوائم حاجة املستمالتحق ببطرس الذي أخذ يصوغ تعاليم يسوع امل
   )بيسوع وعن يسوع ألحاديثه 

 من غري املؤكد صحة القول املأثور الذي حيدد مرقس كاتب اإلجنيـل  (:يقول مفسر مرقس دنيس نينهامو
بطرس األوىل  أو أنه مرقس املذكور يف رسالة ..) ٢٥، ١٢/١٢ :أعمال الرسل( بأنه يوحنا مرقس املذكور يف 

   ..أو أنه مرقس املذكور يف رسائل بولس. .) ٥/١٣( 
قد كان من عـادة الكنيسـة   ف ..فليس هناك أي مؤكدات على شخصية بطرس ..باإلضافة إىل هذا كله

األوىل أن تفترض مجيع األحداث اليت ترتبط باسم فرد ورد ذكره يف العهد اجلديد، إمنـا ترجـع مجيعهـا إىل    
عندما نتذكر أن اسم مرقس كان أكثر األمساء الالتينية شيوعاً يف اإلمرباطورية و ..االسم شخص واحد له هذا

  .الرومانية، فعندئذ نتحقق من مقدار الشك يف حتديد الشخصية يف هذه احلالة
  .أرى شكوكا كثرية تراودك حول هذا اإلجنيل: قلت
اب املقدس ـ يف أصله ـ هو كـالم اهللا    فالكت ..اإلجنيل يف األصل هو ما أنزل على املسيح ..أجل: قال

لكين مبطالعة هذا اإلجنيل أراه جمرد سرية للمسيح حتمل بعض أقواله، وهي بالتايل حتمل  ..الذي أنزل على عباده
  .أثرا لشخصية الكاتب، وما يتصوره عن املسيح ودين املسيح

آن، وتدعو اإلجنيل ألن يكون مثل أنت تقارن اإلجنيل بالقر ..أنت حتمل تصورا خاطئا لإلجنيل ..ال: قلت
ولكن اإلجنيـل ال يعـين    ..وكل ما فيه كالم اهللا ..القرآن ـ كما يدعي حممد ـ هو كالم اهللا  ،نعم ..القرآن
، البشارة بيسوع املسيحأن اإلجنيل هو أي  ،تعين البشارةـ كلمة ليست عربية  ـ وهي كلمة إجنيل  إن  ..ذلك

  .جيل اليت بني أيديناوهذه البشارة تتضمنها هذه األنا
فوجـدت مـا    ..وطالعت الكتاب املقدس بدقة ألعرف حقيقة اإلجنيل ..لقد حبثت يف هذه املسألة: قال

                                                
 .لسلسلةمن هذه ا) اهللا جل جالله(سنتحدث عنها بتفصيل يف رسالة ) ١(
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  .امسع من إجنيل مرقس نفسه ما الذي ورد فيه ..ذكرته لك
 ) فتوبوا وآمنـوا باالجنيـل  .ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت اهللا (:قلب بعض الصفحات، وقرأ

  )١٥/ ١:مرقس(
  هل يقصد حياته، أم أقواله؟ ..أي إجنيل يقصد ..املسيح يدعوهم هنا إىل اإلميان باإلجنيل

احلق أقول لكم حيثما يكرز ذا اإلجنيل يف كل العامل خيرب أيضا مبا فعلتـه   (:قلب صفحات أخرى، وقرأ
  .هو هنا يشري إىل شيء معروف يسميه اإلجنيل) ٩/ ١٤:مرقس () هذه تذكارا هلا

  )١٥/ ١٦.:مرقس ()وقال هلم اذهبوا إىل العامل امجع واكرزوا باالجنيل للخليقة كلها (:قرأمث 
  .فاملسيح يأمرهم بالتبشري بظهوره وأقواله ..ال أرى أن هذه النصوص تتعارض مع ما ذكرت لك: قلت
بواب اإلجنيل أال ترى أن أهم أ ..جنيل مل يكتمل بعد؟واإل ،كيف يقول توبوا وآمنوا باالجنيلولكن : قال

  عندنا هي صلب املسيح وقيامته؟
فأجاب  (:قال مرقس ..امسع ..سأقرأ لك من مرقس نفسه ما ينفي ما ذكرت ..ومع ذلك: سكت، فقال

احلق أقول لكم ليس احد ترك بيتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امرأة او اوالدا او حقـوال   :يسوع وقال
  )٢٩ /١٠ :مرقس() الجلي والجل اإلجنيل

أال يدلك هذا على أنه كان هناك إجنيل بالفعل يف زمـن   ..أال ترى املسيح يفرق بني نفسه وبني اإلجنيل
  املسيح؟

بل إين أرى أن اتفاق اجلميع على وضع كتب يتفقون على تسميتها اإلجنيل دليل على أنه كـان هنـاك   
إن حياة  ..صدقين ..ن ضاع وال كيف ضاعولكنه ضاع دون أن نعلم أي ..بالفعل كتاب للمسيح امسه اإلجنيل

  .املسيح متتلئ بأسرار كثرية يصعب فكها
  .فأنت تعتمد على هذه األدلة لتنفي صفة اإلجنيل عن كل األناجيل: قلت
 ..ولكين أراها كتب سرية وتاريخ ..أنا ال أنفي عنها الصدق يف كثري مما حدثت به من سرية املسيح: قال

  .القداسة اليت حيمل الكتاب الذي ال يتكلم فيه إال اهللا وال أراها كتبا حتمل تلك
   ..ذلك أن قداسة الكتاب املقدس تكتسب من وحي اهللا

إنه خيرب أن هناك كتابا  ..وهو كتاب مل أمسع منه إال الصدق ..سنرجع إىل كتاب املسلمني املقدس ..امسع
  .وقد وصفه وصفا دقيقا ..أنزل على املسييح امسه اإلجنيل

وقَفَّينا علَى آثَارِهم بِعيسى ابنِ مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وآتيناه  :مصحفا، وأخذ يقرأأخذ  
نيقتلْمظَةً لعومو دىهو اةروالت نم هيدي نيا بمقاً لدصمو ورنو دىه يهجِيلَ فنالْأ )ا) ٤٦: املائدة  

قُلُوبِ الَّـذين  ثُم قَفَّينا علَى آثَارِهم بِرسلنا وقَفَّينا بِعيسى ابنِ مريم وآتيناه الْأنجِيلَ وجعلْنا في  :..وامسع
يهِم إِلَّا ابتغاَء رِضوان اللَّه فَما رعوها حق رِعايتهـا فَآتينـا   اتبعوه رأْفَةً ورحمةً ورهبانِيةً ابتدعوها ما كَتبناها علَ

  ) ٢٧:احلديد(الَّذين آمنوا منهم أَجرهم وكَثري منهم فَاسقُونَ
  .وخيرب أن فيه هدى ونورا ..إن القرآن الكرمي خيرب عن ترتيل اإلجنيل على املسيح
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  .ومل يذكر اإلنزال ..تى املسيح اإلجنيلآن خيرب أن أن اهللا آالقر: قلت
نزلَ علَيك الْكتاب بِـالْحق   :امسع ما يقول القرآن ..لقد عرب يف مواضع أخرى عن ذلك باإلنزال: قال

وقرنه بالتوراة ليـدل   ..ذكر هنا اإلنزاللقد  ..)٣:آل عمران( مصدقاً لما بين يديه وأَنزلَ التوراةَ والْأنجِيلَ
  .على أن األصل يف الكتاب املقدس هو كالم اهللا املرتل

يا أَهلَ الْكتابِ لم تحاجونَ في إِبراهيم وما أُنزِلَت التوراةُ والْأنجِيلُ إِلَّا من بعـده   :ويف آية أخرى ورد
  )٦٥:انآل عمر(أَفَال تعقلُونَ

ولْيحكُم أَهلُ الْأنجِيلِ بِما أَنزلَ اللَّه فيه ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّـه فَأُولَئـك هـم     :ويف آية أخرى
  )٤٧:املائدة(الْفَاسقُونَ

إِلَيهِم من ربهِم لَأَكَلُوا من فَوقهِم ومن تحت  ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والْأنجِيلَ وما أُنزِلَ :ويف آية أخرى
  ) ٦٦:املائدة(أَرجلهِم منهم أُمةٌ مقْتصدةٌ وكَثري منهم ساَء ما يعملُونَ

اةَ والْأنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيكُم مـن  قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لَستم علَى شيٍء حتى تقيموا التور :ويف آية أخرى
  )٦٨:املائدة( الْكَافرِينربكُم ولَيزِيدنَّ كَثرياً منهم ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك طُغياناً وكُفْراً فَال تأْس علَى الْقَومِ

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَـى   :بل إن القرآن يذكر بعض ما كان يف ذلك اإلجنيل، فيقول
جي وف ماهيماناً سورِضو اللَّه نالً مونَ فَضغتبداً يجكَّعاً سر ماهرت مهنياُء بمحالْكُفَّارِ ر  ودـجأَثَرِ الس نم هِموه

و اةروي التف مثَلُهم كذَل   جِـبعي هـوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزني الْأف مثَلُهم
أَجةً ورفغم مهنم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعريماًالزظراً ع)٢٩:تحالف(  

  .ألن كل كتاب أو رسالة فيه هي كالم بشر ..فأنت ذا تنفي صفة القداسة عن كل العهد اجلديد: قلت
ولكين أرى أن الكتبة ذكروا أشياء هي حقيقـة مـن اإلجنيـل     ..عنها القداسة مطلقا أنا ال أنفي: قال
  .من مناقشتنا هذه لهوسنعرف ذلك يف حم ..لوأشياء أخرى كثرية ال عالقة هلا باإلجني ..احلقيقي

  .أرانا قد أطلنا احلديث عنه ..فلنعد إىل مرقس: قلت
  .ألنه أقرب األناجيل املعروفة إىل الصحة، ومع ذلك تعتريه كل هذه الشبهات ..نعم: قال

  ألديك شكوك أخرى فيه؟: قلت
اسة األسـانيد  فلهذا لو طبقنا مقايسس املسلمني يف در ..اإلسناد بني املسيح ومرقس منقطع ..أجل: قال

  .على هذا اإلجنيل لرأينا أنه من األسانيد املنكرة اليت ال ميكن التعويل عليها
ال أنكر أن أحداثا كثرية ذكرها مرقس أو ذكرها اإلجنيليون من بعده ال شك يف صحتها، ومثـل ذلـك   

  .هذا هو حمل الشك ..ولكن أي شيء منها غري صحيح ..أقواال كثرية للمسيح
فإن خامتة هـذا   ،خامتته ، وهيمسألة شغلت الباحثني خبصوص هذا اإلجنيلفإن هناك  ..هذاباإلضافة إىل 

واملخطوطـة   ،غري موجودة يف املخطوطات القدمية املهمة كمخطوطة الفاتيكـان   ١) ٢٠ - ١٦/٩(اإلجنيل 
                                                

. نها سبعةَ شياطنيوبعدما قَام باكراً في أَولِ اُألسبوعِ ظَهر أَوالً لمريم الْمجدلية الَّتي كَانَ قَد أَخرج م« :وهذا هو نصها) ١(
يونَ ووحني مهو هعوا مكَان ينالَّذ تربأَخو هذه تبكُونَفَذَهقُوا. بدصي لَم هتظَرن قَدو يح هأَن كأُولَئ عما سفَلَم . رظَه كذَل دعبو
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  .السينائية
 ـخ األصلية القدميـة   عالوة على عدم وجودها يف النس ـإن النهاية املشهورة   (:وليم باركليوهلذا قال 

   )فإن أسلوا اللغوي خيتلف عن بقية اإلجنيل 
جريوم ( وقد اعتربا النسخة القياسية املراجعة فقرات غري موثوق فيها، ونقل رمحة اهللا اهلندي أن القديس 

  .يف القرن اخلامس ذكر بأن اآلباء األوائل كانوا يشكون يف هذه اخلامتة) 
النشـر  ( البد أنه قد حدث حذف لآليات األخرية عند االستقبال الرمسي  (:األب كسينجرعنها يقول و
   )لكتاب مرقس يف اجلماعة اليت ضمنته ) للعامة 

بعد أن جـرت  إنه يذكر أنه  ..أال يدلك هذا القول على التالعب الذي كان ميارس على الكتاب املقدس
خامتة حمترمة ملرقس بالعناصر من هنا وهناك لـدى  يف تألبني األيدي الكتابات املتشاة ملىت ولوقا ويوحنا، مت 

  ..املبشرين اآلخرين
ياله من اعتراف صريح بوجود التغيريات اليت قام ا البشر على  (:على هذا بقولهموريس بوكاي لقد علق 

   )النصوص املقدسة 
  :إجنيل لوقا

ثالـث األناجيـل   إنـه   ..وقاهذا هو إجنيل ل: مرقس، وأخذ إجنيال آخر أكرب حجما، وقالإجنيل أرجع 
، يتحدث اإلصحاحان األوالن عن النيب حيىي ووالدة املسيح ،يتكون من أربعة وعشرين إصحاحاً وفه، وأطوهلا

  أتعرف من هو لوقا؟ ..و كاتبه هو لوقا مث تكمل بقية اإلصحاحات سرية املسيح إىل القيامة بعد الصلب
  .هو كاتب اإلجنيل املسمى بامسه ..أجل: قلت

  أتعرف عالقته باملسيح؟: الق
  .فلهذا تعامل معي كعامي فيها ..ال أكتمك بأنه مل يكن يل اهتمام كبري يف التدقيق يف هذه األمور: قلت
، واألصل الذي كتب عنه إجنيله ميالدي ٦٠كتب إجنيله حوايل عام بل إنه  ..ال عالقة للوقا باملسيح: قال
اعتمد يف مصادره على مرقس، فنقل عنه ثالمثائة ومخسني من فقراته  لكن أدلة كثرية تدل على أنه ..جودغري مو

  .اليت بلغت ستمائة وإحدى وستني فقرة، كما نقل عن مىت أو عن مصدر أخر مشترك بينه وبني مىت
  .وبذلك تكون الثقة يف إجنيله بقدر الثقة يف املصادر اليت اعتمد عليها

، وبعضهم يذكر أنه كان رومانياًفبعضهم يذكر  ..خرىفإن الغموض يكتنفها هي األ ..أما عن شخصيته

                                                                                                                                 
ةيرنِ إِلَى الْبقَيطَلنم انيشما يمهو مهننِ ميثْنى الرأُخ ئَةيبِه .صي فَلَم نياقا الْبربأَخو ذَانه بذَهنِوذَيالَ هقُوا ود . دَألحل ررياً ظَهأَخ

ظَرن ينقُوا الَّذدصي لَم مهَألن ةَ قُلُوبِهِماوقَسو انِهِمإِمي مدع خبوئُونَ وكتم مهو رشعقَام قَد وه .مقَالَ لَهو :» عمالَمِ أَجوا إِلَى الْعباذْه
يخرِجونَ الشـياطني  : وهذه اآليات تتبع الْمؤمنِني. من آمن واعتمد خلَص ومن لَم يؤمن يدنْ. بِاِإلنجِيلِ للْخليقَة كُلِّها واكْرِزوا

ةيددج ةونَ بِأَلِْسنكَلَّمتيي ومبِاس .وا شرِبإِنْ شو اتيلُونَ حمحأُونَيربى فَيضرلَى الْمع مهيدونَ أَيعضيو مهرضيتاً الَ يمئاً مي« . ثُم
نيِ اللَّهمي نع لَسجاِء ومإِلَى الس فَعتار مها كَلَّممدعب بإِنَّ الر .ي بالرو كَاني كُلِّ موا فزكَروا وجرفَخ ما هأَمو   ـمهعـلُ ممع

ةابِعالت اتبِاآلي الْكَالَم تثَبيو .ني٢٠-١٦:٩:سمرق(»  آم (   
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  .ذلكوبعضهم يذكر غري ، نطاكياًأ أنه كان
  .كان مصوراًوبعضهم يذكر أنه كان طبيباً، فبعضهم يذكر أنه ، مهنتهاختلفوا يف و

   ..واختلفوا يف اللغة اليت كتب ا إجنيله
  .م ٨٠ - ٥٣بني واختلفوا يف السنة اليت ألف فيها إجنيله 

  .خذ، واقرأ أول هذا اإلجنيل: نسخة من إجنيل لوقا، وقال ينتقدم إيل، وسلم
إذا كان كثريون قد أخذوا بتأليف قصة يف األمور املتيقنة عندنا،  ():١:٤جنيل لوقا إ(فتحت، وقرأت من 

كل شيء من  إذ قد تتبعت ـكما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينني وخداماً للكلمة، رأيت أنا أيضاً   
   )أن أكتب على التوايل إليك أيها العزيز ثاوفيلس، لتعرف صحة الكالم الذي علمت به  ـاألول بتدقيق 

  هل ترى أن مثل هذا الكالم أنزل على املسيح؟: قال
مل يدع أى اهلام إنه  ..؟بوحي من اهللاوهل تراه كتب إجنيله  ..وهل ترى لوقا ملهما يف قوله هذا الكالم؟

م سيعلون شأن ما كتب كما فعـل  أمل يكن يعرف ، بل قدس كما نسب له فيما بعدالروح من اهلام  هلى أوإ
   .القوم الحقا

قـام بالبحـث والتـدقيق     أي أنـه بعد أن تتبع كل شيء، ما يعرفه  قرر أن يكتبهو مل يذكر إال أنه 
علم بالتأكيد بأنه مل يوح إليه مـن اهللا  والتمحيص، مما يعين أنه قد كتبه بكلماته البشرية وأفكاره اخلاصة، وهو ي

فأين نرى  ) ذ قد تتبعت كل شيء من األولإ (:قال، فقد لكتابة هذا اإلجنيل ألنه مل يتحدث عن وحي مساوي
  وحي اهللا يف ذلك؟

ذكر بل نفاه حيث ، له اإلهلام الذي مل يعرفه هوينسب فكيف ، عن اإلهلامشيئا ال يعرف مث إنه إذا كان 
  . داث كما رويت لهتتبعه لألح

  ؟ثاوفيلسأتعرف العزيز : سكت قليال، مث قال
  ..ولكن امسه حيفظه اجلميع ..ال: قلت
  .لقد شرفه لوقا شرفا مل حيظ به قائد غريه ..أجل: قال

  .كنت أظنه رجل دين ..أكان قائدا؟: قلت
، يف القرن الثاينش بعضهم يذكر أنه عا ..عاش لقد كان قائدا، وال يعرف بالضبط يف أي وقت ..ال: قال

  .الرابع للميالد وبعضهم يذكر أنه عاش يف القرن
قـد عـاش   لوقا هل من املمكن أن يكون  ..فكيف يكتب كتابه له؟ ..ولكن لوقا عاش قبل ذلك: قلت

   ؟سنة ٢٠٠
  .هذا ما يؤيد شك من شك يف نسبة هذا اإلجنيل إىل لوقا: قال

  ه هذا القائد رائحة كتاب إهلي؟  هل ترى يف هذا اإلهداء الذي خص ب ..مث أجبين
  ؟رسائل لوقا الشخصية إىل ثاوفيلس أصبحت أناجيل مقدسةأال ترى أن 

لوقا قرر بأن يكتب إجنيله ألنه أراد أن يرضي الـرئيس أو القائـد يف ذلـك    يكون أن املمكن من أليس 



 ٤٠

  ؟وهو ثاوفيلس ،العصر
. .يكتب هذا اإلجنيل لو مل يكن من أجل ذلك القائدترينا بأن لوقا ما كان لاليت قرأا الفقرة أليست هذه 

  ؟وأنه نقل عن مراجع بتدقيق ..وبدافع شخصي ..نه قام بتأليفهأو ..وأنه خطاب شخصي
، فقد أنكـر  ناعدد من حمققيهذا قد الحظ ل ..لست أول من امشأز من ورود مثل هذا يف كتاب مقدس

ومثله واتسن، ونسب هـذا   ،)رسالة اإلهلام(به ل يف كتاإهلامية هذا اإلجنيل عدد من النصارى منهم مستر كد
إين مل أكن أؤمن باإلجنيل لو مل تسلمين إياه الكنيسـة   (:وقال القديس أغسطينوس، القول للقدماء من العلماء

  ) املقدسة
بل إن هذا  ..اإلصحاحني األولني من هذا اإلجنيلبل يف  ..ولعل هذا ما دعا إىل التشكيك يف هذه املقدمة

فلـذلك ال نـرى يف    ..فرقة مارسيوينومثلهم  ،ميتد إىل اآلباء األوائل للكنيسةـ كما ذكر جريوم  ـ الشك  
  .نسختها هذين اإلصحاحني

الكالم األول أنشأته ياثاوفيلس عن مجيع ما ابتدأ يسوع   (:أن لوقا يقول يف أعمال الرسلومما يؤكد هذا 
أعمال ( )ما ابتدأ يسوع يعلم به إىل اليوم الذي ارتفع فيه  (:صأي معجزاته بدليل تكملة الن)  ١/١أعمال ( )
   .ال عن أعماله، واإلصحاحان األوالن إمنا يتكلمان عن والدة املسيح)  ١/٢

أن بعض العلماء املتقدمني كانوا يشكون أيضاً يف الباب  نقل وارد كاثلك عن جريومليس هذا فقط، بل 
  . الثاين والعشرين من هذا اإلجنيل

  :جنيل يوحناإ
ومع ذلك، فهـو   ..رابع األناجيلإنه  ..يوحناهذا هو إجنيل : أرجع إجنيل لوقا، وأخذ إجنيال آخر، وقال

ذلك ألن الغرض من كتابتـه هـو    ..بل هو املصدر الرمسي لعقيدتنا ..بني قومي وقومكأكثر األناجيل أمهية 
  . املسيحالهوت إثبات 

فالسند فيه ليس منقطعا كمـا زعمـت يف سـائر     ..إلجنيلال ميكنك أن تشكك يف صحة هذا ا: قلت
بن زبدى الصياد، وهو صياد مسك جليلي تبع وأخوه يعقوب املسـيح، كمـا أن   فكاتبه هو يوحنا  ..األناجيل

  .بأا أخت مرمي والدة املسيحبعضهم يرجح بل والدته سالومة كانت من القريبات إىل املسيح، 
فرحا وأنا أعتقده لوال أن ظالال كثرية من الشك كانت حتوم حـول   وأمتلئ ..قد كنت أقول هذا: قال

  .عيين لتمنعين من التمتع بذلك الفرح
  .فهال طردا بنور اليقني: قلت
  وأين نور اليقني؟: قال

  .من األدلة ما يطرد عنك ما تتومهه من أوهام وسأذكر لك ..امسع إيل جيدا: قلت
  .لك طول حيايتفإين سأبقى مدينا  ..لو فعلت ذلك: قال

  .هناك أربعة أدلة على أن هذا اإلجنيل من كتابة يوحنا تلميذ املسيح: قلت
  فما أوهلا؟: قال



 ٤١

كان كاتب اإلجنيل يهودياً فلسطينياً، ويظهر هذا من معرفته الدقيقـة التفصـيلية جلغرافيـة    لقد : قلت
من األسلوب اليونـاين لإلجنيـل    يظهربل …فلسطني، واألماكن املتعددة يف أورشليم وتاريخ وعادات اليهود

  .بعض التأثريات السامية
  فهل ترى كونه يهوديا فلسطينينا كافيا للداللة على كونه من تالميذ املسيح؟: قال

إنك أملاين ومع  ..وهل ترى معرفته جبغرافية فلسطني، وبعادات اليهود كافية العتباره فلسطينيا أو يهوديا
  بل تعرف من الشوارع العربية ما ال يعرفه العرب أنفسهم؟ ..العربذلك تعرف العربية، وتعرف عادات 

   ..صدقت يف هذا: قلت
  فكيف يعترب هذا دليال على كونه من تالميذ املسيح؟: قال

  .إن هذا الكالم لو استدل به حمقق يف أي قضية بسيطة أو معقدة لرمي خارج وظيفته
  .لدي دليل ثان: قلت
  ما هو؟: قال

 هذكـر ويف ، املتكلم اجلمعأسلوب الكاتب واحداً من تالميذ املسيح استخدامه كون  مما يدل على: قلت
  .ومشاعر تالميذه ،من التفاصيل اخلاصة بعمل املسيح اكثري

ولو طبقنا هذه املقاييس على الدراسـة   ..إن أي كاتب أعطي قدرة على التعبري ميكنه أن يفعل هذا: قال
  .يتقنها الوضاعون والكاذبون املوضوعية ألي نص لتسربت نصوص كثرية

ال يف إثبات كتاب يؤخذ منه  ..وهل ترى أي قاض يف الدنيا يقبل مثل هذا الدليل يف قضايا البيع والشراء
  تصور كلي عن الكون واإلنسان واحلياة؟

  .هات الدليل الثالث
   ..هذا ما لدي من أدلة ..اعذرين: قلت
  .لقد ذكرت أن لديك أربعة أدلة: قال

لقد كان معلمنـا   ..ولكين أرى أن ما بقي منها أوهن من أن يستدل به ..كان لدي أربعة ..لأج: قلت
  .وكان هذا التلميذ هو يوحنا نفسه. .كاتب اإلجنيل هو التلميذ الذي كان املسيح حيبهيذكر لنا من األدلة أن 

أو  ..ن بعقولنـا لكأين م يتالعبـو  ..هل علمت مدى ضعف األدلة اليت يستدل ا قومي وقومك: قال
  .لكأين م حبسبون أنا ال عقول لنا نفكر ا

  أليس األصل حسن الظن؟ ..ولكن ال حيق لك اإلنكار ألجل اإلنكار: قلت
ولكن أدلة كثرية جعلتين أسيء  ..وهذا ما انطلقت منه يف دراسيت املوضوعية هلذا اإلجنيل ..صدقت: قال

  .الظن ذا اإلجنيل، وبكاتب هذا اإلجنيل
  .فاذكر يل ما توصلت إليه: لتق

  .اذكر يل مىت كتب يوحنا هذا اإلجنيل: قال



 ٤٢

  .١على حسب ما يذكر املؤرخون املسيحرحيل كتب بعد حوايل ستني عاما من : قلت
  ؟ فمثل هذا كيف حيفظ ما قاله املسيح: قال

  .ميكن أن حيصل هذا: قلت
  إجنيله؟أتعلم املصادر اليت اعتمد عليها يوحنا يف  ..ال بأس: قال

  .ال شك أا مصاحبته للمسيح: قلت
قد جاء يف دائـرة  بل  ..وستعرف من هو بولس ؟أغلب مايف إجنيل يوحنا من رسائل بولسإن  ..ال: قال

   ..أن إجنيل يوحنا ومرقص من وضع بولساملسلمون كتبها مل ياملعارف الفرنسية اليت 
  أهذا ما يشككك يف إجنيل يوحنا؟: قلت
  .بل يشككين أمر خطري يتفق عليه مجيع العقالء ..طليس هذا فق: قال

  ما هو؟: قلت
  .قبل أن أجيبك عنه أريد ان تذكر يل أول مجلة بدأت ا سائر األناجيل: قال

  )١/١:مىت( ) كتاب ميالد يسوع املسيح ابن داود ابن إبراهيم (:تقول مىت أول مجله يف إجنيل: قلت
  )١/١:مرقس()املسيح ابن اهللا بدأ إجنيل (:أول مجلة يف إجنيل مرقسو
  )١/١:لوقا()إذا كانوا كثريين قد أخذوا بتأليف قصته (:أول مجلة يف إجنيل لوقاو

  )١/١:يوحنا( ) ..يف البدء كان الكلمة (:أول مجلة يف إجنيل يوحناوبينها مجيعا : قال
  وما الغرابة يف ذلك؟: قلت
ال وهلذا  ..د أن يثبت فيه ما ذكره يف هذه املقدمةإن يوحنا يوضح مقصده من هذا اإلجنيل، فهو يري: قال

إال يف إجنيل يوحنا ورسائل بولس، بينما ختلو األناجيل الثالثة من دليل واضح ينهض يف مثل هذا الكالم يوجد 
  .إثبات ألوهية املسيح

الهوت  يوحنا لكتابة إجنيل عنإجنيل أو كاتب ، خلو هذه األناجيل عن الدليل هو الذي دفع يوحناولعل 
املسيح، فكتب ما مل يكتبه اآلخرون، وجاءت كتابته مشبعة بالغموض والفلسفة الغريبة عن بيئة املسيح البسيطة 

  .٢اليت صحبه ا العوام من أتباعه
  .فأنت تستدل باختالف مقدمة إجنيل يوحنا عن سائر مقدمات األناجيل على اختالفه عنها: قلت
 ..انت املقدمة هي اإلعالن عن املقصد الذي قصده يوحنا من إجنيلهلقد ك ..ليست املقدمة وحدها: قال

                                                
  .م ٩٥ - ٩٠كتب إجنيل يوحنا يف حوايل )١(
، وأنه بتركيباته الفلسفية غريـب  )م٤٠ت( ينبه ديدات إىل أن هذا النص قد انتحله كاتب اإلجنيل من فيلون اإلسكندراين )٢(

فلما « :وبساطة أقواله وعامية تالميذه، وخاصة يوحنا الذي يصفه سفر أعمال الرسل بأنه عامي عدمي العلم، فيقول عن بيئة املسيح
  )٤/١٣أعمال ( »رأوا جماهرة بطرس ويوحنا، ووجدوا أما إنسانان عدميا العلم وعاميان تعجبوا 

ىت باإلسكندرية، وهو فيلسوف ومفكـر كـان   عاش يف العصر اهللنسيهودي ) م  ٤٠ ـم  . ق  ٢٠( فيلون اإلسكندراين و
( وكان يكـين هـذا   . متأثراً بالفلسفة اليونانية، فقد كان يعترب أن العقل أو اللوجوس هو الذي صدر عنه وجود كل املخلوقات 

  )مصطلح الكلمة ( واستعار منه ) فيلون ( ومن املعروف أن يوحنا كتب إجنيله بعد وفاة ) الكلمة ( بقوله ) اللوجوس 



 ٤٣

وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو املسـيح ابـن اهللا    (:بقولهبكل صراحة عنه بعد ذلك  أعلنوالذي 
  )٣/  ٢٠:يوحنا()

  :بعد هذا نرى أن أشياء كثرية خيالف ا هذا اإلجنيل سائر األناجيل
أي تغري هيئة املسيح على اجلبل، ألن اد الثابت و املتواصـل  : يل حادثة التجليال توجد يف هذا اإلجنف

  . األرضي ال يترك جماالً ملثل هذا األمر للمسيح
 غري البارزة، و لكن املوجودة الكامنة، قدرة املسيحولكون قدرة ، العلم يكل وفيه إشارات لكون املسيح

للمسـيح  عرض فيه أنه ال يعتريه التعب وال اجلوع وال العطش، و على لمسيحا لفيه تصويرإن بل  ..ال حد هلا
  .سيطرة وتسيري كاملني ومستدميني لكل ما يفعله وما حيصل له حىت موته اذ اشخصباعتباره 

  (:ويقـول  ،)١٠/٣٠:يوحنا( )أنا واألب واحد (:ينفرد بالتصريح باحتاد األب واالبن حيث يقولوهو 
  ) ١٤/٩:يوحنا( )كل من رآين فقد رأى األب 

  ؟األناجيلوسائر : قلت
املسيح حمدوداً ضمن حدود حياته يرى أي أناجيل مىت ومرقس ولوقا  ..الثالثة املتشاةيف األناجيل : قال

تعبر عما قاله املسيح وما فعله يف حني أن إجنيل يوحنا هو تفسـري ملـا ميثلـه    فهي  ..األرضية ومنصبه الرسايل
، ذلك الفهم والتصور الذي تطور و منا يف الدوائر املسيحية يف للمسيحفهم املعىن األلوهي ، فهو يعبر عن املسيح

  . اية القرن امليالدي األول
  فكيف تفسر هذا االختالف؟: قلت
هلذا  ..لقد كان يوحنا ـ كما كان بولس ـ مهتما بانتشار الدين بغض النظر عن االهتمام بصفائه  : قال

  .عن رغبات املتدينني اجلدد املمتلئني بالوثنيةجاء إجنيل يوحنا ليعرب 
كان الترحيب و التهليل لفكرة املسيح إهلاً استجابة طبيعية جلماعة تؤمن بإله يعتقد فيه أن من شأنه وهلذا 

ومن هنا جند إجنيل يوحنا حيدثنا عن االبن الوحيد الذي  ..أنه يكشف عن نفسه لإلنسان ويعرف نفسه لإلنسان
/  ١:يوحنـا ( )اهللا مل يره أحد، االبن الوحيد الذي هو يف حضن اآلب هو خبــر   (:وعرفَه فيقول أظهر اَهللا

  )٢٨/ ١٦:يوحنا()خرج من عند اآلب و أتى إىل العامل  (وخيربنا أيضاً أن االبن  ..)١٨
  أم حقائق توصلت إليها؟ ..أهذا استنتاج استنتجته: قلت
اوي الذي يدخل دوافعه الشخصية يف روايته جيعل روايتـه حمـل   إن الر ..بل حقائق توصلت إليها: قال

  .شك
  فما يثبت ذلك الشك؟: قلت
  .مبقارنة ما ذكره مبا ذكره غريه: قال

  .مل أفهم سر املقارنة: قلت
غرضي من شهاديت أن أثبت لك أن املتهم : أرأيت لو أن شاهدا وقف يف احملكمة، وقال أمام القاضي: قال

  أيكتفي القاضي ذه الشهادة؟ ..من عنده أمورا كثرية تثبت دعواه مث راح يذكر ..جمرم



 ٤٤

فما أسهل أن يلفقوا ما شاءوا  ..لو اكتفى ا لتوصل الناس إىل اام بعضهم بعضا من دون أي عناء: قلت
  .من القصص لريموها يف وجوه هؤالء القضاة األغبياء

 ..وال نعرف حقيقة عالقته باملسـيح  ..ال نعرفه ..نايأتينا رجل مثل يوح ..لقد كنا حنن مجيعا أغبياء: قال
ما  فنندفع إىل تصديقه مكذبني كل ..ليقول لنا غرضي أن أثبت لكم أن املسيح هو الكلمة، وأن الكلمة هو اهللا

  .نعرفه من أمور متيقنة
  فتتهم أنت أيضا؟ ..أليس لك دوافع من رد هذا اإلجنيل: قلت
  .ال، فلذلك رحت أحبث عمن يؤيد هذا من الشهود العدوللقد حسبت حسابا هلذا االحتم: قال

  فمن وجدت؟: قلت
  .ففيه كالم يؤيد ما أقول ..قاموس الكتاب املقدسانتظر قليال، سأحضر  ..كثريون: قال

كان الداعي اآلخر إىل كتابة اإلجنيل الرابـع تثبيـت    (:يقول حمررو الكتاب: مث قال، حبث عن الكتاب
ودحض البدع املضلة اليت كان فسادها آنـذاك قـد   ، ميان حبقيقة الهوت املسيح وناسوتهالكنيسة األوىل يف اإل
وهلذا كانت غايته إثبات الهوت  ..كبدع الدوكينيني والغنوصيني والكرينثيني واألبيونيني، تسرب إىل الكنيسة

  )املسيح 
  أتدري مب ذكرين هذا النص؟

  مب؟: قلت
طبعا علمـاء   ..ألحاديث، ويلفقها راويا هلا عن نيب املسلمنيبكذاب ظهر يف املسلمني كان يضع ا: قال

كان اسم هذا  ..فقد كانوا يتعاملون كما تتعامل أجهزة املخابرات مع كل من يروي حديثا ..املسلمني كشفوه
  .الكذاب نوح بن أيب مرمي

  وما وجه الشبه بينهما؟: قلت
 ،)؟عباس يف فضائل القرآن سورة سـورة  من أين لك عن عكرمة عن ابن (:لقد قيل هلذا الكذاب: قال

رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أيب حنيفة ومغازي حممد ابن إسحاق فوضعت هـذه   (:فقال
   )األحاديث حسبة 

ألن الدين احلق ال ينبغـي   ..لقد تصور أنه يكذب لصاحل نبيهم ودينهم وكتام، ومع ذلك مسوه الكذاب
  .أن ينصر بأهوائنا

  .أرأيت لو أن هذا الرجل كان بيننا: قلت
وال يبعد أن جيعلوا ما اقترفه من كذب رسائل من الرسائل تضـم إىل   ..لو كان بيننا جلعلوه قديسا: قال

  .رسائل العهد اجلديد
 ..هم متحرون أخطر من كل متحر ..أصدقك يا صاحيب أن البون بيننا وبينهم عظيم جدا يف هذا الباب

  .ومن مصادرها الصحيحة ..ن احلقيقةال يبحثون إال ع
  .عد بنا إىل يوحنا: قلت



 ٤٥

فوجدت  ..وائم الشهود الواعنيقلقد ذكرت لك أين مل أكتف مبا توصلت إليه، بل رحت أحبث يف : قال
  .الكثري يؤيدين

أن مثة إنكار قدمياً لصحة نسبته ليوحنا، وقد جاء هذا اإلنكار على لسان عدد مـن الفـرق   لقد وجدت 
وجـد منكـرو    (:)رب اد ( صاحب كتاب ، كما قال القدمية، منها فرقة ألوجني يف القرن الثاينية املسيح

ففي األجيال األوىل رفض اهلراطقـة  ، وحجر عثرة يف سبيلهم، الهوت املسيح أن بشارة يوحنا هي عقبة كؤود
   )يوحنا

  .هراطقة مولكنه يسميه: قلت
إنـه   ..فال تنظر إىل بذاءة لسانه، وانظر إىل نتيجة ما قالـه  ..ناهذه عادتنا يف التعامل مع من خيالف: قال

  .يصرح بأن هذا اإلنكار امتد من األجيال األوىل
   ..انتظر ..تؤكد هذا دائرة املعارف الربيطانيةوقد قالت 

هناك شهادة إجيابية يف حق أولئك الذين ينتقـدون   (:أخذ جزءا من دائرة املعارف الربيطانية، وراح يقرأ
، وهي أنه كانت هناك يف آسيا الصغرى طائفة من املسيحيني ترفض االعتراف بكونه تأليف يوحنا، جنيل يوحناإ

   )وال شك أن عزوها هذا كان خاطئاً ) امللحد(وكانت تعزوه إىل سرنتهن ، م١٦٥وذلك يف حنو 
  .إن دائرة املعارف الربيطانية تكذب هذه النسبة: قلت
  .ولكن ما يهمنا هو أن هناك شكا يف النسبة ..اال يهمنا صدقها أو كذ: قال

  .ولكن هؤالء نسبوه مللحد: قلت
لقد حاول املالحدة أن يضعوا األحاديث الكثرية يف اإلسالم ليحطمـوا   ..وذلك ما قد يقوي الشك: قال

  .ا بنيان اإلسالم، وحيرفوا ا عقائده، لكن صيارفة احلديث تصدوا هلم
  فأين صيارفتنا؟: قلت
   ..لألسف مل يكن لنا صيارفة: لقا

   ..عد بنا إىل يوحنا: قلت
قد استمر إنكار احملققني نسبة هذا اإلجنيل عصوراً متالحقة، فجاءت الشهادات تلو الشهادات تنكر ل: قال

ينسب ليوحنا هذا اإلجنيل وثالثـة أسـفار    (:من قوهلامنها ما جاء يف دائرة املعارف الفرنسية  ..نسبته ليوحنا
   )من العهد اجلديد، ولكن البحوث احلديثة يف مسائل األديان ال تسلم بصحة هذه النسبة  أخرى

احلق أن العلماء باتوا ال يعترفون دومنا حبث ومتحيص بالنظرية القائلة بأن  (:ويقول القس اهلندي بركة اهللا
مة على خالف هذه النظرية مؤلف اإلجنيل الرابع كان القديس يوحنا بن زبدى الرسول، ونرى النقاد بصورة عا

(   
أراد صاحبه مضادة ، فإنه ال مرية وال شك كتاب مزور، أما إجنيل يوحنا (:وتقول دائرة املعارف الربيطانية

، وإنا لنرأف ونشفق على الذين يبـذلون منتـهى جهـدهم    ..ومها القديسان مىت ويوحنا، حواريني لبعضهما
في الذي ألّف هذا الكتاب يف اجليل الثاين باحلواري يوحنا الصياد ولريبطوا ولو بأوهى رابطة ذلك الرجل الفلس



 ٤٦

   )خلبطهم على غري هدى ، فإن أعماهلم تضيع عليهم سدى، اجلليلي
وروبرت إيزلز وغريمها قالوا بأن يوحنا مات مشـنوقاً سـنة   ، مث إن بعض املؤرخني ومنهم تشارلز الفريد

ف هذا اإلجنيل، إذ أن هذا اإلجنيل قد كتب يف اية القـرن  وعليه فليس هو مؤل، م على يد غريباس األول٤٤
  .األول أو أوائل الثاين

  :رسائلـ ال ٢
وهو األصل الذي كان ينبغي على الكنيسة  ..هذا هو اجلزء األول من العهد اجلديد: سكت قليال، مث قال

ولكن الذي مل يستطع  ..قوفيه كثري من نفحات الصد ..ألنه ـ على األقل ـ يرتبط باملسيح   ..أن تكتفي به
ت يف الكتاب املقدس إقحاما، مع أنـه ال عالقـة ملؤلفيهـا    معقلي أن يتقبله هو تلك الكتب الزائدة اليت أقح

  .باملسيح
فإن شئت  ..بل راحت حترف الكتب األصلية، وتنسخ أحكامها ..وهي مل تكتف بأن تكون كتبا زائدة

  .أن نبحث يف حقيقتها فعلنا
  .فلنفعل ما تتطلبه احلقيقة ..لمي يقتضي ذلكاملنهج الع: قلت

  .حنن اآلن نقترب أكثر فأكثر من بعضنا ..لقد بدأت تفهمين: نظر إيل بسرور، وقال
  .ال شك أنك تعرفها ..هذه هي ملحقات الكتاب املقدس: سار إىل رف من الرفوف، وقال

  أنسيت أين رجل دين؟ ..وهل يف ذلك شك: قلت
  .بل قصدت أن تعدها يل لننطلق يف البحث عن حقيقتها ..مل أقصد ذلك ..عفوا: قال

، وهي سفر أعمال الرسـل  ،باألناجيل األربعة عدد من الرسائللقد أحلق  ..نعم ..ال تثريب عليك: قلت
رؤيـا  ، ورسالة يهوذا، ورسائل يوحنا الثالث، ورسالتا بطرس، ورسالة يعقوب، ورسائل بولس األربع عشرو

  . خامتة هذه امللحقاتوهي  ..يوحنا الالهويت
  :أعمال الرسل

  .فلنبدأ بأوهلا: قال
تتحدث عن األعمال الـيت   ،من مثان وعشرين إصحاحاًيتكون سفر وهو  ..أعمال الرسل هو أوهلا: قلت

، من دعوة ومعجـزات ، ) ٤ - ٢/١( قام ا احلواريون والرسل الذي نزل عليهم روح القدس يوم اخلمسني 
  .ته ورحالته وقصة تنصره وبعض معجزاتهكما يتحدث عن شاول ودعو

  أتعلم من هو مؤلف هذا السفر؟: قال
الكـالم   (:يدل على ذلك، فقد جاء فيهايف افتتاحيته وما  ،مؤلف اإلجنيل الثالث ،لوقاهو  ..أجل: قلت

   .) ١/١أعمال (  ) ..ثاوفيلس عن مجيع ما ابتدأ يسوع يفعله األول أنشأته يا
  فكيف يكون كتابه مقدسا؟ ..ملسيحومل يكن له عالقة با ..مل يكن حواريا فقد عرفنا أن لوقا: قال

  .لقد انعقدت اامع على هذا: قلت



 ٤٧

لقد انتقت ما رأته صاحلا إلرضـاء األبـاطرة    ..لقد انعقدت تلك اامع املشؤومة على هذا ..نعم: قال
  .والوثنيني وردمت ما سوى ذلك

  .اك شكا يف نسبة هذا السفر للوقافإن هن ..ومع ذلك: صمت قليال، مث قال
  وهل طال الشك هذه امللحقات أيضا؟ ..ما تقول؟: قلت
يفهم من إجنيل لوقا حيث   ..إجنيل لوقا مع سفر األعمال يف مسألة الصعود إىل السماءلقد اختلف : قال

 أعمال الرسـل  يف، بينما نراه ) ٥١ - ٢٤/١٣لوقا (  ، كما يفأن صعود املسيح للسماء كان يف يوم القيامة
 ..) ١/٣ :الرسـل  أعمال( ، كما يفأربعني يوماً ، فقد ذكر ظهوره بعد يتحدث عن ظهور املسيح بعد القيامة

  .ميلؤنا بالشك يف صحة نسبة هذا السفر إىل لوقاوهذا االختالف 
  :رسائل بولس

  أتشك فيها أيضا؟ ..ورسائل بولس: قلت
  .اليت قد ال يشك فيها أحد هي األجزاء الوحيدة من الكتاب املقدس: قال

  .فقد ظفرنا مبصدر موثوق إذن: قلت
  .ولكن ليس لك أن تثق به ..نعم لك أن تثق ا: قال

  ومن هو؟ ..فمن هي؟ ..ما تقصد: قلت
  .وهو شخصه ..هي رسائله: قال

  فما الذي يرفع الثقة عن شخصه؟: قلت
ح يل بعد جهد مضن صدق مقالة املسـلمني  ، مث قرأت رسائله قراءة متأنية، فاتض١لقد تتبعت سريته: قال

                                                
تقريبا يف العام الرابع للميالد، ونشأ فيها ) تركيا القدمية ( ولد بولس ألبوين يهوديني يف مدينة طرسوس يف آسيا الصغرى )١(

من أصل عرباين خالص فيجمع أغلب املؤرخني النصارى أنه مل يكن هناك أصل أممي يف أجداده أبدا، وتعلم حرفة صنع اخليام، و 
، فأكمل )القدس ( أن أبوه قد وهبه لدراسة الناموس منذ صغره، و عندما شب أرسله إىل أورشليم يقول مؤرخي النصارى أيضا 

  . تعليمه عند رجل يدعى غماالئيل أحد أشهر معلمي الناموس يف أورشليم 
( كما نفهم من سفر األعمال، مث أمسـى نفـسه بعــد تنــصره   )  طالب: ( ، ومعناه) شاؤول( وكان امسه فيما مضى 

  .و رمبا كان ذلك تواضعا ) الصغري ( ، ومعناه ) لسبو
  .وتذكر أغلب املصادر أنه كان ذا غرية على دينه أكثر من كل أقرانه اليهود كما قال عن نفسه يف سفر أعمال الرسل 

،  وأول ذكـر  على الرغم من أن ذلك األول كان من معاصـريه   وال تذكر املصادر النصرانية لقيا بولس املسيح 
  ) م  ٣٧و كان ذلك حوايل عام (  ولس فيما يتصل بالنصرانية هو شهوده حماكمة وقتل إستفانوس أحد تالميذ املسيح لب

وقد كان يهودياً معادياً للنصرانية، بل كان يشارك يف تعذيب النصارى األوائل؛ ويذكر سفر األعمال أيضـا تنصـر بـولس    
  .تقالاملفاجئ و انقالبه دون مقدمات تقدمت هلذا اإلن

وبعد ذلك مكث بولس بدمشق ثالثة أيام غادرها بعدها اىل العربية، وعندما عاد إىل دمشق ليكرز باسم املسيح حاول اليهود 
( وحاول أن يرافق احلواريني يف كـرازم  ) القدس ( قتله على حسب القصة الواردة يف سفر أعمال الرسل، فهرب إىل أورشليم 

وجسوا منه خيفه ملاضيه، فما كانوا يصدقون أنه قد تنصر، فأخذه برنابا وقربه منهم حىت خرجـوا  غري أم أ) م  ٤٠حوايل عام 
و حيكي السفر أيضا أنه كان يباحث اليونانيني و جيادهلم حىت أمجعوا أن يقتلوه، فهـرب  . مجيعا يكرزون بديانتهم يف احناء البلدة 

  .اىل قيصرية بساحل فلسطني و منها اىل طرسوس 



 ٤٨

  .فيه
  وما يقولون؟: قلت
  .سأقرأ عليك ما يقول بعضهم فيه: قال

إن  ..(:ذهب إىل كتاب يف املكتبة، مل أتبينه، وقلب صفحاته إىل أن وجد النص الذي يريد، مث راح يقـرأ 
نعده من املؤمنني الصادقني، بل من  وال ،بولس عند أهل التثليث يف رتبة احلواريني، لكنه غري مقبول عندناكان 

   ) والرسل اخلداعني، الذين ظهروا بالكثرة بعد عروج املسيح ،ومعلمي الزور ،املنافقني الكذابني
  .هذا كتاب هرطقات ..أغلق هذا الكتاب أو احرقه: وقلت ..انتفضت غاضبا

ؤالء، فقد يكون لـديهم مـن   دعنا نسمع هل ..أمل نتفق على البحث العلمي العقلي ارد؟ ..اصرب: قال
  .احلقيقة ما ليس لدينا
هو خرق  (:لقد ذكر هذا الكاتب سر موقفه من بولس، فقال: قال ..وواصلت االستماع، واصل القراءة

الدين املسيحي، وأباح كل حمرم ملعتقديه، وكان يف ابتداء األمر مؤذياً للطبقة األوىل من املسيحيني، جهراً، لكنه 
اإليذاء اجلهري ال ينفع نفعاً معتداً به، دخل على سبيل النفاق يف هذه امللـة وادعـى رسـالة    ملا رأى أن هذا 

ففعل يف هذا احلجاب ما فعل، وقبله أهل التثليث ألجل زهـده الظـاهري،   . املسيح، وأظهر الزهد الظاهري
القرن الثاين منـتش   كما قبل أناس كثريون من املسيحيني يف. وألجل فراغ ذمتهم عن مجيع التكاليف الشرعية

   )ارقليط املوعود به، فقبلوه ألجل زهده ورياضته بالذي كان زاهداً مرتاضاً وادعى أنه هو ال
امسع إليـه، وهـو    ..من املسلمني هو أيضا ..وهذا كاتب آخر: أغلق الكتاب، مث أخذ كتابا آخر، وقال

س هو الذي أفسد  علـيكم أديـانكم   بول (:بولس، جميباً لبعض القسيسني يف حبث مسألة الصوميتحدث عن 
وأعمى بصائركم وأذهانكم، ذلك هو الذي غري دين املسيح الصحيح، الذي مل تسمعوا له خبرب وال وقفتم منـه  
على أثر، هو الذي صرفكم عن القبلة وحلل لكم كل حمرم كان يف امللة، ولذلك كثـرت أحكامـه عنـدكم    
                                                                                                                                 

على بولس و برنابا للكرازة بني األمـم، فـذهبا اىل    –حبسب رواية سفر األعمال  –ذلك وقع اختيار الروح القدس و بعد 
قربص مث أنطاكية، مث إىل سوريا، مث عادا اىل انطاكية فحدثت بينهما مشاجرة أدت اىل افتراقهما بسبب اصـرار برنابـا علـى    

  .غري ذلكمعهما يف حني يرى بولس ) مرقس ( اصطحاب يوحنا 
مشلت فيليب وبريية وتسالونيكي وأثينا وكورنثوس من بـالد اليونـان،   ) م  ٥٥عام ( و بعدها خرج بولس يف رحلة تبشريية 

وكان خالل رحلته ينشئ الكنائس ويكتب الرسائل ويلقي اخلطب واملواعظ، . وإفسوس من أسيا الصغرى بعدها عاد اىل أورشليم
أثر حدوث زلزلة فهدمت احلوائط و فتحت األبـواب و   -كما يذكر سفر األعمال  –ن وقد سجن يف فيليب وخرج من السج

  .فكت القيود
قبض عليه و وقف أمام حماكمة بتهمة أنه قد أدخل بعض اليونانيني إىل اهليكل، و قد ) م  ٥٧عام ( و بعد عودته إىل أورشليم 

  . رومانية حىت ينجو بنفسه من عقوبة اجللددافع عن نفسه دفاعا مستميتا مث يف النهاية ذكر هلم هويته ال
و يقص سفر األعمال بعد ذلك أنه عندما تآمر اليهود على قتله مت ترحيله اىل فيلكس يف قيصرية حيث قُبض عليه و سـجن  

رى بالبحر ، و ملا حاروا يف أمره أمجعوا على رفع دعواه اىل القيصر يف روما، وسافروا به مع بعض األس)م  ٥٨عام ( هناك لفترة 
فهبت عليهم ريح عاتية أدت اىل حتطم السفينة وجنا بعضهم وذهبوا به اىل جزيرة مالطة، و بعد ثالثة أشهر أقلعوا على ظهر سفينة 

م، مث ٦٤يف عـام   –على ما جتمع أغلب املصادر  -و كان ذلك ! سكَندرية اىل روما حيث كان بولس يعظ و هو حتت احلراسة
  .م ٦٦أو  ٦٥بسبب اضطهادات اإلمرباطور نريون عام  مـات مقتوال يف روما



 ٤٩

   ) وتداولتموها بينكم
امسه  ..هذا كتاب كتبه أحد املسلمني، وهذه خمطوطة أصلية عنه: با آخر، وقالأغلق الكتاب، وأخذ كتا

يف بيان فضائح النصارى ( الذي عنونه يف الباب التاسع امسع إليه، وهو يتحدث  ..)ختجيل من حرف اإلجنيل(
وقد  ،يهاوقد سلبهم بولس هذا من الدين بلطيف خداعه إذ رأى عقوهلم قابلة لكل ما يلقى إل (:)يف حق بولس

   ) طمس هذا اخلبيث رسوم التوراة
   ..وهم أعداء ما جهلوا ..أنت تنقل من املسلمني: قلت
  ألسنا نبحث عن احلقيقة؟: قال

  .ال من أفواه األعداء ..ولكن من فم األصدقاء ..بلى: قلت
يطبقون إم  ..ولكن هؤالء الذين نتصورهم أعداء صادقون، وهم ينهجون املنهج الصحيح للحقيقة: قال

يا أَيها الَّـذين   :إنه يقول هلم بقوة وحزم ..ما ورد يف كتام املقدس الذي ينهاهم عن اجلور حىت مع األعداء
ب للتقْوى واتقُوا وا هو أَقْرآمنوا كُونوا قَوامني للَّه شهداَء بِالْقسط وال يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُ

  )٨:املائدة(اللَّه إِنَّ اللَّه خبِري بِما تعملُونَ
وال تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُـلُّ   :ويقول هلم بلطف ومودة ناصحا ومربيا

  )٣٦:االسراء(أُولَئك كَانَ عنه مسؤوالً
  .فهو لذلك قد زودهم باملنهج الصحيح للبحث عن احلقيقة

  .ورسائل بولس ..ولنعد إىل بولس ..دعنا منهم: قلت
 ..متتلئ بعبارات تدل على أنه كاتبهافهي  ..نعم هذه الرسائل قد تكون نسبتها صحيحة إىل بولس: قال

   ..ئل شخصية هلا ديباجة وخامتةبل رسا، ، فهي ليست الهوتية الطابعلهتصطبغ بالصبغة الشخصية وهي لذلك 
ليس مثة إمجاع على صحة نسبة هذه الرسائل إىل بولس، بل إن بعض احملققني مييل إىل أن ومع ذلك كله، ف

  . أربع رسائل منسوبة إليه كتبت بيد بعض تالميذه بعد وفاته بعشرين سنة كما ذكرت دائرة املعارف الربيطانية
إن  (:جبميع رسائل بولس املرسلة إىل الكنائس فيقولـ ل يوحنا  يف شرحه إلجنيـ يشكك  بل إن أرجن 

   )بولس ما كتب شيئاً إىل مجيع الكنائس، والذي كتبه هو سطران أو أربعة سطور 
 ،فكان الرتاع حوهلا أشد، فحني تنسبها الكنيسة الشرقية إىل بـولس  ،أما الرسالة إىل العربانيني خصوصاً

إا من وضع برنابا  (:لوس، بينما يقول تارتوليان املؤرخ يف القرن امليالدي الثاينفإن لوثر يقول بأا من وضع أب
ـ علماء الربوتستانت ـ وهو من   ويقول راجوس ..) إن فريقاً من علماء الربوتستانت يعتقـدون   (:املعتربين 

   ) ..كذب الرسالة العربانية
  :األخرىالرسائل 

  .لرسائل األخرى وأصحاافلنرجع إىل ا ..عرفت موقفك من بولس: قلت
 ،ويعقوب ،ثالث منها ليوحنا، وثنتان لبطرس، وواحدة لكل من يهوذا :سبع رسائلأنت تعرف أا : قال

  .مث رؤيا يوحنا الالهويت
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  .ولنبدأ بالرسائل ..فلنؤخر الكالم عن الرؤيا
  :التالميذ اإلثىن عشرهذه الرسائل تكتسب قدسيتها من كون مؤلفيها من : قلت
يرجحون قاموس الكتاب املقدس  يحمرربل إن س هو صياد مسك يف كفر ناحوم، ويعرف بسمعان، فبطر

  .وذلك مما يزيدنا به ثقةاملسيح، صحبته من تالميذ يوحنا املعمدان قبل كونه 
، وقد دعا يف أنطاكية وغريها، مث قتل يف روما يف منتصف القـرن  املسيح سائر تالميذعلى يتقدم ولذلك 

  .ألولامليالدي ا
وقد توىل رئاسة ، من املقربني للمسيحـ وهو أخو يوحنا اإلجنيلي  ـ فهو ابن زبدى الصياد   ،وأما يعقوب

  .١م٤٤وقد كانت وفاته قتالً على يد أغريباس األول عام ، م٣٤جممع أورشليم سنة 
بـن زبـدى،   يهوذا أخو يعقوب الصغري أي انه ااملصادر، فبعضها يذكر أنه فيه  تاختلف ، فقدأما يهوذا
وال يهم هذا االختالف ما دام ال خيرجه عـن   ..أنه احلواري الذي يدعى لباوس امللقب تداوسوبعضها يذكر 

  . احلواريني
عندما أنظر إىل الطريقة اليت تعامل ا املسلمون مع التراث العظيم الذي وصلهم من النصوص أشعر : قال

  .باألسى واحلزن
  مل؟: قلت
فوضعوا كـل   ..ا بني كالم رم املقدس، وكالم نبيهم، وكالم أصحابه من بعدهإن املسلمني فرقو: قال

  .شيء يف حمله الصحيح
بل إم يف تعاملهم مع كالم أصحابه مل يثبتوا إال ما يتعلق بآرائهم وأقواهلم جاعلني ألنفسهم كل احلريـة  

  .يف مناقشتهم والرد عليهم
  وحنن؟: قلت
بل إنا اكتفينا بأقوال من نعتربهم تالميذا  ..مث اعتربنا الكل مقدسا ..ةحنن وضعنا الكل يف سلة واحد: قال

فكيـف نسـمي هـذا     ..بل نسخنا كالم املسيح واألنبياء ..أو تالميذ التالميذ ونسينا كالم املسيح واألنبياء
  )كلمات مقدسة(

  ليس اإلهلام وحيا؟أولكن : قلت
إن اإلهلام  ..ه، أو تالميذ تالميذه ستتحول وحيا إهلياوهل أخرب املسيح أن الرسائل الشخصية لتالميذ: قال

  .هو أخطر خرافة أوقعتنا يف املتاهة اليت مل خنرج منها
  مصادر احلقيقة؟من أليس اإلهلام مصدرا : قلت
بل ما أسـرع أن يـدعي    ..ما أسهل أن يدعي أي مشعوذ أنه ملهم ..لو فتحنا هذا الباب مل خنرج: قال

   ..ضة أنه يوحى إليهمجيع من ميلك نفسا مري
بل نص قرآن املسلمني على وجود هذا النوع مـن   ..لقد تعرض املسلمون هلذا النوع من الناس ..أتعلم

                                                
  .م ٦٢حني طرحوه من جناح اهليكل ورموه باحلجارة سنة قتلوه اليهود إىل أن آخرون د ذهب على األرجح، وقهذا ) ١(
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لِ وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدواً شياطني الْأنسِ والْجِن يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَـو  :الناس، فقال
ونَغُررفْتا يمو مهفَذَر لُوها فَعم كباَء رش لَووراً و)١١٢:األنعام(  

لو ظهر بيننا لوضعنا رسائله مـع رسـائل    ..لقد ظهر يف املسلمني رجل بعد نبيهم يزعم أنه يوحى إليه
  .ولكن املسلمني وقفوا يف وجهه، وعرفوه حقيقة ما يدعيه ..بولس

قدمت على املختار فـأكرمين  : ه هلذا امللهم الذي يسمى املختار الثقفي، فقالحيكي بعض املسلمني زيارت
فخرجـت، فجـاء   : قال. اخرج إىل الناس فحدث الناس: فقال يل: وأنزلين حىت كاد يتعاهد مبييت بالليل، قال

: يوسـف (الْقُرآنَ  أَوحينا إِلَيك هذَامبا  :'الوحي وحيان، قال اهللا : ما تقول يف الوحي؟ فقلت: رجل فقال
: قال ،)١١٢:األنعام( شياطني اإلنسِ والْجِن يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُرورا :' ، وقال)٣

  .١فتركوين. ما لكم ذاك، إين مفتيكم وضيفكم: فهموا يب أن يأخذوين، فقلت
  .ولكنه ملهم من الشياطني ال من مالئكة رب العاملني ..لقد عرف هذا الرجل أن هذا املدعي ملهم حقيقة

  فكيف نفرق بينهما؟: قلت
فهل ترى فرقا بـني   ..وحي الشياطني ليس له إال هدف واحد هو نسخ كالم رب العاملني وحتريفه: قال

  كالم املسيح وكالم التالميذ؟
  .أنا أرى فروقا كثرية بينهما ،إن شئت احلقيقة: قلت
  .املقدس معصوم حمفوظ ..؟!ن الكل مقدسفكيف تزعمون أ: قال

قرون األوىل، الكانت حمل جدل طويل يف إىل كاتبيها نسبة هذه الرسائل ف ..ومع كل هذا: مث صمت قليال
  .رسالة بولس إىل العربانينينفس اخلالف الذي وقع يف أكثرها  لقد وقع يف

الثانية والثالثة ورساليت يعقـوب ويهـوذا   برسالة بطرس الثانية ورساليت يوحنا باإلضافة إىل أن االعتراف 
  .ورؤيا يوحنا الالهويت تأخر إىل أواسط القرن الرابع امليالدي

واحـتج  ، ومما نقله احملققون يف تكذيب نسبة الرسائل الكاثوليكية أو بعضها على األقل تكذيب هورن هلا
  .بعدم وجودها يف الترمجة السريانية

إن الـدالئل   (:ويقول جيمس ميك، انت صحة نسبتها للحوارينيونقل راجوس تكذيب علماء الربوتست
  )ليس يعقوب ) رسالة يعقوب(تثبت أن كاتب هذه الرسالة 

وكذا ، لكن كثرياً من القدماء ذكروها، ظُن أن هذه الرسالة جعليةأ (:وقال املؤرخ يوسي بيس يف تارخيه
    ) ظُن يف حق رسالة يهوذا، لكنها تستعمل يف كثري من الكنائس

هذه الرسالة رسالة يهـوذا األسـقف    ():تاريخ البيبل(وعن رسالة يهوذا يقول احملقق كروتيس يف كتابه 
، فجعل هذا احملقق رسالة يهوذا من عمل )الذي كان خامس عشر من أساقفة أورشليم يف عهد سلطنة أيد دين 

  .أسقف عاش يف القرن الثاين امليالدي
ىت اآلن بصحة الرسالة الثانية لبطرس، والثانية والثالثة ليوحنا، ويقـول  كما ال تسلم الكنيسة السريانية ح
                                                

  .ابن أيب حامت، عن عكْرِمة)١(
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   )من كتب الرسالة الثانية لبطرس فقد ضيع وقته  (:اسكاجلر
  :رؤيا يوحنا الالهويت

  فما تقول يف رؤيا يوحنا الالهويت؟: قلت
  وما تقول أنت؟: ابتسم، وقال

  .هي رؤيا عظيمة، ولكين ال أكاد أفهمها: قلت
  .ال مبا لقنته ..حدثين بعقلك: ، وقالابتسم
  .لست أدري ما أقول: قلت
أنا املتحرر مـن   ..ولكن ال بأس سأقول أنا ..أعرف القيود اليت حتول بينك وبني أن تقول ما تريد: قال

  .عدا قيود العقل واملنطق ..املتحرر من كل القيود ..سلطان الكنيسة
  .مل أجرؤ على قوله بلساين على األقل سأمسع بأذين ما ..سرين قوله هذا

تقرير ألوهية املسيح، وإثبات ، ليس هلا من غاية غري رؤيا منامية غريبةحيوي هذا السفر أنت تعلم أن : قال
ضافة إىل بعض التنبؤات املستقبلية اليت صيغت بشـكل رمـزي   باإل ..سلطانه يف السماء، وخضوع املالئكة له

  .غامض
من أجل ذلـك   (:األسلوب الذي يوصف اهللا به، إنه يصف اهللا، فيقولأول ما يشدك إىل هذه الرؤيا هو 

لن جيوعـوا بعـد ولـن     ،هم أمام عرش اهللا، وخيدمونه اراً وليالً يف هيكله، واجلالس على العرش حيل فوقهم
يعطشوا بعد، وال تقع عليهم الشمس وال شيء من احلر، ألن اخلروف الذي يف وسط العرش يرعاهم ويقتادهم 

أال ترى أنه يصف ربه على أنه  ..)١٨ـ   ٧/١٥الرؤيا () ينابيع ماء حية، وميسح اهللا كل دمعة من عيوم إىل
  وأي أدب هذا؟ ..؟أي وصف هذا ..خروف

التنني ومالئكته مع اخلروف اجلالس على العرش ومالئكتـه،  بل يصور الصراع بني  ..وال يكتفي بذلك
وف يغلبهم، ألنه رب األرباب وملك امللوك، والذين معه مدعوون هؤالء سيحاربون اخلروف، واخلر (:فيقول

  )١٧/١٤الرؤيا () وخمتارون ومؤمنون
   ..سأكتفي ذا ..

  .ولكن ذلك ال يضرها ..هذه معاين رمزية قد ال يفهمها أنا وال أنت: قلت
كيف يكـون  وحنن ندرس الكتاب املقدس، ونتفرغ له مل نفهم هذا الكالم، ف ..إذا كنت أنا وأنت: قال

  ؟ !كالما مقدسا يوحي به اهللا إىل عباده ليقرؤوه ويتعرفوا عليه من خالله
  :ونسخر منه املسلمني املقدس الذين نضحك عليه،قارن ذلك الوصف هللا مع ما ورد يف كتاب 

وم لَه ما في السماوات ومـا فـي   اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم ال تأْخذُه سنةٌ وال ن :لقد ورد فيه قوله
نَ بِشيٍء من علْمه إِلَّا بِمـا  الْأَرضِ من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم وال يحيطُو

ضالْأَرو اتاومالس هيسكُر عساَء وش يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هودؤال يو)٢٥٥:البقرة(  
 لَيس فَاطر السماوات والْأَرضِ جعلَ لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجاً ومن الْأَنعامِ أَزواجاً يذْرأُكُم فيه :وورد فيه
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الْب يعمالس وهٌء ويش هثْلكَمريص)١١:الشورى(  
وهو الذي يتناسب مع  ..إن إله املسلمني إله قدوس مرته عن كل نقص، بل مرته عن كل كمال ال يليق به

فكيف نرتل ذا اإلله الكامل إىل هذا الوصـف   ..فالكون يدل على أن صانعه مرته كامل ..صانع هذا الكون
  .الذي وصفه به يوحنا يف رؤيا منامية

  ؟سبعة وعشرين صفحةتستغرب أن تسطر رؤيا منامية يف أال : صمت، فقال
  .فهي ليست رؤيا كسائر الرؤى ..ال حرج يف ذلك: قلت
ولنترك اعتبارها من اإلهلام الذي توحيـه   ..فلنترك هذا ..هي ليست رؤيا كسائر الرؤى ..صدقت: قال
  ..فلنترك كل ذلك ..ولنترك كوا من رجل ال عالقة له باملسيح ..الشياطني
كيس برسـبتر  فهذا  ..نيسة األوائلبل من آباء الك .. من املسلمنيال ..مع ذلك جند تشكيكات أخرىو
ديونسيش هذا قاله  ، ومثل)من تصنيف سرنتهن امللحد ) الرؤيا ( إن سفر املشاهدات  (:يقول)م ٢١٢ (الروم 

  .اآلباءمن قدماء الذي هو 
يوحنا بشيء من اإليضاح عن كاتبه لقد أطلـق علـى   ال يأتينا سفر  (:مدخل هذا السفرامسع ما ورد يف 

هناك تقليد كنسي وهو أن كاتب الرؤيا هو  ..نفسه اسم يوحنا، ولقب نيب، ومل يذكر قط أنه أحد اإلثىن عشر
بيد أنه ليس يف التقليد القدمي إمجاع على ذلك، وقد بقي املصدر الرسويل لسفر الرؤيا عرضـة  .. الرسول يوحنا

فسرين يف عصرنا متشعبة، ففيهم من يؤكد أن االختالف يف اإلنشاء والبيئة والتفكري الالهويت للشك، وآراء امل
   .جتعل نسبة الرؤيا واإلجنيل الرابع إىل كاتب واحد أمراً عسرياً

   )خيالفهم آخرون يرون أن الرؤيا واإلجنيل يرتبطان بتعليم الرسول على يد كتبة ينتمون إىل بيئات أفسس
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  النقصان
  قد علمت أدلتك على وجود الزيادة، فما أدلة نقصان الكتاب املقدس؟ :قلت

  هل ترى هذا الركن؟: أشار إىل ركن فارغ يف الكتاب املقدس، وقال
  هال اشتريت الكتب اليت متلؤه ليتناسق مع غريه؟ ..ولكنه فارغ ..أجل: قلت
  .لقد ظللت طول عمري أحبث عن الكتب اليت متلؤه، فلم أجدها: قال

لو أنك حسبت أطوال الكتب وأحجامها، وذهبت إىل أي مطبعة لطبعت لك احلجم الذي تريـد،   :قلت
  .فيتناسق هذا الركن مع سائر األركان ..وباأللوان اليت تريد
ولكين ال أستطيع أن  ..إنك تذكرين مبا يفعل قومي وقومك حني يتالعبون بالكتب املقدسة: ابتسم، وقال

  .ركن، ويف نفسي حلم عظيم أرجو أن ييسر اهللا يل حتقيقهلقد تركت هذا ال ..أفعل هذا
  وما هو؟: قلت
أن يرزقين تلك األسفار املقدسة اليت خبأها قومنا يف سراديب النسيان، فأنقصـوها مـن الكتـاب    : قال

  .املقدس
  وهل حصل النقص يف الكتاب املقدس؟: قلت
إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنـزلَ اللَّـه مـن     :وقد أشار إليه قرآن املسلمني، فقال ..وهو كثري ..أجل: قال

للَّه يوم الْقيامة وال يزكِّيهِم الْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمناً قَليالً أُولَئك ما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم إِلَّا النار وال يكَلِّمهم ا
يمأَل ذَابع ملَهو)١٧٤:رةالبق(  

 ..ولكين أريد أن أحبث عن مدى صدق ذلك يف الواقع ..ميكن لكتاب املسلمني أن يقول أي شيء: قلت
  فهل هناك شك يف نقص بعض الكتب املقدسة؟

  . هناك نقص يف الصحف، وهناك نقص يف الكلمات..ولننتهج النهج الذي استعملناه سابقا ..أجل: قال
  :الصحف الناقصة

  .اليت تتصور نقصاا فلنبدأ بالصحف: قلت
  :العهد القدميـ  ١
  .ولنبدأ بأسفار العهد القدمي ..أجل: قال

  .إين أراه ضخما ال حيتاج إىل أي زيادة ..؟هل هناك صحف ناقصة من العهد القدمي: قلت
قسم فقد مطلقا، ومل نعـد  : ميكنك أن تقسم كتب العهد القدمي اليت أصيبت ذا الداء إىل قسمني: قال
وقسم مل يفقد، ولكن طوائف كثرية من أهل ديننـا   ..ال من خالل النصوص اليت تذكره أو أتشري إليهنعرفه إ

  .ينكرونه، من غري حجة تدل على إنكاره إال كوم ال يرتضونه
  .فهات تفاصيله ..هذا كالم جممل: قلت
علـى الثـروة    وأنا آسف حزين ..ذلك القسم الذي تركت له هذا الركن ..فلنبدأ بالقسم األول: قال



 ٥٥

  .املقدسة اليت أضاعها قومنا
  أال ميكن أن تكون هذه الكتب املفقود ضمن ما أحرقه املسلمون من مكتبة اإلسكندرية؟: قلت
  .أراك تتعلق باخلرافات: قال

  أي خرافات؟: قلت
  .١ مكتبة االسكندرية حرقخرافة : قال

  .هذاقول يما كنت أظن أن من هو يف مثل عقلك وحكمتك وتثبتك : قلت
  .إن شئت أن ألغي عقلي وحكميت وتثبيت قلت ما تذكر: قال

أمل تقرأ ما  ..مكتبة األسكندريةبإحراق عمرو بن العاص لقد دلت األدلة القطعية على قيام  ..كيف: قلت
اإلفادة واالعتبار ىف األمور املشاهدة واحلـوادث املعاينـة   (ىف كتابه ) م  ١٢٣١( عبد اللطيف البغدادى كتبه 
الكاتـب  و ..)ار العلماء بأخبار احلكماءبخإ(ىف كتابه ) م  ١٢٤٨( القفطى وابن  ..، واملقريزى)ض مصربأر

  )خمتصر الدول(ىف كتابه ) م  ١٢٧٧( الفرج امللطى  وأباملسيحي 
  أتعلم السنة اليت فتح فيها عمرو بن العاص مصر؟: قال

  .م ٦٤٢لقد فتحها سنة  ..نعم: قلت
  هذه احلادثة؟أتعرف أول من ذكر : قال

  .، وقد رأيت املقريزي يكاد ينقل عليه حرفيا ما ذكرهعبد اللطيف البغدادىلقد كتبها  ..أجل:قلت
  أتدري املدة اليت بني عبد اللطيف وفتح مصر؟: قال

  .هي تصل تقريبا ستمائة سنة ..ذلك سهل: قلت
ق اإلشارة إليها يف املراجع الـيت  أتعلم أن هذه احلادثة اليت سجلت بعد هذه القرون الطويلة، مل يسب: قال

 ٩٠٥( سعيد بن البطريق ارجع إىل كتب  ..بإسهاب عن فتح مصرألفت قبل ذلك بكثري، مع كوم تكلمت 
  ؟والطربى واليعقوىب والبالذرى وابن عبد احلكم والكندى وغريهم) م 

  ألست ترى يف هذا مة كربى ملا ذكره عبد اللطيف ومن معه؟
  .مل أفهم: قلت
هل حرق مكتبة مثل هذه املكتبة بكنوزها اليت تفتخـر ـا    ..أجبين ..سأوضح لك املسألة ببساطة: لقا

  قله تواترا؟مصر شيء ال أمهية له، أم أن له من األمهية ما يستدعي تسجيله، بل ن
  .بل هو حادث وعظيم وخطري: قلت
مع أم ـ يف نفس الوقت ـ ذكروا    ..فلم مل ينقل كل تلك الفترة مع هذه األمهية اليت تزعمها له؟: قال

  أتدري ما مثل ذلك؟ ..ما دونه بكثري
  ما مثله؟: قلت
أن يأيت مؤرخ بعد ستمائة سنة من احلرب العاملية الثانية، ليذكر أحداثا مل يذكرها كل من سبقه من : قال

                                                
  .ا يشيعه املبشرون واملستشرقونهذا استطراد ضروري للرد على شبهة حرق املسلمني ملكتبة اإلسكندرية، وهي مم) ١(



 ٥٦

  فهل يقبل من ذلك؟ ..املؤرخني هلذه احلرب
بل إم ال يقبلون أي إضافة اآلن على  ..ذي يقبل مثل هذا؟من العاقل ال ..ال شك أم ال يقبلون: قلت

  ما ذكره املؤرخون إال ببينات قوية واضحة، فكيف مبن يأيت بعد هذه القرون الطويلة؟
  فكيف نرمي املسلمني ذه التهمة اخلطرية ذه البينات اليت هي يف قوا أوهى من بيت العنكبوت؟ : قال

  .لك ما هو أخطر من هذه الكذبة سأذكر ..ومع ذلك: صمت، فقال
  ما هي؟: قلت
 املؤرخون مل يذكربل  ..اإلسالميىف القرنني السابقني للفتح مل تكن هناك أي مكتبة يف اإلسكندية : قال

  ؟حنا النقيوسأتعرف  ..شيئاً عن وجود مكتبة عامة ىف األسكندرية
   ..أجل: قلت
  .وال إىل إحراقهاإىل هذه املكتبة، مل يشر ع ذلك وم ..اإلسالمي كتب عن الفتحوقد  ..هو مسيحي: قال

 ١٨٨٤املطبوع عـام   )حضارة العرب(ىف كتابه لوبون املؤرخ املعروف أكَّد جوستاف باإلضافة إىل هذا 
م عند جمىء يوليوس .ق ٤٨أن املكتبة مل تكن موجودة عند الفتح العرىب، إذ كانت قد أُحرِقَت عام  (:بباريس

     ١) ةقيصر إىل األسكندري
   .. ٢)فتح العرب ملصر(ما أكده بطلر ىف كتابه وهو نفس 

حييط به املصريون من  ،م ىف حى الربوكيون.ق ٤٨سنة حماصرا أن يوليوس قيصر كان واستند هؤالء إىل 
أحرق السفن الىت ىف امليناء لقطع خط الرجعـة  وذلك احملل،  ..ويف ذلك احلنيكل جانب حتت قيادة أخيالس، 

قد فنيت متاماً ىف القـرن  أا أو  ..وأحرقت املكتبة وأفنتها ،إن النريان امتدت إىل املكتبة :وقيل ..سعلى يوليو
  .الرابع امليالدى

وقـد   ،فإا كانت ىف حجرات متصلة ببناء معبد السريابيوم ،أما املكتبة الوليدة الىت قامت ىف السريابيوم
  .لى يد املسيحيني الذين كان يقودهم رئيسهم تيوفيلوسم ع ٣٩١أحرق هذا املعبد ىف عهد تيودوسيوس عام 

أن املكتبـة قـد    )ضمحالل وسقوط اإلمرباطورية الرومانيـة ا(أكَّد جيبون ىف كتابه باإلضافة إىل هذين 
  . ٣م ىف عهد تيودوسيوس ٣٩٥ - ٣٨٧أُحرِقَت عام 

قد زار مصر ىف أوائل القرن  ،وامسه أورازيوس ،يدل على صدق هذه األقوال أن أحد الرحالة الرومانومما 
  .م وذكر أنه مل جيد سوى رفوف خالية من الكتب ىف هذه املكتبة ٤١٦وكتب عنها سنة  ،اخلامس امليالدى

  .أرانا قد ابتعدنا عما كنا فيه: التفت إيل، وقال
لقد لقنه أساتذيت  ..ولكين ـ مع ذلك ـ أشكرك، فقد نبهتين إىل أمر خطري كنت أعتقده   ..أجل: قلت

  .يل، كما يلقنون الصبية هجاء احلروف

                                                
  .٢٠٨: حضارة العرب)١(
  .٣٠٧ – ٣٠٣ :فتح العرب ملصر)٢(
  . ٢٧٥ /٩:ضمحالل وسقوط اإلمرباطورية الرومانيةا)٣(



 ٥٧

 ..فاهللا برمحته وحكمته ال يدع أي فرصة للكاذب، ليتم كذبته ..وستصل إىل احلقيقة ..أعمل عقلك: قال
  .فليس هناك يف الدنيا كذبة إال وهلا ما يقابلها من الصدق الذي يبني افتها

  .فلنعد إىل األسفار الناقصة من العهد القدمي: قلت
  .نتهج املنهج العلمي يف التعرف عليهاسن: قال

  وما هو؟: قلت
أيبقى عندك شـك يف   ..إذا رأيت كتابا تثق فيه يرجع إىل بعض املراجع، أو يثين عليه، أو يقدح فيه: قال

  وجود ذلك املرجع؟
  .إال إذا كذبت باملصدر الذي ذكر ذلك ..ال: قلت
  .فإن كان الكتاب املقدس هو الذي ذكر ذلك: قال

  .أعترب من اهلرطقة أن أكذبه ..ينهاح: قلت
سأذكر لك منها ما يشري إليه الكتاب  ..واعلم أن هناك أسفارا كثرية ضاعت ..فاحذر من اهلرطقة: قال

  :املقدس فقط
  )١٤ /٢١(وقد جاء ذكر اسم هذا السفر يف سفر العدد  ،سفر حروب الربمنها 

   )١٣ / ١٠ (شوعوقد جاء ذكر اسم هذا السفر يف سفر ي ،سفر ياشرومنها 
  ) ٤١ :١١ (جاء ذكره يف سفر امللوك األول ، وقد سفر أمور سليمانومنها 
   ) ٢٥ :٣٥ (يام الثاين وجاء ذكر هذه املرثية يف سفر أخبار األ ،رمياأسفر مرثية ومنها 
هذه  وقد جاء ذكر ..سفر رؤى يعدو الرائيو ..سفر أخيا النيب الشيلوينو ..سفر أخبار ناثان النيبومنها 

  ) ٢٩ :٩ (يف سفر أخبار االيام الثاين مجيعا االسفار 
   ) ٢٩:٣١ ( وليام األخبار األأوقد جاء ذكره يف سفر  ،سفر أخبار جاد الرائيومنها 
   ) ٧ :٢٤ (وقد جاء ذكره يف سفر اخلروج  ،كتاب العهد ملوسىومنها 
   ..وغريها

حصل لقلوب العلماء قلق عظيم ألجـل   (:ماءيعرب عن نفسي ونفس الكثري من العل آدم كالركوقد قال 
   )فقداناً أبدياً  ..) ١٣ - ٤/٣٢) ١(سفر مفقود ذكر يف ملوك وهو  ..فقدان تاريخ املخلوقات

  فما أمثلة القسم الثاين؟ ..علمت أمثلة القسم األول: قلت
نتقاء اليت ال نـزال  وهي تتشري إىل طبيعة اال ..كثرية أيضا حذفنها طائفة كبرية من قومناأسفار هي : قال

  .جنين شوكها
  وما الكتب اليت حذفتها؟ ..أي طائفة: قلت
كما أنا كنا أثبتنا فيه  ..كلنا حذفنا من الكتاب املقدس بأهوائنا ما مل نرغب فيه ..كلنا تلك الطائفة: قال

  .ما أماله علينا اهلوى
  .حدثين عن الطائفة احملددة والكتب احملددة: قلت



 ٥٨

  .ال كحقائق ائية حمصورة ،مثال لتالعبنا بالكتاب املقدسأحدثك عنها ك: قال
  .أعلم ذلك: قلت
اليت انتقت من الكتاب املقدس ما تراه، وحذفت منه ما مل  الربوتستانتفتلك الطائفة إذن هي طائفة : قال

  .١تره
 ،اب املقدسالكتانظر هذه الطبعة من : مث قام إىل ركن من املكتبة، واخذ نسخة من الكتاب املقدس، وقال

حذفها الربوتستانت اليت بعضاً من األسفار املقدسة فلن جتد  ..انظر إىل فهرستها ..طبعة دار الكتاب املقدسهي 
  .يف كافة أحناء العامل يؤمنون بقانونيتهافهم  ..األرثوذكس والكاثوليكخمالفني بذلك كل املسيحيني من 

  )املخفية( اليت تعين ) األبوكريفا(الربوتستانت يسميه ا مأو  ..األسفار القانونية الثانيةأنت تقصد : قلت
ألا ال ترقى إىل مستوى الوحي اإلهلي كمـا   ،أسفاراً مدسوسةه التسمية وهم يعتربوا ذ ..أجل: قال

  .تضم موضوعات غري ذات أمهية وخرافات ال يقبلواأا 
  :أي دفاع وقومي من الكاثوليك يدافعون عنها ..أعرف هذه األسفار: قلت
طوبيا الـذى  وهذا السفر يتحدث عن  ..ومكانه بعد سفر حنميا، أصحاحا ١٤، ويضم طوبياسفر أوهلا 

وسكن أثناء السيب يف مدينة  ،ملك أشور) شلمنآسر (هو رجل من سبط نفتايل سباه و، ٢مسى هذا السفر بامسه
رجح أن يكون طوبيا االبن هـو الـذي   ومن امل، )طوبيا(نينوى مع حنة امرأته وابنه الذى كان له نفس االسم 

  .كتب هذا السفر قبل مولد السيد املسيح بزمان
م .ق٧٢٢سفر يتضمن وصفاً لسرية عائلة إسرائيلية تقية عاشت يف زمن األسر األشورى حنو سـنة  وهو 

ريعة الرب وقد نال مجيع أفراد هذه العائلة كرامه وثناء بسبب حمافظتهم الدقيقة على ش ،وتقلبت عليها األحوال
  .وإلحسام إىل الذين حيبوا

                                                
مقال منقول من موقع املعلومات املنقولة هنا عن اخلالف بني الكاثوليك والربوتستنت يف اعتبار هذ األسفار مستفادة من  ) ١(

  .ة العذراء مرمي بدرياسكنيسة السيد
، وقد وردت هذه الكلمة يف الكتاب املقدس )طيب . اهللا ( ومعناها ) طوب ياه(طوبيا كلمة عربية تتكون من مقطعني  ) ٢(

  :امسا ألكثر من شخص
ة منهم الوى الذي أرسله يهو شافاط ملك يهوذا مع آخرين من الالويني إىل الشعب يف مدن يهوذا، لكي يعلموه سفر شريع

  )  ٨: ١٧أخ  ٢( الرب 
ومنهم عبد عموين الذي ساءه بناء وترميم أسوار مدينة أورشليم، فتآمر مع جمموعة من العـرب والعمـونيني وألشـدوديني    

وقد روى عن طوبيا العموىن أنه كان )..  ٧، ٣: ٤و ١٠: ٢نح ( املناوئني حملاربة اليهود، ومنعهم من إعادة بناء املدينة من جديد 
وقد متكن ىف غيبة حنميا أن يقيم بعض الوقت ىف بعض غرف . وأنة حتالف مع اليهود املقادين لنحميا ، وحاكماً للعمونيني رئيساً 
  . طرده وطهر املوضع الذي كان فيه، غري أن حنميا ملا عاد ألورشليم . اهليكل 

فرجعوا إىل أورشليم أيام حنميا مع ، بابل ومنهم شخص من اليهود كان بنوه ضمن بىن السىب الذى سباه نبوخذ نصر امللك يف 
غري أم مل يستطيعوا إثبات نسبهم أو يبنوا بيوت آبائهم ونسلهم هل هم من إسرائيل أم ال وذلك بسبب فقدهم تـواريخ  . بابل 

  ) . ٧:٦٢ونح  ٢:٦٠عز ( أسر آبائهم 
غرية ذهباً وفضة ليعمل منها تيجاناً توضـع  أمر الرب زكريا النيب أن يأخذ منه ومن ، ومنهم شخص يهودى من أهل السيب 

  ) ١٤_  ١٠: ٦راجع زك ( على رأس يهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم 



 ٥٩

مـع قرطاجنـة    ٢٧جاء ىف القانون مع أنه  ..ولست أدري ما الذي حال بني الربوتسنت وهذا السفر
كتـاب   (كما مساه القديس كربيانوس ىف مقال له بأنـه   ..ف صريح بقانونية هذا السفر وسفر يهوديتااعتر

  )طوبيا املوحى به من اهللا 
قـد وردت  بـل   ..١قد استشهد بالسفر الكثري من املشاهري اآلباء األولني يف كتابتهم ف ..هذازيادة على 

  .٢يف اإلجنيل والرسائل كل من مىت ولوقا وبولس الرسول هاقتباسات من هذا السفر يف العهد اجلديد نقلها عن
يهودية أنقـذت  بطلة وحيكي حكاية  ..يتكون السفر من ستة عشر أصحاحاًهو و، ٣يهوديتومنها سفر 

  .٤بها من بطش أعدائهعمبعونة الرب وبذكائها وحكمتها ش
ومل يبق منه إال  ..األصل العربي مفقودو ،لغة العربيةلكتب أوالً با، وهو قد كاتب هذا السفر جمهول: قال

  .ضمن باقي أسفار العهد القدمي يف الترمجة السبعينية للتوراةولذلك جنده نصه باللغة اليونانية، 
أقر جممع نيقية األول قانونية فقد  ..ولكن هناك أدلة كثرية تدل على أنه من الكتاب املقدس ..أجل: تقل 

كما أن جممع قرطاجنة يف قانونه السابع والعشرين اعتـرف  ، واعتربه واحداً من األسفار املوحى ا ،هذا السفر
معني اللذين عقد أحدمها يف القسـطنطينية  أن اويضاف إىل هذا كله  ..بأن هذا السفر من األسفار القانونية

، قد أقر سفر يهوديت ضمن الكتب ١٦٧٢، والذي عقد ثانيهما يف أورشليم عام ١٦٤٢وأكمل يف ياش عام 
كما صدر قرار بنفس هذا املعىن أيضـاً مـن امـع      ..املقدسة املوحى ا قائلني عنها أا كتب مقدسة إهلية

ة األسفار القانونية الثانية باعتبار أا مجيعاً واردة يف النسخة السبعينية اليت ترمجـت  التريدنتيىن اعترافاً مبجموع
  .م ١٤٥٦عقد هذا امع يف ترينت عام ، وقد قبل امليالد ٢٨٠فيها التوراة للغة اليونانية سنة 

والرابع وغريهـم   الكثري من القديسني من آباء اجليل األول والثاين والثالثباإلضافة إىل هذا كله استشهد 
والقديس إكليمندس  ..إكليمندس الروماىن يف رسالته األوىل إىل كورنثوسومنهم  ..بسفر يهوديت يف كتابتهم
يف والقديس البابا أثناسـيوس الرسـويل    ..الصالة هوالقديس أورجيانوس يف كتاب ..اإلسكندري يف كتابة املرىب

  . لقديس أمربوسيوس وغريمها ىف كتاباموالقديس إيرونيموس وا، خطبته الثانية ضد أريوس
 ..هناك اقتباسات من هذا السفر أوردها كل من لوقا وبولس يف نصوص العهد اجلديـد فإن  ..وفوق هذا

                                                
) يف رسالته الثانية إىل أهـل كورنثـوس   ( وإكليمندس الروماىن ) منهم بوليكارنوس تلميذ يوحنا ىف رسالتة ألهل فيلىب )١(

)  ١٣فصـل   ٦و ٢٣فصـل   ٢يف كتابه املرىب (وإكليمندس اإلسكندر ) ٣٢، ١٤، ١١يف كتابة الصالة فصل ( وأورجيانوس 
وكربيـانوس  )  ١١يف رده على األريوسيني فصـل  ( والبابا أثناسيوس الرسوىل ) يف رسالته العاشرة( وديوناسيوس اإلسكندرى 

  .وباسيليوس وإيرونيموس يف كتابام املختلفة 
فإنك تدخر لـك ثوابـاً   .. فقري، وحينئذ فوجه الرب ال حيول عنك أتصدق من مالك وال حتول وجهك عن ( من ذلك )٢(

ويقابل ذلك ما ورد )  ١٧، ١٠، ٧: ٤طو ( كل خبزك مع اجلياع واملساكني واكس العراة من ثيابك .. مجيالً إىل يوم الضرورة 
ذا ليس هلم حىت يكـافوك ألنـك   فيكون لك الطوىب إ. بل إذا صنعت ضيافة فادع املساكني اجلدع العرج العمى ( يف إجنيل لوقا 

  . ١٤، ١٣: ١٤لو ) تكايفء يف قيامة األبرار 
كلمة عربيـة  ) يهوديت ( أي من جنس اليهود، فإن كلمة ) يهودى ( تعىن يف العربية ) يهودي ( كما أن الكلمة العربية )٣(

  )يهودية ( أيضاً تعىن 
  .التاليةانظر احلديث عن هذا السفر، وما حيتوي عليه يف الفصول ) ٤(



 ٦٠

فأما الذين يقبلوا الباليا خبشية الرب أبدوا جزعهم وعادوا تذمرهم على الرب، فاستأصلهم املستأصـل   (ومنها 
يقابله يف رسالة بولس الرسول األوىل إىل كورنثوس ، فقد ورد ما ) ٢٥، ٢٤ :٨ :ديتيهو(  )وهلكوا باحليات

  )١٠:٩كو ١( )وال جترب املسيح كما جرب أيضاً أناس منهم فأهلكتهم احليات  (:بقوله
مباركة أنت يا بنية مـن   :وقال هلا عزيا رئيس شعب إسرائيل (:واقتبس نص آخر من هذا السفر ورد فيه

ورده لوقـا علـى لسـان    أوهذا يقابله مـا  ) ٢٣ :١٣ ديتيهو( )مجيع نساء األرض  العلى فوق هالرب اإلل
 ،وقالت مباركة أنـت يف النسـاء   ،وصرخت بصوت عظيم (:أليصابات ملا زرا العذراء القديسة مرمي بقوله

  )٤٢ :١ :قالو ()ومباركة هي مثرة بطنك 
وتعتـربه ضـمن    ،األملانية تقر هذا السفركالكنيسة  ،بعض الكنائس الربوتستانتيةوزيادة على هذا، فإن 

  .قد كتب بعض مشاهري الكتاب واملؤلفني الربوتستانت تقريظات عن هذا السفربل  ..األسفار القانونية
 ..١إسـتري سفر ومنها : التفت إليه، فرأيته ينصت، وكأنه يبتسم، واصلت دفاعي عن تلك األسفار، قلت

غري أنة يوضع بعد سفر يهوديـت   ،حبسب طبعة دار الكتاب املقدس هو السفر السابع عشر من أسفار التوراةو
  .حبسب عقيدة الكنيستني الكاثوليكية واألرثوذكسية

صدق وقانونية سفر إستري كله مبا فيه من إضافات يعتربها األرثـوذكس  على تارخيية الرباهني وقد دلت ال
  :والكاثوليك قانونية وصحيحة
ويقع يف قسم من التوراة ، موجود يف توراة اليهود ، وهوباللغة العربيةب كتفر إستري ومن تلك األدلة أن س

  .أي الكتب) كتوبيم ( يسمى 
 ٢٨٠واردان يف الترمجة السبعينية اليونانية للتوراة اليت متت يف مصـر عـام    ،السفر وتتمتهومنها أن هذا 

   .م.ق
وأيضا يف  ،)الفوجلاتا (تينية املعتمدة املسماة السفر وتتمته واردة يف الترمجة الكاثوليكية الالومنها أن هذا 

  .الترمجة العربية للكتاب املقدس اخلاصة باليسوعيني، والترمجات األخرى القدمية كالقبطية واحلبشية وغريها
                                                

كما أا أيضـاً  ) سيدة صغرية ( وإستري كلمه هندية مبعىن . استري هي بطله هذا السفر املسمى بامسها يف الكتاب املقدس )١(
ومعناه شجرة اآلس ويعىن ا نبات الرحيان ) هدسة ( غري أن إستري كان هلا اسم آخر عرباين هو ) كوكب ( كلمه فارسية مبعىن 

  )هدس ( أهل بالد اليمن العرب  وينطق بلغة. العطر 
ابن يائري بن وهو ( اختذها مردخاي واليت وصفها الكتاب بأا فتاه يهودية يتيمه، اليت إستري أو هدسة وهذا السفر حيكي قصة 

  .. لنفسه ابنة ) مشعى بن قيس رجل مييىن 
ه نبوخذ نصر ملك بابل، أخذ مردخاي ابنة فلما سىب مردخاي من أورشليم مع السيب الذي سىب منيكنيا ملك يهوذا الذي سبا

فلما طلـب امللـك    ،وكانت إستري مجلية الصورة وحسنة املنظر. اليت كانت عاصمة مملكة فارس ) شوش ( عمة معه إىل مدينه 
ة الـيت  امللكة السابق) وشىت ( أحشويرس أن جيمعوا له كل الفتيات العذارى احلسنات املنظر ليختار من بينهم واحده متلك مكان 

وبالنظر ألا حسنت يف عـيين امللـك   . أخذت إستري إىل بيت امللك مع باقي الفتيات املختارات . احتقرت امللك ومل تطع آمره 
  .ونالت نعمة من بني يديه، فقد انتخبت ضمن السبع الفتيات املختارات اللوايت نقلن إىل أحسن مكان يف بيت النساء

فوضـع   ،م امللك يف الشهر العاشر يف السنة السابعة مللكه، أحبها امللك أكثر من مجيع العذارىوملا بلغت نوبة إستري لتمثل أما
  ) . ١٨_ ١: ٢ :تريراجع إس( تاج امللك على رأسها وملكها مكان وشىت 
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وما ورد فيه من عيد الفورمي مبا كتبة يوسيفوس املؤرخ اليهودى عن عيد الفورمي  ،عالقة هذا السفرومنها 
  .س يف عصرهالذي كان ميار

وضعوه ولذلك يعتربون سفر إستري من األسفار املهمة اليت حتكى تارخيهم القومي، كانوا اليهود ومنها أن 
اليت كانوا يقرؤوا يف املناسبات القومية، كـل سـفر يف   ) جملوث(يف األدراج األربعة املعروفة يف العربية باسم 

ورمي الذي كانوا يقرؤون فيه هذا السفر بالـذات تـذكاراً   وآخر هذه املناسبات هو عيد الف ..حينه ومناسبته
  .١خلالصهم من ازرة اليت أعدها هامان إلفنائهم كشعب

كأحد رجال البالد امللكـي  ) مردخاي ( نقوش أثرية فارسية سجلت اسم من مؤخراً ومنها ما اكتشف  
  .وهذا يؤكد صدق السفر وصحته ..الفارسي أثناء حكم أحشويرش امللك

ا يزيد يقيناً يف صدق السفر وإضافاته أن الكثري من القديسني آباء األجيال األوىل للمسيحية استشهدوا ومم
إكليمندس الروماين من آبـاء اجليـل األول يف   ومنهم القديس  ..ذه اإلضافات يف كتابتهم وكتبهم وعظام

ث يف رسالته إىل يوليوس األفريقي يف كتابة وأروجيانوس من آباء اجليلني الثاين والثال ،رسالته األوىل لكورنثوس
  .باسيليوس وإيرينيموس ويوحنا فم الذهب وأبيفانيوس يف كتابتهم وهم من آباء اجليل الرابعومنهم  ،الصالة

عـزرا أو   هأن البعض يرجح أنولو  ..جمهول هكاتبوميكنك أن تضيف ملعلوماتك عن هذا السفر أن : قال
كتب أثنـاء   هأنيعتقد البعض ولو أن  ..غري معروف على جهة التحقيقه فهو تزمن كتابومثل ذلك  ..مردخاي

م على أن معظم النقاد مييلون إىل القول أنة كتـب  .ق ٤٢٥_  ٤٦٥حكم أرتزركسيس لوجنمانوس يف الفترة 
ويقولون أن كتابته متت يف حـوايل  ، م .ق ٣٣٢يف العصر األغريقى الذي بدأ بفتوحات اإلسكندر األكرب عام 

  .م.ق ٣٠٠ام ع
وأنه ال يوجد تناسق بني السـفر يف  ، ويرى الربوتستانت أن تتمة السفر كتبت يف وقت متأخر بعد عزرا

وإن كانوا ينكرون هذه اإلضافات لكنـهم  ـ   غري أن البعض اآلخر من الربوتستانت ،العربية وهذه الزيادات
وقد أدجمت مبهارة ـ غرض منها تكمله القصة   يقولون عنها أن املراد ا إضافات إىل قصة إستري ومردخاي وال

ن أقل هـذه  إ :ويقولون ،ويرجح أن كاتيب هذه اإلضافات هم من يهود مصر ،ها يف الترمجة السبعينيةتيف أمكن
اإلضافات قيمة هي األوامر املنسوب إصدارها إىل ملك الفرس، إال أا فيها صلوات تشف عـن روح تقـوى   

  .حقيقة
ظل موضع نقاش كثري ولذلك  ..السفرهذا مل يذكر مرة واحدة يف ) اهللا ( اسم أضف إىل هذا كله أن و

ولسنا ندري ماذا خيبـئ الـزمن هلـذا     ..هإىل أن استقر الربوتستانت على قبول العشرة إصحاحات األوىل من
                                                

لتنفيذ مذحبته مبعىن قرعة حيث ألقى هامان قرعة ليتأكد من اليوم املناسب ) فورا ( نسبة إىل ) فورمي ( وقد مسى هذا العيد )١(
ويف املساء حيث يبدأ أول . فكان عليهم أن يصوموا يف اليوم الثالث عشر من آذار. وقد شاع االحتفال ذا العيد بطقس معني . 

كان ) هامان ( وملا يصلون يف قراءم لذكر اسم . وبعد العبادة املسائية يقرأون سفر إستري . اليوم الرابع عشر جيتمعون يف امع 
ويف اليوم التايل كانوا يعودون ثانية إىل امع إلمتام فـرائض  ) . ليمحى اسم ذلك الشرير ( مجهور املصلني يصرخون قائلني كل 

حتت كلمة فورمي  ١٩٦٤قاموس الكتاب املقدس طبعة بريوت : انظر.مث يصرفون النهار بالفرح والبهجة وتقدمي اهلدايا. عبادة العيد
  . ٦٩٩ص
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  ؟ !أم سريمى كما رمي غريه ..هل مين عليه بالقبول ..السفر
وهو مكون مـن   ..نشيد اإلنشاد لسليمان احلكيمسفر يلي ، وهو سفر احلكمةومن هذه األسفار : قلت

وقد ورد هذا السفر ضمن أسفار التوراة  ..صحاحا كلها تفيض بأحاديث حكيمة عميقة املعاين الروحانيةإ ١٩
   .يف النسخة السبعينية املترمجة إىل اليونانية

عة الثانية اليت مجعت بعد عـزرا  وبرغم اعتراض الربوتستانت على قانونية هذا السفر وباقي أسفار امو
والبعض اآلخر  (:الدكتور مسعان كهلون قالفقد  ،ولكنهم كتبوا ميتدحونه بسبب بالغته ومسو معاين، الكاهن

، وقال عنه )كسفر احلكمة وحكمة يشوع بن سرياخ، فهو على جانب عظيم من البالغة وعمق املعاين الروحية 
ويـرجح  . وقد كتب بأسلوب يدل على تضلع تام من اللغة اليونانية ،ارهذا السفر هو أمجل هذه األسف (:أيضا

وقصـد   ،قبل امليالد وكان متضلعاً من الفلسفة اليونانيـة  ٥٠و  ١٥أن كاتبة يهودي مصري عاش بني عامي 
 مقاومة أغالظ الوثنية والسيما عبادة األصنام بإظهاره مسو احلكمة املنبعثة عن خوف اهللا وحفظ شريعته ومعرفة

   ١)طريقة للخالص 
  :ويدل على صحة نسبته إىل سليمان أمور كثرية

الذي كتب به سليمان كتاباته من حيث البالغـة وعمـق املعـىن    األسلوب يتخذ نفس  هأسلوبمنها أن 
  .واالجتاه احلكمي الشعري

  .فمكانة بعد سفر نشيد اإلنشاد لسليمان مباشرة، أن ترتيب السفر يتفق وكتابات سليمانومنها 
إنك قد اخترتين لشـعبك   (:سليمانه، وهو مما ال ينطبق إال على ما ورد يف السفر على لسان كاتبومنها 

وأمرتين أن أبىن هيكالً يف جبل قدسك ومذحباً يف مدينة سكناك على مثال املسكن  .ملكاً ولبنيك وبناتك قاضياً
ليت كانت حاضرة إذا صنعت العامل وهـى  إن معك احلكمة العليمة بأعمالك وا .املقدس الذي هيأته منذ البدء

فأرسلها من السماوات املقدسة وابعثها من عرش جمدك حىت  .عارفة ما املرضي يف عينك واملستقيم يف وصاياك
   )إذا حضرت جتد معي 

التفت إليه، فرأيته يركز فيما أقول تركيزا شديدا، وكأنه يعد يل شيئا، فهو يتحني فرصة ذكره، مل أهـتم  
لـيس ذلـك   : رحت أدافع عن األسفار اليت حاول الربوتسنت إنقاصها من الكتاب املقدس، قلت بذلك، بل

، سفر نبوة باروخ و ..ويقع بعد سفر احلكمة ،أصحاحاً ٥١يضم الذي ، سفر يشوع بن سرياخفهناك  ..فقط
ال ويشـمل  وهو مكمل لسفر داني، تتمة سفر دانيالو ..ومكانه بعد سفر مراثى أرميا ،صحاحاتإويضم سته 

 ١٦ويضـم  ، سـفر املكـابيني األول   و ..١٤،  ١٣كما يضم أصحاحني أخـرين مهـا   ،  ٣بقية أصحاح 
ومكانه بعد سفر املكـابني   .أصحاحاً ١٥ويضم ، سفر املكابيني الثاىن و ..ومكانه بعد سفر مالخى.أصحاحاً

  .األول
أتدري  ..ائفة اليت تنتمي إليهالقد ذكرت وجهة نظرك، ووجهة نظر الط: بعد أن انتهيت من حديثي، قال

                                                
  . ٣٠٥و  ٣٠٣ص  ١٩٣٧طبعة بريوت _ إىل الكتاب املقدس الثمني  مرشد الطالبني )١(
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  ؟١هذه األسفار )الربوتستانت(الطائفة املخالفة  تحذفمل 
قامت حروب بني الربوتسـتانت والكنيسـة   ولذلك  ..الربوتسنت طائفة مارقة: انتفضت غاضبا، وقلت

ـ  ات مـن  البابوية برئاسة البابا بولس العاشر قتل فيها عشرات اآلالف وأحرقت ودمرت فيها بعض املدن ومئ
  .الكنائس واألديرة

أمل تسمع مـا   ..بالشطط والكربياءلقد كان معروفا  ..مارتن لوثر قائد الثورة الربوتستانتيةإنك ال تعرف 
إنين أقول بدون افتخار أنة منذ ألف سنة مل ينظف الكتاب أحسن تنظيف ومل يفسر أحسـن   (:لقد قال ..قال

سيبقي الكتـاب  بعد هذا الكالم  هظن أنأت ..)ه وفسرتة وأدركتتفسري ومل يدرك أحسن إدراك أكثر مما نظفتة 
بل إن لوثر وأتباعه حذفوا يف زمام أسفاراً أخرى من العهد اجلديد مثل سـفر األعمـال    ..املقدس على حاله
قام غري أم أعادوا هذه األسفار ملكاا يف الكتاب املقدس ملا  ،م حذفوا سفر الرؤياإقيل بل  ..ورسالة يعقوب

  .وجوههميف الناس 
أتعلم أن ما فعله الربوتستنت هو نفس ما فعله قومي وقومك قبلهم يف اامع املختلفة مع املوحدين، : قال

  وأسفار املوحدين؟
  كيف ذلك؟: قلت
  .لتعرف بعض العبث الذي أصاب كتابنا املقدس ..سأقص عليك احلكاية من أوهلا:  قال

  .ت لكفها أنا أنص ..لقد أنصت يل: قلت
نتاج عمل العشرات من املؤلفني الذين اجتهدوا يف تسجيل  أنت تعلم أن الكتاب املقدس بشقه األول: قال

  النصوص قداستها؟تلك مىت اكتسبت أتدري  ..تاريخ بين إسرائيل
  .منذ كتابتها اكتسبت قداستها: قلت
ع قبل امليالد، وحتديداً يف عـام  األسفار اخلمسة أقرت يف أواخر القرن الرابف ..لقد تأخر ذلك ..ال: قال

كما قـال   ..حني اعترفت االمربطورية الفارسية بناموس اليهود حسبما جاء يف دائرة املعارف األمريكية ٣٩٨
أي القـرن  (يظهر بوضوح أنه مل تكن هناك جمموعة مقننة من الكتب املقدسة قبل عصر املكـابيني   (:اسبينوزا

                                                
  :تتلخص األسباب اليت من أجلها مل يعترف الربوتستانت ذه األسفار بل حذفوها من الكتاب املقدس يف اآليت )١(
  .م.ق ٥٣٤نة أن هذه األسفار مل تدخل ضمن أسفار العهد القدمي اليت مجعها عزرا الكاهن ملا مجع أسفار التوراة س. ١
  .املؤرخ اليهودي يف كتابه) يوسيفوس ( أا مل ترد ضمن قائمة األسفار القانونية للتوراة اليت أوردها . ٢
كـان أول مـن   ، وهى تعىن األسفار املدسوسة واملشكوك فيها ، اليت أطلقت على هذه األسفار ) أبو كريفا ( أن لفظة . ٣

  .وهذا يدل على أن الشك يف هذه األسفار قدمي.. دوس يف القرن الثاين امليالدي أسقف مدينه سا) ماليتون ( استعملها هو 
أن بعض اآلباء الالهوتيني القدامى واملشهود هلم ـ وخصوا منهم أورجانيوس وإيرونيموس ـ مل يضمنوا هذه األسفار يف   . ٤

غلب أسفار التوراة وضع هذه األسفار احملذوفة يف بل إن إيرونيموس الذي كتب مقدمات أل.قوائم األسفار القانونية للعهد القدمي 
  .مكان خاص ا باعتبارها مدسوسة ومشكوك يف صحتها

أن اليهود مل يعترفوا ذه األسفار خاصة وأا ـ يف الغالب ـ كتبت يف وقت متأخر بعد عزرا فضالً عن أن هناك أمـور    . ٥
  .نانية اليت مل يكن يعرفها اليهود حتمل على الظن أن هذه األسفار كتبت أساساً باللغة اليو

  .أن هذه األسفار ال ترتفع إىل املستوى الروحي لباقي أسفار التوراة، ولذا فال ميكن القول أنة موحى ا. ٦



 ٦٤

  )ملقننة اآلن فقد اختارها فريسيو اهليكل الثاين بعد أن أعاد بناءه عزرا الكاتب، أما الكتب ا)الثاين قبل امليالد
 (:اسبينوزاكما قال وهذا االختيار من الفريسيني يف ذلك العهد مل يكن مبوافقة طوائف اليهودية املختلفة 

   ) فقد اختارها الفريسيون يف ذلك العهد من بني كثري غريها، وذلك بقرار منهم وحدهم
ما يسمى بأسفار باإلضافة إىل األسفار اخلمسة ـ برأي اسبينوزا  ـ كان مما أقره فريسيو العهد الثاين   وقد
  )امللوك -صموئيل  -القضاة  -يشوع ( وهي  ،األنبياء

وقد كان ينظر إليها على أا ، ذلك أحلقت اومع ومل تعترب هذه اموعة معادلة لسلطة األسفار اخلمسة، 
  .لألسفار اخلمسةشروح وامتداد 

   ..هذه هي املرحلة األوىل واليت تشكل بداية االعتراف بالكتاب املقدس
م عقد الفريسيون جممعاً يف جامينيا، وقرروا اعتبـار بعـض    ٩٠عام وبالضبط يف  ..وبعدها مبدة طويلة

حنميـا،  وعـزرا،  و، أيوبودانيال، وراعوث، ونشيد اإلنشاد واألمثال واملزامري : األسفار أسفاراً قانونية وهي
وقد بلغ عدد هذه األسفار سـتاً  ، واعتربوا هذه القائمة ائية ورفضوا ما عداها من األسفار ..وغريها األيام و

  .وثالثني سفراً
وقـد اسـتلمت الكنيسـة     (:القس إلياس مقاركما قال  ..وهذه األسفار هي اليت تبناها قومنا بعد ذلك

    )م ٩٠لقدمي اليت قررها اليهود يف جممع جامينيا عام املسيحية من اليهود أسفار العهد ا
يعتربون سفر دانيال مثال كان الفريسيون فقد  ..وقد كان اخلالف الذين نقلنا عنهم هذه األسفار شديدا

قانونياً، فيما مل يعتربه الصدوقيون، وكذلك كان جلماعة قمران أسفار كثرية مل ترد يف القائمة القانونية منـها  
واألسفار اليت مل تدخل يف القائمة كانت مخساً وثالثني سفراً كما عددها تشارلس ، واليوبيالت وغريهاأخنوخ 

  )أبو كريفا (يف مقدمة كتابه 
أقر اتمعون النصـارى سـفر   ، وم٣٢٥ سنة) نيقية(جممع اجتمع قومي وقومك يف  ..ويف مرحلة تالية

  .يهوديت فقط، وأبقوا مثانية أسفار مشكوكاً فيها
أقر اتمعون سفراً آخر هـو  ، وم٣٦٤سنة ) لوديسيا(جممع اجتمع قومي وقومك يف  ..ويف مرحلة تالية 

  .سفر استري
فأضاف امع ، م حبضور اكستاين٣٩٧سنة ، )قرطاجة(جممع اجتمع قومي وقومك يف  ..ويف مرحلة تالية

  .واملكابيني األول والثاين) بن سرياخ  يشوع(وطوبيا وباروخ وايكليزنا سيتكس ، زوم( للقائمة ستة أسفار هي 
  .اعترب اتمعون سفر باروخ جزًء من إرمياو) ترلو(جممع اجتمع قومي وقومك يف  ..ويف مرحلة تالية
  .اجتمع الربوتسنت يف جمامعهم، وحذفوا ما شاءوا أن حيذفوا ..ويف مرحلة تالية
   ..ما نضيفسنجتمع حنن لنضيف إىل كتبنا املقدسة  ..ويف مرحلة تالية

  أليس كل ذلك صحيحا؟
وهو ال يتقدس إال يف جمامعنا اليت ال نعرف مـن حيضـر    ..كيف نصف الكتاب بالقداسة: سكت، فقال

  ؟وال من يقف وراءها ..فيها



 ٦٥

إن الكتاب املقدس ـ يا صاحيب ـ أعظم شأنا من أن يوضع بني يدي ثلة من الناس يلعبون بقداسته كما   
  .تلعبون بالكرة

  :د اجلديدالعهـ  ٢
  .فلنتحدث عما تتصوره من نقص حصل للعهد اجلديد: قلت
  .اقرأ يل مقدمة لوقا إلجنيله: قال

إذ كان كثريون قد اخذوا بتأليف قصة يف األمور املتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا  (:رحت أقرأ
ن األول بتدقيق أن اكتب على التوايل منذ البدء معاينني وخداما للكلمة رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء م

  ) ١ :١:لوقا() إليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكالم الذي علّمت به
ما يدلك علـى الـنقص   اخلطاب املوجه من لوقا إىل صاحب السمو ثاوفيلس أمل تر يف سطور هذا : قال

  الذي أصاب العهد اجلديد؟
  .تاب ذكر حذفه من الكتاب املقدسإن لوقا مل يسم أي ك ..ال أالحظ شيئا: قلت
أما اامع فهـي   ..دور الكتبة هو الكتابة فقط ..؟!أمل تعلم بأن هذا دور اامع ..إن لوقا ال حيذف: قال

  .ولو شهادة الدكتوراه ..وحدها صاحبة احلق يف أن تعطيهم شهادة القداسة اليت ال تعادهلا أي شهادة
  سفار احملذوفة؟شار إليه لوقا من األأما الذي : قلت
  .كتبوا مثل ما كتبه لوقا يف بيان حال املسيحا من الكتبة أن كثريلقد ذكر لوقا : قال

  ذلك صحيح؟: قلت
  فأين هي؟ ..من الواضح جداً أنه كانت هناك كثرة يف كتابة األناجيل يف ذلك الزمن: قال

نعم هناك أسـفار كـثرية    ..يسةفهذا أمر مشتهر تقر به الكن ..ال حاجة لك لالستدالل بقول لوقا: قلت
  .حمذوفة من الكتاب املقدس يف شقه اجلديد

إجنيـل  _ إجنيل ماتيـاس  _ إجنيل فيلب _ إجنيل باسيليوس _ إجنيل بطرس _ إجنيل توما ومن أشهرها 
رؤيـا  _ إجنيل أبللس _ إجنيل غماالئيل _ إجنيل ثداوس _ إجنيل االنكراتيني _ إجنيل أندراوس _ برثوملاوس 

  .وغريها من األناجيل  ..انوسإستف
ألكم أنتم ـ أيضا ـ غرام باألربع حال بينكم وبني سائر    ..؟فكيف اقتصرمت على األناجيل األربع: قال
  األعداد؟

قد حرمت اامع األوىل قراءة الكتب اليت ختالف الكتب ف ..هذا يعود إىل جمامعنا اليت قررت ذلك: قلت
  .فصار أتباعها حيرقون تلك الكتب ويتلفوا ،الكنيسةاألربعة والرسائل اليت اعتمدا 

فلوال رمحة اامع بلوقا ويوحنا وغريمها ما وصفتموهم  ..ال للكتبة ،فأنتم تعطون القداسة للمجامع: قال
  .وال رتلتم أناجيلهم يف اامع ..باإلهلام

كان عاملا  ..نه مع ذلكولك ..نعم لقد اتبع دين حممد ..سأقرأ لك نصا من باحث صادق: صمت، فقال
  .ال يهتم بغري البحث عن احلقيقة ..باحثا



 ٦٦

 ..القس السابق عبد األحد داودامسع ما يقول : أخرج كتابا من ذلك الركن الذي كنا نقف جبانبه، وقال
إن هذه السبعة والعشرين سفراً أو الرسالة املوضوعة من قبل مثانية كتاب مل تدخل يف عداد الكتب  (:إنه يقول

لذلك مل تكـن  ، م ٣٢٥ملقدسة باعتبار جمموعة هيئتها بصورة رمسية إال يف القرن الرابع بإقرار جممع نيقية سنة ا
مت انتخاب األناجيل األربعة مـن  ـ أي يف جممع نيقية  ـ وهناك   ..أي من هذه الرسائل مصدقة لدى الكنيسة

حدى والعشرين من رسائل العهد اجلديد من بني بني أكثر من أربعني أو مخسني إجنيالً، ومت انتخاب الرسائل اإل
رسائل ال تعد وال حتصى، وصودق عليها، وكانت اهليئة اليت اختارت العهد اجلديد هي تلك اهليئة اليت قالـت  
بألوهية املسيح، وكان اختيار كتب العهد اجلديد على أساس رفض الكتب املسيحية املشتملة على تعاليم غـري  

   ١)وإحراقها كلها  موافقة لعقيدة نيقية
 اا كتبالغريب أن الكنيسة هي اليت حددت الكتب الصحيحة اليت جيب أن تداول وألغت الباقي واعتربو

وأناجيل أخـرى كـثرية للحـواريني    ، وكتاب ملرمي العذراء، ومنها كتب ورسائل للمسيح نفسه، غري قانونية
  .تالميذه

  على الكتاب املقدس؟ أال ترى أن هذه اامع مارست دورا بوليسيا
  .وتريد أن تفرض على الكتبة ما يلهم هلم ..إا تريد أن تفرض على اهللا ما يقول

  أتدري سر هذا احلرص من جممع نيقية؟
  .بل هو اإلخالص لالمرباطور ..إنه ليس اإلخالص للكتاب املقدس

  .ملقدسة، ونفى غريهاكأين بك تريد أن تقول بأن االمرباطور هو الذي حدد الكتب ا: انتفضت قائال
  .هي اليت تقول ذلك ..وحقائق التاريخ ..بل التاريخ ..أنا ال أقول ذلك: قال

وصدر مرسوم إمرباطوري يأمر بـإحراق كتـب    (:قصة احلضارة هيف كتاب) ديورانت ( املؤرخ لقد قال 
   ) آريوس مجيعها، وجيعل إخفاء أي كتاب منها جرمية يعاقب عليها باإلعدام

وبذلك فض املؤمتر الرتاع القائم، وقرر إبعاد آريـوس وأتباعـه    (:اتب املسيحي حبيب سعيدويقول الك
   )وحرق الكتاب الذي أودعه آراءه امللحدة 

إن األناجيل الكاذبة كانت رائجـة يف القـرون األوىل    (:يف الد السادس من تفسريه آدم كالركوقال 
    ٢)ني إجنيالً من تلك األناجيل وجعلها يف ثالث جملدات للمسيحية، وأن فايرب بسينوس مجع أكثر من سبع

                                                
  .١٤اإلجنيل والصليب صفحة )١(
املعروفة، ومن مما يدل على هذا أن علماء اآلثار يكشتفون كل مرة خمطوطات جديدة من هذه الكتب ختتلف عن النسخ ) ٢(

 ٧ىف عددهـا الصادر ىف قد ذكرت  ،THE WASHINGTON TIMESصحيفة الواشنجتون تاميز ذلك ما ذكرته 
و جاء ىف هذا املقال أن  Judas stars as 'anti-hero' in gospel   By Julia Duinمقاال بعنوان   ٢٠٠٦إبريل 

لنقاب عن أحد املخطوطات األثرية  أو األناجيل الـىت عثـر   أزاحت ا National Geographicاجلمعية اجلغرافية الدولية 
 Theعليهـا ىف املنيا ىف مصر ويعود تارخيهـا إىل بداية القرن الثالث امليالدى و أطلق على هذا االجنيل إسم إجنيـل يهـوذا     

Gospel of Judas،رجل الذى خان املسيحوقد اعترب يهوذا من تالميذ السيد املسيح، ويذكره التاريخ القبطى أنه هو ال.  



 ٦٧

إن تغيري الديانة  (ـ   الذي كان من أعظم علماء فرقة ماين يف القرن الرابع امليالديـ فاستوس  ذكر كما 
النصرانية كان أمراً حمقاً، وإن هذا العهد اجلديد املتداول حالياً بني النصارى ما صـنعه السـيد املسـيح وال    

   )بل صنعه رجل جمهول االسم ونسبه إىل احلواريني أصحاب املسيح ليعترب الناس ، ريني تالمذتهاحلوا
إن روايات الصلب والفداء من خمترعات بولس ومـن شـاه مـن     (:)دى يونس(يقول العامل األملاين و

نت منذ عهد احلواريني إىل وقد اعترف علماء النصرانية قدمياً وحديثاً بأن الكنيسة العامة كا ،املنافقني خصوصاً
   ) وكل فرقة كان هلا كتاا اخلاص ا، سنة بغري كتاب معتمد ٣٢٥مضى 

  .أال تزال تنكر تأثري االمرباطور على امع: مث التفت إيل، وقال
ألنه ،نيقيةدور كبري يف جممع مرباطور قسطنطني الكل احلقائق التارخيية تدل على أنه كان ل: صمت، فقال

  .تكوين كنيسة واحدة يف إمرباطورية واحدةكربى يف ق أمهية كان يعل
طوال سنوات كـثرية  ، ومبا أنه لــذلك فقــد كان ينتقي األساقفة املنوط بـهم اإلشتراك يف امع

ويف حماولـة   ،أو ابن اهللايسوع هو اهللا أن للفكرة القائلة ـ ساس الكتاب املقدس  أعلى ـ كان هناك مقاومة  
  .ا قسطنطني اإلمرباطور الروماين مجيع األساقفة إىل نيقيةحلل اجلدال دع

مد حىت صار علـى فـراش   عمل يتبل  ،يف أواخر حياتهإال تم تعميده  مل يو ،مل يكن قسطنطني مسيحياو
كان قسطنطني كأبيه يعبد الشمس الـيت ال   ():الكنيسة الباكرة(وعنه يقول هنري تشادويك يف كتاب  ،املوت

وفهمه للعقيدة املسيحية مل  ،لقد كان قضية عسكرية ،نه اختبار داخلي للنعمةأن يفسر أجيب تقهر واهتداؤه ال 
   ) له املسيحنيإن االنتصار يف املعركة يكمن يف هبة أولكنه كان على يقني من  ،يكن قط واضحا

صـيا  موجها املناقشات بفاعلية واقتـرح شخ ، شرفأقسطنطني نفسه  (:تقول دائرة املعارف الربيطانيةو
                                                                                                                                 
و قد مت ترميم هذا اإلجنيل بعد العثور عليه منذ أكثر من عشر سنوات  ومتت ترمجته من اللغة القبطية إىل اللغة االجنليزيـة ىف  

وأصبح هذا اإلجنيل يباع ىف األسواق، وقد سجل اإلجنيل قبل ايتـه   ٢٠٠٦إبريل  ٦وأفرج عن هذه الترمجة ىف  ٢٠٠٥اية عام 
  :قبل انتهـاء بعثة املسيح مباشرة هذا النص كما تذكره الصحيفة املشار إليهـا ىف مقاهلـا املذكورأي 

Near the end of the Judas gospel, Jesus tells Judas he will "exceed" the rest of 
the disciples "for you will sacrifice the man that clothes me".  

سوف خيتلف عـن بـاقى   ) أى يهوذا(ملسيح خياطب يهوذا ىف اية اإلجنيل املنسوب إليه ويقول له أنه هذا النص أن امعىن و
الذي يضحى به كشبيه )   the man( وأنه سوف يكون الرجل  exceed" the rest of the disciples"احلواريني 

  )clothes me= يلبسىن ( ىل  
  "شبه هلم"ن يكتبهـا كما جاءت ىف آيات القرآن ونقف ونتأمل كلمة يلبسين الذي عجز املترجم أ

وقَولهِم إِنا قَتلْنا الْمِسيح عيسى ابن مريم رسولَ اللَّـه   :'، كما قال املسيح مل يصلبهذا يؤكد ما ورد يف القرآن من أن و 
) ن اختلَفُوا فيه لَفي شك منه ما لَهم بِه من علْمٍ إِلَّا اتباع الظَّن ومـا قَتلُـوه يقينـاً   وما قَتلُوه وما صلَبوه ولَكن شبه لَهم وإِنَّ الَّذي

  )١٥٧:النساء(
ن قد ادعـوا أن إجنيـل   ووإذا كان املسيحيـ على حسب ما يقول كثري من العلماء ـ  وإمنا الشخص الذي صلب هو يهوذا  

فإن هذا املخطوط يؤكد قدمه من الكربون وأوراق الربدي أنه مكتوب قبـل القـرن الثالـث     ،بعثة الرسول برنابا مت تأليفه بعد
  .مبعىن قبل بعثة الرسول بثالثة قرون.. امليالدي، حبسب أقوال الصحيفة املشار إليهـا 

  :صحيفة وشنطن تاميز على الرابط التايل: انظر
http://www.washtimes.com/national/٣٧٥٨-١٢٠٦٤٢-٢٠٠٦٠٤٠٧r.htm  
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وإذ كـانوا يرتـاعون مـن     ..أصدره امعذي الصيغة النهائية اليت أظهرت عالقة املسيح باهللا يف الدستور ال
   ) ضد رغبتهموقعوه وكثري منهم  ،وقعوا الدستورـ باستثناء اثنني فقط ـ ساقفة ن األإاالمرباطور ف

بـل ويتصـرف    ،د كان يشـــعر فق، أن قسطنطني قد أدار املؤمتر بصورة واقعيةتارخييا ومن الثابت 
وقد أعلـن يف مناســـبة أخـرى    ، وما جيب تركه ،فكان يأمر األساقفة مبا جيب عمله، كرئيس للمجمع

وقد قبلت الكنيسة كل هذا صاغرة، لـذلك أصبح القيصـر أسـقفها    ) إين أرغب يف قانون كنسي (:مؤكداً
  .املعترف به) الدويل(العام 

الشهرية يف قرارات جممع نيقيـة   )هومسيوس(ل ما تعارف عليه بصيغة طنطني الذي أدخومل يكن غري قس
مل يكن له تأثري فعال وغري مباشـر  زيادة على ذلك، فإنه  ..وفرضها على األساقفة املعارضني بإستعمال سطوته

  .بل كان أيضاً يصوت معهم ،فقط على تكوين العقيدة
   )نيسة الدولة لتعليمات نيقية خطر ما قام به قسطنطني هو إخضاع كأ (:يقول شيفارتز

وعلى األخص البنود الـيت   ،وكما كانت الكنيسة إحدى مؤسسات الدولة أصبحت أيضاً قرارات اامع
وبالتايل أصبح هلا نفس الصـورة  ، واليت رفعها قسطنطني إىل مرتبة القوانني اليت تصدرها الدولة ،ختص العقيدة

  .بحت بعد ذلك ملزمة لكل الرعيةفأص ،اإللزامية للمفهوم القانوين العام
  .١حتولت قرارات اامع األربعة املسكونية األخرى ذه الطريقة إىل قوانني عامةومثل ذلك 

  .أنت تتهم جمامعنا املقدسة: قلت
  .وكن صادقا يف إجابيت ..أجبين. .وما أكثر ما تستغلنا القداسة ..ما أكثر ما تستغلون القداسة: قال

  من ذلك؟يف شك أنت أ: قلت
  .ولكين أخاف من ربك ..أنا ال أشك يف صدقك: قال

  .أو على قومي ..ولو على نفسي ..سأكون مع احلق ..ال بأس: قلت
بل الدليل الوحيد لكم على قدسية أي سفر من األسفار هو مـا أقرتـه اـامع     ..أكرب دليل لكم: قال
  أليس ذلك صحيحا؟ ..الكنسية

  .خرة لناوهو مف ..هو صحيح ..بلى: قلت
  .حبيث ال ختتار إال املقدس حقيقة ..فأنتم تعتربون بذلك هذه اامع معصومة يف آرائها: قال

جاء يف  لقد  ..ولوال ذلك ألمكننا مناقشتها فيما ختتاره ..فهي معصومة يف قراراا ..ذلك صحيح: قلت
ه الكتب املقدسة مـن حقـائق موحـاة    إن ما تتضمنه وتعرض (:وثائق امع املسكوين الفاتيكاين الثاين قوهلم

مكتوب كله بوحي من الروح القدس، وتؤمن أمنا الكنيسة املقدسة مبوجب اإلميان الرسويل أن كتب العهدين 
    ٢)القدمي واجلديد كلها وجبميع أجزائها مقدسة وقانونية، فاهللا هو مؤلفها مكتوبةٌ بوحيٍ من الروح القدس

                                                
الذي ألفـه  ) نظُم اجلوهر ( بن البطريق اوكتاب  ،كتاب تاريخ األمة القبطيةك: جممع نيقيهانظر املراجع اليت حتدثت عن  )١(

   .للمؤلف روبرت كيل تسلر ،وكتاب الروح القدس يف حمكمة التاريخ ،وهو مسيحي طبعاً، وحكى فيه تاريخ اامع
  .٤٠٨سكوين الفاتيكاين الثاين ص وثائق امع امل )٢(
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   ..اخلامس للكنيسة أن املرأة خالية من الروح الناجية اليت تنجيها من جهنمقرر امع املسكوىن فقد : قال
وقرر جممع آخر أن املرأة حيوان جنس، جيب االبتعاد عنه، وأنه ال روح هلا وال خلود، وال تلقَّن مبـاديء  

ادة، وأن يكمم فمها الدين ألا ال تقبل عبادا، وال تدخل اجلنة، وال امللكوت، ولكن جيب عليها اخلدمة والعب
  .ملنعها من الضحك ومن الكالم ألا أحبولة الشيطان، كالبعري أو كالكلب العقور

تشكل جملس اجتمـاعي يف بريطانيـا    ..١٥٠٠وىف عام  ..أو بناء على هذه األفكار ..وبناء على ذلك
وكانوا يصبون الزيت ، ءلتعذيب النساء، وابتدع وسائل جديدة لتعذيبهن، وقد أحرق اآلالف منهن وهن أحيا

  . وحىت ال خيتلف عليك األمر فقد كان القضاة هم رجال الكنيسة ..املغلي على أجسامهن فقط رد التسلية
  فلماذا ال تقرون مبا قالت هذه اامع؟

   ..لقد أخطأت هذه اامع يف هذه القرارات: قلت
  .فاامع ميكن أن ختطئ: قال

  .أراك تتهرب: صمت، فقال
   ..ميكن أن ختطئ ..نعم: أجد بدا من قويل مل

خرج علينا بابا الفاتيكان باعتذارات رمسية عما قامت به بل سنوات فق ..والبابا أيضا ميكن أن خيطئ: قال
واامع ميكـن أن  إذن البابا والكنيسة  ..من اضطهاد ملخالفيها يف العقيدة أو الرأي هاالكنيسة يف سالف عهد

  ؟ختطيء
  .ذلك صحيح ..أجل: قلت
وملـاذا   ..وكيف بون هلذه اامع سلطة تعيني الكتاب املقدس؟ ..؟فكيف جتعلون جمامعكم مقدسة: قال

ال تطلبون من الكنيسة أن تريكم تلك األسفار الكثرية اليت مل يرض عنها أعضاء اامع لتدرس علـى ضـوء   
لقد حاولت ذلـك   ..لن يسلموكم شيئا منها واعلموا أم ..اطلبوها منهم ..البحث العلمي املوضوعي الدقيق

  أتدري مل؟ ..مرارا
  مل؟: قلت
وال ميكن ألي جمرم يف الدنيا أن يقدم دليـل   ..ال بتلك األسفار ..ألن سلطتهم ترتبط ذه األسفار: قال

  .إدانته
  :الكلمات الناقصة

وهناك نوع  ..املقدس هذا هو النوع األول من أنواع النقصان الذي حصل للكتاب: صمت قليال، مث قال
  .آخر ال يقل خطرا

  ما هو؟: قلت
إن قومي وقومك مل يكتفوا برفض الكتب اليت ال تتناسب مع أذواقهم، بل مسحوا ألنفسهم بتعديل : قال

  . رضوا عنها لتتناسب مع أذواقهمالكتب اليت
  ما تقول؟: قلت
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  .علوه من خيانة للكتاب املقدسلقد ترك القوم أدلة على ما ف ..لست أدعي وال أكذب ..ال ختف: قال
  ؟ !أدلة خيانة: قلت
  ؟ !أال تعلم أنه ال ميكن أن تكون هناك جرمية كاملة ..أجل: قال

  عم تتحدث؟: قلت
 واالـيت وضـع  و ،النصوص املنقوصةما ترى يف الكتاب املقدس من من أكرب األدلة علي التحريف : قال

  .١أو تركت فارغة ا،أو نقط امكاا جنوم

                                                
  :من ذلك على سبيل املثال)١(

  » ****فقلت عن البالية يف الزىن اآلن يزنون زىن معها وهي« :٤٣عدد٢٣:حزقيال
  ******    أن نسيتك يا أورشليم تنسى مييين: ٥عدد  ١٣٧مزمور
ن عند وصول هذا الكتاب إليك هـو ذا قـد   ، فاآل******!!!فأتى بالكتاب إىل ملك إسرائيل يقول فيه: ٦عدد ٥) ٢(امللوك

  " أرسلت إليك نعمان عبدي، فاشفه من برصه
ويكون اذا مسعـتم مسعـا   .والبعيدون يأتون ويبنون يف هيكل الرب فتعلمون ان رب اجلنود ارسلين اليكم:  ١٥عدد ٦زكريا

  **** صوت الرب اهلكم
  .رقرقة السائحة على شفاه النائمني حلبييب السائغة امل --------حنكك كأجود اخلمر: ٩عدد٧نشيد 
صرت كانسان سكران ومثل .ارختت كل عظامي.انسحق قليب يف وسطي -------------يف االنبياء: ٩عدد٢٣إرميا 

  . رجل غلبته اخلمر من اجل الرب ومن اجل كالم قدسه
  . حماباة الوجوه يف احلكم ليست صاحلة ------هذه أيضا للحكماء:  ٢٣عدد ٢٤أمثال  

  الوحي الذي رآه حبقوق النيب ــــــــــــ    :١عدد  ١بقوق ح
  .خطا لذلك وضعوا مكانه ا،يبدوا أن الوحي الذي رآه حبقوق النيب كان وحيا عظيماً جداً وسريوهنا 

  كنت اخربه بعدد خطوايت وادنو منه كشريف ـــــ:  ٣٧عدد ٣١أيوب 
  . وحبلت مبرمي ومشاي ويشبح ايب اشتموع******وبنو عزرة يثر ومرد وعافر ويالون:   ١٧عدد ٤أخبار
يا شعيب اذكر مباذا تآمر باالق ملك موآب ومباذا اجابه بلعام بن بعور ــــــــ مـن شـطّيم اىل   :  ٥عدد  ٦ميخا

  .اجللجال ـــــــ لكي تعرف اجادة الرب 
كنتم انتم وامللك ايضا الذي ميلـك  ان اتقيتم الرب وعبدمتوه ومسعتم صوته ومل تعصوا قول الرب و: ١٤عدد ١٢صموائيل١

  ***** عليكم وراء الرب اهلكم
وقال داود يف ذلك اليوم ان الذي يضرب اليبوسيني ويبلغ اىل القناة والعرج والعمي املبغضني من نفـس  :  ٨عدد ٥صموائيل٢
  .لذلك يقولون ال يدخل البيت اعمى او اعرج*****داود
فكتب ياهو رسائل وارسلها اىل السامرة اىل رؤساء يزرعيل الشيوخ .يف السامرةوكان الخآب سبعون ابنا : ١عدد  ١٠ملوك٢

فاآلن عند وصول هذه الرسالة اليكم اذ عندكم بنو سيدكم وعندكم مركبات وخيل ومدينـة  :  ******واىل مربي اخآب قائال
  .حمصنة وسالح 

، كمـا يف  جنوم كما ترى أما الرسالة الثانية فال يوجد جنوم هذا يف الرسالة األوىل مت إقتطاع الكالم الوارد فيها ووضعوا مكانه
فكتب اليهم رسالة ثانية قائال ان كنتم يل ومسعتم لقويل فخذوا رؤوس الرجال بين سيدكم وتعالوا ايلّ يف :  ٦عدد  ١٠)٢(ملوك

  . موبنو امللك سبعون رجال كانوا مع عظماء املدينة الذين ربوه.حنو هذا الوقت غدا اىل يزرعيل
  . وحبلت مبرمي ومشاي ويشبح ايب اشتموع******وبنو عزرة يثر ومرد وعافر ويالون:  ١٧عدد  ٤أخبار١

هو .ليكن اهله معه ويصعد اىل اورشليم اليت يف يهوذا فيبين بيت الرب اله اسرائيل****من منكم من كل شعبه:  ٣عدد ١عزرا
  . الذي يف اورشليم.االله
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ـ  اوضعوا مكان النصوص الناقصة جنوملقد  ..قومنا مع الكتاب املقدس علهكذا ف ـ  اأو نقاط  اأو خطوط
  .مستقيمة أو تركوها فارغة

املقـدس   موضعا يف أغلب النسخ يف الكتـاب  نيأكثر من أربع هناك ..أجل: ، فقلتأدركت ما يذكره
من باب األمانـة  كان لذلك  ،ةأا مل تكن واضحة يف املخطوطة األصليوسبب ذلك  ..مكاا خطوط توضع
  .جنوم أو خطوطمن النساخ مكاا  هوضعما 

أم أـم حفظـة    ..هل الكتبة كتاب حمققـون  ..أهكذا بكل بساطة تتحدثون عن الكتاب املقدس: قال
  لكتاب مقدس؟

  .وهم حفاظ ،هم كتبة: قلت
   ..فقد انفردوا بالكتاب املقدس إذن: قال

  ما تقصد؟: قلت
وهكذا حـىت   ..يلجأ إىل نسخة أخرى اندما يصعب على حمقق أي خمطوطة قراءة ما فيهيف العادة ع: قال

  أليس كذلك؟ ..يعرف وجه الصواب
   ..بلى : قلت
أنـتم تزعمـون أن    ..هل كانت النسخ حمدودة هلذه الدرجة ..فكيف مل يفعل هؤالء الكتبة ذلك: قال

  .للكتاب املقدس نسخا ال حصر هلا
  وسوف تأيت أجيال لن تتساءل عن هذا؟ ..د حل قومي وقومك املشكلةلق ..ال بأس: صمت، فقال

  ما تقصد؟: قلت
وبدأت تثري الشكوك يف  ،حتاروا فيما كان موجود مكاااو ،بعد أن أشار الناس إىل هذه الفراغات: قال

 أكمـل (الفراغات الناقصة يف هذا الكتـاب علـى طريقـة    من علمائنا من يبيح إكمال نفوس العقالء جاء 
  .وأكملوا ا النصوص الناقصة ،فاختاروا كلمات على مزاجهم ،كما كنا نتعلم يف املدارس ..)الفراغات

فَبِمـا نقْضـهِم    :لقد ورد فيه ..أال تعلم بأن كتاب املسلمني املقدس أشار إىل هذا: التفت إيل، وقال
حةً ييقَاس مها قُلُوبلْنعجو ماهلَعن ميثَاقَهم لَىع عطَّلالُ تزالَ تو واْ بِها ذُكِّرما مظواْ حسنو هعاضون مع مفُونَ الْكَلر

 ِسنِنيحالْم بحي إِنَّ اللّه فَحاصو مهنع ففَاع مهنيالً مإِالَّ قَل مهنم ةنآئخ )؟)١٣: املائدة   
ولسنا ندري  ..إن اخليانة ال تزال مستمرة ..ن هذا التالعب الذي ال يزال مستمرالقد أخربت هذه اآلية ع

  .مىت تنتهي
                                                                                                                                 

ابرون يف االرض واذا راى احد عظم انسان يبين جبانبه صوة حىت يقـربه القـابرون يف وادي   فيعرب الع:  ١٥عدد ٣٩حزقيال
  مجهور جوج ـــــــــــ 

  وايضا اسم املدينة مهونة ــــــــــــ فيطهرون االرض : ١٦عدد ٣٩حزقيال
من الواح خشب مـن كـل    العتبات والكوى املشبكة واالساطني حوايل الطبقات الثالث مقابل العتبة: ١٦عدد ٤١حزقيال

  جانب ومن االرض اىل الكوى ــــــ والكوى مغطاة ـــــــ 
  .والكوة مغطاة غري موجودة يف النسخة العربية



 ٧٢

  التبديل
  وما أدلتك عليه؟ ..علمت أدلتك على وجود النقصان، فما مرادك من التبديل؟: قلت
يتناسب مع  مث جترأ على أن ينقص منه ما ال ..أ على أن يزيد يف كالم اهللا ما ميليه عليه هواهرمن جت: قال

  .مصاحله، لن يتخاذل عن أي تبديل قد يتصادم مع هذه املصاحل اليت اختذها إهلا من دون اهللا
  .وال تستدل له ..أنت تعلل التبديل: قلت
أنت ترى املسيح كيف ض يف وجوه رجال الدين اليهودي  ..أحيانا يكون التعليل أعظم استدالل: قال
  أليس ذلك صحيحا؟ ..يف عصره

  .بل إنه مل ينهض يف وجه أحد كما ض يف وجههم، ولذلك مل يقاومه أحد كما قاوموه ..جلأ: قلت
  فهؤالء الذين بدلوا أحكام اهللا، وقاوموا رسل اهللا، أال يسهل عليهم أن يبدلوا كالم اهللا؟: قال

  .فرق بني اجلواز العقلي، أو اجلواز العادي، وبني الوقوع الفعلي: قلت
 ..أنت تعلم بأن األحكام العملية، أو العقائد النظرية، مرتبطة بالكتاب املقـدس  ..ولكن ..صدقت: قال

فهل ترى فيمن قتل األنبياء من الورع ما حيول بينـه   ..فلذلك قد تقف تلك النصوص حجر عثرة يف طريقهم
  .وبني تبديل كالم اهللا

  .نتاجاتفكل ما تذكره اآلن جمرد است ..ال أزال مصرا على طلب الدليل احلسي: قلت
سأرجع بك إىل الكتاب الذي ال أثق يف كتاب يف العامل مثل  ..ولكن قبل ذلك ..سأذكر لك األدلة: قال
   ..ثقيت فيه

  .تقصد قرآن املسلمني: قلت
  .امسع إليه، وهو يقول ..إنه يعطيك احلقائق من منبعها ..أجل: قال

من الَّذين هـادوا   :ذور يف اإلسالمفتح املصحف على مواضع حمددة وراح يقرأ خبشوع، وكأنه قدمي اجل
ِسنتهِم وطَعناً في الدينِ ولَو يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه ويقُولُونَ سمعنا وعصينا واسمع غَير مسمعٍ وراعنا لَياً بِأَلْ

عماسا ونأَطَعا ونعمقَالُوا س مهـونَ إِلَّـا     أَننمؤفَـال ي مبِكُفْرِه اللَّه مهنلَع نلَكو مأَقْوو مراً لَهيا لَكَانَ خنظُرانو
  ) ٤٦:النساء(قَليالً

الْكَلم عـن  فَبِما نقْضهِم ميثَاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قَاسيةً يحرفُونَ  :وامسع ما يقول يف سورة أخرى
اعف عنهم واصفَح إِنَّ اللَّه مواضعه ونسوا حظّاً مما ذُكِّروا بِه وال تزالُ تطَّلع علَى خائنة منهم إِلَّا قَليالً منهم فَ

ِسنِنيحالْم بحي)١٣:املائدة (  
يا أَيها الرسولُ ال يحزنك الَّذين يسارِعونَ في الْكُفْـرِ   :وامسع ما يقول يف موضع آخر من هذه السورة

بِ سلْكَذونَ لاعموا ساده ينالَّذ نمو مهقُلُوب نمؤت لَمو هِماها بِأَفْونقَالُوا آم ينالَّذ نم  لَـم رِينمٍ آخقَوونَ لاعم
اللَّه فتنته  الْكَلم من بعد مواضعه يقُولُونَ إِنْ أُوتيتم هذَا فَخذُوه وإِنْ لَم تؤتوه فَاحذَروا ومن يرِد يأْتوك يحرفُونَ

 مهقُلُوب رطَهأَنْ ي اللَّه رِدي لَم ينالَّذ كئاً أُولَئيش اللَّه نم لَه كلمت فَلَن   ةرـي الْـآخف ملَهو يزا خيني الدف ملَه
يمظع ذَابع)٤١:املائدة(  
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أا نزلـت يف  وسأضرب لك مثاال ذكره علماء املسلمني، وهم يبينون سبب نزول هذه اآلية، لقد ذكرو 
 ،فحرفـوا ، ١زنيا، وكانوا قد بدلوا كتاب اهللا الذي بأيديهم، من األمر برجم مـن أحصـن منـهم    يهوديني

فلما وقعـت تلـك    ..واصطلحوا فيما بينهم على اجللد مائة جلدة، والتحميم واإلركاب على محار مقلوبني
تعالوا حىت نتحاكم إليه، فإن حكم باجللد والتحميم فخذوا عنـه،   (:، قالوا فيما بينهمحممدالكائنة بعد هجرة 

د حكم بينكم بذلك، وإن حكم بالرجم فال تتبعـوه  واجعلوه حجة بينكم وبني اهللا، ويكون نيب من أنبياء اهللا ق
  .يف ذلك
   ..أسانيد املسلمني الصحيحة بذلك، وسأذكر لك نص احلادثة كما ورد يف تلك األسانيدقد وردت ل

ن اليهود جاءوا إىل رسول اهللا إ: مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر قالحدث  (:فتح كتابا وراح يقرأ
نهم وامرأة زنيا، فقال هلم رسول اهللا ، فذكروا له أن رجال م:)  ما جتدون يف التوراة يف شأن الـرجم؟( ، 

فأتوا بالتوراة فنشـروها، فوضـع   . كذبتم، إن فيها الرجم: قال عبد اهللا بن سالم. نفضحهم ويجلَدون: فقالوا
فرفع يده فإذا فيها . ع يدكارف: أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد اهللا بن سالم

  ! آية الرجم صدق يا حممد، فيها :آية الرجم، فقالوا
هناك حديث آخـر يصـور سـر     ..ليس هذا احلديث هو موضع الشاهد: قلب بعض الصفحات، وقال

  .التبديل
 اذهبوا إىل: زىن رجل من اليهود بامرأة، فقال بعضهم لبعض :امسع ..هنا السر ..هنا موضع الشاهد ..امسع

فتيا نيب مـن  : هذا النيب، فإنه بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفُتيا دون الرجم قبلناها، واحتججنا ا عند اهللا، قلنا
يا أبا القاسم، ما تقـول يف رجـل   : وهو جالس يف املسجد يف أصحابه، فقالوان فأتوا النيب : أنبيائك، قال

                                                
اذا وجد رجل مضطجعا مـع  « ):٢٥ـ   ٢٢/٢٢:تثنيه(ال يزال يف التوراة احلالية النصوص الدالة على هذا احلكم، ففي  )١(

اذا كانت فتاة عـذراء خمطوبـة لرجـل     فترتع الشر من اسرائيل.ل املضطجع مع املرأة واملرأةامرأة زوجة بعل يقتل االثنان الرج
فوجدها رجل يف املدينة واضطجع معها فأخرجومها كليهما إىل باب تلك املدينة وارمجومها باحلجارة حىت ميوتا الفتاة من اجل اا 

ولكن ان وجد الرجل الفتاة املخطوبة يف احلقل  رتع الشر من وسطكمل تصرخ يف املدينة والرجل من اجل انه اذل امرأة صاحبه فت
  »  وامسكها الرجل واضطجع معها ميوت الرجل الذي اضطجع معها وحده

وإذا زىن رجل مع امرأة فإذا زىن مع امرأة قريبه فانه « ):١١-١٠/ ٢٠:الالويني(جاء يف  ،ويف الالويني أمر بقتل الزانية والزاين
  »  دمهما عليهما.اما يقتالن كالمها.زانية  وإذا اضطجع رجل مع امرأة ابيه فقد كشف عورة ابيهيقتل الزاين وال

دمهمـا  .اما يقتالن.وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعال كالمها رجسا« ):١٤ـ   ٢٠/١٣ :الويني(ويف 
  »  ا لكي ال يكون رذيلة بينكمبالنار حيرقونه وإيامه.وإذا اختذ رجل امرأة وأمها فذلك رذيلة عليهما

عند املسـيحيني، وهـم   نسخولكن هذا احلد .. أو قتلهما أو حرقهما والزانية برجم الزاين إىل غري ذلك من املواضع اليت تأمر 
 وموسى يف الناموس قالوا له يا معلّم هذه املرأة أمسكت وهي تزين يف ذات الفعل« ):٧-٤عدد  ٨يوحنا (يستدلون لذلك مبا يف 

واما يسوع فاحنىن اىل اسـفل  .قالوا هذا ليجربوه لكي يكون هلم ما يشتكون به عليه. فماذا تقول انت.اوصانا ان مثل هذه ترجم
  »  وملا استمروا يسألونه انتصب وقال هلم من كان منكم بال خطية فلريمها اوال حبجر. وكان يكتب باصبعه على االرض

ال « ):١٩ـ   ١٧ / ٥ :مـىت (يح قد نص على أنه مل يأت لنسخ شريعة موسى، كما يف وهذا سوء فهم ملا قاله املسيح، فاملس
فاين احلق اقول لكم اىل ان تزول السماء واالرض ال يزول  ما جئت النقض بل الكمل.تظنوا اين جئت النقض الناموس او االنبياء

صايا الصغرى وعلم الناس هكـذا يـدعى   حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس حىت يكون الكل فمن نقض احدى هذه الو
  » واما من عمل وعلّم فهذا يدعى عظيما يف ملكوت السموات.اصغر يف ملكوت السموات
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ددكم باهللا الذي أنزل  (:ارسهم، فقام على الباب فقالوامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حىت أتى بيت مشأن
أن : والتجبية، يحمم، ويجبه وجيلد: قالوا  )التوراة على موسى، ما جتدون يف التوراة على من زىن إذا أحصن؟

 منـهم، فلمـا رآه رسـول اهللا     وسكت شاب..) حيمل الزانيان على محار، وتقابل أقفيتهما، ويطاف ما
فما  (:فقال النيب . اللهم إذ نشدتنا، فإنا جند يف التوراة الرجم: النشدة، فقال كت، ألَظَّ به رسول اهللا س

زىن ذُو قرابة من ملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم، مث زىن رجل يف إثره من  (:قال ) أول ما ارختصتم أمر اهللا؟
فاصطلحوا هـذه  ! يرجم صاحبنا حىت جتيء بصاحبك فترمجهال : الناس، فأراد رمجه، فحال قومه دونه وقالوا

   ١) العقوبة بينهم
  .هذا احلديث يذكر السر األكرب للتبديل ..أرأيت
أنت تعلم أن عقلي عقل قاض ال تقنعـه إال األدلـة    ..ولكين ألتمس الدليل ..همت هذا ووعيتهف: قلت

  .القوية
إذن لتوحـدت   ..يكون له مثل هـذا العقـل   ليت كل مسيحي ..نعم العقل عقل القاضي احلكيم: قال

  .البشرية كلها وجهة واحدة
أمور تدلك على التبديالت اخلطرية اليت أصـابت كتابنـا    أربعةوسأذكر لك  ..لقد حبثت يف هذا كثريا

  .املقدس
  فما هي؟: قلت
  .النسخ، والترمجات، والطبعات، واملعاين: قال

  :النسخ
  فحدثين عن التبديل األول؟: قلت
   ..أول تبديل حصل بالكتاب املقدس هو تباين نسخه واختالفها :قال

  ما تقصد بذلك؟: قلت
ولكـن الكتـاب    ..لقد رأيت أن للمسلمني مجيعا مهما اختلفت مذاهبهم وأعراقهم كتابا واحدا: قال

  .كل نسخة ختتلف عن األخرى ..املقدس له ثالث نسخ
  .تقصد النسخ املختلفة للتوراة: قلت
وهي  ،وهي املقبولة واملعتربة لدى اليهود ومجهور علماء الربوتستانت، النسخة العربيةناك فه ..أجل: قال

  .مأخوذة من النسخة املاسورية وما ترجم عنها
واألرثوذكس وهي اليت تسمى السبعينية ، وهي املعتربة عند النصارى الكاثوليك، النسخة اليونانيةوهناك 

  .وما ترجم عنها
  .وهي املعتربة لدى السامريني من اليهود، ةالنسخة السامريوهناك 

                                                
  .وابن جرير-وهذا لفظه-رواه أمحد، وأبو داود )١(
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  أليس قرآن املسلمني يقرأ بقراءات خمتلفة؟ ..ال حرج يف هذا االختالف: قلت
إن اخلالف بني القراءات يف قرآن املسـلمني ال   ..فرق كبري بني قراءات قرآن املسلمني وهذه النسخ: قال

ة إىل أا نقلـت  باإلضاف ..ليس هلا أي تأثري يف معاين القرآنو ..يعدو الوجوه اللغوية اليت تقتضيها اللغة العربية
  . ١تواترا عن نبيهم

  ونسخ الكتاب املقدس؟: قلت
  .األدلة الكثرية على ما أصاب الكتاب املقدس من تبديلمقارنة بني النسخ الثالث، وجدنا لو أجرينا : قال

  .أخريا وصلت إىل ما أريد: قلت
النسـخة  ف ..بني النسخ الثالث اختالف كبري يف عدد األسفارف ..سفاراالختالف يف عدد األمنها : قال

  .وما عدا ذلك ال يعتربونه مقدساً ،العربية عدد أسفارها تسعة وثالثني سفراً
يعتربهـا الكاثوليـك   هذه األسـفار  و ،فهي تزيد سبعة أسفار عن النسخة العربية ،أما النسخة اليونانية

  .عرفنا ذلك سابقا كماواألرثوذكس قانونية ومقدسة 
ومـا   ،وقد يضمون إليها سفر يوشع فقط ،فال تضم إال أسفار موسى اخلمسة فقط، أما النسخة السامرية

  .عداه فال يعترفون به وال يعدونه مقدساً
  ولكن ما داللة هذا على التبديل؟ ..أعلم كل هذا: قلت
  وهل هناك أعظم من هذه الداللة؟: قال

  .مل أفهم ما تقصد: قلت
  .أنت زعمت بأن لك عقل قاض حكيم: لقا

  .ولست أدري هل أنت متدحين ذا، أم تذمين ..أجل: قلت
اإلميـان   ..وأصلي هللا أن ميلك كل مسيحي عقال مثل عقلك، ومنطقا مثل منطقـك  ..بل أمدحك: قال

  .الصحيح هو الذي يقوم على املنطق الصحيح
واحد منهم نسخة من كتاب، وكل نسـخة مـن    أخربين لو أن ثالثة نفر وقفوا بني يديك، ويف يد كل

  قكيف حتكم بينهم؟ ..وكل منهم يزعم أنه صاحب الكتاب احلقيقي ..النسخ ختتلف عن األخرى
  فيم؟: قلت
   ..كل منهم يريد أن يثبت أنه صاحب النسخة األصلية: قال

  .نتصل باملؤلف، ليبني لنا النسخة احلقيقية لكتابه ..ذلك سهل: قلت
  أو مل ميكن االتصال به؟ ،أو غاب ،فإن مات: قال

  .نبحث يف تركته عن املخطوطة األصلية للكتاب لنقارن النسخ املختلفة عليها: قلت
  .فإن مل يترك املؤلف أي تركة: قال

وحينـها   ..وأن التفاوت بينها ال يعدو التفاوت بني كلمات وحروف ..لعل النسخ متقاربة ..ننظر: قلت
                                                

  . سنعرض احلديث عن هذه الشبهة عند ذكرنا حلفظ القرآن الكرمي) ١(
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 ..فيختارون من كل نسخة ما يتناسب مع املعـىن املـراد   ..مش ما يضعه احملققونأنصحهم أن يضعوا يف اهلوا
  .وبذلك يرضى اجلميع

   ..حبيث يشمل فصوال كاملة، ومباحث تامة ..فإن كان االختالف شديدا: قال
  .حينها أؤكد جازما أن هناك إضافات يف بعض النسخ، أو نقصا يف بعضها: قلت
  ور، واحلق من الباطل؟فكيف تعرف احلقيقة من الز: قال

وعن غيـاب النسـخة    ..لقد أخربتين عن غياب املؤلف ..سيبقى الشك ال حمالة ..ال ميكن ذلك: قلت
  .األصلية

 ..البد أن يكون بعضكم مصيبا، وبعضكم خمطئـا  ..فكذلك الكتاب املقدس الذي تتناقلون نسخه: قال
  .ئ أن جيزم خبطئهوال ميكن للمصيب أن يتيقن دالئل إصابته، وال ميكن للمخط

  .هناك معايري أخرى ميكن التعرف ا على وجه احلق يف املسائل: قلت
  .ما دامت لك هذه القدرة، فسأعرض عليك بعض النصوص، لتجيبين عن وجه احلق فيها: قال

لقد تـذكرت   ..أدركت مدى التحدي الذي يريد أن يوقعين فيه، لكين مل أملك إال أن أجيب باإلجياب
  .سل ما بدا لك: قلت ..حيذرين من الفرار من احلقائقصاحبك وهو 

على عمر كل واحد منـهم، وكـذلك    تتاريخ مواليد بين آدم إيل نوح، ونصلقد ورد يف التوراة : قال
عمره حني ولد له أول مولود، وبعقد مقارنة بني ما ورد يف النسخ الثالث يف أعمار من ذكروا حني ولد هلـم  

وحاول أن تدلين على احلقيقة الـيت   ..انظر إليه ..نقلتها يف هذا اجلدول ..ت واضحة أول مولود تتبني اختالفا
  .أخربيت أن لك قدرة على إثباا

  ..أعطاين هذا اجلدول

ا السامرية العربانية االسم
 ليونانية

٢ ١٣٠ ١٣٠ آدم
٣٠ 

٢ ١٠٥ ١٠٥ شيث
٠٥ 

١ ٩٠ ٩٠ آنوش
٩٠ 

١ ٧٠ ٧٠ قينان
٧٠ 

٢ ٦٢ ١٦٢ يارد
٦٢ 



 ٧٧

١ ٦٧ ١٨٧ متوشاحل
٨٧ 

١ ٥٣ ١٨٢ المك
٨٨ 

الزمان من خلـق آدم إيل  
٢ ١٣٠٧ ١٦٥٦ الطوفان

٢٦٢ 
: وبقيت حمتارا مبا أجيبه به، لكين مل أملك إال أن قلت ما كان يعلمين أساتذيت، ويلقنونه يل ..إليه تنظر 

  .إن التوراة اليونانية هي املصيبة يف ذلك
  وما دليلك على ذلك؟: قال

  .به مل أجد ما أجيبه
  أليست النسخ اليونانية مأخوذة من العربية؟ ..فلم مل تقل إا التوارة العربية: قال

  .وتعرف تالعبهم بالتوراة ..أنت تعرفهم ..ولكن اليهود ..بلى: قلت
  وتأخذون كتبهم؟ ..فكيف تثقون م: قال

دة من الطوفـان  امللقد اختلفت النسخ يف  ..حاول أن تبحث عن حل للغز آخر ..ال بأس: صمت، فقال
فأي ذلك هو  ..سنة ٩٤٢السامرية ، ويف سنة ١٠٧٢ليونانية ، ويف اسنة ٢٩٢في العربية ، فإىل والدة إبراهيم

  الصحيح؟
املدة من خلـق  لقد اختلفت النسخ يف  ..حاول أن تبحث عن حل للغز آخر: مل أجد ما أجيب به، فقال

  .سنة ٤٧٠٠السامرية ، ويف سنة ٥٨٧٢اليونانية  ، ويفسنة ٤٠٠٤في العربية املسيح، فآدم إىل ميالد 
لديك  ..بل الذي أوصى موسى ببناء اهليكل عليهما اسم اجل ..آخر اإليك لغز: مل أجد ما أجيب به، فقال

  :ثالث اختيارات
  .وهو جبل للعن وهو أجرد يابس ،جبل عيبال: يف العربية

  .مياههوهو جبل مناسب للربكة لكثرة  ،جبل جرزمي: يف السامريةو
  )١١: ٢٦تثنية (وبىن عليه مذبح للرب ، جبل عيبال هو جبل الربكة: يف اليونانيةو

أرأيت لو أنك ـ وأنت رجل دين ـ دخلت مسابقة وسئلت هذا السؤال،   : مل أجد ما أجيب به، فقال
  مب كنت جتيب؟ ..وكانت اجلائزة مليون دوالر

فأجيبه حبسب ما يـؤمن   ١ائل عن دينه ومذهبهسأسأل الس ..فلدي طريقة سهلة ..أما أنا: صمت، فقال
  أمل يكن قومنا يبيعون كالم اهللا بأخبس األمثان؟ ..به

  كم الوصايا؟: سأعطيك لغزا آخر
                                                

قد ثبت أن كتبـة األناجيـل   مع أنه أا األصل املعول عليه ، ويعتربون ما سواهايقدم الربوتستانت النسخة العربية على  )١(
  .يقتبسون كلمات ونصوص من اليونانية ال توجد يف العربية
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  .الوصايا العشرفنحن نذكر كثريا  ..عشر وصايا: أجبت بسرعة
  .أحد عشر ، فالوصاياالسامريةأما حبسب  ..العربية واليونانيةذلك حبسب التوراة : قال
هل هم مخسة وسبعون حبسب التـوراة   :بىن إسرائيل عند دخوهلم مصرما هو العدد احلقيقي ل: غز آخرل

  ؟اليونانية، أم هم سبعون حبسب السامرية
ولننتقـل إىل   ..ولست أدري أي توراة منها هي الفـائزة  ..هذه جمرد أمثلة ..نكتفي ذا ::صمت، فقال

  .ريفاتبل هو أخطر التح ..حتريف آخر ال يقل خطرا
  :الترمجات

  تقصد الترمجات؟: قلت
   ..أجل: قال

 ،وكالم اهللا ينبغي أن يسمعه العـامل  ..أليست الكلمات املقدسة كالم اهللا ..وما وجه اخلطورة فيها: قلت
  بلغاته املختلفة؟ ،مجيع العامل
  .ولكن يسمعون كالم اهللا املقدسة ال كلمات املترمجني املختلطة بأهوائهم ..أجل: قال
  .ال يقبله أي قاض يف الدنيا ..هذا كالم عام: تقل

فامسح يل سيادة القاضي أن أذكر لك من األدلة ما يدين هؤالء ارمني الذين راحوا يتالعبون بكالم : قال
  .اهللا املقدس

  .ويقلبوا قلباً حىت ال تؤدي معناها ،يغريون معىن الكلماتإم ـ سيادة القاضي ـ 
  .ويتركون كلمات بال ترمجة ،مات غري موجودةلكل اتترمجن يضعوإم 

  .يترمجون كلمات بغري معناهامث هم 
  .البينة هي احلكم الذي حيكم بني اخلصوم ..هذا مثل ذاك: قلت
أيضا  عابرين يف وادي البكاء يصريونه ينبوعا (:)٦/ ٨٤ :مزمور(امسع ما يقول  ..لدي بينات كثرية: قال

  .ص الذي ترمجوه إىل العربيةهذا هو الن )بربكات يغطون مورة 
   :فهو هذا ..أي اإلجنليزية ..أما أصله الذي ترجم منه

Psalms:٨٤:٦: Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain 
also filleth the pools. 

  فما الفرق بني األصل والترمجة؟: قلت
  .فرق يغري احلقيقة تغيريا تاما إنه ..الفرق واضح جدا ـ سيادة القاضي ـ: قال

  ما تقصد؟: قلت
 معىن يف اللغة اإلجنليزيةأي وليس له علم، وهو اسم ـ يف النسخة اإلجنليزية    Bacaجاء لفظ لقد : قال

  ـ 
  .مسعت ذلك: قلت
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 ،يف اإلجنليزية إيل العربيـة  Bacaتعمدوا أن حيولوا كلمة لكن املترمجني عندما ترمجوه إىل العربية : قال
تقـرأ  الـيت  ، و)ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא(وادي بكة  حىت تكون بعيده متاما عن معناها األصلي ،فترمجوها وادي البكاء

وادي (وترمجتها نسخة الرهبانية اليسـوعية إىل  ، ، فترمجها املترمجون إىل العربية إىل وادي البكاء)بعيمق هبكا(
  )البلَسان

ال  ..وادي البكاء، أو مسيناها وادي بكةفسواء مسيناها  ..ولكن ما الفرق بني االمسني ..مسعت هذا: قلت
  .تضر التسمية

حىت توهم  ١)الشيخ زبري(املترمجة إىل العربية اسم ) شكسبري(أرأيت لو وضعنا على مجيع مسرحيات : قال
  هل يقبل ذلك ورثة شكسبري؟ ..مجيع العرب أن هذه الروايات من كتابة الشيخ زبري، ال من كتابة شكسبري

   ..وال غريهم ..ال يقبله ورثة شيكسبري ..ال: قلت
، ٢لقد رأوا قرآن املسلمني يسمي مكة اليت ولد فيها حممد بكـة  ..فهكذا فعل قومك مع وادي بكة: قال

وهو اسم قدمي هلا، فخشوا أن يتسرب إىل الناس اسم حممد عرب اسم بكة، فراحوا حيرفون، مث يسمون التحريف 
  .ترمجة

جاء الرب من سيناء   (:، فقد جاء فيها)٢/ ٣٣: التثنية(ومثل ذلك ما ورد يف : فقال ..يبه بهمل أدر مبا أج
   ) وأشرق هلم من سعري وتألأل من جبال فاران وأتى من ربوات القدس وعن ميينه نار شريعة هلم

   :أما النص اإلجنليزي، فهو ..هذا هو النص العريب
And he said, The Lord came from Sinai, and rose up from Seir unto them; he 

shined forth from mount Paran, and he came with ten thousands of saints: from his 
right hand went a fiery law for them.  (KJV) 

  :أين ذهبت ترمجة هذه اجلملةأجبين ـ حضرة القاضي ـ 
and he came with ten thousands of saints٣  . .  

  .إننا ال جندها يف النص العريب
صرحية ة وءنبإا  ..فلذلك تعمدوا عدم ترمجته ..إن هذا النص قد يشري إىل حممد ..أتدري ما سبب ذلك

  .٤ومعه عشرة آالف مقاتل ،دخلها حممداليت عن فتح مكة 

                                                
أشري ذا إىل نكتة منتشرة عندنا، وهي أن بعض حميب العربية ممن يزعم أن مصدر كل العلوم واآلداب هم العرب، اعتـرب  ) ١(

  .لكن التحريف طال امسه كما طال اسم ابن سينا وغريه من علماء املسلمني) شيخ زبري ( أصل امسه شكسبري عربيا، وأن 
  ) ٩٦:آل عمران) (إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركاً وهدى للْعالَمني :'كما قال  )٢(

  
  .وجاء مع عشرة آالف فارس: أي )٣(
ما جـاء يف موقـع    كوال حرج، ومن ذل أما يف املواقع اليت ينشئوا على اإلنترنت، فحدث.. لكتب املطبوعة هذا يف ا)٤(

على  ٢٤-٢١: ٤جنيل يوحنا الفقرة ، فقد ورد يف ترمجة النسخة الكاثوليكية إل/http://www.albichara.orgالبشارة 
املَرأَة تأيت ساعةٌ فيها تعبدونَ اآلب ال يف هذا اجلَبـل وال يف أُورشـليم أَنـتم    صدقيين أَيتها « :قالَ لَها يسوع« :هذا املوقع تقول
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  :الطبعات
وهـو يف نفـس    ..ل خطراولننتقل إىل حتريف آخر ال يق ..هذه جمرد أمثلة ..نكتفي ذا ::صمت، فقال

  .الوقت حتريف متطور
  تريد اختالف الطبعات؟: قلت
ألـيس   ..بتحديث كتابكم املقدسة كل حني ليتناسب مع التطورات املختلفة ونفأنتم تقوم ..أجل: قال
  كذلك؟

ولذلك سأذكر لك  ..نعم ـ حضرة القاضي ـ أنت ال تكتفي بالتهمة العارية عن الدليل  : صمت، فقال
  . كثرية اليت تطمئنك إىل احلكم الذي يرضي عدالتكاألدلة ال

، بينما نرى هذ النص )رجل ٣٠٠٠قتل بىن الوى من عبدة العجل  (:)٢٨عدد ٣٢خروج (لقد ورد يف 
  وما بعدها؟ ١٨٤٤فلماذ مت تغيريها ىف طبعة ،  )رجل  ٢٣٠٠٠قتلوا  (:١٨٤٤طبعة يف 

   أم ىف الرقم الثاىن؟ ،هل أخطأ الرب ىف الرقم األول
  .األخطاء املطبعية ممكنة ..هذا خطا مطبعي: قلت
عـدد  ٦صموئيل األول (ولكن ما تقول فيما ورد يف  ..ميكن أن يكون ذلك خطأ مطبعيا ..ال بأس: قال

١٩ (:) بالر وتابوا إِلَى تظَرن مهَألن سمشتيلَ بأَه برضو .أَلْف ِسنيمبِ خعالش نم برضو  نيعبسلٍ وجر
   ) رجالً

  .رجالً فقط) ٧٠(الكتاب املقدس اإلجنليزية والفرنسية واألملانية لقد أصبح هذا العدد الضخم يف طبعات 
  أتدري مل فعلوا ذلك؟ ..فمن الذى أعطى لنفسه هذا احلق لتغيري كلمة الرب؟

  .يكذبون عليه لينفوا عنه التهمة لقد خافوا أن يتشوه الرب يف أذهان القارئني، فراحوا: صمت، فقال
  .بل هي أخطاء فردية أكثرها مطبعي ..هذه أشياء ال عالقة هلا بالرمحة وغريها: قلت
مـن  نسخة حديثة هي : ولدي هنا نسختان ..التبديلالثبات  سأذكر لك بعض النصوص ..ال بأس: قال

  .السادسة عشر ، لدي منها الطبعةكتاب احلياة للعهد اجلديد
الطبعة االمريكية ، ولدي معها ما يدعمها من نسخة امللك جيمس االجنليزية املعروفةنفس الوقت  ولدي يف

  .القياسية
  :لنحاول املقارنة بني هذه الطبعات ..هيا

ن الذين إف (:امسع ما تقول النسخة العربية احلديثة ..٧يوحنا االوىل االصحاح اخلامس العدد ولنبدأ برسالة 
                                                                                                                                 

فيهـا العبـاد    -وقد حضـرت اآلن   -تعبدونَ ما ال تعلَمون ونحن نعبد ما نعلَم لأَنَّ اخلَالص يأيت من اليهود ولكن تأيت ساعةٌ 
بِالر دونَ اآلبعبقون يالصاد  وحِ واحلَقبِالر دوهعبأَن ي بادلَى العوح فعاآلب إِنَّ اَهللا ر ريدي بادالع ئكثْلَ أُولفم وحِ واحلَق «  

صدقيين يا اَمرأةُ، يحني وقت يعبد النـاس فيه اآلب، ال يف هذا اجلبـلِ  « :قالَ هلا يسوع« :وكان ىف الترمجة العربية املشتركه
من اليهـود ولكـن    يف أُورشليم وأنتم السامريـني تعبدونَ من تجهلونه، ونحن اليهود نعبد من نعرِف، ألنَّ اخلالص يجيُء وال

 وحِ واحلَقبالر قونَ اآلبفيها العابِدونَ الصاد دعباآلنَ، ي ةٌ، بل جاَءتجيُء ساعست «  
  .لمة السامريني واليهود ليست موجودة يف النسخة األصليةحيث نالحظ أن ك
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   ) ثالثة اآلب والكلمة والروح القدس وهؤالء الثالثة هم واحد يشهدون يف السماء هم
  .انظر ..خيتفى متاما من النسخة االمريكية القياسية هذا النص 

ىف السماء االب والكلمة والروح القدس ( لقد وضعت اجلملة ..نظرت، فرأيت النص موضوعا بني قوسني
  .بني قوسني) وهؤالء الثالثة هم واحد

ما يوضـع  وهم قد نبهوا يف أول الكتاب إىل أن  ..ن هذه اجلملة قد وضعت بني قوسنيأنت ترى أ: قلت
  .صلبني القوسني غري موجود باأل

يوشك أن ينتزعوا القوسني ليصبح الـدخيل   ..بل اصرب ..وهل ترى القارئ متفرغا لقراءة تنبيهام: قال
  .أصال

يسوع املسيح فكانت هكذا ملا كانت مرمي ما والدة أ ():٢٠ـ ١٨ /١:مىت( جاء يف  ..امسع نصا آخر 
ن أذ كان بارا ومل يشـأ  إن جيتمعا وجدت حبلى من الروح القدس فيوسف رجلها أمه خمطوبة ليوسف قبل أ

راد ختليتها سرا ولكن فيما هو متفكر يف هذه االمور اذا مالك الرب قد ظهر له يف حلم قـائال يـا   أيشهرها 
    )ن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس رمي امرأتك أليوسف ابن داود ال ختف ان تأخذ م

  :أما النسخة القدمية األصلية، فقد ورد هكذا ..هذا هو نص النسخة العربية احلديثة
Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was 

espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the 
Holy Ghost Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make 
her a publick example, was minded to put her away privily But while he thought on 
these things, behold, the angel of the LORD appeared unto him in a dream, saying, 
Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which 
is conceived in her is of the Holy Ghost . 

وكذلك  ..والنص االجنليزى املرفق الكلمة زوجها ،ىف هذا النص مت استبدال كلمة رجلها بكلمة خطيبها
  . استبدلت بعروسك وهى ىف االجنليزية كما هو واضح زوجتك )امراتك(كلمة 

له احلقيقي وحـدك  نت اإلأن يعرفوك أبدية وهذه هي احلياة األ (:)٣/ ١٧ :يوحنا(وممن ذلك ما ورد يف 
   )رسلته أاملسيح الذي  ويسوع

  :هذا هو نص النسخة العربية احلديثة، أما النسخة األصلية، فقد ورد فيها النص هكذا
And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus 

Christ, whom thou hast sent . 
  مل غريوا هذا النص؟ ..أتدري
   ..ال: قلت
 ..ليستدلوا به على أن اهللا واحد، وأن املسيح جمرد رسولهذا العدد ون ستخدمقد رأوا املسلمني يل: قال
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 املراد بعدته عن املعىنأ هالكنو ،مل تغري املعىن كثريااليت يلة ذه احللذلك مت تغيريه .  
  أتكفيك هذه النصوص، أم أزيدك؟

صا واحدا لن حيول أي شيء بينه وبني تغـيري  فالذي جترأ على أن يغري ن ..أظن أا تكفي: صمت، فقال
  .غريه

  :املعاين
  فماذا تريد به؟ ..بقي تبديل املعاين: قلت
وقَالَت الْيهود يد اللَّـه مغلُولَـةٌ    :لقد أشار إىل هذا التحريف اخلطري قرآن املسلمني، فقد ورد فيه: قال

يداه مبسوطَتان ينفق كَيف يشاُء ولَيزِيدنَّ كَثرياً منهم ما أُنزِلَ إِلَيك من ربـك   غُلَّت أَيديهِم ولُعنوا بِما قَالُوا بلْ
طْفَأَها اللَّه ويسعونَ في  للْحربِ أَطُغياناً وكُفْراً وأَلْقَينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاَء إِلَى يومِ الْقيامة كُلَّما أَوقَدوا ناراً

ينفِْسدالْم بحال ي اللَّهاداً وضِ فَسالْأَر)٦٤:املائدة(  
  فما تشري هذه اآلية؟: قلت
وإِذْ قُلْنا ادخلُوا هذه الْقَريةَ فَكُلُـوا   :تشري إىل عادة يف اليهود نص عليها ما ورد يف اآلية األخرى: قال
يا حهنمِسنِنيحالْم زِيدنسو اكُمطَايخ لَكُم رفغطَّةٌ نقُولُوا حداً وجس ابلُوا الْبخادغَداً ور مئْتثُ ش)٥٨:البقرة(  

  فما معىن هذا؟: قلت
مـن  : بقرةال(وادخلُوا الْباب سجداً وقُولُوا حطَّةٌ  :قيل لبين إسرائيل (:لقد فسر حممد هذا، فقال: قال

     ١) حبة يف شعرة: حطة: فدخلوا يزحفون على أستاههم، فبدلوا وقالوا، )٥٨اآلية
  ما معىن ذلك؟: قلت
لقد أمروا بالتواضع عند دخوهلم إىل بيت املقدس، فراحوا يتالعبون ويسـتكربون علـى بـالد اهللا    : قال

  .كما تراهم يفعلون اآلن ..وشعوب اهللا
  ل؟وما عالقة ذلك بالتبدي: قلت
  .أن تبدل صفات اهللا، ويبدل شرع اهللا ..هذا أخطر تبديل: قال

  .فهم قد بدلوا الصفات، فجعلوا اهللا الكرمي شحيحا صاحب يد مقبوضة
  .وحولوا أوامر اهللا إىل طقوس ال أرواح هلا، وإىل حركات ال مقاصد من خلفها

  .هذا على حسب كتاب املسلمني: قلت
أال ترى تلك األوصاف اليت ألصقناها باهللا، واليت تقشـعر   ..املقدس بل هذا على حسب كتابنا ..ال: قال

  .من هوهلا القلوب
لن أذكر لك ما ورد يف الكتاب املقدس من نصوص يف  ..ال ختف: أدركت ما يرمي إليه، فسكت، فقال

   ..اولعلك ستجد من حيدثك عنه ..هذا
                                                

  ).٤٤٧٩(صحيح البخاري برقم )١(



 ٨٣

هـذا   ) ٨ :١ (جاء يف سـفر ميخـا    لقد ..ولكين سأذكر لك مثاال واحدا فقط ليكون لك جمرد دليل
   )لهذَا أَنوح وأُولْوِلُ وأَمشي حافياً عرياناً، وأُعوِلُ كَبنات آوى، وأَنتحب كَالنعامِ  (:احلديث عن اهللا

اً ولكن َألخيك لَألجنبِي تقْرِض بِرِب (:أما يف الشريعة، فامسع هذه العنصرية اليت تفوح من الكتاب املقدس
تثنية  ()ليها لتمتلكَهاال تقْرِض بِرِباً ليبارِكَك الرب إِهلُك في كُلِّ ما تمتد إِليه يدك في اَألرضِ التي أَنت داخلٌ إِ

٢٠: ٢٣(  
  



 ٨٤

  ـ حفظ القرآن الكرمي  ٢
فلنتحدث عـن قـرآن    ..ن أسفار الكتاب املقدسلقد عرفنا الشكوك اليت ميكن توجيهها لكثري م: قلت
 ..ومل ينقصوا حرفا واحدا ..مل يزيدوا حرفا واحدا ..هل ترى أنه ظل حمفوظا مثل ما نطق به حممد ..املسلمني

  .يبدلوا شيئا، ومل يغريوا ومل 
مجعـت فيـه النسـخ     ..بل لدي ركن من املكتبة خاص بـذلك  ..لقد حبثت يف هذا حبثا مضنيا: قال

  .وقد خرجت بنتيجة قد ال تعجبك ..سانيدواأل
  ما هي؟: قلت
فلم يزد فيه حرف واحد، ومل يـنقص منـه    ..إن كتاب املسلمني هو الكتاب الوحيد الذي حفظ: قال

  .حرف واحد، ومل تزده األيام إال ثبوتا ورسوخا
  .كل ما هو بني دفيت هذا املصحف مما أخرب حممد أنه نزل عليه: وقال، أشار إىل مصحف

  أال تعلم أن يل عقل قاض؟ ..أدلةكالم جممل حيتاج إىل توثيق و اإن هذ: قلت
  وأنا جاهز لذلك ـ حضرة القاضي ـ : قال

هـل   ..ما هي أصناف األدلة اليت ميكن أن تستدل ا لكتاب وجد منذ أكثر من أربعة عشر قرنـا : قلت
  سنبدأ احلكاية من أوهلا كما فعلنا مع الكتاب املقدس؟

  .ال مناص ملن يريد أن يبحث يف التوثيق أن يبدأ السند من أوله ..أجل: قال
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  عهد حممد 
  فما أول السند؟: قلت
  أليس حممدا هو الذي أخرب بأن هذا القرآن هو كالم اهللا الذي أوحى به إليه؟ ..هو حممد: قال

  .وهذا مما يعلمه العامل أمجع ..ال شك يف ذلك ..بلى: قلت
د من أن حممدا قد ألقى إىل أصحابه كل ما أوحي إليه، وأنه مل ميت حىت ترك وهذا حيوجنا أن نتأك: قال

  .كتابه يف أيد أمينة
  .فقد ترك التوراة عند بين هارون ..وهو نفس ما فعله موسى ..ذلك صحيح: قلت
  .ولكن هناك فرق كبري بني األمرين: قال

  فيم؟: قلت
عنـد   القـرآن  لكن حممدا ترك ..ين إسرائيللقد ترك موسى األلواح عند سبط واحد من أسباط ب: قال

  .اجلماهري من الناس من العرب والعجم
  .والفرق الثاين، أن أصحاب موسى مل حيفظوا عن ظهر قلب كتام، بينما أصحاب حممد حفظوه

  أتقصد أن كتاب املسلمني حمفوظ يف الصدور، وحمفوظ يف السطور؟: قلت
ولذلك ذكرت لك أنه  ..فترات التاريخ بدءا من عهد حممدوقد حفظ ذا األسلوب يف كل  ..أجل: قال

  .ليس هناك كتاب مقدس يف الدنيا أوثق من كتاب حممد
  .وهو حيتاج إىل أدلة كثرية جدا ..هذا الكالم جممل: قلت
  .ولنبدأ بعهد حممد ..فلندخل البيوت من أبواا ..األدلة أكثر مما تتصور: قال

  :حفظ الصدور
  .رت من حفظ الصدورولنبدأ مبا ذك: قلت
هو أن تعلم بأن حممدا حفظ كل ما أوحي  ..أو قد ال تؤمن به اآلن ..أول شيء قد ال حتتاج له اآلن: قال

  .إليه
  .وأنت تشاركين يف ذلك ..هذا يلزمين بأن أؤمن بأنه أوحي إليه فعال، وأنا ال أؤمن بذلك: قلت
 ..أنا أشعر بأن كل ما يقولـه صـحيح   ..؟هل أشاركك يف ذلك، أم ال أشاركك ..لست أدري: قال

  .فمحال على تلك الشمس العظيمة أن تكذب
  فما الذي حيول بينك وبينها؟: قلت
ولكنه مهما كثـرت هـذه    ..وأشياء كثرية ال ميكنين أن أذكرها لك اآلن ..وأخي التوأم ..نفسي: قال

  .يقف يف معارضة كل هذه احلجبالعقل وحده  ..فليس من بينها العقل ..احلجب اليت حتول بيين وبني حممد
  .قال ذلك بنربة حزينة ختفي آالما لست أدري سرها

  .ودعنا من نفسك ..حدثين عما يراه عقلك ..ال عليك: قلت
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لسـت   ..إين أقرأ آية من القرآن، فأجدها تنطبق علي متامـا  ..أتدري: قال، وكأنه مل يسمع ما قلت له
وجحـدوا بِهـا    :لقد ورد يف كتاب املسـلمني  ..ود منها غرييأم املقص، هل أنا هو املقصود منها ..أدري

  )١٤من اآلية: النمل( واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْماً وعلُواً
ولكين  ..الشمسأشعة شر تشر أشعتها، كما تنتفهي مستيقنة باحلقيقة اليت تن ..هذه اآلية تصور نفسيإن 

   ..باحلقيقة اليت ميتلئ ا قليب وعقلي ووجداينيف نفس الوقت ال أستطيع أن أنطق 
  .ولنعد إىل ما كنا فيه ..دعنا من هذا: قلت
   ..١مل ينس حرفا واحدا ..أن حممدا بلغ كل ما أنزل إليه من ربهـ من خالل القرآن ـ لقد علمت : قال

إِالَّ ما شاَء  ئُك فَال تنسىسنقْرِ :أمل تقرأ ما ورد فيه ..ولكن القرآن الكرمي أخرب بأن حممدا ينسى: قلت
على أن حممدا قد أُنسي آيات ـ بطريق االستثناء   ـتدل  ، فهذه اآلية، واليت تليها، ٢ )٧ـ   ٦:األعلى(  اُهللا
  ؟حممد جواز النسيان علىأال تراها تدل على  ..اقرأ اآليتني جيدا ..من يذكره إياها جيدمل 

عـن  ـ وهو من هو من حيث الوثوق بأحاديثه عند املسلمني ـ  ي  البخارلقد روى  ..باإلضافة إىل هذا
يرحمه اُهللا، لَقَد أَذْكَرنِـي  : فَقَالَ ،قَارِئًا يقْرأُ من اللَّيلِ في الْمسجِد سمع النبِي  :قَالَتزوج حممد أا عائشةَ 

  .٣أُنِسيتها: ويف رواية. وكَذَا كَذَا وكَذَا آيةً أَسقَطْتها من سورة كَذَا
سنعلمك القرآن، فال  (:بل معىن اآلية ..القرآنحممد  جواز نسيانإن ما ذكرته من اآلية ال يدل على : قال

  . االستداللأوردته من ، فهي تدل على عكس ما ) تنساه
  .٤إنه حمل الدليل. .؟!واالستثناء: قلت

                                                
  .سنذكر األدلة الكثرية على هذا يف الفصول التالية  )١(
  .الكرمي القرآن النيب دعوى جواز نسيان على سنرد هنا )٢(
  .رواه البخاري ومسلم) ٣(
  :ذكر العلماء يف توجيه هذا قولني، مها  )٤(

مل يشأ أن ينسى شيئًا، وهو « :قال الفراء، أن االستثناء صوري ال حقيقي، فهو للتربك، وليس هناك شيٌء استثين: القول األول
وال يشاء، وأنـت   ،)١٠٧:هود) (خالدين فيها ما دامت السماوات والْأَرض إِلَّا ما شاَء ربك إِنَّ ربك فَعالٌ لما يرِيد :' كقوله

ألعطينك كل ما سألت إال ما شئت، وإال أن أشاَء أن أمنعك، والنية أال متنعه، وعلى هذا جماري األميان، يستثىن : قائل يف الكالم
  )٣/٢٥٦: معاين القرآن للفراء: انظر.( فيها، ونية احلالف التمام

القرآن هو حمض فضل اهللا وإحسانه، ولو شاء تعـاىل أن   نسيان النيب أن يعلم العباد أن عدم عند القائلني ذا هي احلكمة و
أنه دائما مغمور بنعمة اهللا وعنايته، وإشعار لألمة بأن نبيهم مع ما خص به من العطايـا   ينسيه ألنساه، ويف ذلك إشعار للنيب 

  )٢٦٨-١/٢٦٧(مناهل العرفان : انظر( رى بالْمسيح واخلصائص مل خيرج عن دائرة العبودية، فال يفْتنون به كما فُتن النصا
مـا    أن االستثناء حقيقي، وأن الْمراد به منسوخ التالوة فيكون الْمعىن أن اهللا تعاىل وعد بأن ال ينسى نبيـه : القول الثاين

أو ما يعرض لإلنسان حبكـم   أن ينسيه إياه بأن نسخ تالوته حلكمة، أو على أن الْمراد به الترك، -سبحانه  -يقرؤه، إال ما شاء 
  .اجلبلة البشرية، أو ألجل تعليم الناس وتبيني السنة هلم

سنقرئك يا حممد، فال تترك العمل بشيء منه، إال ( ذا هو  الترك، ومعىن الكالم يعين النسيان يف هذا الْموضع: القول الثالث
، وفتح الباري بشـرح  )٥/٤٢٢(، وفتح القدير )٣٠/١٥٤(طربي تفسري ال: انظر () ما شاء اهللا أن تترك العمل به مما ننسخه 

  )٨/٧٠٢(صحيح البخاري 
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وقد ورد يف النصوص ما يبني أن رب حممد شاء أن على مشيئة اهللا،  ااالستثناء يف اآلية معلقلقد ورد : قال
، )١٧:القيامـة (إِنَّ علَينا جمعه وقُرآنه :لقد ورد يف القرآن ما يثبت هذا، لقد جاء فيه ..جيمع قرآنه وحبفظه

  ) ٩:احلجر(إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ :وورد فيه
  أال ترى أن هناك تناقضا لو قلنا بأن حممد نسي بعض ما أوحي إليه من ربه وهذه اآليات؟

أال ترى أن هناك تناقضا بني دعوى النسيان، وبني ما ورد من النصوص اليت خترب بأن حممدا قد كمل دينه 
يوم يئس الَّذين كَفَروا من ديـنِكُم  الْ :ومتت نعمة ربه على أمته، أمل تقرأ تلك اآلية اليت ال جند مثلها يف كتبنا

سالْأ لَكُم يتضري وتمنِع كُملَيع تممأَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْي نوشاخو مهوشخيناًفَال تد الم )املائدة :
  ؟)٣من اآلية

  .أراك تتهرب منه ..وما تقول يف االستثناء؟: قلت
إن من خصائص القرآن الكربى ربانيته، فهو يدل على اهللا يف كل آية، بل يف كل لفظة، ويعـرف  :  الق

  .باهللا يف كل حمل حىت ال تنتشر الغفلة يف النفوس
  وما عالقة ذلك ذا احملل؟: قلت
ا لن لو ذكر القرآن أن حممدا لن ينسى، مث مل يستثن بذكر اهللا، فقد يتصور من يتصور من أن حممد: قال

وهو بذلك  ..ولكن االستثناء ربط ذاكرة حممد مبشيئة اهللا وقوة اهللا ..ينسى، ألن له من الذاكرة ما جيعله كذلك
  .من املدد ما يظل يفتقر إليه لو مل يذكر االستثناءله جيعل 

إال لن تنجح  (:لو قال االستاذ لتلميذه النجيب احلافظ ..سأوضح لك أكثر ..رمبا لن تفهم ما أقصد اآلن
  فما نسبة احتمال جناح هذا التلميذ النجيب، بعد ما قال له أستاذه هذا؟ ..)أن أشاء أنا 
  .سينجح هذا التلميذ ال حمالة ما دام بالصفة اليت ذكرت ..تبقى ثابتة: قلت
  .ولكن املعلم ذكر أنه لن ينجح إال مبشيئته: قال

أنا جنابة تلميذه وحدها ال تكفي لنجاحه، بـل  و ..رمبا يقصد املعلم هنا أن يبني فضله على تلميذه: قلت
  .حيتاج معها إىل رضى أستاذه عنه

  .ففيه اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف ..فطبق هذا املثال على ما ذكرت من النص: قال
  وما تقول يف احلديث الصحيح الصريح الذي رويته لك؟: قلت
  .يشري إىل اجلهد العظيم الذي قام به حممد حلفظ كتابهبل  ..إن احلديث نفسه حيوي دالئل احلفظ: قال

  كيف ذلك؟: قلت
أحتترم هـذا   ..أرأيت لو أنك دخلت قسما عند معلم، فنسي املعلم كلمة يف قصيدة، فذكره تالميذه: قال

  املعلم أم ينه لنسيانه؟
  .ألنه أوجد من التالميذ من يذكره إذا نسي ..بل أحترمه: قلت

                                                                                                                                 
وكل ما ذكروه ميكن قبوله غري ما يسمى بالنسخ، فال ميكن قبوله، ولنا على هذا القول ردود جتدها يف حماهلا مفصلة يف هـذه  

  .السلسلة
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من أحد أصحابه كانت حممد روايات احلديث ال تفيد أن هذه اآليات اليت مسعها إن  ..وهكذا حممد: قال
وحضرت يف ذهنه بقـراءة صـاحبه،    ،مث ذكرها ،تفيد أنها كانت غائبة عنههي قد امنحت من ذهنه مجلةً، بل 

  .١غيبة الشيء عن الذهن كمحوه منه، فالنسيان هنا بسبب اشتغال الذهن بغريه توليس
  داللة هذا على احلفظ؟فما : قلت
  ألست تستعمل الوسائل املختلفة حلفظ ما ختاف على نفسك من نسيانه؟: قال

فأنا ال أثق يف ذاكريت مهما قويت، وهلذا أسجل عادة ما أحفظ، مث أخرب أهلي بأن يذكروين  ..بلى: قلت
  .بل وأحيانا أذكر أصدقائي الذين أثق فيهم ..إذا نسيت
، وقد ذكر القرآن هذا ..قد كان حريصا على كالم ربه حرصا ال ميكن تصورهل ..وهكذا فعل حممد: قال

: طه(وال تعجلْ بِالْقُرآن من قَبلِ أَنْ يقْضى إِلَيك وحيه وقُلْ رب زِدنِي علْما  :فهو يصف هذا احلرص بقوله
  )١٦:القيامة(ال تحرك بِه لسانك لتعجلَ بِه :، ويقول) ١١٤

 هذا تعليم من اهللا عز وجل لرسوله  (:وقد قال ابن كثري ـ وهو أحد مفسري القرآن ـ يف هذه اآلية  
يف كيفية تلقيه الوحي من امللك، فإنه كان يبادر إىل أخذه، ويسابق امللك يف قراءته، فأمره اهللا عـز وجـل إذا   

يف صدره، وأن ييسره ألدائه على الوجه الذي ألقاه إليه، جاءه امللك بالوحي أن يستمع له، وتكفل له أن جيمعه 
    ٢) وأن يبينه له ويفسره ويوضحه

ولكن من الذي  ..عرفت حرص حممد على حفظ كتابه، فهو كتابه الذي رفع ذكره، وأعلى شأنه: قلت
  .وليس هلم من املصاحل ما حملمد ..يضمن لنا صدق حفظ أصحابه هلذا الكتاب

   ..ن وحممد يف أذهان املؤمنني ومهمهم ما يدعوهم إىل حفظ الكتاب الذي جاء بهلقد جعل القرآ: قال
 ..هو رسالة من اهللا ليسمعوها ويعوها وحيفظوهـا  ..لقد ورد يف القرآن أن هذا الكتاب مرتل عليهم وهلم
 :يهم حممدإن القرآن يقول للناس الذين أرسل إل ..وقد كان ذلك وحده كافيا ليمأل وعيهم مبفرداته وتراكيبه

وهـل ميكـن    ..فهو كتاب ذكرهم وشرفهم ..)١٠:االنبياء(لَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم كتاباً فيه ذكْركُم أَفَال تعقلُونَ
  ؟ !لعاقل أن ينسى الكتاب الذي يشرفه هذا التشريف

لقد ورد  ..ن اهللا يكلمهملقد كانوا يشعرون بأ ..وهلذا كان أتباع حممد ميتلئون سرورا بالقرآن الذي يرتل
وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ فَمنهم مـن يقُـولُ    :هذا يف القرآن، فهو يصف هذه احلالة النفسية وصفا دقيقا، فيقول

قُلْ هو للَّـذين   :، ويقول)١٢٤:وبةالت(أَيكُم زادته هذه إِمياناً فَأَما الَّذين آمنوا فَزادتهم إِمياناً وهم يستبشرونَ
ونرتلُ مـن   :، ويقول)٤٤:فصلت (آمنوا هدى وشفَاٌء والَّذين ال يؤمنونَ في آذَانِهِم وقْر وهو علَيهِم عمى 

إِنما الْمؤمنـونَ   :، ويقول)٨٢: اإلسراء( خساراالْقُرآن ما هو شفَاٌء ورحمةٌ للْمؤمنِني وال يزِيد الظَّالمني إِال
  )٢:ألنفال(م يتوكَّلُونَالَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِمياناً وعلَى ربهِ

فظ كتاب رم، وهم مستبشرون مبا أنزل عليهم، يبشر إن هذه اآليات تصف املؤمنني، وهم يتسابقون حل
                                                

  ).١/٢٦٦(مناهل العرفان  )١(
  .٨/٢٧٨: ابن كثري) ٢(
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  ؟فهل ترى مثل هؤالء سينسون ما أنزل إليهم ..بعضهم بعضا به
وقد حفظت لنا أسانيد املسلمني املوثوقة قصة تشري إىل مدى االهتمام بالوحي النازل من الناس البسـطاء  

فقد روى أنس، وهو من أصحاب حممد،  ..ن األنبياءالذين كانوا يف البيئة اليت توفرت حملمد، ومل تتوفر لغريه م
نزورها كما ـ وهي امرأة عجوز صحبت حممدا ـ  انطلق بنا إىل أم أمين   (:حممدلعمر بعد وفاة قال بكر أن أبا 

ما يبكيك أما تعلمني أن ما عند اهللا خري لرسول : يزورها، فلما انتهيا إليها، بكت، فقاال هلا كان رسول اهللا 
ولكن أبكي أن الوحي قـد  ، إين ال أبكي أين ال أعلم أن ما عند اهللا تعاىل خري لرسول اهللا : فقالت ؟اهللا 

  .١انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء، فجعال يبكيان معها
لقد كان  ..ولكنها كانت ترى بعينيها احلياة السعيدة اليت تعيشها يف ظل الوحي النازل ..إا امرأة عجوز

 ..أو كان هو املطر الذي نزل على صحرائهم امليتة ..هو الروح اليت أحيت العرب وغريهم من األجناسالوحي 
  ؟ !أو احلياة اليت تأتيه بعد املوت، وهل ميكن للبدوي أن ينسى الغيث الذي يأتيه بعد اليأس

ة مل يكـن فيهـا   لقد كان من أهم مزايا حفظ القرآن أن حممدا كان يف بيئ: نظر إيل، فرآين ساكتا، فقال
لقد كانت قلوم كالصفحات البيضاء اليت  ..بسطاء أو عماال اأو جتار اكان كل من حوله عبيد ..رجال دين

  .حتفظ ما سجل عليها نقيا صافيا، فال تتصرف فيه، وال تعبث به
كان  ومل يكتف حممد ذه األحوال النفسية اجلميلة اليت كان يعيشها أصحابه، وهم يسمعون القرآن، بل

  .ليضمن أعظم حفظ له ..يزيد يف ترغيبهم يف فضل حفظه ووعيه وتدبره
مثَلُ الَّذي يقْرأُ الْقُرآنَ وهو حافظٌ لَه مع السفَرة الْكرامِ الْبررة، ومثَلُ الَّـذي يقْـرأُ    (:لقد كان يقول هلم

هلَيع وهو ،هداهعتي وهآنَ، والْقُر انرأَج فَلَه ،يدد٢) ش    
اقْرأْ واصعد، فَيقْرأُ، ويصعد بِكُلِّ آيـة درجـةً،   : يقَالُ لصاحبِ الْقُرآن إِذَا دخلَ الْجنةَ (:وكان يقول هلم

هعٍء ميش رأَ آخقْرى يت٣) ح    
ثُم أُلْقي في النارِ ما   ٤لَو أَنَّ الْقُرآنَ جعلَ في إِهابٍ (:فقد قالحافظ القرآن ال حترقه النار، ويبشرهم بأن 

قرت٥) اح    
من قَرأَ  (:لقد قال ..ويبشرهم بأن حافظ القرآن سيكون شخصية مرموقة يف اآلخرة، حبيث يشفع يف أهله

    ٦) عشرة من أَهلِ بيته كُلُّهم قَد استوجب النارالْقُرآنَ وحفظَه أَدخلَه اُهللا الْجنةَ، وشفَّعه في 

                                                
  .رواه مسلم)١(
  .رواه البخاري )٢(
  .رواه ابن ماجة) ٣(
  .٧٧ص ) أهب ( القاموس الْمحيط . اجللْد: اإلهاب، ككتابٍ)٤(
من علَّمه اُهللا القرآنَ مل حترقْه نار اآلخرة، فجعلَ جسم حـافظ القـرآن   : وقيل الْمعىن« :قال ابن األثريأمحد والدارمي، ) ٥(

  ).١/٨٣(ديث واألثر النهاية يف غريب احل»  كاإلهاب له
هذَا حديثٌ غَرِيب ال نعرِفُه إِال من هذَا الْوجه ولَيس إِسناده بِصحيحٍ وحفْص بن : وقال ،رواه ابن ماجه، ورواه الترمذي)٦(

يثدي الْحف فعضانَ يملَيس.  
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من قَرأَ الْقُرآنَ، وعملَ بِما فيه، أُلْبِس والـداه تاجـا يـوم      (:لقد قال مرتلتهما،بل يكرم والداه، وتعلو 
وتيي بسِ فمِء الشوض نم نسأَح ءهوض ،ةياما  الْقينذَا -الدلَ بِهمي عبِالَّذ كُما ظَنفَم ،يكُمف تكَان ١)؟لَو .. 

  أتدري ما أثر هذا القول؟
  ما أثره؟: قلت
ويضمنوا بذلك من الشفعاء ما يقيهم  ..لقد وهب أكثر املسلمني أبناءهم للكتاتيب ليحفظوا القرآن: قال
  .حر جهنم

إِنَّ ِهللا أَهلـني مـن    (:فقد قالأهل القرآن هم أهل اهللا وخاصته،  أنبل كان يبشرهم ب ..ليس ذلك فقط
    ٢) هم أَهلُ الْقُرآن، أَهلُ اِهللا وخاصته (:يا رسولَ اِهللا من هم؟ قَالَ: قَالُوا ) الناسِ

عهـد الـنيب إال   ولكين مع ذلك قرأت حديثا لبعض أصحاب حممد خيرب فيه أنه مل حيفظ القرآن يف : قلت
  .٣فكيف توفق بني ما ذكرت، وهذا احلديث ..أربعة

  .هذه شبهة يتعلق ا الكثري ليطعنوا يف تواتر القرآن ..أجل: قال
  ومل ال تسميها دليال على عدم تواتره؟: قلت
رواه البخاري يف كتاب فضـائل  هذا احلديث  ..لقد حبثت يف هذا حبثا مفصال ..ألا ليست دليال: قال

  .وهو الذي تعلق به من تعلق يف إيراد هذه الشبهةوقد صرح أنس يف هذه الرواية بصيغة احلصر، ، رآنالق
  أال تزال تصر على تسميتها شبهة؟: قلت
الذي هو أحد أصحاب أَنسِ بنِ مالك نص احلديث هو عن  ..ولكن امسع يل ..سأمسيها كما تشتهي: قال

أَبو الدرداِء ومعاذُ بن جبلٍ وزيد بن ثَابِت وأَبـو   :ولَم يجمعِ الْقُرآنَ غَير أَربعة مات النبِي : قَالَحممد، لقد 
  .ونحن ورِثْناه :زيد قَالَ

قَالَ أَربعةٌ كُلُّهم من  من جمع الْقُرآنَ علَى عهد رسولِ اِهللا : قُلْت َألنسِ بنِ مالك: ويف رواية قتادة قَالَ
    ٤) أُبي بن كَعبٍ ومعاذُ بن جبلٍ وزيد بن ثَابِت ورجلٌ من اَألنصارِ يكْنى أَبا زيد: اَألنصارِ

  .هذا احلديث صريح ال ميكن ألحد أن يفر منه: قلت
صحايب آخر، يذكر أن حفظة القرآن يف عهد  أرأيت لو روي حديث آخر يف قوة هذا احلديث من: قال

  حممد كانوا أربعمائة، أكنت تقبله، أم ترفضه؟
  .حنن اآلن أمام حديث صريح ..)أرأيت(دعنا من : قلت
  وهل قال هذا احلديث حممد؟: قال

                                                
ح ) ٤/٤٦٦(مسند الْمكيني : وأمحد يف مسنده ١٤٥٣: ح)٢/٧٠(أبو داود يف كتاب الصالة باب يف ثواب قراءة القرآن )١(

١٥٢١٨.  
  .رواه ابن ماجه )٢(
  .تواتر القرآنشبهة عدم حفظ الصحابة للقرآن، وبالتايل الطعن يف هنا الرد على )٣(
 ،٣٨١٠ح ) ٧/١٥٩(صحيح البخاري مع فـتح البـاري   . رواه البخاري يف كتاب الْمناقب باب مناقب زيد بن ثابت )٤(

  .٢٤٦٥ح ) ١٦/١٩(انظر صحيح مسلم مع شرح النووي . ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أيب بن كعب
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  .لقد قاله بعض أصحابه: قلت
  فماذا ذكر؟: قلت
  .لقد أحصى حفظة القرآن يف عهد حممد، فذكر أم أربع: قال

أكنـت   ..أرأيت إن جاء صحايب آخر، فأخرب حبفظه للقرآن، أو أخرب حبفظ غري األربعة للقـرآن : قلت
  أم أنك ال تصدق غري أنس؟ ..تصدقه؟

ال شك أنك ستصدقه، ألنه ال ميزة ألنس جتعله : فقد كنت أدري ما يرمي إليه، فقال ..مل أدر ما أجيبه به
  .حممد ميكنهم أن يعربوا عن آرائهم أو عن إحصائهم فكل صحابة ..الناطق الرمسي باسم الصحابة

  فهل روي يف ذلك شيء يناقض ما قال أنس؟ ..أجل: قلت
وروي أنه قتل ، ١ثبت يف الصحيح أنه قُتل يوم بئر معونة سبعون ممن مجع القرآنلقد  ..روي الكثري: قال

  .فكيف مبن مل يقتل ..هؤالء فقط من قتلوا ..مثلهم يف وقعة اليمامة
  وما تقول يف حصر أنس لألربعة؟: قلت
أي أن قول  ..أن احلصر يف كالم أنس إضايف، ال حقيقيمن ذلك أن تقول  ..ميكنك أن تقول الكثري: قال

  .باإلضافة إىل غريهمهم أربعة  ال مفهوم له؛ أي) أَربعةٌ(أنس 
   .. جيمعوا القرآن كلهوأنهم مل ،استحالة إحاطة أنس حبال كل الصحابةوميكنك أن تستدل لذلك ب
أيب ومعاذ وزيـد  ذكر  ففي رواية، اختالف الرواية عن أنس يف حتديد األربعةوميكنك أن تستدل لذلك ب

احلقيقي، ألنه لـيس  ته احلصر وهذا دليل على عدم إراد ..٣، ويف رواية أخرى أبو الدرداء مكان أيب٢وأبو زيد
  .معقوالً أن يكذب نفسه

بل على مراد آخر كـان   ..ولكن ال على أن املراد ما تومهته من احلفظ ..صر حقيقياوميكنك أن تعترب احل
  .الصحابة يعتنون به، كما اعتىن به من بعدهم

  وماهو؟: قلت
مل جيمعه على مجيع  (:مثل وجوه القراءات، فيكون املعىن حينئذ ..الكثري من العلوم املرتبطة بالقرآن: قال

   ) ها إال أولئكالوجوه والقراءات اليت نزل بِ
الذين حيتمل أن يكونوا بغري واسطة، خبالف غريهم،  رسول اهللا  فمجبمعه تلَقِّيه من أو أن يكون املراد 

  .بعضه بالواسطةقد تلقوا 
تصدوا إللقائه وتعليمه، فاشتهروا به، وخفي حال غريهم عمن عـرف  ومن ذلك أن يكون مراده الذين 
  .هحاهلم، فحصر ذلك فيهم حبسب علم

الكتابة، فال ينفي أن يكون غريهم مجعه حفظًا عن ظهر قلب، وأمـا هـؤالء    ومن ذلك أن يكون مراده

                                                
  .رواه البخاري، ومسلم )١(
  .رواه البخاري ومسلم) ٢(
  .رواه البخاري) ٣(
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  .فجمعوه كتابة، وحفظوه عن ظهر قلب
ومع كل ما ذكرته لك من أدلة إال أن حديث أنس لو اعتربناه باملعىن الذي ذكرت من احلصر، فإنـه ال  

  .يدل على انتفاء التواتر
  كيف ذلك؟: قلت
خالئق ال حيصون، حيصل التواتر ببعضهم، وليس من شرط التـواتر أن  من حفظ ألن كل جزء منه : قال

وال أظنك ختـالفين يف  ينقل مجيعهم مجيعه، بل إذا نقل كل جزء عدد التواتر صارت اجلملة متواترة بال شك، 
  .١ذلك

  ما الذي تقصد؟: قلت
بعضهم فصل فيه، وبعضهم قصر، ولكن كل جزء  أرأيت لو أن مجيع وكاالت األنباء أوردت خربا،: قال

  لكون بعضهم مل يذكر اخلرب كامال؟ ..أكنت تنكر اخلرب ..من أجزاء اخلرب اتفق على ذكره الكثري
  .وإال أغلقت أي وكالة أنباء لتعطي املربر لسائر الوكاالت لتكذيب اخلرب ..ال ميكنين ذلك ..ال: قلت
  .على ما قصدتلو فرضنا األمر  ..فهكذا األمر: قال

  .هناك شيء آخر قد يكون حمل شبهة: قلت
  ما هو؟: قال

أليس ذلك قادحـا يف   ..دون غريهم دوران أسانيد القراء على مثانية من الصحابة فقطلقد رأيت : قلت
  ؟٢التواتر 

  ألستم جتعلون ناسا معينني يف مؤمتراتكم توكلوم بالنطق باسم املؤمتر؟: قال
  .ذلكوال بد من  ..أجل: قلت
  .فلم مل جتعلوا كل واحد من املؤمترين يتحدث باسم املؤمتر: قال

  .وسيحتاج الصحفيون حينها الستجواب اجلميع ..ذلك سيكلفهم عنتا: قلت
ولكن أسانيد التابعني توقفت  ..لقد حفظ الكثري من الصحابة القرآن ..فهكذا األمر يف هذه املسألة: قال

، بل لكون هؤالء قد تفرغوا للقرآن وتعليمه وتصحيح القـراءات  ..غريهم على هؤالء الثماين، ال لعدم وجود
  .كما تفرغ الناطقون يف املؤمترات

   فلم اكتفوا بالثماين؟: قلت
أال تعلم أن التـواتر ال حيتـاج إىل    ..ومن يهتم هلا ..من حيفظها ..أرأيت لو صارت األسانيد ألفا: قال

  تكلف البحث عن األسانيد؟
                                                

  ).١/٢٠٠(، واإلتقان )٨/٦٦٨(، وفتح الباري )١٦/٢٠(شرح النووي على صحيح مسلم  )١(
 ه الشبهةوقد أجاب العلماء على هذ، ) دون غريهم دوران أسانيد القراء على مثانية من الصحابة فقط(ة الرد على شبه) ٢(

بأن هؤالء الثمانية هم الذين نقل إلينا قراءم، وال ينفي ذلك إقراء غريهم، ومعرفتهم بقراءة هؤالء، وإقرارهم عليها، كما أن تواتر 
تواتر الطبقة، ومثلوا له بتواتر القرآن، فقد تلقاه جيل عن : ماء احلديث من أقسام الْمتواترالقرآن خيتلف عن تواتر احلديث، فعند عل

  )٢٢تعليقات اليماين على نزهة النظر ص : انظر.( جيلٍ، فهو ال حيتاج إىل إسناد



 ٩٣

  د؟ماذا تقص: قلت
عندما يأتيك اخلرب من كم كبري من الناس، فإنك ال تم بدرجام، وال التفاصيل املرتبطـة ـم،   : قال

  .فالناس يف العادة ال جيتمعون على الكذب، بل ال يقدرون على االجتماع على الكذب
  كيف ال يقدرون؟: قلت
مث  ..ربطهم، وال مصـاحل جتـذم  هل ميكن أن تتصور ناسا خمتلفني، من بالد خمتلفة، ال عالقات ت: قال

أيظـل   ..فيأتون ا حبروفها وكلماا ..يتفقون بعد ذلك على رواية قصيدة ألقاها شاعر يف حفلة من احلفالت
  ؟عندك بعد ذلك شك يف القصيدة، ويف الشاعر الذي قاهلا

   ..ال: قلت
 ..فا حرفا، وكلمة كلمةكلهم حيفظه حر ..جيوش من الناس عن جيوش من الناسفقد نقل القرآن : قال

فكيف نتهمهم بالتضييع، مع أنه الكتاب الذي أخرجهم من البداوة إىل احلضارة، ومن اخلمول إىل الشـهرة،  
  .ومن الذل إىل العزة، ومن الظلمات إىل النور

ه أفترى من تكون ل ..لقد كان القرآن هو الدرة اليتيمة اليت أخرجتهم من اهلاوية اليت كانوا حيبسون فيها
  ؟نقلهامثل هذه الدرة يفرط يف حفظها، أو يتهاون يف 

  :حفظ السطور
لكـأن   ..وأنا أعلم الذاكرة القوية اليت يتمتع ا البـدو  ..عرفت كيف حفظ القرآن يف الصدور: قلت

فحدثين كيف حفظ القرآن يف السـطور مـع    ..ذاكرم مسجلة تسجل كل شيء، وال يغيب عنها أي شيء
  ؟بيئة اليت تعتمد على الذاكرة أكثر من اعتمادها على التوثيقكونه كان يف هذه ال

فقد كانت بيئة حممد تعتمد على توثيق الصدور أكثر من اعتمادها علـى توثيـق    ..صدقت يف هذا: قال
  .وهي ناحية مهمة سامهت يف حفظ القرآن ..السطور

  كيف ذلك؟: قلت
  .تتاح هلم من الفرص ما ميألون كتبهم بالكذبفقد  ..للكتبة الكذبة اتوثيق السطور قد يصبح هدف: قال

  وحفظ الصدور؟ : قلت
لقد رأيت عاملا حياول مثل هذا مـع   ..حاول أن ختطئ أي عامي حيفظ القرآن يف حرف واحد منه: قال

  .حرف واحد مل يستطع أن يضيفه ..صيب صغري، فلم يفلح
ثْتك َألبتليك، وأَبتلي بِك، وأَنزلْـت علَيـك   إِنما بع (:ربهيحكيه عن لقد ذكرين ذلك حبديث قاله حممد 
قد يصيبها املاء، فأخرب أن القرآن ال حيتاج يف حفظه إىل صحيفة ، ١) كتابا ال يغِسلُه الْماُء، تقْرؤه نائما ويقْظَانَ

  .فيذهب ما فيها من العلم
من حفظ السطور هو احلفاظ على القرآن غضـا طريـا   وعامل آخر جعل من هذا النوع من احلفظ أهم 

                                                
  .رواه مسلم) ١(



 ٩٤

  أليس كذلك؟ ..وهو ما مل يتحقق يف أي كتاب مقدس ..باللغة اليت كان ينطق ا حممد
فأكثر كتبنا منقولة عن العربية إىل اليونانية، مث حنن ال نقرؤها باليونانية، بل نقرؤهـا   ..بلى: صمت، فقال

  .بلغاتنا احمللية
ك ـ فإن حلفظ السطور أمهيته، فكيف تسىن حملمد أن حيفظ كتابه ذا األسلوب  ولكن ـ مع ذل : قلت

  يف تلك البيئة البدوية األمية؟
ولكن مع ذلك كان فيها كتبة يكتبون، وكان للعربية حروف مجيلة تكتب  ..نعم هي بيئة بدوية أمية: قال

  .وكان هلم مقاييس يف الكتابة خيضعون هلا ..ا
نْ والْقَلَـمِ ومـا    :كتابة، ونوه ا، ودعا السـتعماهلا يف التوثيـق، فهـو يقـول    لقد ذكر القرآن ال

ففي هذه اآلية قسم بالقلم الذي يكتب به، وبالسطور اليت تكتب، والقسم ال يكـون إال   )١:القلم(يسطُرونَ
  .مبحترم

ا الَّذين آمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَـى  يا أَيه :وهو يدعو إىل التوثيق بالكتابة يف أطول آية قرآنية جاء فيها
لَّه فَلْيكْتب ولْيملـلِ  أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بينكُم كَاتب بِالْعدلِ وال يأْب كَاتب أَنْ يكْتب كَما علَّمه ال

قِ اللَّهتلْيو قالْح هلَيي عالَّذ   يعطـتسال ي يفاً أَوعض يهاً أَوفس قالْح هلَيي عئاً فَإِنْ كَانَ الَّذيش هنم سخبال يو هبر
إين أقرأ هذه اآلية، فأجد فيها من األعمـاق مـا ال   ) ٢٨٢من اآلية: البقرة(أَنْ يملَّ هو فَلْيمللْ وليه بِالْعدلِ 

انظر جيدا كم فيها مـن   ..بل هي قانون حضاري رفيع ..إا ال تتحدث عن الدين فقط ..ري عنهأستطيع التعب
  .تنويه بالكتابة وبالكتبة

  .حدثين عن كتابة القرآن ال عن كتابة الدين: قلت
لقد كان القـرآن   ..أترى الذي أمر بكتابة ديون قد ال تضر وال تنفع يغفل عن األمر بكتابة القرآن: قال
  م، فكيف تتصور غفلتهم عن كتابته؟دهم من أنفسهم وأمواهلأهم عن

  يف تلك البيئة البسيطة؟ ..فكيف مت ذلك: قلت
  :لقد كتب القرآن يف ثالث مراحل: قال

وال ، لكن غري جمموع يف موضع واحـد  ه،يف عهدلقد كتب كله  ..كانت يف عهد حممد املرحلة األوىل
، ٢، واألضـالع ١واألكتـاف ، ٤ قتابواأل  ٣ والرقاع ٢لخاف وال ١بل كان مفرقا يف العسب  ،مرتب السور

                                                
وقيل العسيب طـرف  العسب مجع عسيب، وهو جريد النخل، كانوا يكشطون اخلوص، ويكتبون يف الطرف العريض، )١(

، ولسان )٣/٢٣٤(النهاية يف غريب احلديث .اجلريدة العريض الذي مل ينبت عليه اخلوص، والذي ينبت عليه اخلوص هو السعف
  ).٤/٢٩٣٦) (عسب(العرب مادة 

اللخاف مجع لَخفة، وهي صفائح احلجارة البيض الرقاق، فيها عرض ودقة، وقيل هـي اخلـزف يصـنع مـن الطـني      )٢(
انظر فـتح  . ، وبعضهم باخلزف١٣،١٤انظر كتاب الْمصاحف البن أيب داود ص . وقد فسرها بعض الرواه باحلجارة.الْمشوي
  .٧١٩١ح ) ١٣/١٩٥(الباري 

  ).٣/١٧٠٥) (رقع(لسان العرب مادة . الرقاع مجع رقْعة، وهي اليت يكتب فيها، وتكون من جلد أو كاغد)٣(
  ).٨/٦٣٠(فتح الباري . ب الذي يوضع ظهر البعري لريكب عليهاألقتاب مجع قَتب بفتحتني، وهو اخلش)٤(



 ٩٥

  .٥، والكرانيف٤، واألدم ٣واأللواح 
كنـت أكتـب   : ـ طريقة ذلك، فقالزيد بن ثابت  وقد وصف بعض صحابة حممد من الكتبة ـ وهو  

  .٦فان كان فيه سقط أقامه ،اقرأه فأقرؤه :وهو ميلى على فإذا فرغت قال الوحى عند رسول اهللا 
ال يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِني غَير أُولي الضررِ والْمجاهدونَ في سبِيلِ  :ملا نزلت :الرباء قالى ورو

 فُِسهِمأَنو هِمالوبِأَم اللَّه)٩٥من اآلية: النساء( ، قال النيب:) وليجئ باللوح والدواة والكتف  ،ادع ىل زيدا
  ٧ )  ..ال يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِني :كتبا (:مث قال ،) واةأو الكتف والد

بتدوين القرآن أنه كان إذا أنزل عليه شيٌء يدعو أحد كُتابه، ويأمره بكتابة مـا   حممدوقد بلغ من عناية 
  .عليه اولو كان كلمة واحدة، أو سورة طويلة مبجرد نزوهل ،نزل عليه

مما تنزلُ علَيه اآليات فَيدعو بعض  كَانَ النبِي : عثْمانَ بن عفَّانَ، قالل على ذلك عن وقد روي مما يد
قُولُ لَهيو ،لَه بكْتكَانَ ي نكَذَا: ما كَذَا ويهف ذْكَري يالَّت ةوري السةَ فاآلي هذه ع٨ض.  
علَى   فَغشيته السكينةُ فَوقَعت فَخذُ رسولِ اِهللا كُنت إِلَى جنبِ رسولِ اِهللا  :الَوعن زيد بنِ ثَابِت قَ

ال   اكْتب فَكَتبت في كَتف: ثُم سري عنه فَقَالَ فَما وجدت ثقْلَ شيٍء أَثْقَلَ من فَخذ رسولِ اِهللا  ،فَخذي
وكَانَ رجالً أَعمى  ،فَقَام ابن أُم مكْتومٍ ،إِلَى آخرِ اآلية) ٩٥من اآلية: النساء(ي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِني يستوِ

ينداهيلَةَ الْمجفَض عما سفَقَالَ ،لَم :مالْمؤ نم ادالْجِه يعطتسال ي نبِم فولَ اِهللا فَكَيسا ريـى    ،نِنيـا قَضفَلَم
ووجدت من ثقَلها في الْمرة الثَّانِيـة كَمـا    ،السكينةُ فَوقَعت فَخذُه علَى فَخذي كَالمه غَشيت رسولَ اِهللا 

ال يستوِي الْقَاعـدونَ مـن    :فَقَرأْت فَقَالَ اقْرأْ يا زيد وجدت في الْمرة اُألولَى ثُم سري عن رسولِ اِهللا 
 نِنيمالْمؤ،  ولُ اِهللاسفَقَالَ ر:  ِرري الضأُول رغَياةَ كُلَّهاآلي ، ،ديـا،  : قَالَ زهقْتا، فَأَلْحهدحا اُهللا ولَهزفَأَن

قلْحإِىل م ظُري أَنلَكَأَن هدفِْسي بِيي نالَّذوفي كَتعٍ فدص دنا ع٩ ه.  
  أهلذا مل جيمع القرآن يف مصحف يف عهد حممد؟: قلت
  .لقد كان القرآن يترتل عليه، فكان يضع لكل آية تترتل حمال خاصا من الكتاب ..أجل: قال

فعن  ..الوحييأمر كتبة الوحي بكتابتها، وإدراجها يف املوضع الذي أرشده إليه وقد روي أن حممدا كان 
                                                                                                                                 

األكتاف مجع كَتف، وهو عظم عريض يكون يف أصل كتف احليوان من الناس والدواب، كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس )١(
  ).٤/١٥٠(النهاية يف غريب احلديث . عندهم
  ).٤/٢٥٩٨) (ضلع(لسان العرب مادة . اجلنباألضالع هي عظام اجلنبني، مجع ضلَعٍ، وهو حمنية )٢(
لسان العرب مادة . األلواح مجع لَوح، وهو كل صفيحة عريضة من صفائح اخلشب، والكتف إذا كتب عليها مسيت لوحا)٣(

  ).٥/٤٠٩٥) (لوح(
  ).١/٤٥) (أدم(لسان العرب مادة . األدمي هو اجللد ما كان، وقيل األمحر منه، وقيل هو الْمدبوغ)٤(
  ).٤/١٦٨(النهاية يف غريب احلديث . الكرانيف مجع كُرنافة، وهي أصل السعفة الغليظة)٥(
  .البخاري) ٦(
  .البخاري) ٧(
  .أمحد وأبو داود والترمذي) ٨(
  .البخاري ومسلم وأبو داود) ٩(



 ٩٦

اصِعنِ أَبِي الْعانَ بولِ اِهللا : قَالَ ثْمسر دنع تكُن   لْزِقَـهأَنْ ي ى كَادتح هبوص ثُم ،رِهصبِب صخا إِذْ شسالج
بِهذَا الْموضعِ من هذه  ، فَأَمرنِي أَنْ أَضع هذه اآليةَأَتانِي جِبرِيلُ : ثُم شخص بِبصرِه، فَقَالَ: بِاَألرضِ، قَالَ

ةورالس: الْبكَرِ ونالْماِء وشنِ الْفَحى عهنيى وبي الْقُراِء ذإِيتو انسحالْألِ ودبِالْع رأْمي إِنَّ اللَّه لَّكُملَع ظُكُمعيِ يغ
    ١))٩٠:النحل(تذَكَّرونَ

وهو ينزلُ علَيه من السـورِ ذَوات   ،مما يأْتي علَيه الزمانُ كَانَ رسولُ اِهللا : الَوعنِ عثْمانَ بن عفَّان قَ
لَه بكْتي نم ضعا بعُء ديالش هلَيزِلَ عفَكَانَ إِذَا أُن ،ددقُولُ ،الْعفَي :ف ذْكَري يالَّت ةوري السف هذوا هعا كَذَا ضيه

ضعوا هذه اآليات في السورة الَّتي يذْكَر فيها كَذَا وكَذَا، وإِذَا أُنزِلَت علَيه : وكَذَا، وإِذَا أُنزِلَت علَيه اآليات قَالَ
  .٢ اضعوا هذه اآليةَ في السورة الَّتي يذْكَر فيها كَذَا وكَذَ: اآليةُ قَالَ

  فالقرآن بترتيبه احلايل من السور واآليات توقيفي؟: قلت
  :وقد دلت لذلك األسانيد الصحيحة الكثرية ..أجل: قال

فَتالهن فـي   لَما أُنزِلَت اآليات اَألواخر من سورة الْبقَرة خرج رسولُ اِهللا : عائشةَ قَالَتمنها ما روت 
جِدسرِ ،الْممي الْخةَ فارجالت مر٣) فَح    

أُعطيت خواتيم سورة الْبقَرة من بيت كَنزٍ مـن تحـت:)    قَالَ رسولُ اِهللا : ذَر قَالَومنها ما روى أبو 
    ٤) الْعرشِ، لَم يعطَهن نبِي قَبلي

إِنَّ اَهللا ختم سورةَ الْبقَرة بِآيتينِ أُعطيتهما من كَنزِه:)  رسولَ اِهللا قال : لقا جبيرِ بنِ نفَيرٍومنها ما رواه 
    ٥) الَّذي تحت الْعرشِ، فَتعلَّموهن وعلِّموهن نِساءكُم فَإِنهما صالةٌ وقُرآنٌ ودعاٌء

من حفظَ عشر آيات من أَولِ سورة الْكَهف عصـم مـن    (:قَالَ النبِي  الدرداِء أَنَّومنها ما رواه أبو 
    ٦) الدجالِ

 ،٧لسور عديدة كالبقرة وآل عمران والنساء يف حديث حذيفةة حممد ثبت من قراءوأهم من ذلك كله ما 
  .النصوص الكثرية وغريها من ..٩ يف الصبحوسورة املؤمنون  ،٨واألعراف يف املغرب

                                                
  .١٧٤٥٩ح ) ٥/٢٥٤(مسند الشاميني : رواه أمحد يف مسنده)١(
) ٥/٢٧٢(، والترمذي ٧٨٦ح )٢٠٩-١/٢٠٨(، وأبو داود ٥٠١ح ) ١/١١١(، ٤٠١ح )١/٩٢(رواه أمحد يف مسنده )٢(
  .٣٠٨٦ح 

  .١٥٨٠ح )١١/٥(، ومسلم ٤٥٤١ح ) ٨/٥١(رواه البخاري )٣(
  .٢١٠٥٤ح ) ٦/٢٢٩(، و٢٠٨٣٨، ٢٠٨٣٧ح ) ٦/١٨٨(رواه أمحد )٤(
  .٣٣٩٠ح )٢/٤٥٠(رواه الدارمي يف سننه )٥(
  .٨٠٩ح ) ٩٣-٦/٩٢(مسلم )٦(
يصلِّي بِها في : ذَات لَيلَة فَافْتتح الْبقَرةَ فَقُلْت يركَع عند الْمائَة، ثُم مضى فَقُلْت؟ صلَّيت مع النبِي : ةَ قَالَهو حديث حذَيفَ)٧(

ى، فَقُلْتضفَم ةكْعآ: ر حتافْت ا، ثُمأَهاَء فَقَرسالن حتافْت ا، ثُمبِه كَعرـالً يسرتأُ مقْرا، يأَهانَ فَقَررماحلـديث رواه مسـلم   … لَ ع
  .٨٧١ح) ١/٢٣٠(، وأبو داود ٧٧٢ح ) ٦/٦١(

  .٩٩١-٩٩٠-٩٨٩ح ) ١٧٠-٢/١٦٩(النسائي )٨(
  .٨٢٠ح ) ١/٢٦٩(ابن ماجه )٩(



 ٩٧

  هذه هي املرحلة األوىل يف الكتابة، فما املرحلة الثانية؟ وما املرحلة الثالثة؟: قلت
  .عهد الصحابة ..سنعرف هاتني املرحلتني يف العهد التايل: قال



 ٩٨

  ـ عهد الصحابة ٢
  فكيف مت حفظ أصحاب حممد للكتاب الذي تركه هلم نبيهم؟: قلت
  .فزاد عدد احلفاظ زيادة كبرية جدا ..أمرهم لقد استمروا حيفظونه كما: قال

  كيف عرفت ذلك؟: قلت
لقد توىل كل صحايب حفظ القرآن حتفيظ غريه، وهكذا انتشر احلفظ يف األمصار املختلفة، وخـرج  : قال

  .القرآن يف هذه املرحلة من احملل الذي نزل فيه إىل حمال عاملية كثرية
  ة؟كيف حيفظونه، وهم ال يعرفون العربي: قلت
  أمل تسمع باجلوائز العاملية اليت تعطى حلفظة القرآن؟: قال

  .مسعت ..بلى: قلت
لقد رأيت هذه اامع، وأنا معجب ا، وحمتار يف نفس الوقت ألنه يأيت حفظة للقرآن مـن مجيـع   : قال

  .العربية منأصقاع العامل، حيفظونه حفظا متقنا مع أم ال يعرفون أي كلمة 
  الوقت تسلم اجلوائز حلفظة القرآن؟ أكانت يف ذلك: قلت
لقد عرفنا كيف مأل حممد قلوب الناس حمبة للقرآن وتعظيما له، فلذلك راحوا يتنافسون يف حفظه، : قال

  .كما ال يتنافسون يف أي شيء آخر
  هذا حفظ الصدور، فما حفظ السطور؟: قلت
  .لقد مت يف مرحلتني: قال

  :املرحلة األوىل
  ىل؟فما املرحلة األو: قلت
  .لقد كان أول اهتمام للصحابة بعد موت حممد هو مجع القرآن يف مصحف واحد: قال

  فلم مل جيمع يف عهد حممد؟: قلت
 ..لقد كان القرآن يترتل عليه كل حني، فيضع كل آية يف حملها املناسـب هلـا   ..لقد عرفت ذلك: قال

  .وذلك مينع من مجعه يف حمل واحد
  مد بعد وفاته، وكيف مجعوه؟فماذا فعل أصحاب حم ..أجل: قلت
يستحر القتل بـالقراء  لقد روى املؤرخون يف ذلك أنه ملا اشتد القتل يف اليمامة، خشي الصحابة أن : قال
  .فيذهب كثري من القرآناألخرى، باملواطن 

سأروي لك كيف مت ذلك لترى من خالله الورع العظيم الذي كان يتناول به املسلمون كل ما يـرتبط  
   ..بالقرآن

فإذا عمر بن اخلطـاب   ،هل اليمامةأأرسل إىل أبو بكر مقتل  :زيد ابن ثابت قالأن البخاري لقد روى 



 ٩٩

ىن أخشى أن يستحر إو ،بقراء القرآن ١القتل قد استحر يوم اليمامة إن :تاىن فقالأن عمر إ: قال أبو بكر ،عنده
كيف تفعل شيئا  (:فقلت لعمر ،جبمع القرآن رى أن تأمرأىن إو ،القتل بالقراء باملواطن فيذهب كثري من القرآن

 ،فلم يزل عمر يراجعين حىت شرح اهللا صـدري لـذلك   ،هذا واهللا خري (:قال عمر )؟مل يفعله رسول اهللا 
وقد كنت تكتب  ،نك رجل شاب عاقل النتهمكإ (:قال أبو بكر :قال زيد، )ورأيت يف ذلك الذى رأى عمر 

   ) امجعهفتتبع القرآن ف الوحى لرسول اهللا 
جبل من اجلبال ما كـان   فو اهللا لو كلفوين نقل (:وقد وصف زيد ثقل املسؤولية من باب الورع، فقال

فلم  ،هو واهللا خري :قال كيف تفعلون شيئا مل يفعله رسول اهللا  (:قلت ،أثقل على مما أمرىن من مجع القرآن
ـ رضى اهللا عنـهما   ـ ىب بكر وعمر  أر بو بكر براجعىن حىت شرح اهللا صدري للذي شرح اهللا له صدأيزل 

ىب خزميـة  أمـع   ٢فتتبعت القرآن أمجعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حىت وجدت آخر سورة التوبة
مث عند عمر حياتـه مث عنـد   ، ىب بكر حىت توفاه اهللاأفكانت الصحف عند ، حد غريهأنصاري مل أجدها مع األ

   ٤)٣حفصة بنت عمر
رآن كان حمفوظا يف صدور املسلمني مع أم مل جيدوا هذه اآلية إال عند ذلـك  فكيف تزعم أن الق: قلت

  األنصاري؟
بل كان يقصد خمطوطتها الـيت   ..ال يقصد زيد يف هذا احملل حفظها، وإال كيف عرف أا موجودة: قال

  .كتبت يف عهد حممد
  أبلغ م التوثيق هلذه الدرجة؟: قلت
لقـد   ..جلامعون بكل الوسائل اليت يقوم ا جامعو الوثائق يف عصـرك لقد قام ا ..وأكثر مما تتصور: قال

  .طافوا على الصحابة يسمعون منهم، ويتلقون ما لديهم من خمطوطات، ويقارنون بينها مجيعا
  فهل وجدوا اختالفا بني املخطوطات؟: قلت
يكن حفـظ  ومل  ..لقد كان اعتمادهم على حفظ الصدور ال على حفظ السطور ..يستحيل ذلك: قال

  .السطور إال جمرد توثيق، حتسبا ملا قد يطرأ على احلفظة من املوت أو النسيان

                                                
غزوا يف اواخـر عـام    وقد قتل يف هذه الوقعة وابتدأت ،وكانت مع مسيلمة الكذاب الذى ادعى النبوة ،جهة جند تقع )١(

احلادي عشر وانتهت يف ربيع االول عام الثاين عشر للهجرة وفيها قتل من القراء سبعون قارئا من الصحابة وقيل سبعمائة وقد قتل 
  .منهم مثل هذا العدد يف بئر معونة قرب املدينة يف عهد النيب 

) م عزِيز علَيه ما عنِـتم حـرِيص علَـيكُم بِـالْمؤمنِني رؤوف رحـيم     لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُ) :'وهي قوله )٢(
  )١٢٨:التوبة(

وهـو   ،مر املسلمنيأالصحف عند حفصة ومل تودع عند اخلليفة اجلديد الذى وىل فيه دعت مما ذكر يف السبب الذي أو )٣(
 نه مل يتعني خليفـة وأ، وهى زوجة رسول اهللا  ،وكانت تقرأ وتكتب ،ا كانت حتفظ القرآن كله يف صدرهاأعثمان بن عفان 

فلهذه االعتبـارات   ..  ن عمر مل يوص باخلالفة إىل أحد وامنا جعلها شورى يف بضعة اشخاصأل ،حني وفاة عمر حيت تسلم إليه
  .حفصة، رضى اهللا عنهاحفظ املصحف يف بيت 

  .البخاري) ٤(



 ١٠٠

  ، كما وقع اخلالف بني أهل ديننا؟١فهل وقع خالف بني املسلمني يف هذا املصحف: قلت
لقد ساحوا يف األرض يبشرون بدين حممـد،   ..لقد كانوا أرفع مهة من أن خيتلفوا ..يستحيل ذلك: قال

  .املستضعفني من نري املستكربينوخيلصون 
  :املرحلة الثانية

  فما املرحلة الثانية؟ ..عرفت املرحلة األوىل: قلت
زيادة التوثق للقرآن، والتحري يف ضـبط ألفاظـه،   حممد هو  عهدلقد عرفت أن غرض اجلمع يف : قال

هـالك حفَّاظـه،   اخلوف على ضياع شيء من القـرآن بِ هو أيب بكر وأن غرضه يف يف عهد  ..وحفظ كلماته
  .حممد وضياع ما عندهم مما كُتب بني يدي

  .وأنا أسألك عن املرحلة الثانية اليت حصلت يف عهد أصحاب حممد ..عرفت هذا: قلت
  .سأقرأ لك نصني من عاملني جليلني من علماء املسلمني يوضحان لك غرض اجلمع: قال

مل  (:، امسع إليه، وهـو يقـول  الباقالينفهو ، لأما األو: ض إىل ركن من األركان، وأخذ كتابا، وقال
يقصد عثمانُ قَصد أيب بكرٍ يف مجع نفس القرآن بني لوحني، وإمنا قصد مجعهم على القراءات الثابتة املعروفة عن 

 بِيالن ، زِيـلٍ، وال تقدمي فيه وال تأخري، وال تأويل أُثبِت مع تن م بِمصحفذَهال وإلغاء ما ليس كذلك، وأخ
منسوخ تالوته كُتب مع مثْبت رمسه ومفروضٍ قراءته وحفظُه؛ خشية وقوع الفساد والشبهة على مـن يـأيت   

    ٢)بعد
خشي عثمان أن يأيت فاسق يسعى يف كيد الدين، أو أن يهِم واهـم   (:..امسع ..وأما الثاين، فهو ابن حزم

يؤدي إىل الضالل، فكتب مصاحف جممعا عليهـا،   من أهل اخلري، فيبدل شيئًا من املصحف، فيكون اختالف
ن وهم واهم، أو بدل مبدل رجِع إىل املصحف امع عليه، فانكشف احلق، إوبعث إىل كل أفق مصحفًا، لكي 

    ٣) وبطل الكيد والوهم
يف خوف الفتنة اليت وقع فيها املسلمون بسبب اختالفهم إذن هو سبب مجع القرآن يف عهد عثمان ف: قلت

  .القراءة
  .ذلك صحيح ..أجل: قال

                                                
  :جلمع القرآن يف عهد أيب بكر من املزايا اليت ذكرها العلماء)١(
  .أنه مجع القرآن على أدق وجوه البحث والتحري، وأسلم أصول التثبت العلمي. ١
  . حصول إمجاع األمة على قبوله، ورضى مجيع املسلمني به. ٢
  . بلوغ ما جمع يف هذا اجلمع حد التواتر، إذ حضره وشهد عليه ما يزيد على عدد التواتر من الصحابة. ٣
أنه اقتصر يف مجع القرآن على ما ثبت قرآنيته من األحرف السبعة، بثبوت عرضه يف العرضة األخرية، فكان شامالً ملا بقي . ٤

  . من األحرف السبعة
  ).١/٢٥٣(مناهل العرفان يف علوم القرآن  :انظر. أنه كان مرتب اآليات دون السور. ٥
  ).١/١٧١(ان يف علوم القرآن ، واإلتق)٢٣٦-١/٢٣٥(الربهان يف علوم القرآن )٢(
  )٢١٣-٢/٢١٢(الفصل يف امللل واألهواء والنحل )٣(
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  وها أنت تذكر اختالفهم؟ ..فكيف تزعم أم أمجعوا على القرآن: قلت
لقد حصل نتيجة لتوزع ديار املسلمني أن كثريا مـن الكتبـة    ..ليس هذا االختالف كما تتصوره: قال

   ..ومنهم احلافظ املقصر ..وكان منهم احلافظ املتقن ..تصدوا لكتابة القرآن
وقـد   ..ما احلفظة املتقنون فكان اعتمادهم على ما حفظوه، وأما املقصرون، فاعتمدوا على ما كتبـوه أ

   ..حدث اخلالف بني الفريقني
إين لفي املسجد زمن الوليد بن عقبة يف حلْقة فيهـا  : عن يزيد بن معاوية النخعي قالومما يروى يف ذلك 

هاتف فتن كانَ يقرأ على  :حذيفة، إذ هدةَ، ومن كـان  منالزاويةَ اليت عند أبواب ك قراءة أيب موسى فليأت
يقرأ على قراءة عبد اهللا بن مسعود فليأت هذه الزاويةَ اليت عند دار عبد اهللا، واختلفا يف آية من سورة البقـرة،  

فغضب حذيفـةُ وامحـرت    ،ةَ ِهللا وأَتموا الْحج والْعمر :، وقرأ هذا) وأتموا احلج والعمرة للبيت (:قرأ هذا
    ١)إما أن يركب إىلَّ أمري املؤمنني، وإما أن أركب، فهكذا كان من قبلَكم : فقال، عيناه، مث قام

لَما كان يف خالفة عثمان، جعل الْمعلِّم يعلِّم قراءةَ الرجل، واملعلِّم يعلِّم قراءةَ الرجل، : عن أيب قالبة قالو
حىت كَفَر بعضهم بقراءة بعضٍ، فبلغ ذلك : عل الغلمان يلتقون فيختلفون، حىت ارتفع ذلك إىل املعلِّمني، قالفج

. أنتم عندي ختتلفون وتلحنون، فمن نأى عين من األمصار أشد فيه اختالفًا وحلنـا : عثمان، فقام خطيبا، فقال
  .٢اجتمعوا يا أصحاب حممد، فاكتبوا للناس إماما

ان هذا النوع من اخلالف هو الذي دعا عثمان إىل كتابة مصحف رمسـي تنسـخ عليـه مجيـع     فقد ك
إن قـراءيت  : بلغين أن بعضهم يقولقد  :علي بنِ أيب طالبٍ أنَّ عثمان قالوقد روي من ذلك عن  ..املصاحف

س على مصحف واحد، نرى أن جنمع النا: فماذا ترى؟ قال: قلنا ،٣خري من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كُفْرا
٤فنعم ما رأيت: قلنا. فال تكون فرقةٌ، وال يكون اختالف .  

وكـان   ..فقد عرفت أن حممدا قرأ بعض الكلمات بوجوه خمتلفة جتوزها اللغة العربية ..باإلضافة إىل هذا
  .هذا املصحف الرمسي هو احلافظ هلذه الوجوه، فال يزاد عليها، وال ينقص منها

بل على النقل املتواتر الذي يقوم به احلفظة  ..ال على هذا املصحف ..د كما ذكرت لكوقد كان االعتما
  .املتقنون

رجو أن تريين مـا  أفلدي بعض الشبهات أوردها عليك كما يوردها قومي، ف ..أما إذا ذكرت هذا: قلت
  .مدى صدقها

ضتها للبحـث العلمـي   ولكين عندما عر ..لقد كان يدور يف خلدي الكثري من الشبهات ..ال بأس: قال
                                                

  .١٨رواه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف ص )١(
  .٢٩-٢٨رواه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف باب مجع عثمان املصاحف ص )٢(
، علَى أَي حرف قَرأْتم فَقَد أَصبتم، فَالَ تتماروا فيـه فَـإِنَّ   نزلَ الْقُرآنُ علَى سبعة أَحرف: »لعله يشري بذلك إىل قوله ) ٣(

كُفْر يهاَء فر١٧٣٦٤ح) ٥/٢٣٢(مسند الشاميني : رواه أمحد يف مسنده»  الْم.  
فـتح  . حبإسناد صحي: قال احلافظ ابن حجر. ٣٠رواه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف باب مجع عثمان املصاحف ص )٤(

  ).٨/٦٣٤(الباري 
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  .املستنري بنور العقل ذابت كما يذوب الثلج إذا أشرقت عليه الشمس بأشعتها
  :املصاحف املخالفةعثمان حرق شبهة ـ  ١

أوهلا حرق عثمان للمصاحف بعد أن كتب املصحف الرمسي، أليس ذلك شبيها مبا فعلته اـامع  : قلت
  عندنا من حترمي بعض الكتب وحرقها؟

بل كانت كتابات خيتلط فيها القرآن بغري  ..تلك مل تكن مصاحف حقيقية ..األمر خمتلف متاما ..ال: قال
مث ترجع إىل هذه املصاحف ، بل خشي الصحابة مجيعا أن تأيت أجيال ال حتفظ القرآن ..فخشي عثمان ..القرآن

  .فترى اختالفها، فيحصل يف اإلسالم ما حصل يف املسيحية
  ما تقصد؟: قلت
  .وجد مصاحف حبسب النقول املختلفة كما حصل لألناجيلأن ت: قال

أن عثمان نسخ املصاحف، وأمضاها إىل األمصار، كان ال بد من منع كل ما خالفها، لقد ذكر املؤرخون 
  ا عداها من الصحف اليت كانوا يكتبون فيها القرآن أن حيرقه، حىت ال يأخذ أحـدمفأمر من كان عنده شيء م

  .اليت حصل عليها إمجاع الصحابة إال بتلك املصاحف
حتى إِذَا نسخوا الصحف في الْمصاحف، رد : قالفمجع عثْمانَ املصاحف، قصة أَنسِ بنِ مالك لقد روى 

سواه من الْقُرآن في كُـلِّ   عثْمانُ الصحف إِلَى حفْصةَ، وأَرسلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمصحف مما نسخوا، وأَمر بِما
قرحأَنْ ي فحصم أَو يفَةح١ص.  

  أمل خيتلف معه أحد يف ذلك التصرف؟: قلت
حتريق املصاحف اليت كانوا يكتبونهـا،   همعثمان أراد منأن مع على ذلك قد اتفق الصحابة ل ..ال: قال

  .فاستجابوا له وحرقوا مصاحفهم
يا أيها الناس، ال تغلـوا يف عثمـان، وال    (:يذكر ما فعله عثمان، وينتصر لهطالبٍ  علي بنِ أيبوقد قال 

تقولوا له إال خريا يف املصاحف وإحراق املصاحف، فواهللا، ما فَعلَ الذي فَعلَ يف املصاحف إالَّ عن مـٍأل منـا   
    ٢) واِهللا، لو ولِّيت لفعلت مثلَ الذي فعلَ: مجيعا، قال

مل : أدركت الناس حني شقَّق عثمان املصاحف، فأعجبهم ذلك، أو قـال  (:بن سعد قال مصعبوروى 
ذلك أحد ب٣) يع    

  فهل أحرق عثمان املصحف الذي مجعوه يف عهد أيب بكر؟: قلت
حتى : قد رده عثمان إىل حفصة بعد كتابة املصاحف، كما يف حديث أنس بن مالك أنه قالل ..ال: قال

                                                
  .٤٩٨٧ح ) ٨/٦٢٦(رواه البخاري )١(
فتح . بإسناد صحيح: وقال احلافظ ابن حجر. ٣٠رواه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف باب مجع عثمان املصاحف ص )٢(

  )٨/٦٣٤(الباري 
اب املصاحف باب اتفاق الناس ، ورواه ابن أيب داود يف كت١٨رواه الداين يف املقنع يف معرفة رسم مصاحف األمصار ص )٣(

  .ومل ينكر ذلك منهم أحد: ، ولفظه١٩مع عثمان على مجع املصاحف، ص 



 ١٠٣

ومل  ..فمصحف حفصة هو األصـل  ..١ا الصحف في الْمصاحف، رد عثْمانُ الصحف إِلَى حفْصةَإِذَا نسخو
  .خيف عليه كما خاف على سائر املصاحف

  :استنكار ابن مسعود تويل زيد اجلمع شبهةـ  ٢
كار تويل زيـد  ما ورد عن ابن مسعود من استنهل تعلم  ..لدي شبهة أخرى تلقيتها أثناء دراسيت: قلت
  حممد بالقرآن؟مع كونه أعلم أصحاب  هووعدم توليه ، ٢هذا اجلمع
لقد تصوروا  ..وقد عرفت ما تعلق به الطاعنون منها، وقد حبثت يف هذه الشبهة ..أعلم ذلك ..أجل: قال

بل ليس موثوقًا، دليلٌ على أن القرآن الذي بني أيدينا بالتايل استنكار ابن مسعود طعن يف مجع القرآن، وهو أن 
  .٣طعن يف تواتر القرآن، إذ لو كان ما كتبه عثمان متواترا لَما وسع ابن مسعود استنكارههو 

  أال ترى صحة ما ذكروا؟: قلت
  .كاذب أنا إن اتبعتهم، ومل أتبع ما يهدين إليه عقلي من احلكمة: قال

  فما هداك عقلك إليه من احلكمة؟: قلت
ابن مسعود طعنا يف مجع القرآن، وال استنكارا لفعل الصحابة، وإنما كـان  ر مل يكن استنكا ..أوال: قال

هذا اجلمع، مع كمال ثقته يف زيد بتويل كان يرى يف نفسه األوىل فقد استنكارا الختيار من يقوم بِهذا اجلمع، 
  .وأهليته للنهوض بِما أسند إليه

  مع أهليته؟مسعود  ابنفلم اختار عثمان زيدا، ومل خيتر : قلت
أن زيدا أكفأ من غـريه  هو تقدير عثمان، ومن قبله أبو بكر وعمر فقد كان  ..هذه املسائل تقديرية: قال

وحنـن يف   ..وذلك ال يتعـارض  ..يرى يف نفسه هذه الكفاءة أيضا ابن مسعود وقد كان  ..للقيام بِهذا العمل
  .يف هذا الباب عصرنا نرى الكثري من العلماء قد حيصل بينهم بعض التنافس

                                                
عثمان الصحف اليت كان كتبها أبو بكـر،  ، ومن األسباب اليت ذكرها العلماء لترك ٤٩٨٧ح ) ٨/٦٢٦(رواه البخاري )١(

فَأَرسلَ عثْمانُ : احلديث املذكور آنفًا، عن أَنسِ بنِ مالك قالأن يردها إليها، كما يف  -رضي اهللا عنها-ألنه كان قد وعد حفصة 
  .حفْصةُ إِلَى عثْمانَ إِلَى حفْصةَ أَنْ أَرسلي إِلَينا بِالصحف ننسخها في الْمصاحف ثُم نردها إِلَيك فَأَرسلَت بِها

فأرسل إليها عثمان، فأبت أن تدفعها إليه، حىت عاهدها ليردنها إليها، : اب عن سامل قالوعند ابن أيب داود من طريق ابن شه
وحلَف لَها : ، وعند الطحاوي١٦رواه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف، باب مجع أيب بكر الصديق القرآن ص . فبعثت بِها إليه

. أُنزِلَ الْقُرآنُ علَى سبعة أَحرف: من قَوله؟ ار، باب بيانُ مشكلِ ما روِي عن رسولِ اِهللا تأويل مشكل اآلث. لَيردنَّ الصحيفَةَ إلَيها
)٤/١٩٣ .(  

وحيتمل أنه أبقاها أيضا الحتمال الرجوع إليها؛ ألنها كانت أصالً ملصاحفه، وانعقد عليها إمجاع الصحابة، وأما غريها، فقـد  
  .ملصاحفه؛ فتكون سببا لالختالف تكون خمالفةً

مـن  : آل عمـران )(ومن يغلُلْ يأْت بِما غَلَّ يـوم الْقيامـة    :'قرأ قوله  عن شقيقٍ عن عبد اِهللا أَنه: ونص ما ورد هو)٢(
بِضعا وسبعني سورةً، ولَقَد علم أَصـحاب   رأْت علَى رسولِ اِهللا علَى قراءة من تأْمرونِي أَنْ أَقْرأَ؟ فَلَقَد قَ: ثُم قَالَ ،)١٦١اآلية

؟ د فَجلَست في حلَقِ أَصحابِ محم: قَالَ شقيق. أَني أَعلَمهم بِكتابِ اِهللا، ولَو أَعلَم أَنَّ أَحدا أَعلَم مني لَرحلْت إِلَيه رسولِ اِهللا 
هيبعالَ يو هلَيع كذَل درا يدأَح تعما سفَم . ودعسنِ ماِهللا ب دبلِ عائفَض ناب مرواه مسلم يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، ب

  .٢٣، وابن أيب داود يف كتاب املصاحف باب كراهية عبد اهللا بن مسعود ذلك ص ٢٤٦٢ح ) ١٦/١٦(
  )١/٢٨٣(رفان مناهل الع)٣(



 ١٠٤

  .ولكن زيدا كان صغري السن: قلت
بعض صغار الِسن على من هم أكرب منهم لَما رأى من حممد  وقد قدمذلك أدعى ألن يكون أحفظ، : قال

كفايتهم وأهليتهم فيما قدمهم فيه، كما قدم أسامة بن زيد على جيش فيه كبار املهاجرين واألنصار، وهو ابن 
رغم طعن بعض الناس يف إمارته، وأنفذ هذا اجليش أبو بكر، ومل يأبه الستنكار بعـض ذوي  ست عشرة سنة، 

  .إياهحممد  السن من الصحابة، حمتجا يف ذلك بتقدمي
  قراءته؟أن يترك أىب ابن مسعود ولكن : قلت
أن  كمـا   ..لقد كانت قراءة ابن مسعود صحيحة تلقاها من حممد ..ومل يطلب منه أحد أن يتركها: قال

لقد عرفت أن يف بعض كلمات القرآن وجوها إعرابية ولغوية نقلت عن حممد تـواترا   ..قراءة غريه تلقاها منه
  .كما نقل غريها

  أجبين هل يقدح رأي اآلحاد يف خرب التواتر؟ ..باإلضافة إىل هذا كله
   ..ال: قلت
ستنكاره كان طعنا يف تواتر القـرآن  سلَّمنا أن ابن مسعود استمر على استنكاره، وأن اأننا لو فلو : قال

ال يقـدح فيهـا    ..بذاتهن التواتر حجة قاطعة أل، التواتر ال يقدح يففإن طعنه وصحة مجعه يف زمن عثمان، 
  .مع أن االعتراض ذه الصفة مل حيصل ..اعتراض اآلحاد

  :شبهة موقف ابن مسعود من بعض سور القرآنـ  ٣
  .بابن مسعود ..ذا الرجلفلدي شبهة أخطر وأعظم ترتبط : قلت
   ..لقد حبثت فيها طويال ..أعرفها: قال

   ..امسع الشبهة أوال: قلت
كان يمحومها من املصحف، وأنه مل يكتـب  أنه أنكر أن املعوذتني من القرآن، وتقصد ما روي أنه : قال

  .١فاحتة الكتاب يف مصحفه
  .ولست أدري مدى صحته ..لقد لقنا هذا تلقينا ..أجل: قلت
سأَلْت أُبـي بـن   : فعن زِر بنِ حبيشٍ قَالَأما من حيث الثبوت، فقد ورد هذا من طرق صحيحة، : قال

بٍ، قُلْتكَذَا: كَعقُولُ كَذَا وي ودعسم ناب اكرِ، إِنَّ أَخذنا الْما أَب٢ييولَ اِهللا : ، فَقَالَ أُبسر أَلْتس  َفَقَـال ،
    ٣) فَنحن نقُولُ كَما قَالَ رسولُ اِهللا  (:قَالَ. يلَ لي فَقُلْتق: لي

: فَقَـالَ . إِنَّ ابن مسعود كَانَ الَ يكْتب الْمعوذَتينِ في مصحفه: قُلْت ُألبي بنِ كَعبٍ: وعنه أيضا أنه قَالَ
قُلْ أَعوذُ بِـرب  : قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ، فَقُلْتها، فَقَالَ: قَالَ لَه ي أَنَّ جِبرِيلَ أَخبرنِ أَشهد أَنَّ رسولَ اِهللا 

                                                
  ).١/٢٧٥(مناهل العرفان  :انظر)١(
هكذا وقع هذا اللفظ مبهما، وكأن بعض الرواة أبهمه استعظاما له، وأظن ذلـك سـفيان، فـإن    : قال احلافظ ابن حجر)٢(

  ).٨/٦١٥(فتح الباري . اإلمساعيلي أخرجه من طريق عبد اجلبار بن العالء عن سفيان كذلك على اإلبهام
  .٤٩٧٧ح ) ٨/٦١٤) (قل أعوذ برب الناس(بخاري يف صحيحه، كتاب تفسري القرآن، باب سورة رواه ال)٣(



 ١٠٥

 بِيا قَالَ النقُولُ من نحا، فَنهاسِ فَقُلْتالن (١    
إِنهما لَيستا مـن  : ذَتينِ من مصاحفه، ويقُولُكَانَ عبد اِهللا يحك الْمعو (:وعن عبد الرحمنِ بنِ يزِيد قَالَ

    ٢) كتابِ اِهللا تبارك وتعالَى
لو كتبتـها   (:قيل البن مسعود لم لَم تكتب الفاحتة يف مصحفك؟ فقال: وروى األعمش عن إبراهيم قال

    ٣) لكتبتها يف أول كل سورة
عبٍ وعثمانَ كانا يكتبان فاحتة الكتاب واملعوذتني، ومل يكتب ابن مسـعود  وعن ابن سريين أن أُبي بن ك

  .٤شيئًا منهن
  فأنت تتفق معي يف هذا إذن؟: قلت
  .أتفق معك على ثبوت احلادثة، وال أتفق معك على تفسريها: قال

كيـف  ف ..احلادثة الواحدة ال ينبغي يف ميزان العقل إال أن يكون هلا تفسري واحـد  ..كيف ذلك: قلت
  ؟اختلف عقالنا يف التفسري

وأنت ومن لقنك تتعلقون بقشة، أنتم أنفسكم تنكروا يف كل تصرفاتكم  ..ألين أتعلق بأصل عقلي: قال
  .ومواقفكم
  ما تقول؟: قلت
أرأيت لو أن آالفا من الناس من أويل العلم والورع أتوك بكتاب يزعم كل واحد منهم أنه تلقاه من : قال

فرحت تقارن ببينها، فوجدا متفقة يف كل شـيء يف   ..يه من اإلثباتات ما يربهن على ذلكاملؤلف نفسه، ولد
حروفها وألفاظها، بل يف شكلها وترتيبها، مث وجدت واحدا من بينها تنقصه ثالثة فصول هي أقصر الفصول، 

ـ  ..وهي ال ختتلف عن سائر الفصول من حيث سياقها ومنهجها والفكرة اليت تطرحها م بصـحة  أكنت حتك
  الواحد، أم بصحة العدد الذي ال تستطيع إحصاءه؟ 

  .بل أحكم بصحة العدد الذي ال أستطيع إحصاءه: قلت
  وما تقول فيمن مل يذكر تلك الفصول الثالثة؟: قال

   ..إذا أحسنت الظن به أعتربه غفل أو تكاسل أو نسي أو ما شئت له من األعذار: قلت
  .ول ال يصح إدراجها يف هذا الكتابفإن كان له رأي بأن هذه الفص: قال

  .أعترب رأيه رأيا شخصيا ال عالقة له باحلقيقة اليت اتفق اجلميع على تقريرها: قلت
  فعقلك يدلك على هذا إذن؟: قال

  .وال أحسب أنك ميكن أن ختالفين يف هذا ..بل عقل كل العقالء ..ليس عقلي فقط: قلت
                                                

  .٢٠٦٨٢ح ) ٦/١٥٤(رواه أمحد يف مسنده، مسند األنصار )١(
  .٢٠٦٨٣ح ) ٦/١٥٤(رواه أمحد يف مسنده، مسند األنصار )٢(
، ورواه أبـو  )١/٦٢(، وفتح القدير للشوكاين )١/٩(رواه عبد بن محيد يف مسنده، انظر تفسري القرآن العظيم البن كثري )٣(

  )١/٨١(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب: بكر األنباري، انظر
  ).١/٦٢(رواه عبد بن محيد يف مسنده، وحممد بن نصر املروزي يف تعظيم قدر الصالة، انظر فتح القدير )٤(



 ١٠٦

  .ىل استعمال عقلك يف هذابل أدعوك أنت ومن معك إ ..بل أوافقك: قال
  ما تقصد؟: قلت
  .وستجد التطابق تاما ال ميكن أن ينكره عاقل ..طبق ما ذكرت على موقف ابن مسعود: قال

  .معك حق يف هذا ..أجل: قلبت النظر قليال، مث قلت
والذي  ..فسأذكر لك ما ينفي الشبهة عن ذلك الرجل الطيب من أصحاب حممد ..أما إن قلت هذا: قال

  .رأيه يف املسألة ذكر
غـري  والكتاب، فإن عدم كتابتها يف مصحف ابن مسعود مشكوك فيه، وهي فاحتة  ..أما السورة األوىل

واخلرب الذي تعلَّق به أصحاب هذه الشبهة ليس فيه إنكار قرآنية الفاحتة، وإنما فيـه أن ابـن    ..مسلم بصحته
من أشـد الصـحابة عنايـة    ، خاصة مع كونه القرآن مسعود مل يكن يكتبها، وليس يف ذلك جحد بأنها من

من أَحب أَنْ يقْرأَ الْقُرآنَ غَضا كَما أُنزِلَ، فَلْيقْرأْه علَى قـراءة   (:، بل أمر حممد باتباعه يف القراءة، فقالبالقرآن
دبع نِ أُم١)اب    
  ن قد ارتد على عقبه بعد حممد؟أال ميكن أن يكو ..فبم جتيب عما ورد عنه من ذلك؟: قلت
والذي يتناسب مع البيئة اليت كانوا فيها هو أن أصل اهلدف  ..والتفسري البسيط لذلك ..حمال ذلك: قال

الشك والنسيان، أو الزيادة والنقصان، فلما رأى ذلك مأمونا يف هو اخلوف من القرآن يف املصاحف من كتابة 
، وألنه ال جيوز ألحد من املسلمني ترك تعلمها ترك كتابتها، وهو يعلم أنها مـن  يف الصالةتتلى فاحتة ؛ ألنها ال

  .القرآن، وذلك النتفاء علة الكتابة يف شأنِها
فكان سبب عدم كتابتها يف مصحفه وضوح أنها من القرآن، وعدم اخلوف عليها من الشك والنسـيان،  

  . ٢والزيادة والنقصان
لو كتبتها لكتبتها يف أول كل  (:يف شأن الفاحتة ابن مسعودما قال تعليقًا على قال أبو بكر األنباري وهلذا 

اختصـرت  : يعين أن كلَّ ركعة سبيلُها أن تفتتح بأم القرآن، قبل السورة املتلوة بعدها، فقـال  (:قال، ) سورة
ل سورة، إذ كانت تتقدمها بإسقاطها، ووثقت حبفظ املسلمني لَها، ومل أثبتها يف موضعٍ فيلزمين أن أكتبها مع ك

    ٣)يف الصالة
ـ من القراء أنه قد صح عن ابن مسعود قراءة عاصم وغريههلذا ويدل  نقـلٌ متـواتر    و، وفيها الفاحتة، وه
  .يوجب العلم

  واملعوذتان؟: قلت
 فقد ورد يف األحاديث الصحيحة عن حممد ما ..هناك أدلة نصية كثرية خترب أما من القرآن ..أوال: قال

                                                
، وابـن أيب داود يف كتـاب   ١٣٨ح ) ١/٤٩( رواه ابن ماجه يف سننه كتاب املقدمة، باب فضل عبد اهللا بن مسـعود )١(

  .١٥٣-١٥٢املصاحف، باب كتابة املصاحف حفظًا ص 
  ).١/٢٧٦(، ومناهل العرفان ٤٩-٤٧انظر تأويل مشكل القرآن البن قتيبة ص )٢(
  ).١/٩(، وتفسري القرآن العظيم البن كثري )١/٨١(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب: انظر)٣(



 ١٠٧

  :يثبت ذلك
أُنزِلَت علَي سورتان، فَتعوذُوا بِهِن فَإِنه لَم:)  قَالَ رسولُ اِهللا : عن عقْبةَ بنِ عامرٍ أنه قَالَومنها ما روي 

    ١) يتعوذْ بِمثْلهِن، يعنِي الْمعوذَتينِ
   ٢) أُنزِلَ أَو أُنزِلَت علَي آيات لَم ير مثْلُهن قَطُّ، الْمعوذَتينِ (:ِهللا قَالَ لي رسولُ ا: وعنه أيضا أنه قَالَ

  فأنت تعترب ما روي عن ابن مسعود يف ذلك رأيا شخصيا؟: قلت
أما ما روي عنه من  ..فأنا أرى أن ابن مسعود مل ينكر كون املعوذتني من القرآن ..إن شئت الصدق: قال
ال يقصد به إال ما قصد من الفاحتة، فإن كانت الفاحتة محدا ودعاء، فاملعوذتني استعاذة يستحيل على أي ذلك، ف

  .مسلم أن ينساها
وهو مل يتحدث حبديثه إال بعـد أن   ..زيادة على أن املصحف الذي مل يثبتها فيه هو مصحفه الشخصي

مل يقعدها ردا على من أثبتها، فقد كانوا يقاتلون ولو كان يرى أما ليس من القرآن ألقام الدنيا و ..سئل عنه
  فكيف بسورتني من سوره؟ ..من أجل احلرف الواحد من حروف القرآن

وأما املعوذتان، فكل من ادعى أن عبد  (:يقول الباقالينوقد قال مبا قلت أعمدة من عقالء املسلمني، فهذا 
    ٣) بعد عن التحصيلاهللا بن مسعود أنكر أن تكونا من القرآن، فقد جهل، و

وكل ما روي عن ابن مسعود من أن املعوذتني وأم القرآن مل تكن يف مصحفه فكـذب   (:وقال ابن حزم
موضوع، ال يصح، وإنما صحت عنه قراءة عاصمٍ عن زِر ابن حبيش عن ابن مسـعود، وفيهـا أم القـرآن    

    ٤) واملعوذتان
عوذتني والفاحتة وسائر السور املكتوبة يف املصحف قـرآن، وأن  أمجع املسلمون على أن امل (:وقال النووي

    ٥) من جحد شيئًا منه كفر، وما نقل عن ابن مسعود يف الفاحتة واملعوذتني باطلٌ، ليس بصحيح عنه
ابن مسعود كان مشهورا بإتقان القراءة، منتصبا لإلقراء، وقد صح عنه قراءة فإن  ..باإلضافة إىل هذا كله

وغريه، وفيها املعوذتان، ولو كان أقرأ تالميذه القرآن دون املعوذتني لنقل، فلما مل يرو عنه، وال نقل مع  عاصم
  .٦جريان العادة، دلَّ على بطالنه وفساده

  :اخللع واحلفد عند أُبي بنِ كعبٍ سوريتـ شبهة  ٤
أُبي بن كعبٍ فقد لقنا أن  ..نلدي شبهة أخرى ترتبط بنصوص أنقصت من القرآ ..يف هذا السياق: قلت

  .كان يقرأ دعاء القنوت املعروف بسوريت أُبي بن كعبٍ على أنه من القرآن

                                                
  .١٦٨٤٨ح ) ٥/١٣٧(مسند الشاميني  رواه أمحد يف مسنده،)١(
  .٨١٤ح ) ٦/٩٦(رواه مسلم يف صحيحه كتاب صالة املسافرين باب فضل قراءة املعوذتني )٢(
  .٩٠نكت االنتصار لنقل القرآن ص )٣(
  ).١/١٣(احمللى )٤(
  ).١/١٣(احمللى )٥(
  ).٢/٢١٢(واألهواء و النحل ، والفصل يف امللل ٩١-٩٠، ونكت االنتصار لنقل القرآن ص )١/١٣(انظر احمللى )٦(



 ١٠٨

اللـهم إنـا نسـتعينك     (:يف قراءة أُبي بن كعبٍ: األعمش أنه قالفقد روى  ..أجل أعلم ذلك: قلت
وإليك . ولك نصلي ونسجد. ك نعبداللهم إيا. وخنلع ونترك من يفجرك. ونثين عليك وال نكفرك. ونستغفرك

    ١) إن عذابك بالكفار ملحق. نرجو رمحتك وخنشى عذابك. نسعى وحنفد
كتب أُبي بن كعـبٍ يف مصـحفه فاحتـة    : فعن ابن سريين قال، كما ورد أنه كان يكتبهما يف مصحفه

وكتب عثمان منهن فاحتـة  الكتاب واملعوذتني، واللهم إنا نستعينك، واللهم إياك نعبد، وتركهن ابن مسعود ،
  .٢الكتاب واملعوذتني

بسـم اهللا   (:يف مصحف ابن عباس قراءةُ أُبي بن كعبٍ وأيب موسى: وعن عبد الرمحن بن أبزى أنه قال
: وفيه. وخنلع ونترك من يفجرك. ونثين عليك اخلري وال نكفرك. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. الرمحن الرحيم
إن عذابك بالكفار  .خنشى عذابك ونرجو رمحتك. وإليك نسعى وحنفد. نصلي ونسجد ولك. اللهم إياك نعبد

    ٣) ملحق
فعن عمر بن اخلطاب أنه قنت بعد الركـوع،  ، كما ورد أن بعض الصحابة كان يقنت بِهاتني السورتني

ع ونتـرك مـن   وخنل. ونثين عليك وال نكفرك. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. بسم اهللا الرمحن الرحيم: فقال
نرجو رمحتـك  . وإليك نسعى وحنفد. ولك نصلي ونسجد. اللهم إياك نعبد. بسم اهللا الرمحن الرحيم. يفجرك

  .٤إن عذابك اجلد بالكافرين ملحق. وخنشى عذابك
  أراك حتفظ املرويات يف هذا؟: قلت
  .وذلك لطول معانايت يف البحث عن احلقيقة ..أجل: قال

  يف هذا؟فما وجدت من احلقيقة : قلت
هذا الدعاء ال خيتلف عن سائر األدعية اليت وردت ا النصوص اإلسالمية املقدسة من القرآن  ..أوال: قال
فليس فيه ما لدينا من زيادات قد ترتبط جبوهر العقيـدة، أو   ..فهو ال يأيت بأي جديد يف هذا الباب ..والسنة

  .جبوهر الشريعة
   ..هذا أوال

  ا بقرآنية هذا ال يتغري شيء؟تقصد أنه حىت لو قلن: قلت
  .حنن املسيحيني الذين نبصر القذى يف عيون املسلمني وال نرى اجلذع يف عيوننا ..هذا لنا ..أجل: قال

  وبالنسبة هلم؟: قلت
هم غيورون جـدا   ..لقد ذكرت لك أن جيوش املسلمني قد جتيش ألجل حرف واحد من القرآن: قال

                                                
  .٧٠٣٠ح ) ٢/١٠٦(رواه ابن أيب شيبة يف املصنف، باب ما يدعو به يف قنوت الفجر )١(
  ).١/١٨٤(رواه أبو عبيد، انظر اإلتقان يف علوم القرآن )٢(
  ).١/١٨٥(رواه ابن الضريس، انظر اإلتقان يف علوم القرآن )٣(
، وابن أيب شيبة يف املصنف باب ما يدعو به يف قنـوت  )٢/٢١١(ء القنوت أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، باب دعا)٤(

قنت يف الفجر بِهاتني السورتني، فذكرمها، ح ؟ ، وفيه أيضا عن عبد امللك بن سويد الكاهلي أن عليا ٧٠٣١ح ) ٢/١٠٦(الفجر 
٧٠٢٩.  



 ١٠٩

  .نص من النصوص قرآنا إال ما صح به التواترفلذلك ال يقبلون اعتبار أي  ..عليه
  فموقف أيب إذن كيف تفسره على هذا االعتبار؟: قلت
زيادة غري مسلَّم بصحتها، ، ووجدت أا الروايات اليت وردت عن أُبي يف أمر القنوتلقد حبثت يف : قال
  .١مه، ومعرفته بنظم القرآنمعارضة بِما عرِف من فضل أُبي، وعقله، وحسن هديه، وكثرة علعلى أا 

عنه، يستغين ال رأى أنه أنه أثبته يف مصحفه، ألنه دعاٌء ـ بما روي عن أُبي  وقد محلت ـ يف حال صحة  
ال على أنه قرآن منزل قامت به احلجة، وقد كان الصحابة يثبتون يف مصاحفهم ما ليس بقرآن مـن التأويـل   

  .٢يشكل عليهم أنها ليست بقرآن واملعاين واألدعية، اعتمادا على أنه ال
بأن أُبيا كان يرى أن القنوت من القرآن، وأنه استمر علـى ذلـك   زيادة على هذا كله، فإنه لو سلمنا 

وحينـذاك   ..ألن القرآن نقل بطريق التواتر ال بطرق اآلحـاد يف صحة نقل القرآن،  مبؤثرالرأي، فليس ذلك 
عود من املعوذتني، فليس من فرق بني هذا وذاك إال أن هـذا زيـادة،   سنجيبك مبا أجبنا به من موقف ابن مس

  .وذلك نقصان
ختـالف  قراءته اليت رواها نافع وابن كثري وأبو عمرو، وغريهم، كله، فإن ما روي عنه من  زيادة على هذا

ر ذلـك  ، كما ذكأن مصحفه كان موافقًا ملصحف اجلماعةزيادة على  ..ليس فيها سورتا احلفد واخللعهذا، ف
قد رأيت أنا مصحف أنسٍ بالبصرة، عند قومٍ من ولـده، فوجدتـه مسـاويا     (:يف قوله أبو احلسن األشعري

ي٣) ملصحف اجلماعة، وكان ولد أنسٍ يروي أنه خطُّ أنسٍ وإمالء أُب   
  :األخطاء يف كتابة املصاحف العثمانيةشبهة  ـ ٥

صان، وإمنا تتعلق مبا روي من أخطاء الكتبـة، ولعلـك   ال تتعلق بالزيادة والنق ..لدي شبهة أخرى: قلت
  حتفظ النصوص الواردة يف ذلك؟

أن القرآن تنص على وردت آثار عن بعض الصحابة والتابعني لقد  ..لطول ما عانيت يف هذا ..أجل: قال
صـاحف  لَما كتبت امل: عكرمة الطائي قال، ومن ذلك ما روي عن قد وقع فيه حلن عند مجعه يف زمن عثمان

 أو قال ستعربها ـ  ال تغيروها؛ فإن العرب ستغيرها: عرِضت على عثمانَ، فوجد فيها حروفًا من اللَّحن، فقال
  .٤بألسنتها، لو كان الكاتب من ثقيف، واململي من هذيلٍ مل توجد فيه هذه احلروف ـ

                                                
  .٨٠نكت االنتصار لنقل القرآن ص : انظر)١(
، والربهان يف علوم القرآن ٤٧، وتأويل مشكل القرآن ص )١/٢٧١(، مناهل العرفان ٨٠ نكت االنتصار لنقل القرآن ص)٢(

)١/٢٥١.(  
  .٨١نكت االنتصار لنقل القرآن ص )٣(
رواه أبو عبيد يف فضائل القرآن، وابن األنباري يف كتاب الرد على من خالف عثمان وابن أشتة يف كتاب املصاحف، انظر )٤(

، ورواه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف، باب اختالف أحلان العرب يف املصـاحف،  )٢٧٠-٢/٢٦٩(اإلتقان يف علوم القرآن 
  .٤٢-٤١ص . عن حيىي ابن يعمر وقتادة وعكرمة



 ١١٠

، ١)٦٩من اآلية: املائدة( والصابِئُونَ :يف القرآن أربعة أحـرف حلن (:عن سعيد بن جبريٍ، قالروي و
  نييمقالْمو)١٦٢من اآلية: النساء(٢ ،نيحالالص نم أَكُنو قدفَأَص)٣)١٠من اآليـة : املنافقون ،  ْإِن

انراحلَس ذَانه)٥) ٤)٦٣من اآلية: طـه     
  اسة القرآن؟أال تدلك على شيء يصيب قد ..؟فما رأيك يف هذا: قلت
   ..هي قشة جديدة ال ختتلف عن سابقاا ..كال: قال
، فـإن إسـناده   ال يصح عنـه  عثمانحبثت يف هذه اآلثار من جهة السند، فوجدت أن ما نسب ل ..أوال

  .٦ضعيف مضطرب منقطع
ـ  (:يف األحاديث املروية يف ذلك عن عثمان قال ابن األنباريوقد  ةٌ غـري  ال تقوم بِها حجةٌ؛ ألنها منقطع

جيمعهـم علـى    -وهو إمام األمة الذي هو إمام الناس يف وقته، وقدوتهم-متصلة، وما يشهد عقلٌ بأن عثمان 
املصحف الذي هو اإلمام، فيتبني فيه خلالً، ويشاهد يف خطه زلالً، فال يصلحه، كالَّ واهللا، ما يتوهم عليه هذا 

أ يف الكتاب ليصلحه من بعده، وسبيل اجلائني من بعده البناء علـى  ذو إنصاف ومتييزٍ، وال يعتقد أنه أخر اخلط
أنهـم يلحنـون يف   ـ الذين هم من العرب ـ  ال يظَن بالصحابة  زيادة على أنه .رمسه، والوقوف عند حكمه

   ) الكالم، فضالً عن القرآن، فقد كانوا أهل فصاحة وبيان
، ى مقتضى ذلك اخلطأ، وهي مروية بالتواتر خلفًا عن سلفأنه ال يظَن أن القراءة استمرت علزيادة على 

  .وهي ـ كما عرفنا ـ تعتمد حفظ الصدور أكثر من اعتمادها على حفظ السطور
مع أنه ثبت عنه تصحيح ما وقع فيه الكتبـة   فيه حلنا ويتركه تقيمه العرب بألسنتها؟عثمان يرى مث كيف 

كنت عنـد عثمـان وهـم يعرضـون     : ري موىل عثمان، قالأبو عبيد عن هانئ الرببمن أخطاء، فقد روى 
فَأَمهٍـلِ  ( ، وفيها)الَتبديلَ للْخلْقِ(، وفيها )لَم يتسن: (املصاحف، فأرسلين بكتف شاة إىل أُبي بن كعبٍ، فيها

رِينالْكَاف(فدعا بالدواة، فمحا أحد الالمني، فكتب: ، قال   ِلْـقخيلَ لدبال ت) ٣٠مـن اآليـة  : الـروم(، 
أحلق فيها ) ٢٥٩من اآلية: البقرة(لَم يتسنه وكتب، ٧)١٧من اآلية: الطارق(فَمهلِ  وكتب) فَأَمهٍلِ(وحما

                                                
عملَ صالحاً فَال خوف علَيهِم إِنَّ الَّذين آمنوا والَّذين هادوا والصابِئُونَ والنصارى من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ و :نص اآلية)١(

  )٦٩:املائدة) (وال هم يحزنونَ
والْمقـيمني الصـالةَ    لَكنِ الراسخونَ في الْعلْمِ منهم والْمؤمنونَ يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلـك :نص اآلية)٢(

  )١٦٢:النساء) (الزكَاةَ والْمؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ أُولَئك سنؤتيهِم أَجراً عظيماًوالْمؤتونَ 
لٍ قَرِيـبٍ فَأَصـدق   أَجوأَنفقُوا من ما رزقْناكُم من قَبلِ أَنْ يأْتي أَحدكُم الْموت فَيقُولَ رب لَوال أَخرتنِي إِلَى :نص اآلية)٣(

نيحالالص نم أَكُن١٠:املنافقون) (و(  
  )٦٣:طـه) (مثْلَىقَالُوا إِنْ هذَان لَساحران يرِيدان أَنْ يخرِجاكُم من أَرضكُم بِِسحرِهما ويذْهبا بِطَرِيقَتكُم الْ:نص اآلية)٤(
، ورواه ابن األنبـاري أيضـا، انظـر    ٤٢باب اختالف أحلان العرب يف املصاحف ص ابن أيب داود يف كتاب املصاحف )٥(

  ).٢/٢٧٠(اإلتقان يف علوم القرآن 
فقد رواه قتادة عن عثمان مرسالً، ورواه نصر بن عاصم عنه مسندا، ولكن فيه عبد اهللا بن فطيمة، وهو جمهول، ال يقبل  )٦(
  ).٢/٢٧٠(، واإلتقان يف علوم القرآن ١٢٥انظر نكت االنتصار لنقل القرآن ص . خربه
  )١٧:الطارق) (فَمهلِ الْكَافرِين أَمهِلْهم رويداً) :نص اآلية) ٧(



 ١١١

   .١ اهلاء
فجمع عثمان املصاحف، مث بعثين إىل عائشة، فجئت : عن عبد اهللا بن الزبري أنه قالروي ويؤيد ذلك ما 

  . قومناها، مث أمر بسائرها فشققتبالصحف، فعرضناها عليها، حىت
  .٢ فهذا يدل على أنهم ضبطوها وأتقنوها، ومل يتركوا فيها ما حيتاج إىل إصالح وال تقومي

فكيف يدعى عليه أنـه رأى   (:يقول ابن األنباري سخون من علماء اإلسالم هذه الفرية، فهذااوقد رد الر
يرفع اخلالف إليه الواقع من الناسخني، ليحكم باحلق، ويلـزمهم  فسادا فأمضاه، وهو يوقَف على ما كُتب، و

    ٣) إثبات الصواب وختليده
  .ومع ذلك، فقد رأيت أن هلذا القول وجها من احلق: سكت قليال، مث قال

  .فليس يف ذلك كبري خطر ..ال تعجل: رأى وجهي، وقد امتأل سرورا، فقال
  .ها أنت تقر بوجود اخلطأ ..ما تقصد؟: قلت
  .بل ذكرت أن هلذا القول وجها من احلق ..أنا مل أقر بذلك: قال

  فما هو؟: قلت
ومـا أشـبه   ) الكتـب(، و)الصـربين(حنو لقد كتبت بعض مواضع املدود يف القرآن حمذوفة املد، : قال

، بواو )جزاؤا الظاملني (، و)ال(بألف بعد  )الأذحبنه (  أشياء خالف لفظها رمسها، كما كتبوا ، ومثل ذلكذلك
  .٤بيائني، فلو قرئ بظاهر اخلط كان حلنا )بأييد(وألف، و

   ..وقد رأيت أن يف ذلك مصلحة معتربة
  أيف اخلطأ مصلحة؟: قلت
واملصلحة يف هذا االختالف  ..ولكل لغة اصطالحاا يف الكتابة ..إمنا هو اصطالح ..هو ليس خطأ: قال

ء القرآن عن القارئني قبل أن يباشر قراءته لوحده،  ويف ذلـك  الطفيف هو أن حيتاج القارئ إىل تلقي علم إمال
  .مصاحل كثرية معتربة

ومع ذلك فقد رأى كثري من حمققي علماء املسلمني جواز وضع مصاحف خاصة باإلمالء القياسي الـذي  
، بـل  معتربين أن االصطالح الذي اصطلح عليه يف املصاحف األوىل مل يكن توقيفيا ..٥يكتب به العرب اآلن 

                                                
  ).٢/٢٧١(رواه أبو عبيد، انظر اإلتقان يف علوم القرآن )١(
  ).٢/٢٧٢(انظر اإلتقان يف علوم القرآن )٢(
  ).٢/٢٧٢(انظر اإلتقان يف علوم القرآن )٣(
، واإلتقان يف علـوم  ١٢٩-١٢٨نكت االنتصار لنق القرآن ص : ، انظرا اجلواب جزم ابن أشتة يف كتاب املصاحفوبِهذ)٤(

  .٥١، وانظر تأويل مشكل القرآن البن قتيبة ص )٢/٢٧٠(القرآن 
سم العثماين بل ذهب عز الدين بن عبد السالم إىل حترمي الكتابة على الر.. كابن خلدون، وابن تيمية، والقاضي أيب بكر  )٥(

  .األول، ووجوب كتابة القرآن على االصطالحات املعروفة عند عامة الناس
وكان هذا يف الصدر األول، والعلم غض حي، وأما : قال الزركشي بعد ذكر قول اإلمام أمحد يف حترمي خمالفة مصحف عثمان

جتوز كتابة املصحف اآلن على الرسوم األوىل باصطالح  ال: اآلن، فقد خيشى اإللباس، وهلذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السالم
  )٩، وإحتاف فضالء البشر يف القراءات األربع عشر ص )١/٣٧٩(الربهان يف علوم القرآن .( األئمة؛ لئال يوقع يف تغيري اجلهال



 ١١٢

  .١كان نوعا من االجتهاد 
وأما الكتابة، فلم يفرض اهللا على األمة فيها شيئًا، إذ مل يأخذ  (:إنه يقول ..القاضي أبو بكرامسع ما يقول 

على كتاب القرآن وخطَّاط املصاحف رمسا بعينه دون غريه، أوجبه عليهم وترك ما عداه، إذ وجوب ذلـك ال  
وليس يف نصوص الكتاب وال مفهومه أن رسم القرآن وضبطه ال جيوز إال علـى   يدرك إال بالسمع والتوقيف،

وجه خمصوص، وحد حمدود ال جيوز جتاوزه، وال يف نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه، وال يف إمجاع األمة 
  .ما يوجب ذلك، وال دلت عليه القياسات الشرعية

سل، ألن رول اِهللا بل السنة دلت على جواز رمسه بأي وجه سه   ـاكان يأمر برمسه، ومل يبني هلم وجه
معينا، وال نهى أحدا عن كتابته، ولذلك اختلفت خطوط املصاحف، فمنهم من كان يكتب الكلمة على خمرج 
اللفظ، ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطالح، وأن الناس ال خيفى عليهم احلال، وألجل هـذا  

حلروف الكوفية واخلط األول، وأن جيعل الالم على صورة الكاف، وأن تعوج األلفات، بعينه جاز أن يكتب با
وأن يكتب على غري هذه الوجوه، وجاز أن يكتب املصحف باخلط واهلجاء القدميني، وجاز أن يكتب باخلطوط 

    ٢)واهلجاء احملدثة، وجاز أن يكتب بني ذلك
  :مانيةشبهة اخلطأ على الكُتاب يف املصاحف العثـ  ٦

  .لدي شبهة أخرى قريبة من هذه: قلت
  .تقصد دعوى وقوع الكتبة يف اخلطأ أثناء كتابتهم: قال

   ..أجل: قلت
لقد حبثت حبثا مستفيضا يف النصوص اليت ذكرت هذا، فرأيت أا ال ميكن أن تقاوم أحاديث اآلحاد : قال

  .الصحيحة، فكيف هلا أن تقاوم التواتر
  أتعرف تلك النصوص؟: قلت
وكيف ال أعرفها، وقد دققت يف البحث عن حقيقتها، وقد وجدت أا سبعة نصوص، سـأوردها  : قال

  .لك نصا نصا مع ما قيل فيها من ردود

                                                                                                                                 
م، وال يترك شـيء قـد   ال ينبغي إجراؤه على إطالقه؛ لئال يؤدي إىل درس العل: وهذا كما قال بعضهم: قال البنا الدمياطيو

  .أحكمه السلف مراعاة جلهل اجلاهلني، ال سيما، وهو أحد األركان اليت عليها مدار القراءات
  :وقد استدل القائلون ذا مبا يلي )١(
  .أن الرسوم واخلطوط ما هي إال عالمات وأمارات، فكل رسمٍ يدل على الكلمة، ويفيد وجه قراءتها، فهو رسم صحيح. ١
بة املصحف على الرسم العثماين قد توقع الناس يف احلرية واخلطأ، واملشقة واحلـرج، وال متكنـهم مـن القـراءة     أن كتا. ٢

  .الصحيحة السليمة
أنه ليس يف الكتاب العزيز، وال السنة املطهرة، وال يف إمجاع األمة، وال يف قياس شرعي  ما يدل علـى وجـوب كتابـة    . ٣

أنه أمر أحدا من كتاب الوحي حني كتابة اآليات القرآنيـة أن  ؟ ولَم يرو عن الرسول  املصحف برسم معني، وكيفية خمصوصة،
  .يكتبها برسم خاص، وال نهى أحدا أن يكتبها بِهيئة معينة

  ).٣٨١-١/٣٨٠(، ومناهل العرفان ١٠١-٩٩اإلبريز ص : ، وانظر١٢٩نكت االنتصار لنقل القرآن ص )٢(



 ١١٣

من  القرآنعما ورد يف عن عروة بن الزبري أنه سأل عائشة  هو ما وري ..النص األول: أخذ كتابا، مث قال
فَأَصـدق  ، )١٦٢من اآليـة : النساء(والْمقيمني  ، )٦٩من اآلية: ةاملائد( والصابِئُونَ :الكلمات التالية

نيحالالص نم أَكُنو)١٠من اآلية: املنافقون( ، انراحلَس ذَانإِنْ ه)يا ابن : فقالت، ) )٦٣من اآلية: طـه
  .١أخيت، هذا عمل الكُتاب، أخطؤوا يف الكتاب

  رد على هذا؟فما الذي وجدت مما ي: قلت
والْمقـيمني   يف  قال أبو حيان، أن الرواية الواردة عن عائشة يف ذلك ضعيفة ال تثبتلقد وجدت : قال
وذُكر عن عائشة وأبان ابن عثمان أن كتبها بالياء من خطأ كاتب املصحف، وال يصـح عنـهما    (:الصالَةَ 

    ٢)  لسان العربذلك؛ ألنهما عربيان فصيحان، وقطع النعوت مشهور يف
وال نلتفت إىل ما زعموا من وقوعه حلنا يف خط املصحف، وربما التفت إليه من مل ينظر : وقال الزخمشري

ومل يعرف مذاهب العرب، وما هلم يف النصب على االختصاص من االفتنان، وخفـي عليـه أن    ،٣يف الكتاب
اإلجنيل، كانوا أبعد مهةً يف الغرية علـى اإلسـالم، وذب   السابقني األولني، الذين مثلهم يف التوراة ومثلهم يف 

  .٤الْمطاعن عنه، من أن يتركوا يف كتاب اهللا ثُلمةً يسدها من بعدهم، وخرقًا يرفُوه من يلحق بِهم
إِنْ هـذَان   يدل على ضعف الرواية عن عائشة يف ختطئة الكاتـب يف رسـم   زيادة على هذا، فإنه مما 

انراحلَس  بغري ألف، وال ياء، ليحتمل أوجه القراءة املختلفة ) هذان(ن املصاحف العثمانية اتفقت على رسم أ
ولو كان هناك خطأٌ تعتقـده  . فيها، وإذن فال يعقل أن يقال أخطأ الكاتب، فإن الكاتب مل يكتب ألفًا وال ياًء

مـع القـراءة بـاأللف يف    ) إنَّ(يد يف عائشة ما كانت لتنسبه إىل الكاتب، بل كانت تنسبه إىل من قرأ بالتشد
   ٥)هذان(

بالواو، ومل ينقل عنها أنها كانـت   والصابِئُونَ  نه مل ينقل عن عائشة ختطئة من قرأزيادة على هذا، فإ
ننا إذا سلَّمنا بصحة هذا اخلرب، فإنه حيتمـل أن  ، ألتقرؤها بالياء، فال يعقل أن تكون خطَّأت من كتبها بالواو

يف الكتاب الذي هو اخلطأ والزلل والوهم، وإمنا سأهلا عـن احلـروف    روة لعائشة مل يكن عن اللحنسؤال ع
املختلفة األلفاظ، احملتملة للوجوه على اختالف اللغات، وإمنا مسى عروة ذلك حلنا، وأطلقت عليه عائشة اخلطأ 

خمالفًا ملذهبهما، وخارجا عن اختيارمها،  على جهة االتساع يف األخبار، وطريق ااز يف العبارة، إذ كان ذلك
  .٦وكان خالفه هو األوىل عندمها

  فما األثر الثاين؟ ..هذا هو األثر األول: قلت
                                                

  .٤٣، وابن أيب داود يف كتاب املصاحف، باب اختالف أحلان العرب يف املصاحف ص )٦/٢٥(رواه الطربي يف تفسريه )١(

  ).٣/٤١١(تفسري البحر احمليط )٢(
  .أي كتاب سيبويه) ٣(
  ).٤١٢-٣/٤١١(، وانظر تفسري البحر احمليط )١/٥٩٠(الكشاف )٤(
  ).١/٣٩٣(مناهل العرفان )٥(
  .١٢٢-١٢١ انظر املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف األمصار ص)٦(



 ١١٤

جِئْت أَسأَلَك عن آية في : عن أَيب عبيد بنِ عميرٍ أنه دخلَ علَى عائشةَ أُم الْمؤمنِني فَقَالَهو ما روي : قال
تولُ اِهللا ؟ ابِ اِهللا كسكَانَ ر فكَي اهؤقْري .؟ فَقَالَ: فَقَالَتةةُ آيأَي:  اوا َءاتونَ متؤي ينالَّذ  ِأَو   ينالَّـذ

داهما أَحب إِلَي مـن الـدنيا   والَّذي نفِْسي بِيده ِإلح: قُلْت: أَيتهما أَحب إِلَيك؟ قَالَ: فَقَالَت،  يأْتونَ ما أَتوا
كَذَلك ؟ أَشهد أَنَّ رسولَ اِهللا : قَالَت  الَّذين يأْتونَ ما أَتوا  أَيتهما؟ قُلْت: قَالَت. جميعا، أَوِ الدنيا وما فيها

زِلَتأُن ككَذَلا، وهؤقْركَانَ ي .قَالَت أَو :ولُ اِهللا أَشسكَانَ ر ككَذَلو ،زِلَتأُن كلَكَذَل ده   ـنلَكا، وهؤقْري
فراَء ح١الْهِج.  

  فكيف ترد على تصرحيها هذا بالتحريف؟: قلت
هذا حديث ال يثبت، وبالتايل ال ميكن االعتماد عليه يف رد ما ثبت يف الصحاح، فكيف مبـا   ..أوال: قال

  .ثبت بالتواتر
كالم عائشة ليس فيه إنكار هذه القراءة املتواترة، وإمنا غاية ما فيه أن ما قرأت هي الظاهر من أن  ..لثاينوا

  .حممدبه كان مسموعا عن 
   ) ولَكن الْهِجاَء حرف (:ولكنها قالت: قلت
ليـه مـن األحـرف    أنه ألقي إىل الكاتب هجاٌء غري ما كان األوىل أن يلْقَى إلعل مرادها من ذلك : قال
أنها أرادت أن هذه القراءة  وأأنه حيتمل أن يكون مأخوذًا من احلرف، الذي هو مبعىن القراءة واللغة، ، أو السبعة

  .املتواترة اليت رسم بِها املصحف لغةٌ ووجه من وجوه أداء القرآن
  فما األثر الثالث؟: قلت
وا وتسلِّموا علَى ذندخلُوا بيوتا غَير بيوتكُم حتى تستأالَ ت (:عن ابن عباس أنه كان يقرأهو ما روي : قال

    ٣) وهم من الكُتاب) تستأنسوا(وإنما  (:قال،  ٢)أَهلها 
  فما ردك على هذه الرواية؟: قلت
ـ   (:قال حيان، حىت أن أبا هذه الرواية غري ثابتة عن ابن عباسلقد وجدت أن : قال ن ومن روى عـن اب

، فهو طـاعن يف اإلسـالم،   )حىت تستأذنوا: (خطأ، أو وهم من الكاتب، وأنه قرأ) تستأنسوا: (عباس أن قوله
    ٤) ملحد يف الدين، وابن عباسٍ بريٌء من هذا القول، وتستأنسوا متمكنةٌ يف املعىن، بينةٌ الوجه يف كالم العرب

    ٥) االستئذانُ: االستئناس  (:قال، فها باالستئذانوفسر ،)تستأنسوا(أن ابن عباس قرأها ومما يدل هلذا 
  فما األثر الرابع؟: قلت

                                                
، وفيه أبو خلف موىل بين جمحٍ، ٢٤٥٩١) ٧/٢٠٨(، ٢٤١٢٠ح ) ٧/١٣٨(رواه أمحد يف مسنده، باقي مسند األنصار )١(

  ).٩/٣٦٦(انظر اجلرح والتعديل البن أيب حامت . وهو جمهول
حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلها ذَلكُم خيـر لَكُـم    يا أَيها الَّذين آمنوا ال تدخلُوا بيوتاً غَير بيوتكُم :'يقصد قوله ) ٢(

  )٢٧:النور) (لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
  )١١٠-١٨/١٠٩(رواه الطربي يف تفسريه )٣(
  )٦/٤١٠(تفسري البحر احمليط )٤(
  ).١٨/١١٠(رواه الطربي يف تفسريه )٥(



 ١١٥

، ١) أَفَلَم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء اهللا هلدى الناس مجيعـا  (:عن ابن عباس أنه قرأهو ما روي : قال
   ٢ سأظن الكاتب كتبها وهو ناع: فقال ،أَفَلَم ييأَس  :إنها يف املصحف: فقيل له

  فما ردك على هذا؟: قلت
زيادة على أن مراده من ذلك أنه يشري  ..٣ذا النص لرواية عن ابن عباس غري ثابتةفا ..مثل ما قبلها: قال
  .الوجه الذي هو أوىل من اآلخرالكاتب تدبر إىل عدم 

  فما األثر اخلامس؟: قلت
إنما هي  (أا  )٢٣من اآلية: االسراء(كوقَضى رب :عن ابن عباس أنه كان يقول يفهو ما روي : قال

  .٤) ، التزقت الواو بالصاد)ووصى ربك(
  فما ردك على هذا؟: قلت
وذلك دليل على أن ما نسب إليه يف تلك  وقضى  :قرأكان ياستفاض عن ابن عباس أنه هو ما : قال
ستفيض عن ابن مسعود وابن عباس ، وهو املوقضى  واملتواتر هو (:قال أبو حيانوقد ، ٥ال يصح الروايات 

    ٦)وغريهم يف أسانيد القراء السبعة
  فما األثر السادس؟: قلت
خـذوا  : ، ويقول٧)ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياًء: (ابن عباس، أنه كان يقرأما روي عن : قال

    ٩)٨)والذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم: (هذا الواو واجعلوها هنا
  فما ردك على هذا؟: تقل

  .١٠الرواية الواردة عن ابن عباس يف تغيري موضع الواو ضعيفة، ال تصح:قال
  فما األثر السابع؟: قلت
هي خطأ مـن   (:قالأنه ) ٣٥من اآلية: النور(مثَلُ نورِه كَمشكَاة :عن ابن عباس يفما وروي : قال

                                                
  )٣١من اآلية: الرعد)(ذين آمنوا أَنْ لَو يشاُء اللَّه لَهدى الناس جميعاً أَفَلَم ييأَسِ الَّ :'يقصد قوله ) ١(
  .بنحوه) ١٣/١٥٤(، ورواه الطربي أيضا يف التفسري )٢/٢٧٥(أخرجه ابن األنباري، انظر اإلتقان يف علوم القرآن )٢(
: انظـر »  ، فسوى أسنان السني، فقول زنديقٍ ملحـد إنما كتبه الكاتب وهو ناعس: وأما قول من قال« :قال أبو حيان)٣(

  ). ٢/٢٧٦(، وانظر اإلتقان يف علوم القرآن )٣٨٤-٥/٣٨٣(تفسري البحر احمليط 
، وروى حنوه الطربي يف التفسري عن الضحاك بن مزاحم )٢/٢٧٥(رواه سعيد بن منصور، انظر اإلتقان يف علوم القرآن )٤(

)١٥/٦٣.(  
  ).١/٣٩١(مناهل العرفان )٥(
  ).٦/٢٣(تفسري البحر احمليط )٦(
  ) ٤٨:االنبياء) (ولَقَد آتينا موسى وهارونَ الْفُرقَانَ وضياًء وذكْراً للْمتقني :'يقصد قوله )٧(
) ادهم إِمياناً وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيـلُ الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَز :'يقصد قوله )٨(

  )١٧٣:آل عمران(
  ،)٢/٢٧٦(رواه سعيد بن منصور وغريه، انظر اإلتقان يف علوم القرآن )٩(
  ).٢/٢٧٦(انظر اإلتقان يف علوم القرآن )١٠(



 ١١٦

    ١) مثل نور املؤمن كمشكاة (:إنما هي الكاتب، هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور املشكاة،
  فما ردك على هذا؟: قلت
، وهذا يدل على عدم صحة )مثل نور املؤمن: (مل ينقل أحد من رواة القراءة أن ابن عباس كان يقرأ: قال

  .هذا النقل عنه
س أن وقد يراد من ذلك، يف حال محلها على الصحة، ما يسمى بالقراءة التفسريية، فقد خشي ابن عبـا 

  .يفهم من اآلية ظاهر ألفاظها، فراح يبني معناها املراد
  فأنت ترى ضعف هذه النصوص مجيعا؟: قلت
وال جيـوز   ..بل ضعفها وخمالفتها للمتواتر عن هؤالء املنقول عنهم من النصوص ..ليس ضعفها فقط: قال

  .عقال أن نترك املتواتر لصحيح اآلحاد، فكيف بتركه للضعيف منها
وهذا وحنوه مما ال يصدق يف كتاب  (:يف هذا كالم مجيل يتفق مع العقل السليم، فهو يقولوللزخمشري 

اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وكيف خيفى مثل هذا حىت يبقى ثابتا بني دفـيت اإلمـام،   
ه، ال يغفلون عـن جالئلـه ودقائقـه،    وكان متقلبا يف أيدي أولئك األعالم احملتاطني يف دين اهللا، املهتمني علي
   ٢) فريةٌ ما فيها مريةٌ -واهللا-خصوصا عن القانون الذي إليه املرجع، والقاعدة اليت عليها البناء، هذه 

  :شبهة تغيري احلجاج بن يوسف مصحف عثمانـ  ٧
  .لدي شبهة أخرى هي أخطر من هذه الشبه مجيعا: قلت
يوسف الثقفي غير حروفًا من مصحف عثمان، وأسقط حروفًا أن احلجاج بن أتقصد ما يروى من : قال

كانت فيه، وأنه كتب ستة مصاحف وجه بِها إىل األمصار، ومجع املصاحف املتقدمة، وأغلى لَها اخلل حـىت  
  .٣تقطعت، وأنه قصد بذلك التزلف إىل بين أمية بإثبات خالفتهم، وإبطال خالفة ولد علي والعباس

  .فظ النصوص الواردة يف ذلكولعلك حت ..أجل: قلت
  أمل تر هذا الشيب الذي اشتعل يف رأسي؟ ..وكيف ال أحفظها: قال

  وما عالقة الشيب ذا؟: قلت
يف احلياة غري البحث عن احلقيقة من مصـادرها  يل ال شغل  ..لقد أمضيت عمري كله باحثا مدققا: قال
  .الصحيحة
  .فحدثين عما روي مما تستند إليه هذه الشبهة: قلت
 روي عن عوف بن أيب مجيلة أن احلجاج بن يوسف غير يف مصحف عثمان أحد عشر حرفًـا لقد : قال

                                                
  .)٢/٢٧٦(أخرجه ابن أشتة وابن أيب حامت، انظر اإلتقان يف علوم القرآن )١(
  ).٣٨٤-٥/٣٨٣(تفسري البحر احمليط )٢(
  ).١/٢٦٤(مناهل العرفان )٣(



 ١١٧

  .١ باهلاء لَم يتسنه  :، بغري هاء، فغيرها)مل يتسن وانظر( :كانت يف البقرةفقد  ..كان يف القرآن
    ٢)٤٨من اآلية: املائدة(اجاًشرعةً ومنه :، فغيرها)شريعة ومنهاجا: (وكانت يف املائدة
   ٣)٢٢من اآلية: يونس(يسيركُم  :، فغيرها)ينشركُم  (:وكانت يف يونس
    ٤)٤٥من اآلية: يوسف(أَنا أُنبئُكُم بِتأْوِيله :، فغيرها)أَنا آتيكُم بِتأْوِيله: (وكانت يف يوسف
   ٥)اهللا، اهللا: (، ثالثتهن، فجعل األخريني)، هللاسيقولون هللا، هللا: (وكانت يف املؤمنني

 :، فغير قصة نوح)من الْمرجومني:(، ويف قصة لوط)من الْمخرجِني:(وكانت يف الشعراء، يف قصة نوح
نيومجرالْم نم نكُونلَت وحا ني هتنت لَم نقَالُوا لَئ)وقصة لوط) ١١٦:الشعراء: ُـا لُـوطُ    قَالي ـهتنت لَم نوا لَئ

جِنيرخالْم نم نكُونلَت)١٦٧:الشعراء (  
   ٦)٣٢من اآلية: الزخرف(معيشتهم :، فغيرها)نحن قَسمنا بينهم معايِشهم: (وكانت يف الزخرف

   ٧)١٥من اآلية: حممد(ٍء غَيرِ آسنٍمن ما :، فغيرها)من ماٍء غَيرِ ياسنٍ(:سورة حممدوكانت يف 
ـَّره )فالذين منكم واتقـوا هلـم أجر كبري: (وكـانت يف احلـديد وأَنفَقُـوا لَهـم أَجـر     :ا، فغيـ

كَبِري)٧من اآلية: احلديد(  
ـَّرها  ،٨ )هو علَـى الْغيـبِ بِظَنِــنيٍ    اوم(: التكويروكانت يف  يـبِ  ومـا هـو علَـى الْغ    :فغيـ

                                                
انظر النشر يف . وقد قرأ محزة والكسائي ويعقوب وخلف حبذف اهلاء يف الوصل، وال خالف يف إثباا وقفًا لثبوا يف اخلط)١(

  .١٦٣، وإحتاف فضالء البشر ص )٢/١٤٢(القراءات العشر 
  .بالياء، ولو شاذا) شريعة(ومل يقرأ أحد من القراء )٢(
وكذلك هي يف مصاحف أهل الشام وغريها، : من النشر، قال ابن اجلزري ينشركُم  وقد قرأها أبو جعفر وابن عامر )٣(

ع، وكذلك هي يف مصاحفهم، وكذلك روى أبو عمرو الداين يف املقن: من التسيري، قال ابن اجلزري يسيركُم   وقرأ بقية القراء
والذي يظهر أنه ال فرق يف اخلط بني القراءتني، ففيها أربـع  . يف باب ذكر ما اختلفت فيه مصاحف أهل احلجاز والعراق والشام

انظـر النشـر يف   . أسنان، فتكون عند أيب جعفر وابن عامر واحدة للنون وثالث للشني، وعند الباقني ثالث للسني وواحدة للياء
  )٢/٢٨٢(القراءات العشر 

  )٥/٣١٤(انظر تفسري البحر احمليط . ، وهي قراءة شاذة، وقد قرأ ا احلسن)أنا آتيكم بتأويله( يف مصحف أيب بن كعب  )٤(

) هللا(وقد اتفق القراء على قراءة املوضع األول  من سورة املؤمنون، .٨٩، ومن اآلية ٨٧، ومن اآلية ٨٥من اآلية يقصد  )٥(
فجاء اجلواب على لفظ السؤال، وقـرأ أبـو   ، )٨٤:املؤمنون) (لْأَرض ومن فيها إِنْ كُنتم تعلَمونَقُلْ لمنِ ا :بغري ألف؛ ألن قبله

باأللف، وهكذا رمسا يف املصاحف البصرية، نص على ذلك احلـافظ أبـو   ) اهللا(عمرو ويعقوب البصريان يف املوضعني األخريين 
..  )٢/٣٢٩(انظر النشر يف القـراءات العشـر   . رمسا يف مصاحف الشام والعراقبغري ألف، وكذا ) هللا(عمرو، وقرأ باقي القراء 

  .وبذلك يعلم أنه مل حيصل تغيري يف هذه اآليات
  )٨/١٤(انظر تفسري البحر احمليط . ، وهي قراءة شاذة)معايشهم(وقرأ ابن مسعود وابن عباس واألعمش )٦(
  )٨/٧٩(انظر تفسري البحر احمليط . مل ينسبها ألحدبالياء، و) ياسن(ذكر فيها أبو حيان قراءة شاذة  )٧(
وقد قرأ أبو عمرو وابن كثري بالظاء املشالة، وقرأ الباقون بالضاد، وال فرق بينهما يف الرسم، إذ ال خمالفة بني الضاد والظاء )٨(

انظـر النشـر يف   . بالظاء إال تطويل رأس الظاء على الضاد، وهي يف مجيع املصاحف العثمانية بالضاد، ويف مصحف ابن مسعود
  .٤٣٤، وإحتاف فضالء البشر ص )٣٩٩-٢/٣٩٨(القراءات العشر 



 ١١٨

   ١)٢٤:التكوير(بِضنِنيٍ
  لقد ذكرت ما قيل، فما تقول؟: قلت
الروايات يف غايـة الضـعف، وال   لقد حبثت يف هذا بطرق التوثيق املختلفة، فوجدت أن مجيع هذه : قال

روي عن عوف بن أيب مجيلة ضـعيف  املفهذا األثر ميكن أن تنهض يف رد اآلحاد الصحيحة، فكيف باملتواتر، 
  .، ويكفي هذا لرد احلديثه عباد بن صهيب، وهو متروك، ضعيف احلديثجدا، ففي

كل ذلك اجلم الغفـري ـ الـذي قـدم أغلـى      سكوت ـ عقال وعادةً  زيادة على هذا، فمن احملال ـ  
  .دين بهيتغيري شخص لكتابِه الذين التضحيات من أجل كتابه ـ ب

، ومن احملال أن يقدر يةقطار اإلسالماألعلى بعض ن احلجاج مل يكن إال عامالً فإ ..باإلضافة إىل هذا كله
  .على مجع املصاحف اليت انتشرت يف بالد املسلمني شرقها وغربِها

فإنه من احملال أيضـا أن  ـ   لو فرض أنه استطاع مجع كل املصاحف وإحراقهاـ ن احلجاج  وأخريا، فإ
  . ٢القرآنن يتحكم يف قلوب اآلالف املؤلفة من احلفاظ، فيمحو منها ما حفظته م

فرض أن احلجاج كان له من الشوكة واملنعة ما أسكت به مجيع األمة على ذلك التعدي علـى  مث إنه لو 
  .٣فما الذي أسكت املسلمني بعد انقضاء عهده، القرآن

أكثر املواضع اليت ادعي أن احلجاج غيرها هي يف مجيع املصاحف على تلك الصورة ومع ذلك كله، فإن 
أن احلجاج غريها إليها، وقرأها القراء بِهذا الوجه، وبعضها رسم على الصورتني يف املصاحف وقرئ اليت زعموا 

بقراءتني، كما نقله إلينا القراء وعلماء الرسم العثماين، كما أن جل هذه املواضع مل ينقل إلينا نقالً متواترا قراءة 
غُير، فلو صح هذا النقل لنقل إلينا من القـراءات يف  أحد من القراء بِما يوافق الوجه الذي يزعمون أنه كان مث 

  .هذه املواضع ما يوافق ما كانت مكتوبةً به أوالً
مث ما الداعي ألن يترك احلجاج جرائمه، مث يذهب للقرآن ال ليثبت به خالفة من يواليهم، أو ليضـع يف  

  .تؤثر يف معانيه، وال تزيد منه، وال تنقصالقرآن قوانني االستبداد اليت جاء ا، وإمنا ليغري حروفا ال 
  :ـ شبهة تعدد القراءات ٨

لعلها من أقرب الشبه اليت جتعل من كتاب  ..رمبا يصعب عليك إجياد خمرج هلا ..بقيت شبهة أخرى: قلت
  .حممد قريبا من كتبنا

  .القرآنتعدد قراءات تقصد : قال
  من التحريف؟خطري نوع  ختالف فيه، وهواالوقوع على ذلك أال يدل  ..أجل: قلت
بـأن  ـ إن كان صادقا يف البحث  ـ أوال ينبغي أن تفهم أنت، ويفهم كل من يلقي ذه الشبهة  : قال

                                                
، وباب ما غير احلجاج يف ٥٩رواه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف، باب ما كتب احلجاج بن يوسف يف املصحف ص )١(

  .١٢٩مصحف عثمان ص 
  .٣٩٩انظر نكت االنتصار لنقل القرآن ص )٢(
  ).٢٧٤-١/٢٧٣(مناهل العرفان )٣(



 ١١٩

بل هذا التعدد قد خيص كلمة واحدة  أن هذه القراءات تشمل كل كلمات القرآن،ال يعين تعدد قراءات القرآن 
  .آيات كثرية ضمنلمة واحدة وقد تكون هذه الكلمة اليت تعددت قراءا ك ..من آية

تعدد القراءات ما يتصور يف كتبنا املقدسة، فيعترب كل قراءة رواية من الروايات يف ألين رأيت من يتصور 
  .اليت وردت ا أناجيلنا

  أذلك غري صحيح؟: قلت
ناقض، وزيادة على ذلك فإن هذه الكلمات اليت خيتلف النطق ا ال ختتلف يف معانيها وال تت ..أجل: قال

وإمنا قد يدل بعضها على معىن زائد ليس يف سائر الكلمات، وبذلك تكون هذه القراءات مددا معنويا للقـرآن  
  .يضاف إىل سائر أمداده املعنوية

  :وسأضرب لك أمثلة تقرب لك هذا
ـ   ء وكسـر  بضم الفـا ) ١٢٨من اآلية: التوبة(لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم  :فقد قرئ ـ مثال 

تعرفونه كما  ،لقد جاءكم رسول ليس غريبا عليكم (:بذلك بسكون الفاء، ومعناها )نفْس( وهى مجع ،السني
   ) ولغة ،وبيئة ،ألنه منكم نسبا ومولدا ونشأة ،تعرفون أنفسكم

 لقد جاءكم رسول من أزكاكم (:، ومعناها)من أَنفَِسكُم(بفتح الفاء وكسر السني وقرئت نفس الكلمة 
  .هنا أفعل تفضيل من النفاسة )أنفَس(، ألن ) وأطهركم

  .فقد دلت الكلمة بسبب تعدد القراءات على معىن جديد مكمل للمعىن السابق، ال مناقض له
، فقد عرفت باإلضافة إىل )٤:الفاحتة(مالك يومِ الدينِ :ومن األمثلة على ذلك ما ورد يف سورة الفاحتة

اسم ، وهي )مالك(، فاخلالف بني القراءتني مل يعدو كلمة )٤:الفاحتة(  ملك يومِ الدينِ :هذه القراءة هكذا
  .صفة السم فاعل، وهي )ملك(، وقد قرئت )ملك(فاعل من 

، )ملك(أما معىن ، شئون يوم الدين، وهو يوم القيامةالقاضى املتصرف ىف تعين ) مالك(والفرق بينهما أن 
  .من بيده األمر والنهى ومقاليد كل شىء ما ظهر منها وما خفىذلك، حيث أا تعين  أعم من معىن يفه

، وعلى كليهما تدل النصـوص  الئق باهللا، ومها مدح هللاألن كليهما  ..تناقضأي كال املعنيني ليس يف و
  .الكثرية

نْ جاَءكُم فَاسق بِنبـأ فَتبينـوا   يا أَيها الَّذين آمنوا إِ :ومن األمثلة على ذلك ما ورد يف سورة احلجرات
)فتثبتوا(يف قراءة أخرى ) فتبينوا(، فقد قرئت كلمة )٦من اآلية: احلجرات(  

التفحص والتعقب ىف اخلرب الذى يذيعه الفاسق بني الناس، هو  التبنيوللكلمتني عالقة شديدة ببعضهما، ف
  .ومن تثبت فقد تبني، ومن تبين فقد تثبت، ت هو مثرة التبنيفالتثب ..بني هو الطريق املوصل للتثبتتوهذا ال
فقد ) ٥من اآلية: يونس(يفَصلُ الْآيات لقَومٍ يعلَمونَ :ومن األمثلة على ذلك ما ورد يف سورة يونس 

ري وقد اختلف التعـب ، وفاعل الفصل ىف القراءتني واحد هو اهللا ،)نفصل(يف قراءة أخرى ) يفصل(قرئت كلمة 
فالفاعل هنا  ،أى يفصل هو اآليات، فهو ىف القراءة األوىل ضمري مستتر عائد على اهللا ،عن الفاعل ىف القراءتني
  .أى نفصل حنن)نفَصل(وىف القراءة الثانية عبر عن الفاعل بضمري اجلمع للمتكلم ، مفرد لعوده على مفرد



 ١٢٠

  .كل القراءاتوهو وصف مالزم ل ،وىف هاتني القراءتني تكثري للمعىن
  ؟ !أي تكثري للمعىن ما دام كالمها يعرب عن اهللا: قلت
االنتقال من الغيبة إىل املتكلم و ..يف القراءة الثانية انتقال من التعبري بضمري الغائب إىل ضمري املتكلم: قال

  . وقربهيشعر بعظمة املنتقل إليه، وهو التفصيل، باإلضافة إىل ما يبعثه يف النفس من إشعار حبضور اهللا
  .إن من قومنا من يعترب تعبري اهللا عن نفسه بضمري مجع املتكلم يف القرآن يدل على تعدده: قلت

هذه اللغة العربية منذ وجدت، واملفرد فيها قد يعرب عـن   ..ال ينبغي أن نشتغل مبثل هؤالء: ابتسم، وقال
التعظيم، وقد فهم املسلمون مـن   نفسه بضمري اجلمع، وقد يكون ذلك من باب التواضع، وقد يكون من باب

  .هذا الضمري أن املقصد منه التعظيم، وهو تعبري مشهور بينهم
 ..، وترتبط خاصة مبا أوردته من أمثلـة شبهة أخرى ترتبط بكالمك هذاإن  ..فلنعد إىل ما كنا فيه: قلت

  .وقد كانت مثار اهتمام أصحابنا املبشرين وحلفائنا املستشرقني
  )جولد زيهر( املستشرق اليهودى ارى املسمىإنه  ..الشك أنك تعرفه ..همسأذكر لك واحدا من

إىل كوا ختيالت تومهها اعتبارها قرآنا جاء به حممد إخراج القراءات القرآنية من هذا املستشرق بقام لقد 
ىت ظهرت فيها ىف الفترة الـ علماء املسلمني، وساعدهم على جتسيد هذا التوهم طبيعة اخلط العرىب؛ ألنه كان  

فمنهم  ،)تفعلون(أو  )تقولون(اء ىف مثل تساعد على نطق الياء ما غري منقوط وال مشكول، وهذا ـ القراءات  
  )يقولون(ومنهم من قرأ بالياء  ،)تقولون(من قرأ بالتاء 

ـ أى ضبط احلروف بالفتح أو الضم مثالً  ـ هذا من حيث النقط وجودا وعدما، أما من حيث الشكل  
، وقرئت بضم الباء )بشرا(ئت فقد قر ،)٤٨من اآلية: الفرقان(وهو الَّذي أَرسلَ الرياح بشراً  :يف قولهكما 

بينما كانت  ،بالنون املضمومة والشني املضمومة )نشرا(وقرئت  ،بالنون املفتوحة بدالً من الباء املضمومة )نشرا(
ساعد عليها عدم شكل القرآن وعدم تنقيطه يف مصـحف عثمـان،    فقد ..الشني ىف القراءات األخرى ساكنة

  .وبالتايل أتاح ذلك زيادة هذه القراءات
والقسم األكرب من هذه القراءات يرجع السبب ىف ظهوره  (:فهو كالم قوي حسن ..امسع ما يقول جولد

خمتلفة تبعا للنقط فـوق  إىل خاصية اخلط العرىب، فإن من خصائصه أن الرسم الواحد للكلمة قد يقرأ بأشكال 
ىف اخلط العرىب ميكن ) أى احلركات(احلروف أو حتتها، كما أن عدم وجود احلركات النحوية، وفقدان الشكل 

فهذه التكميالت للرسـم الكتـاىب مث هـذه    . أن جيعل للكلمة حاالت خمتلفة من ناحية موقعها من اإلعراب
ب األول لظهور حركة القراءات، فيما أمهل نقطـه أو  االختالفات ىف احلركات والشكل، كل ذلك كان السب

   ١)شكله من القرآن
جترد املصحف من الـنقط ىف  وانطالقا من هذا، فإن هناك سببني لنشأة القراءات القرآنية، أما أوهلما، فهو

  .جترد كلماته من ضبط احلروف، وأما الثاين، فهو أول عهده
ونادى أَصحاب الْأَعراف رِجاالً يعرِفُونهم بِِسيماهم قَالُوا مـا   :أما األول فيدل له ما ورد يف قراءة قوله

                                                
  ).٤ص(حممد يوسف موسى. املذاهب اإلسالمية، ترمجة د)١(
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  )٤٨:ألعراف( أَغْنى عنكُم جمعكُم وما كُنتم تستكْبِرونَ
أن الكلمـة كانـت ىف   أي بإبدال الباء ثاء،  )تستكثرون(قراءة شاذة يف ) تستكربون(كلمة فقد قرئت 

فمنهم من قرأ اخلـامس  : غري منقوطة احلروف األول والثالث واخلامس فاختلف ىف قراءا )ونيستكرب(األصل 
  .تستكثرون :ومنهم من قرأ اخلامس ثاء فنطق ،تستكربون: باء واألول تاء فنطق

مـن  : التوبـة (إِيـاه  وما كَانَ استغفَار إِبراهيم لأبِيه إِلَّا عن موعدة وعـدها   :ويدل له كذلك قوله
قراءة شـاذة حلمـاد   ، قرئت يف ضمري نصب منفصل للمفرد الغائب الذكراليت هي ) إياه(كلمة ف) ١١٤اآلية

  .١أى وعدها إبراهيم أباه )باهأ(، لتصبح باء )إياه(بإبدال الياء من  )باهأ(الراوية 
: الرعد(من عنده علْم الْكتابِو :قوله وهو جترد كلمات املصحف عن الضبط باحلركاتويدل للثاين، 

  )من عنده(و )من عنده(و) من عنده(، فقد قرئت )٤٣من اآلية
إىل كوا أوهاما كان سببها نقص اخلط العرىب الذى كتـب بـه   إذن القراءات القرآنية فهو يرجع : قال

  .فية النطق ااملصحف أوالً عن حتقيق األلفاظ من حيث حروفها ومن حيث كي
وهو عندنا اآلن من املعلوم بالضـرورة، ال   ..اقتفى أثره كثري من املبشرين واملستشرقنيوقد  ..أجل: قلت

  .يكاد يدرس أحد يف مدارس االستشراق أو التبشري إال لقن هذا تلقينا
ث عن اليت ال تبحـ لقد كذب هذا املستشرق كذبة، مث صدق نفسه، مث وجد من أصحاب العقول  : قال

  .من يصدقهـ احلقيقة، وإمنا تبحث عما يرضيها 
  .وهو الباحث املوضوعي ..أراك تتجىن على الرجل ..كيف تقول هذا؟: قلت
ولكين أعلم أن األصل الذي دلت عليه كل الدالئل هـو أن القـرآن نقـل     ..ال يعنيين من يكون: قال

وهلذا اختلف الصـحابة يف   ..ال رد االحتياطوأن التوثيق مل يكن يهدف إ ..بالصدور، قبل أن ينقل بالسطور
  .كتابة املصحف حىت شرحت صدورهم لذلك، ألن اعتمادهم كان على احلفظ

حىت عصرنا احلايل ال يزال التلقني  ..فمحمد لقن أصحابه القرآن حىت حفظوه، وأصحابه لقنوه من بعدهم
  .هو األصل الذي يعتمد عليه يف نقل القرآن

التلقي كان مـن   ان لرأي جولد وجه من الصحة، ولكنلقوا القرآن من املصاحف لكلو كان املسلمون ت
  .الذي يشترط فيه التواتراملوثق السماع 

كل الوجوه يف القراءات، وحفظوها كما مسعوها، ونقلوها ملن بعدهم بنفس لقد مسع املسلمون من حممد 
  .حروفها وأشكاهلا

 ،ضوابط حمكمة للقراءات الصـحيحة وا وضع، حيث )قراءاتمتحيص ال(وهلذا اعتىن املسلمون مبا يسمى 
  .٢حممدالذى يؤكد مساع القراءة عن  القراءةسند ومن أمهها أن يصح 

                                                
  . رسم املصحف  للدكتور عبد الفتاح شلىب، مكتبة وهبة: انظر)١(
فلم يوجد يف القرآن املتواتر ما ختلفـت فيـه سـائر    .. هذا هو الشرط األصلي، وما عداه من الشروط جمرد تأكيدات ) ٢(

  .الشروط
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موافقة القراءة لرسم املصحف الذى أمجعت عليه األمة ىف خالفة عثمان مع مالحظة أن الصـحابة  ومنها 
فة عثمان، نقلوه كما هو مكتوب ىف الوثائق النبوية الذين نسخوا القرآن ىف املصحف من الوثائق النبوية ىف خال

  . بال تغيري أو تبديل
أنزل كتابه باللسـان  القرآن أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه تراكيب اللغة العربية ؛ ألن ومنها 
  .العرىب املبني

الضـوابط متيـزت    وعمالً ذه، فإذا ختلف شرط من هذه الشروط فال تكون القراءة مقبولة وال يعتد ا
  .أو الباطلة ،أو ما يسمى بالقراءات الشاذة ،القراءات الصحيحة من القراءات غري الصحيحة

حصروا فيها القراءات الصحيحة، ووجهوها خاصة بل وضعوا مصنفات علماء املسلمني ذا، ومل يكتف 
  .  ١معاين جديدة يف القرآن ، وهي مادة ثرية للمفسرين يسلهمون منهاكلها من حيث اللغة، ومن حيث املعىن

ولـن   ..ويف إمكانكم أن تذهبوا إىل هذه املراجع لتنظروا وجوه التناقض اليت ميكن أن جتدوها يف القرآن
  .جتدوا

  .لقد حبثت يف هذا كثريا، فوجدت أن تعدد القراءات مكسب من مكاسب املسلمني ال مثلب من مثالبهم
أفواه اودين، فوجدت يف كل قراءة مجاال خاصا، يضـم إىل  لقد جربت أن أمسع القراءات املختلفة من 

  .مجال القرآن وقدسيته
فقد قال غريه من املستشرقني بعد  ..ما قال من دون حبث ونظر ٢نعم لئن قال جولد: سكت قليال، مث قال
  .حبث ونظر خالف ما قال

   )الذى ليس فيه أى تغيري يذكر  ،إن القرآن هو اليوم الكتاب الرباىن الوحيد (:قال املستشرق لوبلوالقد 
حىت وصل إلينا  ،قد تواتر انتقاله من يد ليد ،إن املصحف الذى مجعه عثمان (:)موير. د(ستشرق املقال و

بل نستطيع أن نقول إنـه مل   ،حبيث مل يطرأ عليه أى تغيري يذكر ،ولقد حفظ بعناية شديدة ،بدون أى حتريف
فلم يوجد إال  ،املتداولة ىف البالد اإلسالمية الواسعة ،النسخ الىت ال حصر هلايطرأ عليه أى تغيريعلى اإلطالق ىف 
وهذا االستعمال اإلمجاعى لنفس النص املقبول من اجلميع حـىت   ،املتنازعة قرآن واحد جلميع الفرق اإلسالمية

الـذى  عفان ن بن اليوم حجة ودليل على صحة النص املُرتل، املوجود معنا والذى يرجع إىل عهد اخلليفة عثما
   ٣) مات مقتوال

  

                                                
ابن جىن القراءات الشاذة، حاصرا هلا، واجتهـد أن يقومهـا   القراءات الشاذة، فقد مجع مع العلماء جبومثل ذلك اهتمام )١(

  .تقوميا أفرغ ما ملك من طاقاته فيه، وأخرجها ىف جزءين كبريين
لالنقضاض أجهدوا أنفسهم ىف أن يتخذوا من قراءات القرآن منفذًا الذين آثر جيفرى املبشر اإلجنليزى، وجان بريك مثله و)٢(

  .عليه، والتشكيك فيه
  w.MUIRتأليف : حياة حممد)٣(
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  العهود التالية 
وال يستغرب منهم ذلك، فقد عاشوا مع حممد،  ..عرفت حرص أصحاب حممد على حفظ كتام: قلت

ولكن الشك يعتري سائر األجيال اليت مل تسمع، ومل حتفـظ، ومل   ..ومسعوا منه، بل حفظوا القرآن على يديه
  ؟يكن هلا من اهلمم ما كان ألصحابه

فلذلك مل تزد األيـام   ..بل مسعت، وحفظت، وكان هلا من اهلمم ما ال يقل عن مهم أصحابه ..ال: قال
بل  ..لقد انربى كل صحايب حافظ يعلم أهله وجريانه وأهل حملته، فصار احلفاظ باآلالف ..القرآن إال رسوخا

   ..صاروا على مدى العصور ال يعدون وال حيصون
بـل وال   ..مل يقلها املبشرون، وال املستشـرقون ١أورد عليك شبهة خطريةولكين س ..أعلم ذلك: قلت
  .املستغربون
  .أولئك الذين يشهرون سيوف التكفري على إخوام ٢تقصد ما يقوله املتطرفون من املسلمني: قال

ال يهمين من هم، ولكنهم يذكرون أن الشيعة ـ تلك الطائفة الكبرية من طوائـف املسـلمني ـ     : قلت
نصوصا خالصتها أن علياً بعدما فرغ من مجـع القـرآن   ها ى حتريف القرآن، وهم ينقلون يف ذلك عنتنص عل

م بعد ذلك طلبوا من أعرضه على الصحابة مجيعاً، فرفضوا هذا اجلمع، ألن فيه فضائح املهاجرين واألنصار، و
أن القرآن سوف خيرجه كامالً من  أن يأتيهم بالقرآن، فأىب خشية أن متتد أيديهم إليه بالتحريف، وأخربهم يعل

  .٣السرداب ليقرأه الشيعة كما أنزل

                                                
  .شبهة القول بأن الشيعة يذهبون إىل القول بتحريف القرآنسنرد هنا على  )١(
جنـد  ال ف، عند من اهتموا بذكر مقوالت الفرق املختلفة إالّ أننا ال جند صدى هلذا االاممع ما هلذه القضية من خطورة )٢(

، وال عند ابن حزم يف )الفرق بني الفرق(، وال )أصول الدين(؛ وال عبد القاهر البغدادي يف )مقاالته(األشعري يف عند هذه التهمة 
  . وهؤالء هم قمة من أرخوا للفرق اإلسالمية وغريها). امللل والنحل(، وال الشهرستاين يف )الفصل يف امللل والنحل(

القضية يف كتابام الكالمية وهم يعرضون ألوجه إعجاز القرآن وحفظه علماء الكالم ال جند كذلك صدى هلذه  ومثل ذلك 
إلمام احلرمني اجلـويين،  ) اإلرشاد(لعضد الدين االجيي، و) املواقف(فيخلو من صدى هذه القضية كتاب . ورعايته من اهللا تعاىل

  . دويللبز)أصول الدين(للباقالين، و) التمهيد(لسعد الدين التفتازاين، و) شرح املقاصد(و
محمد بن جرير الطربي، ومجال الدين اجلوزي، القرطيب، وأبو الربكات عبدا هللا بن أمحد ف املفسرين ونفس املوقف أيضاً عند

واحدة يذكر كلمة النسفي، وابن كثري، وأبو حيان األندلسي، وجالل الدين السيوطي، وأبو السعود، والشوكاين، وكل هؤالء مل 
ب وال من بعيد اللهم إالّ بعض تلميحات أوردها الفخر الرازي يف تفسريه الكبري يف هذا املوضوع ال حول هذه القضية، ال من قري

تثبت االام، بقدر ما توضح طريقة الفخر الرازي يف رد احتجاج القاضي عبد اجلبار على إنكار ما ذهب إليه بعض اإلمامية مـن  
  ).روح املعاين(سي يف دخول التحريف يف القرآن الكرمي، وتبعه يف ذلك اآللو

مجع علي  ملا تويف رسول اهللا الرواية القائلة ذا، وهي  أنه ) ٢٢٨-١/٢٢٥: االحتجاج(وقد ذكر الطربسي يف كتاب )٣(
فلما فتحه أبو بكـر خـرج يف أول   ، القرآن وجاء به إىل املهاجرين واألنصار، وعرضه عليهم ملا قد أوصاه بذلك رسول اهللا 

يا علي اردده فال حاجة لنا فيه، فأخذه عليه السالم وانصرف، مث أحضروا زيد بن : ح القوم، فوثب عمر وقالصفحة فتحها فضائ
إن علياً جاء بالقرآن وفيه فضائح املهاجرين واألنصار، وقد رأينا أن نؤلف القـرآن  : فقال له عمر –وكان قارياً للقرآن  –ثابت 

فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم : مث قال. ين واألنصار، فأجابه زيد إىل ذكونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجر



 ١٢٤

هي جمرد نصوص ضعيفة تعلق ا  ..لقد قرأت ذلك، وحبثت فيه، فوجدته ال يعدو ما ذكرناه سابقا: قال
  .البعض ليواجهوا التواتر الذي اتفق مجيع املسلمون عليه

  .ولكن هذا التواتر خترقه هذه الطائفة الكبرية: قلت
 ..لقد عشت عمرا بني الشيعة يف ديارهم، ومل أمسعهم يرددون أي قرآن غري هذا القرآن الذي تـراه : قال

سـواء   ،بترتيله وإقامة اـالس لـذلك   ، ويفسرونه كما يفسرونه، ويهتمونهم حيفظونه كما حيفظه إخوام
ة ال ميكنها أن تقـاوم آحـادا   وكيف نترك التواتر ألجل آحاد ضعيف ..؟فكيف نترك ما علم ملا جهل ..بسواء

  صحيحة، فكيف تقاوم التواتر؟
  أال ميكن أن تعترب موقفا؟ ..وتلك الرواية اليت استفاضت: قلت
  .وكال الفريقني يرون ضعف ما روي، ويتربؤون منه ..١لقد روي مثلها عند إخوام من أهل السنة: قال

كانت سورة األحزاب تقرأ يف (: ة أا قالتعن عائشما وري  ومن الروايات الواردة يف كتب أهل السنة
    ٢) ا كتب عثمان املصاحف مل يقدر منها إال على ما هو اآلنممائيت آية، فل زمن رسول اهللا 

قد  ؟ال يقولن أحدكم قد أخذت من القرآن كله، وما يدريه ما كله(: عن عبد اهللا بن عمرومنها ما روي 
   ٣) ذهب منه قرآن كثري
لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبري عشراً ولقد كانت يف صـحيفة   (: قالت ن عائشةع ومنها ما روي

  ٤)وتشاغلنا مبوته دخل الداجن فأكلها حتت سريري فلما مات رسول اهللا 
أن جاهدوا كما جاهدمت أول (مل جتد فيما أنزل علينا (: لعبد الرمحن بن عوفقال عمر ومنها ما روي أن 

                                                                                                                                 
ما حيلته : فقال عمر. أنتم أعلم باحليلة: فما احليلة؟ قال زيد: وأظهر علي القرآن الذي ألفه أليس قد بطل كل ما عملتم؟ قال عمر

  .د فلم يقدر على ذلكدون أن نقتله ونستريح منه، فدبر يف قتله على يد خالد بن الولي
يا أبا احلسن إن جئت بالقرآن الذي كنت قد : فلما استخلف عمر سأل علياً أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم، فقال

هيهات ليس إىل ذلك سبيل، إمنا جئت به إىل أيب بكر لتقوم احلجـة علـيكم، وال   : جئت به إىل أيب بكر حىت جنتمع عليه، فقال
القيامة إنا كنا عن هذا غافلني، أو تقولوا ما جئتنا به، إن القرآن الذي عندي ال ميسه إال املطهرون واألوصـياء مـن   تقولوا يوم 

نعم، إذا قام القائم من ولدي، يظهره وحيمـل النـاس عليـه،    : فقال عليه السالم. فهل إلظهاره وقت معلوم؟: قال عمر. ولدي
  . فتجري ألسنة به

 ٨/٤٦٣، السي يف حبار األنوار ٤٤-١/٤٣الفيض الكاشاين يف املقدمة السادسة من تفسريه الصايف : وقد ذكر هذه الرواية
، احلـويزي يف  ٦٠-١/٥٩، األصفهاين يف مكيال املكارم ٤٥-١/٤٤، حممد باقر األبطحي يف جامع األخبار واآلثار ٩٢/٤٢و

، حبيب اهللا اخلوئي ٢٩٨، البحراين يف الدرر النجفية ٣٨األسرار العاملي يف مرآة األنوار ومشكاة و، ٥/٢٢٦تفسريه نور الثقلني 
  .وغريهم من علماء الشيعة ١٣٨، عدنان البحراين يف مشارق الشموس الدرية ٢/٢٠٨يف منهاج الرباعة 

نسـخ الرسـم،   «: أبو بكر الرازي، قال تالوةأا من املنسوخ بأجاب علماء السنة على ما ورد من هذه النصوص وقد )١(
عترك األقران م(»التالوة إمنا يكون بأن ينسيهم اهللا إياه ويرفعه من أوهامهم، ويأمرهم باإلعراض عن تالوته، وكتبه يف املصحفو
  )١/١٢٨لسيوطي ل

  ).١/٣٥١روح املعاين ( »وإنساؤها إذهاا عن القلوب بأن ال تبقى يف احلفظ، وقد وقع هذا «: ويف روح املعاين
  .٣/٨١: اإلتقان )٢(
  .٣/٨١املصدر نفسه )٣(
  .٣١٠/، تأويل خمتلف احلديث٢١٨/، االيضاح٦/٢٦٩مسند أمحد )٤(



 ١٢٥

   ١)أسقطت فيما أسقط من القرآن : لفأنا ال جندها؟ قا) مرة
   ٢)فنسيت منها سبعني آية ما وجدا قرأت سورة األحزاب على النيب (: عن حذيفة قال ومنها ما روي
   ٣)كفى اهللا املؤمنني القتال بعلي بن أيب طالب (:نه كان يقرأ اآلية هكذاأ عن ابن مسعود ومنها ما روي

  فالفريقان إذن متفقان على حتريف القرآن؟ ..لقد أضفت إىل الشبهة أدلة أخرى: قلت
وإمنا أوردت لك هذه النصوص عن أهل  ..بل الفريقان متفقان على سالمة القرآن من التحريف ..ال: قال

  .٤السنة، لترد ا على املتطرفني الذين يريدون أن يسنوا باملسلمني سنة أقوامنا الذين اختلفوا يف الكتاب املقدس
  .ولكين مل أعرف موقف الشيعة ..مجاع أهل السنة على سالمة القرآن من التحريفلقد علمت إ: قلت
أول ما يدلك على افت هذا القول هو تربؤ العلماء العدول من الفريقني منه، فقد ذكـر علمـاء   : قال

بالزيـادة،  علماء الشيعة على صيانة القرآن من التحريف الشيعة املعتربين الذين هم مراجع الشيعة الكبار إمجاع 
  .، والتغيري، والتبديل، ومل خيالف هذا اإلمجاع إال أفراد قالئل ال يعتد بقوهلموالنقصان

روايات ضعاف رويت يف كتبهم، كما رويـت  عندهم هي ف ..وهم يردون ما ورد من ذلك ردا شديدا
  . مثلها يف كتب السنة

فصـل اخلطـاب   :  موقفهم من كتاباحلال يفوهلذا اشتدوا على من مجع مثل هذا، أو اهتم به كما هو 
، واليت تـدل  من آراء علماء الشيعة ابتداًء بالقرن الرابع اهلجري، وانتهاًء ذا القرنوقد مجعت الكثري للنوري، 

ن هذه فرية ال أساس هلا من الصحة، وسأقرأ لك مما مجعته ما يدل على مدى الكذب الذي يقع فيه هؤالء أعلى 
  .دة أمتهماملتطرفون ليفرقوا به وح

امسع ما يقول العدول من علماء الشـيعة  : ض، وأخذ أوراقا متفرقة يف ركن من أركان املكتبة، مث قال 
قال مجاعة من أهل اإلمامة إنه مل ينقص منه ( :)هـ ٣٨١م (الصدوق قال : مث راح يقرأ… على مر العصور 

على  ه املؤمنني من تأويله وتفسري معانيكلمة، وال آية، وال سورة، ولكن حذف ما كان مثبتا يف مصحف أمري
حقيقة ترتيله؛ وذلك كان ثابتا مرتالً، وان مل يكن من مجلة كالم اهللا تعاىل الذي هو القرآن املعجز، وقد يسمى 

   ٥) تأويل القرآن قرآناً
فقد وضح الصدوق علة ما ورد من نصوص يف حال صحتها، وهي بذلك ال تعدو ما ورد عن السنة من 

  .مثل هذا بأن املراد منه التفسري ال احلقيقة تفسري
جمموعا مؤلفا على ما هو  إن القرآن كان على عهد رسول اهللا (): هـ ٤٣٦م (السيد املرتضى وقال 

على مجاعة من الصحابة حفظهم له، وكان يعرض على النيب، ويتلـى   عليه يف ذلك الزمان حىت عني النيب 
                                                

  .١/١٠٦الدر املنثور  ٢/٥٢، االتقان ٢/٥٦٧كرت العمال )١(
  .٥/١٨٠الدر املنثور )٢(
  .٥/١٩٢املصدر نفسه )٣(
وهي رسالة تبحث يف ) رسائل السالم(من )حصون املستضعفني(وهي رسالة من جمموعة ) حصن الوحدة(رسالة : انظر) ٤(

  .أصول الوحدة اإلسالمية، وكيفية حتقيقها، والرد على الشبهات اليت حتول بني املسلمني وحتقيق وحدم
  .، املفيد، مكتبة الداوري، قم٥٤/أوائل املقاالت)٥(



 ١٢٦

عبد اهللا بن مسعود، وأيب بن كعب، وغريمها ختموا القرآن على النيب عدة : عليه، وان مجاعة من الصحابة مثل
ختمات، وكل ذلك يدل بأدىن تأمل على أنه كان جمموعا مرتبا غري مبتور، والمبثوث، وأن من خـالف مـن   

   ١) االمامية واحلشوية ال يعتد خبالفهم
ا ال يليق به، ألن الزيادة فيـه جممـع   وأما الكالم يف زيادته، ونقصانه، فمم(): هـ ٤٦١(الطوسي وقال 

على بطالا، وأما النقصان منه فالظاهر أيضاً من مذاهب املسلمني خالفه، وهو األليق بالصحيح من مـذهبنا،  
غري أنه رويت روايات كثرية من جهـة  .. وهو الذي نصره املرتضى رضي اهللا عنه، وهو الظاهر من الروايات

ن آي القرآن، ونقل شيء منه من موضع إىل موضـع طريقهـا اآلحـاد، وال    اخلاصة والعامة بنقصان كثري م
   ٢)يستوجب علماً، فاألوىل اإلعراض عنها وترك التشاغل ا

الكالم يف زيادة القرآن، ونقصانه فأما الزيادة فيه، فمجمع على بطالـا،  (): هـ ٥٤٨(الطربسي وقال 
   ٣)فه، وهو الذي نصره املرتضىوأما النقصان منه، فقد روى مجاعة من أصحابنا خال

.. كان القرآن مصونا من الزيادة، والنقصان كما يقتضيه العقل، والشرع(): هـ٦٤٤(ابن طاووس وقال 
   ٤)وإن رأي االمامية هو عدم التحريف

احلق إنه ال تبديل، وال تأخري، وال تقدمي فيـه، وإنـه مل يـزد، ومل    (): هـ ٧٢٦م (العالمة احللي وقال 
عوذ باهللا تعاىل من أن يعتقد مثل ذلك، وأمثال ذلك فإنه يوجب التطرق إىل معجزة الرسول عليه وآله ينقص، ون

   ٥)السالم املنقولة بالتواتر
علم بالضرورة تواتر القرى، جبملته، وتفاصيله، وكان التشديد (): هـ ٨٧٧م (زين الدين العاملي وقال 

لتفسريات، وإنما اشتغل األكثر عن حفظه بالتفكري يف معانيـه،  يف حفظه أمت، حىت تنازعوا يف أمساء السور، وا
   ٦) وأحكامه، ولو زيد فيه أو نقص لعلمه كل عاقل، وإن مل حيفظه، ملخالفة فصاحته وأسلوبه

مانسب إىل الشيعة اإلمامية من القول بالتحريف ليس مما قالـه  (): هـ ١٠١٩م (نور اهللا التستري وقال 
   ٧)قاله شرذمة قليلة ال اعتداد م يف مجاعة الشيعةجهور اإلمامية، وإمنا 

والصحيح أن القرآن العظـيم  (): هـ١٠٣٠م (الشيخ اء الدين حممد بن احلسني احلارثي العاملي وقال 
حمفوظ من التحريف، زيادة كانت أو نقصانا بنص آية احلفظ من الذكر احلكيم، وما اشتهر بني النـاس مـن   

   ٨) يف بعض املواضع، فهو غري معترب عند العلماءإسقاط اسم أمري املؤمنني

                                                
  .٢، عبداهللا شرب، مكتبة النجاح، طهران ط ٢٥/تفسري القرآن الكرمي)١(
  .١/١٥جممع البيان )٢(
  .١/١٥ع البيان جمم)٣(
  .هـ ١٤٠٧، ابن طاووس، قم منشورات الرضي، ١٩٣سعد السعود )٤(
  .هـ ١٤٠١، احللي، قم مطبعة اخليام ١٢١/أجوبة املسائل املهناوية)٥(
  .١/٤٥، عن الصراط املستقيم ١٦/التحقيق يف نفي التحريف)٦(
  .٢٦ـ  ١/٢٥آالء الرمحن )٧(
  .ر السابق داملص)٨(



 ١٢٧

واملشهور بني علمائنا األعالم إنه حمفوظ ومضبوط كمـا أُنـزل مل   (): هـ ١٠٧١(الفاضل التوين وقال 
   ١)يتبدل، ومل يتغري، حفظه احلكيم اخلبري

د على هـذا  وير(: يرد على روايات التحريف بأا خمالفة للقرآن): هـ ١٠٩١(الفيض الكاشاين وقال 
كله إشكال، وهو إنه على هذا التقدير مل يبق لنا اعتماد على شيء من القرآن، إذ على هذا حيتمل يف كل آيـة  
منه أن يكون حمرفا، ومغريا، ويكون على خالف ما أنزل اهللا، فلم يبق لنا يف القرآن حجة أصالً، فتنتفي فائدته، 

خرب التحريف خمالف لكتاب اهللا، مكـذب لـه، فيجـب رده     إن. وفائدة األمر باتباعه والوصية بالتمسك به
إن بعض احملذوفات كان من قبيل التفسري والبيان ومل يكن مـن  : وال يبعد أن يقال ..واحلكم بفساده أو تأويله

   ٢)أجزاء القرآن، فيكون التبديل من حيث املعىن، أي حرفوه وغريوا يف تفسريه، وتأويله
إن من تتبع األخبار، وتفحص التواريخ، واآلثار علم (): هـ ١١٠٤(لعاملي حممد بن احلسن احلر اوقال 

علماً قطعياً بأن القرآن قد بلغ أعلى درجات التواتر، وأن آالف الصحابة كانوا حيفظونه، ويتلونه، وأنه كـان  
   ٣)على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله جمموعاً مؤلفاً

واملعـروف بـني   .. ق الكل ؛ ال متانع بينهم على عدم الزيادةاتف(): هـ ١٢٢٧(حمسن األعرجي وقال 
   ٤)أصحابنا، حىت حكي عليه اإلمجاع، عدم النقيصة أيضاً 

ال ريب يف أن القرآن حمفوظ من النقصـان حبفـظ امللـك    (): هـ ١٢٢٨(جعفر كاشف الغطاء وقال 
وال عربة بالنادر، وما ورد من أخبـار  الديان، كما دل عليه صريح الفرقان، وإمجاع العلماء يف مجيع األزمان، 

   ٥)النقيصة متنع البديهة من العمل بظاهرها
   ٦)إن النقصان يف الكتاب مما ال أصل له(): هـ ١٢٦٢(إبراهيم الكلباسي االصبهاين وقال 
ومن أجل تواتر القرآن الكرمي بني عامة املسلمني جيالً بعد جيـل،  (: ١٣٥٢(حممد جواد البالغي وقال 
    ٧..)مادته، وصورته، وقراءته املتداولة على حنو واحد، فلم يؤثر شيئا على مادته، وصورته استمرت

وإن الكتاب املوجود يف أيدي املسلمني هو الكتـاب  (): هـ١٣٦٦(حممد حسني كاشف الغطاء وقال 
من احلـرام، وإنـه ال   الذي أنزله اهللا إليه صلى اهللا عليه وآله لإلعجاز والتحدي ولتعليم األحكام ومتييز احلالل 

نقص فيه وال حتريف، وال زيادة، واألخبار الواردة من طرقنا، أو طرقهم الظاهرة يف نقصه أو حتريفـه ضـعيفة   
   ٨)شاذة، وأخبار آحاد ال تفيد علما وال عمالً

                                                
  .البحراين، قم ـ إمساعيليانهاشم  ١١٣/الربهان)١(
  .، الفيض الكاشاين ـ مؤسسة االعلمي٥٢ـ  ١/٥١تفسري الصايف )٢(
  .١٦٦/الفصول املهمة)٣(
  .٥٥/صيانة القرآن من التحريف)٤(
  .٢٠/التحقيق يف نفي التحريف)٥(
  .٢١/التحقيق يف نفي التحريف)٦(
  .١/٢٩آالء الرمحن )٧(
  .١٣٣/اصل الشيعة وأصوهلا)٨(



 ١٢٨

 آنإن القـر : ال يقول أحد من اإلمامية، ال قدمياً وال حديثا(): هـ ١٣٧١(حمسن األمني العاملي، وقال 
 ،زيد فيه قليل، أو كثري، بل كلهم متفقون على عدم الزيادة، ومن يعتد بقوهلم متفقون على أنه مل ينقص منـه م

   ١)فهو كاذب مفتر، متجري على اهللا ورسوله ومن ينسب إليهم خالف ذلك،
ومن األدلة على اعتقاد اإلمامية بعدم سقوط شيء من القرآن (): هـ ١٣٧٧(شرف الدين العاملي وقال 

وصالم ذه الكيفية .. صالم ألم يوجبون قراءة سورة كاملة بعد احلمد يف الركعة األوىل، والثانية: كرميال
واألحكام دليل ظاهر على اعتقادهم بكون سور القرآن بأمجعها يف زمن الرسول صلى اهللا عليه وآله على مـا  

   ٢)هي عليه اآلن، وإال ملا تسىن هلم هذا القول 
ال يعتريه التبديل، والتغيري والتحريف وهذا الذي بني أيـدينا  .. (): هـ ١٣٨٤(ضا املظفر حممد روقال 

   ٣)نتلوه هو نفس القرآن املرتل على النيب، ومن أدعى فيه غري ذلك فهو خمترق، أو مغالط أو مشتبه
سالم إىل إن سلف املسلمني كافة، وعلماء اإلسالم عامة منذ بدء اإل(): هـ ١٣٧٠(حمسن احلكيم وقال 

يومنا هذا، يرون أن القرآن يف ترتيب سوره، وآياته، هو كما بني أيدينا، ومل يعتقد أحـد مـن السـلف يف    
   ٤)التحريف

ومبا أن املسلمني كانوا قد اعتقدوا بأنه كالم اهللا ولـيس كـالم   (): هـ ١٣٩٩(مرتضى املطهري وقال 
   ٥)عبوا بكلمة، أو حرف منهالبشر، فقد كانوا يقدسونه، وال يسمحون ألنفسهم أن يتال

ن كل زيادة، ونقيصة عالقرآن حمفوظ حبفظ اهللا (: صاحب امليزان) هـ ١٤٠٣(العالمة الطباطبائي وقال 
فالذي بأيدينا منه هـو  . وتغيري يف اللفظ، أو يف الترتيب يزيله عن الذكرية ويبطل كونه ذكرا هللا سبحانه بوجه

   ٦)ه وآله بعينهالقرآن املرتل على النيب صلى اهللا علي
إن (: يورد أجوبة على األخبار اليت يفهم منها القول بـالتحريف وهو  ،)هـ ١٤٠٩(السيد اخلوئي وقال 

الواقف على عناية املسلمني جبمع الكتاب وحفظه وضبطه قراءة وكتابة، يقف على بطـالن تلـك املزعومـة    
أو جمعول تلوح عليه أمـارات اجلعـل، أو   وما ورد من أخبار إما ضعيف ال يصلح لالستدالل به، ) التحريف(

غريب يقضي بالعجب، أما الصحيح منها فريمى إىل مسألة التأويل والتفسري، وإن التحريف إمنا حصل يف ذلك، 
إن حديث حتريـف القـرآن   (: ويورد أدلة حفظ القرآن من التحريف اللغوي يقول ،٧)ال يف لفظه، وعباراته

   ٨)ال من ضعف عقله، أو من مل يتأمل يف أطرافه حق التأملحديث خرافة، وخيال، ال يقول به إ

                                                
  .، حمسن األمني العاملي، دار التعارف١/٥١الشيعة أعيان )١(
  .هـ١٣٨٦، شرف الدين العاملي، مطبعة النعمان ٢٨أجوبة مسائل جار اهللا )٢(
  .٨٥/عقائد اإلمامية)٣(
  .٢، حممد حسني الصغري، مكتب االعالم اإلسالمي ط ١٦٨/دراسات قرآنية)٤(
  .١٤/التعرف على القرآن الكرمي)٥(
  .١٢/١٠٦امليزان )٦(
  .هـ ش ١٣٦٣، السبحاين، طبعة اسالمي، ٢/١٦٥ذيب األصول )٧(
  .٢٥٩/البيان)٨(
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وبعد فالصحيح من مذهبنا إن كتاب اهللا الكرمي الذي بأيدينا بني (): هـ ١٤١٤(السيد الگلپايگاين وقال 
الدفتني هو ذلك الكتاب الذي ال ريب فيه من لدن عزيز حكيم، اموع املرتب يف زمانه، وعصره بأمره بـال  

ري وزيادة ونقصان، والدليل على ذلك تواتره بني املسلمني كال وبعضا ترتيبا وقـراءة مـع تـوفر    حتريف وتغي
   ١)الدواعي هلم يف حفظه وإبقائه ونقله بال زيادة ونقيصة

  الذي يذكر األدلة الكثرية على حتريف القرآن؟) فصل اخلطاب(ولكن ما تقول يف كتاب : قلت
شددا من هذا الكتاب الذي يرجـع إليـه املتطرفـون يف إثبـات     وقف علماء الشيعة موقفا متلقد : قال

 فيهرد ، كتاب ضخموهو ، )الرد على فصل اخلطاب (دعاواهم، وألفوا الكتب الكثرية يف ذلك، ومنها كتاب 
  .وهذا املؤلف معاصر له، على روايات فصل اخلطاب واحده واحدة، ونظر فيها واحدا واحدا

رد عليه فقد ، للشيخ البالغي الذي هو معاصر للشيخ النوري )سري القرآنآالء الرمحن يف تف(كتاب ومنها 
  .بشدة

، )الذريعة إىل تصانيف الشيعة(يف كتاب ، الشيخ آقا بزرك الطهراين تلميذ احملدث املريزا النوريوقد ذكر 
يكن معتقـدا  على أن املريزا النوري مل يكن معتقدا مبضامني هذه الروايات، ومل ، )فصل اخلطاب(حتت عنوان 

   .بأحوال أستاذه وبأقوالهمع علمه ، وحمرفا بكون القرآن ناقصا
قول و، ال قول الطائفة، فهو قوله، لو سلمنا أن الشيخ النوري يعتقد بنقصان القرآنفإنا ، زيادة على هذا

  .الواحد ال ينسب إىل الطائفة
ثبات التحريف، ويغفلون عن اجلمـوع  يف إ رأي واحد أو اثننيزيادة على هذا كله ملاذا يرجع هؤالء إىل 

  .الكثرية اليت تنفيه، وتشتد يف نفيه
إن قومنا ال يكتفون بالكالم النظري، بل هم ينشرون يف كتبهم، ويف مواقعهم، وبكل ما لديهم من : قلت

  .وسائل اإلعالم سورتني من سور القرآن يتصورون أن الشيعة يقولون بقرآنيتهما
  .الوالية والنورينسورتا تقصد : ابتسم، وقال

  .وإن مسحت يل سأقرأمها عليك لترى مبلغ صدقي ..أجل: قلت
  وحتفظهما أيضا؟: قال

  .كيف ال أحفظهما، ومها سالح من أسلحتنا احلادة اليت نشهرها لالستدالل على حتريف القرآن: قلت
  .فاقرأمها علي، لترى من خالل قراءما الفرق العظيم بينهما، وبني القرآن: قال
أنزلنامها يتلوان عليكم آيايت وحيذرانكم عـذاب يـوم    ،منوا بالنورينآيا أيها الذين آمنوا  (:خذت أقرأأ
والذين  .إن الذي يوفون ورسوله يف آيات هلم جنات نعيم .نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم .عظيم

ظلموا أنفسهم وعصوا  .فون يف اجلحيمكفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم و ما عاهدهم الرسول عليه يقذ
إن اهللا الذي نور السموات واألرض مبا شاء واصطفى من املالئكـة  . الوصي الرسول أولئك يسقون من محيم

قد مكر الذين من قبلـهم  . يفعل اهللا ما يشاء ال إله إال هو الرمحن الرحيم. وجعل من املؤمنني أولئك يف خلقه
                                                

  .٦٤/صيانة القرآن من التحريف)١(
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إن اهللا قد أهلك عادا ومثودا مبا كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فال . شديد أليم برسلهم فأخذهم مبكرهم إن أخذي
ليكون لكم آيتـه وإن أكثـركم    .وفرعون مبا طغى على موسى وأخيه هارون أغرقته ومن تبعه أمجعني. تتقون

علـيم   إن اهللا جيمعهم يف يوم احلشر فال يستطيعون اجلواب حني يسألون إن اجلحيم مأواهم وإن اهللا .فاسقون
مثـل   .قد خسر الذين كانوا عن آيايت وحكمي معرضون .يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعلمون .حكيم

وإنا لنوفيـه   .إن اهللا لذو مغفرة وأجرعظيم وإن عليا من املتقني. الذين يوفون بعهدك إين جزيتهم جنات النعيم
فإنه وذريته لصابرون وإن عدوهم إمام  .أمجعنيوكرمناه على أهلك . وما حنن عن ظلمه بغافلني .حقه يوم الدين

قل للذين كفروا بعدما آمنوا أطلبتم زينة احلياة الدنيا واستعجلتم ا ونسيتم ما وعـدكم اهللا رسـوله    .ارمني
يا أيها الرسول قد أنزلنا إليك آيـات   .ونقضتم العهود من بعد توكيدها وقد ضربنا لكم األمثال لعلكم تدون

يف  .إنا هلم حمضـرون  .فأعرض عنهم إم معرضون .ا من يتوفاه مؤمنا ومن يتواله من بعدك يظهرونبينات فيه
فسبح باسم ربك وكـن مـن    .إن هلم يف جهنم مقاما عنه ال يعدلون .يوم ال يغين عنهم شيئا وال هم يرمحون

منهم القردة واخلنـازير   فجعلنا .ولقد أرسلنا موسى وهارون مبا استخلف فبغوا هارون فصرب مجيل .الساجدين
وجعلنا  .ولقد آتينا بك احلكم كالذين من قبلك من املرسلني.فاصرب فسوف يبصرون .ولعناهم إىل يوم يبعثون

ومن يتوىل عن أمري فإين مرجعة فليتمتعوا بكفرهم قليال فـال تسـأل عـن     .لك منهم وصيا لعلهم يرجعون
إن عليـا قانتـا    .ق الذين آمنوا عهدا فخذ وكن من الشاكرينيا أيها الرسول قد جعلنا لكم يف أعنا. الناكثني

سـيجعل   .قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعـذايب يعلمـون   .بالليل ساجدا حيذر اآلخرة ويرجو ثواب ربه
وإم ألمرنا ال خيلفون فعليهم مين  .إنا بشرناك بذريته الصاحلني .األغالل يف أعناقهم وهم على أعماهلم يندمون

 .وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك غضيب إم قوم سوء خاسرين .رمحة أحياء وأمواتا ويوم يبعثونصلوات و
  )وعلي الذين سلكوا مسلكهم مين رمحة وهم يف الفرقان آمنون واحلمد هللا رب العاملني

نكم إىل الصـراط  يا أيها الذين آمنوا آمنوا  بالنيب والويل اللذين بعثنامها يهديا (:أما السورة الثانية، فهي
والذين إذا . إن الذين يوفون بعهد اهللا هلم جنات النعيم. نيب وويل بعضهما من بعض وأنا العليم اخلبري. املستقيم

أين الظاملون : إن هلم يف جهنم مقاماً عظيماً إذا نودي هلم يوم القيامة. تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبون
م املرسلني إال عين وما كان اهللا ليظهرهم إىل أجل قريب وسبح حبمـد ربـك،   ما خلفته. املكذبون للمرسلني
   ) تعاىل اهللا عما يقولون ويفترون وعلي من الشاهدين
إن العجز يلوح يف ألفاظـه   ..هل تعترب هذا النظم الغريب، وهذا األسلوب الركيك قرآنا: ابتسم، وقال

  ؟ !..وتركيبه ويف كل كلماته
  .ركاكة ألفاظه، بل يهمنا أنه قيل بقرآنيتهحنن ال يهمنا : قلت
وأنا  ..العارية من الدليلال ميلك غري جمرد الدعوى إن ذاكر هذه النصوص وغريها  ..ومن قال ذلك: قال

  .ضعيفاًكان إسنادا ولو  ..هلذه النصوص اواحد ايذكر إسنادأحتدى من أتى ذا أن 
هل ترى أن املسلمني سيظلون على هـذا  : أجبينولكن  ..كما صدقتك يف غريه ..صدقتك يف هذا: قلت

ويأيت من يدس فيه بعد ذلك ما  ..أال ميكن أن جترفهم التيارات احلديثة، فيغفلون عن كتام ..؟االهتمام بكتام
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  يشاء؟
  .األزمات يف حفظ القرآن ناحية مهمة جديرة باالهتمام قد وجدت من خالل استقرائي لتأثريل: قال

  ما هي؟: قلت
لقد وجدت أنه كلما تضاءل اهتمام املسلمني بكتام من الناحية التنفيذية لتعاليمه، كلمـا اشـتد    :قال

 ..نعم حنن قصرنا يف كتابنا: وكأم يقولون يف نفوسهم ..حرصهم عليه من ناحية احملافظة على حروفه وكلماته
  .جيال التالية بركات هذا الكتاباألولكن مع ذلك لن حنرم 

   ..فسترى العجب العجاب ..عدة على عصرناطبق هذه القا
حىت غري املسلم حيافظ على القرآن  ..ةيف كل مرتل ومكتب وسيار ..يف كل مكانإنك ترى القرآن اآلن 

   ..وحيمله
بشـكل  ..يفكر يف أن يكتب القرآن يف صفحة واحدةلقد ذكرتين برجل من أهل بلدي من أملانيا : قلت

  .مجيل
جيعـل  إن هناك شيئا عجيبا يف هذا الكتاب  ..ذلك مع الكتب األخرىيفعل  ولكنه مل يفكر يف أن: قال

  .نيقأيطاليا تتفننان يف طباعة املصحف بشكل مجيل إدولة كاليابان و
إن القرآن يقرأ اآلن يف كثري من حمطات العامل التلفزيونية واإلذاعية، وهو يترجم لكل اللغات، وهو يوضع 

  .وال يكاد يوجد يف الدنيا من جيهله ..يف أمجل الربامج وأحلى احللل
إنه لوال أن اهللا أراد ان حيفظ كالمه ما قيض له كل هذه اجليوش ايشـة   ..إين ال أجهلهف ..أما سر ذلك

  .لتحميه
  .فتوىل حفظه بنفسه ..لقد رأى اهللا تقصري عباده يف حفظ كالمه

***  
ه متاما، حبيث يستحيل التفريـق  ه، كان يشبما وصلنا إىل هذا املوضع من حديثنا حىت دخل رجل املكتبة 

  .همابين
مـا الـذي   :  مكانه، وقد بدا عليه بعض الوجل، قلتملا رآه صاحيب أعاد الكتاب الذي كان حيمله إىل 
  من هذا الداخل الذي يشبهك متاما؟ ..حصل؟

ليـتين   ..حممدهذا هو احلجاب األكرب الذي حيول بيين وبني التمتع بأشعة مشس  ..هذا أخي التوأم: قال
  .أنتهي منه يف يوم من األيام

  فكيف تريد أن تقتل أخاك؟ ..لقد كنت أحسبك عاقال ..ما تقول يا رجل: قلت
  .والذي حيول بيين وبني احلقائق ..أريد إاء جدله وهلوه ولغوه وحرصه وكربه ..مل أقصد هذا ..ال: قال

  فكيف تقتل هذه األدواء فيه؟: قلت
وسـيأتيك اليـوم    ..ولن أقعد دون ذلك ..أسلحة كثرية وعلوم كثرية ومهم عظيمةذلك حيتاج إىل : قال

  .وانتصار روحي على طيين ..وانتصار عقلي على نفسي ..الذي تسمع فيه بانتصار حقي على باطلي
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  .مث انصرف إىل أخيه ليبتسم يف وجهه، وجيلس معه ..قال ذلك
  .ن النور اهتديت به بعد ذلك إىل أشعة حممدوببصيص جديد م ..أما أنا فقد انصرفت حبرية جديدة

من الكتاب املقدس قـد مت طبعهـا    مالزميف ذلك املساء عندما عدت إىل بييت وجدت أخي التوأم حيمل 
لقد قمنا يف هذه الطبعة بإجناز ضخم، سيكون له تـأثريه   ..انظر: وقالوالسرور يبدو على وجهه، ذلك اليوم، 

  .الكبري يف نصرة احلقيقة
  هل نقحت الكتاب املقدس؟ :قلت
وسترتفع بسببه درجاتنا يف سـلم   ..إنه إجناز ضخم سيسر به قومنا كثريا ..تستطيع أن تقول ذلك: قال

  .الطريق إىل كرسي البابا
  ما فعلت بالكتاب املقدس؟: قلت
  .حذفت قوسني كانا جيثمان عليه كما جتثم العلل على القلوب أينشيئا سوى مل أفعل : قال

  . الكتاب املقدس أقواس؟أيف: قلت
  .وقد نلت شرف حذف قوسني منهما ..هناك أقواس أضيفت لتمهد حلذفها: قال

  ما الذي تقصد؟: قلت
امسع ما تقول النسخة العربية  ..٧يوحنا االوىل االصحاح اخلامس العدد انظر هذا النص من رسالة : قال
   ) لكلمة والروح القدس وهؤالء الثالثة هم واحدن الذين يشهدون يف السماء هم ثالثة اآلب واإف (:احلديثة

ىف السماء االب والكلمة والروح القدس ( لقد وضعت اجلملة ..نظرت، فرأيت النص موضوعا بني قوسني
  .بني قوسني) وهؤالء الثالثة هم واحد

  أنت ترى أن هذه اجلملة قد وضعت بني قوسني؟: قال
ما يوضع بني القوسني غـري موجـود   أول الكتاب إىل أن  رأيتها، وقد علمت أم نبهوا يف ..أجل: قلت

  .صلباأل
  .أصالالنص القوسني ليصبح لقد نزعت  ..فقد قمت أنا وأنت ذا اإلجناز الضخم: قال

  أال تعترب ذلك حتريفا؟: قلت
  .وال ميكن أن أتقدس إن مل أفعله ..لقد فعله القديسون من قبلي: قال

  .كان ما مسعته منه أخطر بكثري من كل ما مسعته من صاحيبوقد  ..تركته، وانصرفت إىل فراشي
ويف فراشي مددت يدي إىل حمفظيت ألستخرج بعض ما أحتاجه منها، فامتدت يدي إىل الورقة اليت سلمها 

   ..يل صاحبك، فعدت أقرأ فيها
لدنيا غري لقد أيقنت حينها أن هذا السور األول من أسوار الكلمات املقدسة مل يتحقق به أي كتاب يف ا

  .القرآن الكرمي
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  ثانيا ـ الربانية
أرسلين أخي إىل مترجم خبري باللغات األصلية اليت كتب ا الكتاب املقدس، باإلضـافة   ..الثاينيف اليوم 

  .إىل ما وهبه اهللا من مقدرة بالغية تتيح له تقريب البعيد، وحتسني الذميم، وتقديس املدنس
رمجة الكتاب املقدس باإلضافة إىل كتبنا الدينية إىل لغة أدبية رفيعـة  وكان ألخي مشروع كبري يف إعادة ت

فالعرب ـ كما عرف أخي، أو كما أوحي له ـ أمة ال تستفزها املعـاين، بـل      ..يفهمها العرب، ويتذوقوا
  .تستفزها األلفاظ، وال تسحرها احلقيقة، بل يسحرها البيان

  .عرب إال جبمال بيانه، وتناسق ألفاظه، وصورة نظمهصطاد قلوب الاولذلك كان يتصور أن القرآن ما 
وقد أوحي إيل كما أوحي إليه أن أزين هلذا املترجم أن يضع الكتاب املقدس يف حلة تشبه حلة القرآن أو 

  .تدانيه، ليجذب مجال أسلوبه ما عجز أن يفعله مبعانيه
منفردة عن النـاس، وقـد احتـل    ن يف ضاحية املدينة، ويف ربوة كذهبت إىل هذا املترجم الذي كان يس

  .فهو يطل على املدينة مجيعا، ويف نفس الوقت ينعزل عنها مجيعا ..مسكنه موقعا ممتازا مل أر مثله
مال والتناسق، فاستقبلين حجاب بيته بالترحيب اجلاقتربت من البيت الذي كانت حتيط به حديقة يف غاية 

  .ذلك كانوا يفتشوين كما تفتش الشرطة ارمني وجوههم، ومع منكانت االبتسامة تشرق  ..والتفتيش
  .طلبت من أحدهم أن خيرب هذا املترجم بوجودي، فقد عقد أخي يل ميعادا معه ..بعد أن مررت عليهم

   ..أوصلين إىل دار الضيافة، وهناك بقيت أنتظر صاحيب كما تنتظر الرعية وزراءها
  .أهال بامللك املتربع على عرشه: بعد فترة مل تكن وجيزة جاءين صاحيب، فقلت مازحا

  .كلنا وكلهم عبيد ..ليس هناك ملك غريه: ابتسم، وقال
  .لقد جعلت من قصرك هذا قصرا ملكيا: قلت
  .حىت ال حيتقرين امللوك الذي استعبدوا الرعايا، أو استعبدم الرعايا: قال

ل أمر مهم أرجـو أن ال  جئتك ألج: قلتفمل أفهم ما كان يقصد، بل دخلت معه مباشرة يف املوضوع، 
  .تردين خائبا
  .وأرجو أن ال ترد نفسك خائبا: قال

  كيف أرد نفسي خائبا؟: قلت
  .إذا طلبت ما ال ميكن ترد نفسك خائبا: قال

ألست مترمجا أديبا تنجذب الكلمات  ..هو يصب يف صميم اختصاصك ..بل هو ممكن سهل ..ال: قلت
  غناطيس؟كما ينجذب احلديد إىل امل إىل قلمه ولسانه

وهي تبحث يف قـاموس عقلـي عـن     ،وال يدرون املعاناة اليت تعانيها روحي ..هم يقولون ذلك: قال
  .الكلمات

  ا ميكن أن توظف فيه تلك املعاناة؟أتعلم خري م: قلت
ليـة ال أحـب   اأنا صـاحب مهـة ع   ..فال خري يف جهد يذهب إىل خري، ويترك ما فوقه ..أنبئين: قال
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  .لمايت أن تقع على السفاسفالسفاسف، وال أحب لك
  .لقد تركت مترمجي الروايات وجئتك أنت الحترامك للكلمات ..ولذلك جئتك: قلت
  .لقد صدقت يف حبثك، فأوصلك الذي يوصل الصادقني: قال

وال شك أنك تعلم باملشروع الذي يزمـع أخـي    ..وأين زائر ببلدكم ..أنت تعرف أين رجل دين: قلت
  .بعد تقليب النظر ـ غريك يصلح لهومل جيد ـ  ..على تنفيذه

وهو يضع بني يديك ما تشاء من أموال، وما تشاء من مراجع، لتخرج لنا نسخة عربيـة مـن الكتـاب    
  .املقدس ال تقل مجاال عن القرآن الذي انصرف املسلمون جبماله عن حقيقته
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  ـ مصادر القرآن الكرمي ١
  هل تعرف حقيقة القرآن؟: قال

أنا أقول فيه ما تقول أنت، وما يقول فيه كل مسـيحي  : فاجأين ذا السؤال، قلتمل أجد ما أقول، فقد 
   ..صادق خملص

  وما يقول املسيحي الصادق املخلص؟: قال
ليؤسس دينا من مصادر  ..استغل فيه حممد ما أويت من بيان ..هو نسخة مشوهة من الكتاب املقدس: قلت
  .ال ميلكها
ا سألتين أن أزيح عنك هذه الشبهة، فال ميكنين أن أرى احلقائق تشوه امسح يل قبل أن أجيبك إىل م: قال

  .إن الكلمات اليت ال تغري على احلقائق كلمات منافقة ال صادقة ..ادون أن أذب عنه
مل أكن أتصور أن يتحدث معي هذا املترجم ذا األسلوب، ولكين مع ذلك شـعرت بسـرور ال أدري   

  .د ودين حممد وقرآن حممد متأل صدري انشراحالقد كانت األحاديث عن حمم ..سببه
ـ   كلي آذان صاغية، فما أحلى احلقيقة املقدسة من  ..قل ما تشاء :قلت ـ بابتسامة متأل أسارير وجهي 

  .الشبهات
  .أنت ترمي القرآن بأنه نسخة مشوهة من الكتاب املقدس: قال

  .هكذا يقول كل مسيحي صادق خملص: قلت
 ..يعميه إخالصه عن احلقائق، فال يرى إال ما حيـب أن يـراه   ..حي خملصقد يقول هذا كل مسي: قال

فالصدق يقتضي البحث املوضوعي ارد، وهو ما قد يرضـي   ..ولكن هذا لن يقوله أبدا أي مسيحي صادق
  .اإلخالص، وما قد يسخطه

  .تعين االستسالم ألحكام العقل: قلت
  .ررنا من الشهوات والشبهاتفاحلق هو الذي حي ..االستسالم ألحكام احلق: قال

  .فأنت ال تقول إذن مبا أقول: قلت
  .ما كان يل أن أقول إال ما هداين إليه احلق: قال
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  حقائق القرآن
لَقَد خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهمـا  و :أتعرف من أين جاء حممد ذه اآلية: سكت قليال، مث قال

  )٣٨:ق)وما مسنا من لُغوبٍفي ستة أَيامٍ 
ألنه يف ستة أيام صنع الرب (:فقد جاء فيه ..مما ورد يف الكتاب املقدس: ت إىل اإلجابة من غري حتقيقرباد

  ).١٧: ٣١خروج( )ويف اليوم السابع استراح وتنفس  ،السماء واألرض
  هل ترى النصان متفقان؟: قال 

  .خلق السموات واألرض مت يف ستة أيام فكال النصني ينص على أن ..أجل: قلت
وهل تريد من القرآن أن يذكر عشرة أيام أو عشرين يوما حىت يتجنب رميه باالستمداد من الكتاب : قال

  ؟ !املقدس
  .فاتفاقه مع الكتاب املقدس دليل على استمداده منه ..أجل: قلت
اب مسروق، ألن هناك من سبقه إىل فهل نزعم أنه كت ..أرأيت لو أن كاتبا ذكر أن األرض كروية: قال

  ؟ !ذكر كروية األرض
  .فكروية األرض حقيقة ال شك فيها ..ال: قلت
بل اعتربها من احلـق   ..حقيقة ال شك فيهايف ستة أيام وقد اعترب القرآن خلق السموات واألرض : قال

  .فلذلك اتفق معه فيها ..الذي ورد يف الكتاب املقدس
ولو باملخالفة اليت تدل حبد ذاا على أا دف إىل إبراز الذات، ال إىل ، ن ذاتيتهأم أنك تريد أن يربز القرآ

  إبراز احلقيقة؟
  هل ترامها متوافقان؟ ..تأمل النصني جيدا: صمت، فقال

  .ال شك يف ذلك :قلت ـ من غري نظر ـ
وأرجو أن تنسـى   ..سأقرأ عليك اآلية من جديد ..أنت حجب بلفظ الستة عن مجيع اآلية القرآنية: قال

  )الستة(كلمة 
  هل اكتشفت الفرق؟: أعاد قراءة اآلية، وقال

لقد ذكر القرآن أن اهللا خلق السموات واألرض من دون أن ميسه أي تعب، بينمـا ذكـر    ..أجل: قلت
  .الكتاب املقدس أن اهللا استراح وتنفس يف اليوم السابع

  ، أم الطرح التورايت؟هل هو الطرح القرآين ..فأيهما يتوافق مع العقل؟: قال
يعلم أن اهللا أعلى وأعظم من أن يصيبه التعب، وأنه  ..وكل مسيحي صادق ..أنت: مل أدر مبا أجيبه، فقال

  .  ١اهللا هو القدوس الذي ال تصيبه األعراض اليت تصيبنا ..أعلى وأعظم من أن حيتاج إىل الراحة
  .ويف الكتاب املقدس ما يدل على هذا ..أجل: قلت

                                                
  .من هذه السلسلة) اهللا ( انظر رسالة ) ١(
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بل ذكر هذه املسألة ليصحح ـا خطـأ    ..القرآن إذن مل يستمد من الكتاب املقدس هذه املسألةف: قال
  .الكتاب املقدس

  كيف عرفت أنه مل يستمد؟: قلت
لو وقفت أمام خبري يف الفلك، وذكرت حقيقة فلكية تعرفهـا، فوافقـك يف    ..سأضرب لك مثاال: قال

  احلقيقة األوىل؟ د منكهل ترى أنه استم ..بعضها، وصحح لك اآلخر
بل إن يف تصحيحه خلطئي دليل على أن تلك احلقيقة كانت  ..فكيف يستمد مين ..هو خبري ..ال: قلت

  .بديهية عنده، وأنه يعرفها على حقيقتها، خبالف معرفيت السطحية
  .فهكذا النصوص اليت يظهر من القرآن أا تتفق مع الكتاب املقدس: قال

  أهي ال تتفق؟: قلت
   ..وال تتفق ..تتفق هي: قال

  .مل أفهم: قلت
لقد رأى القرآن أن الكتاب املقدس هو كتاب أمة عظيمة من الناس، ومبا أنه كتاب هداية للنـاس  : قال

  .مجيعا، فقد رأى أن يذكر ما يف هذا الكتاب من الصواب واخلطأ، واحلق والضالل
  فلم مل يأت باجلديد ارد؟: قلت
ألست ترى أن كل األنبياء الذين جاءوا بعد موسـى مل   ..وأتى باإلصالح ..هو أتى باجلديد ارد: قال

  .وأم مجيعا اكتفوا برسالة موسى ..ينقضوا الناموس؟
  .حىت املسيح روي عنه ذلك ..أجل: قلت
  .وال تتهمون مجيع األنبياء ..فلماذا تتهمون حممدا أنه لص على الكتاب املقدس: قال

  .هو مل يكن إسرائيليا: قلت
  وهل اهللا عنصري هلذه الدرجة حبيث ال خيتار إال إسرائيليا؟: قال

لقد ورد يف القرآن تصحيح أوهام املشركني كما ورد تصحيحه ألوهام أهل الكتاب كما : صمت، فقال
  .ورد تصحيحه لألوهام الكثرية اليت تعشش يف عقول البشرية

ملقدس ومن القرآن، لترى كيـف صـحح   سأذكر لك أمثلة من الكتاب ا ..نعم أنت ال يعنيك إال دينك
   ..القرآن األوهام

أَولَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السماوات والْأَرض كَانتا رتقاً فَفَتقْناهما وجعلْنا  :ال شك أنك تعرف هذه اآلية
  )٣٠:االنبياء(من الْماِء كُلَّ شيٍء حي أَفَال يؤمنونَ

 .يف البدء خلـق اهللا السـموات واالرض   (:وهي مستمدة مما ورد يف أول الكتاب املقدس ..أجل: قلت
وقال اهللا ليكن نور فكان  .وكانت االرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح اهللا يرف على وجه املياه

وكـان  .ارا والظلمة دعاها ليالودعا اهللا النور  .وفصل اهللا بني النور والظلمة.ى اهللا النور انه حسنأور .نور
 )ولـيكن فاصـال بـني ميـاه وميـاه     .وقال اهللا ليكن جلد يف وسط امليـاه   مساء وكان صباح يوما واحدا
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  )٨-١/١:تكوين(
القرآن يعرب عن احلقائق بشكل قوانني شاملة ال ميكـن   ..أال ترى أن هناك فرقا عظيما بني التعبريين: قال
وهو يذكر  ..١ات واألرض كانت جمتمعة، مث تفرقت، وهو نفس ما يقول العلمهو يذكر أن السمو ..أن ختترق

   ..وهو نفس ما يقول العلم ..أن املاء هو مادة أساسية للحياة يف مجيع األشياء
هي أقرب إىل تعبري العجائز منها  ..ولكنها تعرب عنها بطريقة خرافية ..بينما التوراة قد تضم نفس احلقائق

  .إىل تعبري اهللا
  به كثري من الناس؟قد ال تشعر به، وقد ال يشعر  ..أال تالحظ فرقا أساسيا: سكت قليال، مث قال

  ما هو؟: قلت
 .وفصل اهللا بني النور والظلمة.ى اهللا النور انه حسنأور (:فهي تقول ..يف التوراة جند حديث غائب: قال

   فَفَتقْناهما وجعلْنا :آنبينما يقول القر ..) ودعا اهللا النور ارا والظلمة دعاها ليال
ولكـن   ..إنه كالم عظيم تنهد له اجلبـال  ..أال تعلم أنه ال ميكن لبشر أن ينسب لنفسه مثل هذا الكالم

  :منسوبا إىل اهللا بنون التعظيم) خلق(امسع فقط بعض ما ورد من مادة  ..القرآن ميتلئ به
 لْصص نانَ مسنا الْألَقْنخ لَقَدووننسم أمح نالٍ م)٢٦:احلجر(  
        ـفْحـفَحِ الصـةٌ فَاصيةَ لَآتـاعإِنَّ السو قـا إِلَّـا بِـالْحمهنيـا بمو ضالْأَرو اتاوما السلَقْنا خمو 
 )٨٥:احلجر(الْجميلَ
 الْبو ري الْبف ماهلْنمحو منِي آدا بنمكَر لَقَدا ولَقْنخ نمريٍ ملَى كَثع ماهلْنفَضو اتبالطَّي نم ماهقْنزررِ وح
 )٧٠:االسراء(تفْضيالً
  بِنيا العمهنيا بمو ضالْأَراَء وما السلَقْنا خمو)١٦:االنبياء(  
 َلا الْعلَقْنلَقَةً فَخطْفَةَ عا النلَقْنخ لْقاً ثُمخ اهأْنشأَن ماً ثُملَح ظَاما الْعنوظَاماً فَكَسةَ عغضا الْملَقْنةً فَخغضقَةَ م

نيقالالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت رآخ)١٤:املؤمنون(  
 نيللْقِ غَافنِ الْخا عا كُنمو قائطَر عبس قَكُما فَولَقْنخ لَقَدو)١٧:املؤمنون(  
 ًرياكَث ياسأَناماً وعا أَنلَقْنا خمم هيقسنتاً ويةً ملْدب بِه يِيحنل)٤٩:الفرقان(  
 َكُونالا ملَه ماماً فَهعا أَنيندأَي لَتما عمم ما لَهلَقْنا خا أَنوري لَمأَو)ـس٧١:ي(  
 ِهفْتتنيٍ الزِبٍفَاسط نم ماهلَقْنا خا إِنلَقْنخ نم لْقاً أَمخ دأَش مأَه م )١١:الصافات(  
 َونداهش مهاثاً وكَةَ إِنالئا الْملَقْنخ أَم)١٥٠:الصافات(  
 َّال ظَن كالً ذَلاطا بمهنيا بمو ضالْأَراَء وما السلَقْنا خمو      ـنوا مكَفَـر ينلَّـذـلٌ ليوا فَوكَفَـر ينذ

  )٢٧:ص)النارِ
      ـ ـا أُنموا عكَفَـر ينالَّـذو ىـمسلٍ مأَجو قا إِلَّا بِالْحمهنيا بمو ضالْأَرو اتاوما السلَقْنا خوا مرذ
  )٣:االحقاف(معرِضونَ

                                                
 .من هذه السلسلة) معجزات علمية(انظر التفاصيل املرتبطة ذا يف رسالة ) ١(



 ١٣٩

 اسنا الْألَقْنخ لَقَدورِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر نحنو هفْسن بِه وِسسوا تم لَمعننَ و)١٦:ق(  
َونذَكَّرت لَّكُمنِ لَعيجوا زلَقْنٍء خيكُلِّ ش نمو)٤٩:الذريات(  
 ْلعفَج يهلتباجٍ نشأَم طْفَةن نانَ مسنا الْألَقْنا خرياًإِنصيعاً بمس اهن)٢:االنسان(  
 دي كَبانَ فسنا الْألَقْنخ لَقَد)٤:البلد(  
 ٍقْوِمينِ تسي أَحانَ فسنا الْألَقْنخ لَقَد)٤:التني(  

 ..ال ميكن لبشر أن ينسب لنفسه هذه القدرات ..هذه جمرد أمثلة عن كلمة واحدة: سكت قليال، مث قال
وبنينا  :، أو أن يقول)٤٧:الذريات(والسماَء بنيناها بِأَيد وإِنا لَموسعونَ :حممدا ميكن أن يقولأتتصور أن 

  )١٢:النبأ(فَوقَكُم سبعاً شداداً
علَى سواٍء وإِنْ فَإِنْ تولَّوا فَقُلْ آذَنتكُم  يف نفس الوقت الذي يدعوه القرآن إىل غاية التواضع واملذلة هللا، 

قُلْ ما كُنت بِدعاً من الرسلِ وما أَدرِي ما يفْعلُ بِي وال   ..)١٠٩:االنبياء(أَدرِي أَقَرِيب أَم بعيد ما توعدونَ
بِنيم يرذا إِلَّا نا أَنمو ى إِلَيوحا يإِلَّا م بِعإِنْ أَت بِكُم)٩:االحقاف(..     ونَ أَمـدوعـا تم رِي أَقَرِيبقُلْ إِنْ أَد

قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد فَمـن كَـانَ     ..)٢٥:اجلـن(يجعلُ لَه ربي أَمداً
  )١١٠:الكهف(يشرِك بِعبادة ربه أَحداً يرجوا لقَاَء ربه فَلْيعملْ عمالً صالحاً وال

  .لنترك هذا املثال، ولنأت مبثال آخر يصحح فيه القرآن ما ورد يف كتبنا: سكت قليال، مث قال
فهل وافق القرآن  ..)١:٢٦تكوين(  )وقال اهللا نعمل االنسان على صورتنا كشبهنا (:لقد ورد يف كتابنا

  التوراة على هذا؟
  .لقد ورد يف القرآن ما يدل على خمالفة اهللا خللقه، وأنه ال يشبهه شيء ..ال: قلت
لَم يلـد   :وفيه ..)١١ :الشورى(لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع البصري  :لقد ورد فيه ..أجل: قال

 دكُفُواً أَح كُن لَّهي لَمو ولَدي لَمو)٤ :اإلخالص(  
 (:وورد فيـه  ..)٢٣: ٤٤مزامري ()استيقظ ملاذا تتغاىف يا رب؟ (:لقد ورد يف كتبنا: قال سكت قليال، مث

  فهل يف القرآن ما يوافق هذا؟ ..)٧٨:٦٥مزمور(  )فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من اخلمر
الْقَيوم ال تأْخـذُه   اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو الْحي :فقد ورد فيه ..لقد نص القرآن على خالف هذا ..ال: قلت

م ما بين أَيـديهِم ومـا   سنةٌ وال نوم لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه يعلَ
ساَء وا شإِلَّا بِم هلْمع نٍء مييطُونَ بِشحال يو ملْفَهخ  ـوها ومفْظُهح هودؤال يو ضالْأَرو اتاومالس هيسكُر ع

يمظالْع يلالْع )٢٥٥:البقرة(  
، فهل يف القـرآن مـا   )٢: ١حبقوق ()يا رب حىت مىت أدعو وأنت ال تسمع؟ (:لقد ورد يف كتبنا: قال

  يوافق هذا؟
وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت  :لقد ورد فيه ..طلقلقد ورد فيه اإلخبار عن مساع اهللا امل ..ال: قلت

يملالْع يعمالس تأَن كا إِننلْ مقَبا تنبيلُ راعمإِسو)وفيه)١٢٧:البقرة ،:    ـيإِن بانَ رـرمع أَترام إِذْ قَالَت
حطْنِي مي با فم لَك تذَرنيملالْع يعمالس تأَن كي إِننلْ مقَبراً فَتر)وفيه)٣٥:آل عمران ،:    ـاعد ـكالنه



 ١٤٠

ال يحب اللَّـه   :، وفيه)٣٨:آل عمران(زكَرِيا ربه قَالَ رب هب لي من لَدنك ذُريةً طَيبةً إِنك سميع الدعاِء
وإِنْ تجهر بِالْقَولِ فَإِنـه   :، وفيه)١٤٨:النساء(السوِء من الْقَولِ إِلَّا من ظُلم وكَانَ اللَّه سميعاً عليماًالْجهر بِ

لَى اللَّـه واللَّـه   قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تجادلُك في زوجِها وتشتكي إِ :، وفيه)٧:طـه(يعلَم السر وأَخفَى
ريصب يعمس ا إِنَّ اللَّهكُمراوحت عمسي)ادلةوفيه)١:ا ،:   ـنحنو ريفَق قَالُوا إِنَّ اللَّه ينلَ الَّذقَو اللَّه عمس لَقَد

نو قرِ حياَء بِغبِيالْأَن ملَهقَتا قَالُوا وم بكْتناُء سرِيقِأَغْنِيالْح ذَابقُولُ ذُوقُوا ع)١٨١:آل عمران(  
ىل إهـل   (:، وفيها)١:١٢زكريا(يا رب اجلنود اىل مىت أنت ال ترحم أورشليم  (:لقد ورد يف كتبنا: قال

الدهور يرفض الرب وال يعود للرضا بعد؟ هل انتهت اىل األبد رمحته؟ هل نسي اهللا رأفـة أو نقـص برجـزه    
فهل يف القرآن ما يتفـق   ..)١٨: ٣مراثي ( )بادت ثقيت ورجائي من الرب  (:وفيها ،)٧: ٧٧مزمور ()مرامحه

  مع هذا؟
بسـم اهللا    ..بل إن أول سورة منه تبدأ بالرمحة اإلهلية ..القرآن ميتلئ بذكر رمحة اهللا بعباده ..ال: قلت

  )الفاحتة()٣(رحيمِ الرحمنِ ال) ٢(الْحمد للَّه رب الْعالَمني ) ١(الرمحن الرحيم 
 فلم أجـد  ..لقد قارنت بني القرآن والكتاب املقدس يف هذا ..القرآن كله حديث عن الرمحة اإلهلية: قال

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم لَا تقْنطُوا من رحمة اللَّـه   :..يف مجيع كتبنا نصوصا كهذه النصوص
وإِلَهكُم إِلَه واحد ال إِلَه إِلَّا هو الرحمن   ..)٥٣ :الزمر(لَّه يغفر الذُّنوب جميعاً إِنه هو الْغفُور الرحيم إِنَّ ال

يمحالر)١٦٣:البقرة(..  فِْسهلَى نع بكَت لَّهضِ قُلْ لالْأَرو اتاومي السا فم نمةَ  قُلْ لمحالر)من : األنعام
من عمـلَ   وإِذَا جاَءك الَّذين يؤمنونَ بِآياتنا فَقُلْ سالم علَيكُم كَتب ربكُم علَى نفِْسه الرحمةَ أَنه  ..)١٢اآلية

وربك الْغنِي ذُو الرحمة إِنْ   ..)٥٤:األنعام(فُور رحيممنكُم سوءاً بِجهالَة ثُم تاب من بعده وأَصلَح فَأَنه غَ
رِينمٍ آخقَو ةيذُر نم أَكُمشا أَناُء كَمشا يم كُمدعب نم فلختسيو كُمبذْهأْ يشي) ١٣٣:األنعـام(..    ْفَـإِن

وال تفِْسدوا فـي    ..)١٤٧:األنعام(سعة وال يرد بأْسه عنِ الْقَومِ الْمجرِمنيكَذَّبوك فَقُلْ ربكُم ذُو رحمة وا
ِسنِنيحالْم نم قَرِيب اللَّه تمحعاً إِنَّ رطَمفاً ووخ وهعادا وهالحإِص دعضِ بالْأَر)٥٦:ألعراف(  

ورحمتـي وسـعت كُـلَّ     :دنيا، فلن جتد آية كهذه اآليةبل يف مجيع كتب ال ..احبث يف مجيع كتبنا
  )١٥٦من اآلية: ألعراف(شيٍء

فهل  ..)١٦: ١٩ملوك٢(وانظر  ،افتح عينيك يا رب (:يف كتبنا املقدسة هذا النص: سكت قليال، مث قال
  يف القرآن ما يتفق معه؟

اللَّه يعلَم غَيب السماوات والْأَرضِ واللَّه بصري بِما  إِنَّ :ففيه ..القرآن خيرب عن بصر اهللا املطلق ..ال: قلت
فَاستقم كَما أُمرت ومن تاب معـك وال تطْغـوا إِنـه بِمـا تعملُـونَ       :، وفيه)١٨ :احلجرات(تعملُونَ 

ريصب)١١٢١:هود(  
قُلْ مـن رب السـماوات    :امسع إليه ..تحق أن يكون إهلابل أخرب القرآن أن من ال يبصر ال يس: قال

 هلْ يستوِي الْأَعمى والْبصري والْأَرضِ قُلِ اللَّه قُلْ أَفَاتخذْتم من دونِه أَولياَء ال يملكُونَ لأَنفُِسهِم نفْعاً وال ضراً قُلْ
وِي الظُّلُمتسلْ ته كُلِّأَم قالخ قُلِ اللَّه هِملَيع لْقالْخ هابشفَت هلْقلَقُوا كَخكَاَء خرش لَّهلُوا لعج أَم ورالنو ٍء اتيش 



 ١٤١

ارالْقَه داحالْو وهو)١٦:الرعد( 
  .هناك نصوص كثرية تدل على ذلك ..أجل: قلت
قلت يـا   (:، وفيها)٤٤: ٢٦الويني()وأنكث ميثاقي معهم  :قال الرب (:لقد ورد يف كتبنا املقدسة: قال

لكنك رفضت ورذلت، غضبت على مسيحك، نقضت عهد عبدك، جنست تاجه يف  )ال أنقض عهدي  (:رب
حىت مىت يا رب ختتىبء كل االختبـاء   ..رددت حد سيفه ومل تنصره يف القتال. فرحت مجيع أعدائه ..التراب

  )٨: ١٤ارميا ( )ال تنقض عهدك معنا  (:، وفيها)١٩: ٨٩مزمور(
  أيف القرآن مثل هذا؟

وقَالُوا لَن تمسنا  :لقد ورد يف القرآن وفاء اهللا بوعده، وعدم وقوع التبديل على كلماته، ففيه ..ال: قلت
خي داً فَلَنهع اللَّه دنع مذْتخةً قُلْ أَتوددعاماً مإِلَّا أَي ارـا ال       النم لَـى اللَّـهقُولُـونَ عت أَم هـدهع اللَّـه فل

آل (ربنا إِنك جامع الناسِ ليومٍ ال ريب فيـه إِنَّ اللَّـه ال يخلـف الْميعـاد    :، وفيه)٨٠:البقرة(تعلَمونَ
ويسـتعجِلُونك  ) )٣١مـن اآليـة  : الرعد(يخلف الْميعادحتى يأْتي وعد اللَّه إِنَّ اللَّه ال  :، وفيه)٩:عمران

وعد اللَّـه ال   :، وفيه)٤٧:احلج(بِالْعذَابِ ولَن يخلف اللَّه وعده وإِنَّ يوماً عند ربك كَأَلْف سنة مما تعدونَ
لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا وفي الْآخرة ( :، وفيه)٦:الروم(ناسِ ال يعلَمونَيخلف اللَّه وعده ولَكن أَكْثَر ال

يمظالْع زالْفَو وه كذَل اللَّه اتمكَليلَ لدبال ت)٦٤:يونس(  
: ٢٢صـمو ٢( ) مع الطاهر تكون طاهرا، ومع امللتوي تكون ملتويـاً  (:لقد ورد يف كتبنا املقدسة: قال

لألجنيب تقرض بربا، ولكن ألخيك ال تقرض بربا لكي يباركك الـرب   ..ال تقرض أخاك بربا (:، وفيها)٢٧
هـذا هـو    (:، وفيها)١٩: ٢٣تثنية () إهلك يف كلّ ما متتد إليه يدك يف األرض اليت أنت داخل إليها لتمتلكها

ألنه قد نودي بإبراء . ال يطالب صاحبه وال أخاه. هيربى كلّ صاحب دين يده مما أقرض صاحب: حكم اإلبراء
بطالب. للر(:، وفيها قول املسيح)١: ١٥تثنية ()األجنيب ت    حطْـريو ـنِنيالْب زبذَ خخؤابِ أَنْ يوالص نم سلَي

  )٢٦: ١٥متى ()لجِراِء الْكالَبِ 
  أيف القرآن مثل هذا؟

يا أَيها الَّذين آمنواْ كُونواْ قَوامني بِالْقسط شهداء للّه ولَو علَى أَنفُِسـكُم   :لقد ورد يف القرآن ..ال: قلت
 بِنياَألقْرنِ ويدالأَوِ الْو)وفيه)١٣٥ :النساء ،:  ًوباـعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و نم اكُملَقْنا خإِن اسا النها أَيي 

بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبو)١٣:احلجرات (  
، )١٦: ٣يوحنـا ()ألنه هكذا أحب اهللا العامل حىت أعطى ابنه مولوده الوحيـد  (:يف كتبنا املقدسة: قال

  )٧:٢مزمور()أنا اليوم ولدتك . أنت إبين: إين أعلن قرار الرب الذي قال يل: قال داود (:وفيها
  أيف القرآن مثل هذا؟ ..وفيها النصوص الكثرية مثل هذا

وقَالُوا اتخذَ اللَّه ولَداً سبحانه بلْ لَه ما  :بل ورد فيه ..لقد تشدد القرآن يف مثل هذه األلفاظ ..ال: قلت
بديع السموات واَألرضِ وإِذَا قَضى أَمراً فَإِنما يقُولُ لَـه كُـن   ) ١١٦(انِتونَ في السموات واَألرضِ كُلٌّ لَه قَ

بديع السموات واَألرضِ أَنى يكُونُ لَه ولَد ولَم تكُن لَه صاحبةٌ وخلَق كُـلَّ   :، وفيه)البقرة()١١٧(فَيكُونُ 



 ١٤٢

ذَلكُم اللَّه ربكُم ال إِلَه إِالَّ هو خالق كُلِّ شيٍء فَاعبدوه وهو علَى كُلِّ شيٍء ) ١٠١(شيٍء عليم شيٍء وهو بِكُلِّ 
وا قَـالُ  :، وفيـه )األنعام()١٠٣(ال تدرِكُه اَألبصار وهو يدرِك اَألبصار وهو اللَّطيف الْخبِري ) ١٠٢(وكيلٌ 

ان بِهذَا أَتقُولُونَ علَى اتخذَ اللَّه ولَداً سبحانه هو الْغنِي لَه ما في السموات وما في اَألرضِ إِنْ عندكُم من سلْطَ
داً ولَم يكُن لَه شرِيك في الْملْـك  وقُلْ الْحمد للَّه الَّذي لَم يتخذْ ولَ :، وفيه)٦٨:يونس( اللَّه ما ال تعلَمونَ

مـا  ) ٤(وينذر الَّذين قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَداً  :، وفيه)١١١:اإلسراء(ولَم يكُن لَه ولي من الذُّلِّ وكَبره تكْبِرياً 
خةً تمكَل تركَب هِمائال آلبلْمٍ وع نم بِه مباً لَهقُولُونَ إِالَّ كَذإِنْ ي هِماهأَفْو نم ج٥(ر()وفيه)الكهف ،:  كذَل

ما كَانَ للَّه أَنْ يتخذَ من ولَد سبحانه إِذَا قَضى أَمراً فَإِنمـا  ) ٣٤(عيسى ابن مريم قَولَ الْحق الَّذي فيه يمترونَ 
كُن قُولُ لَهكُونُ  ي٣٥(فَي ( يمقتساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع كُمبري وبر إِنَّ اللَّهو)٣٦()وفيه)مرمي ،:   قَـالُواو

خر الْجِبـالُ  تكَاد السموات يتفَطَّرنَ منه وتنشق اَألرض وت) ٨٩(لَقَد جِئْتم شيئاً إِداً ) ٨٨(اتخذَ الرحمن ولَداً 
إِنْ كُلُّ من فـي السـموات   ) ٩٢(وما ينبغي للرحمنِ أَنْ يتخذَ ولَداً ) ٩١(أَنْ دعوا للرحمنِ ولَداً ) ٩٠(هداً 

  )مرمي()٩٣(واَألرضِ إِالَّ آتي الرحمنِ عبداً 
وأنا لست أعرف ) أمحل بولد(كيف يكون هذا : للمالك قالت مرمي (:أيف الكتاب املقدس مثل هذا: قال

  ؟) وقوة العلي تظلّك. الروح القدس حيلّ عليك: رجال؟ فقال هلا املالك
قَالَت رب أَنى يكُونُ لي ولَد ولَم يمسسنِي بشر قَالَ كَذَلك  :لقد ورد يف القرآن قوله بدل ذلك: قلت

شا يم لُقخي كُونُاللّهكُن فَي قُولُ لَها يمراً فَإِنى أَماُء إِذَا قَض )٤٧ :آل عمران(  
ال  :حني متضون من أرض فرعـون : قال اهللا لبين اسرائيل (:لقد ورد يف كتبنا املقدسة هذه النصوص: قال

وبنـاتكم   وتضعوا علـى بنـيكم  . فضة وذهب وثياباً :بل تطلب كل امرأة من جارا أمتعة. متضوا فارغني
طلبوا من املصريني أمتعة : وفعل بنو اسرائيل حبسب قول موسى (:، وفيها)٢١: ٣خروج()فتسلبون املصريني 

  )٣٥: ١٢خروج()فضة وأمتعة ذهب وثيابا وأعطى الرب نعمة يف عيون املصريني فسلبوا املصريني
  ؟فهل يف القرآن مثل هذا

اْ فَاحشةً قَالُواْ وجدنا علَيها آباءنا واللّه أَمرنا بِها قُلْ إِنَّ اللّه الَ وإِذَا فَعلُو :لقد ورد يف القرآن ..ال: قلت
إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتاء  :، وفيه)٢٨ :األعراف(يأْمر بِالْفَحشاء أَتقُولُونَ علَى اللّه ما الَ تعلَمونَ 

إِنَّ اللَّـه   :، وفيـه )٩٠ :النحل(ربى وينهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ ذي الْقُ
اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه  يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ

  )٥٨:النساء(كَانَ سميعاً بصرياً
أفتقد ذنوب اآلباء يف األبناء ويف اجليل الثالث والرابـع   ..أنا هو الرب (:لقد ورد يف كتبنا املقدسة: قال

  القرآن مثل هذا؟ أيف ..)٢١: ١٤أشعيا()هيئوا لبنيه قتالً بإمث آبائهم  (:، وفيه)٧: ٥تثنية()
قُلْ أَغَير اللّه أَبغي رباً وهو رب كُلِّ شيٍء والَ تكِْسب كُـلُّ نفْـسٍ إِالَّ    :لقد ورد يف القرآن ..ال: قلت

 ما كُنتئُكُم بِمبنفَي كُمجِعركُم مبإِلَى ر ى ثُمرأُخ رةٌ وِزازِرو زِرالَ تا وهلَيفُـونَ  علتخت يهف) ١٦٤ :األنعـام( ،
 وليـاً وال  لَيس بِأَمانِيكُم وال أَمانِي أَهلِ الْكتابِ من يعملْ سوءاً يجز بِه وال يجِد لَه مـن دون اللَّـه   :وفيه



 ١٤٣

  )١٢٣:النساء(نصرياً
ال تشـفق أعيـنكم وال   : واضربوه) أي يهوذا(وراءه  عربوا يف املدينةا (:لقد ورد يف كتبنا املقدسة: قال

وأنا أيضاً  ..جنّسوا البيت وامألوا الدور قتلى ..أقتلوا للهالك :الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء :تعفوا
د فتجن: نتقم نقمة لبين اسرائيل من املديانينيا: وكلّم الرب موسى قائال (:، وفيها)٥: ٩حزقيال(ال تشفق عيين 

وقتلوا كل ذكر وسبوا نساء مدين وأطفاهلم وبوا مجيع مواشيهم وكل . بنو اسرائيل على مديان كما قال الرب
فخرج موسى وألعازار الكاهن رؤساَء اجلماعـة اىل  .ومجيع حصوم. أمالكهم وأحرقوا مجيع مدم مبساكنهم

إن هؤالء كُـن يف  . قيتم كل أنثى حيةهل أب: فقال هلم موسى. خارج احمللة فسخط موسى على وكالء اجليش
فاآلن اقتلوا كل ذكر من األطفال مـن النسـاء   :فكان الوباء يف مجاعة الرب. بين اسرائيل سبب خيانة للرب
  )١: ٣١عدد()أبقوهن لكم حيات : اللوايت مل يعرفن مضاجعة ذكر

لِ ما عوقبتم بِـه ولَـئن صـبرتم لَهـو خيـر      وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْ :لقد ورد يف القرآن ..ال: قلت
ابِرِينلصل)١٢٦:النحل (  
بل ورد يف القرآن األمر بالرمحة باملقاتلني أنفسهم بأن يكتفى باإلجهاز عليهم، أو جـرحهم حـيت   : قال

فَثَبتوا الَّذين آمنوا سأُلْقي في قُلُوبِ الَّـذين   إِذْ يوحي ربك إِلَى الْمالئكَة أَني معكُم :يتمكن من أسرهم، ففيه
اننكُلَّ ب مهنوا مرِباضاقِ ونالْأَع قوا فَورِبفَاض بعوا الركَفَر)١٢:ألنفال(  

جليش الذي كـان علـى أهبـة    وقد ورد يف احلديث ما يوضح هذه املعاين القرآنية، فقد أوصى حممد ا
وعلى ملة رسول اهللا وال تقتلوا شيخا فانيـاً وال طفـالً   . نطلقوا باسم اهللا وباهللا (:د لقتال املشركنياالستعدا

   )وأصلحوا وأحسنو ان اهللا حيب احملسنني . صغرياً وال امرأة وال تغلّوا وضموا غنائمكم
ميان بدون أعمـال  حنسب أن االنسان يتربر باال: إذن (:لقد ورد يف كتبنا املقدسة: سكت قليال، مث قال

  فهل ورد مثل هذا يف القرآن؟ ..)٢٨: ٣رومية()الناموس 
أَحِسب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ ولَقَد فَتنا الَّـذين مـن    :لقد ورد فيه ..ال: قلت

قُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملقَببِنيالْكَاذ نلَمعلَي)وفيه)٣:العنكبوت ،:  ًقان كَانَ فَاسناً كَممؤن كَانَ مأَفَم
  )١٩ :السجدة(ونَ لَّا يستوونَ أَما الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَلَهم جنات الْمأْوى نزالً بِما كَانوا يعملُ

ال تقاوموا الشر،  (:لقد ورد يف كتبنا املقدسة هذا النص العظيم: سكوته، فقلت سكت، فاغتنمت فرصة
ومن أراد أن خياصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الـرداء  . بل من لطمك على خدك األمين فحول له اآلخر أيضاً

  فأين هذا يف كتابه الذي جاء باجلهاد؟ ..)٣٨: ٥مىت()أيضاً 
ء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّه إِنه لَا يحب الظَّالمني وجزا :لقد جاء يف القرآن: قال

)رم على الفضـل، فيقـدم علـى     ..)٤٠ :الشورىلقد ذكرت هذه اآلية العدل والفضل، حىت ال يعول ا
  .إجرامه

ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَا تحبونَ أَن يغفر اللَّه لَكُم واللَّـه   :وفيه الفضل احملض املصحوب بالترغيب العظيم
 يمحر غَفُور)٢٢ :النور(  
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  قصص القرآن
أليس  ..وعيت كل هذا، وأنا أسلمه لك، ولكن مل ذكر القرآن نفس القصص اليت وردت يف كتبنا: قلت

  أليست تلك خيانة؟ ..ذلك سطوا؟
ولكن هل ترى مـا   ..بل هو من دالئل صدق كتبنا يف تلك القصص ..ئل صدق القرآنهذا من دال: قال

  ورد يف القرآن من قصص هو نفس ما ورد يف كتبنا؟
   ..أجل: قلت
  أم أن اسم داود فقط هو الذي نتفق عليه؟ ..قصة داود مثال ترى أا نفس قصة داود عندنا: قال

  .بل نتفق على االسم واملسمى: قلت
الذي مل تذكر لـه أي   ..ورد يف القرآن الثناء الطيب على داود األواب الشكور املنيب الساجدلقد : قال
  .فهل هو نفس داود الذي عندنا ..خطيئة

داود الذي يف كتابنا وأوالده ال خيتلف عـن أي منحـرف مـن     ..أنت تعلم أنه خمتلف: سكت، فقال
  .١ من كان له من الشهامة، فلم يقع فيما وقع فيه داودبل إن من املنحرفني ..املنحرفني الذين تعج م الشوارع

  .فأنت ال ترى القرآن يتفق مع كتبنا املقدسة: قلت
أي مصلحا ، القرآن يصحح كتبنا املقدسة، ويهذا، ويقومها، وهلذا اعترب مهيمنا على سائر الكتب: قال

بِالْحق مصدقاً لما بين يديه من الْكتابِ ومهيمنـاً علَيـه    وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب :هلا، وجامعا ملا فيها من خري
م شرعةً ومنهاجاً ولَو شـاَء  فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه وال تتبِع أَهواَءهم عما جاَءك من الْحق لكُلٍّ جعلْنا منكُ

 اللَّهكُمجِعرم إِلَى اللَّه اتريبِقُوا الْختفَاس اكُما آتي مف كُملُوبيل نلَكةً وداحةً وأُم لَكُمعـا   لَجبِم ئُكُمبنيعاً فَيمج
  )٤٨:املائدة(كُنتم فيه تختلفُونَ

  .٢ كثريا ما أرى قومنا يتعلقون به ..سأذكر لك مثاال آخر
  ما هو؟: قلت
، كما هي يف كتبنا، وكما هي لقطة من قصة يوسف مع امرأة العزيزوسأكتفي بنقل  ..قصة يوسف: قال
  .يف القرآن

                                                
  .يف الفصول التالية سنذكر األمثلة من الكتاب املقدس عن هذا) ١(
وهو من ، وهو من مصادرنا املهمة يف الرد على الشبهات، )شبهات املشككني(ذكر هذه األمثلة، وبتفصيل مجيل كتاب ) ٢(

نشر الس األعلى للشئون اإلسالمية يف وزارة األوقاف املصرية، وقد مجع هذا الكتاب مائة وسبع وأربعني شبهة من الشـبهات  
  .ام ا املشككون ورد عليها تفصيالاملعروفة الىت ق

  .وقد اشترك ىف هذا العمل العلمى الكبري عدد من العلماء املعروفني ممن هلم باع طويل ىف جمال الدراسات اإلسالمية
 زارةو موقعوقد منعنا من التوثيق الرقمي ملا ننقله منه أننا استفدنا ما فيه من معلومات من نسخته االلكترونية، واليت توجد يف 
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 ١٤٥

وتنتهى بقرار وضع يوسف  ،الفحشاءليقع معها تبدأ هذه اللقطة من بدء مراودة امرأة عزيز مصر ليوسف 
  .اذكر يل هذا املشهد كما ورد يف كتبنا ..ىف السجن

وحدث بعد هذه األمور أن امرأة سيده رفعت عينها إىل يوسـف   (:ما أحفظه من هذه القصة رحت أقرأ
هو ذا سيدى ال يعرف معى ما ىف البيت وكل ما له قد دفعـه  : فأىب وقال المرأة سيده، اضطجع معى: وقالت

ع هذا الشـر  فكيف أصن. ومل ميسك عىن شيئا غريك ألنك امرأته. ليس هو ىف هذا البيت أعظم مىن، إىل يدى
وكانت إذ كلمت يوسف يوما فيوما أنه مل يسمع هلا أن يضطجع جبانبـها ليكـون   ، وأخطئ إىل اهللا، العظيم
  ..معها

مث حدث حنو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله ومل يكن إنسان من أهل البيت هنـاك ىف البيـت   
، وكان ملا رأت أنه ترك ثوبه ىف يدها، خارج اضطجع معى فترك ثوبه ىف يدها وخرج إىل :فأمسكته بثوبه قائلة

انظروا قد جاء إلينا برجل عرباىن ليـداعبنا دخـل إىلّ    :وهرب إىل خارج أا نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة
وكان ملا مسع أىن رفعت صوتى وصرخت أنه ترك ثوبه جبانىب وهرب ، ليضطجع معى فصرخت بصوت عظيم

ه جبانبها حىت جاء سيده إىل بيته فكلمته مبثل هذا الكالم قائلة دخل إىلَّ العبـد  فَوضعت ثوب. وخرج إىل خارج
العرباىن الذى جئت به إلينا ليداعبىن وكان ملا رفعت صوتى وصرخت أنه ترك ثوبه جبانىب وهرب إىل خـارج  

  ..ه محىفكان ملا مسع سيده كالم امرأته الذى كلمته به قائلة حبسب هذا الكالم صنع ىب عبدك أن غضب
( )فأخذ سيده يوسف ووضعه ىف بيت السجن املكان الـذى كـان أسـرى امللـك حمبوسـني فيـه       

   )٢٠-٣٩/٧:التكوين
امسع ما ورد يف القرآن مـن   ..ولكن القرآن عرض القصة بصورة خمتلفة متاما ..هكذا نصت التوراة: قال

فِْسه وغَلَّقَت اَألبواب وقَالَت هيت لَك قَالَ معاذَ اللَّه إِنه ربـي  وراودته الَّتي هو في بيتها عن ن :هذا املشهد
ولَقَد همت بِه وهم بِها لَوال أَنْ رأَى برهانَ ربه كَذَلك لنصرِف عنه ) ٢٣(أَحسن مثْواي إِنه ال يفْلح الظَّالمونَ 

واستبقَا الْباب وقَدت قَميصه من دبرٍ وأَلْفَيا سيدها لَدى الْبابِ ) ٢٤(والْفَحشاَء إِنه من عبادنا الْمخلَصني السوَء 
 يمأَل ذَابع أَو نجسوءاً إِالَّ أَنْ يس كلبِأَه ادأَر ناُء مزا جم ٢٥(قَالَت (قَالَ ه  ـهِدشفِْسي ون ننِي عتداور ي

 بِنيالْكَاذ نم وهو قَتدلٍ فَصقُب نم قُد هيصا إِنْ كَانَ قَمهلأَه نم داهـرٍ   ) ٢٦(شبد ـنم قُد هيصإِنْ كَانَ قَمو
 نيقادالص نم وهو ت٢٧(فَكَذَب (قُد هيصأَى قَما رفَلَم   ـيمظع كُندإِنَّ كَي كُندكَي نم هرٍ قَالَ إِنبد نم)٢٨ (

 نيئاطالْخ نم كُنت كإِن بِكذَنرِي لفغتاسذَا وه نع رِضأَع فوسزِيـزِ  ) ٢٩(يأَةُ الْعرام ةيندي الْمةٌ فوقَالَ نِسو
فَلَما سمعت بِمكْرِهن أَرسـلَت إِلَـيهِن   ) ٣٠(د شغفَها حباً إِنا لَنراها في ضاللٍ مبِنيٍ تراوِد فَتاها عن نفِْسه قَ

 هنأَيا رفَلَم هِنلَيع جراخ قَالَتكِّيناً وس نهنم ةداحكُلَّ و تآتكَأً وتم نلَه تدتأَعو هنرأَكْب قُلْنو نهيدأَي نقَطَّعو
 كَرِمي لَكذَا إِالَّ مراً إِنْ هشذَا با هم لَّهل اش٣١(ح (    فِْسـهن ـنع ـهدتاور لَقَدو يهنِي فنتي لُمالَّذ كُنفَذَل قَالَت
لَيو ننجسلَي هرا آملْ مفْعي لَم نلَئو مصعتفَاس رِيناغالص نـا    ) ٣٢(كُونَ ممم إِلَـي ـبأَح نجالس بقَالَ ر

 نيلاهالْج نم أَكُنو هِنإِلَي بأَص نهدي كَينع رِفصإِالَّ تو هنِي إِلَيونعد٣٣(ي (  ـهنع فرفَص هبر لَه ابجتفَاس
الس وه هإِن نهدكَي يملالْع يع٣٤(م ( ٍنيى حتح هننجسلَي اتا اآليأَوا رم دعب نم ما لَهدب ثُم)٣٥()يوسف(  
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خمتلفني يف ذكر األحداث، وخمتلفني يف الدور التربوي الـذي   ..الشك أنك ترى مشهدين خمتلفني متاما
  .تؤديه القصة

، أما يف القرآن، ا ونصح يوسف المرأة سيده كان قبل املرة األخريةمرارحتدث املراودة ففي التوراة نرى 
  .املراودة حدثت مرة واحدة اقترنت بعزم املرأة على يوسف لينفذ رغبتها فنرى

ختلو من اإلشارة إىل تغليق األبواب وتقول إن يوسف ترك ثوبه جبانبها وهرب وانتظـرت هـى   والتوراة 
وأن  ،يشري إىل تغليـق األبـواب  ، بينما القرآن ن أعلمت ا أهل بيتهاقدوم زوجها وقصت عليه القصة بعد أ

فَقَدت ثوبه من اخللف وحني وصال إىل الباب فوجئا بالعزيز يدخل عليهما فبادرت املرأة  ،يوسف هم باخلروج
  .بالشكوى ىف احلال

 فسه لـدى العزيـز  ومل يدافع يوسف عن ن ،مل يكن يوسف موجوداً حني دخل العزيزويف النص التورايت 
، وقد دافع عن نفسه بعد وشـاية املـرأة  ، يوسف كان موجوداً حني قدم العزيزبينما نرى يف النص القرآين أن 

  .هى راودتىن عن نفسى :وقال
، بينما القرآن وتقول إن العزيز محى غضبه على يوسف بعد مساع املرأة ،ختلو من حديث الشاهدوالتوراة 

وتثبيت يوسـف   ،كر اقتناع العزيز بتلك الشهادة ولومه المرأته وتذكريها خبطئهايذكر شهادة الشاهد كما يذ
  .على العفة والطهارة

وهى فجوة هائلة ، ختلو من حديث النسوة الالتى لُمن امرأة العزيز على مراودا فتاها عن نفسهوالتوراة 
وقف امرأة العزيز منهن ودعوا إياهن حديث النسوة بالتفصيل كما يذكر مالقرآن يذكر ، بينما ىف نص التوراة

  .ملتمسة أعذارها لديهن ومصرة على أن ينفذ رغبتها
القرآن يتفق عليها القرآن والتوراة، ولكنهما من حيث التفاصيل خيتلفان كثريا، فصل فاحلادثة من حيث األ

ونه يصب يف إبراز عفـاف  مع كالتوراة تذكره مل  مهما أنه أورد جديداًقدم للقصة خدمتني جليلتني، أوالمها 
  .شهادة الشاهد الذى هو من أهل امرأة العزيز، وحديث النسوة وموقف املرأة منهنيوسف، وهو 

مل يتـرك  يوسف باإلضافة إىل ذلك، فإن القرآن خالف التوراة يف مشهدين من مشاهد القصة أوهلما أن 
 ،غياب يوسـف حـني حضـر العزيـز    ثاين ، والقطع من اخللف هولكن ،بل كان البساً إياه ،ثوبه لدى املرأة

  .وإسقاطها دفاعه عن نفسه
فخالف القرآن للتوراة يف هذا مع كون التوراة هي املصدر السابق للقرآن يدل على أن احلق مـع  : قلت

  أليس كذلك؟ ..التوراة ال مع القرآن
ليها انطالقا من كون مث حنكم ع ،دعنا نتصور احلادثة ..ليس ذه السهولة ميكن احلكم على األشياء: قال

  .اتفق عليه القرآن والتوراةوهو ما  ..يوسف عفيفا
، كما تقول التوراة، هربيو ،ثوبه كله لدى املرأةيوسف ترك أن ي :أيهما ـ يف رأيك ـ يربز عفته أكثر  

ىف  وبقيت ظاهرة ،وملا مل يتوقف يوسف اقتطعت قطعة منه ،بل أمسكته املرأة من اخللف ،مل يترك الثوبأو أنه 
  ؟ثوبه
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أن يخرق ثوبـه  أو  ، أن يترك ثوبه كله :أى الروايتني أليق بعفة يوسف املتفق عليها بني املصدرينأجبين 
  !من اخللف؟

ـ لمرأة ، بل يكون لإذا سلمنا برواية التوراة فيوسف ليس عفيفاً: صمت، فقال ق ىف دعواهـا ؛ ألن  احل
  .وهى اآلبية ،يوسف ال خيلع ثوبه سليماً إال إذا كان هو الراغب

  .لكن املرأة هي اليت خلعت له ثوبه: قلت
  .وهو ما يصحح رغبته فيها ..وهذا يدل على استسالمه هلا: قال

لكن لو قلنا بأنه فر، وأمسكت املرأة بثوبه، لكنه ظل فارا إىل أن تقطع ثوبه، يكون ذلك دلـيال علـى   
إِنْ كَانَ قَميصه قُد من دبرٍ فَكَذَبت وهو مـن  و :عفافه، وهو نفس ما استدل به الشاهد من أهلها عندما قال

نيقادالص)بل هو نفس ما استدل به العزيز عندما صدق الشاهد)٢٧:يوسف ،: َرٍ فبد نم قُد هيصأى قَما رلَم
يمظع كُندإِنَّ كَي كُندكَي نم هقَالَ إِن)ه إال ألن العقل يتوافق مع قوله، وهو مل يصدق)٢٨:يوسف.  

  !؟قتبس من التوراةيف هذه القصة يالقرآن هل ترى : سكت قليال، مث قال
  .أصل القصة يف التوراة: قلت
   ..فرق كبري بني االتفاق يف األصل، وبني االقتباس: قال

فيأتى جبديد مل ، كل هذاالقرآن يتجاوز ، وقد رأيت أن املقتبس ال بد من أن ينقل الفكرة كلها أو بعضها
  .يصحح خطأ وقع فيه ما سواهبل ، يذكر فيما سواه

بك يف التعبري أو يف احلَ اأو بني القرآن ومجيع الكتاب املقدس اختالف، بني القرآن والتوراةليس االختالف 
 باإلضافة إىل إحكام البناء وعفة األلفـاظ وشـرف   ..يشمل األصول والفروععميق اختالف إنه  ..صياغةالو

  .املعاىن
، اليت تكررها كل حني، وهـي  )اضطجع معى  (:قول التوراة: أيهما يف رأيك أعظم أدبا، وأشرف لفظا

وراودته الَّتي هو في بيتهـا عـن    اليت هي القرآن ، أو عبارة مبتذلة فاضحة تكاد جتسم معناها جتسيماً عبارة
  ؟)٢٣من اآلية: يوسف(ت هيت لَكنفِْسه وغَلَّقَت الْأَبواب وقَالَ

  .ولكن كتب التفسري اليت وضعها املسلمون لتفسري القرآن تذكر ما هو أخطر مما ذكرته التوراة: قلت
  .١فلم حيرف معاين القرآن اجلميلة غريها ..دعك منها: قال

                                                
ينبغي التحذير منها، بل وتطهـري   لقد وردت حتريفات كثرية يف كتب التفسري ملا ورد يف القرآن من عفاف يوسف ) ١(

وإىل هـذا  « :قال القرطيبمرأته، كان معصية، وأنه جلس منها جملس الرجل من اكتب التفسري منها، ومما ورد من ذلك أن مهه 
  »  القول ذهب معظم املفسرين وعامتهم، فيما ذكر القشريي أبو نصر، وابن األنباري والنحاس واملاوردي وغريهم

حل اهلميان وجلـس منـها   « :قوله  ابن عباس، فريوون عن ويروون لتأييد ذلك الروايات الكثرية عن السلف الصاحل 
 وعن ،» أطلق تكة سراويله« :سعيد بن جبري ، وعن» استلقت، على قفاها وقعد بني رجليها يرتع ثيابه« :وعنه ،» جملس اخلاتن

  » حل السراويل حىت بلغ األليتني، وجلس منها جملس الرجل من امرأته« :جماهد
ىل عفو اهللا تعاىل كما أن يكون مثال للمذنبني لريوا أن توبتهم ترجع إيف القرآن الكرمي ذلك ذكر احلكمة يف  وتصور هؤالء أن

مل يذكر معاصي األنبياء ليعريهم ا؛  'إن اهللا « :قوله احلسن، ويروون عن رجعت ممن هو خري منهم ومل يوبقه القرب من الذنب
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ـ  : قالصمت قليال، مث  اب املقـدس يف  فلننتقل إىل مشهد آخر من املشاهد اليت اشترك القرآن مـع الكت
  .ذكرها

  .ابىن آدماذكر يل ما ورد يف الكتاب املقدس من قصة : التفت إيل، وقال
حدث من بعد أيام أن قابني قدم من أمثار األرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار  (:رحت أقرأ

فاغتاظ قابني جداً وسـقط  . وقربانه مل ينظر. غنمه، ومن مساا، فنظر الرب إىل هابيل وقربانه ولكن إىل قابني
وإن مل حتسن فعند البـاب  . إن أحسنت أفال رفع؟ ؟فقال الرب لقابني ملاذا اغتظت وملاذا سقط وجهك. وجهه

وحدث إذ كانا ىف احلقل أن قابني . وكلم قابني هابيل أخاه. وأنت تسود عليها، خطية رابضة وإليك اشتياقها
فقـال مـاذا    ؟ابني أين هابيل أخوك فقال ال أعلم أحارس أنا ألخىفقال الرب لق. قام على هابيل أخيه وقتله

فاآلن ملعون أنت من األرض الىت فتحت فاها لتقبل دم أخيك . صوت دم أخيك صارخ إىلَّ من األرض ؟فعلت
ذنىب أعظـم  : تائهاً وهارباً تكون ىف األرض فقال قابني للرب. من يدك مىت عملت األرض  تعود تعطيك قوا

ومن وجهك أختفى وأكون تائهـاً وهاربـاً ىف األرض   ، تمل أنك قد طردتىن اليوم على وجه األرضمن أن حي
وجعل الرب . لذلك كل من قتل قابني فسبعة أضعاف ينتقم منه: فيكون كل من وجدىن يقتلىن فقال له الرب

ـ . لقابني عالمة لكى ال يقتله كل من وجده  )رقى عـدن  فخرج قابني من لدن الرب وسكن ىف أرض نود ش
   )١٦-٤/٣:سفر التكوين(

واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آدم بِالْحق إِذْ قَربا  :امسع ..ولكن بطريقة خمتلفة ..لقد ذكر القرآن هذا املشهد: قال
لَئن بسـطت  ) ٢٧(إِنما يتقَبلُ اللَّه من الْمتقني  قُرباناً فَتقُبلَ من أَحدهما ولَم يتقَبلْ من اآلخرِ قَالَ َألقْتلَنك قَالَ

 نيالَمالْع بر اللَّه افي أَخإِن لَكَألقْت كي إِلَيدي طاسا بِبا أَنلَنِي مقْتتل كدي ي  ) ٢٨(إِلَيوَء بِـإِثْمبأَنْ ت ي أُرِيدإِن
نكُونَ مفَت كإِثْمو  نيماُء الظَّالزج كذَلارِ وابِ النح٢٩(أَص (   ـنم حـبفَأَص لَهفَقَت يهلَ أَخقَت هفْسن لَه تعفَطَو

 رِيناسـا أَ ) ٣٠(الْخلَتيا وقَالَ ي يهأَةَ أَخوارِي سوي فكَي هرِييضِ لي اَألرثُ فحباباً يغُر ثَ اللَّهعأَنْ  فَب تـزجع
 نيمادالن نم حبي فَأَصأَةَ أَخوس ارِيابِ فَأُورذَا الْغثْلَ ه٣١(أَكُونَ م ( هيلَ أَنائرنِي إِسلَى با عنبكَت كلِ ذَلأَج نم

لَ النا قَتمضِ فَكَأَني اَألرف ادفَس فْسٍ أَورِ نيفْساً بِغلَ نقَت نيعـاً  ممج اسا النيا أَحما فَكَأَناهيأَح نميعاً ومج اس
  )املائدة()٣٢(ولَقَد جاَءتهم رسلُنا بِالْبينات ثُم إِنَّ كَثرياً منهم بعد ذَلك في اَألرضِ لَمسرِفُونَ 

  ؟فهل ترامها متفقان يف كل التفاصيل ..لقد مسعنا القصة من كال املصدرين: سكت قليال، مث قال
  .تعبري القرآن عن القصة خيتلف عن تعبري التوراة ..ال: قلت
  .ال املعاين هي اليت حتمل األلفاظ ..األلفاظ حتمل املعاين ..ليست القضية قضية تعبري فقط: قال
وىف قتل أحـد   ،القربان ىفاتفقا : يف الباقي اتفق املصدران حول نقطتني اثنتني ال ثالث هلما واختلفالقد 

                                                                                                                                 
زيادة الوجل، وشدة احلياء باخلجل، والتخلي : مع أن زلة األنبياء حكما« :الغزنوي، وعن » ولكنه ذكرها لكيال تيأسوا من التوبة

  »  عن عجب، العمل، والتلذذ بنعمة العفو بعد األمل، وكوم أئمة رجاء أهل الزلل
ولكن هذه احلكمة ليست بشيء أمام املخاطر املنجرة عن رمي األنبياء ـ عليهم السالم ـ مبثل هذا، وأقلها سـقوط مرتلـة     

، ٩/١٦٦: القـرطيب : انظر. بياء وقعوا يف خمالفتهااألنبياء من عيون الناس، وهو ما ميهد للتفلت من أحكام الشريعة حبجة أن األن
  ..، وغريها٢/٢٣٢: ، الثعاليب٣/٤١١: ، األلوسي٤/٥٢١: ، الدر املنثور١٢/١٨٣: ، الطربي٣/٢٨٢: البيضاوي
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  .األخوين لآلخر
وسأورد لك بعـض نـواحي   فإن ما ورد ىف القرآن خيتلف متاماً عما ورد ىف التوراة، ذلك، أما فيما عدا 

  :االختالف لتعرف استحالة اقتباس القرآن من التوراة
القربـانني  كما وصفت ، وهو املقتول، والثاىن هابيل ،وهو القاتل ،أحد األخوين بقابنيلقد مست التوراة 

  .بل اكتفى بكون األخوين من ابين آدم ..والقرآن مل يذكر كل هذه التفاصيل ..نوعهما توحدد
وتعلن غضب الرب على قابني وطرده من وجـه   تروى حواراً بني قابني والرب بعد قتله أخاه،والتوراة 

  .اتل طرد من وجهه إىل أرض بعيدةيذكر أن القهذا احلوار، ومل يذكر ، والقرآن مل الرب إىل أرض بعيدة
ويفصـل   ،احلديث الذى دار بني ابـىن آدم ، بينما يفصل القرآن التوراة ختلو من أى حوار بني األخوينو

  .القول عما صدر من القتيل قبل قتله وديده ألخيه بأنه سيكون من أصحاب النار إذا قتله ظلماً
الغراب الذى بعثه اهللا لٍيرى القاتل كيف يتصرف من ذكر ، وختلو مصري جثة القتيلوالتوراة ختلو من ذكر 

  .ىف جثة أخيه
تنسب الندم إىل قابني  القاتل ملا هدده اهللا حبرمانه من خريات األرض، وال جتعله يشعر بشـناعة  والتوراة 

  .يصرح بندم القاتل بعد دفنه أخيه وإدراكه فداحة جرميته، خبالف القرآن الذي ذنبه
  : غرض كال القصتني، وهو ما ينبغي أن مييز الكتاب املقدس عن غريهتأمل بعد هذا يف

التوراة  ال دف من القصة إال ذكر جانبها التارخيي، فلذلك تتوغل يف التفاصيل اليت ال أمهية هلـا مـن   
  .جمرد التاريخ  ..الناحية السلوكية، فهي تركز على التاريخ

، )أحارس أنا ألخى  (:اها تذكر قولهاطبة قابني الرب، فترسوء خمحتتوي على التوراة واألخطر من هذا أن 
عبد لربه، ومع ذلك ال يعاقب  فكيف تصدر من ،أبيهحنو من إنسان ال يصح أن تصدر فظاظة ففي هذه العبارة 

وحيرم من خرياا، مث ، عليها، بل يعاقب فقط على جرميته، مث ال يذكر من عقوبته إال أن يبعد عن األرض الطيبة
  .وتكتفي بذلك ..كر التوراة اسم هذه األرضتذ

يف القـرآن   ..بينما نرى القرآن جيعل من القصة منوذجا صاحلا لكل نفس طيبة تتصارع مع نفس خبيثـة 
 ..الصراع ليس بني أشخاص ضمتهم األرض بني حناياها، بل هو صراع بني احلق والباطل، واخلبيث والطيـب 

  .ولذلك ميتد تأثري القصة أبد اآلباد
لَئن بسطت إِلَي يدك لتقْتلَنِي ما ) ٢٧(إِنما يتقَبلُ اللَّه من الْمتقني  :امسع قول األخ الطيب ألخيه اخلبيث

 نيالَمالْع بر اللَّه افي أَخإِن لَكَألقْت كي إِلَيدي طاسا بِبوَء بِ) ٢٨(أَنبأَنْ ت ي أُرِيدإِن  ـنكُونَ مفَت كإِثْمي وإِثْم
 نيماُء الظَّالزج كذَلارِ وابِ النحهذا النص املهم ختلو منها التوراة، وتعرض بدله القربـان   ..)املائدة()٢٩(أَص

الذي قدمه كالمها هللا، مث تكتفي من ذلك القربان بذكر حسن قربان هابيل، وسوء قربان قايني، وكأن اهللا ينظر 
  .ىل حسن القربان ال إىل نفس املقربإ

فإن ما قاله هابيل ألخيه يف القرآن من عدم مد يده ألخيه خوفا من اهللا درس تربوي  ..إضافة إىل هذا كله
ال تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك األمين فحـول لـه    (:عظيم يفوق كل ما نفخر به من قول املسيح
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   )٣٨: ٥مىت()يأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً ومن أراد أن خياصمك و. اآلخر أيضاً
مث القرآن يربطه باجلانب اإلمياين السلوكي،  ..إنه القتل ..فإن ما ذكره القرآن أعظم من اللطم أو السرقة

  .وهو اخلوف من اهللا، والرهبة من عقابه، خبالف قول املسيح الذي مل يرتبط بأي ترغيب، وال بأي ترهيب
على القصة ذكره للحكمة مـن  يبىن كر القصة يرتب عليها أحكاما عملية تشريعية، فمث إن القرآن بعد ذ
من أَجلِ ذَلك كَتبنا علَى بنِي إِسرائيلَ أَنه من قَتـلَ   :اليت شرعها اهللا يف مجيع شرائعه شريعة القصاص العادل

ضِ فَكَأَني الْأَرف ادفَس فْسٍ أَورِ نيفْساً بِغن   لَقَـديعـاً ومج اسا النيا أَحما فَكَأَناهيأَح نميعاً ومج اسلَ النا قَتم
  ) ٣٢:املائدة(جاَءتهم رسلُنا بِالْبينات ثُم إِنَّ كَثرياً منهم بعد ذَلك في الْأَرضِ لَمسرِفُونَ

وانظر قبل ذلك ذكرها لندم القاتل مبجرد قتلـه، ال   ..ية من القتلانظر هذا الترهيب الذي حتمله هذه اآل
بينما تروي التوراة احلادثة  ..إن القرآن يريب ويوجه ويشرع وخياطب النفوس ..بإبعاده عن أرض ليسكن غريها

  .كما ترويها العجائز خالية من الروح، مضمخة باخلطيئة
  تبس القصة من التوراة؟أمازلت مصرا على أن القرآن اق: التفت إيل، وقال

بشـارة  ومـن   ..سأضرب لك مثاال آخر، وليكن من العهد اجلديد، من أناجيلنا: مل أدر مبا أجيبه، فقال
  .أمسعين ما ورد من ذلك يف أناجيلنا ..زكريا بيحىي

إذ كانت اليصابات ـ   يعىن زكريا وامرأته ولدـ مل يكن هلما   (:)٢٢ -١/٧(إجنيل لوقا رحت أقرأ من 
وكان كالمها متقدمني ىف أيامهما فبينما هو يكهن ىف نوبة غرفته أمام اهللا حسب .عاقراًـ ىن امرأة زكريا  يعـ 

وكان كل مجهور الشعب يصلى خارجاً وقت ، عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إىل هيكل الرب ويبخر
فقال له . يا اضطرب ووقع عليه خوففلما رآه زكر. فظهر له مالك الرب واقفاً عن ميني مذبح البخور. البخور
ويكون لك ، الختف يا زكريا ؛ ألن طلبتك قد مسعت وامرأتك اليصابات ستلد لك ولداً وتسميه يوحنا: املالك

ومـن  ، ومخراً ومسكراً ال يشرب. وكثريون سيفخرون بوالدته ؛ ألنه يكون عظيماً أمام الرب. فرح وابتهاج
ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته لـريد  ، ريين من بىن إسرائيل إىل الرب إهلهمبطن أمه ميتلئ بروح القدس ويرد كث

كيـف  : فقال زكريا للمالك. لكى يهئ للرب شعباً مستعدا، والعصاة إىل فكر األبرار .قلوب اآلباء إىل األبناء
ـ : فأجاب املالك وقال أعلم هذا و أنا شيخ وامرأتى متقدمة ىف أيامها وأرسـلت  . دام اهللاأنا جربائيل الواقف ق

وها أنت تكون صامتاً وال تقدر أن تتكلم إىل اليوم الذى يكون فيه هـذا ألنـك مل   . ألكلمك وأبشرك ذا
فلما خرج . وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبني من إبطائه ىف اهليكل. تصدق كالمى الذى سيتم ىف وقته

  )وبقى صامتاً. فكان يومئ إليهم. مل يستطع أن يكلمهم ففهموا أنه قد رأى رؤيا ىف اهليكل
لقد جـاء يف   ..هذه هو املشهد اإلجنيلي، وسأقرأ عليك أنا املشهد القرآين الذي ذكر هذه األحداث: قال
و من عند اللَّه كُلَّما دخلَ علَيها زكَرِيا الْمحراب وجد عندها رِزقاً قَالَ يا مريم أَنى لَك هذَا قَالَت ه :القرآن

هنالك دعا زكَرِيا ربه قَالَ رب هب لي من لَدنك ذُريةً طَيبةً إِنـك  ) ٣٧(إِنَّ اللَّه يرزق من يشاُء بِغيرِ حسابٍ 
ي الْمحرابِ أَنَّ اللَّه يبشرك بِيحيى مصدقاً بِكَلمة من اللَّه فَنادته الْمالئكَةُ وهو قَائم يصلِّي ف) ٣٨(سميع الدعاِء 

 نيحالالص ناً مبِينوراً وصحداً ويسقَـالَ  ) ٣٩(و راقي عأَترامو ربنِي الْكلَغب قَدو ي غُالمكُونُ لى يأَن بقَالَ ر
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قَالَ رب اجعلْ لي آيةً قَالَ آيتك أَالَّ تكَلِّم الناس ثَالثَةَ أَيامٍ إِالَّ رمـزاً واذْكُـر   ) ٤٠(علُ ما يشاُء كَذَلك اللَّه يفْ
  )آل عمران()٤١(ربك كَثرياً وسبح بِالْعشي واِإلبكَارِ 

إِذْ نادى ربه نِـداًء  ) ٢(رحمة ربك عبده زكَرِيا ذكْر  :ويف سورة أخرى ورد هذا املشهد ذه الصيغة
وإِنـي خفْـت   ) ٤(قَالَ رب إِني وهن الْعظْم مني واشتعلَ الرأْس شيباً ولَم أَكُن بِدعائك رب شقياً ) ٣(خفياً 

ام تكَاني وائرو نم يالواً الْميلو كنلَد ني مل براً فَهاقي عأَت٥(ر ( بر لْهعاجو قُوبعآلِ ي نرِثُ ميرِثُنِي وي
ي غُـالم  قَالَ رب أَنى يكُونُ ل) ٧(يا زكَرِيا إِنا نبشرك بِغالمٍ اسمه يحيى لَم نجعلْ لَه من قَبلُ سمياً ) ٦(رضياً 

قَالَ كَذَلك قَالَ ربك هو علَي هين وقَد خلَقْتك من قَبـلُ  ) ٨(وكَانت امرأَتي عاقراً وقَد بلَغت من الْكبرِ عتياً 
فَخرج علَى قَومـه  ) ١٠(ثَالثَ لَيالٍ سوِياً قَالَ رب اجعل لي آيةً قَالَ آيتك أَالَّ تكَلِّم الناس ) ٩(ولَم تك شيئاً 

يا يحيى خذْ الْكتاب بِقُوة وآتيناه الْحكْـم صـبِياً   ) ١١(من الْمحرابِ فَأَوحى إِلَيهِم أَنْ سبحوا بكْرةً وعشياً 
)١٢ (يقكَانَ تكَاةً وزا ونلَد ناً ماننحاً و)١٣ ( ًايصاراً عبج كُني لَمو هيدالاً بِوربو)١٤ ( دلو موي هلَيع المسو

  )مرمي()١٥(ويوم يموت ويوم يبعثُ حياً 
تعال نقارن بينهما علـى   ..بعد أن مسعنا كال املشهدين: بعد أن أى قراءته اخلاشعة للنص القرآين، قال 
  .العقل واحلكمة ضوء

، وهو آل عمران قصة نذر امرأة عمران ما ىف بطنها هللا حمرراًسورة  تقدم على قصة البشارة ىفلقد  ..أوال
  .مل يرد ىف النص اإلجنيلى

ليتمكن من خدمة املولود ذكرا أن يكون كانت ترجو ، مع أا مرميهي ، اإلخبار بأا ولدت أنثىمث ورد 
  .النص اإلجنيلىوهذا مل يأت ىف اهليكل، 

سؤاله إياهـا عـن   مث ووجود رزقها عندها دون أن يعرف مصدره  ،كفالة زكريا للمولودة مرميمث ورد 
  .بدوره مل يرد ىف النص اإلجنيلى ووه، مصدره

ال وجود كذلك وهذا  ،وبني قصة مولودة امرأة عمران ،القرآن يربط بني قصة الدعاء مبولود لزكريا مث إن
  .يلىله ىف النص اإلجن

  .وليس له ذكر ىف النص اإلجنيلى ،دعاء زكريا منصوص عليه ىف القرآنمث إن 
   ..هذا ما ورد يف سورة آل عمران من املشاهد اليت مل ترد يف اإلجنيل

ما رتبه زكريا على هبة اهللا له وليا، وهـو أن  ، مما مل جيد نظريه يف اإلجنيل، فهو ىف سورة مرمي أما ما ورد
  .ل يعقوبيرثه ويرث من آ
  .وهو خوفه املواىل من ورائه ،السبب الذى محل زكريا على دعاء ربهوفيها ذكر 

  . كون زكريا أوحى لقومه بأن يسبحوا بكرة وعشياوفيها 
  .عليه سالم اهللا يوم والدته ويوم موته ويوم بعثه حيا ،الثناء على املولود حيىي من أنه بار بوالديهوفيها 

أي أن القرآن جـاء بكـل هـذا     ..القرآن، ومل يرد له نظري يف املشهد اإلجنيلي وكل هذا مما اختص به
  ؟ !فكيف يصح أن يدعى اقتباسه من غريه ..اجلديد
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، وجعل منها مدرسة تربويـة  القرآن صور الواقعة املقصوصة تصويراً أمينا كامالًليس ذلك فقط، بل إن 
  .عميقة

  .ذكر لك منها ما ميكنك من املقارنة بني كال النصنيسأ ..وفوق ذلك خالف اإلجنيل يف بعض األمور
  .زكريا عقوبة له من املالكحصل لالصمت الذى يعترب النص اإلجنيلى أنت ترى 

 :..، وعالمة على هذه االسـتجابة الصمت استجابة لدعاء زكريا ربهفيعترب  ..لكن القرآن خيالف ذلك
ا تكَلِّم الناس ثَالثَةَ أَيامٍ إِلَّا رمزاً واذْكُر ربـك كَـثرياً وسـبح بِالْعشـي     قَالَ رب اجعلْ لي آيةً قَالَ آيتك أَلَّ

  )١٠:مرمي(قَالَ رب اجعلْ لي آيةً قَالَ آيتك أَلَّا تكَلِّم الناس ثَالثَ لَيالٍ سوِياً  ..)٤١:آل عمران(والْإِبكَارِ
  .كما ينص اإلجنيلكان تكرميا لزكريا، وليس عقوبة من املالك االعتبار ـ  ـ ذافالصمت 

  .ولكن املفسرين ينصون على ما نص عليه كتابنا: قلت
فإن كثريا من مفسري املسلمني هم الذين حرفـوا   ..فلئن حرف الكتبة الكذبة كتبنا ..دعك منهم: قال
  .كتام

  .فقد وقع التحريف إذن يف كال الكتابني: قلت
  .فالنسخة األصلية ضاعت ..حتريفنا ال ميكن تقوميه ..مع فرق عظيم: قال

  .فيمكن تقوميه ألن القرآن يقرأ يف كل مكان، وبنفس احلروف اليت كان يقرؤه ا حممد ..أما حتريفهم
النص اإلجنيلى حيـدد مـدة   هو أن  ..هناك خالف آخر مهم ..هذا اخلالف األول: سكت قليال، مث قال

ثالثة أيـام  صمته مل تتعد  ةمدعلى أن القرآن ، بينما ينص وج زكريا من اهليكل إىل يوم ولد حيىيالصمت خبر
  .بلياليهن بعد اخلروج من احملراب

فكيف يبقى نيب صامتا ال يطيق الكالم كل هـذه   ..والنص القرآين ذا أكثر معقولية من النص اإلجنيلي
  .املدة

ولكن مل مل يذكر القرآن قصصـا أخـرى بـدل هـذه     : ين، قلتبعد أن أى مقارناته بني كال املشهد
  .إنه حينها يصبح كتابا خمتلفا متاما ..القصص، فينفي عنه كل شبهة

نريـد   ..أنت وقومي وقومك نطبق على القرآن ما نطبقه على القصاص والروائيني ومنتجي األفالم: قال
  .منهم إبداعا ال تربية

هكذا يقول املنطق العقلي الـذي   ..هذا اال بني أمرين ال ثالث هلماإن القرآن يف : سكت قليال، مث قال
  :نتشبث به

هو بني أن يأيت بقصص يعرفها الناس، ويعرفون توارخيها، واحملال اليت حصلت فيها، ليجعل مـن ذلـك   
  ..ميدان عربة يريب على أساسه الناس

، وتارخيها، وحماهلا، وينشغلون بكـل  أو بني أن يأيت بقصص جديدة، سيتيه الناس يف البحث عن حقيقتها
  .١ذلك عن املعاين اليت جاء القرآن لتقريرها
                                                

  .وقد ورد القرآن مبثل هذا النوع من القصص كقصة أهل الكهف وعاد ومثود وغريها) ١(
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  هل ترى احتماال آخر غري هذين؟: التفت إيل، وقال
ولكن مل اختار القرآن القصص الواردة يف الكتاب املقـدس، مل مل   ..هذان احتماالن حاصران ..ال: قلت

  خيتر غريها؟
هو لـن   ..إن القرآن مقتبس من اهلنود أو الفرس: نود أو الفرس لقلتملو اختار غريها من قصص اهل: قال

ألنه يعترف بـه كتابـا    ..ولكنه مع ذلك اختار القصص اليت يف الكتاب املقدس ..ينجو ال حمالة من ااماتكم
ويعترف مبا حصل فيه من حتريف، ويذكر أن من أهدافه تقومي تلك التحريفات من جهـة   ..مقدسا من جهة

  .أخرى
وبعد ذلك، فإن تلك القصص حدثت على األرض اليت نزل فيها، أو قريبا منها، وهلذا ترى القرآن يـأمر  

وإِنَّ لُوطـاً لَمـن    :امسع ما قال القرآن يف لوط وقوم لوط ..باالعتبار بتلك القرى اليت ال تزال آثار هالكها
 نيلسر١٣٣(الْم (عمأَج لَهأَهو اهنيجإِذْ ن ني)١٣٤ ( ابِرِيني الْغوزاً فجإِالَّ ع)١٣٥ ( رِينا اآلخنرمد ثُم)١٣٦ (

 نيبِحصم هِملَيونَ عرملَت كُمإِن١٣٧(و ( َلُونقعلِ أَفَال تبِاللَّيو)وهو يقول عن غريهم ..)الصافات()١٣٨:  ْقُل
  )٦٩:النمل(انَ عاقبةُ الْمجرِمنيسريوا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَ

ولذلك ال مه القصص بقدر ما مه العرب اليت يستفاد منها، ولذلك هو خياطب  ..إن القرآن كتاب هداية
  .الناس بالقصص اليت يعرفوا لريبيهم ا

  .ولكنه قد خيرج أحيانا عن قصصنا ليؤلف قصصا جديدة: قلت
إن أخـذ   ..ك تضعون للقرآن فخني إن جنا من أحدمها وقع يف اآلخرأنت وقوم ..أرأيت: ضحك، وقال
  .كاذب: سارق، وإن جاء بقصص أخرى ال تعرفوا قلتم: من قصصكم قلتم

والقرآن نبه إىل عدم أمهية البحث  ..نعم يف القرآن قصص جديدة لتورايخ ال نعرفها: سكت قليال، مث قال
   ..فيها

أَم حِسبت أَنَّ أَصحاب الْكَهـف   :رآن يقص علينا قصتهم، فيقولالق ..فلنأخذ قصة أهل الكهف مثال
إِذْ أَوى الْفتيةُ إِلَى الْكَهف فَقَالُوا ربنا آتنا من لَدنك رحمةً وهيئْ لَنا من أَمرِنا ) ٩(والرقيمِ كَانوا من آياتنا عجباً 

ثُم بعثْناهم لنعلَم أَي الْحزبينِ أَحصى لما لَبِثُـوا  ) ١١(نا علَى آذَانِهِم في الْكَهف سنِني عدداً فَضرب) ١٠(رشداً 
ربطْنا علَى قُلُـوبِهِم إِذْ  و) ١٣(نحن نقُص علَيك نبأَهم بِالْحق إِنهم فتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى ) ١٢(أَمداً 

هؤالِء قَومنا اتخذُوا ) ١٤(قَاموا فَقَالُوا ربنا رب السموات واَألرضِ لَن ندعو من دونِه إِلَهاً لَقَد قُلْنا إِذاً شطَطاً 
وإِذْ اعتزلْتموهم ومـا  ) ١٥(فَمن أَظْلَم ممن افْترى علَى اللَّه كَذباً  من دونِه آلهةً لَوال يأْتونَ علَيهِم بِسلْطَان بينٍ

وتـرى  ) ١٦(م مرفَقـاً  يعبدونَ إِالَّ اللَّه فَأْووا إِلَى الْكَهف ينشر لَكُم ربكُم من رحمته ويهيئْ لَكُم من أَمـرِكُ 
منه ذَلك ذَا طَلَعت تتزاور عن كَهفهِم ذَات الْيمنيِ وإِذَا غَربت تقْرِضهم ذَات الشمالِ وهم في فَجوة الشمس إِ

وتحسبهم أَيقَاظاً وهم رقُود ) ١٧(من آيات اللَّه من يهد اللَّه فَهو الْمهتدي ومن يضللْ فَلَن تجِد لَه ولياً مرشداً 
 هِملَيع تاطَّلَع لَو يدصبِالْو هياعرطٌ ذاسب مهكَلْبالِ ومالش ذَاتنيِ ومالْي ذَات مهقَلِّبنو ئْتللَماراً ورف مهنم تلَّيلَو

ليتساَءلُوا بينهم قَالَ قَائلٌ منهم كَم لَبِثْتم قَالُوا لَبِثْنا يوماً أَو بعض يومٍ قَـالُوا   وكَذَلك بعثْناهم) ١٨(منهم رعباً 



 ١٥٤

فَلْيـأْتكُم بِـرِزقٍ منـه     ى طَعاماًربكُم أَعلَم بِما لَبِثْتم فَابعثُوا أَحدكُم بِورِقكُم هذه إِلَى الْمدينة فَلْينظُر أَيها أَزكَ
إِنهم إِنْ يظْهروا علَيكُم يرجموكُم أَو يعيدوكُم في ملَّتهِم ولَن تفْلحـوا  ) ١٩(ولْيتلَطَّف وال يشعرنَّ بِكُم أَحداً 

نَّ وعد اللَّه حق وأَنَّ الساعةَ ال ريب فيها إِذْ يتنـازعونَ بيـنهم   وكَذَلك أَعثَرنا علَيهِم ليعلَموا أَ) ٢٠(إِذاً أَبداً 
  تلَن مـرِهلَـى أَموا عغَلَب ينقَالَ الَّذ بِهِم لَمأَع مهباناً رينب هِملَيوا عنفَقَالُوا اب مهرـجِداً    أَمسم هِملَـيـذَنَّ عخ

)٢١()هفالك(  
إم فتية مؤمنون ضحوا يف سبيل إميام ياحلياة اهلنية اليت ينعم ا سـائر   ..ذا اكتفى القرآن من القصة

  .وقد جعلهم اهللا لذلك آية ..الناس، وأووا يف سبيل إميام إىل كهف جعله اهللا حمل رمحة هلم
ة باإلميان، وبعظمة إكرام اهللا ملن آوى ذا اكتفى القرآن ليمأل القلب بروعة اإلميان، وبعظمة ارتباط الفتو

  .إليه
   ..تصور لو أن الكتاب املقدس ذكر هذه القصة

وسيسمي كلبهم ويذكر من  ..سيذكر طول كهفهم وعرضه وعدد حجارته وحمل إقامته: ضحك، وقال
  .أوصافه ما يشغل عن تلك القضايا اجلميلة اليت جاء القرآن ليمأل النفوس ا

امسـع   ..وخيرب عن النفوس اادلة اليت ال مها احلقائق بقدر ما مها التفاصـيل  ..االقرآن خيرب عن هذ
سيقُولُونَ ثَالثَةٌ رابِعهم كَلْبهم ويقُولُونَ خمسةٌ سادسهم كَلْـبهم رجمـاً    :تعقيب القرآن لقصة أهل الكهف
مهنثَامةٌ وعبقُولُونَ سيبِ ويراً   بِالْغاًء ظَـاهرإِالَّ م يهِمارِ فميلٌ فَال تإِالَّ قَل مهلَمعا يم هِمتدبِع لَمي أَعبقُلْ ر مهكَلْب
واذْكُر ربـك  إِالَّ أَنْ يشاَء اللَّه ) ٢٣(وال تقُولَن لشيٍء إِني فَاعلٌ ذَلك غَداً ) ٢٢(وال تستفْت فيهِم منهم أَحداً 

ولَبِثُوا في كَهفهِم ثَالثَ مائَة سنِني وازدادوا ) ٢٤(إِذَا نِسيت وقُلْ عسى أَنْ يهدينِي ربي َألقْرب من هذَا رشداً 
ر بِه وأَسمع ما لَهم من دونِه من ولـي وال  قُلْ اللَّه أَعلَم بِما لَبِثُوا لَه غَيب السموات واَألرضِ أَبص) ٢٥(تسعاً 

  )الكهف()٢٦(يشرِك في حكْمه أَحداً 
ونقَلِّـبهم ذَات الْـيمنيِ وذَات    :فقـد قـال فـيهم   ولكن القرآن ذكر تفاصيل ال أمهية هلـا  : قلت
  أهم من ذكر أمسائهم أو بلدام؟، فهل ترى يف ذكر تقليبهم )١٨من اآلية: الكهف(الشمالِ

  .ألن أمساءهم ال تغنيك شيئا، بل قد جتعل من قصتهم تارخيا ال حمل للعربة فيه ..أجل: قال
  وتقليبهم ذات اليمني وذات الشمال؟: قلت
فاهللا الذي آوى إليه هؤالء، وتركوا بيوم وقصورهم، امتدت إلـيهم   ..تفيدك معان شعورية عظيمة: قال
من طول النـوم علـى   حىت ال تتقرح جنوم ، فجعلت تقلبهم ذات اليمني وذات الشمال كل حني عناية اهللا
  .التراب

، وتشويقا لكل من ضحى تضحيتهم ..عنه بنون العظَمة تشريفاً هلم ةعبرممنسوباً إىل اهللا، مث ذكرت ذلك 
  أكثر من هذا؟هل هنالك عناية ف

  .وا بذكر التفاصيل املرتبطة ذه القصةولكن املسلمني انشغل: قلتسكت قليال، مث 
ولكنهم يف أثناء حبثهم ذلـك   ..وهم ال خيتلفون عن اإلسرائيليني تشوقا للتفاصيل ..املسلمون بشر: قال



 ١٥٥

وألفاظه اليت حتمـل   ..القرآن متثله حقائقه ..وال املفسرون ..والقرآن ال ميثله املسلمون ..كانوا خمالفني للقرآن
  .حقائقه

  اسري؟والتف: قلت
ورمبا  ..هي فهوم بشرية حمدودة تأثرت ببيئاا ..تلك كتب منها ما اقترب من القرآن ومنها ما ابتعد: قال

القرآن يوضـح ذاتـه    ..فلذلك ال يصح أن حنكم على القرآن من خالل املفسرين ..تأثرت بكتبنا وأساطرينا
  ..بذاته

  



 ١٥٦

  شرائع القرآن
ولكن األمر ال يتوقـف   ..ال مبا رميت القرآن به من ذلكبل أراين خج ..أسلم لك كل ما ذكرت: قلت
   ..عند هذا
  .تقصد شرائع القرآن، واقتباسها من كتبنا املقدسة: قال

عورة أبيك وعورة أمك ال  (:امسع ـ مثال ـ ما ورد يف التوراة من عد احملرمات من النساء   ..أجل: قلت
عورة أختك بنت أبيك أو . إا عورة أبيك. تكشف عورة امرأة أبيك ال. إا أمك ال تكشف عورا. تكشف

عورة ابنة ابنك أو ابنة بنتك ال تكشـف  . أو املولودة خارجاً ال تكشف عورا، بنت أمك املولودة ىف البيت
عورة أخت أبيك ال . عورة بنت امرأة أبيك املولودة من أبيك ال تكشف عورا إا أختك. عورا إا عورتك
إىل امرأته ال ، عورة أخت أمك ال تكشف إا قريبة أمك عورة أخى أبيك ال تكشف. ة أبيكتكشف إا قريب
عورة امرأة أخيك ال تكشـف   .إا امرأة ابنك ال تكشف عورا. عورة كنتك ال تكشف. تقرب إا عمتك
عورـا إمـا    وال تأخذ ابنة ابنتها أو ابنة بنتها لتكشـف ، وبنتها ال تكشف، عورة امرأة. إا عورة أخيك

 -٧ /١٨:سفر الالويني( )وال تأخذ امرأة على أختها للضر لتكشف عورا معها ىف حياا. إنه رذيلة. قريبتاها
١٨(  

وال تنكحوا ما نكَح آباؤكُم من النساِء إِالَّ مـا قَـد    :أال يتفق هذا متاما مع ما ورد يف القرآن من قوله
حرمت علَيكُم أُمهـاتكُم وبنـاتكُم وأَخـواتكُم وعمـاتكُم     ) ٢٢(فَاحشةً ومقْتاً وساَء سبِيالً  سلَف إِنه كَانَ

ةاعضالر نم كُماتوأَخو كُمنعضي أَرالالَّت كُماتهأُمو تاُألخ اتنباَألخِ و اتنبو كُماالتخو أُمو  كُمـائنِس اته
ن فَال جنـاح علَـيكُم   وربائبكُم الالَّتي في حجورِكُم من نِسائكُم الالَّتي دخلْتم بِهِن فَإِنْ لَم تكُونوا دخلْتم بِهِ

اُألخ نيوا بعمجأَنْ تو البِكُمأَص نم ينالَّذ كُمائنلُ أَبالئحيماً وحكَانَ غَفُوراً ر إِنَّ اللَّه لَفس ا قَدنِ إِالَّ مي٢٣(ت (
لكُم أَنْ تبتغوا بِأَموالكُم والْمحصنات من النساِء إِالَّ ما ملَكَت أَيمانكُم كتاب اللَّه علَيكُم وأُحلَّ لَكُم ما وراَء ذَ

رغَي نِنيصحم ياضرا تيمف كُملَيع احنال جةً وفَرِيض نهورأُج نوهفَآت نهنم بِه متعتمتا اسفَم نيحافسم  ـنم بِه مت
  ؟)النساء()٢٤(بعد الْفَرِيضة إِنَّ اللَّه كَانَ عليماً حكيماً 

إال أنه ال بأس أن أناقشـك يف   ..بل ال تكاد تذكر ..رة جدامع أن األمثلة املرتبطة ذا األمر حمصو: قال
  .هذا األمر

  أليس كذلك؟ ..أنت تسلم يل بأن يف اإلسالم شريعة تنتظم احلياة مجيعا، مبا فيها حياة األسرة
  .لقد ورد يف القرآن النصوص الكثرية الضابطة هلذا ..بلى: قلت
ذا اجلانب، فلم تذكر احملرمات من النساء، أال يكون ذلك أرأيت لو أن الشريعة اإلسالمية مل تم : قال

  تقصريا منها؟
ال الشريعة اإلسـالمية   ..بل هو تقصري كبري، فهذه ناحية مهمة ينبغي على كل شريعة أن تم ا: قلت

  .وحدها
لكتـاب  فهل تريد من الشريعة اإلسالمية أن ال تعد األم يف احملرمات حىت ال نقول إا مقتبسة من ا: قال



 ١٥٧

  املقدس؟
  .األم يتفق عليها اجلميع ..ال: قلت
  واألخت؟: قال

  .هي كذلك: قلت
  والبنات؟: قال

   ..هن كذلك: قلت
   ..وهكذا كل احملرمات: قال

  .ولكن العجب يف اتفاق القرآن مع كل ما ذكره الكتاب املقدس: قلت
ة واضحة بني القـرآن والكتـاب   إن هناك فروقا كثري ..أنت نظرت إىل األلفاظ، ومل تتأمل املعاين: قال

  :املقدس، سأعدد لك بعضها، لتعرف أن التوافق يف بعض األمور ال يعين االقتباس
حتـرم  ، وهي حترم نكاح امرأة العم وتدعوها عمة، وهي ال تقيم شأنا للنسب من جهة الرضاعة التوراةف

جتعـل  ، وهي ل آخرين زواجهم قائمال تذكر حرمة النساء املتزوجات من رجا، وهي نكاح امرأة األخ ألخيه
  .وهكذا ٠٠٠التحرمي غالباً للقرابة من جهة غري الزوج مثل قرابة األب األم العم 

ال حيرم ، وحيرم نكاح امرأة العم وال يدعوها عمة، وال من الرضاعة ما حيرم من النسبفيحرمي  أما القرآن،
حيرم نكاح املتزوجات فعالً من آخرين زواجاً قائماً و ، وهنكاح امرأة األخ ألخيه إذا طلقها أو مات عنها أخوه

أو قرابـة زوجتـه    ،جيعل التحرمي لقرابة الزوج ممن حرمت عليه، وويطلق عليهن وصف احملصنات من النساء
  .أحياناً

   ..هذه فروق مهمة تنضم حتتها فروع كثرية جتعل األحكام خمتلفة متاما بني الكتابني
، ولكين أردت ١أثبت لك فيه قيمة هذه الفروق، وال املقاصد القرآنية منها ليس لدي الوقت الكايف الذي

فقط أن أثبت لك أن االتفاق يف بعض األمور ال يعين االقتباس وإال الدعى كل متقدم أن كل متأخر مقتـبس  
  .منه

يقول ألهل باإلضافة إىل هذا، فإن القرآن يعترف بصحة ما يف القرآن الكرمي مما مل ميسه التحريف، بل هو 
وراةُ قُلْ فَأْتوا كُلُّ الطَّعامِ كَانَ حال لبنِي إِسرائيلَ إِلَّا ما حرم إِسرائيلُ علَى نفِْسه من قَبلِ أَنْ تنزلَ الت :الكتاب

نيقادص متا إِنْ كُنلُوهفَات اةروبِالت)٩٣:آل عمران(  
ني مجال التعبري القرآين عن احملرمية، وبني التعبري التـورايت املوغـل يف الفحـش    باإلضافة إىل هذا قارن ب

فـروق كـبرية ال    ..والبذاءة وقارن ما ورد يف القرآن من االختصار مع ما ورد يف الكتاب املقدس من التكرار
  ؟ !باساتشمل املعىن فقط، بل تعدوه إىل التراكيب اللفظية نفسها، فكيف تزعم بعد ذلك أن هناك اقت

                                                
  .للمؤلف) فقه األسرة برؤية مقاصدية(من سلسلة ) موانع الزواج(اب انظر التفاصيل املرتبطة ذا يف كت) ١(



 ١٥٨

  بيئة القرآن
  وما روي من شعر جاهلي؟ ..علقاتهل قرأت امل: رآين مستغرقا فيما يقول، فسألين فجأة

  .ومن قومي من يزعم أن حممدا استلهم من ذلك الشعر ..هو شعر مجيل ..أجل: قلت
بنا فمرة يسطو على كت ..فمحمد عندهم كأل مباح، ال يعرف إال السطو على غريه ..دعهم يقولون: قال

ومرة يسـطو  ليستلهم منها املعاين الرقيقة، اليت حتوي تواريخ املاضي السحيق، ومرة يسطو على شعراء عصره، 
  .على العلوم اليت سجلها أهل عصرنا ليزين ا كتابه، ويثبت أنه حيوي علوما من علوم اهللا

  فما الذي تريد أن أقرأه عليك من هذا الشعر؟: قلت
  .وإمنا أريد أن ختربين مبضامينها ..ي من أشعارهمال أريد أن تقرأ عل: قال

وصف االبل أو اخليل، أو سري الليل، أو وصـف احلـرب، أو   هي ال تعدو األغراض املعروفة من : قلت
   ..اشتملت عليه حيام وبيئتهمغري ذلك مما ووصف الروض، أو وصف اخلمر، أو الغزل، 

  م؟أترى للبيئة اليت عاشوها تأثريا يف نبوغه: قال
  .ولذلك ضرب املثل بامرئ القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، وبزهري إذا رغب ..أجل: قلت

ومنهم من ، ومنهم من يربز يف اهلجو دون املدح، من الشعراء من جيود يف املدح دون اهلجووهلذا أيضا جند 
   ..، وهكذاظم من جيود يف التأبني دون التقريومنه، دون التأبني ظيسبق يف التقري

  هي بيئتهم؟ تأليس ..فلنرجع إىل بيئة القرآن: قال
  .هي بيئتهم خبيلها وإبلها وصحرائها وأصناف معايشها ..أجل: قلت
  هل ترى تأثري البيئة يف القرآن؟ ..فاصدقين: قال

) ١٨(ف رفعت وإِلَى السماِء كَي) ١٧(أَفَال ينظُرونَ إِلَى اِإلبِلِ كَيف خلقَت  :ففي القرآن ..أجل: قلت
 تبصن فالِ كَيإِلَى الْجِب١٩(و ( تحطس فضِ كَيإِلَى اَألرو)فالبيئة العربية واضحة يف هذه  )..األعلى()٢٠

   ..ومل يذكر البحار، بل ذكر اجلبال ..بل ذكر اإلبل ..فلم يذكر القرآن الزرافة وال الغزالن ..اآليات
ونظر العربة ينصرف إىل أقرب مذكور، أم أنك تريد  ..إا تدعوهم إىل النظر ..أمل تقرأ مقدمة اآلية: قال

  .وكأن صنعة اهللا حكر على مكان دون مكان ..أن ينقلهم إىل حديقة احليوانات ليتأملوا صنعة اهللا
الذي حجبك عن معناه، وننظر إىل غاية ذكرها يف هذا النص، وغايـة ذكرهـا يف   ) اإلبل (فلنترك لفظ 

  ان؟تفهل مها متشا ..اجلاهلي الشعر
   ..الشك أما خمتلفان، ففي الشعر اجلاهلي جند الوصف الطويل هلا: قلت
  مل توصف؟: قال

  .ولعلهم يرون يف ذلك الوصف بعض الوفاء ملا تقدمه هلم اإلبل من اخلدمات ..هو تقليد ورثوه: قلت
  مل أمر بالنظر إىل اإلبل؟ ..ويف القرآن: قال

  .على اهللا وعلى قدرات اهللا وعلى أفضال اهللاللتعرف : قلت
وال بد أن يستعمل ما عرفوه لينتقل  ..نعم هو استعمل عاملهم ..فالقرآن قد نقلهم من عامل إىل عامل: قال
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  .م إىل ما مل يعرفوه
فهو ال يذكر شيئا من تلك  ..فأنت تعلم أن قارئ القرآن ال يستطيع أن يعرف بيئة القرآن ..دعنا من هذا

  .البيئة، وال شيئا من األمساء اليت اعتاد بلغاؤهم على ذكرها
   ..هذا صحيح: قلت
  ألست ترى فيه تأثري البيئة بعيدا؟ ..فلنعد للكتاب املقدس: قال

  ما تقصد؟: قلت
  .ألست تقرأ يف الكتاب املقدس التفاصيل الطويلة املرتبطة بأنسام وحكامهم وحيام: قال

  ولكن هل تستدل ذا على ربانية القرآن؟ ..نها ال يغفل ذكرهحىت الصغري م ..أجل: قلت
  .وهلذا ترى القرآن يعرب بصيغة اإلنزال ..فالقرآن مرتل ال وليد بيئة ..أجل: قال

والد أال ترى من العجب أن ال يذكر والد حممد وال جد حممد وال نسب حممد وال أ: سكت قليال، مث قال
  حممد وال أحبابه وال أعداؤه؟

 ..يبدأ بنسب طويل للمسـيح  ..بل إن اإلجنيل أول ما يبدأ ..ما نرى الكتاب املقدس يطفح مبثل هذابين
  .وهكذا كل األسفار املقدسة ال تكاد متر على صفحة منها إال وجتد تأثري البيئة فيها عظيما

  .ولكن لست أدري مل تذكر هذا اآلن ..كل ما قلته صحيح: قلت
فتزعمـون أن   ..فتنحجبون عن القرآن ببيئة القرآن ..ى ترتبط ذه البابألنكم توردون شبها كثري: قال

  .فلما وصل إىل درجة النبوغ فيه ادعى أنه يوحى إليه ..حممدا تلقى العلم من غريه
النفس منه أشياء كثرية إن شئت ويف  ..وال نقصر يف نشره ..وننشره ..حنن نقول هذا ..ال أكتمك: قلت

  .عن دفاعك هذا عن القرآن لك منها ما قد يصدك حبت
  .فاذكر يل ما تشاء: قال

  :غريهمن تعلّم حممد 
إِنْ هو إِالَّ وحـي  ) ٣(ما ينطق عن الْهوى  املسلمون يقولون بأن القرآن وحي اهللا، وأن حممدا :  قلت 
  .هذا الوحي ولكن ورد يف الروايات ما يدل على أنه كان يستفيد من غريه يف ..)النجم()٤(يوحى 

ثُم جعلْناه نطْفَـةً  ) ١٢(ولَقَد خلَقْنا اإلنسانَ من ساللَة من طنيٍ  :امسع هذه الرواية املرتبطة ذه اآليات
عظَاما فَكَسونا الْعظَام لَحما ثُم  ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا الْمضغةَ) ١٣(في قَرارٍ مكنيٍ 

 نيقالالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت رلْقًا آخخ اهأْنشاملؤمنون()١٤(أَن(  
ولَقَد خلَقْنا اإلنسانَ من   هذه اآلية أملى علي رسولُ اهللا : زيد بن ثابت األنصاري قاللقد حدث  

ط نم اللَةنيٍ س إىل قوله:  رلْقًا آخخفقال معاذ ،:  نيقالالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت فضحك رسول اهللا ،
، ا ختمت  (:مم ضحكت يا رسول اهللا؟ قال: فقال له معاذ  نيقالالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت  

  .هكذا يكون الكذب وإال فال: ابتسم، وقال
  أدراك أن هذه الرواية مكذوبة؟وما : قلت



 ١٦٠

بن ثابت إمنا كتب الوحي باملدينة، وكذلك معاذ بـن   ازيدمن الثابت تارخييا باإلمجاع أن  ..أوال : قال
  .ا، بينما هذه السورة نزلت مبكةألنه كان من سكا، باملدينةأسلم جبل إمنا 

فيما هو أدىن به ال ميكن ان يستدل جدا،  ضعيف، وهو جابر بن يزيد اجلُعفيوثانيا هذه الرواية مروية عن 
  .من هذا
ويكون ىف  ،كان إذا نزل عليه الوحى يأخذ العرق يتصبب من جسدهحممدا ثابت أن من ال ..بعد هذا ..مث

فإذا انقضى الوحى أخذ ىف ذكر وتالوة ما نزل عليه من القرآن، وهذا ما تقرره كل كتـب   ،غيبة عمن حوله
  .السرية

  .ىف اإلمالء على كاتب وحيه إال بعد اكتمال نزول الوحىيبدأ ال أن حممدا وهذا يدل على 
تلتقى مجيعها ىف مواضع يكون احلديث فيهـا  ، تكررت ىف القرآن تسع مرات تبارك اهللا  مث إن مجلة 

ه الَّذي خلَـق  إِنَّ ربكُم اللَّ :، وهذه مواضعها باإلضافة إىل اآلية اليت حنن بصددهاعن قدرة اخلالق فيما خلق
 والشـمس والْقَمـر   السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يغشي اللَّيلَ النهار يطْلُبه حثيثـاً 

 اللَّه كاربت رالْأَمو لْقالْخ أَال لَه رِهبِأَم اترخسم ومجالنونيالَمالْع بر)٥٤:ألعراف(..    َلـزي نالَّذ كاربت
تبارك الَّذي إِنْ شاَء جعلَ لَك خيراً من ذَلك جنات   ..)١:الفرقان(الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيراً

تبارك الَّذي جعلَ في السماِء بروجاً وجعـلَ    ..)١٠:الفرقان(لَك قُصوراً تجرِي من تحتها الْأَنهار ويجعلْ
تبـارك   ..)٧٨:الرمحن(تبارك اسم ربك ذي الْجاللِ والْأكْرامِ  ..)٦١:الفرقان(فيها سراجاً وقَمراً منِرياً
ع وهو لْكالْم هدي بِيالَّذيرٍء قَديلَى كُلِّ ش)١:امللك(.. امهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس لْكم ي لَهالَّذ كاربتو

اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم الْـأَرض قَـراراً والسـماَء بِنـاًء      ..)٨٥:الزخرف(وعنده علْم الساعة وإِلَيه ترجعونَ
وصونيالَمالْع بر اللَّه كاربفَت كُمبر اللَّه كُمذَل اتبالطَّي نم قَكُمزرو كُمروص نسفَأَح كُمر)٦٤:غافر (  

أَتـدعونَ بعـالً وتـذَرونَ أَحسـن      :فقـد وردت يف قولـه   ..أَحسن الْخالقنيومثل ذلك مجلة 
نيقالالْخ)١٢٥:الصافات(  

  ؟دون غريها مما جاء ىف بقية السور )املؤمنون(فلماذا تعلم حممد من كاتب وحيه آية 
أثبـت العلـم   فهي تذكر معان  ..فإن ما حتمله اآلية من اإلعجاز يرتبط بصدرها ..باإلضافة إىل هذا كله

حل خلق اإلنسان من ساللة مـن  تصل مبراياحلديث املعاصر أا من أبرز آيات اإلعجاز العلمى ىف القرآن فيما 
  ..١طني مث من نطفة مث من علقة مث من مضغة خملّقة وغري خملقة مث يكون إنشاؤه خلقًا آخر

فلها نظام معني يف القرآن يدل على تناسقه، فهو يذكر املغفـرة املرتبطـة بالرمحـة يف     ..أما فاصلة اآلية
وبذلك ال حرج يف أن يرتبط بذكر القدرة هذا  ..ذاوهك ..مواضع، والعزة املرتبطة باحلكمة يف مواضع أخرى
  .القول مع وروده الكثري يف القرآن كما ذكرت لك

كنت أقرأ سورة املائدة ومعي : ـ وهو الراوية العريب ـ قصة يف هذا تدل عليه، قال األصمعي  وقد ذكر 
هما جزاًء بِما كَسبا نكَاالً من اللَّه واللَّـه عزِيـز   والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدي :فقرأت هذه اآلية، أعرايب

                                                
 .من هذه السلسلة) معجزات علمية(انظر التفاصيل املثبتة لذلك يف رسالة ) ١(
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يمكح)٣٨:املائدة( ، بدل فقلت  يمكح زِيزع ) يمحر كالم من هذا؟ فقلت  :فقال األعرايب، سهواً )غَفُور
، اآلن أصـبت : فقال ،كُيم واهللا عزِيز ح :مث تنبهت فقلت، واهللا غفور رحيم :فأعدت، قال أعد .كالم اهللا

  .فلو غفر ورحم ملا أمر بالقطع ،يا هذا عزيز حكيم فأمر بالقطع :كيف عرفت؟ قال :فقلت
  :أساطري األولني

  .ولعلها أول ما ووجه به حممد من التحدي ..وهي قدمية قدم القرآن ..هناك شبهة أخرى: قلت
وغريه من أهل اجلاهلية، وأثارها يف  ١لنضر بن احلارث هي الشبهة اليت أثارها يف اجلاهلية ا ..عرفتها: قال
وإمنا أخذ بعضاً  ،ما جاء جبديد يف القرآنمن أن حممد ، املستشرقون أمثال نورمان دانيال ومن حنا حنوهمعصرنا 

  . القرآنون من هذا اخلليط كله فك، من اليهودية، وبعضاً من النصرانية، وبعضاً من قصص الفرس 
  .ه من الشبه اخلطرية اليت ال يزال قومي يتعلقون اوهذ ..أجل: قلت
وهو دليل على أا شبهة ساقطة، ألن اإلنسان يف العادة يفـر مـن    ..لقد ذكر القرآن هذه الشبهة: قال

   ..األقوال اليت يرى فيها خطرا عليه
إِلَيك وجعلْنا علَـى قُلُـوبِهِم    ومنهم من يستمع :امسع ملا ورد يف القرآن من تعلق املشركني ذه الشبهة

ي اُءوكى إِذَا جتا حوا بِهنمؤلَا ي ةا كُلَّ َآيورإِنْ يا وقْرو ي َآذَانِهِمفو وهفْقَهةً أَنْ ينوا أَككَفَر ينقُولُ الَّذي كلُونادج
 نيلالْأَو رياطذَا إِلَّا أَسإِنْ ه )٢٥:نعاماأل(..   ْذَا إِنثْلَ ها ماُء لَقُلْنشن ا لَونعمس ا قَالُوا قَدناتَآي هِملَيلَى عتإِذَا تو

 نيلالْأَو رياطذَا إِلَّا أَسه)٣١:األنفال(.. نيلالْأَو رياطقَالُوا أَس كُمبلَ رزاذَا أَنم ميلَ لَهإِذَا قو )٢٤:لالنح(.. 
 يلًاأَصةً وكْرب هلَيلَى عمت ا فَهِيهبتاكْت نيلالْأَو رياطقَالُوا أَسو )٥:الفرقان(..    ٍهِـنيم لَّافكُلَّ ح عطلَا تو
أَنْ كَانَ ذَا مالٍ وبـنِني  ) ١٣(زنِيمٍ  عتلٍّ بعد ذَلك) ١٢(مناعٍ للْخيرِ معتد أَثيمٍ ) ١١(همازٍ مشاٍء بِنميمٍ ) ١٠(
)١٤ ( نيلالْأَو رياطا قَالَ أَسناتَآي هلَيلَى عتإِذَا ت)١٥()القلم..(   كَذِّبِنيلْمل ذئمولٌ ييو)ونَ  ) ١٠كَـذِّبي ينالَّذ

إِذَا تتلَـى علَيـه َآياتنـا قَـالَ أَسـاطري الْـأَولني       ) ١٢(تد أَثيمٍ وما يكَذِّب بِه إِلَّا كُلُّ مع) ١١(بِيومِ الدينِ 
  )املطففني()١٣(

  علمت مصادر الشبهة، فما الرد عليها؟: قلت
إن هؤالء الذين يوردون هذه الشبهة يغيبون عن املعاين العميقة اليت حيويها القرآن باجلدل يف الوسائل : قال

لو أم تأملوا غايات القرآن لعرفوا سر اختيار هذا النوع من القصص، والذي مساه القـرآن  و ..اليت يستعملها
نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرآنَ وإِنْ كُنت من قَبلـه لَمـن    :أحسن القصص

نيلافالْغ )٣:يوسف (  
و ما توفرت فيه الواقعية باإلضافة إىل صالحيته كنموذج سـلوكي رفيـع ميكـن أن    فأحسن القصص ه

  .حيتذى
                                                

كان قد ذهب إىل بالد فارس، وتعلم من أخبار ونص على ذلك سعيد بن جبير، والسدي، وابن جريج وغريهم؛ وقد )١(
من جملس،   قد بعثه اهللا، وهو يتلو على الناس القرآن، فكان إذا قام واسفنديار، وملا قدم وجد رسول اهللا  ملوكهم رستم

   باهللا أيهما أحسن قصصا؟ أنا أو حممد؟: جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئك، مث يقول
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أُولَئك الَّذين هـدى اللَّـه    :وهلذا ملا ذكر القرآن أمساء األنبياء الذين وردت مشاهد من حيام فيه قال
 هداقْت ماهدفَبِه)٩٠من اآلية: األنعام(  

مث ذكر هلم من املشاهد الرفيعة ما دعاهم إىل سـلوك   ..م امسا غريبا مل يعرفوهأرأيت لو أن القرآن ذكر هل
  أكانوا يقبلون؟ ..مثله

أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِسورة مثْله وادعـوا مـنِ    :لقد ذكر القرآن هذا ..)افتراه  (:سيقولون حينها
أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِعشرِ سورٍ مثْله مفْتريات   ..)٣٨:يونس(كُنتم صادقني استطَعتم من دون اللَّه إِنْ

نيقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم متطَعتنِ اسوا معادو)١٣:هود(..    ـ ي أَم يقُولُونَ افْتراه قُـلْ إِن افْتريتـه فَعلَ
بلْ قَالُوا أَضغاثُ أَحالمٍ بلِ افْتراه بلْ هو شاعر فَلْيأْتنا بِآية كَما  ..)٣٥:هود(إِجرامي وأَنا برِيٌء مما تجرِمونَ

وأَعانه علَيه قَوم آخرونَ فَقَد جـاُءوا   وقَالَ الَّذين كَفَروا إِنْ هذَا إِلَّا إِفْك افْتراه..)٥:االنبياء(أُرسلَ الْأَولُونَ
  ) ٤:الفرقان(ظُلْماً وزوراً

وغريها من اآليات، وهي تدل على أن هناك فريقا ال بأس به من أعداء حممد كانوا يتصورونه مفتريا لتلك 
  .القصص وغريها، خمتلقا هلا

  .هما يتفقانلكن بغضهما حملمد جعل ..لقد كان هناك فريقان متناقضان
 :هذا ال زالت األيام تلد هذين الصنفني مـن النـاس   ناإىل يوم ..وهذان الفريقان مل خيلو منهما التاريخ

  .القائلني بابتداع حممد لدينه، والقائلني بنقله عن غريه
  :األحبار والرهبان

  .مد من غريهوهي ترتبط بتعلم حم ..هلا أصل قدمي، وهلا فروع حديثة كثرية ..هناك شبهة أخرى: قلت
إم يزعمون أن حممدا تلقى علومه اليت بثها يف قرآنـه مـن    ..وأعرف استغالل قومنا هلا ..أعرفها: قال

  . ١أحبارنا ورهباننا
                                                

  :القائلون ذا اختلفوا فيما بينهم )١(
 كل من يؤرخ للنشاط االستشراقي يؤكد أن أقدم دراسة استشراقية كانت بعنـوان ة، وفمنهم من ينسب مصادره إىل اليهودي

م على يد املستشرق اليهودي األملاين أبراهام جاجير، وقد نال عن دراسته ١١٣٤كان ذلك عام ، و)ماذا اقتبس حممد عن اليهودية(
  )١٧مل، صاملستشرقون والقرآن، عمر لطفي العا: انظر( تلك جائزة الدولة الربوسية

ومن مث اقتبس عـن  .. لتدمري املسيحية اليت دد كيام ه اليهودكان على دين اليهود، وأرسل وهؤالء يذهبون إىل أن حممدا 
  .كتبهم العقائد والشرائع والقصص

 كان مسيحياً من نصارى مكة، أعده ورقة بـن نوفـل   ا أكثرهم خيالف هذا الرأي ويزعم زعماً آخر وهو أن حممد ولكن
خـدعهم   لكـن حممـداً   . إلعادة الروح إىل املسيحية يف اجلزيرة العربية.. بالتعاون مع الراهب حبريا وحداد رومي امسه يسار

  .فادعى النبوة.. فأعجب بنفسه 
ـ . يف هذا الزمان يقولون فيما وافق القرآن به كتبهم، أنه مأخوذ منها بدليل موافقته هلـا املسيحية احدون من دعاة واجل ا وفيم

وفيما مل يوافقها ومل خيالفها به أنه غري صحيح،  ألنه مل يوجد عندنا، وهذا منتهى مـا  . خالفها أنه غري صحيح بدليل أنه خالفها
سامي . والقرآن ليس دعوة نصرانية، د ٣٩-٣٢شوقي أبو خليل، ص. اإلسالم يف قفص االام، د: انظر(  يكابر به مناظر مناظراً

  )١٦٥-١٣٩حسن عتر، ص. ي اهللا، دووح. ١١٧-٦٥عصاصة ص
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  :ومن الردود اليت رد ا على هذه الشبه

بعـد اهلجـرة بالعـداوة     من حكمة اهللا تعاىل وتقديره، أنه مل يعلم يف مكة يهودي واحد، واليهود استقبلوا حممداً أن . ١
  . صراحة
ومن غري ، إىل معلم كتايب واحد هبارصدوا ذهإن قريشاً أحرص من املنصرين على إثبات بشرية مصدر الوحي ولكنهم مل ي. ٢

إىل بيت معلم يعلمه دون أن يالحظ ذلك أحد، فمكة املكرمة مدينة صغرية املساحة، أحياؤها ـ بـل    املمكن أن يتردد حممد 
  . بيوا ـ معروفة لكل واحد من أهلها

ليه حضارات اليونان والصني وفارس واهلند مل يكن يف مكة أي كتاب ديين مدون، وال مدرسة، وال فالسفة كما كانت ع. ٣
العرب قبل اإلسالم، : انظر(كما أنه مل يعرف عن اليهود يف كل اجلزيرة العربية نبوغاً فكرياً ورقياً حضارياً، وفاقد الشيء ال يعطيه 

  )٤٢إسرائيل ولفنسون، تاريخ اليهودية يف بالد العرب، ص. ود. ٦/٨جواد علي . د
سن حاالً منهم، بل كانوا ال ميلكون حىت التميز بشعر خاص م ـ على األقل ـ، وهذا مـا يؤكـده     ومل يكن النصارى أح

من الصعب على الباحث أن جيد فرقاً .. ال خيتلف الشعر النصراين عن شعر الشعراء الوثنيني بشيء، فاملستشرقون من أتباع دينهم
وهلذا ذهب بعض املستشرقني إىل ان من الصعب التحدث عن وجـود   .كبرياً بني شعر الشعراء النصارى وشعر الشعراء الوثنيني

/ ٤، ١٦٦جواد علي، الفصل. العرب قبل اإلسالم، د: انظر(شعر نصراين عريب له ميزات امتاز ا عن الشعر الوثين قبل اإلسالم 
١٣١١(  
مرة وهو صغري مع عمـه أيب  : مرتني فقطمل يعاشر إال قومه، ومل يثبت أبداً أنه خرج من مكة قبل البعثة إال  ا حممدأن . ٤

  . طالب ومرة يف جتارة خدجية وكان مرافقاً له غالمها ميسرة
إىل املدينة املنورة واحتكاكـه   الغالبية العظمى من القصص القرآين كانت يف السور املكية، أي قبل هجرة الرسول أن . ٥

  .باليهود
دعوى النبوة، فلماذا مل ينتقوا أحداً من أهل يثرب أو رجالً مـن القـريتني    لو كان لالتصال باليهود ذلك األثر الكبري يف. ٦

  عظيم، أو عبد اهللا بن أيب سلول ـ ليحمي دعوم جباهه وماله؟
كما أن .. ن يف القرآن الكرمي قصصاً ألنبياء وسابقني ال يعرفهم أهل الكتاب، كقصة صاحل وهود وشعيب عليهم السالمأ. ٧

ونفى رصلبه وقتله، وتربئة األنبياء مما افتـروه   فاصيل غري موجودة يف كتبهم، كمعجزات سيدنا عيسى يف القصص القرآين ت
  .  عليهم من خطايا وقبائح

  .معجزة القرآن الكرمي البالغية اليت عجز العرب عن مضاهاا ـ يستحيل أن تكون من تعليم أعاجمأن . ٨
داد رومي لبعض حاجات بيته الطبيعية، وليس من املنطق أن يكون القرآن إىل ح حممد من غري املستغرب أن جيلس أنه . ٩

وهل اجللوس عند احلداد فيه مـن الراحـة   .. الذي أعجز العرب، قد ألقاه إليه ذلك احلداد يف عجالة وهو جالس عنده يف السوق
  .واالستعدادات النفسية والذهنية ما يؤهله للتعلم

، فأين كان معلموه املفترضون حني نزل عليه القرآن يف غزواته، وهـو بـني   سبق للنيب أسباب الرتول تنفي التعلم امل. ١٠
  ؟هل كانوا ال يرون إال من قبل حممد .. أصحابه جييب عن أسئلتهم

هـا  ال مينع أن يوجد يف القرآن الكرمي ما يوافق ما سبق من كتب مساوية، فالقرآن الكرمي ال يقول بأا كلها حمرفة بل في. ١١
ومثله ما نسب إىل كتب جهلة اليهود واهلراطقة مما ليس موجوداً يف الكتاب املقدس املعتمـد   ،حتريف وفيها ما جنا من التحريف

  .حالياً
كتفضيل اجلنس اليهودي وتكرميه على الناس بقبـول  .. خمالفة القرآن الكرمي عقائد أساسية متيزت ا اليهودية واملسيحية. ١٢

  .ل، وكذلك أساس عقيدة النصارى من تثليث وفداء وخالصعبادته هللا عز وج
أن اإلسالم ما هو إال فرع من شجرة اليهودية أو النصرانية ـ احملرفة عن اإلسالم ـ بل هي ذات   بوعلى هذا فال ميكن القبول 

  .الرسالة وعني العقائد واملبادئ العامة اليت دعا إليها اإلسالم
. ١٩٧فضل عبـاس، ص . وقضايا قرآنية يف املوسوعة الربيطانية، د. ١٤٧هود، السموءل، صود يف إفحام اليهبذل ا: انظر(

شبهة أخذ نبينا حممد عن اليهود املواضيع املعينة يف تأليف القرآن، إعداد األستاذ عبد : ، وانظر١٨٥حسن عتر، ص. ووحي اهللا، د
  )ةموسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسن: ، من موقعالرحيم الشريف
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أبـو     خـرج   : امسع ما حدث به الترمذي من ذلك، قال ..ويف التاريخ ما يدل على ذلك ..أجل: قلت
  هبطـوا فحلـوا      الراهب    على    أشرفوا    فلما    قريش    يف أشياخ من    وخرج معه النيب    الشام    إىل    طالب 

  قال فهـم حيلـون    ،وال يلتفت ،فال خيرج إليهم ،وكانوا قبل ذلك ميرون به   الراهب    فخرج إليهم    رحاهلم  
يد العاملني هذا رسول رب هذا س  (:قالف  فأخذ بيد رسول اهللا  ،حىت جاء الراهب    فجعل يتخللهم    رحاهلم  

من العقبة    أشرفتم    إنكم حني  (:فقال ؟ما علمك    :قريش فقال له أشياخ من ، )العاملني يبعثه اهللا رمحة للعاملني 
ساجدا وال يسجدان إال لنيب وإين أعرفه خبامت النبوة أسفل من غضروف كتفه    خر    مل يبق شجر وال حجر إال 

فأقبل وعليه  ،أرسلوا إليه :فلما أتاهم به وكان هو يف رعية اإلبل قال ،جع فصنع هلم طعامامث ر، )مثل التفاحة 
 :فقال ،الشجرة عليه   يفء    فلما جلس مال  ،الشجرة   يفء  فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إىل  ،غمامة تظله
   ،الـروم    أن ال يذهبوا به إىل    يناشدهم    وهو  ،فبينما هو قائم عليهم :الشجرة مال عليه قال   يفء    انظروا إىل 

ما جـاء   :فاستقبلهم فقال الروم    فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من  ،إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه   الروم    فإن  
نا خـربه  وإنا قد أخرب ،فلم يبق طريق إال بعث إليه بأناس ،جئنا إن هذا النيب خارج يف هذا الشهر :بكم قالوا

أفـرأيتم   :إمنا أخربنا خربه بطريقك هذا قال :هل خلفكم أحد هو خري منكم قالوا :بعثنا إىل طريقك هذا فقال
بـاهللا     أنشدكم    :فبايعوه وأقاموا معه قال :ال قال :أمرا أراد اهللا أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده قالوا

   وزوده    بـالال   وبكـر   اأب   وبعث معه    أبو طالب    حىت رده    يناشده    فلم يزل     ،أبو طالب   :أيكم وليه قالوا
   )من الكعك والزيت  الراهب 

  أهذا احلديث تستشهد به إلثبات نبوة حممد، أم إللغائها؟: ابتسم، وقال
  .١فإن هذا الراهب هو معلم حممد ..بل إللغائها: قلت
وهم أكثـر  ، وكيف يغيب عن قومه ..مه كل هذه العلومكم مكث حممد مع هذا الراهب حىت يعل: قال

  ؟أمر هذا الراهب الناس عداوة له
أنتم تستندون إىل نص يشهد فيه الراهب انطالقا من الكتب اليت عنده حملمد بالنبوة، فتقلبـون الـنص،   

  .مجيع من يعرفهوحتولون الراهب الشاهد إىل معلم، مع أن حممدا عاش أميا ومات أميا بشهادة القرآن، وبشهادة 
أم هـم   ..ن أولئك اوس الذين قدموا اهلدايا للمسيح وسجدوا لهألك أحد من الناس  ذكرأرأيت لو 

  أيقبل عاقل ذلك؟ ..الذين لقنوه ما لقنوه
  .فاملسيح كان رضيعا، وأولئك كانوا عابرين ..فهذا افتراء ال ميكن قبوله ..أين ال أقبل ذلك الشك: قلت
فقد كان صغري السن عندما ذهب به عمه إىل الشام، زيادة على أنه كان جمـرد   ..حممد وهكذا أمر: قال

  .٢يف ذلك احملل الذي كان فيه الراهبسبيل عابر 
                                                

تعلم القرآن الكرمي من راهب نصراين امسه  أن حممداً الذي ذكر أمثال املستشرق نورمان دانيال  وقد أطلق هذه الشبهة)١(
  .حبريى أو جرجيس أو سرجيوس 

  .وهم يعللون ذلك للتشابه بني بعض حمتويات القرآن الكرمي وكتب أهل الكتاب
ال    حديث حسن غريـب     هذا  « :قال  الترمذي  ا من جهة السند، فما أن باإلضافة إىل هذا كله، فإن يف احلدود شكوك )٢(

  :إال أن العلماء تعرضوا لرواته بالنقد» نعرفه إال من هذا الوجه 
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  :وخرجوا منها مبا ذكرت لك ..لقد درس املنصفون من قومنا هذه األراجيف: سكت قليال، مث قال
أن يكون حممد قد قرأ الكتب الدينية اليهوديـة أو  إن من املستبعد  (:قال الربوفيسور مونتجمري واطلقد 
   )ومن األرجح أنه مل يقرأ أي كتاب آخر ..النصرانية

. إن قاعدة نبوة حممد من ناحية مبدأية هي نفس جتربة وأعمال أنبياء بين إسـرائيل (:هجسن.س.جوقال 
   )ومن الواضح أن جتربته كانت خاصة. لكنه مل يعرف شيئاً عنهم بشكل مباشر

إن من الواجب إدراج احلديث الشريف الذي يقول إن حممـداً   (:نوس. نوس وديفيد س. جون بال وق
وكانت األوىل بصـحبة عمـه أيب   ، تعلم اليهودية والنصرانية خالل رحالته مع القافلة التجارية املتجهة للشام

خلدجية اليت تزوجها فيما عاماً كموظف  ٢٥والثانية عندما كان عمره ، طالب عندما كان يف سن الثانية عشرة
   )على أنه حديث غري مقبول، بعد

وقد ، مهما كان اللفظ، حبريى أو حبريى (ال أعرف ماذا أقول بشأن سريجيوس  (:توماس كاراليلوقال 
أو كم من املمكن أن ، الراهب النسطوري الذي قيل إنه حتادث مع أيب طالب، )أُطلق عليه أيضاً اسم سرجيوس

لكنين أعرف أن حديث الراهب النسطوري مبالغ فيه بشكل ، علم صبياً يف مثل تلك السن يكون أي راهب قد
ومل يعرف لغةً غري لغته،  )عاماً على أكثر تقدير ١٢أو  ٩كان عمره إما (عاماً  ١٤كبري، فقد كان عمر حممد 

  ) وكان معظم ما يف الشام غريباً وغري مفهوم بالنسبة له
ولكن هناك قرشيا  ..فبحريا ال ميكن أن يكون هو معلم حممد ..كرته صحيحفإن كل ما ذ ..ال بأس: قلت

  .عربيا صرحيا ميكن أن يكون هو معلمه
  ؟ورقة بن نوفلتقصد : قال

املؤرخ فقد قال فيها  ..الشك أنك تعرفها ..الفرقة األبيونيةوقد ظهر يل أن ورقة كان من  ..أجل: قلت
إنسان املسيح الفرقة األبيونية اليت كانت يف القرن األول كانت تعتقد أن إن  (:موشيم يف الد األول من تارخيه

فقط تولد من مرمي ويوسف النجار مثل الناس اآلخرين وطاعة الشريعة املوسوية ليست منحصرة يف حق اليهود 

                                                                                                                                 
أنا ال أحدث عن : مسعت أبا داود السجستاىن يقول: فالفضل بن سهل بن إبراهيم األعرج، قال فيه عبدان بن أمحد األهوازى

كـان  : وقال فيه أمحد بن احلسني بن إسحاق الصوىف.. ألنه كان ال يفوته حديث جيد : مل؟ قال: قلت. ج فضل بن سهل األعر
  .أحد الدواهى

كان خيطىء يتخاجل ىف القلب منه لروايتـه عـن   : ، و قال)الثقات(أما عبدالرمحن ابن غزوان، فقد ذكره ابن حبان ىف كتاب 
  .ئشة قصة املكاكيكالليث، عن مالك، عن الزهرى، عن عروة، عن عا

حديثـه  : سألت أىب عن يونس بن أىب إسـحاق، فقـال  : أما  يونس بن أيب إسحق، فقد قال فيه عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
كذا و : فأبوه يونس؟ قال: عن مثل عيسى يسأل؟ قلت: سألت أىب عن عيسى بن يونس، فقال: مضطرب، و قال ىف موضع آخر

  .إال أنه ال حيتج حبديثهكان صدوقا : كذا، وقال أبو حامت
أما أبو بكر راوي احلديث عن أبيه أيب موسى األشعري، فال يوجد دليل واحد على أنه مسع حديثاً عن أبيه، وذلك ألنه تـويف  

  .عاماً كما روى اإلمام مشس الدين الذهيب ٦٣هـ عن عمر ناهز  ٤٢هـ بينما تويف والده أبو موسى األشعري عام  ١٠٦عام 
  عاماً أو حنوها بعد وفاة أبيه مما يؤكد أنه كان صبياً وقتها فكيف حفظ هذا احلديث؟  ٦٤نه عاش وهذا يعين أ

  .وقد رفض اإلمام أمحد قبول روايته، ويعتربه ابن سعد كاذباً وال يؤخذ بقوله
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  .فقط، بل جتب على غريهم أيضاً والعمل على أحكامه ضروري للنجاة
مل وخياصمهم يف هذا الباب خماصمة شديدة كانوا يذمونـه ذمـاً   وملا كان بولس ينكر وجوب هذا الع

   )شديداً وحيقرون حتريراته حتقرياً بليغاً 
سبب فقدان النسخة العربانية أن الفرقة األبيونية اليت كانت تنكـر   (:وقال جامعو تفسري هنري واسكات

إن الناصريني أو اليهـود الـذين    :ألوهية املسيح حرفت هذه النسخة وضاعت بعد فتنة يروشاملن وقال البعض
  .دخلوا يف امللة املسيحية حرفوا اإلجنيل العرباين، وأخرجت الفرقة األبيونية فقرات كثرية منه

إىل عقائد بعض الفرق األبيونية اهلرطوقية اليت ادعت أن  ١)قس ونيب(ويشري أبو موسى احلريري يف كتابه 
ألقى يف صلبه شبهه على مسعان، وصلب مسعان بدالً عنه، فيما املسيح يتحول برضاه من صورة إىل صورة، فقد 

ألنه كـان غـري منظـور    . هو ارتفع إىل السماء حياً إىل الذي أرسله، ماكراً جبميع الذين مكروا للقبض عليه
   )للجميع 

التحليل والبحث والتنقيب واستخالص احلقائق اخلفيـة  بتقـدمي الصـورة    وقد قدم كاتب بارع منا يف 
يقية اليت حاول كتاب السرية إخفائها للعالقة بني حممد والقس ورقة بن نوفل النصراين النسطوري وغـريه  احلق

  .من رهبان النصارى مثل الراهب حبريى وغريه
كان يعمل علـى إعـداد   و ،يبدو أن ورقة بن نوفل وهو زعيم كنيسة مكة النسطوريةومن خالل كالمه 

فزوجه من بنت عمه  ،على ضالته املنشودةـ جدا   اذكيـ الذي كان  خلف له ليترأس الكنيسة وعثر يف حممد
خـري   أبو طالـب وكان هو وخدجية و ،واعتىن بهنسطورية مثل ابن عمها،  وهي ،هي بنت عم ورقة، فخدجية

  .عضد وسند حملمد يف بداية دعواه
مبهامجة حممد بدون بدأ القرشيون أيب طالب، موت خدجية وموت بعد مث  ،ورقة فتر الوحيوهلذا ملا مات 

 ..وزوجته الثرية ماتـت  ،كبري اهلامشيني مات ، وأبو طالبفورقة زعيم النصارى مات ،أن جيدوا من يقاومهم
  . فكانت اهلجرة ومجع الفلول والعودة بقوة السالح لفرض ما يريده

ونقاشات حول يف هذه الفترة رأى حممد أنه سيفشل إن استمر يف الدعوة النصرانية مبا فيها من جداالت 
الديانتني وقد وجده عند أيب  ..عاد إىل األصلفلهذا  ..واملسيح إله أم بشر أم غريه ،وهل هو ثالثة أو واحد ،اهللا

  .بكل بساطة احني كان اهللا واحد ..املسيحية واليهودية إبراهيم
اليت ناهلا على وكان يعلم عن ذلك من دروسه الكتابية  ،وهنا حاك قصة إمساعيل بن إبراهيم وأبو العرب

  .يدي ورقة وغريه
إم يؤكدون بذلك كل ما يذكره املسـلمون مـن    ..مىت ينتهي قومنا من هذه املهازل: ضحك، وقال

  .حتريفنا لكتبنا
فرضـها  يإن هؤالء العابثني الذين مل يعرفوا حممدا ومل يعرفوا القرآن ال خيتلفون عن احملاكم البوليسية اليت 

فترمي املستضعف البسيط بأنه خيطط لعملية انقالب ضخمة ضد االمرباطور الـذي   ،الظلمة على املستضعفني
                                                

  .١٢٩ :قس ونيب )١(



 ١٦٧

  .حيكمه لسبب بسيط، وهو أنه مر ذات يوم على قصره، ورمى ببصره إليه معجبا بصورته
لتحطموا بـه صـرح    ..هو يف حقيقته شاهد من شواهد النبوة ..تستغلون حادثا بسيطا ..هكذا تفعلون

  .النبوة
بينما أمجعت كتب التاريخ على أن أهل  ،١اتب بدعوى أنه كان يف مكة نصارى وكنيسةمن أين أتى الك

املسيحية لصعوبة مبادئها على عقـوهلم البدائيـة   وقد أعرضوا عن اعتناق  ،مكة كانوا وثنيني يعبدون األصنام
  .من الدرجة الثانية ايهودمتنعهم أن يكونوا كما أم أعرضوا عن اليهودية ألن أنفَتهم وإباءهم البسيطة، 

 .وأما من تنصر من أحياء العرب فقوم من قريش من بين أسد بن عبـد العـزي   (:قال اليعقويب يف تارخيه
     ٢)منهم عثمان بن احلويرث بن أسد بن عبد العزي و ورقة بن نوفل بن أسد 

وال يوجـد   ،امع أن مجيع املصادر تذكر قصة زواجهمحملمد ورقة هو الذي زوج خدجية ومن أخربه أن 
  فمن أين أتى الكاتب بزعمه؟ ..املوضوع هلذالورقة أي ذكر 

أنه ملا بلغ حممد من العمر مخساً وعشرين سنة، سافر إىل الشام للمرة الثانية، يف جتارة لقد نصت املصادر 
ذه املهمة إىل ختص خدجية بنت خويلد، وهي سيدة كانت توكل إىل الرجال أمر جتارا، وقد رغبت يف إسناد ه
الصـادق  ( حممد، الَّذي عرف بني القوم حبسن اخللق، وصدق احلديث، وأداء األمانة، حتى اشتهِر عنه لقـب  

  . ، وصار موضع ثقة الناس واحترامهم)األمني 
ميسـرة  وقد أرسلت معه خادمها ميسرة، فذهبا واتجرا مباهلا ورحبا رحباً وافراً، وملا رجعا إىل مكَّة أخـرب  

سيدته مبا رأى من غرائب شهِدها بصحبته حممداً يف تلك الرحلة؛ فأُعجِبت خدجية مبا مسعت، وأرسلت إليـه  
  .وكانت يف األربعني من عمرها، فقبل حممد وأرسل عمه يطلب يدها من أهلها مثَّ تزوجها ،ختطبه لنفسها

أمل يكن له أبناء  ..؟!وكل له مهمة ترأس كنيسة مكةملاذا اختص ورقة بن نوفل حممداً من دون البشر ليمث 
وملاذا مل يؤلف قرآناً لنفسه بدالً من أن  ..؟!أو أخوة أو أبناء أخوة أو أفراد عندهم علم أو أكثر قرابة من حممد

  ؟!يعطيه لغريه
عن مث ذهب يبحث  ..ستني سنةطل يعبدها  ..يعبد األصناملقد ظل طول عمره  ..ورقةأمل تدرسوا سرية 

أفضل دين هو وجمموعة من أصدقائه، وترددوا بني الشرك والنصرانية واليهودية، مث استقر رأيه ورأي أكثـرهم  
  .ةمائة سنحممد وكان عمر ورقة عند بعثة  ،فيةيعلى احلن

حـني  عائشة زوجه احلادث ببساطة هو ما اتفق احملدثون على روايته، وهو ما روته : سكت قليال، مث قال
الرؤيا الصادقة يف النوم، فكان ال يرى شيئاً إال جاء مثل فلق ، من الوحي ا بدئ به رسول اهللا أول م: قالت

الليايل ذوات العدد قبل أن  ـ  أي يتعبد فيهـ   فكان خيلو بغار حراء يتحنث فيه ، مث حبب إليه اخلالء ،الصبح
حىت جاءه احلق وهـو يف غـار   ، ثلهافيتزود ملـ   زوجه ـ مث يرجع إىل خدجية  ، يرتع إىل أهله ويتزود لذلك

                                                
ولسنا نـدري  .. ر من كنيسة ودير على االنترنت أنه كان يف مكة أكثمن غرائب كذب هؤالء أم يزعمون يف مواقعهم )١(

  .مرجعهم يف ذلك
  . ١٥٧ /١ :تاريخ اليعقويب)٢(



 ١٦٨

فغطين حىت بلغ مين اجلهد مث أرسـلين   ،ما أنا بقارئ فأخذين :فقلت: قال ف .اقرأ :فجاءه امللك فقال، حراء
اقْرأْ بِاسمِ ربـك   :مث أرسلين فقال، فأخذين فغطين الثانية حىت بلغ مين اجلهد، ما أنا بقارئ :اقرأ فقلت:فقال

 لَقي خ١(الَّذ ( ٍلَقع نانَ ماِإلنس لَقخ)٢ ( ماَألكْر كبرأْ واقْر)٣ ( ِبِالْقَلَم لَّمي عالَّذ)٤ (  ا لَـمانَ ماِإلنس لَّمع
 لَمعا رسول اهللا  ،)العلق()٥(ي فرجع لـوين   :فقـال ، فدخل على خدجية بنت خويلـد ، يرجف فؤادهزم

 :فقالت خدجيـة ، لقد خشيت على نفسي :فقال خلدجية وأخربها اخلرب، روعفزملوه حىت ذهب عنه ال، زملوني
وتقرى الضيف وتعني علـى  ، إنك لتصل الرحم وحتمل الكّل وتكسب املعدوم، ما خيزيك اهللا أبداً، كال واهللا

   .نوائب الدهر
، يف اجلاهليةتنصر  ؤاوكان امر ـابن عم خدجية  ـ   فانطلقت به خدجية إىل ورقة بن نوفل بن عبد العزى

، فيكتب من اإلجنيل بالعربانية ما شاء اهللا أن يكتب، وكان شيخاً كبرياً قد عمى، وكان يكتب الكتاب العرباين
 فأخربه رسول اهللا  ؟يا ابن أخي ماذا ترى :فقال له ورقة، امسع من ابن أخيك، يا ابن عم :فقالت له خدجية

ليتين أكون حياً إذ خيرجـك  ، أنزل على موسى يا ليتين جذعاً هذا الناموس الذي :فقال له ورقة .خرب ما رأى
وإن  ،مل يأت رجل قط مبثل ما جئت بـه إال عـودي  ، نعم :قال ؟أو خمرجي هم :فقال رسول اهللا  .قومك

  .وفتر الوحي مث مل ينشب ورقة أن توىف، .يدركين يومك أنصرك نصراً مؤزراً
يخ عن لقاء حممد لورقة، فكيف يبىن عليها كل تلك اجلبـال  هذه هي احلادثة الوحيدة اليت رويت يف التار

  ؟ !١ من األكاذيب

                                                
من حبريا وورقة نذكر هذه الردود ملخصة على حسب ما ورد يف  باإلضافة إىل ما ذكرناه من ردود حول تلقي حممد   )١(

  :كتب املسلمني من الرد على هذه الشبهة
ين بالكذب واخلداع، ومن غري املعقول أن يكون أواخر عهد ناسكني متعبدين، تسهيل لناسكني املتعبدل االشبهة ااميف ن أ. ١

  .مهمة شخص خمادع يدعي أنه موحى له من عند اهللا
بل املنطق يقول إن . قصر الوقت الذي شاهدمها فيه، فما يف القرآن من عقائد وشرائع وقصص حتتاج إىل فترة زمنية طويلة. ٢

تأليف قوانني وشرائع مماثلة لتلك املوجودة يف القرآن الكرمي، إال بعد مكث سنوات طويلـة مـن    أي إنسان عادي، لن يستطيع
  . التعلم
  أين قريشاً منهما، وملاذا مل حيضرومها ليكونا دليالً بني أيديهم على بشرية مصدر القرآن الكرمي؟. ٣
الذين وصلتهم رسالة اإلسالم، أن مـا يف  .. حباشمل يصدر عن أي من ملوك النصارى العرب، أو الروم، أو القبط، أو األ. ٤

  .القرآن الكرمي مسروق من عندهم
  ليسهل عليهم املهمة؟ ،ملاذا مل يستخدما رجالً أغىن وأكثر جاهاً منه . ٥
ويف األوىل كان . عندما قابل حبريا أول مرة تسعة أعوام، وملا تاجر خلدجية كان عمره مخسة وعشرين عاماً كان عمره . ٦

  .معه عمه، ويف الثانية ميسرة غالم خدجية
  هل كان لدى ورقة بن نوفل أي حصيلة علمية أو معرفية، تؤهله ليكون مصدر القرآن الكرمي؟  . ٧
كيف يستطيع ورقة ـ وهو كبري السن ـ أن يصعد إىل اجلبل الذي فيه غار حراء، رغم أن صعوده شاق علـى أشـد      . ٨

  الشباب قوة؟
  .بأنه كان يقابل ورقة، رغم أن ذلك الزعم أقوى من اام حداد رومي حممداً مل يتهم أي مشرك . ٩

  إىل أن بلغ من العمر عتياً، وهل كان يضمن أنه سيعيش ذلك العمر؟ ملاذا تأخر ورقة يف إعالن نبوة حممد . ١٠



 ١٦٩

فهناك من هو من أهل مكة، وقد كان حممد يزوره، ويتحدث إليه، وال يبعد أن يكون قـد تلقـى   : قلت
  .عنه

مه بشـر لسـانُ الَّـذي    ولَقَد نعلَم أَنهم يقُولُونَ إِنما يعلِّ :تقصد مقالة املشركني من أعداء حممد: قال
 بِنيم بِيرانٌ عسذَا لهو يمجأَع هونَ إِلَيدلْحي)١٠٣:النحل (  

إمنا يعلمه بشر، ويشريون إىل رجل أعجمي كان بني أظهرهم، فقد ام قوم حممد حممدا أنه  ..أجل: قلت
  .جيلس إليه ويكلمهحممد فرمبا كان غالم لبعض بطون قريش، وكان بياعا يبيع عند الصفا، وهو 

ال يعرف العربية، أو أنه كان يعرف الشيء  ،أعجمي اللسانولكن القرآن أخرب أن هذا الرجل كان : قال
  ؟فكيف ميكن أن يتلقى تعاليم دين كامل من مثل هذابقدر ما يرد جواب اخلطاب فيما ال بد منه؛ منها، اليسري 

  لسانُ الَّذي يلْحدونَ إِلَيه أَعجمي وهذَا لسانٌ عربِي مبِني :يف افترائهم ذلكرادا عليهم  وهلذا ذكر القرآن
 ، احته وبالغته ومعانيه التامة الشاملة، اليت هي أكمل من معاين كلذا القرآن، يف فَص فكيف يتعلم من جاء

  .من له أدىن مسكة من العقل هال يقولهذا إن ! ؟كتاب نزل على نيب أرسل، كيف يتعلم من رجل أعجمي
إِنَّ الَّذين ال يؤمنونَ بِآيات اللَّه  :بل إن الرد القرآين ال يقتصر على هذا، فقد جاءت اآليات بعدها تقول

 يمأَل ذَابع ملَهو اللَّه يهِمده١٠٤(ال ي (مؤال ي ينالَّذ برِي الْكَذفْتا يمونَ إِنبالْكَاذ مه كأُولَئو اللَّه اتونَ بِآين
)١٠٥()النحل(  

أصدق لقد كان حممد ـ بشهادة قومه ـ    ..فهل ميكن ملن ينقل مثل هذا الكالم أن يكون كاذبا على اهللا
حبيث  الناس وأبرهم وأكملهم علما وعمال وإميانا وإيقانا، معروفًا بالصدق يف قومه، ال يشك يف ذلك أحد منهم

سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك املسائل اليت سأهلا من صفة  ال يدعى بينهم إال باألمني حممد؛ وهلذا ملا
هرقل فما كان ليدع : فقال. ال: أو كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: ، كان فيما قال لهحممد

  .١ويذهب فيكذب على اهللا ،الكذب على الناس
  :راء والبلغاءالشع
وأنـا   ..لقد ذكرت أن هذا الرجل مل يكن له من البالغة ما يكفي ألن يتعلم منه حممـد  ..ال بأس: قلت

                                                                                                                                 
فقري؟ وملاذا مل تبعث قريش بفتياـا   أين باقي تالميذ حبريا وورقة؟ هل من املعقول أن ال يكون هلما إال تلميذ واحد يتيم. ١١

  إليهما ليتعلموا؟
  . يف كل حركاته وسكناته؟ إن يف أسباب الرتول رداً مباشراً على زعمهم هل رافق حبريا وورقة حممداً . ١٢
قبـل   بعيد نزول الوحي عليه وهو يف غار حراء، ، لكان أول من يذهب إليه لو كان لورقة ذلك التأثري على حممد . ١٣

  .أن يعود إىل بيته
  .وورقة، ومل يكن بينهما صداقة معروفة قبل البعثة مل يذكر التاريخ أن هنالك زيارات معتادة بني بييت حممد . ١٤
وأحداثاً قبل اهلجرة يف  مل يزر حبريا مكة وال املدينة قبل أو أثناء البعثة النبوية، فكيف له أن يعرف ظروف بيئة الرسول . ١٥

.. كالغزوات والعالقة مـع املنـافقني  : وبعد اهلجرة. قف املشركني من الدعوة، وغريها من أسباب نزول اآليات املكيةمكة كمو
شبهة أخذ نبينا حممد عن اليهود املواضيع املعينة يف تأليف القرآن،   إعداد األستاذ : انظر( وغريها من أسباب نزول اآليات املدنية؟

  )موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة :، من موقععبد الرحيم الشريف
 .رواه البخاري وغريه) ١(



 ١٧٠

ولكن أليس من املمكن أن يكون حممد قد تعلم من الشعراء  ..فلم يكن للعيي أن يعلم البليغ ..أصدقك يف ذلك
  والبلغاء الذين كانوا ميألون جزيرة العرب؟

 ..لقد كان سابقا حملمد ..الشك أنك تعرفه ..اتا يف هذا لشاعر عريب مشهور هو امرؤ القيسأنا أروي أبي
   ..وقد نظم أبياتا فيها بعض قرآن حممد

  :امسع ..أنا أحفظها مجيعها
  دنـــت الســـاعة وانشـــق القمـــر   

   
ــر   ــيب ونفـ ــاد قلـ ــزال صـ ــن غـ   عـ

    
ــرت يف أوصـــافه    ــد حـ ــور قـ   أحـ

   
  نـــاعس الطـــرف بعينيـــه حـــور   

    
  وم العيــــد يب يف زينــــةمــــر يــــ

   
ــر   ــاطى فعقـــ ــاين فتعـــ   فرمـــ

    
ــك  ــاظ فاتــ ــن حلــ ــهامٍ مــ   بســ

   
ــر   فــــر عنــــي كهشــــيم احملتظــ

    
  وإذا مــــا غــــاب عــــين ســــاعة

   
  كانـــت الســـاعة أدهـــى وأمـــر   

    
  كُتــــب احلُســــن علــــى وجنتــــه

   
ــر   ــطراً خمتصـ ــك سـ ــحيق املسـ   بسـ

    
ــدجى  ــري يف الـ ــارِ تسـ ــادةُ األقمـ   عـ

   
  فرأيـــت الليـــل يســـري بـــالقمر   

    
  بالضـــحى والليـــل مـــن طرتـــه   

   
  فرقـــه ذا النـــور كـــم شـــيء زهـــر

    
  قلــــت إذ شــــق العــــذار خــــده

   
  دنـــت الســـاعة وانشـــق القمـــر   

    
  ملن هذه األبيات؟: ضحك، وقال

  .هي المرئ القيس: قلت
  أي امرئ القيس؟: قال

  .صاحب املعلقة ..ذلك الشاعر اجلاهلي ..أال تعرفه؟: قلت
كيف مل توضع هذه األبيات يف ديوانه؟ وكيف مل يـذكرها   ..ول هذا؟أصاحب املعلقة ميكن أن يق: قال

  من اهتموا بشعره؟
وخصـص منـه    ،نآللمقارنة بني الشعر والقرطويال  فصاليف كتابه عن إعجاز القرآن الباقالين لقد عقد 
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هناك مثل هذه  ولو كان، وتعرض فيه بكل أمانة ملسألة الفرق بني الشعر والقرآن ،مرؤ القيساجزءا كبرياً لشعر 
  .األبيات لرواها

بل هو يهني الشعر اجلاهلي الـذي   ..أنا أجزم أن من أطلق هذه الشبهة ال عالقة له بالعربية، وال بشعرها
  .وصل أوج قوته مبثل هذه األبيات اليت يتصور أن القرآن اقتبس منها

  ؟وزون يف بعض أبياته شعر جاهلياملهل هذا الشعر السلس السهل غري ف
  :هذه األبيات من معلقة امرئ القيس لترى الفرق بني القصيدتني امسع

ــرتِلِ   مــبٍ و ــرى حبي ــن ذك م ــك ــا نب   قف

   
ــلِ    ومخولِ فَحــد ــني ال ــوى ب الل ــقط   بِِس

    
  فَتوضــح فَــاملقراة لَــم يعــف رمسهــا    

   
ــن جنــوبٍ وشــمأَلِ     تها مــجســا ن   لم

    
ــاته   ــر اآلرامِ يف عرصــ ــرى بعــ   اتــ

   
  وقيعانِهــــا كَأَنــــه حــــب فُلفُــــلِ

    
  كَـــأَني غَـــداةَ الـــبنيِ يـــوم تحملـــوا

   
ــلِ     ــاقف حنظَ ــي ن ــمرات احلَ ــدى س   لَ

    
  وقوفـــاً بِهـــا صـــحيب علَـــي مطـــيهم

   
ــلِ  ــى وتجمـ ــك أَسـ ــونَ ال تهلـ   يقولـ

    
  ذه األبيات القوية؟يقارن ذاك الشعر الركيك ميكن لذواقة للشعر أن هل 

 ..لكل شاعر قصائد قوية، وأخرى ضعيفة: كنت أدرك الفرق بني القصيدين، ولكين أبيت إال أن أقول له
  .هذا مما ال يشك فيه

مث  ،بل أتعجب من أن تروى هذه األبيات ..وأنا ال أناقشك من هذا الباب ..صدقت يف ذلك ..نعم: قال
  .مع أا كان ميكن أن تصبح سالحا قويا يف يد أعدائه ..دث عنهوال فيمن حت ..ال تذكر يف ديوان الرجل

  أنت تتهم قومنا بوضع هذه القصيدة إذن؟: قلت
ولكنهم رمبا وجدوها يف كتب املتأخرين اليت اشتهرت باالقتباس من القرآن، فنسـبوها   ..ال أمهم: قال

  .المرئ القيس
سلمني الكبار، الشك أنك تعرفه، إنه اإلمام املنـاوي  لقد ذكر هذه القصيدة عامل من علماء امل ..ال: قلت

   .ورد تلك األبيات يف سياق تعريفه ألمرؤ القيسلقد أ )فيض القدير شرح اجلامع الصغري(ه كتابيف 
  أتعلم مىت تويف هذا الرجل؟: قال

  وما عالقة ذلك ذا؟ ..ال: قلت
  فكيف تصله دون غريه؟ ،هـ١٠٢٩عام لقد تويف : قال

  .تتهم الرجل إذن مع كونه شارح أحاديث نبيكمفأنت : قلت
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الكثري من الشعراء ممن حيملون اسم امـرؤ  فهناك  ..أنا ال أمه بالوضع، ولكين أمه بعدم التحقيق: قال
  .، فلذلك قد حيصل اخللط يف األمساءوبعضهم إسالمي، بعضهم جاهلي  القيس

وهو ، الذي زعمتم أن هذه األبيات تنسب إليه، مرؤ القيس بن حجر بن احلارث الكنديفمن اجلاهليني ا
قبـل   ٨٠قبل اهلجرة اىل سـنة   ١٣٠عاش من سنة وقد ، هو أشهر الشعراء على اإلطالق، بل شاعر جاهلي

  .، وهو بالتايل مل يلتق حممدا، ومل يعرفهاهلجرة
ن مل يصـلنا  وهو مم ،وهو شاعر جاهلي امسه امرؤ القيس بن جبلة السكوين ،مرؤ القيس السكوينومنهم ا

  .الكثري من شعره
مرؤ القيس بن محام بن مالك بن عبيدة بن عبد اهللا وهو شـاعر جـاهلي   امرؤ القيس الكليب هو ومنهم ا

  .عاصر املهلهل بن ربيعة
  .شاعر جاهلي وصلنا القليل من شعرهوهو امرؤ القيس الزهريي وهو امرؤ القيس بن حبر الزهريي ومنهم 

وفـد  ، وقد الكندي امرؤ القيس بن عابس بن املنذرين محلوا هذا االسم، فمنهم أما الشعراء املسلمني الذ
ومن شـعر   ،١وكان شاعراً نزل الكوفة ،ومل يكن فيمن ارتد من كندة ،فأسلم وثبت وعلى إسالمهحممد، إىل 

  :امرئ القيس هذا
  قـــف بالـــديار وقـــوف حـــابس   

   
ــس   ــري آيــ ــك غــ ــأن إنــ   وتــ

    
ــفات  ــن العاصـــ ــت ـــ   لعبـــ

   
ــن ــات مـــ ــروامس الرائحـــ   الـــ

    
  مــــاذا عليــــك مــــن الوقــــوف

   
  الـــــــك الطللـــــــني دارس 

    
  يـــــا رب باكيـــــة علـــــي  

   
  ومنشـــــــد يل يف اـــــــالس 

    
  يــــــا فارســــــاً: أو قائــــــل

   
  مــــاذا رزئــــت مــــن الفــــوارس

    
ــمعوا  ــوا أن تســـــ   ال تعجبـــــ

   
  هلـــك امـــرؤ القـــيس بـــن عـــابس

    
، مرؤ القيس اجلاهليايات املنسوبة اىل تلك األبأال ترى كثريا من أوجه التطابق بني : سكت قليال، مث قال

  وهذا الشعر؟

                                                
يا رسول اهللا إن حلف ذهـب  : بينتك وإال فيمينه قال« :فقال للحضرمي وهو الذي خاصم احلضرمي إىل رسول اهللا  )١(

يا رسول اهللا : فقال امرؤ القيسمن حلف على ميني كاذبة ليقتطع ا ماالً لقي اهللا وهو عليه غضبان  :بأرضي فقال رسول اهللا 
  »  فأشهدك أين قد تركتها له« :قال» اجلنة « :ما ملن تركها وهو يعلم أا حق قال
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  .ولكن ال ميكن أن تنسبها إليه رد الشبه ..هناك بعض التشابه بينهما ..أجل: قلت
فليس لديك من النصوص وال من األسـانيد وال   ..وال ميكن أن تنسبها أنت المرئ القيس اجلاهلي: قال

  .من أوجه الشبه ما ميكنك أن تعتمد عليه
  فلمن ننسبها إذن؟: لتق

ميـدح   قال ابن هرمةكما ١لشعر املنحوللقد شاع يف الشعر ما يسمى با ..ال جيب أن ننسبها ألحد: قال
  :نفسه

  ومل تعجِزينَ املدح اجلياد    ومل أَتنحلِ اَألشعار فيها
  :يف االنتحال وقد كان ذلك من العيوب الكربى، كما روي من قول بعضهم

يب، كفَى ذاك عارافكياملَش عدب ،يحايل القَوافأَنا وانت ف!  
  !كما قَيد اُألسرات احلمارا           وقَيدين الشعر يف بيته

  :تأليف حممد
فقد نرى الرجل العبقري  ..وال يتعجب من ذلك ..مل يبق إال أنه من تأليفه اخلاص: صمت قليال، فقلت

  .علوم ما يظل غريه حمتارا فيهمن عجائب العنه خيرج 
أَم يقُولُـونَ   :هذه شبهة قدمية ذكرها املشركون يف معرض حرم حملمد، وقد ذكرها القرآن، فقال: قال

راه بلْ هو الْحق أَم يقُولُونَ افْت :، وقال)٣٥:هود( افْتراه قُلْ إِن افْتريته فَعلَي إِجرامي وأَنا برِيٌء مما تجرِمونَ 
  )٣:السجدة(من ربك لتنذر قَوماً ما أَتاهم من نذيرٍ من قَبلك لَعلَّهم يهتدونَ 

ألم وضعوا يف أنفسـهم   ..هي مهرب من املهارب ..٢وتلقفها عنهم الكثري من معاصري قومي وقومك
بكل حيلة للوصول إليه، وال يهمهم يف ذلك استعمال الصدق أو اسـتعمال  ورأوا أم البد أن حيتالوا  ..هدفا

  .الكذب، وال يهمهم يف نتائج حبثهم أن يصلوا إىل احلق أم إىل الباطل
ومع أن كل ما يف القرآن، وما يف حياة حممد، يرد على هذه الشبهة إال أين سأذكر لك اآلن ما يبطل هذا 

  :ه ما سأدله عليك من طرق البحثال يبطله اآلن، ولكن يبطل ..الزعم
إىل كتب األحاديث الـيت مجعـت   وارجع يف ذلك  ..وأسلوب حممدأسلوب القرآن اذهب، وقارن بني 

فحديث حممد  :فستجد الفرق شاسعا بني األسلوبني ..وكن صادقا يف مقارنتك ..وقارا بالقرآن، أقوال حممد
ابة يف صورها ومعناها املألوف لدى العرب كافة، خبالف أسلوب تتجلى فيه لغة احملادثة والتفهيم والتعليم واخلط

  .القرآن الذي ال يعرف له شبيه يف أساليب العرب
                                                

ادعاه وهـو  : وتنحلَه. النحل يف اللغة كما ذكر يف لسان العرب وانتحل فالنٌ شعر فالن أَو قالَ فالن إِذا ادعاه أَنه قائلُه )١(
  .لغريه

ر الصحاح و نحلَه القول من باب قطع أي أضاف إليه قوال قاله غريه وادعاه عليه و انتحل فُالن شعر غريه أو قـول  ويف خمتا
  . غريه إذا ادعاه لنفسه و تنحل مثله وفُالن ينتحلُ مذهب كذا وقبيلة كذا إذا انتسب إليه

  .لوبون. بروس و د.د-يوليوس فلهاوزن  -ثال بريسي هورنستاين املستشرقني من أموقد نصر هذه الشبهة الكثري من  )٢(
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بشرية تعتريها اخلشية واملهابة والضعف أمـام  أنك أمام شخصية عند قراءة احلديث النبوي مث إنك تشعر 
جبارة عادلة حكيمة خالقة بارئـة   ها ذاتاأن مصدراهللا، خبالف القرآن الذي يتراءى للقارىء من خالل آياته 

  .مصورة رحيمة ال تضعف حىت يف مواضع الرمحة
أنا وأنت لنـا عالقـة باللغـة     ..فلو كان القرآن من كالم حممد لكان أسلوبه وأسلوب األحاديث سواء

حـدمها عـن   من املتعذر على الشخص الواحد أن يكون له يف بيانه أسلوبان خيتلف أ هأنوحنن نعلم  ..والتعبري
  .اآلخر اختالفاً جذرياً

   ..ونذهب إىل الغاية من نسبة ما ألفه إىل اهللا ..لنترك هذا
لقد كان أهل البالغة يتمتعون عند العرب مبكانة رفيعة، ولو أن حممدا نسب القرآن إىل نفسه لنال مـن  

  .الدنيا أكثر مما ناهلا بنسبة القرآن إىل اهللا
مرتبة أمسى من مرتبة البشر، فأي مصلحة أو غاية حملمد يف أن يؤلف القرآن رفَع إىل بل إنه لو فعل ذلك لُ

  لغريه؟ مث يكتفي بنسبته  ـ وهو عمل جبار معجزـ 
فلنذهب  ..إنه الوثيقة اليت نتهم حممدا بأنه افتراها على اهللا ..ولنذهب إىل القرآن نفسه ..دعنا من كل هذا

   ..دق هذا االدعاءإليها، ولندرسها دراسة موضوعية لنرى مدى ص
سورة كاملة عنواا  ..مبثل هذا العتاب القاسي نفسه هل ميكن لرجل أن يفتري على ربه كالما يعاتب فيه

وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّـى  ) ٢(أَنْ جاَءه اَألعمى ) ١(عبس وتولَّى  :امسع ..تبدأ بتوجيه العتاب حملمد) عبس (
وأَما من ) ٧(وما علَيك أَالَّ يزكَّى ) ٦(فَأَنت لَه تصدى ) ٥(أَما من استغنى ) ٤(ر فَتنفَعه الذِّكْرى أَو يذَّكَّ) ٣(

  )عبس(١٠(فَأَنت عنه تلَهى ) ٩(وهو يخشى ) ٨(جاَءك يسعى 
فَا اللَّه عنك لم أَذنت لَهم حتى يتبين لَـك الَّـذين   ع :اليت تقول لههل ميكن أن يفتري مثل هذه اآلية 

 بِنيالْكَاذ لَمعتقُوا ودص )٤٣:التوبة(  
 وما كَانَ لنبِي أَنْ يغلَّ ومن يغلُلْ يأْت بِما غَلَّ يوم الْقيامة ثُم :هل ميكن أن يفتري حممد مثل هذا العتاب

  ) ١٦١:آل عمران(توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم ال يظْلَمونَ 
ما كَانَ لنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخن في الْأَرضِ ترِيدونَ عرض الدنيا واللَّـه   :ومثل هذا العتاب

 يمكح زِيزع اللَّهةَ ورالْآخ رِيدي)٦٧:ألنفال (  
ما كَانَ للنبِي والَّذين آمنوا أَنْ يستغفروا للْمشرِكني ولَو كَانوا أُولي قُربى من بعد ما  :ومثل هذا العتاب

  ) ١١٣:التوبة(تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحيمِ 
  ) ٦٨:ألنفال(من اللَّه سبق لَمسكُم فيما أَخذْتم عذَاب عظيم  لَوال كتاب :ومثل هذا العتاب الشديد
وإِذْ تقُولُ للَّذي أَنعم اللَّه علَيه وأَنعمت علَيه أَمِسك علَيك زوجك واتقِ اللَّه  :ومثل هذا العتاب الشديد

ا اللَّهم فِْسكي ني ففختو  كَيا لاكَهنجوطَراً زا وهنم ديى زا قَضفَلَم اهشخأَنْ ت قأَح اللَّهو اسى النشختو يهدبم
م اللَّه ركَانَ أَمطَراً وو نهنا موإِذَا قَض هِمائيعاجِ أَدوي أَزف جرح نِنيمؤلَى الْمكُونَ عوالًال يفْع )٣٧:األحزاب (  

يا أَيها النبِي لم تحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك تبتغي مرضات أَزواجِك واللَّه غَفُور رحـيم   :ومثل هذا العتاب
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)١:التحرمي (  
، اهللا بل إن القرآن حيوي ديدات صرحية شديدة للمفترين على اهللا، فكيف جيسر حممد أن يفتري علـى 

  وهو يعتقد خطر الفرية على اهللا؟
فَمنِ افْترى علَى اللَّه الْكَذب  :هل ميكن أن يكون قائل هذا الكالم مفتريا وكاذبا على اهللا: امسع وأنبئين

للَّه كَذباً أَو كَذَّب بِآياته ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى ا ..)٩٤:آل عمران(من بعد ذَلك فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذباً أَو قَالَ أُوحي إِلَي ولَم يوح إِلَيه  ..)٢١:األنعام(إِنه ال يفْلح الظَّالمونَ

و ترى إِذ الظَّالمونَ في غَمرات الْموت والْمالئكَةُ باسـطُو أَيـديهِم   شيٌء ومن قَالَ سأُنزِلُ مثْلَ ما أَنزلَ اللَّه ولَ
   ـتكُنو ـقالْح ـرغَي لَى اللَّهقُولُونَ عت متا كُنبِم ونالْه ذَابنَ عوزجت موالْي كُمفُسوا أَنرِجأَخ   ـهاتآي ـنع م

فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذباً أَو كَذَّب بِآياته أُولَئك ينالُهم نصيبهم مـن   ..)٩٣:األنعام(تستكْبِرونَ
لُّوا عنا وشهِدوا علَـى  وا ضالْكتابِ حتى إِذَا جاَءتهم رسلُنا يتوفَّونهم قَالُوا أَين ما كُنتم تدعونَ من دون اللَّه قَالُ

رِينوا كَافكَان مهأَن فُِسهِمأَن)٣٧:ألعراف(..   ال ـهإِن هبِآيات كَذَّب باً أَوكَذ لَى اللَّهى عرنِ افْتمم أَظْلَم نفَم
ه كَذباً أُولَئك يعرضونَ علَى ربهِـم ويقُـولُ   ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّ ..)١٧:يونس(يفْلح الْمجرِمونَ

نيملَى الظَّالع ةُ اللَّهنأَال لَع هِمبلَى روا عكَذَب ينالِء الَّذؤه ادهالْأَش)١٨:هود (  
ديـد  بل هو خيص حممـدا بالته  ..بل إن القرآن فوق ذلك كله ال يكتفي بالتحذيرات العامة من االفتراء

ثُـم  ) ٤٥(لَأَخذْنا منه بِـالْيمنيِ  ) ٤٤(ولَو تقَولَ علَينا بعض الْأَقَاوِيلِ  :امسع ..والوعيد إذا ما افترى على اهللا
 نيتالْو هنا من٤٦(لَقَطَع ( اجِزِينح هنع دأَح نم كُمنا مفَم)٤٧)احلاقة(  

 افْتراه قُلْ إِن افْتريته فَلَا تملكُونَ لي من اللَّه شيئًا هو أَعلَم بِما تفيضونَ فيه كَفَى بِـه أَم يقُولُونَ  :وامسع
 يمحالر فُورالْغ وهو كُمنيبنِي ويا بهِيدش)٨:األحقاف(  

عنِ الَّذي أَوحينا إِلَيك لتفْترِي علَينا غَيره وإِذًا لَاتخذُوك وإِنْ كَادوا لَيفْتنونك  :وامسع هذا التهديد اخلطري
إِذًا لَأَذَقْناك ضعف الْحياة وضعف الْممات ) ٧٤(ولَولَا أَنْ ثَبتناك لَقَد كدت تركَن إِلَيهِم شيئًا قَليلًا ) ٧٣(خليلًا 
لَا ت ا ثُمريصا ننلَيع لَك ٧٥(جِد )النحل(  

  ؟ !ذه الصورة الشديدة مث يوجه العتاب إىل نفسه ،الكتابمثل هذا فهل يعقل أن يؤلف حممد 
كانـت  بل من شأا أن حتفزه إىل القول، شديدة كانت ترتل مبحمد نوازل فقد  ..باإلضافة إىل هذا كله
لو كان األمر إليه لوجد له مقاالً وجماالً، ولكن كانت متضي الليـايل  ألن جيد حال، وحاجته القصوى تلح عليه 

  .وال جيد يف شأا قرآناً يقرؤه على الناسالطوال، واأليام 
سريد عليهم غداً على أمل أن يـرتل  فأجاب بأنه  ،ل عن أهل الكهفئأن سيف أول اإلسالم قد حدث ل

  .الوحي مل يرتل ولكن ،الوحي بالرد
   ..بني من خالهلا استحالة أن يكون القرآن من مفترامسع القصة لتت

سـلوهم عـن   : بعثت قريش النضر بن احلارث، وعقبة بن أيب معيط، إىل أحبار يهود باملدينة، فقالوا هلم
. حممد، وصفوا هلم صفته، وأخربوهم بقوله؛ فإم أهل الكتاب األول، وعندهم ما ليس عندنا من علم األنبيـاء 
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إنكـم أهـل   : ، ووصفوا هلم أمره وبعض قوله، وقـاال حممداملدينة، فسألوا أحبار يهود عن فخرجا حىت قدما 
سلوه عن ثالث نأمركم ن، فإن أخـربكم  : فقالت هلم: قال. التوراة، وقد جئناكم لتخربونا عن صاحبنا هذا

هبوا يف الدهر األول، مـا  سلوه عن فتية ذ: بِهِن، فهو نيب مرسل، وإن مل يفعل فالرجل متقَول فَروا فيه رأيكم
وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق األرض ومغارا، مـا  . كان من أمرهم؟ فإم قد كان هلم حديث عجيب

كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح، ما هو؟ فإن أخربكم بذلك فهو نيب فاتبعوه، وإن مل خيربكم فإنه رجل متقـول،  
  .فاصنعوا يف أمره ما بدا لكم

حىت قدما على قريش، فقاال يا معشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبني حممد،  فأقبل النضر وعقبة
فسألوه عمـا  : يا حممد، أخربنا: فقالواحممدا، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور، فأخربوهم ا، فجاءوا 

مخس عشرة حممد ومكث ومل يستثن، فانصرفوا عنه،  ) أخربكم غدا مبا سألتم عنه (:حممدأمروهم به، فقال هلم 
وعدنا حممد غدا، واليوم : حىت أرجف أهل مكة وقالوا ليلة، ال يحدث اهللا إليه يف ذلك وحيا، وال يأتيه جربيل

مكثُ الوحي عنه، وشق عليه حممد وحىت أحزنَ . مخس عشرةَ قد أصبحنا فيها، ال يخربنا بشيء عما سألناه عنه
بسورة أصحاب الكهف، فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، وخبر  ند اهللاما يتكلم به أهل مكة، مث جاءه من ع

ويسأَلونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي وما  :'، وقول اهللا ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف
   ١)٨٥:االسراء(أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَليالً

إِلَّا أَنْ يشاَء ) ٢٣(ولَا تقُولَن لشيٍء إِني فَاعلٌ ذَلك غَدا  :عليه حينها ما ورد يف القرآن من قوله لقد نزل
   )الكهف()٢٤(اللَّه واذْكُر ربك إِذَا نِسيت وقُلْ عسى أَنْ يهدينِ ربي لأَقْرب من هذَا رشدا 

هل سيبقى طول هذه املدة ال يفتري كذبا يستر به نفسه، ويرد به  ..كان كالما حملمد أرأيت لو أن القرآن
  األراجيف عنه؟

  .لعل حممدا يف ذلك احلني مل تكن لديه املعلومات الكافية، فانتظر حىت اجتمعت: قلت
بل سأذكر لك بدل  ..لن أجادلك يف هذا ..لكن ال بأس ..ما أسرع ما جتدون املخارج: ضحك، وقال

سأذكرها بطوهلا لتعيش معناها، مث تتخيل نفسك يف ذلـك   ..ذلك حادثة ال ميكن أن يسكت من حصلت له
  .املوقف

امسـع   ..بل نزلت على أساسها أحكام شرعية، لن أطيل عليك ..وهي حادثة صحيحة صرح ا القرآن
فأيتهن خرج سـهمها  ، ائهإذا أراد سفرا أقرع بني نس كان رسول اهللا  : ، قالت٢احلادثة كما روا عائشة

وأنـا أمحـل يف   ، فخرجت معه بعد ما أنزل احلجاب، خرج ا معه ؛ وإنه أقرع بيننا يف غزاة  فخرج سهمي
ودنونا مـن املدينـة آذن ليلـة    ، وقفل، من غزوته تلك فسرنا حىت إذا فرغ رسول اهللا  .وأنزل فيه، هودج

فلمست ، فلما قضيت من شأين أقبلت إىل الرحل، يشحىت جاوزت اجل، بالرحيل ؛ فقمت حني آذنوا بالرحيل
فرجعت فالتمسته فحبسين ابتغاؤه ؛ وأقبل الرهط الذين كانوا ، فإذا عقد يل من جزع أظفار قد انقطع، صدري

                                                
  ).١٥/١٢٧(رواه الطربي يف تفسريه )١(
  .٦/٤١٦: ، النسائي٢/٩٤٢: البخاري: انظر احلديث يف  )٢(
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وهم حيسبون أين فيه ؛ وكان النساء إذ ذاك خفافا مل يثقلهن ، فرحلوه على بعريي، فاحتملوا هودجي، يرحلونين
فحملوه ؛ وكنت جاريـة  ، نأكل العلقة من الطعام ؛ فلم يستنكر القوم حني رفعوه خفة اهلودجاللحم ؛ وإمنا 

  .حديثة السن ؛ فبعثوا اجلمل وساروا
، فوجدت عقـدي  (:قالت، مث حتكي ما حصل بعد هذا التصرف البسيط مع ما حيمله من املعاين اجلليلة

وظننـت أـم   ، فتيممت مرتيل الذي كنت فيـه ، وليس فيه أحد منهم، فجئت مرتهلم، بعدما استمر اجليش
مث  .سيفقدونين فريجعون إيل ؛ فبينما أنا جالسة غلبتين عيناين فنمت،  وكان صفوان بـن املعطـل السـلمي   

 .فأتاين فعرفين حني رآين، فأصبح عند مرتيل ؛ فرأى سواد إنسان نائم، فأدجل، قد عرس وراء اجليش .الذكواين
فخمرت وجهي جبلبـايب ؛ واهللا مـا يكلمـين    ، استيقظت باسترجاعه حني عرفينف .وكان يراين قبل احلجاب

فانطلق ، فركبتها، فوطى ء على يديها، وال مسعت منه كلمة غري استرجاعه ؛ وهوى حىت أناخ راحلته، بكلمة
  .حىت أتينا اجليش، بعد ما نزلوا معرسني، يقود يب الراحلة

ولكن النفوس املريضة تأىب إال أن تنشر غلها وحسـدها،  ، يلهفهذا هو املوقف مجيعا بكل مالبساته وتفاص
  .وكان الذي توىل كرب اإلمث عبد اهللا بن أيب بن سلول، فهلك يف شأين من هلك:قالت

مث تذكر موقف حممد بعدما أشيع عنها ما أشيع، وهو موقف املتأين املتثبت الذي ال يسـتعجل حـىت يف   
فاشتكيت ا شهرا ؛ والناس يفيضون يف قول أصحاب اإلفك وال ، املدينةفقدمنا : إخبارها مبا قيل عنها، قالت

إمنا يـدخل  ، اللطف الذي كنت أرى منه حني أشتكي وهو يريبين يف وجعي أين ال أرى من النيب  ، أشعر
فخرجت أنا وأم ، وال أشعر بالشر حىت نقهت، مث ينصرف، فذلك الذي يريبين منه ؟كيف تيكم:فيسلم مث يقول

وأمرنا أمر العرب ، قبل املناصع وهو متربزنا وكنا ال خنرج إال ليال إىل ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف مسطح
حني فرغنـا   -وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن املطلب ، فأقبلت أنا وأم مسطح .األول يف التربز قبل الغائط

أتسبني رجال شـهد   .بئسما قلت:افقلت هل !تعس مسطح:فعثرت أم مسطح يف مرطها فقالت .من شأننا منشي
فـازددت مرضـا إىل   ، فأخربتين بقول أهل اإلفك ؟وما قال:فقلت ؟يا هنتاه أمل تسمعي ما قال:فقالت ؟بدرا

  .مرضي
فلما رجعت إىل بييت دخل رسول اهللا : مث تتحدث موقفها بعدما مسعت مبا يتحدث الناس به عنها، فقالت

 فـأذن يل  .وأنا حينئذ أريد أن أستيقن اخلرب من قبلـهما ، يت أبويائذن يل أن آ:فقلت ؟كيف تيكم:فقال ،
فواهللا لقلما ، يا بنية هوين على نفسك الشأن: فقالت ؟يا أمتاه ماذا يتحدث الناس به:فقلت ألمي، فأتيت أبوي

 ولقد حتـدث النـاس   !سبحان اهللا:فقلت .كانت امرأة قط وضيئة عند رجل حيبها وهلا ضرائر إال أكثرن عليها
   .مث أصبحت أبكي .فبكيت تلك الليلة حىت أصبحت ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم:قالت ؟ذا

 فدعا رسول اهللا  : قالت، مث ذكرت موقف حممد وهو يف تلك احلالة، وهو موقف التحري واالستشارة
 .اق أهلـه حني استلبث الوحي يستشـريمها يف فـر   -رضي اهللا عنهما  -علي بن أيب طالب وأسامة بن زيد 

هم أهلك :فقال أسامة .وبالذي يعلم يف نفسه من الود هلم، فأما أسامة فأشار عليه مبا يعلم من براءة أهله:قالت
والنساء ، يا رسول اهللا مل يضيق اهللا عليك:وأما علي بن أيب طالب فقال .وال نعلم واهللا إال خريا، يا رسول اهللا
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هل رأيت فيها شـيئا   .أي بريرة:بريرة  فقال هلا ا رسول اهللا  فدع:قالت .وسل اجلارية ختربك، سواها كثري
ال والذي بعثك باحلق نبيا إن رأيت منها أمرا أغمصه  عليها أكثر من أا جارية حديثة السـن  :فقالت ؟يريبك

  .من يومه فقام رسول اهللا  :قالت .فتأيت الداجن  فتأكله، تنام عن عجني أهلها
واستعذر من عبد اهللا بن  (:ي أظهره على املأل قبل أن يتحدث إىل عائشة قالتمث تذكر موقفه العام والذ

فواهللا ما علمت على أهلـي إال   ؟من يعذرين من رجل بلغين أذاه يف أهلي:فقال وهو على املنرب .أيب بن سلول
ـ :قالت .وما كان يدخل على أهلي إال معي، ولقد ذكروا رجال ما علمت عليه إال خريا .خريا عد بـن  فقام س

وإن كان من ، إن كان من األوس ضربنا عنقه .يا رسول اهللا أنا واهللا أعذرك منه:فقال -رضي اهللا عنه  -معاذ  
وكـان  ، وهو سيد اخلزرج -رضي اهللا عنه  -فقام سعد بن عبادة  .إخواننا من اخلزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك

فقـام   .ال تقتله وال تقدر على ذلـك ، ت لعمر اهللاكذب:فقال لسعد بن معاذ .رجال صاحلا ولكن أخذته احلمية
، لنقتلنـه  -لعمر اهللا  -كذبت :أسيد بن حضري رضي اهللا عنه وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة

علـى   ورسول اهللا  ، حىت مهوا أن يقتتلوا -األوس واخلزرج  -فثار احليان  .فإنك منافق جتادل عن املنافقني
   .حيفظهم حىت سكتوا ونزل فلم يزل، املنرب

مث تبني كيف واجهها حممد بعد تلك الفترة الطويلة من التأين واالنتظار، وهو ال جيزم بأي قرار ال حنوهـا  
وبكيت يومي ذلك ال يرقأ  (:وال حنو غريها، فلما تبني له ما تبني من أمر عائشة حصل ما ذكرته عائشة بقوهلا

وقـد  ، فأصبح أبواي عندي .يليت املقبلة ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوممث بكيت ل .وال أكتحل بنوم، يل دمع
فبينما مها جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امـرأة   .حىت أظن أن البكاء فالق كبدي، بكيت ليلتني ويوما

 ومل، مث جلس، فبينما حنن كذلك إذ دخل علينا رسول اهللا   .فجلست تبكي معي، فأذنت هلا، من األنصار
، فتشهد حني جلس، وقد مكث شهرا ال يوحى إليه يف شأين بشيء، جيلس عندي من يوم قيل يف ما قيل قبلها

فإن كنت بريئة فسيربئك اهللا تعاىل، وإن كنت أملمـت بـذنب    .أما بعد فإنه بلغين عنك كذا وكذا:  مث قال
  .اب اهللا تعاىل عليهفإن العبد إذا اعترف بذنبه مث تاب ت، فاستغفري اهللا تعاىل وتويب إليه

 فلما قضـى رسـول اهللا    : وقد كان هلذا احلديث تأثريه الشديد اإلجيايب يف نفس عائشة حيث قالت
واهللا مـا  : قـال ، فيما قال أجب عين رسول اهللا :فقلت أليب ، مقالته قلص دمعي حىت ما أحس منه بقطرة

واهللا ما أدري مـا أقـول   :قالت، فيما قال  أجييب عين رسول اهللا:فقلت ألمي أدري ما أقول لرسول اهللا 
إين واهللا أعلم أنكم مسعتم حديثا :فقلت .وأنا جارية حديثة السن ال أقرأ كثريا من القرآن:قالت لرسول اهللا  

ولئن اعترفت  .إين بريئة ال تصدقوين بذلك:فلئن قلت لكم .وصدقتم به، واستقر يف نفوسكم، حتدث الناس به
فَصبر جميلٌ  :فواهللا مما أجد يل ولكم مثال إال أبا يوسف إذ قال .لتصدقنين، لم أين منه بريئةلكم بأمر واهللا يع

  ) ١٨:يوسف(واللَّه الْمستعانُ علَى ما تصفُونَ
وأنـا  ، مث حتولت فاضطجعت على فراشي (:مث تتحدث عن خامتة هذا االختبار الذي حصل هلا، فقالت

ولكن واهللا ما كنت أظن أن يرتل اهللا تعاىل يف شـأين   .وأن اهللا تعاىل مربئي برباءيت،  بريئةواهللا حينئذ أعلم أين
وحيا يتلى ؛ ولشأين يف نفسي كان أحقر من أن يتكلم اهللا تعاىل يف بأمر يتلى ؛ ولكن كنت أرجو أن يـرى  
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حىت أنزل ،  خرج أحد من أهل البيتوال، فواهللا ما رام جملسه .يف النوم رؤيا يربئين اهللا تعاىل ا رسول اهللا  
فكان أول كلمة تكلـم  ، وهو يضحك، فسري عنه، فأخذه ما كان يأخذه من الربحاء اهللا تعاىل على نبيه  

واهللا ال :فقلت قومي إىل رسول اهللا  : فقالت يل أمي .يا عائشة امحدي اهللا تعاىل فإنه قد برأك:ا أن قال يل
إِنَّ الَّذين جاُءوا بِالْإِفْـك عصـبةٌ    :تعاىلفأنزل اهللا  . تعاىل، هو الذي أنزل براءيتوال أمحد إال اهللا، أقوم إليه

كُمنم )العشر اآليات)١١:النور.  
هذا املوقف اخلطري الذي تعرض له حممد ال يستحق أن يفتري من أجله بعض اآليات ليدحض أن هل ترى 

  ؟تلك الفضيحة اليت ينشرها خصومه يف مهدها
   ..املوقف مل ينته هنا

فجعل هلم من العقوبة ما ال تقوم معه أي  ..لو كان القرآن افتراء من حممد ألنزل مجيع غضبه على هؤالء
على كـل مـن    ..ولكنه مل يفعل ذلك، واكتفى مبا أنزل عليه من احلد، وهو حد يطبق على اجلميع ..عقوبة

والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يـأْتوا   :ه القرآن يف قولهيقذف رجال أو امرأة من غري بينة، وهو ما نص علي
  ) ٤:النور(ونَبِأَربعة شهداَء فَاجلدوهم ثَمانِني جلْدةً وال تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبداً وأُولَئك هم الْفَاسقُ

  ..بل إن املوقف مل ينته هنا
هؤالء الذين تقولوا يف زوجة حممد، واليت هي ابنة أيب بكر، كان يتلقى املعونـة مـن أيب   تصور أن أحد 

ولَا يأْتلِ أُولُـو   :امسع ..فلما تكلم يف شأن ابنته قطع عنه املعونة، فرتل القرآن يأمر بإعادة املعونة إليه ..بكر
بي الْقُروا أُولتؤأَنْ ي ةعالسو كُمنلِ مونَ الْفَضبحوا أَلَا تفَحصلْيفُوا وعلْيو بِيلِ اللَّهي سف اجِرِينهالْمو نياكسالْمى و

 يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه رفغأَنْ ي)٢٢:النور(  
  هل ميكن أن يكون هذا الكالم من افتراء بشر؟

ولعلهم مل  ..ون مثل هذه االفتراءات ال يعرفون القرآنهؤالء الذين يطلق: التفت إيل، فرآين صامتا، فقال
  .يقرؤوه مرة واحدة يف حيام

ـ استطاع قرآن بشري أن وإال فكيف   نيؤدي ذلك الدور اخلطري الذي عجزت مجيع الكتب املقدسة ع
  ؟ !أدائه

دون أي  اإلعجاز املتكامـل أن يأيت بذلك ما درس وال تعلم وال تتلمذ الذي مي كيف استطاع ذلك اُأل
على مدى األزمان املتفاوتـة والبيئـات   تناقض، فأقر بعظمة هذا التشريع القريب والبعيد، املسلم وغري املسلم 

  املختلفة؟
لمعامالت واحلروب ونظرته املفصلة ل ..واإلنسانإن نظرة القرآن الكاملة الشاملة املتناسقة للكون واحلياة 

  . صنع حممد، ملا كان حممد بشراًوالزواج والعبادات واالقتصاد لو كانت من 
إن هذه التنظيمات تعجز عن القيام ا جلان كثرية هلا ثقافات عاملية وختصص عميق مهما أُتيح هلـا مـن   

أن يأيت ـ وأياً كانت ثقافته  ، أياً كانت عبقريتهـ رجل واحد  فكيف يستطيع  ..املراجع والدراسات والوقت
  بكل ذلك؟
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  :نواح إعجازية أقرت هلا العلوم املختلفةمث ماذا عما يف القرآن من 
   ؟)٣٠:النازعـات( والْأَرض بعد ذَلك دحاها  ..أن األرض كروية بشكل بيضويمن أعلم حممدا ب
وجعلْنا من الْمـاِء كُـلَّ شـيٍء حـي أَفَـال يؤمنـونَ        ..أن احلياة ابتدأت من املاءمن أعلم حممدا ب

)؟)٣٠:االنبياء   
   ؟)٤٧:الذريات(والسماَء بنيناها بِأَيد وإِنا لَموسعونَ   ..وتوسعهنظرية انتشار الكون من أعلم حممدا ب
أَولَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السماوات والْـأَرض كَانتـا رتقـاً      ..نظرية االنفجار الكبريمن أعلم حممدا ب

قْنا فَفَتماه)٣٠:االنبياء (  
فَمن يرِد اللَّه   ..أن كمية اهلواء يف األجواء تقل إىل درجة أن اإلنسان يضيق صدره فيهامن أعلم حممدا ب

صا يمجاً كَأَنرقاً حيض هردلْ صعجي لَّهضأَنْ ي رِدي نمالمِ وِإلسل هردص حرشي هيدهأَنْ ي  كاِء كَـذَلمي السف دع
  )١٢٥:األنعام( يجعلُ اللَّه الرجس علَى الَّذين ال يؤمنونَ 

اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغيـرِ عمـد     ..أن الشمس والقمر يسبحان يف هذا الفضاءمن أعلم حممدا ب
وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأَجلٍ مسمى يدبر الْأَمر يفَصلُ الْآيات لَعلَّكُم  ترونها ثُم استوى علَى الْعرشِ

  )٢:الرعد(بِلقَاِء ربكُم توقنونَ 
  :الشياطني

  .بقي مصدر أستحيي من ذكره، ولوال أن يل دليال عليه ما ذكرته: قلت
   ..يف احلقفال حياء  ..ال تستحي: قال

 بالتعاليم اليت وردت يف حملمدال ميكن للشياطني إذا ما أرادوا أن يوحو ألحد أن يوحوا : رآين صامتا، فقال
  .القرآن

يا أَيها الناس كُلُوا مما في الْأَرضِ حالالً طَيباً وال تتبِعـوا   :هل ميكن للشياطني أن ترتل مثل هذا الكالم
يا أَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً وال تتبِعوا   ..)١٦٨:البقرة(لشيطَان إِنه لَكُم عدو مبِنيخطُوات ا

بِنيم ودع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُوخ)٢٠٨:البقرة(..  رأْميو الْفَقْر كُمدعطَانُ ييالش   اللَّـهـاِء وشبِالْفَح كُم
يملع عاسو اللَّهالً وفَضو هنةً مرفغم كُمدعي)٢٦٨:البقرة(..      فَـال ـاَءهيلأَو فـوخطَانُ ييالش كُما ذَلمإِن

نِنيمؤم متإِنْ كُن افُونخو مافُوهخت)١٧٥:آل عمران(..  نآم ينوا  الَّذكَفَـر ينالَّذو بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتوا ي
يعـدهم    ..)٧٦:النساء(يقَاتلُونَ في سبِيلِ الطَّاغُوت فَقَاتلُوا أَولياَء الشيطَان إِنَّ كَيد الشيطَان كَانَ ضعيفاً

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب   ..)١٢٠:النساء(راًويمنيهِم وما يعدهم الشيطَانُ إِلَّا غُرو
بغضاَء إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقع بينكُم الْعداوةَ والْ والْأَزالم رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ

فَلَـوال إِذْ    ..)٩١-٩٠:املائـدة (في الْخمرِ والْميِسرِ ويصدكُم عن ذكْرِ اللَّه وعنِ الصالة فَهلْ أَنتم منتهونَ
وا يا كَانطَانُ ميالش ملَه نيزو مهقُلُوب تقَس نلَكوا وعرضا تنأْسب ماَءهلُونَجمع)٤٣:األنعام(..   منِي آدا بي

وا سمهرِييا لمهاسبا لمهنع زِعني ةنالْج نم كُميوأَب جرا أَخطَانُ كَميالش كُمننفْتال ي  قَبِيلُـهو وه اكُمري ها إِنهِمآت
لْنعا جإِن مهنورثُ ال تيح نونَمنمؤال ي ينلَّذاَء ليلأَو نياطيا الش)٢٧:ألعراف(..   طَانيالش نم كغَنزنا يإِمو
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يملع يعمس هإِن ذْ بِاللَّهعتغٌ فَاسزن)٢٠٠:ألعراف(..  َّذَكت طَانيالش نم فطَائ مهسا إِذَا مقَوات ينوا إِنَّ الَّذر
وقَالَ الشيطَانُ لَما قُضي الْأَمر إِنَّ اللَّه وعدكُم وعد الْحق ووعـدتكُم    ..)٢٠١:ألعراف(فَإِذَا هم مبصرونَ

 تلُومونِي ولُوموا أَنفُسكُم مـا أَنـا   فَأَخلَفْتكُم وما كَانَ لي علَيكُم من سلْطَان إِلَّا أَنْ دعوتكُم فَاستجبتم لي فَال
  )٢٢:ابراهيم(اب أَليمبِمصرِخكُم وما أَنتم بِمصرِخي إِني كَفَرت بِما أَشركْتمون من قَبلُ إِنَّ الظَّالمني لَهم عذَ

  هل ميكن للشيطان أن يرتل مثل هذه التحذيرات من نفسه؟
  .وهي تصرح مبا حتاول بعقلك أن ترده ..ين أروي رواية يف ذلكولك: قلت
  ؟ !فما أولعكم باألساطري ..اذكر احلكاية: قال

 فلما وصـل إىل  ، كان يقرأ ىف الصالة بالناس سورة النجملقد ذكرت املراجع الكثرية أن حممدا : قلت
تلـك   (:أضـاف إىل هـذه اآليـات   ) الـنجم ( )٢٠(الْأُخرى  ومناةَ الثَّالثَةَ) ١٩(أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى 

  ) وإن شفاعتهن لترجتى ،العلى١الغرانيق
سجد معهم من كان وراءهم بل  ،وسجد كل من كانوا خلفه من املسلمني ،مث سجد ،مث استمر ىف القراءة

  .السباب وتراجع عما كان يوجهه إليها من ،إن حممداً أثىن على آهلتنا: ، وقالوامن املشركني
وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ وال نبِي إِلَّا إِذَا تمنى  :وقد ذكرها املفسرون عند تفسريهم هلذه اآليات

  )٥٢:احلج(ه عليم حكيمأَلْقَى الشيطَانُ في أُمنِيته فَينسخ اللَّه ما يلْقي الشيطَانُ ثُم يحكم اللَّه آياته واللَّ
فكل الروايات اليت رويت ا أضعف من أن يسـتدل   ..٢أول ما يرد هذه القصة أا مل تصح سندا : قال

إن مثل هذا يستدعي التواتر، فكيف يؤيد بالضعاف اليت ال تصلح سندا لقضـية   ..ا يف مثل هذا األمر اخلطري
  .بسيطة، فكيف بقضية خطرية كهذه

ذكر كثري من املفسرين هنا قصة الغرانيـق ومـا    (:الذي استندوا إليه يف هذه الرواياتابن كثري  لقد قال
أى قصـة   ـولكنـها    ..كان من رجوع كثري ممن هاجروا إىل احلبشة ظنا منهم أن مشركى مكة قد أسلموا

   )ومل أرها مسندة من وجه صحيح  ،من طرق كثرية مرسلةـ الغرانيق  
  )من وضع الزنادقة  (:ة عن هذه القصة فقالوقد سئل ابن خزمي

   )ورواية البخاري عارية عن ذكر الغرانيق ، هذه القصة غري ثابتة من جهة النقل (:وقال البيهقي
فكذب حبت مل يصلح . وان شفاعتهن لترجى، وان الغرانيق العال: واحلديث الذي فيه (:وقال ابن حزم

   )إذ وضع الكذب ال يعجز عنه أحد ، من طريق النقل والمعىن لألشتغال به
وسـجد فيهـا    ،فسـجد   ،قرأ سورة النجمحممدا روى البخارى ىف صحيحه أن باإلضافة إىل هذا فقد 

                                                
  .األصنام ؛ وكان املشركون يسموا بذلك تشبيها هلا بالطيور البيض الىت ترتفع ىف السماء: املراد بالغرانيق)١(
، )١٩:لنجم) (أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى :ملا نزلت هذه اآلية : عن سعيد بن جبري قالالروايات الواردة يف ذلك ما روي من )٢(

إنه مل يـذكر  : فقال املشركون، فسجد رسول اهللا ، »تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترجى « :فقال قرأها رسول اهللا 
وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ وال نبِي إِلَّا إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ في ) :فسجد املشركون معه، فأنزل اهللاآهلتهم قبل اليوم خبري، 

يمكح يملع اللَّهو هاتآي اللَّه مكحي طَانُ ثُميي الشلْقا يم اللَّه خسنفَي هتنِيإىل قوله) ٥٢:احلج) (أُم:  ةيري موا فكَفَر ينالُ الَّذزال يو
  ) ١٢٠/  ١٧( أخرجه ابن جرير ) ٥٥:احلج) (منه حتى تأْتيهم الساعةُ بغتةً أَو يأْتيهم عذَاب يومٍ عقيمٍ
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وقد روى هذا احلديث من طـرق كـثرية    )الغرانيق(املسلمون واملشركون واإلنس واجلن وليس فيها حديث 
  .ليس فيها حديث الغرانيقأخرى 

  دهم دليل على صدق تلك الرواية؟أفال يكون يف سجو: قلت
، فقد أورد هذا االحتمال، وقـال  لوسيوهو العالمة األ ..لقد أجاب بعض حمققي املسلمني عن هذا: قال
إن سجود املشركني يدل على أنه كان يف السورة ما ظاهره مدح آهلتهم، و : وليس ألحد أن يقول (:ردا عليه

وا سجدوا لدهشة أصابتهم و خوف اعتراهم عند مساع السورة ملـا  جيوز أن يكون: إال ملا سجدوا، ألننا نقول
وقَوم نوحٍ من قَبلُ إِنهم كَانوا هم أَظْلَم ) ٥١(وثَمود فَما أَبقَى ) ٥٠(وأَنه أَهلَك عادا الْأُولَى  :'فيها من قوله 

فاستشعروا نـزول   ..إىل آخر اآليات )النجم()٥٤(اها ما غَشى فَغش) ٥٣(والْمؤتفكَةَ أَهوى ) ٥٢(وأَطْغى 
وهو قائم بني يدي ربه سبحانه يف مقام خطـري و  ، مثل ذلك م، و لعلهم مل يسمعوا قبل ذلك مثلها منه 

مجع كثري، و قد ظنوا من ترتيب األمر بالسجود على ما تقدم أن سجودهم ولو مل يكن عن إميان كاف يف دفع 
بعد ذلك كمـا  ) حم السجده(، فقد نزلت سورة ا توهموه، و ال تستبعد خوفهم من مساع مثل ذلك منه م

فلما مسع عتبة بن ربيعة قوله تعاىل " اإلتقان"ذكره السيوطي يف أول . جاء مصرحا به يف حديث عن ابن عباس
أمسك على فم رسـول اهللا  ) ١٣:فصلت(اعقَة عاد وثَمودفَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم صاعقَةً مثْلَ ص :فيها
وقد علمتم أن حممداً إذا قال شيئاً مل  ،كيف (:، و ناشده الرحم و اعتذر لقومه حني ظنوا به أنه صبأ و قال

وابن عساكر يف حديث طويـل   )الدالئل(وقد أخرج ذلك البيهقي يف  ) يكذب؟ فخفت أن يرتل بكم عذاب
   )عبداهللا  عن جابر بن

فإن كانت القداسة يف شيء  ..ملاذا ال تعود للسورة وتقرؤها بتدبر لترى احلقائق اليت حتملها ..مث بعد هذا
فالربانيـة   ..وال ميكن أبدا أن تصري كلمات املفسرين كلمات مقدسة ..فهي يف القرآن، ال يف كتب املفسرين

  .ال للفهوم البشرية املدنسة ..لكلمات اهللا املقدسة



 ١٨٣

  ـ مصادر الكتاب املقدس ٢
ها قد انتهينا من عرض القرآن على العقل واحلكمة لنعرف ربانية مصدره الـيت ال  : تنفس الصعداء، وقال
ذلك الذي حيمل أهله سيوف العـدواة للقـرآن،    ..ولنرجع إىل الكتاب املقدس ..ميكن أن جيادل فيها جمادل

وأن الكتاب املقدس الذي بأيديهم هو  ..مقدس إال كتامكتاب يوجد ويروحون يفخرون على العامل بأنه ال 
  .١كتاب اهللا الوحيد للبشرية

  .أمسع قومي يقولون هذا، ويفخرون به ..نعم: قلت
أتـراهم   ..كيف حيجرون اهللا على أن يتكلم غري الكالم الذي عندهم؟ ..اهللا؟  عأهذا من األدب م: قال

   ..م أي كالم إال الكالم الذي يرضيهمحبيث ال يتكل ..يضعونه يف احلجز اإلجباري؟
قُلْ لَـو   :امسع ..يف القرآن توجد آيات كثرية تبني عدم حمدودية كالم اهللا ..املسلمون يقولون غري هذا

 ..)١٠٩:الكهـف (له مدداًكَانَ الْبحر مداداً لكَلمات ربي لَنفد الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد كَلمات ربي ولَو جِئْنا بِمثْ
ات اللَّه إِنَّ اللَّه ولَو أَنما في الْأَرضِ من شجرة أَقْالم والْبحر يمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ ما نفدت كَلم :وامسع

يمكح زِيزع)٢٧:لقمان (  
ومـىت   ،القائلون بأن اهللا يتكلم ملن يشاء، ومبا يشاء ..قيالأيهما أقوم : أخربين على ضوء العقل واحلكمة

مث ال يتكلم معهم إال الكالم الذي يؤيد العنصرية الـيت   ..أم القائلون بأن اهللا ال يتكلم إال لبين إسرائيل ..يشاء
  .تفوح ا عقائدهم وعبادام
بطائفة واحدة من الناس، فيدللها  هل ميكن خلالق هذا الكون أن يهتم: وقل يل ..انظر إىل الكون الواسع

  .ال قيمة هلا وال أمهية ..رغم جرائمها، ويشرفها بأنبيائه وكلماته، ويترك األمم األخرى كالكالب
  .وليس فينا أي عنصرية ..حنن املسيحيني نعتقد إنسانية اإلنسان: قلت
املقدس كتبه بعض القوميني  إن الكتاب: لو قلنا ..ولكنها يف كتابكم ..قد ال تكون العنصرية فيكم: قال
  .مل نبعد

لنرى هل ميكن أن يكون مصدر هذه األسفار مجيعا  ..وسنستعرض الكتاب املقدس كما استعرضنا القرآن
  .مصدرا مقدسا

                                                
  .هذا ما يشيعه املسيحيون يف مواقعهم التبشريية الكثرية) ١(



 ١٨٤

  مصادر العهد القدمي
  .فلنبدأ بأسفار العهد القدمي: قلت
   ..كما قارنا القرآن ا ..فلنبدأ ا، ولنقارا بالقرآن: قال

حىت قـال بعضـهم يف    ..فال جتد سورة وال آية إال وتتحدث عن اهللا وتصفه ..يكثر من ذكر اهللا القرآن
   )إن اهللا جتلى يف القرآن لعباده ليعرفوه(:القرآن

  ويف عهده القدمي؟ ..فهل جتد هذا يف الكتاب املقدس
سـورة مـن سـور     ولنجر مقارنة بينه وبني ..ونعتربه كسورة من سور القرآن ..لنفتح سفر إستري مثال

  :وأنا سأمارس نفس األسلوب ..تفعلون هذا مع القرآن مأنت ..القرآن
هو احشويروش الذي ملك من اهلند اىل كوش على مئـة  .وحدث يف ايام احشويروش  (:إنه يبدأ هكذا

انه يف تلك االيام حني جلس امللك احشويروش على كرسي ملكه الذي يف شوشـن    ٢ وسبع وعشرين كورة
يف السنة الثالثة من ملكه عمل وليمة جلميع رؤسائه وعبيده جيش فارس ومادي وامامه شرفاء البلدان   ٣القصر 

وعند انقضاء هذه   ٥. حني اظهر غىن جمد ملكه ووقار جالل عظمته اياما كثرية مئة ومثانني يوما  ٤ ورؤساؤها
ىل الصغري وليمة سبعة ايام يف دار جنة االيام عمل امللك جلميع الشعب املوجودين يف شوشن القصر من الكبري ا

بانسجة بيضاء وخضراء وامساجنونية معلّقة حببال من بز وارجوان يف حلقات من فضة واعمدة   ٦. قصر امللك
وكان السقاء من ذهـب    ٧. من رخام واسرة من ذهب وفضة على جمزع من ت ومرمر ودر ورخام اسود

مل يكـن  .وكان الشرب حسـب األمـر    ٨. كي بكثرة حسب كرم امللكواآلنية خمتلفة االشكال واخلمر املل
ووشـيت امللكـة     ٩. غاصب النه هكذا رسم امللك على كل عظيم يف بيته ان يعملوا حسب رضا كل واحد

يف اليوم السابع ملا طاب قلب امللـك    ١٠ عملت ايضا وليمة للنساء يف بيت امللك الذي للملك احشويروش
وبزثا وحربونا وبغثا وابغثا وزيثار وكركس اخلصيان السبعة الذين كانوا خيدمون بني يدي باخلمر قال ملهومان 

ان يأتوا بوشيت امللكة اىل امام امللك بتاج امللك لريي الشعوب والرؤساء مجاهلا الـا    ١١  امللك احشويروش
ان فاغتاظ امللـك جـدا   فأبت امللكة وشيت ان تأيت حسب أمر امللك عن يد اخلصي  ١٢. كانت حسنة املنظر
النه هكذا كان أمر امللك حنو مجيع العارفني .وقال امللك للحكماء والعارفني باالزمنة  ١٣. واشتعل غضبه فيه
وكان املقربون اليه كرشنا وشيثار وادماثا وترشيش ومرس ومرسنا ومموكـان سـبعة     ١٤  .بالسنة والقضاء

  )١٤-١/١:إستري() لسون اوال يف امللكرؤساء فارس ومادي الذين يرون وجه امللك وجي
وميضي السفر كما متضي حكايات ألف ليلة وليلة ال يتحدث عن اهللا وال يعرف به، فكيف تعترب هـذا  

  ؟كتابا مقدسا
  .إن هذا الكتاب يتحدث عن جزء من تاريخ بين إسرائيل: قلت
لقد ولد له ولد واحـد   ..هولكنك لن ترى هلا أي أثر يف كتاب ..لقد مر حممد بظروف خطرية جدا: قال

وحصل أن كسفت الشمس يوم موته حىت ظن الناس  ..بعد النبوة، كان هو الولد الوحيد الذكر، ومات الولد
امسع احلديث لترى الفرق بني  ..لكنه مل يستغل احلادثة، ومل يرتل فيها أي قرآن ..أا كسفت بسبب موت ابنه



 ١٨٥

  :الكتابني
  النيب فقام إبراهيم مات يوم  اهللا رسول عهد على الشمس سفتانك: قال اهللا عبد بن جابرحدث 

مث رفع رأسه فاقترأ قراءة هـي  ، مث ركع حنوا مما قام، فاقترأ فأطال القراءة، وأربع سجدات ركعات ست فصلى
 رفع رأسه مث، مث ركع حنوا مما قام، مث ركع حنوا مما قام، مث رفع رأسه فقرأ قراءة دون الثانية، دون القراءة االوىل

مث احندر بالسـجود  ، مث قام فركع ثالث ركعات كل ركعة دون اليت قبلها، فاحندر بالسجود فسجد سجدتني
مث تقدم حىت كان يف مقامه فقضـى  ، فتأخرت الصفوف خلفه حىت انتهى إىل النساء، وقد كان تأخر يف صالته

وإما ال ، مس والقمر آيتان من آيات اهللايا أيها الناس إن الش :الصالة حني قضاها وقد أضاءت الشمس فقال
ما من شئ توعدونه إال وقد رأيته يف  :مث قال، فإذا رأيتم من ذلك شيئا فصلوا حىت تنجلي، ينكسفان ملوت بشر

  .١صاليت هذه
   ..اذهب إىل القرآن هل ترى فيه تلك املأساة العظيمة اليت حصلت للمسلمني، وهم يؤذون يف مكة

  .لطائف، فلم ترتل آية واحدة يف سب أهل الطائف وال يف لعنتهملقد ضرب حممد يف ا
 ..فلم ترتل آية واحدة خترب عن ذلك املوقف الشديد ..ته بسنني حوصروا فيها وجوعواومر حممد مع عشري

  أتدري مل؟
  مل؟: قلت
ل السلوك إليه، وهو لذلك يهتم بالتعريف باهللا وبيان سبي ..ألن القرآن للبشرية مجيعا، ال لفئة حمدودة: قال
  .تواريخ القومية اليت تفوح من الكتاب املقدسالوال يهتم ب

  .أرانا نا عنه ..لنرجع إىل سفر إستري
من األسفار املهمة اليت حتكى  هذا السفراليهود يعتربون هل تعلم عالقة هذا السفر بالقومية اإلسرائيلية، إن 

اليت كـانوا يقرؤوـا يف   ) جملوث(ملعروفة يف العربية باسم تارخيهم القومي، وقد وضعوه يف األدراج األربعة ا
  .كل سفر يف حينه ومناسبته، املناسبات القومية

الذي كانوا يقرؤون فيه هذا السفر بالذات تـذكاراً  و ،وآخر هذه املناسبات هو عيد الفورمي كما يسمونه
  .خلالصهم من ازرة اليت أعدها هامان إلفنائهم كشعب

مبعىن قرعة حيث ألقى هامان قرعة ليتأكد مـن اليـوم   ) فورا ( نسبة إىل ) فورمي ( العيد وقد مسى هذا 
  .وقد شاع االحتفال ذا العيد بطقس معني، املناسب لتنفيذ مذحبته

ويف املساء حيث يبدأ أول اليوم الرابـع عشـر   ، فكان عليهم أن يصوموا يف اليوم الثالث عشر من آذار
كان ) هامان ( وملا يصلون يف قراءم لذكر اسم  .د العبادة املسائية يقرأون سفر إستريوبع ،جيتمعون يف امع

ويف اليوم التايل كانوا يعـودون ثانيـة إىل     )ليمحى اسم ذلك الشرير  (:كل مجهور املصلني يصرخون قائلني
  .٢يامث يصرفون النهار بالفرح والبهجة وتقدمي اهلدا .امع إلمتام فرائض عبادة العيد

                                                
  .ابن جريره روا) ١(
  .٦٩٩حتت كلمة فورمي ص ١٩٦٤انظر أيضاً قاموس الكتاب املقدس طبعة بريوت )٢(



 ١٨٦

  .إذن هذا كتاب قومي، فلماذا يدرج ضمن األسفار املقدسة
  فأنت تذهب إىل أن هذا السفر مدسوس يف الكتاب املقدس كما يقول اهلراطقة؟: قلت
الكتاب املقدس هو كالم اهللا املقدس،  ..فإن أكثر ما يف الكتاب املقدس مدسوس ..لو شئت الصدق: قال

  .فة من صفات البشروال ينبغي لكالم اهللا أن حيمل أي ص
لترى الفرق العظـيم بـني    ..أو أي سفر شئت ..وقارا بسفر إستري ..اختر أي سورة من سور القرآن

الكلمات املقدسة اليت تصدر من مصدر علوي، وبني الكلمات املدنسة اليت تنتشر من القوميات الـيت متتلـئ   
  .بالزهو الكاذب

ارنة بسفر إستري، وهي ـ من حيث عنواا ـ تدل علـى    اقرأ سورة الطالق مثال، وهي سورة قصرية مق
  :ولكنك جتد فيها مثل هذه النصوص ..وهو مسألة قد ال حتتاج إىل احلديث عن اهللا، أحكام الطالق

الْعدةَ واتقُوا اللَّه ربكُم يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن لعدتهِن وأَحصوا  :تبدأ السورة ذه اآلية
 اللَّه وددح لْكتو ةنيبم ةشبِفَاح نيأْتإِلَّا أَنْ ي نجرخلَا يو هِنوتيب نم نوهرِجخلَا ت ظَلَم فَقَد اللَّه وددح دعتي نمو

   )١:الطالق(بعد ذَلك أَمرا  نفْسه لَا تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدثُ
وهي حتث على تقوى اهللا، وتنـهى   ..إن هذه اآلية األوىل وحدها حتتوي على اسم اهللا وحده أربع مرات

  .عن تعدي حدوده، من دون أن ختل بذكر مسألة مهمة من مسائل الطالق
وليس  ..كر هللا، ولو مرة واحدةإن سفر إستري كله ليس فيه ذ ..قارن هذه اآلية وحدها بسفر إستري مجيعا

فيه أي حث على التقوى، وال أي ي عن تعدي حدود اهللا مع أنه يفوق هذه اآلية أضعافا كثرية من حيـث  
  .احلجم

  :بل لتقارن من خالهلا الكتاب املقدس مجيعا ..امسع باقي السورة لتقارن ا سفر إستري
 نِسكُوهفَأَم نلَهأَج نلَغةَ فَإِذَا بادهوا الشيمأَقو كُمنلٍ مدع يوا ذَوهِدأَشو وفرعبِم نفَارِقُوه أَو وفرعبِم

رخم لْ لَهعجي قِ اللَّهتي نمرِ ومِ الَْآخوالْيو بِاللَّه نمؤكَانَ ي نم ظُ بِهوعي كُمذَل لَّها ل٢(ج (ح نم قْهزريثُ لَـا  وي
واللَّائي يئسن من ) ٣(قَدرا  يحتِسب ومن يتوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ شيٍء

للَّائي لَم يحضن وأُولَات الْأَحمالِ أَجلُهـن أَنْ يضـعن   الْمحيضِ من نِسائكُم إِن ارتبتم فَعدتهن ثَلَاثَةُ أَشهرٍ وا
ذَلك أَمر اللَّه أَنزلَه إِلَيكُم ومن يتقِ اللَّه يكَفِّر عنـه سـيئَاته   ) ٤(حملَهن ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه من أَمرِه يسرا 

 مظعيا ورأَج ٥(لَه(   أُولَـات إِنْ كُنو هِنلَيقُوا عيضتل نوهارضلَا تو كُمدجو نم متكَنثُ سيح نم نوهنكأَس
أْتو نهورأُج نوهفََآت لَكُم نعضفَإِنْ أَر نلَهمح نعضى يتح هِنلَيقُوا عفلٍ فَأَنمإِنْ   حو وفـرعبِم كُمـنيوا برم

 لينفق ذُو سعة من سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق مما َآتاه اللَّه لَا يكَلِّف اللَّه) ٦(تعاسرتم فَسترضع لَه أُخرى 
ب لُ اللَّهعجيا ساها َآتا إِلَّا مفْسا نرسرٍ يسع دا ) ٧(عابسا حاهنباسفَح هلسرا وهبرِ رأَم نع تتع ةيقَر نم نكَأَيو

ابا شـديدا  أَعد اللَّه لَهم عذَ) ٩(فَذَاقَت وبالَ أَمرِها وكَانَ عاقبةُ أَمرِها خسرا ) ٨(شديدا وعذَّبناها عذَابا نكْرا 
رسولًا يتلُو علَيكُم َآيات اللَّـه مبينـات   ) ١٠(فَاتقُوا اللَّه يا أُولي الْأَلْبابِ الَّذين َآمنوا قَد أَنزلَ اللَّه إِلَيكُم ذكْرا 

ى النورِ ومن يؤمن بِاللَّه ويعملْ صالحا يدخلْه جنـات  ليخرِج الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات من الظُّلُمات إِلَ



 ١٨٧

اللَّه الَّذي خلَق سبع سـموات ومـن   ) ١١(تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها أَبدا قَد أَحسن اللَّه لَه رِزقًا 
زنتي نثْلَهضِ مالْأَر  ٍء عـياطَ بِكُـلِّ شأَح قَد أَنَّ اللَّهو يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وا أَنَّ اللَّهلَمعتل نهنيب رـا  لُ الْأَملْم

  )الطالق()١٢(
تراها مملوءة باحلديث عن اهللا ومـا   كولكن، الطالقة هذه السورة اليت هي يف األصل ألحكام لهذه تكم

  .يقرب إليه
  :الكالم املمتلئ بالربانية ذه الكلمات اليت ميتلئ مبثلها الكتاب املقدس قارن هذا

فاخلارج الذي خيرج من ابواب بييت   ٣١  ان دفعت بين عمون ليدي.ونذر يفتاح نذرا للرب قائال  ٣٠ (
مون مث عرب يفتاح اىل بين ع  ٣٢. للقائي عند رجوعي بالسالمة من عند بين عمون يكون للرب واصعده حمرقة

فضرم من عروعري اىل جميئك اىل منيت عشرين مدينة واىل آبـل الكـروم     ٣٣. فدفعهم الرب ليده.حملاربتهم
واذا بابنته خارجـة  .مث أتى يفتاح اىل املصفاة اىل بيته  ٣٤فذلّ بين عمون امام بين اسرائيل .ضربة عظيمة جدا

وكان ملا رأها انه مزق ثيابه وقال آه يا   ٣٥. هامل يكن له ابن وال ابنة غري.وهي وحيدة.للقائه بدفوف ورقص
فقالـت    ٣٦. بنيت قد احزنتين حزنا وصرت بني مكدري الين قد فتحت فمي اىل الرب وال ميكنين الرجـوع 

يا ايب هل فتحت فاك اىل الرب فافعل يب كما خرج من فيك مبا ان الرب قد انتقم لك من اعـدائك بـين   .له
اتركين شهرين فاذهب وانزل على اجلبال وابكي عذراوييت انا .يها فليفعل يل هذا األمرمث قالت الب  ٣٧. عمون

  ٣٩. فقال اذهيب وارسلها اىل شهرين فذهبت هي وصاحباا وبكت عذراويتها على اجلبـال   ٣٨. وصاحبايت
صارت عادة يف ف.وكان عند اية الشهرين اا رجعت اىل ابيها ففعل ا نذره الذي نذر وهي مل تعرف رجال

( ) ان بنات اسرائيل يذهنب من سنة اىل سنة لينحن على بنت يفتاح اجللعادي اربعة ايام يف السنة  ٤٠اسرائيل 
  )  ٤٠ - ١١/٣٠القضاة 

هذا كل ما يهتم به الكتاب املقدس صنع حمارق هللا حىت لو كانت هذه احملارق مـن البشـر، بـل مـن     
  عبده أن يذبح ابنته، ليويف بنذره؟ا ذه الدرجة، فيأذن لهل يعقل أن يكون اهللا قاسي ..األوالد

لقـد   ..إن القرآن يذكر أن اهللا التمس املخرج أليوب ليويف بنذره، وال يؤذي زوجته اليت نذر أن يضرا
 :امسع ..١ذكر اهللا له احليلة للتخلص من نذره، ونص على ذلك يف القرآن ليبني سعة رمحة اهللا ولطفه بعباده 

 بـارِد  مغتسلٌ هذَا بِرِجلك اركُض) ٤١( وعذَابٍ بِنصبٍ الشيطَانُ مسنِي أَني ربه نادى إِذْ أَيوب عبدنا كُرواذْ

                                                
إا باعت ضـفريا  : قيل [ كان قد غضب على زوجته ووجد عليها يف أمر فعلته أن أيوب ذكر املفسرون يف هذا  )١(

  . دةفالمها على ذلك وحلف إن شفاه اهللا ليضربنها مائة جل] خببز فأطعمته إياه 
فيه مائة قضيب فيضرا به ضربة واحدة وقد بـرت  -الشمراخ: وهو-فلما شفاه اهللا وعافاه أفتاه اهللا عز وجل أن يأخذ ضغثًا 

  .ميينه وخرج من حنثه ووىف بنذره وهذا من الفرج واملخرج ملن اتقى اهللا وأناب إليه
ولكن األوىل عدم رجحـان ذلـك، ألن اهللا   مبقتضاها  وأخذوا على مسائل يف األميان وغريهاا قد استدل كثري من الفقهاء ذ

النذر نذران، فما كان من نذر يف طاعة « :ويدل لذلك قوله .. فالكفارة تغين عن االحتيال .. وضع لنا املخرج ذلك بالكفارة 
. رواه النسـائي » ا يكفر الـيمني  اهللا فذلك هللا وفيه الوفاء، وما كان من نذر معصية اهللا فذلك للشيطان وال وفاء فيه، ويكفره م

  .٧/٧٦:ابن كثري: انظر
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ابرش٤٢( و( انبهوو لَه لَهأَه مثْلَهمو مهعةً ممحا رنى مكْرذي وأُولابِ لالْأَلْب )ذْ) ٤٣خو كدثًا بِيغض رِبفَاض 
لَا بِهثْ ونحا تإِن اهندجا وابِرص منِع دبالْع هإِن ابسورة ص()٤٤( أَو(  

  فلم مل يلتمس هلذا الرجل القاسي مثل هذا املخرج من هذا النذر احملرم أصال؟
ن يعصي اهللا، مث يعترب بارا بعد ذلك إن وىف وهل ميكن أن ينذر أحد أنه إن حتقق له مطلب من املطالب أ

  .بل يشرف بأن يذكر عمله هذا يف الكتاب املقدس ..١بنذره 
  .إن مثل هذه األفكار لو أذن هلا أن تنتشر لقضت على البشرية والعمران فيها منذ زمن بعيد

  فكيف تفخرون بالكتاب املقدس، وهو مل يطهر من مثل هذه النصوص؟
ولكنه مل يكن مرتبطا ببشر، بل كان مرتبطا بناقة، ومـع   ..عهد حممد نذر مثل هذا أتدري بأنه حصل يف

   ..عن ذحبها، بل تعجب أن ينذر مثل هذا النذر ذلك ى رسول اهللا 
وهو يروي قصة امـرأة جنـت مـن     ..احلديث طويل ..امسع للحديث، وقارن بينه وبني الكتاب املقدس

فلما قدمت املدينة رآها الناس فقالوا العضـباء ناقـة    ،هللا عليها لتنحراذرت هللا إن جناها ان (و..حادث خطري
 (:فذكروا ذلك لـه فقـال   إا نذرت إن جناها اهللا عليها لتنحرا فأتوا رسول اهللا  :فقالت رسول اهللا 

 يما ال ميلك العبدوال ف ،ال وفاء لنذر يف معصية ،سبحان اهللا بئسما جزا نذرت هللا إن جناها اهللا عليها لتنحرا
(   

  .ولكن القرآن ينص على أن إبراهيم أمر بذبح ابنه: قلت
 هاومل يكن سـبب  ..وهي متتلئ باملعاين السامية، ومع ذلك مل حيصل فيها أي ذبح ..تلك قصة أخرى: قال
  .أي نذر

ب إِلَى ربي سـيهدينِ  وقَالَ إِني ذَاه :وقارن بينه وبني ما ذكر الكتاب املقدس ..امسع ملا ورد يف القرآن
)٩٩ ( نيحالالص ني مل به بر)١٠٠ ( ٍيمللَامٍ حبِغ اهنرشفَب)ـي  ) ١٠١إِن ينا بقَالَ ي يعالس هعلَغَ ما بفَلَم

ما تؤمر ستجِدنِي إِنْ شاَء اللَّه مـن الصـابِرِين    أَرى في الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا ترى قَالَ يا أَبت افْعلْ
قَد صدقْت الرؤيا إِنا كَذَلك نجـزِي  ) ١٠٤(وناديناه أَنْ يا إِبراهيم ) ١٠٣(فَلَما أَسلَما وتلَّه للْجبِنيِ ) ١٠٢(

 ِسنِنيح١٠٥(الْم (َلالْب وذَا لَهإِنَّ ه بِنياُء الْم)١٠٦ ( ٍيمظحٍ عببِذ اهنيفَدو)١٠٧ (   رِينـي الْـَآخف هلَيا عكْنرتو
)١٠٨ ( يماهرلَى إِبع لَامس)١٠٩ ( ِسنِنيحزِي الْمجن ككَذَل)١١٠ ( نِنيمؤا الْمنادبع نم هإِن)١١١ ( اهنرشبو

ا مبِين اقحبِإِس نيحالالص ١١٢(ن (    ـبِنيم فِْسـهنل مظَـالو ِسنحا مهِمتيذُر نمو اقحلَى إِسعو هلَيا عكْناربو
)١١٣()الصافات(  

  أتدري مل أمر إبراهيم بذبح ابنه؟
  مل؟: قلت
ي أن يكون مستسلما هللا ولكن إبراهيم كان معدا ملكانة عظيمة من اهللا تستدع ..مل يكن الذبح مرادا: قال

                                                
  .رواه البخاري»  من نذر أن يطيع اهللا فليطعه، ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه« :ويف ذلك يقول رسول اهللا )١(
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واهللا العدل ميتحن عباده ليربز ما تبطنه نفوسهم من طيبة أو خبث، وكان اهللا يعلـم نفـس    ..استسالما كليا
فـأمر اهللا   ..ولكن العامل مل يكن يعلم أن تلك النفس ميكن ان تضحي بولدها يف سـبيل اهللا  ..إبراهيم الطيبة

  .وليكون منوذجا عن اإلسالم املطلق هللا ..ى العامل ذلكإبراهيم بذبح ابنه ال ليذحبه، وإمنا لري
  .ومنعه من ذبح ابنه ..فلما عزم إبراهيم، وحصل منه التسليم املطلق هللا، فداه اهللا

اسِ إِماماً وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للن :القرآن يشري إىل هذا عندما يقول
)١٢٤من اآلية: البقرة(  

  .فالكلمات اليت ابتلي ا إبراهيم هي أنواع البالء اليت تعرض هلا
خبالف قصة الكتاب املقدس، فإنك إن ذهبت تبحث هلا عن  ..القصة ذا هلا معىن صحيح متتلئ به النفس

والسبب يف كل  ..ب روائح الشواءفالبنت املسكينة ذحبت لتقرب للرب الذي حي ..مغزى لن جتد هلا أي مغزى
  أي منطق هذا؟ ..من يستقبله ذلك أن أباها نذر إن انتصر أن يقتل أول

 ..لقد أنزلت سورة كاملة من أجل هذا امسها سـورة النصـر   ..قارن هذا مبا أمر به املؤمنون إذا انتصروا
فَسبح بِحمـد ربـك   ) ٢(اس يدخلُونَ في دينِ اللَّه أَفْواجا ورأَيت الن) ١(إِذَا جاَء نصر اللَّه والْفَتح  :امسعها

  )النصر()٣(واستغفره إِنه كَانَ توابا 
ولكن املعاين اجلليلة اليت حتويها ال تعدهلا كل تلك اإلصحاحات اليت امـتألت   ..هذه هي السورة كاملة

  .كذبا على اهللا
  :القرآن والكتاب املقدس لنرى حظهما من الربوبية لنواصل املقارنة بني

، فبادرت أبيجال وأخذت مائيت رغيف خبز وزقي مخر، ومخسة خرفان مهيئـة  (:سفر آخرلقد ورد يف 
(  )ووضـعتها علـى احلمـري    ، ومائيت قرص من التني، ومخس كيالت من الفريك ومائيت عنقود من الزبيب

  .) ٢٥/١٨) ١(صموئيل 
  حريص هي كلمات إله؟ اليت كتبها جائعهل هذه الكلمات 

يف سـفر  و ..قائمة طويلة لوكالء داود ووالتـه  )  ٢٧ - ٢٤) ١( (يف سفر األيام بل  ..ليس هذا فقط
امللوك األول إصحاحان كامالن يف وصف اهليكل وطولـه وعرضـه ومساكتـه وارتفاعـه وعـدد نوافـذه       

 - ٦/١) ١(انظـر ملـوك   (يريدها الرب ملسكنه األبدي  وتفاصيل تزعم التوراة أا املواصفات اليت..وأبوابه
٧/٥١ (  

 ١/١انظر األيام (ويف أخبار األيام األول ست عشرة صفحة كلها أنساب آلدم وأحفاده وإبراهيم وذريته 
- ٩/٤٤ (  

وأعداد كل عائلة إضافة ألعداد محريهم ومجاهلم ، مث قائمة أخرى بأمساء العائدين من بابل حسب عائالم
انظـر  (وعدد كل جـيش  ، وقوائم أخرى بأعداد اجليوش والبوابني من كل سبط ..) ٦٧ - ٢/١ظر عزرا ان(

  .) ٢٧/٣٤ - ٢٣/١األيام 
وحي ميكن للفهل ، ويف سفر اخلروج يأمر موسى بصناعة التابوت مبواصفات دقيقة تستمر تسع صفحات
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  .يرتل بذلك كله وغريه مما يطول املقام بتتبعه
قصة زنا يهوذا بكنته ثامار بعد أن زوجها أبناءه واحداً بعد واحد، مث زىن ـا  له ترد وفوق هذا اللغو ك

وحدث   ١ (:امسع القصة كما ترويها كلمات اهللا املقدسة ..وهو ال يعرفها، فلما عرف حبملها أراد أن حيرقها
نظر يهوذا هناك ابنة رجل و  ٢. يف ذلك الزمان ان يهوذا نزل من عند اخوته ومال اىل رجل عدالمي امسه حرية

مث حبلت ايضا وولـدت    ٤. فحبلت وولدت ابنا ودعا امسه عريا  ٣. فاخذها ودخل عليها.كنعاين امسه شوع
واخذ   ٦  وكان يف كزيب حني ولدته.مث عادت فولدت ايضا ابنا ودعت امسه شيلة  ٥. ابنا ودعت امسه أونان

فقال يهوذا   ٨. فأماته الرب.ري بكر يهوذا شريرا يف عيين الربوكان ع  ٧. يهوذا زوجة لعري بكره امسها ثامار
فكـان اذ  .فعلم أونان ان النسل ال يكون له  ٩. ألونان ادخل على امرأة اخيك وتزوج ا واقم نسال الخيك

فاماتـه  .فقبح يف عيين الرب ما فعله  ١٠. دخل على امرأة اخيه انه افسد على االرض لكيال يعطي نسال الخيه
النه قال لعله ميوت هو ايضا .فقال يهوذا لثامار كنته اقعدي ارملة يف بيت ابيك حىت يكرب شيلة ابين  ١١. اايض

مث تعزى يهوذا .وملا طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا  ١٢  فمضت ثامار وقعدت يف بيت ابيها.كاخويه
فاخربت ثامار وقيل هلا هوذا محوك صاعد اىل   ١٣. فصعد اىل جزاز غنمه اىل متنة هو وحرية صاحبه العدالمي

فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت بربقع وتلفّفت وجلست يف مدخل عينامي اليت علـى    ١٤. متنة ليجز غنمه
الا كانت قد .فنظرها يهوذا وحسبها زانية  ١٥. الا رأت ان شيلة قد كرب وهي مل تعط له زوجة.طريق متنة

فقالت ماذا تعطيين .النه مل يعلم اا كنته.يها على الطريق وقال هايت ادخل عليكفمال ال  ١٦. غطت وجهها
فقال   ١٨. فقالت هل تعطيين رهنا حىت ترسله.فقال اين ارسل جدي معزى من الغنم  ١٧. لكي تدخل علي

  ١٩  .فحبلت منه.فاعطاها ودخل عليها.فقالت خامتك وعصابتك وعصاك اليت يف يدك.ما الرهن الذي اعطيك
فارسل يهوذا جدي املعزى بيـد صـاحبه     ٢٠  مث قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها

فسأل اهل مكاا قائال اين الزانية اليت كانت يف عينـامي    ٢١. فلم جيدها.العدالمي ليأخذ الرهن من يد املرأة
واهل املكان ايضا قالوا مل تكـن  .مل اجدهافرجع اىل يهوذا وقال   ٢٢. فقالوا مل تكن ههنا زانية.على الطريق
وملا   ٢٤اين قد ارسلت هذا اجلدي وانت مل جتدها .فقال يهوذا لتاخذ لنفسها لئال نصري اهانة  ٢٣. ههنا زانية

فقـال يهـوذا   .وها هي حبلى ايضا من الـزىن .كان حنو ثالثة اشهر أخرب يهوذا وقيل له قد زنت ثامار كنتك
وقالت .هي فلما اخرجت ارسلت اىل محيها قائلة من الرجل الذي هذه له انا حبلى اما  ٢٥. اخرجوها فتحرق

فلم يعد .فتحققها يهوذا وقال هي ابر مين الين مل أعطها لشيلة ابين  ٢٦. حقّق ملن اخلامت والعصابة والعصا هذه
حدمها اخرج يدا فاخذت وكان يف والدا ان ا  ٢٨. ويف وقت والدا اذا يف بطنها توأمان  ٢٧  يعرفها ايضا

فقالت ملـاذا  .ولكن حني رد يده اذ اخوه قد خرج  ٢٩. القابلة وربطت على يده قرمزا قائلة هذا خرج اوال
فـدعي امسـه   .وبعد ذلك خرج اخوه الذي على يده القرمز  ٣٠  .فدعي امسه فارص.عليك اقتحام.اقتحمت

  ) ٣٠ – ٣٨/١التكوين () زارح
ها؟ أين املغزى من ..بل التوراة اليت هي حمل اتفاق اجلميع ..الكتاب املقدس رويهايهل مسعت القصة كما 

امرأة مات عنها أزواجها واحداً بعد آخر، عاقبهم الرب ألم كانوا يعزلون عنها يف اجلماع، مث زنت بوالدهم، 
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، قوبة وال وعيدمث متضي القصة بال عـ أحد أجداد املسيح ـ وهو ونتج عن هذا السفاح ابنان، أحدمها فارص 
فقد خرج يهوذا حلرقها، فلما عرف أا حامل منه نكـص   بل تذكر القصة يف ختامها وصفاً غريباً هلذه الزانية،

مث كان ، فهل كان العزل مستحقاً للموت بينما ال عقوبة وال حد على جرمية زنا احملارم، )هي أبر مين  (:قائالً
 الوحيد، ففي نسب املسيح أنه من أبناء فارص بن يهـوذا وثامـار   أجداداً البن اهللا ـأبطال القصة   ـهؤالء  

  .) ١/٢انظر مىت (
هل ميكن أن تكون هذه املعاين املمتلئة بالنجاسة واخلبث واالحنـراف كلمـات مقدسـة    : أجبين صادقا

  ؟ !صدرت من اهللا خالق كل شيء
بة من اإلجابات اليت يبحث عنها وفوق ذلك كله ال ترى يف هذا الكتاب أي إجا: مل أدر مبا أجيبه، فقال

   ..اإلنسان عادة يف الوحي اإلهلي
  هل ترى يف الكتاب املقدس كالما مفصال عن مصري اإلنسان كما جتده يف القرآن؟

بـل   ..إن القرآن ميتلئ بذكر اليوم اآلخر ابتداء من املوت إىل أن يدخل أهل اجلنة اجلنة، وأهل النار النار
  .لتمتلئ النفس رغبة ورهبة ..ة والنارفيها الوصف املفصل للجن

أنتم تضحكون من تلك األوصاف وتستهزئون ا، بينما نرى الكتاب املقدس ميتلئ بتفاصيل من الدنيا ال 
، طائفة الصـدوقيني حىت أن ، ١حاجة إليها، وهو يف نفس الوقت ليس فيه شيء يذكر عن اآلخرة واجلنة والنار

  .من باليوم اآلخروهي طائفة كبرية يف اليهود ال تؤ
أرأيت لو أن رجال جاءنا من كوكب من الكواكب اليت توجد يف جمرة من ارات : صمت قليال، مث قال

  البعيدة، ومتكنا من خطابه، ماذا عسانا نسأله؟
هل نبحث عنده عن توارخينا وأنسابنا وبنياننا وأكلنا وشربنا أم نبحث عما يرتبط بكوكبه وتفاصيل احلياة 

  فيه؟
  .ال شك أننا سنبحث معه عن كوكبه: قلت
  .فهكذا األمر مع الكلمات املقدسة: قال

  .ولكنها كلمات اهللا للبشر: قلت
 ..أما األنساب ..وكلمات اهللا للبشر هي اليت جتيبهم عن األسئلة اليت ال تعرف عقوهلم اإلجابة عنها: قال

   ) ينفع، وجهل ال يضرهي علم ال (:لقد قال فيها علماء املسلمني ..فال ضرر أن جتهلها
وأنت تريد أن تزرع فيه اإلميان الذي جيعلـه يرمـي   ، ما فائدة أن حتدث السكري املدمن بأنساب بين آدم

  ؟زجاجة اخلمر من يده كما رماها املسلمون يوم أنزل حترمي اخلمر
أمام كلمات  يف حانة، ولست أحيانا ـ عندما أ قرأ الكتاب املقدس ـ أشعر أين   ..امسح يل: ابتسم وقال

                                                
لقيامة ما جـاء يف  ، وأقرب نص يف الداللة على يوم اعن اآلخرةصرحياً مثال ال جند نصا أسفار التوراة اخلمسة مجيع في ف )١(

 ٣٥ - ٣٢/٣٤التثنية ( » أليس ذلك مكنوزاً عندي خمتوماً عليه يف خزائين، يل النقمة واجلزاء يف وقت تزل أقدامهم « :سفر التثنية
(  
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  .إله
هل ميكن لكلمات اهللا أن متتلئ ذا التمجيد للخمر اليت نعرف مجيعا مدى خطرها على العقل والصـحة  

  ؟والنفس واتمع
يف الكتـاب  اليـرد  وفوق هذا كله ال جند اهللا يسمي نفسه، أو يذكر أمساءه اليت تدل على صفاته، بـل  

، وأول مرة ظهر فيهـا  ) ١٦/٢١إرميا (  )يهوه  :فيعرفون أن امسي (:امسه إال نادراً فقد جاء يف إرمياءاملقدس 
وما عدا ذلك فإنه يذكر باسم السيد ، مث ظهر يف إرمياء املذكور)  ٣/١٥( هذا االسم التورايت يف سفر اخلروج 

  .الرب
لَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو عالم هو اللَّه ا :..بل بأمساء اهللا اليت تدل على كماالته، بينما جند القرآن ميتلئ باسم اهللا
 يمحالر نمحالر وه ةادهالشبِ وي٢٢(الْغ (  نمـيهالْم نمؤالْم لَامالس وسالْقُد كلالْم وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه وه
ع انَ اللَّهحبس ركَبتالْم اربالْج زِيزرِكُونَ الْعشا يى   ) ٢٣(مـنساُء الْحـمالْأَس لَه روصالْم ارِئالْب قالالْخ اللَّه وه

 يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السا فم لَه حبس٢٤(ي)احلشر(  
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  مصادر العهد اجلديد
 ..لذلك فإن الصبغة البشرية تبدو عليه واضحة للعيانعرفت ما أصاب العهد القدمي من حتريفات، و: قلت

  ؟هل ترى فيها هي األخرى ما يبعدها عن مصدرها الرباين ..تلك البشارات والرسائل ..ولكن العهد اجلديد
عندما طلـب منـه أن يـأيت     بولس يف رسالته الثانية إيل صديقه تيموثاوسما الذي قاله : ضحك، وقال

  سريعا؟
بادر أَنْ تأْتي إِلَي سرِيعاً، َألنَّ دمياس، إِذْ أَحب الْحياةَ الْحاضرةَ، تركَنِي وذَهب إِلَـى   (:لقد قال له: قلت

معي إال لُوقَا  أَما كرِيسكيس، فَقَد ذَهب إِلَى مقَاطَعة غَالَطيةَ، وتيطُس إِلَى دلْماطيةَ ولَم يبق. مدينة تسالُونِيكي
ةمدي الْخنِي ففَعني وفَه ،كعم هرضأَحو قُسرهُ خذِ مدحو .سأَفَس ةيندإِلَى م هلْتسأَر فَقَد ،يكُسيخا تا . أَممدنعو

اسوري تف سبكَار دنع هكْتري تي الَّذائرِد كعم رضجِيُء، أَحطُوطَـةَ تخالْم قُوقالر ةاصبِخبِي، وكُت ككَذلو ، 
  )٩ :٤ :تيموثاوس ()

حالَما أُرسلُ إِلَيـك   (:لصديقه تيطسوهل ترى يف ما قاله  ..؟فهل ترى هذا كالما مقدسا قاله إله: قال
 :٣ :طستـي  () وبوليس، َألني قَررت أَنْ أشـيت هنـاك أَرتماس أَو تيخيكُس، اجتهِد أَنْ تأْتينِي إِلَى مدينة نِيكُ

  كالما مقدسا إلله؟) ١٢
يسلِّم علَيكُم تيموثَاوس معاوِنِي، ولُوكيـوس   (:) ٢١ :١٦ (أهل رومية وهل ترى يف قوله يف رسالته إىل 

يسلِّم علَـيكُم  .س الَّذي أَخطُّ هذه الرسالَةَ، أُسلِّم علَيكُم في الربوأَنا، ترتيو. وياسونُ وسوسيباترس أَقْرِبائي
كالما  ) يسلِّم علَيكُم أَراستس، أَمني صندوقِ الْمدينة، واَألخ كُوارتس. غَايوس، الْمضيف لي وللْكَنِيسة كُلِّها

  مقدسا إلله؟
. سلِّم علَى بِرِسكَا وأَكيالَ، وعائلَـة أُونِيِسـيفُورس   (:الثانية إىل تيموثاوسته رسالترى ما جاء يف  وهل

ثُوسكُورِن ةيندي مالَ فازم ستاسرِيضاً. أَرم سيتيلي مف هكْترت فَقَد ،وسيموفرا تأَم . جِيَء إِلَيأَنْ ت هِدتـلَ  اجقَب
) ١٩ :٤ :تيموثـاوس ( ) يسلِّم علَيك إِيوبولُس، وبوديس، ولينوس، وكَلُوديا، واِإلخوةُ جميعـاً .حلُولِ الشتاِء
  كالما إلله؟

  أهذا هو الكالم املقدس الذي يتصف بالربانية؟
   ..أنت تنتقي من الكتاب املقدس ما ترمي به مجيع الكتاب املقدس: قلت

ولكنـها يف مجلتـها    ..قد يتخللها ما نتصوره أنه ليس منها ..نعم ..الكتاب املقدس معان كثرية جليلة
  .كلمات مقدسة حتوي احلقائق األبدية

ألستم تعتربون التشابه الذي بني القصـص القـرآين    ..سأتعامل معك مبثل ما تعاملتم به مع القرآن: قال
  بار القرآن نسخة مشوهة عن الكتاب املقدس؟وقصص الكتاب املقدس وحده كافيا العت

ولكن ال يف القصص وحدها، فمن السهل  ..فاقبلوا أن نتعامل مع الكتاب املقدس مبثل هذا: صمت، فقال
   ..على املرء أن خيترع أي قصة 

  .يف العقائد اليت يتميز ا الدين عن غريه ..ولكن يف قضايا الدين األساسية
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بل إا جتعله إهلـا،   ..والدين هو سريته ..فسريته هي الدين ..يح بالدرجة األوىلاملسيحية تعتمد على املس
   ..أو أقنوما من إله

فإذا أثبت لك أن النصوص اليت تعتمد عليها املسيحية يف إثبات هذه العقائد توجد يف كتب مقدسة سابقة 
أم ستعود إىل منطق  ..تعامل به القرآن هل ستعامل الكتاب املقدس مبثل ما ..بل يف ديانات سابقة عليها ..عليها

  يل املختلفة كما يفعل قومي وقومك؟االحنياز والكيل باملكاي
  أهناك مصادر ترى أن قومنا استقوا منها عقائدنا غري ما يف الكتاب املقدس؟: قلت
، ألننـا  ، وحنن ال نلتفت إلـيهم ١كثريون هم من قالوا مبثل ما قال قومنا، واعتقدوا ما اعتقد قومنا: قال

  .نلتفت بكل أبصارنا لتشويه دين حممد وقرآن حممد
فسأعرض لك مقارنة بني ما يعتقد املسيحيون يف املسيح وبني بعض الديانات الوثنية اليت  ..وإذا مسحت يل

  . كانت سائدة يف العصور السوالف لترى مدى التقارب بني الديانتني
وأترك لك  ..ولذلك سأنتهج هذا املنهج ..يها نتائج كثريةأنتم جترون كثريا مثل هذه املقارنات وتبنون عل

  .احلرية يف أن تبين عليها ما تشاء
  ؟ديانة مثرا الفارسيةهل تعرف 

، مث نزحـت إىل رومـا،   بل امليالدزدهرت يف فارس يف القرن السادس قاديانة فارسية هي  ..أجل: قلت
  .وصعدت ىف أوروبا فوصلت مدناً مشالية يف إجنلترا

نفـس مـا    مثراهذه الديانة جتتمع مع ما تقررونه من عقائد يف كثري من النواحي، فهم يعتقدون يف : قال
  :تعقتدون يف املسيح
كما أنكم ولد يف كهف وهم يعتقدون أنه  ..، كما تعتقدون يف املسيحوسيطاً بني اهللا والبشرهم يعتربونه 

، وهو نفـس  ولد ىف اخلامس والعشرين من ديسمربون أنه وهم يعتقد ..ولد يف مزود البقرتعتقدون أن املسيح 
ليخلص البشر مـن  وهم يعتقدون أنه مات  ..، كما تعتقدونله إثنا عشر حوارياوهم يعتقدون أن  ..اعتقادكم
صعد وهم يعتقدون أنه  ..كما تعقتدون دفن وعاد للحياة بعد دفنهوهم يعتقدون أنه  ..كما تعتقدون خطاياهم

كان يدعى منقذا وخملصاً، ومن أوصافه أنـه كـان   وهم يعتقدون أنه  ..كما تعتقدونتالميذه  إىل السماء أمام
عشاء ، ويقيمون المسهايعمدون ب اأتباعوهم يعتقدون أن له  ..وهي نفس اعتقاداتكم وأقوالكم ..كاحلمل الوديع

                                                
 :Incarnation in Hinduism and Christianity: ألفت كتب مهمة للداللة على هذا لعل أمهها كتـاب )١(

The myth of the God Man.ملؤلـف وباحـث   » أسطورة اإلله ـ اإلنسان  : لتجسد يف اهلندوسية واملسيحيةا«  أي
ترمجه إىل وقد  Daniel E. Bassukباسوك . دانييل إي: أمريكي معاصر، وأمني مكتبة إهليات يف نيوجرسي، يدعى األستاذ

  .سـعـد رسـتم: العربية وقـدم له وعـلّق عليه
ة التجسد ـ أي االعتقاد بظهور اهللا بشكل إنسان على األرض ـ يف الديانة اهلندوسية   كتاب عرضاً مقارناً لعقيدالو يتضمن 

  .والديانة النصرانية
ومؤلف الكتاب من مجلة احملققني الغربيني املعاصرين الذين ذهبوا إىل أن عقيدة التجسد يف املسيحية عقيدة خرافية وفكرة وثنية 

  .و الرومان، األمتان اللتان كان هلما الدور األساسي يف انتشار املسيحية دخيلة نفذت إىل املسيحية من وثنية اليونان
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  .قدس يف ذكراهامل
  ألصل من هذه الديانة؟فأنت ترى من خالل هذه املقارنة أن املسيحية نسخة طبق ا: قلت
 ،نتقلـت إىل الدولـة الرومانيـة   اعبادة مثـرا  ولو أن الباحثني متفقون على أن  ..أنا ال أقول ذلك: قال

الديانة املصـرية الـىت    ال تعدووهى ىف مجلتها ، ومنهما جاءت عبادة دميتر ،متزجت بعبادة إيزوريس املصريةاو
  ..رضيع داللة على احلنان والرباءةحوربت وقد صوروها ىف صورة أم ختتضن طفلها ال

  .مث هى هى أيضا صورة مرمي العذراء الىت ختتضن املسيح، والصورة هي هي صورة إيزيس وحوريس
  .فال أقول بأن هذه الديانة هي نفسها اليت تسمت بعد ذلك باملسيحية ..ومع ذلك

  مل؟: قلت
ديانة بابليـة  ، وهي ديانة بعلنت هناك كا ..ألن ديانات أخرى كان هلا نفس التطابق مع املسيحية: قال

نتقلت مع موجة الفتوحات البابلية إىل مشال اهلالل اخلصيب، وظل الكنعانيون يدينون ـا ويف كـثري مـن    ا
واية هذا اإلله تكاد تكون هي الصورة الىت صورت ا ، كان اليهود يتركون ديانتهم ويعبدون بعالًو ،األحيان

  :اية املسيح
وكـل   ..عتدي عليه بعد حماكمتهوكل منهما ا ..حوكم علناوكل منهما  ..أسر قبل حماكمته كل منهماف
ملـا أراد  وكل منهما  ..خر حمكوم عليهآكان معه مذنب وكل منهما  ..نفذ احلكم عليه يف أعلى اجلبلمنهما 

كم عليه ظهر الظالم بعد تنفيذ احلوكل منهما  ..احلاكم العفو عنه طالب الشعب بإعدامه هو والعفو عن ارم
كل منهما قام مـن  و ..كل منهما أقيم حرس على قربهو ..وعال الرعد وزلزلت األرض ،ضطراب الناساوعم 

  .القرب وصعد إىل السماء
  .وال نستطيع أن نبين عليها أحكاما ..هذه حمض مصادفات: قلت
ولـن   ..له اهلنود عن إهلهم كرشناما قاسأورد لك مقارنة بني ما تعقتدونه يف املسيح وبني  ..ال بأس: قال

فأرجو أن تقرأ يل ما أطلبه منـك مـن    ..أكتفي باملقارنة اردة، بل سأنقل لك النصوص لترى مدى تطابقها
  .نصوص من الكتاب املقدس ألعرضها على كتب اهلنود

ع مـن  ولد يسـو  (:أمل يرد يف الكتاب املقدس: أعجبين ما طرحه من اقتراح، فأشرت له بالقبول، قال
  ؟) العذراء مرمي اليت اختارها اهللا والدة البنه بسبب طهارا وعفتها

   ..بلى: قلت
ولد كرشنة من العذراء ديفاكي اليت اختاراها اهللا والـدة   (:ومثل هذا ورد يف كتبهم، فقد جاء فيها: قال

   ١) البنه كذا بسب طهارا
  .ولكن هذا النص وحده ال يكفي: قلت
فدخل إليها املالك وقال  (:أمل يرد يف الكتاب املقدس ..نصوص املتطابقة كثرية جداال… اصرب علي : قال

  ؟)٢٩و ٣/٢٨:لوقا() سالم لك أيها املنعم عليها الرب معك
                                                

  .٢٧٨للعالمة دوان ،خرافات التوراة واإلجنيل وما مياثلها من الديانات األخرى : انظر)١(



 ١٩٦

   ..بلى: قلت
ن أحيق للكـون   :بن اهللا وقالوااقد جمد املالئكة ديفاكي والدة كرشنة  (:وقد ورد يف كتب اهلنود:  قال

   ١) هرةيفاخر بابن هذه الطا
ملا ولد يسوع ظهر جنمه يف املشرق وبواسطة ظهور جنمة عرف الناس حمـل   (:أمل يرد يف الكتاب املقدس

  ؟)٣ /٢:مىت() والدته
   ..بلى: قلت
   ٢)عرف الناس والدة كرشنة من جنمه الذي ظهر يف السماء  (:فقد ورد يف كتب اهلنود: قال

سيح رتل املالئكة فرحا وسوروا وظهر من السحاب أنغـام  ملا ولد يسوع امل (:أمل يرد يف الكتاب املقدس
  ؟)١٣ /٢:لوقا( ) مطربة

   ..بلى: قلت
ملا ولد كرشنة سبحت األرض وأنارها القمر بنـوره   (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال

    ٣) وترمنت األرواح وهامت مالئكة السماء فرحا وطربا ورتل السحاب بأنغام مطربة
كان يسوع املسيح من ساللة ملوكانية ويدعونه ملك اليهود ولكنه ولـد يف   (: يرد يف الكتاب املقدسأمل

  ؟) حالة الذل والفقر بغار
   ..بلى: قلت
كان كرشنة من ساللة ملوكانية ولكنه ولد يف غار  (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال

    ٤) حبال الذل والفقر
  ؟)١٠- ٨ /٢:لوقا( ) وعرف الرعاة يسوع وسجدوا له (:لكتاب املقدسأمل يرد يف ا

    ..بلى: قلت
    ٥)وعرفت البقرة أن كرشنة إله وسجدت له  ..(:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال

 وآمن الناس بيسوع املسيح وقالوا بالهوته وأعطوه هدايا من طيـب ومـر   (:أمل يرد يف الكتاب املقدس
  ؟)٢/٢:مىت()

    ..بلى: قلت
وآمن الناس بكرشنة واعترفوا بالهوته وقدموا لـه   ..(:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال

    ٦) هدايا من صندل وطيب
                                                

  .٣٢٩/ ٢:كتاب تاريخ اهلند)١(
  .٢٣٦و٣١٧/ ٢:كتاب تاريخ اهلند)٢(
  .ملقدس، وهو كتاب اهلنود ا٥٠٢:كتاب فشنوا بورانا)٣(
  .٣٧٩للعالمة دوان ،خرافات التوراة واإلجنيل وما مياثلها من الديانات األخرى )٤(
  .٢٧٩ :املرجع نفسه) ٥(
  .٢/٣٥٣:وكتاب الديانات القدمية، ٥٠٠:الديانات الشرقية)٦(



 ١٩٧

وملا ولد يسوع يف بيت حلم اليهودية يف أيام هريودس امللك إذ اوس مـن   (:أمل يرد يف الكتاب املقدس
   ؟)٢و٢/١:مىت()؟ىل أورشليم قائلني أين هو املولود ملك اليهودوا إءاملشرق قد جا

   ..بلى: قلت
ومسع نيب اهلنود نارد مبولد الطفل اإلهلـي كرشـنة    (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال

  ١) فذهب وزراه يف كوكول وفحص النجوم فتبني له من فحصها أنه مولود إهلي يعبد
وملا ولد يسوع كان خطيب أمه غائبا عن البيت وأتى كي يدفع ما عليه من  (:املقدس أمل يرد يف الكتاب

  ؟)١٧- ٢/١:لوقا() اخلراج للملك
   ..بلى: قلت
ملا ولد كرشنة كان ناندا خطيب أمه ديفاكي غائبا  (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال

    ٢) ه من اخلراج للملكعن البيت حيث أتى إىل املدينة كي يدفع ما علي
وأنذر يوسف النجار خطيب مرمي يسوع حبلم كي يأخذ الصيب وأمه ويفـر   (:أمل يرد يف الكتاب املقدس

   ؟)٢/١٣:مىت() ما إىل مصر ألن امللك طالب إهالكه
   ..بلى: قلت
نداء مـن   ومسع ناندا خطيب ديفاكي والدة كرشنه (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال

  ٣) قم وخذ الصيب وأمه فهرما إىل كاكول واقطع ر مجنة ألن امللك طالب إهالكه :السماء يقول له
وكي يتوصل إىل  ،ومسع حاكم البالد بوالدة يسوع الطفل اإلهلي وطلب قتله (:أمل يرد يف الكتاب املقدس

  )٢:مىت()  ولد فيها يسوع املسيحأمنيته أمر بقتل كافة األوالد الذكور الذين ولدوا يف الليلة اليت
   ..بلى: قلت
ومسع حاكم البالد بوالدة كرشنة الطفـل اإلهلـي    (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال

وكي يتوصل إىل أمنيته أمر بقتل كافة األوالد الذكور الذين ولدوا يف الليلة اليت ولد فيهـا   ،وطلب قتل الولد
    ٤) كرشنة

، واسم املدينة اليت هاجر إليها يسوع املسيح يف مصر ملا ترك اليهوديـة هـي    (:يف تاريخ املسيح أمل يرد
  ؟  ٥)ويقال أنه عمل فيها آيات وقوات عديدة، املطرية

   ..بلى: قلت
وفيهـا  ، مطـرا ، واسم املدينة اليت ولد فيها كرشنة  (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال

                                                
  .٣١٧/ ٢:تاريخ اهلند)١(
  .من الكتاب اخلامس،الفصل الثاين، كتاب فشنو بورانا)٢(
  .الفصل الثالث ،كتاب فشنو بورانا)٣(
  .٢٨٠:دوان)٤(
  .١٣٦:وكذلك الرحالت املصرية لسفاري، تأليف هيجني، املقدمة على اجنيل الطفولية )٥(



 ١٩٨

    ١) ت العجيبةعمل اآليا
وفيما كان يسوع يف بيت عتيا يف بيت مسعان األبرص تقدمت إليه امرأة معها  (:أمل يرد يف الكتاب املقدس

  ؟)٧و٢٦/٦ :مىت()فسكبته على رأسه وهو متكئ ،قارورة طيب كثري الثمن
   ..بلى: قلت
ومعها إناء فيه  ،فقرية مقعدة وأتى إىل كرشنة بامرأة (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال

فدهنت منه جبني كرشنة بعالمة خصوصية  ،طيب وزيت وصندل وزعفران وذباج وغري ذلك من أنواع الطيب
   ٢) وسكبت الباقي على رأسه

  ؟صلب ومات على صليبأن املسيح  املسيحيةمرتكزات أليس من 
   ..بلى: قلت
  .٣ومات على الصليب ،صلب كرشنةفهم يقولون أن  ..فاهلنود يعتقدون هذا: قال

وانشق حجاب اهليكل من فوق إىل  ،ملا مات يسوع حدثت مصائب متنوعة (:أمل يرد يف الكتاب املقدس
حتت وأظلمت الشمس من الساعة السادسة إىل التاسعة وفتحت القبور وقام كثريون من القديسني وخرجوا من 

  ؟)٢٢:مىت()قبورهم
   ..بلى: قلت
ملا مات كرشنة حدثت مصائب وعالمـات شـر    (:كتب اهلنود، لقد جاء فيها فقد ورد مثلها يف: قال

وتأججت  ،وأمطرت السماء نارا ورمادا ،وأظلمت الشمس يف وسط النهار ،وأحيط بالقمر هالة سوداء ،عظيم
وشاهد الناس ألوفا من األرواح يف جو السـماء يتحـاربون    ،وصار الشياطني يفسدون يف األرض ،نار حامية

    ٤) وكان ظهورها يف كل مكان ،ومساءصباحا 
  ؟) وثقب جنب يسوع حبربة (:أمل يرد يف الكتاب املقدس

   ..بلى: قلت
    ٥)وثقب جنب كرشنة حبربة (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال

يوم تكون إنك ال ،احلق أقول لك: وقال يسوع ألحد اللصني الذين صلبا معه (:أمل يرد يف الكتاب املقدس
  ؟)٤٣-٢٣ :لوقا() معي يف الفردوس

   ..بلى: قلت
وهـو   ،وقال كرشنة للصياد الذي رمـاه بالنبلـة   (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال

                                                
  .٢٥٩/ ١: والتنقيبات اآلسيوية، ٢/٣١٨: تاريخ اهلند)١(
  .٢/٣٢٠: تاريخ اهلند)٢(
  .ذكره دوان يف كتابه وأيضا كوينيو يف كتاب الديانات القدمية)٣(
  .١/٧١: التصورات الدينيةكتاب ترقي )٤(
  .٢٨٢:دوان)٥(



 ١٩٩

  ١)اذهب أيها الصياد حمفوفا برمحيت إىل السماء مسكن اآلهلة :مصلوب
  )٢٨ :مىت( ) األمواتومات يسوع مث قام من بني  (:أمل يرد يف الكتاب املقدس

   ..بلى: قلت
   ٢) ومات كرشنة مث قام بني األموات (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال

  ؟نزل إىل اجلحيمأال يعتقد املسيحيون أن املسيح 
   ..بلى: قلت
  ؟  ٣)ونزل كرشنة إىل اجلحيم (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال

  ؟)٢٤ :مىت() وصعد يسوع جبسده إىل السماء وكثريون شاهدوا الصعود (:يف الكتاب املقدس أمل يرد
   ..بلى: قلت
وصعد كرشنة جبسده إىل السماء وكثريون شاهدوا  (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال
  . ٤) الصعود

وم األخري كفارس مدجج بالسـالح  يت يسوع إىل األرض يف اليأولسوف ي (:أمل يرد يف الكتاب املقدس
 وعند جميئه تظلم الشمس والقمر أيضا وتزلزل األرض وتز وتتساقط النجوم من السماء ،وراكب جواد أشهب

  ؟)٢٤ :مىت()
   ..بلى: قلت
 ،ولسوف يأيت كرشنة إىل األرض يف اليوم األخـري  (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال

رس مدجج بالسالح وراكب على جواد أشهب والقمر وتزلزل األرض وتـز وتتسـاقط   ويكون ظهوره كفا
  ٥) النجوم من السماء

ورسـالة  ، ٢٤/٣١:مـىت ( ) ويدين يسوع األمـوات يف اليـوم األخـري    (:أمل يرد يف الكتاب املقدس
  ؟)١٤/١٠:الرومانيني
   ..بلى: قلت
   ٦) يدين األموات يف اليوم األخري) أي كرشنة( وهو (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال

ولواله ملا كان شئ مما كان  ،ويقولون عن يسوع املسيح أنه اخلالق لكل شئ (:أمل يرد يف الكتاب املقدس
  ؟)٣/٩:ورسالة أفسس ٨/٦ورسالة كورنوس األوىل  ٣- ١/١:يوحنا() فهو الصانع األبدي

   ..بلى: قلت
                                                

  .٦١٢كتاب فشنو برونا ص)١(
  .٢٨٢:كتاب العالمة دوان)٢(
  .٢٨٢:دوان)٣(
  .٢٨٢:دوان)٤(
  .٢٨٢:دوان)٥(
  .٢٨٣:دوان)٦(



 ٢٠٠

ولواله ملا  ،ويقولون عن كرشنة أنه اخلالق لكل شئ (:نود، لقد جاء فيهافقد ورد مثلها يف كتب اهل: قال
    ١) فهو الصانع األبدي ،كان شئ مما كان

واالصـحاح   ١/٨:سفر الرؤيا()يسوع األلف والياء والوسط وآخر كل شئ (:أمل يرد يف الكتاب املقدس
  ؟)٦العدد  ٣١واالصحاح  ١٣العدد  ٢٣

كرشنة األلف والياء وهو األول والوسط وآخر كل  (:هلنود، لقد جاء فيهافقد ورد مثلها يف كتب ا: قال
  .) شئ

ملا كان يسوع على األرض حارب األرواح الشريرة غري مبال يف األخطار أمل يرد يف الكتاب املقدس أنه 
وكان ينشر تعاليمه بعمل العجائب واآليات كإحياء امليت وشـفاء األبـرص واألصـم    ، اليت كانت تكتنفه

وكان الناس يزدمحـون عليـه   ، األخرس واألعمى واملريض وينصر الضعيف على القوي واملظلوم على ظاملهو
  ؟٢ويعدونه إهلا
   ..بلى: قلت
ملا كان كرشنة على األرض حارب األرواح الشريرة  (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال

يمه بعمل العجائب واآليات كإحياء امليت وشفاء األبـرص  ونشر تعال، غري مبال باألخطار اليت كانت تكتنفه
وكـان إذا  ، واألصم واألعمى وإعادة املخلوع كما كان أوال ونصرة الضعيف على القوي واملظلوم على ظامله

    ٣) ذاك يعبدونه ويزدمحون عليه ويعدونه إهلا
  ؟)٢٣/ ١٣:يوحنا( )التالميذكان يسوع حيب تلميذه يوحنا أكثر من بقية  (:أمل يرد يف الكتاب املقدس

   ..بلى: قلت
كان كرشنة حيب تلميذه أرجونا أكثر مـن بقيـة    (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال
  . ٤) التالميذ

وصعد م إىل جبل  ،وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه (:أمل يرد يف الكتاب املقدس
وفيما هو يتكلم إذا  ،وصارت ثيابه بيضاء كالثلج ،ته قدامهم وأضاء وجهه كالشمسعال منفردين وتغريت هيئ

امسعوا وملا مسع التالميذ سقطوا  ،هذا هو ابين احلبيب الذي سررت له :سحابة ظللتهم وصوت من السحابة قائل
  ؟)٩- ١/ ١٧ :مىت() على وجوههم وخافوا جدا

   ..بلى: قلت
وأضـاء   ،ويف حضور أرجونا بدلت هيئة كرشـنة  (:د، لقد جاء فيهافقد ورد مثلها يف كتب اهلنو: قال

وقـال   ،تواضعاوفأحىن أرجونا رأسه تذلال ومهابة  ،وجمد العلي اجتمع يف كرشنة إله اآلهلة ،وجهه كالشمس

                                                
  .٢٨٢:دوان)١(
  .ترى هذا وغريه انظر األناجيل والرسائل )٢(
  .٢٨٣:دوان)٣(
  .كتاب ا كافات كيتا)٤(



 ٢٠١

فعد واظهر علي يف ناسوتك ثانية  ،وإين أرجو رمحتك يا رب األرباب ،يت حقيقتك كما أنتأاآلن ر :باحترام
    ١)يط بامللكوتأنت احمل

وهو الطـاهر العفيـف    ،كان يسوع خري الناس خلقا وعلم بإخالص وغريه (:أمل يرد يف الكتاب املقدس
وقد تنازل رمحة ووداعة وغسل أرجل التالميذ وهو الكاهن العظيم القادر ظهـر لنـا    ،مكمل اإلنسانية ومثاهلا

  ؟)١٣يوحنا االصحاح () بالناسوت
وعلـم بـاخالص    ،وكان كرشنة خري الناس خلقا (:تب اهلنود، لقد جاء فيهافقد ورد مثلها يف ك: قال

وهـو الكـاهن    ،وقد تنازل رمحة ووداعة وغسل أرجل الربمهيني ،وهو الطاهر العفيف مثال اإلنسانية ،ونصح
    ٢) وهو العزيز القادرظهر لنا بالناسوت ،العظيم برمها

يم القدوس وظهوره يف الناسوت سر من أسراره العظيمة يسوع هو يهوه العظ (:أمل يرد يف الكتاب املقدس
  ؟)٣:رسالة تيموثاوس األوىل() اإلهلية

   ..بلى: قلت
كرشنة هو برمها العظيم القدوس وظهوره بالناسوت  (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال

    ٣) سر من أسراره العجيبة
  ؟لثاين من الثالوث املقدساألقنوم اهو يسوع املسيح أال تعتقدون أن 

   ..بلى: قلت
األقنوم الثاين من الثالوث عند اهلنـود  هو كرشنة فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، فقد جاء فيها أن : قال

  .٤ القائلني بألوهيته
وأما أنـت  : وأمر يسوع كل من يطلب اإلميان بإخالص أن يفعل كما يأيت (:أمل يرد يف الكتاب املقدس

فأبوك الـذي يـرى يف اخلفـاء     ،دخل إىل خمدعك واغلق بابك وصل إىل أبيك الذي يف اخلفاءفمىت صلبت فا
  ؟)٦/ ٦:مىت() جيازيك عالنية

وأمر كرشنة كل من يطلب اإلميان بإخالص أن يترك  (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال
 مكان خال من الناس وجيعل تصوره يف اهللا فقط أمالكه وكافة ما يشتهيه وحيبه من جمد هذا العامل ويذهب إىل

(٥   
 فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كـل شـئ ـد اهللا    (:أمل يرد يف الكتاب املقدس

  ؟)١٠/٣١رسالة كورنسوس األوىل ()
   ..بلى: قلت

                                                
  .٢١٥ص، فه مورس ومليسملؤل، كتاب دين اهلنود)١(
  .١٤٤ص، دين اهلنود ملؤلفه مورس ومليس )٢(
  .٣عند شرح حاشية عدد، ٤٩٢ص، كتاب فشنو بورانا)٣(
  .١٠ص، موريس ومليس يف كتابه املدعو العقائد اهلندية الوثنية)٤(
  .٢١١ديانة اهلنود الوثنية ص)٥(



 ٢٠٢

ب أرجونا إنه مهما عملت وقال كرشنة لتلميذه احلبي (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال
ومهما أعطيت الفقري ومهما فعلت من الفعال املقدسة الصاحلة فليكن مجيعه بإخالص يل أنا احلكـيم والعلـيم   

   ١)ليس يل ابتداء وأنا احلاكم املسيطر واحلافظ
كل شئ كان به و غريه مل يكن شئ  ،من يسوع يف يسوع وليسوع كل شئ (:أمل يرد يف الكتاب املقدس

  ؟)٣- ١/١ :يوحنا() كانمما 
   ..بلى: قلت
ويف  ،أنا علة وجود الكائنات يف كانت :قال كرشنة (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال

   ٢) حتل وعلي مجيع ما يف الكون يتكل ويف يتعلق كالؤلؤ املنظوم يف خيط
 لعامل من يتبعين فال ميشـي يف الظلمـة  أنا هو نور ا :مث كلمهم يسوع قائال (:أمل يرد يف الكتاب املقدس

  ؟)٨/١٢:يوحنا()
   ..بلى: قلت
 ،أنا النور الكائن يف الشمس والقمـر  :وقال كرشنة (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال

    ٣) وأنا نور كل ما يضيء ونور األنوار ليس يف ظلمة ،وأنا النور الكائن يف اللهب
 أنا هو الطريق واحلق واحلياة لـيس أحـد يـأيت األب األيب    :قال له يسوع (:قدسأمل يرد يف الكتاب امل

  ؟)٦/ ١٤ :يوحنا()
   ..بلى: قلت
 أنا احلافظ للعامل وربه وملجئه وطريقه :قال كرشنة (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال

(٤   
رؤيـا  ( ) ر ويل مفاتيح اهلاويـة واملـوت  وقال يسوع أنا هو األول واآلخ (:أمل يرد يف الكتاب املقدس

  ؟)١٨- ١/١٧:يوحنا
   ..بلى: قلت
نـا االبتـداء   أو ،أنا صالح الصـاحل  :وقال كرشنة (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال

    ٥) والوسط واألخري والبدي وخالق كل شئ وأنا فناؤه ومهلكه
يا بين اعطـين قلبـك   ، ثق يا بين مغفورة لك خطاياك :جوقال يسوع للفلو (:أمل يرد يف الكتاب املقدس

، ٢٦/ ٢٣ :وسفر األمثال ،٩/٢:مىت() واملدينة ال حتتاج إىل مشس وال إىل قمر ليضيا فيهما اخلروف سراجهما
  ؟)٢٣/ ١٢:وسفر الرؤيا

                                                
  .٢١٢موريس ومليس يف كتابه ديانة اهلنود الوثنيني ص)١(
  .٢١٢ص، ديانة اهلنود الوثنيني، ريس ومليس مو)٢(
  .٢١٣ص، موريس ومليس يف ديانة اهلنود الوثنيني)٣(
  .٢٨٣ص ، دوان)٤(
  .٢١٣ص، موريس ومليس وكتابه ديانة اهلنود الوثنيي)٥(



 ٢٠٣

   ..بلى: قلت
ال حتزن يا أرجونا من  :وقال كرشنة لتلميذه احلبيب (:فقد ورد مثلها يف كتب اهلنود، لقد جاء فيها: قال

ألنـك   ،فقط ثق يب وتوكل علي واعبدين واسجد يل وال تتصور أحدا سواي ،أنا أخلصك منها ،كثرة ذنوبك
    ١)ذين نورمها مينلإىل املسكن العظيم الذي ال حاجة فيه لضوء الشمس والقمر ال ،يت إيلأهكذا ت

، وبني ما نقوله حنن اهلنود القدامىبني ديانة  مث صمت، أما أنا فقد ت يف هذا التطابق العجيب، قال هذا
  .عن املسيح

فأي جديد جاءت ، أال تقولون بأن حممدا مل يأت جبديد: التفت إيل، وقد رأى صميت، فقال بعبارة ساخرة
  به املسيحية بعد هذا؟

لـنفس  مث بعد أن قدم حبثه ونال درجته وجد أنـه سـبق    ..أخربين لو أن طالبا قدم حبثه لينال أي درجة
  هل تتركون له درجته؟ ..البحث، ولو ببعض وجوه املطابقات

   ..ال: قلت
  فكيف تتركون ملعتقداتكم اليت هي نسخ طبق األصل من هذه املعتقدات هذه املصداقية؟: قال

  .نص قانون اإلميان املسيحيالشك أنك حتفظ : سكت قليال، مث قال
  وكيف ال أحفظه؟ ..أجل: قلت
  .اقرأ علي: قال

، كل ما يرى وال يرى، خالق السماوات واألرض نؤمن بإله واحد،وأب ضابط الكل، ..قرأ عليهرحت أ
حق من إلـه  ، نور من نور إله، املولود من األب قبل كل الدهور، يسوع املسيح ابن اهللا الوحيد، وبرب واحد

ومن أجل ، ن البشرالذي من أصلنا حن، مساوٍ لألب يف اجلوهر الذي به كان كل شيء، مولود غري خملوق، حق
وصلب ) صار إنساناً(وتأنس ، ومن مرمي العذراء، وجتسد من الروح القدس، خالص نفوسنا نـزل من السماء

وصـعد إىل  ، وقام من بني األموات يف اليوم الثالث كما يف الكتـب ، وقرب، وتأمل، النبطي) بيالطس(يف عهد 
   ) الذي ليس مللكه انقضاء، ين األحياء واألمواتوأيضاً أتى يف جمده ليد، السماء وجلس عن ميني األب

يف  )مافري(يقول ، عقيدة اهلنود القدماء يف الشمسحىت هذا القانون له مصدر خارجي من : ابتسم، وقال
لقد ذكر يف الكتب اهلندية  (:م١٩١٣عام  )خنلة شفوات(م والذي ترمجه إىل العربية ١٨٩٥كتابه املطبوع عام 
إلـه   )أي الشمس ( نؤمن بسافستري (:إىل اإلنكليزية شارحة عقيدة اهلنود القدماء ما نصهالقدمية اليت ترمجت 
، مولود غري خملـوق ، نور من نور) أي النار(وبابنه الوحيد آيت ، خالق السماوات واألرض، واحد ضابط الكل

نبثق مـن األب واالبـن   امل، الروح احلي)بفايو ( ونؤمن، )أي العذراء(يف بطن مايا ) أي الروح(جتسد من فايو 
   )الذي هو مع األب واالبن يسجد له وميجد

 :آيت، وب السـماوي اآل ، واليت متثل للمسيحينيالشمساليت متثل سافستري : الثالوث اهلندي القدمي هوف
 الـروح  ونفخة اهلواء أ، وهو فايو، وهو املسيح بالنسبة للمسيحيني، ووهو النار املنبثقة من الشمس ،أي االبن

                                                
  .٢١٣ص،موريس ومليس وكتابه ديانة اهلنود الوثنيني)١(



 ٢٠٤

  .دس عند املسيحينيالق
بل إن مقارنة بسيطة بني ما يقوله البوذيون تؤكد أنه ال ينبغي ألي مسيحي يف العامل أن  ..ليس ذلك فقط

  .ألنه يف حبثه معه عنها يكون كمن يبحث عن حتفه بظلفه ..يبحث مع مسلم هذه النقطة 
  :وذيون يف بوذاوهذه مقارنة بسيطة بني ما يقوله املسيحيون يف املسيح وما يقوله الب

 .أقوال املسيحيني يف يسوع املسيح ابن اهللا أقوال اهلنود يف بوذا ابن اهللا



 ٢٠٥

ولد بوذا من العذراء مايا بغري مضاجعة    .١  
  .رجل

كان جتسد بوذا بواسطة حلول روح    .٢  
  .القدس على العذراء مايا

ملا نزل بوذا من مقعد األرواح،ودخل    .٣  
ا،صار رمحها كالبلور يف جسد العذراء ماي

  .الشفاف النقي، وظهر بوذا فيه كزهرة مجيلة
ولد بوذا ابن العذراء مايا اليت حل فيها    .٤  

كانون  ٢٥أي يف "الروح القدس يوم عيد امليالد
  ".األول

وعرف احلكماء بوذا وأدركوا أسرار ال    .٥  
هوته ومل ميض يوم على والدته حىت حياه الناس 

  .هلةودعوه إله اآل
كان بوذا ولداً خميفاً،وقد سعى امللك    .٦  

مببسارا وراء قتله ملا أخربوه أن هذا الغالم 
  .سينـزع امللك من يده إن بقي حيا

ملا صار عمر بوذا اثنيت عشرة سنة دخل    .٧  
أحد اهلياكل،وصار يسأل أهل العلم مسائل 
عويصة،مث يوضحها هلم حىت فاق مناظريه 

  .كافة
خل بوذا مرة أحد اهلياكل، فقامت ود   .٨  

األصنام من أماكنها ومتددت عند رجليه 
  .له  سجوداً

ملا عزم بوذا على السياحة،قصد التعبد    .٩  
أي الشيطان كي )مارا(والتنسك،وظهر عليه

  .جيربه
فلم يعبأ بوذا بكالم الشيطان، بل قال   .١٠ 
  ".أذهب عين:"له
  .وصام بوذا وقتاً طويالً     .١١   
وقد عمد بوذا املخلص وحني عمادته   .١٢ 

باملاء كانت روح اهللا حاضره، وهو مل يكن 
اإلله العظيم فقط، بل وروح القدس الذي فيه 

  .صار جتسد كوتا حاملا حل على العذراء
وعمل بوذا عجائب وآيات مدهشه خلري   .١٣ 

الناس،وكافة القصص املختصة فيه حاوية لذكر 
  .كن تصورهأعظم العجائب مما مي

ولد يسوع املسيح من العذراء مرمي بغري مضاجع    .١  
  .رجل

كان جتسد يسوع املسيح بواسطة حلول روح    .٢  
  .القدس على العذراء مرمي

ملا نزل يسوع من مقعد السماوي، ودخل يف جسد    .٣  
وظهر فيه مرمي العذراء صار رمحها كالبور الشفاف النقي،

  .يسوع كزهرة مجيله
   
ولد يسوع ابن العذراء مرمي اليت حل فيها الروح    .٤  

  ".كانون األول٢٥أي يف "القدس يوم عيد امليالد
وقد زار احلكماء يسوع وأدركوا أسرار ال هوته، ومل    .٥ 

  .ميض يوم على والدته حىت دعوه إله اآلهلة
   
لك هريودوس وراء كان يسوع ولداً خميفاً، سعى امل   .٦ 

  .قتله،كي ال يرتع امللك من يده
   
ملا صار عمر يسوع اثنيت عشرة سنة جاؤوا به إىل    .٧  
أورشليم،وصار يسأل األحبار والعلماء مسائل "اهليكل"

  .مهمة، مث يوضحها هلم وأدهش اجلميع
   
وكان يسوع ماراً قرب حاملي األعالم فأحنت    .٨  

  .له األعالم رؤوسها سجوداً
   
ملا شرع يسوع يف التبشري،ظهر له الشيطان كي    .٩  

  .جيربه
   
  "اذهب يا شيطان:"فأجابه يسوع،وقال     .١٠   
   
  .وصام يسوع وقتاً طويالً     .١١   
ويوحنا عند يسوع بنهر األردن، وكانت روح اهللا   .١٢ 

حاضرة،وهو مل يكن اإلله العظيم فقط،بل و الروح القدس 
عندما حل على العذراء مرمي، فهو ، مت جتسدهالذي فيه 

  .اآلب واالبن والروح القدس
وعمل يسوع عجائب وآيات مدهشة خلري الناس   .١٣  

وكافة القصص املختصة فيه حاوية لذكر أعظم العجائب مما 
  .ميكن تصوره



 ٢٠٦

***  
له، صغري السن، ولكنه عظيم األدب، فحيانـا،   ما انتهينا من حديثنا إىل هذا املوضع حىت دخل علينا ولد

لقد أكملت حفظ ما : صافحين، وصافح أباه، مث استأذنين يف احلديث مع والده، فأذنت له مبتسما، فقال لوالده
  فهل أعرضه عليك اآلن، أم أنتظر إىل املساء؟ ..كتبته يل يف الصباح

  .، اعرضه علي اآلنإن أذن لك عمك: قال والده
  .اعرض على والدك ما تشاء، فيشرفين أن أرى مدى جنابتك: د إيل، فقلتالتفت الول

   ..مل أكن أتصور أن ما سيعرضه ولده هو القرآن
اذهـب  : بعد أن انتهى دعا له والـده، وقـال   ..أخذ ولده يرتل القرآن ترتيال خاشعا تتفطر له القلوب

  .الفجر لتستريح اآلن، وسنبدأ حفظ ربع جديد غدا إن شاء اهللا بعد صالة
  هل أسلمت؟: دهشت لقوله، فصحت من غري أن أشعر

  .ما كان لعقلي أن يظل على جحوده: قال
   ..مل نسمع بذلك: قلت
   ..اهللا مسع بذلك: قال

  .مل أدر ما أقول له، هل أبارك له إسالمه، أم ألومه عليه
  .إذن لن تترجم لنا الكتاب املقدس بالصفة اليت نشتهي: قلت
  .عن سر إسالمي مل تصدق كأتعساين لو أنب: قال

  .فمثلك ال يكذب ..أصدقك ..بلى: قلت
لقد كانت حماواليت لترمجة الكتاب املقدس ترمجة تتصف مبا ذكرته هي اليت جعلـتين أهتـدي إىل   : قال

  .القرآن الكرمي كالم اهللا
  كيف حصل ذلك؟ ..عجيب هذا: قلت
فرحت أقرأ القرآن، وأتأمـل   ..ى بالكمقبل عشر سنوات خطرت على بايل الفكرة اليت خطرت عل: قال

  .أسرار التعبري فيه حماوال اقتناص أصوهلا لتطبيقها على الكتاب املقدس
  .هذا ما كنت أود أن أقوله لك: قلت
  .لكين ما دخلت حبر القرآن حىت صرت كالسمك الذي خيتنق إذا أخرج منه: قال

  .تها من معني القرآن العذبعظمة اليت شربالوتلك  ،مل أستطع أن أخرج من ذلك اجلمال
  ؟وحماولتك ترمجة الكتاب املقدس: قلت
  .لكين فشلت ..بل بدأت ..حاولت: قال

ومألته بكل ما قدرت عليه من حمسنات التعبري، كلما كرت املعاين الوضيعة اليت  ..كلما ترمجت إصحاحا
   ..متتلئ ا كثري من األعداد واإلصحاحات على ما أرهقت نفسي فيه لتمحوه

إىل أن علمت أن حماواليت تلك تشبه حماولة عطـار أيت بعجـوز    ..أسجل وأقطع ..ظللت أكتب وأحمو



 ٢٠٧

  .مشطاء سوداء ليحول منها شابة تنافس اجلميالت
  فماذا فعلت؟: قلت
  ؟ !جوزعوبني مجيلة اجلميالت، أترغب يف ال ..أترى لو خريت بني تلك العجوز ..ما يفعل العاقل: قال

كنـت   ..أنا لست سوى واحد منهم ..كثري هم مثلي ..ال تتعجب: آين حمتارا، فقالالتفت إيل، وقد ر
   ..وال أزال خملصا لكلمات اهللا املقدسة ..خملصا للكتاب املقدس

ميكنك أن تعـرب   ..هناك أشياء كثرية ال تزال صحيحة ..ليس كل ما يف كتبنا مما قدر الكذبة على حتريفه
   ..منها لتصل إىل القرآن

لَتجِدنَّ أَشـد   :ر القرآن هذا البصيص من النور الذي اهتدى به أحبارنا للقرآن ولإلسالم، فقاللقد ذك
نآم ينلَّذةً لدوم مهبنَّ أَقْرجِدلَتكُوا ورأَش ينالَّذو ودهوا الْينآم ينلَّذةً لاوداسِ عىالنارصا نقَالُوا إِن ينوا الَّذ  كذَل

وإِذَا سمعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفيض من ) ٨٢(بِأَنَّ منهم قسيِسني ورهباناً وأَنهم ال يستكْبِرونَ 
وما لَنا ال نؤمن بِاللَّه وما جاَءنا مـن  ) ٨٣(هدين الدمعِ مما عرفُوا من الْحق يقُولُونَ ربنا آمنا فَاكْتبنا مع الشا

 نيحالمِ الصالْقَو عا منبا رلَنخدأَنْ ي عطْمنو ق٨٤(الْح()املائدة(  
  فهل سأرجع إيل أخي خائبا؟: قلت
ستهتدي به بعد ذلك إىل  ..وببصيص جديد من النور ..سترجع حبرية جديدة ..لن ترجع خائبا ..ال: قال

  . لقد ظللت أمجع أنوار حممد إىل أن وصلت إىل مشسه ..هذا ما حصل يل أنا ..مشس حممد
مل نصـبكم هـذا   : خرجت، فحياين احلراس الذين قابلوين تلك املقابلة، فانتحيت بأحدهم جانبا، وقلت

  الرجل حراسا عليه؟
  .رأينا اثنني يهمان بقتله لقد ..حنن الذين نصبنا أنفسنا ..هو مل ينصبنا: قال

  وملاذا؟: قلت
  .أما أحدمها، فيزعم أنه أهان كتابه، وأما اآلخر، فيزعم أنه أهان تفاسري كتابه: قال

مددت يدي إىل حمفظيت ألستخرج بعض ما أحتاجه عندما رجعت إىل غرفيت بتلك احلرية، وبذلك النور، 
   ..فعدت أقرأ فيها منها، فامتدت يدي إىل الورقة اليت سلمها يل صاحبك،

مل يتحقـق بـه أي    ..سور الربانية ..من أسوار الكلمات املقدسة الثاينلقد أيقنت حينها أن هذا السور 
  .كتاب يف الدنيا غري القرآن الكرمي
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  ثالثا ـ احلق
ـ   ..وصلين ظرف حمترم من بعض أهل اإلسكندرية يريد أن يقابلين فيه ..يف اليوم الثالث رف كـان الظ

لك ـ يدل علـى   وكان ـ فوق ذ  ..وكان خمتصرا جدا يدل على مدى اجلد الذي يتحلى به صاحبه ..رائعا
  .لكاتب بالكتاب املقدسوثيقة لمسيحيا ملتزما، فقد كان أسلوب كتابته ينم عن عالقة  هصاحب كون

ما امتألت به  مع أين مل أكن أنوي مقابلة أحد يف ذلك اليوم، بسبب ..لست أدري كيف رضيت مبقابلته
  .يف اليوم السابقني من اإلحراج الذي أوقعين فيه الكتاب املقدس

وكان يف غاية التهذيب واألدب، فألقى التحية، وقال بعـدها مباشـرة مـن غـري      ..دخل علي املكتب
وقد جئتك لغرض يرتبط بالكتاب املقدس، فإن أذنـت يل أن   ..أنا يعقوب مسعان ..أعرفك بنفسي: مقدمات
  .فعلتأطرحه 

فلن جتد مـين إال   ..فاطرح ما شئت ..أنا مل أنزل إىل بالدكم إال ألجل الكتاب املقدس ..ال بأس: قلت
  .اآلذان الصاغية

ومـن   ..لقد درست الكتاب املقدس دراسة فاحصة من حيث حمتوياتـه : نظر إيل نظرة كلها جد، وقال
  .حيث ما ميكن أن يؤثر تربية أو يفيد علما

  .االهتمام بورك لك هذا: قلت
  .وإمنا جئتك ألجل غرض آخر ..مل أجئك ألجل هذا: قال

  .حتدث بال حرج: قلت
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  اللغوـ  ١
ال أحـب   ..أنا رجل جاد بطبعي: أخرج الكتاب املقدس من حمفظته، وأخرج معه كراسة صغرية، وقال

ا ال أرى أن هناك مـن  وقد رأيت الكتاب املقدس ممتلئا كالما كثري ..الكالم الكثري الذي ال تكون له أي فائدة
بل رأيت أنه نوع من الثقل حيول بني هذا اخللق وفوائد الكتاب املقدس الـيت   ..١حيتاج إليه يف مجيع هذه الدنيا

ـ ورأيت فوق ذلك رجال ديننا منشغلني بفك األلغاز اليت ال تفك عن احلقائق الـيت ت  ..اجاء من أجله رخ ص
  .كغريق ال جيد له منجدا

  وما هذا الكراس الذي وضعته جبانيب مع الكتاب املقدس؟ ..فما فعلت؟: قلت
فبدل أن تكلفوا أنفسكم بطباعة هذا الكتاب  ..هذا الكراس هو مشروعي الختصار الكتاب املقدس: قال

بـل ميكـن أن حيفظهـا     ..حبيث يستفيد منها كل مسيحي ..الضخم، اكتفوا بطباعة هذه الكراسة، أو مثلها
  .بسهولة

  كتاب املقدس مجيعه يف هذه الكراسة؟أتقصد أن ال: قلت
يف هـذا  طويلـة  أنا يل خربة  ..لقد حذفت من الكتاب املقدس كل ما ال يستفيد منه قارئه ..أجل: قال

  .بل يل كتب كثرية كلها خمتصرات للكتب املطولة ..اال
ا السـبيل  اذكر يل ـ أوال ـ سر جلوئك إىل هذ   ..ولكن حيتاج إىل بعض املناقشة ..طرحك مجيل: قلت

  .للتعامل مع الكتاب املقدس
بل أنا أحفـظ   ..سكن فيهأبطبيعة البلد الذي  ..كتاب املسلمني ..أنا يل عالقة بالقرآن ..بصراحة: قال
 ..تصور أنه يلخص كل عقائد املسـلمني يف اهللا يف سـورة واحـدة    ..وقد رت جبماله واختصاره ..القرآن

ولَم يكُن ) ٣(لَم يلد ولَم يولَد ) ٢(اللَّه الصمد ) ١(قُلْ هو اللَّه أَحد  : سأقرأها عليك ..يسموا ثلث القرآن
 دكُفُواً أَح لَه )٤: اإلخالص(  

هذه السورة القصرية ذوات اآليات القصرية والكلمات القليلة حتوي كل حقائق التوحيد الذي يعتقـده  
  .ة، أو يف غري حملهاليست هناك أي كلمة زائد ..املسلمون

  )١٦٣:البقرة(وإِلَهكُم إِلَه واحد ال إِلَه إِلَّا هو الرحمن الرحيم :مثل ذلك آية أخرى تصف اهللا، فتقول
، تليها آية أخرى خلفهـا  )٤٩:احلجر(نبئْ عبادي أَني أَنا الْغفُور الرحيم :ومثل ذلك آية أخرى تقول

  ) ٥٠:احلجر( وأَنَّ عذَابِي هو الْعذَاب الْأَليم :معناها تقولتكمل 
يعلم املسلمني كيف حياورون أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فيقتصر على مجلة حتتاج سفرا القرآن و

إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن إِلَّـا   وال تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ :إا هذه اجلملة الرائعة ..لتحليلها، واستنباط الفوائد منها
حـد ونحـن لَـه    الَّذين ظَلَموا منهم وقُولُوا آمنا بِالَّذي أُنزِلَ إِلَينـا وأُنـزِلَ إِلَـيكُم وإِلَهنـا وإِلَهكُـم وا     

                                                
أما املعىن الثـاين  .. ة وعلى املفيد النافع، وهو ما نريده يف هذا الفصل يعرب باحلق أحيانا كثرية على اجلد واملعاين الصحيح) ١(

  )احلقيقة( من معانيه، فقد أفردناه بفصل آخر هو فصل 
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  )٤٦:العنكبوت(مسلمونَ
ال شك أنك  ..مواحدة يكررها املسلمون يف صلوا بل إن القرآن مجيعا تلخص أغراضه ومعانيه يف سورة

وترى  ..اسأقرأها عليك لترى مدى مجاهل ..)أم الكتاب(وهم يسموا كذلك  ..هي سورة الفاحتة ..تسمع ا
مالك ) ٣(يمِ الرحمنِ الرح) ٢(الْحمد للَّه رب الْعالَمني ) ١(بسم اهللا الرمحن الرحيم  :كثرة املعاين اليت حتويها

صراطَ الَّذين أَنعمت علَـيهِم غَيـرِ   ) ٦(اهدنا الصراطَ الْمستقيم ) ٥(إِياك نعبد وإِياك نستعني ) ٤(يومِ الدينِ 
 الِّنيال الضو هِملَيوبِ عضغ٧(الْم)الفاحتة(  

أال ترى الشجر املشذب األغصان كيف يكسى  ..تعة يف االختصارلقد اكتشفت أن اجلمال والفائدة وامل
  وكيف بعد ذلك يعطينا لذيذ الثمار؟ ..حبلل اجلمال

فاخلالق صنع كـل شـيء    ..بل رأيتها قبل ذلك يف صنعة اخلالق ..مل أر االختصار فقط يف صنعة البشر
وألين لألسـف مل   ..ألين أحفظه ..لقرآنامسح يل أن أذكر ا ..لقد ذكر القرآن هذا ..مبقدار حمدد ال يتجاوزه

إِنـا كُـلَّ شـيٍء خلَقْنـاه      :لقد ذكر القرآن هذا، فقال ..أجد يف كتابنا املقدس ما يصلح أن يستشهد به
ه وإِنْ من شيٍء إِلَّا عندنا خزائن :وخلص القانون الذي وزعت به األشياء يف الكون، فقال ..)٤٩:القمر(بِقَدرٍ

  )٢١:احلجر(وما ننزلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ
ومثلها املواد  ..ولكنها باجتماعها جتمع األغراض الكثرية ..حروفها قليلة حمدودة ..حىت اللغة اليت نتكلمها

  .ولكنها كثرية جدا من حيث حمتوياا ..هي قليلة من حيث عناصرها ..األساسية اليت يتشكل منها الكون
يكفينا الكالم القليل الذي يستطيع العقل أن  ..ل ذلك رأيت أنه ليس بالضرورة أن يكون كالمنا كثريالك

  .يركب منه معاين كثرية نستفيد منها يف حياتنا مجيعا
إن ذلك هو ما حـول   ..ألست ترى املعادالت الرياضية كيف تصاغ برموز قليلة خمتصرة مملوءة بالدقة؟

  .الرياضيات أما للعلوم
  أتريد أن حنول صياغة الكتاب املقدس إىل معادالت رياضية؟: لتق

ولكين أقصد أن حيول إىل ما يشبه هذه املعادالت من حيث تلخيص احلقائق، والبعد  ..ال أقصد هذا: قال
  .عن الشوائب الكثرية اليت قد حتول بيننا وبني رؤية احلقائق

  ماذا فعلت؟ ..فلنبدأ باألمر العملي: قلت
هو جمرد ثقل ينوء بـه   ..ال ميكن أن يفيد أي فائدة ..رأيت يف الكتاب املقدس كالما كثريا ..أوال: قال

  .ظهر الكتاب، ويف نفس الوقت حيول بني القراء ومجال هذا الكتاب ومعانيه السامية
  .اضرب يل مثاال على ذلك: قلت
  :لترى أي معىن ميكن أن حيمله مثل هذا الكالم ..سأضرب لك أمثلة: قال
بادر أَنْ تأْتي  (:بولس يف رسالته الثانية إيل صديقه تيموثاوسامسع ملا يقول  :مث قال، تح الكتاب املقدسف

أَما كرِيسكيس، فَقَد . إِلَي سرِيعاً، َألنَّ دمياس، إِذْ أَحب الْحياةَ الْحاضرةَ، تركَنِي وذَهب إِلَى مدينة تسالُونِيكي
و قُسرهُ خذِ مدحي إال لُوقَا وعم قبي لَمةَ وياطلْمإِلَى د يطُستةَ، ويغَالَط ةقَاطَعإِلَى م بذَه  ـوفَه ،كعم هرضأَح
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ةمدي الْخنِي ففَعني .سأَفَس ةيندإِلَى م هلْتسأَر فَقَد ،يكُسيخا تا. أَممدنعي    وـي الَّـذائرِد كعم رضجِيُء، أَحت
  )٩ :٤ :تيموثاوس ()تركْته عند كَاربس في ترواس، وكَذلك كُتبِي، وبِخاصة الرقُوق الْمخطُوطَةَ

رسـالة  جمـرد  هذا الكـالم  إن  ..ما الفائدة اليت ميكن أن جينيها قارئ هذا النص ..أرجو أن توضح يل
فلذلك مـا ضـرورة   ..ه الشخصيئوتتعلق بردا ،ة حمضة تتعلق بطلب بولس من صديقه احلضور سريعاًشخصي

  ؟ !وجود مثل هذا الكالم يف الكتاب املقدس
حالَما أُرسلُ إِلَيـك أَرتمـاس أَو    (:بولس لصديقه تيطسامسع ما يقول : قلب بعض الصفحات، مث قال

أْتأَنْ ت هِدتاج ،يكُسيختاكنأَنْ أشـيت ه تري قَرَألن ،يسولنِيكُوب ةيندنِي إِلَى م١٢ :٣ :طستي () ي(  
هل ترى ـ حضرة احلـرب ـ أن يف     ..ما عالقة هذا باملعرفة أو التربية اليت جاء الكتاب املقدس ألجلها؟

  أي فائدة؟أنه قرر أن يشيت يف املكان الفالين ) تيطس(قول بولس لصديقه 
يسـلِّم   (:) ٢١ :١٦ (أهل روميـة  يف رسالته إىل بولس امسع ما يقول : بعض الصفحات، مث قال قلب

وأَنا، ترتيوس الَّذي أَخطُّ هذه الرسـالَةَ،  . علَيكُم تيموثَاوس معاوِنِي، ولُوكيوس وياسونُ وسوسيباترس أَقْرِبائي
كُملَيع لِّمأُس بي الرا.فكُلِّه ةلْكَنِيسلي ول يفضالْم ،وسغَاي كُملَيع لِّمسي .    ـنيأَم ،سـتاسأَر كُملَـيع لِّمسي

ستاركُو اَألخو ،ةيندوقِ الْمدنص (   
  لها؟وهذه األمساء الكثرية باملعاين اليت جاء الكتاب املقدس من أجما عالقة هذه التحيات 

رسـالة بـولس الثانيـة إىل    امسع ما جـاء يف  : صمت، فراح يقلب صفحات الكتاب املقدس، مث قال
أَمـا  . أَراستس مازالَ فـي مدينـة كُورِنثُـوس   . سلِّم علَى بِرِسكَا وأَكيالَ، وعائلَة أُونِيِسيفُورس (:تيموثاوس

يسلِّم علَيـك إِيوبـولُس،   .اجتهِد أَنْ تجِيَء إِلَي قَبلَ حلُولِ الشتاِء. ميليتس مرِيضاً تروفيموس، فَقَد تركْته في
  )١٩ :٤ :تيموثاوس( ) وبوديس، ولينوس، وكَلُوديا، واِإلخوةُ جميعاً

ق ذلك حيوي أمساء كثرية جتعل من إن هذا الكالم ال حيوي ـ فقط ـ لغوا كثريا ال حنتاج إليه، بل هو فو  
بل قرأ هذا النص بالذات يف جممع  ..أذكر أن بعضنا قرأ الكتاب املقدس ..الكتاب املقدس كتاب خاصة اخلاصة

   ..مما مأل احلضور ضحكا عليه، ورمبا على الكتاب املقدسواحدا من اامع، فراح حيرف األمساء واحدا 
 ..م أجد فيه إال أمساء حمصورة معدودة مما حتوج تعاليمه تسـميتها فل ..لقد قرأت القرآن كما ذكرت لك

  .وال يذكر االسم إال إذا اقتضى املقام ذلك ..فهو يكتفي بذكر املعىن والعربة
وقَالَ رجلٌ مؤمن من آلِ فرعونَ يكْتم  :امسع ما يقول القرآن عن مؤمن آل فرعون الذي دافع عن موسى

ه كَذبـه وإِنْ يـك   تقْتلُونَ رجالً أَنْ يقُولَ ربي اللَّه وقَد جاَءكُم بِالْبينات من ربكُم وإِنْ يك كَاذباً فَعلَيإِميانه أَ
كَذَّاب رِفسم وه ني مدهال ي إِنَّ اللَّه كُمدعي يالَّذ ضعب كُمبصقاً يادص)٢٨:غافر(  

 ..مبا تعنيه الرجولة من شهامة ونبل وكرم خلـق  ..أرأيت كيف اكتفى القرآن مبوضع احلاجة مساه رجال
ومل يذكر مع كل هذا امسه وال لقبه وال نسبه وال  ..مث ذكر نص مرافعته ..وذكر أنه يكتم إميانه ..ومساه مؤمنا

  .ل مبالغا يف تفاصيل ذكرهب ..مما نرى الكتاب املقدس حريصا على ذكره ..بلده وال وظيفته
وجاَء من أَقْصى الْمدينة رجـلٌ يسـعى قَـالَ يـا قَـومِ اتبِعـوا        :امسع موضعا آخر يقول فيه القرآن
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نيلسرالْم)ـسبل اكتفى بكون الرجل من أقصاها ليبني مدى اجلهد الذي بذلـه   ..مل يسم املدينة ..)٢٠:ي
  .لينصر إخوانه املرسلني

وجاَء رجلٌ من أَقْصى  :ولكن الغرض فيها هو محاية مؤمن من التعرض للقتل ..ويف آية أخرى ذكر هلذا
نيحاصالن نم ي لَكإِن جرفَاخ لُوكقْتيل ونَ بِكرمأْتلَأَ يى إِنَّ الْموسا مى قَالَ يعسي ةيندالْم)٢٠:القصص(  

ال كثري من أمساء الكتاب املقدس اليت يصعب علينا ـ معشر العامة ـ النطق ا بلغتـها    هلذا رأيت استبد
   ..مبثل ما ورد يف القرآن ..األصلية

  .أرى أنه من الصعوبة أن تفعل هذا ..فهل تيسر لك أن تفعل هذا؟: قلت
 واضـطررت ـ كـذلك ـ إىل     ..وحذف الكثري ..لذلك اضطررت إىل استعمال املقص ..أجل: قال

  .استعمال بعض التعبريات اخلاصة
   ..سأذكر لك بعض األمثلة عن القص

سأسوق لك هذا املثال من اإلصحاح األول من هذا السـفر   ..لقد قصصت أكثر ما ورد يف أخبار األيام
  .امسع ..كامال

 اخنوخ متوشاحل المك ٣ قينان مهللئيل يارد ٢ آدم شيث انوش ١ (:قلب بعض الصفحات، مث راح يقرأ
وبنو جـومر   ٦. بنو يافث جومر وماجوج وماداي وياوان وتوبال وماشك وترياس ٥ نوح سام حام يافث ٤

بنو حام كوش ومصرامي وفـوط   ٨. وبنو ياوان اليشة وترشيشة وكتيم ودودانيم ٧. أشكناز وريفاث وتوجرمة
وش ولد منرود الذي وك ١٠. وبنو رعما شبا وددان. وبنو كوش سبا وحويلة وسبتا ورعما وسبتكا ٩. وكنعان

وفتروسيم وكسـلوحيم   ١٢ ومصرامي ولد لودمي وعناميم وهلابيم ونفتوحيم ١١. ابتدأ يكون جبارا يف االرض
واليبوسـي واالمـوري    ١٤ وكنعان ولد صـيدون بكـره وحثّـا    ١٣. الذين خرج منهم فلشتيم وكفتورمي

بنو سام عـيالم واشـور    ١٧ واحلماثي واالروادي والصماري ١٦ واحلوي والعرقي والسيين ١٥ واجلرجاشي
ولعـابر   ١٩. وارفكشاد ولد شاحل وشاحل ولد عابر ١٨. وارفكشاد ولود وارام وعوص وحول وجاثر وماشك

ويقطان ولد املوداد وشـالف   ٢٠. واسم اخيه يقطان. ولد ابنان اسم الواحد فاجل الن يف ايامه قسمت االرض
كـل  . وأوفري وحويلة ويوباب ٢٣ وعيبال وأبيمايل وشبا ٢٢ ةوهدورام وأوزال ودقل ٢١ وحضرموت ويارح
. ابرام وهو ابراهيم ٢٧ سروج ناحور تارح ٢٦ عابر فاجل رعو ٢٥ سام ارفكشاد شاحل ٢٤ هؤالء بنو يقطان

 ٣٠ بكر امساعيل نبايوت وقيـدار وأدبئيـل ومبسـام   . هذه مواليدهم ٢٩. ابنا ابراهيم اسحق وامساعيل ٢٨
واما بنـو قطـورة    ٣٢ هؤالء هم بنو امساعيل. ويطور ونافيش وقدمة ٣١ ا وحدد وتيماومشماع ودومة ومس

وبنـو   ٣٣. وابنا يقشان شبا وددان. سرية ابراهيم فاا ولدت زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحا
اسحق عيسو  وولد ابراهيم اسحق وابنا ٣٤. فكل هؤالء بنو قطورة. مديان عيفة وعفر وحنوك وابيداع وألدعة

بنو اليفاز تيمان واومار وصفي وجعثـام   ٣٦. بنو عيسو اليفاز ورعوئيل ويعوش ويعالم وقورح ٣٥ واسرائيل
وبنو سعري لوطان وشوبال وصبعون وعىن  ٣٨. بنو رعوئيل حنث وزارح ومشّة ومزة ٣٧. وقناز ومتناع وعماليق

بنو شوبال عليان ومناحة  ٤٠ لوطان متناع واخت. وابنا لوطان حوري وهومام ٣٩. ودبشون وإيصر وديشان
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. ابن عىن ديشون وبنو ديشون محران وأشبان ويثران وكران ٤١. وابنا صبعون أية وعىن. وعيبال وشفي واونام
هؤالء هم امللوك الذين ملكوا يف ارض ادوم ٤ وابنا ديشان عوص واران. بنو إيصر بلهان وزعوان ويعقان ٤٢

ومات بالع فملك مكانه يوباب بن زارح  ٤٤. واسم مدينته دابة. بالع بن بعور. ئيلقبلما ملك ملك لبين اسرا
ومات حوشام فملك مكانه هدد بن  ٤٦. ومات يوباب فملك مكانه حوشام من ارض التيماين ٤٥. من بصرة

 ٤٨. ومات هدد فملك مكانه مسلة من مسـريقة  ٤٧ بدد الذي كسر مديان فيبالد موآب واسم مدينته عويت
. ومات شاول فملك مكانه بعل حانان بن عكبـور  ٤٩. ومات مسلة فملك مكانه شاول من رحوبوت النهر

ومات بعل حانان فملك مكانه هدد واسم مدينته فاعي واسم امرأته مهيطبئيل بنت مطـرد بنـت مـاء     ٥٠
بامة امري ايلـة امـري   امري اهولي ٥٢ ومات هدد فكانت امراء ادوم امري متناع امري علوة امري يتيت ٥١. الذهب
   )هؤالء امراء ادوم. امري جمديئيل امري عريام ٥٤ امري قناز امري تيمان امري مبصار ٥٣ فينون

ولكن لن يستفيد منـه أبـدا أي    ..وهكذا ميضي أكثر السفر ذا األسلوب الذي قد يستفيد منه املؤرخ
  .بادئ السامية واحلكم املقدسةإن هذه التفاصيل الكثرية تشغل عن امل ..طالب للحق أو احلقيقة

وال عـن قبيلـة    ..وال عن أبناء حممد ..ال عن نسب حممد ..إن القرآن كتاب حممد مل يذكر أي شيء
  ..بل إنه بالكاد يسمي امسه ..حممد

نسبه إىل أمه للضرورة الـيت رآهـا    ..هو مل يذكر إال نسب املسيح ..ومبثل ذلك تعامل مع سائر األنبياء
  .يذكر أمساءهم غري خملوطة بآبائهم وال أمهام وال قبائلهم هأما سائر األنبياء فإن ..تستدعي ذلك

حىت املسيح، وأناجيله مل تسـلم   ..فتمتلئ مبثل هذه األنساب اليت ال أرى حاجة إليها ..أما كتبنا املقدسة
   ..من هذا

بدأ يف السورة التالية مباشرة بذكر وي ..فبينما يبدأ القرآن حبمد اهللا ومتجيده وذكر أمسائه احلسىن والدعاء
ليبدأ التفصيل املرتبط بكل ذلك جند أناجيلنا تبدأ بسرد مفصل لنسـب   ..أصناف الناس ومواقفهم من اإلميان

  .املسيح
  .امسع ما ورد يف أول سورة من إجنيل مىت: وقال ..فتح الكتاب املقدس

واسـحق ولـد   . ابراهيم ولد اسـحق  ٢. مكتاب ميالد يسوع املسيح ابن داود ابن ابراهي (:راح يقرأ
وحصرون . وفارص ولد حصرون. ويهوذا ولد فارص وزارح من ثامار ٣. ويعقوب ولد يهوذا واخوته. يعقوب

وسلمون ولد بوعز مـن   ٥. وحنشون ولد سلمون. وعميناداب ولد حنشون. وارام ولد عميناداب ٤. ولد ارام
وداود امللك ولد سليمان . ويسى ولد داود امللك ٦. لد يسىوعوبيد و. وبوعز ولد عوبيد من راعوث. راحاب

   ) ..من اليت ألوريا
  .وهكذا يستمر ذكر النسب الطويل، ومعه األمساء الكثرية

ـ  : قلت  :ولكن القرآن ذكر كثريا من األمساء يف موضع واحد أمل تقرأ ما ورد يف سورة األنعام ـ مثال 
ا إِباهنيا آتنتجح لْكتو يملع يمكح كباُء إِنَّ رشن نم اتجرد فَعرن هملَى قَوع يماه٨٣(ر (  قـحإِس ا لَهنبهوو

 و ـفوسيو وبأَيانَ وملَيسو وداود هتيذُر نملُ وقَب نا منيدوحاً هنا ونيده كُال قُوبعيو  ـارهـى ووسونَ م
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 ِسنِنيحزِي الْمجن ككَذَل٨٤(و ( نيحالالص نكُلٌّ م اسإِلْيى ويسعى ويحيا وكَرِيزو)٨٥ ( عسالْييلَ واعمإِسو
 نيالَملَى الْعا علْنفَض كُاللُوطاً وو سونيانِ) ٨٦(ووإِخو هِماتيذُرو هِمائآب نمإِلَـى   و ماهنيـدهو ماهنيبتاجو هِم

  )٨٧ـ  ٨٣:األنعام(صراط مستقيمٍ 
إن القرآن ال يذكر هنا إال أمساء حمترمة ألنبياء كرام سـبق لـه أن ذكـر     ..فرق كبري بني النصني: قال
  .يذكرهم يف موكب واحد ليمأل القلوب مبحبتهم ..فضائلهم

  .إن كل اسم ميثل قصة من قصص الكتاب املقدس ..املقدسومثل ذلك يفعل الكتاب : قلت
وداود امللـك ولـد    (:مباذا يذكر قول مىت يف إجنيله عند ذكر نسب املسـيح  ..ومباذا يذكر االسم: قال

أنت  ..ما فائدة ذكر زوجة أوريا هنا مع أنه مل يذكر زوجات السابقني ..)١/٦:مىت() سليمان من اليت ألوريا
  النسب تكرمي للمسيح أم إهانة له؟ فهل ذكرها يف ..جة أوريا متثل جرمية من أخطر اجلرائمإن زو ..تعلم ذلك

  منك؟أال يعترب ذلك إهانة  ..فرحت تنتقي من نسبه ما ينه به ..نسب رجل تأترى لو أنك ذكر
ازن أكثر ما ورد من أمساء يف ذلك النسب متتلئ بالزناة واملنحرفني وارمني، فكيف تـو : سكت، فقال

  بينها وبني ما ورد يف القرآن؟
انظر مـاذا قـال    ..حىت لو فرضنا صالحهم، أفلم يكن كافيا أن يذكروا على سبيل اإلمجال ال التفصيل

صـراط   ومن آبائهِم وذُرياتهِم وإِخوانِهِم واجتبيناهم وهديناهم إِلَى :القرآن بعد أن عدد تلك األمساء احملدودة
  )٨٧: األنعام(مستقيمٍ 

  .وال حاجة لكل تلك التفاصيل اململة ..كان هذا كافيا
ولكن ما  ..وقد حنتاج إىل معرفة أمسائهم ..مع ذلك فأولئك بشر حمترمون ..ال بأس: سكت قليال، مث قال

ز وزقي مخر، ومخسة فبادرت أبيجال وأخذت مائيت رغيف خب (:..امسع ..ورد يف سفر صموئيلاحلاجة إىل ما 
خرفان مهيئة، ومخس كيالت من الفريك ومائيت عنقود من الزبيب، ومائيت قرص من التني، ووضـعتها علـى   

  ) ٢٥/١٨ :صموئيل األول( )احلمري 
 ..فما فائدة هذه األعداد واألرقام اليت ال حاجة هلـا  ..لقد رأيت أنه ال فائدة من كل هذا الكالم الطويل

  .شغل صاحبها عن تأمل املعاين السامية اليت حيويها الكتاب املقدسإا جمرد تطويل ي
فالقرآن ال يذكر األعداد  ..فوجدت الفرق شاسعا ..لقد قارنت بني األعداد يف القرآن والكتاب املقدس

 ..بل القرآن ينبه إىل عدم أمهية األعداد وتفاصيلها ..فلذلك ال جتد مثل هذه التفاصيل ..إال للضرورة القصوى
  .وأنه ال ينبغي االشتغال ا عن الغايات السامية
سيقُولُونَ ثَالثَةٌ رابِعهم كَلْبهم ويقُولُونَ خمسـةٌ سادسـهم    :لقد ورد يف القرآن عند ذكر أهل الكهف

علَم بِعدتهِم ما يعلَمهم إِالَّ قَليلٌ فَال تمارِ فيهِم إِالَّ كَلْبهم رجماً بِالْغيبِ ويقُولُونَ سبعةٌ وثَامنهم كَلْبهم قُلْ ربي أَ
  )٢٢: الكهف( مراًء ظَاهراً وال تستفْت فيهِم منهم أَحداً

لْ اللَّه أَعلَم بِما قُ) ٢٥(ولَبِثُوا في كَهفهِم ثَالثَ مائَة سنِني وازدادوا تسعاً  :وقال عندما ذكر مدة لبثهم
حكْمـه أَحـداً   لَبِثُوا لَه غَيب السموات واَألرضِ أَبصر بِه وأَسمع ما لَهم من دونِه من ولي وال يشـرِك فـي   
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)٢٦)الكهف(  
وال  ..يت ال حاجة هلاليس قاصرا على جرائد األمساء ال ..ليس األمر قاصرا على هذا: سكت قليال، مث قال

  .لقد طال األمر أشياء ال تكاد حتتمل وهي الثقل بعينه ..على جرائد األعداد
وال شك  ..بل كالم الكتاب املقدس ..واصرب علي، فليس هو كالمي ..امسع هذا الوصف الطويل الثقيل

  .أننا نتعبد بتالوته
والثمانني خلروج بين اسرائيل مـن ارض   وكان يف سنة االربع مئة ١ (:وراح يقرأ، فتح الكتاب املقدس

والبيت  ٢. مصر يف السنة الرابعة مللك سليمان على اسرائيل يف شهر زيو وهو الشهر الثاين انه بىن البيت للرب
والرواق قدام  ٣. الذي بناه امللك سليمان للرب طوله ستون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا ومسكه ثالثون ذراعا

وعمل للبيت كـوى   ٤. ذراعا حسب عرض البيت وعرضه عشر اذرع قدام البيت هيكل البيت طوله عشرون
وبىن مع حائط البيت طباقا حواليه مع حيطان البيت حول اهليكل واحملراب وعمل غرفات  ٥. مسقوفة مشبكة
فالطبقة السفلى عرضها مخس اذرع والوسطى عرضها ست اذرع والثالثة عرضها سبع اذرع  ٦. يف مستديرها

والبيت يف بنائه بين حبجارة  ٧. جعل للبيت حواليه من خارج اخصاما لئال تتمكن اجلوائز يف حيطان البيتالنه 
وكان بـاب الغرفـة    ٨. صحيحة مقتلعة ومل يسمع يف البيت عند بنائه منحت وال معول وال اداة من حديد
فـبىن   ٩. لوسطى اىل الثالثةالوسطى يف جانب البيت االمين وكانوا يصعدون بدرج معطّف اىل الوسطى ومن ا

وبىن الغرفات على البيت كله مسكها مخـس اذرع   ١٠. البيت واكمله وسقف البيت بألواح وجوائز من االرز
  )١٠-١: ٦ملوك () ومتكنت يف البيت خبشب ارز

 إن هذا الكالم قد ..كل هذا الكالم مل أر حاجة إليه، فلهذا مل أذكره يف هذا املختصر: التفت إيل، وقال
   ..لكنه لن ينفع أبدا طاليب اهللا، والباحثني عنه ..ينفع املهندسني

امسع ملا  ..ولكنه ذكره بطريقة خمتلفة متاما ..لقد طرق القرآن نفس املسألة عند ذكره لبناء الكعبة ..أتعلم
) ١٢٧(بنا تقَبلْ منا إِنك أَنت السميع الْعليم وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت وإِسماعيلُ ر :جاء يف القرآن

إِنك أَنـت التـواب الـرحيم    ربنا واجعلْنا مسلمينِ لَك ومن ذُريتنا أُمةً مسلمةً لَك وأَرِنا مناسكَنا وتب علَينا 
)١٢٨ (ثْ فعابا ونبالْر تأَن كإِن كِّيهِمزيةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو كاتآي هِملَيلُو عتي مهنوالً مسر يهِم زِيزع

 يمك١٢٩(الْح()البقرة(  
  أرأيت كيف انشغل القرآن بذكر دعاء إبراهيم وإمساعيل عن وصف احلجارة وطول البيت وعرضه؟

وكان كالم الرب اىل  ١١ (:فلم أنتق منه إال هذا النص ..يف هذا اإلصحاح بالذاتوملقدس أما الكتاب ا
هذا البيت الذي انت بانيه ان سلكت يف فرائضي وعملت احكامي وحفظت كل وصاياي  ١٢ سليمان قائال

 وال اترك واسكن يف وسط بين اسرائيل ١٣. للسلوك ا فاين اقيم معك كالمي الذي تكلمت به اىل داود ابيك
  )١٤-١١: ٦ملوك (). فبىن سليمان البيت واكمله ١٤ شعيب اسرائيل

امسع  ..ولكن الكتاب املقدس مل يلبث أن عاد لعادته، فراح يفصل من جديد فيما ال يستفاد منه أي فائدة
وبىن حيطان البيت من داخل بأضالع ارز من ارض البيت اىل حيطان السقف وغشـاه   ١٥ (:ما قال بعد هذا
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وبىن عشرين ذراعا من مؤخر البيت باضالع ارز من  ١٦. من داخل خبشب وفرش ارض البيت باخشاب سرو
واربعون ذراعا كانت البيت اي اهليكل  ١٧. وبىن داخله الجل احملراب اي قدس االقداس. االرض اىل احليطان

مل يكن يـرى  . اجلميع ارز. وارز البيت من داخل كان منقورا على شكل قثّاء وبراعم زهور ١٨. الذي امامه
والجل احملراب عشرون  ٢٠. وهيأ حمرابا يف وسط البيت من داخل ليضع هناك تابوت عهد الرب ١٩. حجر

 ٢١. وغشى املـذبح بـأرز  . وغشاه بذهب خالص. ذراعا طوال وعشرون ذراعا عرضا وعشرون ذراعا مسكا
ومجيع  ٢٢. وغشاه بذهب. ب قدام احملرابوسد بسالسل ذه. وغشى سليمان البيت من داخل بذهب خالص

وعمـل يف احملـراب    ٢٣. البيت غشاه بذهب اىل متام كل البيت وكل املذبح الذي للمحراب غشاه بـذهب 
ومخس اذرع جناح الكروب الواحد ومخـس اذرع   ٢٤. كروبني من خشب الزيتون علو الواحد عشر اذرع

. وعشر اذرع الكـروب اآلخـر   ٢٥. ىل طرف جناحهعشر اذرع من طرف جناحيه ا. جناح الكروب اآلخر
وجعل  ٢٧. علو الكروب الواحد عشر اذرع وكذا الكروب اآلخر ٢٦. قياس واحد وشكل واحد للكروبني

الكروبني يف وسط البيت الداخلي وبسطوا اجنحة الكروبني فمس جناح الواحد احلائط وجناح الكروب اآلخر 
 ٢٩. وغشى الكروبني بـذهب  ٢٨.  وسط البيت ميس احدمها اآلخرمس احلائط اآلخر وكانت اجنحتهما يف

 ٣٠. ومجيع حيطان البيت يف مستديرها رمسها نقشا بنقر كروبيم وخنيل وبراعم زهور من داخل ومن خـارج 
. وعمل لباب احملراب مصراعني من خشـب الزيتـون   ٣١. وغشى ارض البيت بذهب من داخل ومن خارج

ورسم عليهما نقش كروبيم وخنيل وبـراعم  . واملصراعان من خشب الزيتون ٣٢. سةالساكف والقائمتان خمم
وكذلك عمل ملدخل اهليكل قوائم من خشـب   ٣٣. زهور وغشامها بذهب ورصع الكروبيم والنخيل بذهب

املصراع الواحد دفّتان تنطويان واملصـراع اآلخـر دفّتـان    . ومصراعني من خشب السرو ٣٤ الزيتون مربعة
وبىن الدار الداخلية  ٣٦. وحنت كروبيم وخنيال وبراعم زهور وغشاها بذهب مطرق على املنقوش ٣٥. تنطويان

ويف  ٣٨. يف السنة الرابعة أسس بيت الرب يف شـهر زيـو   ٣٧. ثالثة صفوف منحوتة وصفا من جوائز االرز
   ) فبناه يف سبع سنني. حكامهالسنة احلادية عشرة يف شهر بول وهو الشهر الثامن اكمل البيت يف مجيع أموره وا

فانظر ما الذي ميكن أن جتنيه من  ..وهو مبثابة سورة من سور القرآن ..هذا إصحاح كامل قد قرأته عليك
  .فوائد

فهم قوم حيبـون الـذهب    ..أليس يف هذا نفحة من نفحات اليهود؟ ..أال ترى التركيز على الذهب ..مث
واتخذَ قَوم موسى من بعده من حلـيهِم   :فقال ،ذكرهم القرآن ذا لقد ..بل باعوا اهللا من أجله ..ويعشقونه

نيموا ظَالكَانو ذُوهخبِيالً اتس يهِمدهال يو مهكَلِّمال ي ها أَنوري أَلَم اروخ داً لَهسالً ججع)١٤٨:ألعراف(  
قَالُوا ما أَخلَفْنا موعدك بِملْكنا ولَكنا  :وسى عندما أنكر عليهم، فقالوذكر مقولتهم اليت ردوا ا على م

 رِيامأَلْقَى الس كا فَكَذَلاهمِ فَقَذَفْنالْقَو ةزِين ناراً مزا أَولْنمفَقَـالُوا  ) ٨٧(ح اروخ داً لَهسالً ججع ملَه جرفَأَخ
  )طه()٨٨(م وإِلَه موسى فَنِسي هذَا إِلَهكُ

ويف اإلصحاح الثاين الذي أكمل ما بدأه اإلصحاح األول بـنفس   ..قارن هذا مبا ورد يف الكتاب املقدس
   ..الوترية
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وعمـل   ٤٨. مل يتحقق وزن النحـاس . وترك سليمان وزن مجيع اآلنية الا كثرية جدا جدا ٤٧ (:امسع
واملنائر مخسا عن  ٤٩. ملذبح من ذهب واملائدة اليت عليها خبز الوجوه من ذهبسليمان مجيع آنية بيت الرب ا

والطسوس  ٥٠. اليمني ومخسا عن اليسار امام احملراب من ذهب خالص واالزهار والسرج واملالقط من ذهب
 والوصل ملصاريع البيت الداخلي اي لقدس االقـداس . واملقاص واملناضح والصحون واامر من ذهب خالص

وادخـل  . واكمل مجيع العمل الذي عمله امللك سليمان لبيت الرب ٥١. والبواب البيت اي اهليكل من ذهب
   ) الفضة والذهب واآلنية وجعلها يف خزائن بيت الرب. سليمان اقداس داود ابيه

إا نصوص متجد الذهب أكثر ممـا   ..ات الكتاب املقدسبوهي ترن من جن ..هل تسمع أصوات الذهب
   ..الربمتجد 

   ..ولكن القرآن الذي ترجع إليه كل حني حتدث عن الذهب: قلت
هو يعلم أن البشر بطبعهم حيبون هذا النوع من  ..لقد رغب القرآن يف ذهب اجلنة ال يف ذهب الدنيا: قال

يف  امسع ما ورد ..احلجارة، فراح يستغل هذا اجلانب النفسي يف تنمية السلوك الصاحل بترغيبهم يف ذهب اآلخرة
أُولَئك لَهم جنات عدن تجرِي من تحتهِم الْأَنهار يحلَّونَ فيها من  :القرآن من هذا، مث قارنه بالكتاب املقدس

ائلَى الْأَرا عيهف نيئكتقٍ مربتإِسسٍ ودنس نراً مضاباً خيونَ ثسلْبيبٍ وذَه نم اوِرأَس   تـنسحو ابالثَّـو منِع ك
إِنَّ اللَّه يدخلُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار  :وفيه ..)٣١:الكهف(مرتفَقاً

ا حيهف مهاسبللُؤاً ولُؤبٍ وذَه نم اوِرأَس نا ميهنَ فلَّوحيرِير)وفيه ..)٢٣:احلج:  نم افحبِص هِملَيع طَافي
  )٧١:الزخرف(ذَهبٍ وأَكْوابٍ وفيها ما تشتهِيه الْأَنفُس وتلَذُّ الْأَعين وأَنتم فيها خالدونَ

وهو بذكره هذا  ..القرآن يذكر كل هذا وغريه يف معرض الترغيب يف اآلخرة اليت هي حصاد زرع الدنيا
  .يزهد يف ذلك الذهب اخلالص الذي أغرمت بذكره كتبنا املقدسة

  .ولكن القرآن نفسه حيتوي لغوا كثريا ..سلمت لك بكثري من هذا: قلت
  .بل كلمة واحد ..اذكر يل آية ..أين جتد هذا اللغو: قال

ـ القرآن حمن سورة تسع وعشرين ىف فواتح لقد جاء  ..بل سأذكر لك كلمات: قلت ال عاطلـة،   اروف
  .وأنت تعلم أن ما خوى من املعىن املفيد كان لغوا ..١معاين هلا
  تقصد احلروف القرآنية املقطعة؟: قال

إن كانت هـذه احلـروف ال   ألنه  ..هم يسموا كذلك، وحنن نسميها احلروف العاطلة ..أجل: قلت
  أليسوا يقولون ذلك؟ يوحى إال بالكالم الواضح إن اهللا ال ،فما فائدا لنا ،ناملسلمو كما يقول ،يعلمها إال اهللا

لست أدري هل تصدقين إن قلت لك بأن دهشة عظيمة تأخذين، عندما أقرأ هذه احلروف، وأقـرأ  : قال

                                                
البقـرة، آل  : أمل.. يونس، هود، يوسف، إبراهيم، احلجـر  : يقصد احلروف املقطعة الواردة يف أوائل السور، وهي ألر )١(

غافر، فصلت، الزخرف، الدخان، اجلاثية، : حم.. األعراف : املص.. الرعد : املر.. ، السجدة عمران، العنكبوت، الروم، لقمان
مرمي : كهيعص.. ق: ق.. طه : طه.. الشعراء، القصص : طسم.. النمل : طس.. ص : ص.. الشورى : حم عسق.. األحقاف 

  .يس: يس.. القلم : ن.. 
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  .بعدها آيات القرآن احملكمة الصادقة اجلادة
  فأنت معي يف هذا إذن؟: قلت
أنا أشعر أن هذه الكلمات اليت  ..ك اللغوإن الدهشة اليت تصيبين ليست كالدهشة اليت تصيبنا من ذل: قال

 ..هل هي وعد أم وعيد ..لست أدري هل هي ديد، أم معارف ..بدئت ذه السور حتوي معان رمزية عميقة
  .لكين أدخل إىل السورة من بوابتها، فأشعر بتلك اهليبة

  .الشعور وحده ال يكفي ألن خيرج اللغو من كونه لغوا: قلت
  .أما ما كان فيه فائدة، فليس لغوا ..يس له فائدة أبدااللغو هو ما ل: قال

ليكـون   ..أرأيت لو أن قوما من الناس خشوا أن خيترقوا، فاتفقوا فيما بينهم على حروف ال صلة تربطها
  فهل تعترب هذه الكلمة لغوا؟ ..ذلك واصلة عقدهم

  .هي لغو من حيث معناها: قلت
  .اكالم من حيث فائدكل ولكنها أهم من : قال

  أتتصور أن هذه احلروف هلا هذا الدور؟: قلت
عجيبة هلا داللة عميقة ال يفهمها إال من الأنا أتصور أن هذه احلروف  ..قد يكون هلا بعض هذا الدور: قال

فلـذلك يقسـم    ..القرآن ال يعترب الناس مجيعا حمال لترتل املعاين القرآنية العميقة ..أويت حظا من علم الكتاب
   ..والراسخني يف العلم ..والعلماء ..لعامةالناس إىل ا

هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخـر   :امسع ما يقول يف هذا ومثله
م هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَم اتابِهشتم  إِلَّا اللَّـه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاَء تغتابو ةنتاَء الْفغتاب هن

  )٧:آل عمران) (والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ
لَكنِ الراسخونَ في الْعلْمِ منهم والْمؤمنونَ يؤمنونَ بِما  :ا من الراسخني يف العلموامسع ما يقول عن قومن

ونَ بِاللَّهنمؤالْمكَاةَ وونَ الزتؤالْمالةَ والص نييمقالْمو كلقَب نزِلَ ما أُنمو كزِلَ إِلَيرِ أُولَ أُنمِ الْآخوالْيو يهِمتؤنس كئ
  ) ١٦٢:النساء) (أَجراً عظيماً

  أتدري ما معىن الرسوخ؟
  .هو التمكن ..أجل: قلت
فكذلك هذه املعاين احلقيقة، واليت تبدو عاطلة يف أمساع العامة والعلماء، هي أسرار عظيمة وحكـم  : قال

أو تتواصل ا املعـاين   ..يتواصلون ا املتمكنني منه، وهي بذلك الشيفرة اليت ..جليلة عند الراسخني يف العلم
  .١فيما بينهم

                                                
، وقال علي »هللا يف كل كتاب سر وسره يف القرآن أوائل السور « :لأنه قا بكر الصديق ويدل هلذا ما روي عن أيب )١(
: »سـر اهللا فـال   : سئل الشعيب عن هذه احلروف فقالقد و، »ن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي إ

  .تطلبوه
مث أجرى من النهر  ،لوادي رالعلم مبرتلة البحر فأجرى منه واد مث أجرى من ا« :قولهبعض العارفني ونقل الفخر الرازي عن 

جدول، مث أجرى من اجلدول ساقية، فلو أجرى إىل اجلدول ذلك الوادي لغرقه وأفسده، ولو سال البحر إىل الـوادي ألفسـده،   
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  .والقرآن للجميع ..ولكنها تظل حمصورة بينهم: قلت
ولكن الراسـخني   ..نعم الكل يفهموا ..ولكن معانيه العميقة خلاصة اخلاصة ..نعم القرآن للجميع: قال

  .هم الذين يعيشوا
 ..إن معادالا تشبه هذه احلـروف  ..نسبية لعاميهل تستطيع أن تشرح النظرية ال ..سأضرب لك مثاال

  .ولكن العامة يضحكون منها أو يستغربون أو تأخذهم الدهشة ..يفهمها اخلاصة
  فهل ترى من الراسخني من عرف حمتواها؟: قلت
  .وكل شرب منها حبسب رسوخه ..كل عرب عنها بأسلوبه: قال

  فما ذكروا عن مشارم؟: قلت
أنه مؤلف من احلروف الىت عرفها العرب، ، وهذه الفواتح تشري إىل إعجاز القرآنأن منهم من رأى :  قال

وأن القرآن مل يغري من أصول اللغة ومادا شيئاً، ومع . وصاغوا من مفردام تراكيبهم ،وصاغوا منها مفردام
ا يتفوق صانع على صانع كم ،ولكن ألنه نزل بعلم اهللا ،ذلك كان القرآن معجزاً؛ ال ألنه نزل بلغة تغاير لغتهم

آخر ىف حذقه ومهارته ىف صنعته مع أن املادة الىت استخدمها الصانعان ىف النموذج املصنوع واحدة وىف هـذا  
  .قطع للحجة عنهم
ادعوا مـنِ  أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِعشرِ سورٍ مثْله مفْتريات و :ما ورد يف القرآن من قولهويؤيد هذا 

 نيقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم متطَعتإِلَّا ) ١٣(اس أَنْ لَا إِلَهو لْمِ اللَّهزِلَ بِعا أُنموا أَنلَمفَاع وا لَكُمجِيبتسي فَإِنْ لَم
 ،معجزاً ألمر واحد هو أنه كـالم اهللا ن إمنا كاالقرآن ، فهذه ختربهم بأن )هود()١٤(هو فَهلْ أَنتم مسلمونَ 

أما اللغة فهي نفس اللغة اليت يتحدثون ا، واليت أشارت  ..الذى ال يرقى إليه خملوق ،نازل وفق علم اهللا وصنعه
  )مثل(إليها كلمة 

يقصد ا تفريـغ القلـوب مـن     ،هذه احلروف أدوات صوتية مثرية النتباه السامعنيومنهم من رأى أن 
تستغرق مسافة ) ألف الم ميم  ( ، وهى تنطق هكذا)أمل(فـ  ..لصارفة هلا عن السماع من أول وهلةالشواغل ا

من الزمن بقدر ما يتسع لتسعة أصوات، يتخللها املد مد الصوت عندما تقرع السمع يؤه، وجتذبه لعقىب الكالم 
   )٢:البقرة( ال ريب فيه هدى للْمتقنيذَلك الْكتاب  :قبل أن يسمع السامع قوله بعد هذه األصوات التسعة

ولذلك يطلق بعض الدارسني علـى هـذه    ،وإثارة االنتباه مبثل هذه املداخل مسة من مسات البيان العاىل
                                                                                                                                 

اىل، فأعطي الرسـل  فبحور العلم عند اهللا تع، )١٧:الرعد( أَنزلَ من السماء ماء فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها  :'وهو املراد من قوله 
منها أودية، مث أعطت الرسل من أوديتهم أاراً إىل العلماء، مث أعطت العلماء إىل العامة جداول صغاراً علـى قـدر طاقتـهم، مث    

  .أجرت العامة سواقي إىل أهاليهم بقدر طاقتهم
بعد ذلك كله سر، فلو اطلع اجلهـال  ولألنبياء سر، وللمالئكة سر، وهللا من . للعلماء سر، وللخلفاء سر « :وذكر من اآلثار

على سر العلماء ألبادوهم، ولو اطلع العلماء على سر اخللفاء لنابذوهم، ولو اطلع اخللفاء على سر األنبياء خلالفوهم، ولو اطلـع  
  » األنبياء على سراملالئكة الموهم، ولو اطلع املالئكة على سر اهللا تعاىل لطاحوا حائرين، وبادوا بائرين

أن العقول الضعيفة ال حتتمل األسرار القوية، كما ال حيتمل نور الشمس أبصار اخلفافيش، فلما زيدت األنبياء يف لل ذلك بمث ع
عقوهلم قدروا على احتمال أسرار النبوة، وملا زيدت العلماء يف عقوهلم قدروا على احتمال أسرار ما عجزت العامة عنه، وكذلك 

  . يف عقوهلم فقدروا على احتمال ما عجزت عنه علماء الظاهر علماء الباطن، وهم احلكماء زيد
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وهـى   ..الضرب بالعصى على األرض لتنبيه املراد تنبيهـه أي  ..)قرع عصى(احلروف ىف فواتح السور عبارة 
وتطبيقها على هذه احلـروف غـري    ،وهى كناية لطيفة، إيقاظ النائم، وتنبيه الغافلوسيلة كانت تستعمل ىف 

  .مستنكر
 وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمعوا لَـه وأَنصـتوا لَعلَّكُـم ترحمـونَ     :ويف القرآن إشارة إىل ذلك يف قوله

  )٢٠٤:ألعراف(
لقد قال هذا الزخمشري من أسرار اإلعجاز القرآىن املفحم، أن ىف هذه احلروف سرا دقيقاً ومنهم من رأى 

واعلم أنك إذا تأملت مـا   (:سأمسعك قوله يف هذا، لقد قال ..اللغوي البارع واملتعبد الزاهد الشك أنك تعرفه
أربعة عشـر   ،أورده اهللا عز سلطانه ىف الفواتح من هذه األمساء يقصد احلروف وجدا نصف حروف املعجم

والياء والعني والطاء والسني واحلاء، والقاف  ،والراء والكاف واهلاء ،األلف والالم وامليم والصاد: وهى ،سواء
  .على حذو حروف املعجم ،ىف تسع وعشرين سورة ،والنون

مـن  :بيان ذلك أن فيها ،مث إذا نظرت ىف هذه األربعة عشر وجدا مشتملة على أنصاف أجناس احلروف
والـراء   ،األلف والالم وامليم :ومن اهورة نصفها ..واهلاء والسني واخلاء ،والكاف ،الصاد: املهموسة نصفها
ومن الرخوة  ..والطاء والقاف ،األلف والكاف: ومن الشديدة نصفها ..والقاف والياء والنون ،والعني والطاء

الصـاد   :ومن املطبقة نصفها ..والسني واحلاء والياء والنون ،واهلاء والعني ،والراء والصاد ،الالم وامليم:نصفها
والقـاف   ،واهلاء والعني والسني واحلـاء  ،وامليم والراء، والكاف ،األلف والالم: ومن املنفتحة نصفها ..والطاء

 ،األلف والالم واملـيم  :ومن املنخفضة نصفها ..والطاء ،القاف والصاد: من املستعلية نصفهاو ..والياء والنون
  .١القاف والطاء : ومن حروف القلقلة نصفها ..واحلاء والنون ،والعني والسني ،ءواليا ،والراء والكاف واهلاء

إن هـذه احلـروف   : يريد أن يقـول إنه  ..إنه إعجاز واضح ملن يتذوق أسرار األصوات ..أفهمت هذا
  :املذكورة يلحظ فيها ملحظان إعجازيان

فإن هذه احلروف املذكورة ىف فواتح  ،وهى مثانية وعشرون حرفاً ،من حيث عدد األجبدية العربية: األول
والذى مل يذكر مثلها أربعة عشر  ،يعىن أن املذكور منها أربعة عشر حرفاً ،السور تعادل نصف حروف األجبدية

  .حرفا
االنطباق ، والشدة ىف مقابلة الرخاوة، واهلمس ىف مقابلة اجلهارة:من حيث صفات احلروف وهى: الثاىنو

  .القلقلة ىف مقابلة غريها، وتعالء ىف مقابلة االخنفاضاالس، وىف مقابلة االنفتاح
   ..هذه احلروف تعادل نصف أحرف كل صفة من الصفات السبع املذكورةف

  :منهم من فهمها شيفرة تدل على معارف إهلية عميقة عرب عنها مبا استطاع لسانه أن يعرب ..وبعد هذا
كـان  ف ،مدينة العلم ـ بأا أمساء جليلة هللا ـ صاحب النيب ومن وصفه حممد بأنه باب علي  ففهم منها 

  ) يا حم عاسق ،يا كهيعص (:يقول
  .جمموعها هو اسم الرمحن )ن  ،حام ،لرأ (:فكان بعضهم يقول ،مساء اهللاألأبعاض وفهممها آخرون أا 

                                                
  .١٠٣ -١٠٠/ ١:الكشاف)١(
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إشارة والالم  ،أبدي ،أزيل ،آخر ،أول ،األلف إشارة إىل أنه تعاىل أحدأن ) آمل ( ابن عباس يف وروي عن 
 ،إنه ثناء من اهللا تعاىل على نفسـه  كهيعص  وقال يف  ..وامليم إشارة إىل أنه ملك جميد منان ،إىل أنه لطيف

والصـاد يـدل علـى     ،والعني يدل على العامل ،والكاف يدل على كونه كافياً، واهلاء يدل على كونه هادياً
  .الصادق

   .على أنه جيري، والعني على العزيز والعدلوالياء  ،أنه محل الكاف على الكبري والكرميوروي 
  .وامليم جمده ،والالم لطفه ،فاأللف آالؤه ،يدل على صفات األفعالوبعضهم فهم منها ما 

  .كل يعرب عن ذوقه وفهمه ..وهكذا
  فما تقول أنت؟: قلت
ان حـىت  ولو أين أعلم أن هذه احلروف ختبئ أسرارا عميقة لن يطول الزم ..ال يزال عقلي مندهشا: قال
  .بل أرانا نقترب منها اقترابا ..نعرفها
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  اإلطنابـ  ٢
وعلى أقل تقدير فإن هذه احلروف جعلت العقول تبذل كل جهـدها حملاولـة    ..سلمت لك ذا: قلت

  .به من الفراغ واللغو اوهو ما خيرجها عما صورناه ..فهمها
 ..أو آيات املواريث ..تقرأ آية الدين أمل ..فالقرآن حيوي تفاصيل طويلة يف بعض األمور ،ولكن مع ذلك

  إن فيها كالما طويال ممال؟ ..أو آيات احملرمات من النساء
زيـادة   ..والشريعة تقتضي تلك التفاصيل ..كل كلمة من تلك الكلمات حبر من حبار املعاين ..ال: قال

   ..صريواالختصار يف مثلها تق ..على أا يف قضايا كربى متس احلياة اإلنسانية مجيعا
   ..سأضرب لك مثال مبا ورد يف تقسيم املواريث

لقد جاء حممد يف بيئة جتور كثريا يف تقسيم التركات، فلذلك احتاج إىل وضع نظام عادل يقضي علـى  
وهو أمـر   ..إىل أياد أخرىفاملال الذي ظل صاحبه جيمعه طول عمره سينتقل  ..وهو جور خطري ..ذلك اجلور

  .١بل باتمع مجيعا ..قطال يتعلق بتلك األيادي ف
وهلذا ترى القرآن يذكر هذا، بل يكرر األلفاظ من باب التأكيد حىت ال يأيت من ينكر مثل هذه األحكام 

  .حبجة عدم ورودها يف القرآن
القـرض   ..فقد جاء القرآن بتحرمي الربا، ووضع بدله القرض احلسـن  ..ومثل ذلك القول يف آية املداينة

ولكن هذا القرض قد يسيء البعض استغالله، فيجحد صاحبه، فلذا اهـتم القـرآن    ..ئدةالذي ليس فيه أي فا
  .بتفاصيل توثيقه حىت ال يتالعب به العابثون

   ..وهكذا
وهي معـان   ..قارن ـ حضرة احلرب ـ بني طول آية الدين واملعاين الكثرية اليت حتويها   ..زيادة على ذلك

حكام املرتبطة بالدين مبا ورد يف الكتاب املقدس من أحكام كثرية قد ال تشمل العقيدة والسلوك باإلضافة إىل األ
   ..ترتبط بأمر ذي أمهية كربى

موضوع الـربص ثالثـة   حيتل أن أال ترى أنه من الغرابة  ..قارن هذا مبا ورد يف التوراة من أحكام الربص
  ؟  !٢من الكتاب املقدسيف سبع صفحات كاملة صحاحات إ

ألا أحكام مل يعد يؤمن ا وال يطبقها إال من ميتلئ عقله باخلرافـة،   ..من هذه الكراسةلقد حموا مجيعا 
  .وال أحسب أن هناك يف الدنيا من بقي يؤمن ا
  :لترى الفرق بينهما ..سأضرب لك مثاال آخر يف موضوع واحد

يان أحكامـه، سـواء   وهو يعتري النساء بصفة دورية، وهلذا اهتمت الشريعة بب ..املثال هو مثال احليض
  :الشريعة اليت يف التوراة، أم الشريعة اليت جاء ا القرآن

                                                
للمؤلف، وهي الرسالة اخلاصة بعالج ظاهرة ) رسائل السالم(من ) مفاتيح املدائن(انظر التفاصيل املوضحة هلذا يف رسالة ) ١(

  .التخلف يف اتمعات اإلنسانية واإلسالمية
  .من هذا اجلزء) العقالنية(بتفصيل يف فصل سنذكر هذا املثال ) ٢(
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ويسأَلونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذى فَاعتزِلُوا النساَء في الْمحيضِ وال  :فاكتفى ذا النص ..أما القرآن
نَ فَأْترطَهنَ فَإِذَا ترطْهى يتح نوهبقْرت        ـبحيو ابِنيـوالت ـبحي إِنَّ اللَّـه اللَّـه كُمـرـثُ أَميح نم نوه

رِينطَهتالْم)٢٢٢:البقرة(  
وهي آية واحدة حتدثت إجابة عن تساؤالت الناس عن أحكام احلائض، املرتبطة باملعاشرة الزوجية، وقـد  

ض حيمل أذى صحيا لكل من الزوجني، وقد رتب على فذكر أن دم احلي، أجاب القرآن إجابة شافية عن ذلك
هذه املضرة حكمه بوجوب اعتزال النساء إىل أن يطهرن، فإذا حصل الطهر، وتطهرت املرأة حينـذاك تبـاح   

لتنسجم األحكام  ..معاشرا بالشروط اليت وضعها الشرع، مث ختمت اآلية ببيان حب اهللا للتوابني واملتطهرين
  . اليت جاء القرآن لتوثيقهاالعادية مع الصلة باهللا

  .هذا كل ما يف القرآن من أحكام احليض
  .سأقرأ عليك بعضها ..فتنص على أحكام كثرية جدا ..أما التوراة

وإِذَا حاضت الْمرأَةُ فَسبعةَ أَيامٍ تكُونُ في طَمثها، وكُلُّ من يلْمسـها يكُـونُ    (:فتح الكتاب، وأخذ يقرأ
كُلُّ ما تنام علَيه في أَثْناِء حيضها أَو تجلس علَيه يكُونُ نجِساً، وكُلُّ من يلْمـس فراشـها   . ساً إِلَى الْمساِءنجِ

س علَيه، يغِسلُ ثيابه ويسـتحم  وكُلُّ من مس متاعاً تجل. يغِسلُ ثيابه ويستحم بِماٍء ويكُونُ نجِساً إِلَى الْمساِء
وكُلُّ من يلَمس شيئاً كَانَ موجوداً علَى الْفراشِ أَو علَى الْمتاعِ الَّذي تجلس . بِماٍء، ويكُونُ نجِساً إِلَى الْمساِء
وكُلُّ فراشٍ . رجلٌ وأَصابه شيٌء من طَمثها، يكُونُ نجِساً سبعةَ أَيامٍوإِنْ عاشرها . علَيه يكُونُ نجِساً إِلَى الْمساِء

 ونُإِذَا نزف دم امرأَة فَترةً طَوِيلَةً في غَيرِ أَوان طَمثها، أَوِ استمر الْحيض بعد موعده، تكُ .ينام علَيه يصبِح نجِساً
كُلُّ ما تنام علَيه في أَثْناِء نزفها يكُونُ نجِساً كَفراشِ طَمثها، وكُلُّ . كُلَّ أَيامِ نزفها نجِسةً كَما في أَثْناِء طَمثها

مسهن يكُونُ نجِسـاً، فَيغِسـلُ ثيابـه    وأَي شخصٍ يلْ. ما تجلس علَيه من متاعٍ يكُونُ نجِساً كَنجاسة طَمثها
  )٢٧- ١٩ :١٥:سفر الالويني()ويستحم بِماٍء، ويكُونُ نجِساً إِلَى الْمساِء 

 ..أرأيت هذه التفاصيل املشددة اليت جتعل املرأة احلائض كالكلب العقور خيشى الكل من االقتراب منـه 
فتـرة جناسـتها   بعد مث تستمر  ،سبعة أيام تكون فيها جنسة ومنبوذة من اآلخرينختيل املرأة يأتيها الطمث ملدة 

  .نصف عمرها جنسة منبوذةأي أا ستظل  ..وهذا يعىن نصف سنة ،أى نصف شهر ،آخر اأسبوع
  .١ألا تعترب األذى مقصورا على حمله ..إن هذه التعاليم مجيعا ختلو منها شريعة حممد

ويف اليوم الثامن  (:..امسع ..هناك تكاليف أخطر ..التوراة املرتبطة باحلائضليس هذا فقط هو كل شريعة 
فيعمل الكـاهن الواحـد    .تأخذ لنفسها ميامتني أو فرخي محام وتأيت ما اىل الكاهن اىل باب خيمة االجتماع

  )٣٠- ٢٩ :١٥( الالويني ()مام الرب من سيل جناستها أذبيحة خطية واآلخر حمرقة ويكفّر عنها الكاهن 
                                                

أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة منهم مل يؤاكلوها ومل جيامعوها يف البيـوت، فسـأل   :  عن أنسويدل هلذا ما روي )١(
في الْمحيضِ وال تقْربوهن حتـى   ويسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا النساَء :فأنزل اهللا عز وجل أصحاب النيب 

مـا  : فبلغ ذلك اليهود، فقالوا ،» اصنعوا كل شيء إال النكاح« : فقال رسول اهللا. حىت فرغ من اآلية يطْهرنَ فَإِذَا تطَهرنَ 
  ! يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إال خالفنا فيه
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إن املرأة يف العادة تستحي من علم أي أحد حبيضها، فكيف تفعل هذا أمام  ..هل ترى هذا حكما معقوال
وملاذا ترتبط أكثر أحكام التوراة باحلمـام والكبـاش    ..مث ما جرميتها حىت تصبح جنسة ..الناس، وأمام الكاهن

  ؟ !والشواء
إِذَا حملَت امرأَةٌ وولَدت ذَكَراً، تظَلُّ اُألم في حالَة  (:امسع ..أحكام النفاس يف الكتاب املقدسومثل ذلك 

وعلَى الْمرأَة أَنْ تبقَى ثَالَثَةً وثَالَثني يوماً أُخرى إِلَى أَنْ تطْهر من  ..نجاسة سبعةَ أَيامٍ، كَما في أَيامِ فَترة الْحيضِ
وإِنْ ولَدت أُنثَى فَإِنهـا  .  تمس أَي شيٍء مقَدسٍ، والَ تحضر إِلَى الْمقْدسِ، إِلَى أَنْ تتم أَيام تطْهِريِهانزِيفها، فَالَ

نيتسةً وتقَى سبتضِ، ويالْح ةري فَتا فنِ كَميوعبةَ أُسدم ةاسجن الَةي حظَلُّ فـا  تهزِيفن نم رطَهتى تتماً حوي () 
  )٥- ١ :١٢ :الالويني

أال ترى كيف جتعل مدة طهارة املرأة يف حـال   ..أال ترى اجلور الذي حتمله هذه النصوص على اإلناث؟
  ؟ !كون املولود أنثى ضعف طهارة كون املولود ذكرا

  .لكتاب املقدسلن ترى مجيع هذه النصوص يف كراسيت اليت اختصرت فيها ا
ناحية أخرى تأثرت فيها بالقرآن كثريا، وحاولت أن أطبقها يف هذا املختصر الذي : سكت قليال، مث قال

  .وضعته للكتاب املقدس، فلم أطق
  ما هي؟: قلت
فهو ينتقي األلفـاظ   ..لقد رأيت القرآن يعرب عن املعاين الكثرية جدا بألفاظ موجزة غاية يف البالغة: قال
فهو جيمعهـا لـه   ، وكأنه حيرص على وقت القارئ أو املستمع أن يضيع يف فوائد قليلة ..التراكيب كما ينتقي

  .مجعا
 ..، هذه كلمات حمـدودة )٣٠من اآلية: فصلت(إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا  :انظر مثال قوله

مجعـت مجيـع   ) ستقامواا(و ..مجعت مجيع حقائق اإلميان)ربنا اهللا (فـ  ..ولكنها مجعت كل أنواع الفضائل
  .حقائق السلوك

هذا النص املوجز  قد أدرج يفل) ٦٢:يونس(أَال إِنَّ أَولياَء اللَّه ال خوف علَيهِم وال هم يحزنونَ :وامسع
ألن  ..زن واخلـوف ال شيء أضر باإلنسان من احلف ،وزوال كل مكروه عنهم ،ذكر إقبال كل حمبوب عليهم

فإذا اجتمعا على امرئ مل ينتفـع   ،واخلوف يتولد من مكروه مستقبل ،احلزن يتولد من مكروه ماض أو حاضر
كما أن السرور واألمن أقـوى أسـباب    ،واحلزن واخلوف أقوى أسباب مرض النفس ،بل يتربم حبياته ،بعيشه
رور واألمن موضوعان بإزاء كل صحة ونعمـة  والس. فاحلزن واخلوف موضوعان بإزاء كل حمنة وبلية ،صحتها

  .١ هنية
 ةفاألمن كلم) ٨٢:األنعام(الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِميانهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم الْأَمن وهم مهتدونَ :وامسع 

املكـروه  هو واحلزن ، ألن األمن هو السالمة من اخلوف ،واحدة تنبئ عن خلوص سرورهم من الشوائب كلها
  . وارتفع بارتفاعه املكروه وحصل السرور احملبوب ،فإذا نالوا األمن باإلطالق ارتفع اخلوف عنهم ..األعظم

                                                
  .اإلعجاز واإلجياز للثعاليب: واع اإلجيازانظر يف هذا وما بعده من أن) ١(
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فهما كلمتان مجعتا ما عقده اهللا على خلقه لنفسه وتعاقده ، )١من اآلية: املائدة(أَوفُوا بِالْعقُود  :وامسع
   .مجيع أنواع العقودمجعت وبذلك  ..الناس فيما بينهم

فلم يبق مقترح ألحد إال وقد  ،)٧١من اآلية: الزخرف(وفيها ما تشتهِيه الْأَنفُس وتلَذُّ الْأَعين  :وامسع
   .وشرف اللفظ وحسن الرونق ،مع ما فيهما من القرب ،تضمنته هاتان الكلمتان

فهذه الكلمات الـثالث  ، )١٦٤من اآلية: البقرة(بِما ينفَع الناس والْفُلْك الَّتي تجرِي في الْبحرِ :وامسع
   .األخرية جتمع من أصناف التجارات وأنواع املرافق يف ركوب السفن ما ال يبلغه اإلحصاء

اشـتملت علـى   فقط، ولكنها  ثالث كلماتفهي ، )٩٤من اآلية: احلجر(فَاصدع بِما تؤمر  :وامسع
   .وشرائعها وأحكامها وحالهلا وحرامها شرائط الرسالة

فهاتان الكلمتان قد ، )١٩:الواقعة( ال يصدعونَ عنها وال ينزِفُونَ :وصف مخر اجلنةوامسع ما ورد يف 
وأثبت  ،مخر اجلنة منها القرآنبرأ  ،وحدوث الصداع ،وملا كان منها ذهاب العقل ،أتتا على مجيع معايب اخلمر

  .وحصول الفرح ،وقوة الطبع ،طيب النفوس
هو كالم جيمع مجيع ما يأكلـه  ف ..)٦٦من اآلية: املائدة(لَأَكَلُوا من فَوقهِم ومن تحت أَرجلهِم :وامسع

  . الناس مما تنبته األرض
يتضمن مجيع ما جيـب  هو كالم ، ف)٢٢٨من اآلية: البقرة(ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف  :وامسع

 ،على الرجال من حسن معاشرة النساء وصيانتهن وإزاحة عللهن وبلوغ كل مبلغ فيما يـؤدي إىل مصـاحلهن  
ومجيع ما جيب على النساء من طاعة األزواج وحسن مشاركتهم وطلب مرضام وحفظ غيبتهم وصيانتهم عن 

   .خيانتهم
ففي اعتبار القصاص حياة )١٧٩:البقرة( ولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُ :وامسع

 ،واإلفصاح عن الغرض املطلوب فيه من احليـاة  ،منها إبانة العدل بذكر القصاصحكم بليغة غاية يف اإلتقان، 
  .واجلمع بني ذكر القصاص واحلياة ،واحلث بالرغبة والرهبة على تنفيذ حكم اهللا تعاىل به

وهـذه   ،)٨٠من اآلية: يوسف(فَلَما استيأَسوا منه خلَصوا نجِياً  :إخوة يوسفقصة يف ما ورد وامسع 
 ،وأخذهم يف تزوير ما يلقون به أباهم عند عودهم إليه ،وتقليبهم اآلراء ظهراً لبطن ،صفة اعتزاهلم جلميع الناس

  . لمات القصرية معاين القصة الطويلةفتضمنت تلك الك ،وما يوردون عليه من ذكر احلادث
فلـو  ، )٥٨:ألنفال(وإِما تخافَن من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواٍء إِنَّ اللَّه ال يحب الْخائنِني :وامسع

ألن  ..قليلة املؤديـة للمعـىن  العالم يف البالغة أن يعرب عنه مل يستطع أن يأيت ذه األلفاظ أراد أحد األعيان األ
علمهم أنك نقضت ما شرطت أف ،فخفت منهم خيانة أو نقضاً ،إن كان بينكم وبني قوم هدنة وعهد (:معناها

   ) لتكون أنت وهم يف العلم بالنقض على سواء ،وآذم باحلرب ،هلم
ء حلفظها ليزينـوا  وحكما يسارع اخلطباء واحلكما االبل إن ألفاظه أصبحت أمث ..وهكذا يف كل القرآن

إِنمـا بغـيكُم علَـى      ..)٤٣مـن اآليـة  : فاطر(وال يحيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهله :امسع ..ا كالمهم
فُِسكُمأَن)٢٣من اآلية: يونس(..   ٌـةينهر تبا كَسفْسٍ بِمكُلُّ ن) ٣٨:املـدثر(..      ـاهلَيع ـنكُـلُّ م
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فَان)٢٦:الرمحن(..  توقَةُ الْمفْسٍ ذَائكُلُّ ن)١٨٥من اآلية: آل عمران(.. قَرتسم أبكُلِّ نل)من : األنعام
مـن  : يوسف(يا أَسفَى علَى يوسف  ..)٨٤من اآلية: االسراء(قُلْ كُلٌّ يعملُ علَى شاكلَته   ..)٦٧اآلية
تحسـبهم جميعـاً وقُلُـوبهم      ..)٧٧مـن اآليـة  : القصص(صيبك من الدنياوال تنس ن  ..)٨٤اآلية
أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا   ..)١١من اآلية: الكهف(فَضربنا علَى آذَانِهِم في الْكَهف  ..)١٤من اآلية: احلشر(شتى
كُلُّ حزبٍ بِمـا لَـديهِم    ..)١٨من اآلية: فاطر(وِزر أُخرى وال تزِر وازِرةٌ   ..)٢٥من اآلية: نوح(نارا

وهم يحسبونَ   ..)٤من اآلية: املنافقون(يحسبونَ كُلَّ صيحة علَيهِم   ..)٥٣من اآلية: املؤمنون(فَرِحونَ
  )١٠٤من اآلية: الكهف(أَنهم يحِسنونَ صنعاً
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  التكرارـ  ٣
ولكن القرآن : أدري كيف خطر على بايل التكرار الذي يف القرآن الكرمي، فقلت من غري أن أشعر لست

فكيف تعترب القـرآن منوذجـا حسـنا     ..؟!أليس يف ذلك ما خيل باإلجياز الذي تتحدث عنه ..مليء بالتكرار
  ؟ !واحد مرات كثريةللكتاب املوجز، وهو يكرر الكلمة الواحدة، بل املعىن ال

وقد وجدت هذه الظاهرة يف الكتاب املقدس، وحاولت املقارنة بـني األمـرين،    ..صدقت يف هذا: قال
  .وسأذكر لك هنا ما وجدت، فاصرب علي

فليس لنـا   ..فال تتحرج من ذكر أي شيء ..لقد سرتين موضوعيتك وحرصك ..تكلم كما تشاء: قلت
  .من هدف إال البحث عما نستطيع أن خندم به كتابنا املقدس

فلما مسع امللك حزقيا  ١ (:والذي يبدأ بـ ) ١٢ - ١٩/١ (سفر امللوك الثاين ال شك أنك قرأت : قال
وارسل الياقيم الذي على البيت وشبنة الكاتب وشـيوخ   ٢. ذلك مزق ثيابه وتغطى مبسح ودخل بيت الرب

ؤالء الذين اهلكهم آبـائي  هل انقذت آهلة االمم ه (:إىل قوله )عياء النيب ابن آموصإىل إالكهنة متغطني مبسح 
   ) جوزان وحاران ورصف وبين عدن الذين يف تالسار

   ..أجل: قلت
  فهل تراه مكررا يف حمل آخر؟: قال

  .اكلمة كلمة، وحرفاً حرف )١٢ - ٣٧/١ (إشعيا هو متطابق متاما مع  ..أجل: قلت
) ١(أيـام  قارن بني  ..ريذكيكاد أخرى مع تغيري بسيط ال ونفس هذا التكرار جنده يف إصحاحات : قال

وصـموئيل  ، ١٩) ١(أيام ( أو بني  ..) ٨) ٢(وصموئيل ، ١٨) ١(أيام ( أو بني  ..) ٧) ٢(وصموئيل ، ١٧
  . كثريوغري ذلك  ..) ١٠) ٢(

  .أنا أعرف ما يف الكتاب املقدس من تكرار: قلت
  .فال تنظر القذى يف عني أخيك، وتنسى اجلذع يف عينك: قال

بل أردت فقط أن أذكر أن هذا اإلجياز الذي تتحدث عنه مل  ..ن أبرئ الكتاب املقدسأنا مل أرد أ: قلت
  .فهما سواء يف ذلك ..يتحقق يف القرآن كما مل يتحقق يف الكتاب املقدس

وال يصـح أن نسـمع يف    ..لقد ذكرت لك الشق األول من املقارنـة  ..؟أمل أطلب منك أن تصرب: قال
  .ينونغفل عن الثا ،املقارنة لواحد

  فما الذي وجدته يف أسرار التكرير يف القرآن؟: قلت
حبثت عـن التكـرار يف كـل     ..إن شئت الصراحة واملوضوعية، فالقرآن ال حيتوي على أي تكرار: قال
  .فلم أجده ..القرآن

من وإِذْ نجيناكُم  :ففي آية يقول القرآن ..املثال البسيط عن التكرار خذ هذا ..كيف تقول ذلك؟: قلت
ـ    ـالٌء مب كُـمي ذَلفو اَءكُمونَ نِسيحتسيو اَءكُمنونَ أَبحذَبذَابِ يوَء الْعس كُمونومسنَ يوعرآلِ ف  كُـمبر ن

يمظع)ويف آية أخرى من سورة أخرى يقول)٤٩:البقرة ، : ةَ اللَّهموا نِعاذْكُر همقَوى لوسإِذْ قَالَ مو  كُملَيع
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اَءكُمونَ نِسيحتسيو اَءكُمنونَ أَبحذَبيذَابِ ووَء الْعس كُمونومسنَ يوعرآلِ ف نم اكُمجإِذْ أَن  نالٌء مب كُمي ذَلفو
يمظع كُمبر)٦:ابراهيم(  
  :بني اآليتني اواضح اختالفناك اولكن ه ..هاتان اآليتان تتحدثان عن موضوع واحد ..١نعم: قال

فاآلية األوىل خطاب من اهللا إىل بىن إسرائيل يذكرهم بنعمه عليهم، ومين عليهم بأنه جناهم من آل فرعون 
  .الذين يسوموم سوء العذاب

خطاب من موسى إىل قومه يذكرهم بنعم اهللا عليهم، ويذكرهم بالذات بتلـك النعمـة   ، فهي الثانيةأما 
  .تهم من آل فرعون الذين يسوموم سوء العذابالكربى، وهى تنجي
 ،، أحدمها متعد بالتضـعييف )أجناكم(و )جنيناكم(: ىف صيغة الفعل اتغيريهذا االختالف جند باإلضافة إىل 

  .والثاىن بضمري الغائب ،واآلخر متعد باهلمزة، وأحدمها بضمري املتكلم
، ففي اآلية كان يوقعه آل فرعون ببىن إسرائيل اجلزء اخلاص بالعذاب الذىباإلضافة إىل اختالف مهم يف 

يسومونكُم سـوَء    :ويف الثانية ..يسومونكُم سوَء الْعذَابِ يذَبحونَ أَبناَءكُم ويستحيونَ نِساَءكُم :األوىل
اَءكُمونَ نِسيحتسيو اَءكُمنونَ أَبحذَبيذَابِ والْع  

، )يـذحبون (، هو الواو الىت جاءت ىف اآلية الثانية قبل كلمة اواحد احرفال يعدو ق بني العبارتني ن الفارإ
  :ولكن انظر كم أحدث احلرف الواحد من االختالف بني الصورتني

ىف الصورة األوىل ينحصر العذاب ىف قتل األوالد واستحياء النساء، وىف الثانية يصبح هذا األمر واحـدا  
. العذاب الىت تصب على بىن إسرائيل، وإن كان السياق يوحى بأنه من أبرزها، وأشدها وأخبثهافقط من ألوان 

  )قتل األوالد واستحياء النساء(وفصل ) سوء العذاب(إذ أمجل 
 :إنه مثل تشابه مثار اجلنة اليت ورد وصفها يف القرآن يف قوله ..وهكذا يف كل ما يبدو متشاا يف القرآن

رِ الَّذشبونا مهنزِقُوا ما ركُلَّم ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج مأَنَّ لَه اتحاللُوا الصمعوا ونآم قـاً   ينرِز ةرثَم
هةٌ ورطَهم اجوا أَزيهف ملَهابِهاً وشتم وا بِهأُتلُ وقَب نا مزِقْني رذَا الَّذونَقَالُوا هدالا خيهف م)٢٥:البقرة(  

   .فهي متشاة الشكل متغرية املعاين
  .اجلمال والقوة يف املعاين القرآنيةوهذا التشابه الذى يؤدى إىل التنوع هو ذاته لون من 

إنـه   ..بتغري حرف واحد أو كلمة واحدة أو تقدمي وتأخري يتغري املعىن متاما ..سأضرب لك أمثلة أخرى
  .ا نغري إلكترونا من ذرة، فتتغري الذرة متامامتاما مثل م

وجاَء رجلٌ مـن   :وقارنه بقوله )٢٠:يـس(وجاَء من أَقْصى الْمدينة رجلٌ يسعى :امسع هذا املثال
   )٢٠من اآلية: القصص(أَقْصى الْمدينة يسعى

فـالتركيز ىف األوىل   ..لكنهما خمتلفتان يف الداللةال شك أن اآليتني متشاتان من حيث احملتوى العام، و
على ائ من أقصى املدينة، مبا يوحى بأمهية األمر الذى حفز الرجل على قطع تلك املسافة الكبرية، والتركيـز  

  .ىف الثانية على الرجل ذاته، مبا يوحى باهتمامه اخلاص باألمر، وأنه حريص على سالمة موسى
                                                

  .حملمد قطب) ال يأتون مبثله (رجعنا يف كثري من األمثلة هنا إىل كتاب ) ١(
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  .ومع ذلك كان للثانية من الداللة ما ليس لألوىل ..التقدمي والتأخري فالفرق بينهما مل يعدو
مـن  : النساء(يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه من أم عن اليهود خذ مثاال آخر، وهو ما جاء يف القرآن 

   )٤١من اآلية: املائدة(يحرفُونَ الْكَلم من بعد مواضعه  :ويف آية أخرى ورد ..يف آية)٤٦اآلية
أما شري إىل حتريفهم لكالم اهللا، وما ىف ذلك من لؤم والتواء، تاألوىل وسر االختالف بينهما يرجع إىل أن 

وقاحـة  بأن يقرر األمر فيقرروا غريه من بعد تقرير اهللا له، وما ىف ذلك من  ،شري إىل جترؤهم على اهللافتالثانية 
  .اهللا ومترد على

املواضع يكون للتنويع داللة خاصة تضاف إىل جمرد التنويع، الذى هـو ىف ذاتـه هـدف    وىف مثل تلك 
  ٠مقصود

فكيف  ..ورمبا ال أجادلك فيه ولكين أحتدث عن مواضع يكاد يكون الشبه فيها تاما ..فهمت هذا: قلت
  تكرارا؟ ال يكون ذلك

حصر هلا ومـع ذلـك نسـتخدم    ألست ترانا نتحدث كالما كثريا له معاين ال  ..ليس تكرارا ..ال: قال
  .حروفا واحدة ال نقوم سوى بتغيري تركيبها
املوضوع الواحد ف ..فهو ليس تشاا، بل هو تنوع حتتاجه املعاين ..وهكذا ما يتوهم من تشابه يف القرآن

يعرض مرارا، ولكنه يعرض ىف كل مرة خمتلفا عما سبقه نوعا من االختالف، فيكون جديدا ىف كـل مـرة،   
  .متجددا على الدوام ـ  مع التالوة املستمرة للقرآن ـ ويكون

  مل أفهم ما تقصد؟: قلت
  وأشياء كثرية يف أطعمة خمتلفة؟ ..بل والزيت واملاء والدقيق ..ألسنا نضع امللح يف طعامنا: قال

  وما عالقة ذلك مبا حنن فيه؟ ..أجل: قلت
  أليس كذلك؟ ..د أذواقها وألوااولكن األطعمة مع ذلك تتعد ..هي مكررة يف أكثر األطعمة: قال

  .ذلك صحيح ..بلى: قلت
لقد رأيت من خالل تأملي يف تكرار القرآن تشاا كبريا بينـه وبـني البنـاء     ..فهكذا هذا األمر: قال

ولكنها تستعمل كل مرة  ..فالقصص مثال حمدودة ..وهكذا القرآن ..فالكون مبين على لبنات حمدودة ..الكوين
  .لبيان غرض معني

  خزان معلوماته خال من املعلومات؟ أم أن ..فلم مل يستخدم القرآن قصصا أخرى: قلت
 ..هو ليس كـذلك  ..خطأ الذين يرمون القرآن بالتكرار هو تصورهم أن القرآن كتاب معلومات: قال

   ..جتده يؤرخ لشيءال لذلك 
  فما هو إذن؟: قلت
ه كذلك يستدعي االقتصـار مـن القصـص    وكون ..لقد نص على أنه كتاب هداية ووعظ وتربية: قال

  .واألمثال على موضع الشاهد ال يعدوه إىل تفاصيله
  فلم مل يذكر التفاصيل؟: قلت
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  .لئال ينشغل املهتدي بالتفاصيل عن موضع العربة: قال
  فلم ذكرت التفاصيل يف كتبنا؟: قلت
 ..آن ذلك عنهم يف قصة البقرةلقد ذكر القر ..ألا كتبت من اإلسرائيليني وهم مغرمون بالتفاصيل: قال

وإِذْ قَالَ موسى لقَومه إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تـذْبحوا   :امسع هذه القصة الرائعة اليت تبني لك النفسية اإلسرائيلية
 نيلاهالْج نأَنْ أَكُونَ م وذُ بِاللَّها قَالَ أَعوزا هذُنختةً قَالُوا أَتقَر٦٧(ب ( هقَالَ إِن يا ها ملَن نيبي كبا رلَن عقَالُوا اد

قَالُوا ادع لَنا ربك يبين لَنا ما لَونها ) ٦٨(يقُولُ إِنها بقَرةٌ لَا فَارِض ولَا بِكْر عوانٌ بين ذَلك فَافْعلُوا ما تؤمرونَ 
الُوا ادع لَنا ربك يبين لَنا ما هي إِنَّ الْبقَر تشابه ق) ٦٩(إِنها بقَرةٌ صفْراُء فَاقع لَونها تسر الناظرِين  قَالَ إِنه يقُولُ

لُولٌ تثري الْأَرض ولَا تسقي الْحرثَ مسلَّمةٌ لَا قَالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ لَا ذَ) ٧٠(علَينا وإِنا إِنْ شاَء اللَّه لَمهتدونَ 
وإِذْ قَتلْتم نفْسا فَادارأْتم فيها واللَّه مخـرِج  ) ٧١(شيةَ فيها قَالُوا الَْآنَ جِئْت بِالْحق فَذَبحوها وما كَادوا يفْعلُونَ 

 )٧٣(قُلْنا اضرِبوه بِبعضها كَذَلك يحيِي اللَّه الْموتى ويرِيكُم َآياته لَعلَّكُم تعقلُـونَ  فَ) ٧٢(ما كُنتم تكْتمونَ 
   )البقرة(

إا تصـورها تصـويرا    ..إا متثل نفوس بين إسرائيل اادلة ..ال شك أنك قرأت هذه اآليات من قبل
ال خيطـر علـى بـايل إال هـذه      ١لتابوت كما ورد يف الكتاب املقدسوعندما أقرأ ما ورد يف صفة ا ..كامال

                                                
، وهذا منوذج ملا ورد مـن ذلـك   يف سفر اخلروج يأمر موسى بصناعة التابوت مبواصفات دقيقة تستمر تسع صفحات ) ١(

. ط طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصفوصنع بصلئيل التابوت من خشب السن« ):٣٧خروج (
وسبك له اربع حلقات من ذهب على اربـع   ٣. وصنع له اكليال من ذهب حواليه. وغشاه بذهب نقي من داخل ومن خارج ٢

وادخـل   ٥ .وصنع عصوين من خشب السنط وغشامها بذهب ٤. على جانبه الواحد حلقتان وعلى جانبه الثاين حلقتان. قوائمه
وصنع غطاء من ذهب نقي طوله ذراعـان ونصـف وعرضـه ذراع     ٦العصوين يف احللقات على جانيب التابوت حلمل التابوت

كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبـا   ٨. صنعة اخلراطة صنعهما على طريف الغطاء. وصنع كروبني من ذهب ٧. ونصف
وكان الكروبان باسطني اجنحتهما اىل فـوق مظللـني    ٩. بني على طرفيهمن الغطاء صنع الكرو. واحدا على الطرف من هناك

وصنع املائدة من خشب السـنط   ١٠ حنو الغطاء كان وجها الكروبني. باجنحتهما فوق الغطاء ووجهامها كل الواحد اىل اآلخر
وصنع  ١٢. ذهب حواليهاوصنع هلا اكليال من . وغشاها بذهب نقي ١١. طوهلا ذراعان عرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف

وجعل احللقـات  . وسبك هلا اربع حلقات من ذهب ١٣. وصنع حلاجبها اكليال من ذهب حواليها. هلا حاجبا على شرب حواليها
وصنع العصوين مـن   ١٥. عند احلاجب كانت احللقات بيوتا للعصوين حلمل املائدة ١٤. على الزوايا االربع اليت لقوائمها االربع

وصنع االواين اليت على املائدة صحافها وصحوا وجاماا وكاسـاا الـيت    ١٦. شامها بذهب حلمل املائدةوغ. خشب السنط
كانت كاساا وعجرهـا  . صنعة اخلراطة صنع املنارة قاعدا وساقها. وصنع املنارة من ذهب نقي ١٧ يسكب ا من ذهب نقي

ومن جانبها الثاين ثـالث شـعب   . بها الواحد ثالث شعب منارةمن جان. وست شعب خارجة من جانبيها ١٨. وازهارها منها
وهكـذا  . ويف الشعبة الثانية ثالث كاسات لوزية بعجرة وزهر. يف الشعبة الواحدة ثالث كاسات لوزية بعجرة وزهر ١٩. منارة

الشعبتني منـها عجـرة    وحتت ٢١. ويف املنارة اربع كاسات لوزية بعجرها وازهارها ٢٠. اىل الست الشعب اخلارجة من املنارة
. كانت عجرها وشـعبها منـها   ٢٢. اىل الست الشعب اخلارجة منها. وحتت الشعبتني منها عجرة وحتت الشعبتني منها عجرة

من وزنة ذهـب نقـي    ٢٤. وصنع سرجها سبعة ومالقطها ومنافضها من ذهب نقي ٢٣. مجيعها خراطة واحدة من ذهب نقي
منه كانـت  . من خشب السنط طوله ذراع وعرضه ذراع مربعا وارتفاعه ذراعان. البخوروصنع مذبح  ٢٥صنعها ومجيع اوانيها

وصنع له حلقـتني مـن    ٢٧. وصنع له اكليال من ذهب حواليه. وغشاه بذهب نقي سطحه وحيطانه حواليه وقرونه ٢٦. قرونه
 ٢٩ين من خشب السنط وغشامها بذهبوصنع العصو ٢٨.على اجلانبني بيتني لعصوين حلمله ما. ذهب حتت اكليله على جانبيه

  »  والبخور العطر نقيا صنعة العطّار. وصنع دهن املسحة مقدسا
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  .أي بقرة ..صورة موقفهم من األمر اإلهلي بذبح بقرة ..الصورة
  أم أنك تعمدت أن نتيه عنه؟ ..أرانا نا عنه ..عد بنا إىل التكرار يف القرآن: قلت
ولكين أذكر لك تأثري بأسلوبه  ..ولست أدافع اآلن عن القرآن ..أين مسيحيلك لقد ذكرت  ..ال: قال
   ..يف اإلجياز

   ..وصلنا يف حديثنا إىل سر تكرار قصص األنبياء يف القرآن
  .ذلك صحيح: قلت
 ..وإمنا هو استعمال هلذه القصص يف األغراض املختلفة ..كالتكرار القد ذكرت لك أنه ليس تكرار: قال

رآن إىل استثمارها كل مرة بطريقـة مـن طـرق    فلذلك جلأ الق ..ذلك أن هذه القصص حتوي دالالت كثرية
  .االستثمار

قصص األنبيـاء مـع    : ثالثة مواضيع كربى هيلعل أهم ما ورد تكراره يف القرآن ـ حبسب الظاهر ـ  
من أكثر املوضوعات ورودا ىف وهي  ..ومظاهر القدرة اإلهليةأقوامهم، وصور النعيم والعذاب ىف اليوم اآلخر، 

فقلما يسـتطيع البشـر أن   لون من اإلعجاز، ويف ذلك  ..يصور خمتلفة كل مرةترد ذلك هما مع القرآن، ولكن
  .يعربوا عن املعىن الواحد بصور تعبري خمتلفة

، هـي  القرآنمن خذ منوذج قصة نوح ىف ثالث سور  ..مثاال يقرب لك هذاسأختار من املوضوع األول 
-١٠٥( ، وسورة الشعراء من اآليـة  )٦٤-٥٩(، وسورة األعراف من اآلية )٤٤-٢٥(سورة هود من اآلية 

١٢٢(   
قصة نوح مع قومه، وجداهلم معه، وردوده عليهم، وتكذيبهم لـه، وإغـراقهم ىف   هي  ..إا قصة واحدة
  .٠النهاية وجناة املؤمنني

  .هاوىف ايت ،وإن تشات ىف عمومياا، وىف بدئها يف هذه السور، متعددةا جند أن هلا صورا ولكن
ىف كل مرة جوا خمتلفا للقصة ىف ينا ، ألنه يعطيف حد ذاته الصور ىف طرق السرد املختلفة مجال اختالفو

   .نفس القارئ، والسامع، فكأا قصة جديدة، مع أن األشخاص هم هم، والوقائع هى هى
وإن كان مشتمال مـن الناحيـة الفنيـة    ـ   القصص ىف القرآن ال يرد رد القصصوقد ذكرت لك أن 

ية على عناصر اجلمال الفىن الىت جتعل له مدخال لطيفا إىل النفس، فيكون أبلغ تأثريا فيها، مما لو كان جمرد اجلمال
ؤدى هدفا دعويا مما يشـتمل عليـه   ـ وإمنا رسالة ت  فكرة أو قضية ختاطب العقل وحده وال ختاطب الوجدان

  .فىنكتاب الدعوة األعظم، ىف تناسق كامل بني اهلدف الدعوى واجلمال ال
األهداف الدعوية كثرية ومتعددة وخمتلفة، جيئ القصص القرآىن ىف صورة خمتلفة ىف كل مـرة،  وملا كانت 

  .متناسقة مع اهلدف املقصود من إيراد القصة، مع توافر اجلمال الفىن ىف كل مرة
أَنبـاِء   ذَلك مـن  :هو ما نصت عليه هذا السورة يف هذا النصاهلدف من إيراد القصة ىف سورة هود ف

 يدصحو ما قَائهنم كلَيع هقُصى ني ) ١٠٠(الْقُرالَّت مهتهَآل مهنع تا أَغْنفَم مهفُسوا أَنظَلَم نلَكو ماهنا ظَلَممو
                                                                                                                                 

  .وهكذا تستمر إصحاحات كثرية بنفس السياق من الوصف الدقيق
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وكَذَلك أَخذُ ربك إِذَا أَخـذَ  ) ١٠١(ير تتبِيبٍ يدعونَ من دون اللَّه من شيٍء لَما جاَء أَمر ربك وما زادوهم غَ
 يددش يمأَل ذَهةٌ إِنَّ أَخمظَال يهى و١٠٢(الْقُر (  ـوعمجم موي كذَل ةرالَْآخ ذَابع افخ نمةً للََآي كي ذَلإِنَّ ف

 ودهشم موي كذَلو اسالن ١٠٣(لَه()هود(  
وكُلّاً نقُص علَيك من أَنباِء الرسلِ ما نثَبت بِه فُؤادك وجاَءك في هذه الْحق وموعظَـةٌ   :ويف هذا النص
نِنيمؤلْمى لكْرذو)١٢٠:هود(  

وذكـرى  وهى موعظة  ..حممدوهى تثبيت لقلب  ..فهى إنذار للناس لكى حيذروا عذاب اآلخرة ويتقوه
  .للمؤمنني
كان من املناسب هلذه األهداف الثالثة تطويل العرض، واإلكثار من ذكر التفاصيل فيما وقع بني لذلك و

وهو يلقى العنت مـن   ،حممدوكان ذلك مناسبا بصفة خاصة للهدف املتعلق بتثبيت قلب  ،كل رسول وقومه
  .قومه

وما أَرسلْنا  :عليه هذا السورة يف هذا النص فهو ما نصت األعرافاهلدف من إيراد القصة ىف سورة أما 
ثُم بدلْنا مكَانَ السيئَة الْحسنةَ حتـى  ) ٩٤(في قَرية من نبِي إِلَّا أَخذْنا أَهلَها بِالْبأْساِء والضراِء لَعلَّهم يضرعونَ 

اَءنَآب سم قَالُوا قَدا وفَوونَ عرعشلَا ي مهةً وتغب ماهذْناُء فَأَخرالساُء وراألعراف()٩٥(ا الض(  
على األخذ املباغت، وليس على مـا جـرى مـن    يف هذه السورة ـ حسب هذا النص ـ هو  فالتركيز 

  .يركز عليها ىف السياقلهذا مل أحداث بني الرسول وقومه، ف
ا حممـد  أن الكفار طالبوـ هو كما هو مذكور ىف السورة   ـ  د القصةأما ىف سورة الشعراء فهدف إيرا

فجاء التركيز ىف القصة على اآلية، وهى إهالك املكذبني وتنجيـة  . بآية جتعلهم يصدقون أنه رسول من عند اهللا
  ٠املؤمنني، وليس على تفاصيل األحداث كما كان احلال ىف سورة هود

باهلدف من إيراد القصة، وتتنوع الصـور ىف   ـىف كل مرة   ـئها  وهكذا يتم للقصة مجاهلا الفىن مع وفا
  .كل مرة مبا يناسب سياق العرض
 ..واليت قد تبدو من حيث الظاهر متشـاة  ..الواردة يف القرآن مشاهد القيامةأما املوضوع الثاين، وهو 

  .لكنها ـ يف احلقيقة ـ تتنوع هي األخرى حبسب الظرف الذي قيلت فيه
 ..ىف كلمات معدودات، وأحيانا بالتفصيل ىف آيات متوالياتبل أحيانا ىف اختصار شديد، تعرض ولذلك 

مع السياق املعروض ويتناسب كذلك ىف كل مرة تعطى جوا خاصا، يتناسب مع قصر السورة أو طوهلا، وهي 
واحـد  لكل سورة من سور القرآن جوها اخلاص وسياقها اخلاص، وإن اشتركت مجيعا ىف هدف فىف السورة، 

  .هداية للناس إىل رم، وتعريفهم به، ومبا جيب عليهم جتاههما نص عليه القرآن من كبري مشترك، هو 
مـا  ) ١(الْقَارِعةُ  :امسع السورة ..سورة القارعةوهو ما نص عليه يف ، البليغز امسع هذا املثال عن اإلجيا

وتكُـونُ الْجِبـالُ كَـالْعهنِ    ) ٤(وم يكُونُ الناس كَالْفَراشِ الْمبثُوث ي) ٣(وما أَدراك ما الْقَارِعةُ ) ٢(الْقَارِعةُ 
فَأُمه هاوِيـةٌ  ) ٨(وأَما من خفَّت موازِينه ) ٧(فَهو في عيشة راضية ) ٦(فَأَما من ثَقُلَت موازِينه ) ٥(الْمنفُوشِ 

)٩ (م اكرا أَدمو هيا ه)١٠ ( ٌةيامح ارن)القارعة()١١(  
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هلْ أَتاك  :سورة الغاشيةوهي ما ورد يف صورة أكثر تفصيال، ولكن ىف غري طول، مثاال آخر عن وخذ 
 ةياشيثُ الْغد١(ح ( ٌةعاشخ ذئموي وهجو)٢ ( ٌةباصلَةٌ نامع)٣ ( ًةياما حارلَى نصت)٤ (َقست ةنٍ َآنِييع نى م)٥ (

) ٩(لسعيِها راضيةٌ ) ٨(وجوه يومئذ ناعمةٌ ) ٧(لَا يسمن ولَا يغنِي من جوعٍ ) ٦(لَيس لَهم طَعام إِلَّا من ضرِيعٍ 
 ةيالع ةني ج١٠(ف ( ًةيا لَاغيهف عمسلَا ت)١١ (ارِيج نيا عيهةٌ ف)١٢ (   ٌـةفُوعرم رـرا سيهف)١٣ (  ابأَكْـوو

  )الغاشية()١٦(وزرابِي مبثُوثَةٌ ) ١٥(ونمارِق مصفُوفَةٌ ) ١٤(موضوعةٌ 
هذَان خصمان اختصموا  :ىف سورة احلجوهو ما ورد أكثر تفصيال للعذاب، مثاال آخر عن وصف وخذ 

فَالَّذ هِمبي رف يممالْح هِمُءوسقِ رفَو نم بصارٍ ين نم ابيث ملَه توا قُطِّعكَفَر ـي   ) ١٩(ينـا فم بِه رهصي
 لُودالْجو طُونِهِم٢٠(ب ( يددح نم عقَامم ملَهو)ا) ٢١يهوا فيدأُع غَم نا مهنوا مجرخوا أَنْ يادا أَرذُوقُوا  كُلَّمو

  )احلج() ٢٢(عذَاب الْحرِيقِ 
وأَصحاب  :سورة الواقعةوخذ مثاال آخر عن مشهد أكثر تفصيال من مشاهد العذاب، وهو ما ورد يف 

) ٤٤(لَا بارِد ولَا كَـرِميٍ  ) ٤٣(وظلٍّ من يحمومٍ ) ٤٢(في سمومٍ وحميمٍ ) ٤١(الشمالِ ما أَصحاب الشمالِ 
 نيفرتم كلَ ذَلوا قَبكَان مه٤٥(إِن ( ِيمظالْع ثنلَى الْحونَ عرصوا يكَانو)ـا  ) ٤٦كُنا ونتذَا مقُولُونَ أَئوا يكَانو
لَمجموعـونَ إِلَـى   ) ٤٩(ني والَْآخرِين قُلْ إِنَّ الْأَول) ٤٨(أَوَآباؤنا الْأَولُونَ ) ٤٧(ترابا وعظَاما أَئنا لَمبعوثُونَ 

 منها فَمالئُونَ) ٥٢( زقُّومٍ من شجرٍ من لََآكلُونَ) ٥١( الْمكَذِّبونَ الضالُّونَ أَيها إِنكُم ثُم)٥٠(ميقَات يومٍ معلُومٍ 
 الـدينِ  يـوم  نـزلُهم  هـذَا ) ٥٥( الْهِـيمِ  شرب فَشارِبونَ) ٥٤( الْحميمِ من علَيه فَشارِبونَ) ٥٣( الْبطُونَ

)٥٦()الواقعة(  
فَوقَاهم اللَّه شر ذَلك الْيومِ ولَقَّـاهم نضـرةً    :املشهد املفصل للنعيم، من سورة اإلنسانويف مقابله هذا 

متكئني فيها علَى الْأَرائك لَا يرونَ فيهـا شمسـا ولَـا    ) ١٢(حرِيرا وجزاهم بِما صبروا جنةً و) ١١(وسرورا 
ويطَاف علَيهِم بَِآنِية من فضة وأَكْوابٍ كَانت ) ١٤(ودانِيةً علَيهِم ظلَالُها وذُلِّلَت قُطُوفُها تذْليلًا ) ١٣(زمهرِيرا 
 ارِير١٥(قَو ( ايرقْدا توهرقَد ةضف نم ارِيرقَو)١٦ ( بِيلًاجنا زهاجزا كَانَ ما كَأْسيهنَ فقَوسيو)ـا  ) ١٧يها فنيع

وإِذَا رأَيت ثَـم  ) ١٩(ا ويطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ إِذَا رأَيتهم حِسبتهم لُؤلُؤا منثُور) ١٨(تسمى سلْسبِيلًا 
عاليهم ثياب سندسٍ خضر وإِستبرق وحلُّوا أَساوِر من فضة وسـقَاهم ربهـم   ) ٢٠(رأَيت نعيما وملْكًا كَبِريا 

  )اإلنسان()٢٢(كُورا إِنَّ هذَا كَانَ لَكُم جزاًء وكَانَ سعيكُم مش) ٢١(شرابا طَهورا 
واليت ختتلف يف طريقة عرضها حبسب السياق الذي وردت فيـه تعطيـك    ..هذه املشاهد الكثرية وغريها

بل ال متلك إال أن تعيش فيه كأنـه   ..ال متلك أال تنفعل به نفسك، ويتأثر به وجدانك(يا ممتلئا باحلياة ح اعرض
خذ عليك أقطار نفسك، بل يصل التأثر بـه أن يعـيش   حاضر أمامك اللحظة، حييط بك من كل جانب، ويأ

كانت واقعا قدميا، حدث ذات  ـ  الىت هى احلاضر ىف احلقيقة ـ  اإلنسان فيه كأنه حاضر، وكأن احلياة الدنيا
يوم مث مضى وانقضى، وليست هى الىت يعيشها اإلنسان ىف هذه اللحظة، فيظل خاطر اآلخرة حيا ىف النفس ال 

ل عليه من صور النعيم والعذاب، األوىل تدفع الشوق إىل اجلنة، والثانية حتذر من الوقـوع ىف  يفارقها، ميا تشتم



 ٢٣٤

    ١)العذاب
 ..جمال اآليات الدالة على قدرة اهللافهو التنويع أوضح ما يكون، أما املوضوع الثالث، والذي يتجلى فيه 

  .تهالدالة على قدر اآلياتهي الناس برم تعرف أوسع األبواب الىت فقد رأى القرآن أن 
إِنَّ في خلْـقِ   :ولذلك اعترب التأمل يف الكون من عبادات أويل األلباب، وقد ورد فيه هذا الوصف هلم

قُعودا وعلَى الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما و) ١٩٠(السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لََآيات لأُولي الْأَلْبابِ 
ـ    ـا عنفَق كانحـبلًا ساطذَا به لَقْتا خا منبضِ رالْأَرو اتاوملْقِ السي خونَ ففَكَّرتيو وبِهِمنـارِ  جالن ذَاب

  )آل عمران()١٩١(
ما أودع فيها مـن  ومبا أن هذه اآليات الكونية تتكرر مشاهدا مما جعل اخللق يغيبون بألفة النظر إليها ع

  .أسرار القدرة، فإن القرآن يكرر التنبيه إىل ما فيها من أسرار اإلعجاز
وعند تكريره هلا ال يعيد نفس املشاهد، بل هو يغريها حبسب مقتضيات  ..والقرآن عند ذكره هلذه الصور

  .فهو تنوع يقتضيه املقام ال تكرار ميل منه الطبع ..السياق
ولكنهما مـع   ..فهما يتكرران يف القرآن كثريا ..لق السموات واألرضخب وسأضرب لك مثاال على ذلك

  :صور شىت جتعلها جديدة وقائمة بذاا ىف كل مرةذلك ال يردان يف صورة واحدة، بل يردان يف 
ولكن بصورة خمتلفة عن غريها، ويف سياق خيتلـف   ..امسع هذه النصوص اليت تتردد فيها السماء واألرض

  :عن سياق غريها
  وهو اتاومس عبس ناهواِء فَسمى إِلَى السوتاس يعاً ثُممضِ جي الْأَرا فم لَكُم لَقي خالَّذ وٍء هيبِكُلِّ ش

يملع)٢٩:البقرة(..  الْفُلْكارِ وهالنلِ واللَّي الفتاخضِ والْأَرو اتاوملْقِ السي خرِ  إِنَّ فحي الْبرِي فجي تالَّت
ثَّ فبا وهتوم دعب ضالْأَر ا بِهياٍء فَأَحم ناِء ممالس نم لَ اللَّهزا أَنمو اسالن فَعنا يبِم  ـرِيفصتو ةابكُلِّ د نا ميه

الَّذي جعـلَ لَكُـم     ..)١٦٤:البقرة(رضِ لَآيات لقَومٍ يعقلُونَالرياحِ والسحابِ الْمسخرِ بين السماِء والْأَ
 تجعلُوا للَّه أَنداداً وأَنتم الْأَرض فراشاً والسماَء بِناًء وأَنزلَ من السماِء ماًء فَأَخرج بِه من الثَّمرات رِزقاً لَكُم فَال

  .وغريها من اآليات الكثرية ..)٢٢:بقرةال(تعلَمونَ
إن كل آية منها ترسم صورة ال ترمسها غريها من اآليات، وهي بالتايل تبث معرفة ال تبثها غريهـا مـن   

  .٢اآليات

                                                
  .ال يأتون مبثله حملمد قطب) ١(
نها ناحية تربوية مهمة نـص عليهـا   م.. أشار اإلمام بديع الزمان النورسي إىل نواح مهمة يف أسرار التكرير يف القرآن  )٢(
ن تكرر احلاجة يستلزم التكرار، هذه قاعدة ثابتة، لذا فقد أجاب القرآن الكرمي عن أسئلة مكررة كثرية خالل عشـرين  إ« :بقوله

ات فهو يكرر مجالً متلك ألوف النـتــائـج، ويكرر ارشـاد . سنة فارشد باجاباته املكررة طبقات كثرية متباينة من املخاطبني
هي نتيجة ألدلة الحد هلا، وذلك عند ترسيخه يف األذهان وتقريره يف القلوب ما سيحدث من انقالب عظيم وتبدل رهيـب يف  

  .العامل وما سيصيبه من دمار وتفتت االجزاء، وما سيعقبه من بناء اآلخرة اخلالدة الرائعة بدال من هذا العامل الفاين
ان مجيع اجلزئيات والكليات ابتداء من الذرات اىل النجوم امنا هي يف قبضـة  : عند اثباته مث انه يكرر تلك اجلمل واآليات ايضاً

  .واحد أحد سبحانه وضمن تصرفه جل شأنه



 ٢٣٥

وأنا ال أكاد أجادلك فيه، فإن تقريـر املعـاين الدينيـة     ..وعيت املعىن الديين الذي يتطلبه التكرار: قلت
ولكين أحتدث معك عن التكرار الـذي ال   ..تكرير ذكرها ليألفها الذهن، وينفعل هلا تستدعي يف أحيان كثرية

يكون موجزا، فكيف  ..لقد مسعتك تتحدث عن عالقة إجياز القرآن بإعجازه ..يتوافق مع الذوق األديب الرفيع
  ويف نفس الوقت ال ينسجم مع هذا الذوق األديب الرفيع؟

  .١لتكرار ببالغة القرآنتريد أن نبحث إذن عن عالقة ا: قال
  .ميكنك أن تعرب بذلك: قلت
، وهي أن تكـرر أدوات  تكرار األداةولنبدأ مبا يسمى ب ..سأضرب لك جمامع أمثلة ترشد إىل غريها: قال

  .معانية هلا معان بالغية خاصة
وا ثُم جاهدوا وصبروا إِنَّ ربك مـن  ثُم إِنَّ ربك للَّذين هاجروا من بعد ما فُتن :من ذلك مثال هذه اآلية

يمحر فُورا لَغهدعومثلها ما ورد يف نفس السورة)١١٠:النحل) (ب ،:  الَةهوَء بِجلُوا السمع ينلَّذل كبإِنَّ ر ثُم
  )١١٩:النحل) (لَغفُور رحيم ثُم تابوا من بعد ذَلك وأَصلَحوا إِنَّ ربك من بعدها

مث  ،األوىل )إنَّ( ـاالكتفاء بـ حسب تصورك ـ  وهذا يقتضى  ، فيهما )إنَّ(الظاهر من اآليتني تكرار ف
  .مرة أخرى )إنَّ(لكن هذا الظاهر خولف وأعيدت   لَغفُور رحيم وهو ىف املوضعني  ، خربهاإيراد 

  .وهو تكرار ..أجل: قلت
وهذا أمر يشعر بتنافيه  ،األوىل وخربها )إنَّ(طول الفصل بني وهو  ..معقول ذه املخالفة سببهل ..ال: قال

هلذا اقتضت البالغة إعادا لتلحظ النسبة بني الركنني على ما . وهو التوكيد )إنَّ(مع الغرض املسوقة من أجله 
  .حقها أن تكون عليه من التوكيد

                                                                                                                                 
ويكررها ايضاً عند بيانه الغضب اإلهلي والسخط الرباين على االنسان املرتكب للمظامل عند خرقه الغاية من اخللق، تلك املظامل 

  .ائنات واألرض والسماء والعناصر وتؤجج غضبها على مقترفيهااليت تثري هيجان الك
لذا فان تكرار تلك اجلمل واآليات عند بيان امثال هذه األمور العظيمة اهلائلة اليعد نقصاً يف البالغة قط، بل هو اعجـاز يف  

  »  اً تاماً ملقتضى احلالمطابقة تطابق -بل فصاحة  -غاية الروعة واإلبداع، وبالغة يف غاية العلو والرفعة، وجزالة 
 مثاين مرات يف سورة الشعراءاليت تكررت )٩:الشعراء) (وإِنَّ ربك لَهو الْعزِيز الرحيم :'ومن األمثلة اليت ضرا لذلك قوله 

ذاب اقوامهم، امنا هـو  لوف احلقائق يف سورة تذكُر جناة األنبياء عليهم السالم وعأفتكرار هذه اآلية العظيمة اليت تنطوي على .. 
ان مظامل اقوامهم متس الغاية من اخللق، وتتعرض اىل عظمة الربوبية املطلقة، فتقتضي العزة الربانية عذاب تلك األقوام الظاملة  لبيان

ق اليهـا،  فلو تكررت هذه اآلية الوف املرات ملا انقضت احلاجة والشـو . مثلما تقتضي الرمحة اإلهلية جناة األنبياء عليهم السالم
  .فالتكرار هنا بالغة راقية ذات اعجاز واجياز

، )١٥:املرسالت) (ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِني :'، أو قوله )١٣:الرمحن) (فَبِأَي آالِء ربكُما تكَذِّبان :'ومثل ذلك تكرار قوله 
ر السموات واألرض أن كفر اجلن واألنـس وجحـودهم   يف وجه العصور قاطبة وتعلن اعالناً صرحياً يف اقطافكل منهما تصرخ 

وخيل حبكمة خلق العامل .. بالنعم اإلهلية، ومظاملهم الشنيعة، يثري غضب الكائنات وجيعل األرض والسموات يف حنق وغيظ عليهم
اآليتان ترتبطان  ويستخف بعظمة االلوهية وينكرها، لذا فهاتان.. ويتجاوز حقوق املخلوقات كافة ويتعدى عليها.. والقصد منه

بألوف من امثال هذه احلقائق، وهلما من األمهية ما أللوف املسائل وقوا، لو تكررتا الوف املرات يف خطاب عام موجه اىل اجلن 
  .فالتكرار هنا بالغة موجزة جليلة ومعجزة مجيلة. واالنس لكانت الضرورة قائمة بعد، واحلاجة اليها ما زالت موجودة باقية

  .لوزارة األوقاف املصرية) شبهات املشككني( انظر) ١(



 ٢٣٦

مث تالمها بتكرارهـا مـرة    ،)إنَّ(ال هاتني اآليتني دون أن يكرر فيهما لو أن قارئاً تزيادة على ذلك، فإنه 
  .وتناسق وقوة ىف الثانية ،قلق وضعف ىف األوىل: أخرى لظهر له الفرق بني احلالتني

  :ىف قول الشاعر)إن (ومن أجل هذا الطول كررت 
 هدهع يقاثوم وإن امرأً طَالَت       هذاَ إنثْلِ هلَى معلَكَرِمي  

وكان بني امسهـا وخربهـا   ) إنَّ(فإذا وردت  (:يف هذاابن األثري قال  ..وقد أشار علماء البالغة إىل هذا
    ١)أحسن ىف حكم البالغة والفصاحة )إنَّ(فإعادة . فسحة طويلة من الكالم

  .وميكنك أن تطبق مثل هذا على كثري من هذا النوع ..هذا فيما يتعلق بتكرار األدوات
أُولَئك الَّذين لَهم سوُء الْعذَابِ وهـم فـي    :مثلما جاء يف اآلية ..الكلمة مع أختهاك أيضا تكرار هنا

والثانية ضمري  )الْأَخسرونَ( مرتني، األوىل مبتدأ خربها )هم(تكررت لقد  ..)٥:النمل) (الْآخرة هم الْأَخسرونَ
  .فصل

الضمري املنفصـل األول وكلمـة   تأكيد النسبة بني الطرفني ي مهم هو ذا الضمري لغرض بالغجئ وقد 
  )األخسرون (

 أُولَئك الَّذين كَفَروا بِربهِم وأُولَئك الْأَغْاللُ في أَعناقهِم وأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها :ومثل ذلك قوله
  )٥من اآلية: الرعد)(خالدونَ

بل ما زادا إال  ..ولكنها مع ذلك مل ختل جبمال اآلية ..ثالث مرات يف هذه اآلية) أولئك(تكررت فقد 
  :بل ما زادت معناها إال رسوخا وثبوتا وحتقيقا ..مجاال

  .وكون األغالل ىف أعناقهم ،كفرهم برم، وهو حكماً عاما على منكرى البعثسجلتا : فاألوىل والثانية
صريهم املهني ودخوهلم النار ومصاحبتهم هلا على وجه اخللود الـذى ال يعقبـه   بيان ملفهي : الثالثةأما و

  .خروج منها
  تصبح الواو الداخلة علـى ، بل من املوضعني الثاىن والثالث لرك املعىن واضطرب) أَولئك(ولو أسقطت
هِماقني أَعوتصبح الواو الداخلة على، واو حال) الْأَغْاللُ ف  االن ابحونَ أَصدالا خيهف مرِ ه   ًعاطفة عطفـا

  .يرك معه املعىن
وتأكيد النسبة ىف املواضـع الثالثـة    ،لذلك حسن موضع التكرار ىف اآلية ملا فيه من صحة املعىن وتقويته

  .للتسجيل عليهم بسوء املصري
ا، بل هي يف أنا أعلم ضرورة استعمال بعض األلفاظ، وال يؤذي تكراره ..ليس الشأن يف كل ذلك: قلت

  .الكالم من جوهره ولبه
  .أراك حتوم حول الفواصل القرآنية إذن: قال

   ..أجل: قلت
وال يضـر   ..إن الفواصل القرآنية حقائق كربى، وهي نتائج ملا ورد يف اآليـات أو أسـباب هلـا   : قال

                                                
  .٧/ ٣ :احلوىف/ بدوى طبانة ود/ حتقيق د ،املثل السائر)١(
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   ..تكرارها
ه الفاصلة، وما هو مثلها أو قريب منها هذ ..)إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم(وسأضرب لك مثاال بالفاصلة املعروفة 

  .ولكنه يف مجيع املواضع اليت تكرر فيها دل على معىن خاص مرتبط بذلك املوضع ..تكرر كثريا يف القرآن
إنه مثل األحكام القضائية، فقد يكرر القاضي حكما واحدا مرات كثرية يف اجللسة الواحدة، ولكنـه يف  

  .صةكل مرة يكون حكمه مرتبطا حبالة خا
سأقرأ عليك بعض اآليات اليت وردت فيها هذه الفاصلة لتدرك العالقة بني هذا املثل و ما تومهتـه مـن   

يـر  إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ بِه لغيرِ اللَّه فَمنِ اضطُر غَ :امسع ..تكرار يف القرآن
، هذه اآلية حتكم برفع اإلمث عن املضطر، وتعلـل  )١٧٣:البقرة) (وال عاد فَال إِثْم علَيه إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم باغٍ

  .ذلك بكون اهللا غفورا رحيما، وهي بذلك تنبئ عن حكم سلوكي، مث تبني مصدره العقدي
) صلَح بينهم فَـال إِثْـم علَيـه إِنَّ اللَّـه غَفُـور رحـيم      فَمن خاف من موصٍ جنفاً أَو إِثْماً فَأَ ومنها 

  .، فقد ارتبطت هذه الفاصلة يف هذا املوضع برفع اإلمث)١٨٢:البقرة(
  .، فقد ارتبطت هذه الفاصلة بانتهائهم)١٩٢:البقرة) (فَإِن انتهوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم :ومنها
فقـد   )١٩٩:البقـرة ) (فيضوا من حيثُ أَفَاض الناس واستغفروا اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُور رحيمثُم أَ  :ومنها

  .ارتبطت هذه الفاصلة باستغفارهم
فقد  )٢٢٦:البقرة) (رحيمللَّذين يؤلُونَ من نِسائهِم تربص أَربعة أَشهرٍ فَإِنْ فَاُءوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور  :ومنها

  .ارتبطت هذه الفاصلة بفيئهم ورجوعهم إىل أزواجهم
، فقد ارتبطت هذه )٨٩:آل عمران) (إِلَّا الَّذين تابوا من بعد ذَلك وأَصلَحوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم :ومنها

  .الفاصلة بتوبتهم وإصالحهم
، فقـد  )٣من اآليـة : املائدة)(خمصة غَير متجانِف ِإلثْمٍ فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيمفَمنِ اضطُر في م :ومنها

  .ارتبطت هذه الفاصلة حبال املضطر الذي مل يقصد اإلمث
 ..زيادة على ما تبثه يف النفس من معاين إميانيـة  ..وهكذا جند هذه الفاصلة كاحلكم، أو التعليل للحكم

  .نية العميقة تستدعي أن تقرر يف النفس بإكثار ذكرها والتنبيه إليهافاملعاين اإلميا
 ..ومع ذلك تكررت مرارا، ويف مواضع قريبة ..هي آيات قائمة بذاا ..ولكن هناك فواصل أخرى: قلت

  .حبيث ال تكاد ترى الفاصل بينها
  .من تكرار آيات معينةالرمحن القمر املرسالت تقصد ما ورد يف سورة : قال
يف مواضع كثرية من سورة )، وغريها١٣:الرمحن) (فَبِأَي آالِء ربكُما تكَذِّبان  فقد تكررتأجل، : تقل
 ..القمـر يف مواضـع مـن سـورة    ) ، وغريها١٦:القمر) (فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ :وتكررت ..الرمحن

  .يف مواضع من سورة املرسالت )، وغريها١٥:املرسالت) (ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِني :تكررتو
فَبِـأَي    :، فقد تكررت هذه اآليةتكرار ىف سورة الرمحنوهو ما ورد من  ..فلنبدأ بالسورة األوىل: قال

 انكَذِّبا تكُمبآالِء ر  قومنا كاملـاء البـارد يف   على وذلك التكرار قد نزل  ..يف السورةإحدى وثالثني مرة



 ٢٣٨

  .فهم يشهروا، ويشهرون بالقرآن بسببها ..جوف الظمآن
  ؟فكيف يقع تكرار يف سورة واحدة ذا العدد الضخم ..وحق هلم ذلك: قلت

إنه تكرار لقضايا عميقة ترتبط فيها اآليـة   ..لكن هذا التكرار ليس تكرارا لشؤون بسيطة: ابتسم، وقال
  .كل مرة مبعىن جديد

يل عظيم على أن القرآن يهتم باملعـاين أكثـر مـن اهتمامـه     إن هذا التكرار الذي يأيت مرسال لذيذا دل
  .بل األلفاظ عنده حاوية للمعاين دالة عليها، ال مقصودة لذاا ..باأللفاظ

بعد كـل  هلذا يأيت اإلنس واجلن، ومن  هو تعداد النعم على الثَقَلنيالرمحن إن الطابع الغالب على سورة 
   آالِء ربكُما تكَذِّبان فَبِأَي   :اآليةنعمة أو نِعم هذه 

وأا مـن  اهللا،  تذكري وتقرير لنعمفهو  ..سورةهذه الوعلى هذا ميكن فهم علّة التكرار الذى حفلت به 
  .ال ميكن إنكارها أو التكذيب احبيث الظهور 

لفصل بني كل نعمة يفيد تعداد النعم وا.. فتكرار الفاصلة ىف الرمحن (:لقد قال بعض األدباء يف تعليل هذا
ونبههم على قدرها وقدرته عليها ولطفـه  . وأخرى ألن اهللا سبحانه عدد ىف السورة نعماءه وذكَّرعباده بآالئه

مث فيها إىل ذلك معىن التبكيت والتقريع . وجعلها فاصلة بني كل نعمة لتعرف موضع ما أسداه إليهم منها. فيها
ن الرمحن تبكيت ملن أنكرها كما يبكت منكر أيادى املنعم عليه من الناس والتوبيخ؛ ألن تعداد النِعم واآلالء م

    ١) بتعديدها
 :أمل تقرأ  يف هـذه السـورة   ..ليس بنعمة من وعيد وديدتالية ما الفاصلة تكررت ولكن هذه : قلت

انرصتنفَال ت اسحنارٍ ون ناظٌ موا شكُملَيلُ عسرو)٣٥:الرمحن) (ي ،    ُـذخؤفَي ماهونَ بِِسـيمرِمجالْم فرعي
، فقد تليت كـل  )٤٣:الرمحن) (هذه جهنم الَّتي يكَذِّب بِها الْمجرِمونَ ، و)٤١:الرمحن) (بِالنواصي والْأَقْدامِ

  .م وليس بنعموظاهر هذه اآليات بالء وانتقا ..آية من هذه اآليات بتلك الفاصلة، فكيف يستقيم ذلك
اإلنذار والوعيد وبيان مآل الضالني عصمة لإلنسان من الوقوع فيما وقعـوا  أليس يف  ..تأمل جيدا: قال

  .فيكون مصريه مصريهم ،فيه
  .ذلك صحيح ..أجل: قلت
ودفع  ،إيصال اخلري: هذه املواضع مندرجة حتت النعم، ألن النعمة نوعانميكن اعتبار االعتبار فبهذا : قال

  .والسورة اشتملت على كال النوعني فلذلك كررت الفاصلة. الشر
  ؟القمرسورة فاصلة ىف وما تقول يف التكرار الوارد يف : قلت
، وهي يف كل )، وغريها١٦:القمر) (فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ :تتكرر هذه العبارةىف سورة القمر : قال

  .من القصصقصة موضع تعقب على 
 ،بعد أن صور القرآن مظاهر الصراع بينهم وبني نوح، فقصة قوم نوحة يف السورة وأول القصص املذكور
تـأيت الفاصـلة    ..فأغرقهم إال من آمن وعصـمه اهللا  ،حيث سلَّط عليهم الطوفان ،مث انتصار اهللا لنوح عليهم

                                                
  .١٤٥-١٤٤ص : خزانة األدب للحموى)١(



 ٢٣٩

واليت سـبقت ـذه    ..القرآنية لترتع جلباب التاريخ من قصة نوح وقوم نوح وتعيد إليها احلياة ذه الفاصلة
  )١٥:القمر) (ولَقَد تركْناها آيةً فَهلْ من مدكرٍ :آلية

لتترك الذهن يبحث يف الكيفية العجيبة اليت يهلك اهللا ) كيف(باسم االستفهام وقد تصدرت هذه الفاصلة 
ا جمرد مناذج ميكن أن تتكرر يف وهي بالتايل تعيد احلياة للوقائع، بل جتعل منه ..ا الظاملني، أو ينجي املخلصني

  .كل حني
 :امسع لآليـات مجيعـا   ..ومثل ذلك ما ورد يف القصة الثانية، واليت اكتنفت بدءا وانتهاء ذه الفاصلة

تنـزِع  ) ١٩(تمر إِنا أَرسلْنا علَيهِم رِحيا صرصرا في يومِ نحسٍ مس) ١٨(كَذَّبت عاد فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ 
  )القمر()٢١(فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ ) ٢٠(الناس كَأَنهم أَعجاز نخلٍ منقَعرٍ 

يبني مدى أمهيتها، وكأن هذه العبارة هي املقصـودة مـن   تكرار العبارة ىف البداية والنهاية أنت ترى أن 
  .القصة

 )انظـر   (:ن من وضع خريطة يشرحها لغريه جتده كل حني يقـول أال ترى أ ..حنن نستعمل ذلك كثريا
  .وحنوها

  .ذلك صحيح: قلت
فهكذا القرآن يكرر هذا ليخرجنا من النظر املألوف، أو من االسترواح لسماع القصص واالستلذاذ : قال

  .ا إىل االنفعال مبواضع العربة منها
  .وهكذا يف سائر املواضع

ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهـلْ مـن    :وهو تكرار قوله ..ورة القمرتكرار آخر ىف سلقد ورد : قلت
  .حيث ورد ىف السورة أربع مرات) ، وغريها١٧:القمر) (مدكرٍ

فإن هذا التكرار يشري إىل أخذ  ..كما أن التكرار األول يشري إىل أخذ العربة من كل قصة على حدة: قال
   ..يعا باعتباره قد وضع يف قالب ميسر للذكرالعربة من القرآن مج

) ويـلٌ يومئـذ للْمكَـذِّبِني    :، فقد ورد فيهـا سورة املرسالتالوارد يف تكرار وما تقول يف ال: قلت
  يف مواضع منها؟)، وغريها١٥:املرسالت(

   ..إن هذه الفاصلة ترد بعد ذكر حقائق عظيمة، وهي ترهب من التكذيب ا: قال
  فهي تستعمل منطق اإلرهاب إذن؟: قلت
ذلك أن القرآن خياطب كل وجدان اإلنسان وكل غرائزه وطاقاته، ومبا أن احلجب قد حتول  ..أجل: قال

بني العقل والتفكري السليم، بل قد يكذب العقل من غري أن ميعن النظر، أويدقق الفكر بسبب سـريان الغفلـة   
ومل يكن من وسـيلة   .. خطورة املسألة وأا تستدعي اهتماما كبرياوالالمباالة، فلهذا احتاج إىل من ينبهه إىل

  .لذلك غري هذه الوسيلة
) ٢٠(أَلَم نخلُقْكُم من ماٍء مهِنيٍ   ..امسع ملا ورد يف السورة من هذين املثالني، ومها يغنيانك عن غريها

) ٢٤(ويلٌ يومئذ للْمكَـذِّبِني  ) ٢٣(فَقَدرنا فَنِعم الْقَادرونَ ) ٢٢( إِلَى قَدرٍ معلُومٍ) ٢١(فَجعلْناه في قَرارٍ مكنيٍ 



 ٢٤٠

) ٢٧(وجعلْنا فيها رواسي شامخات وأَسقَيناكُم ماًء فُراتـا  ) ٢٦(وأَمواتا  أَحياًء ) ٢٥(أَلَم نجعلِ الْأَرض كفَاتا 
لْمل ذئمولٌ ييو املرسالت()٢٨(كَذِّبِني(  

كررت مرتني، أما األوىل فذكرت بعد ذكر خلق اإلنسـان،  )ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِني يف هذه اآليات جند 
وأما الثانية، فبعد خلق األرض، وقد فرق بني املوضعني ذه اآلية لتجعل العقل يسيح متأمال كل مثال، ليعرب منه 

  .إىل التعرف على اهللا
  



 ٢٤١

  النسخـ  ٤
  فهل هذا كل ما رأيت حذفه أو اختصاره من الكتاب املقدس؟ ..وعيت هذا: قلت
  .رأيت التقصري فيها بليغا ..هناك ناحية أخرى مهمة جدا ..ال: قال

  ما هي؟: قلت
  .١النسخ: قال

ـ  ..إا أمضى سالح نشهره يف وجوه املسلمني ..مل نر قومنا يقصرون يف احلديث عنها ..ال: قلت نحن ف
وكتب األنبياء ال ينبغي أن تنسخ، ألنه لـو قلنـا    ..٢نطعن يف القرآن باعتباره ينسخ ما ورد يف كتب األنبياء

، نه اكتشف خطأه يف احلكـم السـابق  أعلى  دليل، فهو ن الرب عندما ينسخ حكمابنسخها فإن ذلك يعين أ
  .يصح أن ينسب هذا إللهوطبعا ال 
واليت قد  ..ذلك سأحدثك عن احلقيقة اليت وصلت إليها يف هذا املوضوعولكين مع  ..أنا مل أرد هذا: قال

  تصحح هذا الوهم الذي يضحك علينا صغار املسلمني؟
  أتقول يف أمضى سالح نشهره ومها؟: قلت
أما إن أردت  ..بل وهم كبري ..إن أردت ما يتطلبه العقل الصريح من احلقائق فما ذكره قومنا وهم: قال

ولو أننا نراه سالحا نقتل به أنفسنا  ..سالحا ماضيا ااملةفلنسمه من باب  ..حساب احلقائق التقليد، ولو على
  .ال املسلمني
  كيف تقول هذا؟: قلت
  أترى هذه الكراسة اليت اختصرت فيها الكتاب املقدس؟: قال

  ما ا؟ ..أجل: قلت
  .ة خالية من الشريعة خلوا تاماهذه الكراس ..مل أضع فيها حكما واحدا من أحكام الكتاب املقدس: قال

  أأنت ضد الشريعة؟ ..مل: قلت
  .مث أرى التعبد يف خالفها ..ما فائدة شريعة أضعها يف الكتاب املقدس: قال

  .وضح يل ما تريد قوله: قلت
  .وسأثبت لك كل ما أقوله ..اصرب علي: قال

                                                
  .نسخت الشمس الظلَّ، يعىن أزالته وحمته، وأحلت الضوء حمله: النسخ ىف اللغة هو اإلزالة واحملو، يقال)١(

وإحالل حكم آخر حمله أفاده نص شرعى آخر الحق مـن   ،مل بِِحكْمٍٍ أَفَاده نص شرعى سابقهو وقْف العويف االصطالح 
  .لحكمة قصدها الشرع، مع صحة العمل حبكم النص السابق، قبل ورود النص الالحق

جـود الناسـخ   القرآن وحده من دون سائر الكتب الدينية، يتميـز بو « :من عبارام اليت يتداولوا يف هذا الباب قوهلم )٢(
واملنسوخ فيه، مع أن كالم اهللا احلقيقى ال جيوز فيه الناسخ واملنسوخ ؛ ألن الناسخ واملنسوخ ىف كالم اهللا هو ضد حكمته وصدقه 

  .وعلمه، فاإلنسان القصري النظر هو الذى يضع قوانني ويغريها ويبدهلا حبسب ما يبدو له من أحوال وظروف
  فكيف يقال إن اهللا يغري كالمه ويبدله وينسخه ويزيله؟. لكن اهللا يعلم بكل شئ قبل حدوثه

  »  !ليس اهللا إنساناً فيكذب، وال ابن إنسان فيندم؟



 ٢٤٢

  .قدم بالدكم إال ألمسع منكمأفأنا مل ، حتدث كما تشاء: قلت
مجيع األحكام العملية للتـوراة إال  نسخوا وأتباعه أنه  ،بولستقرأ ما ورد يف أعمال الرسل عن  أمل: قال

 – ٢٤/ ١٥:أعمال الرسـل (، كما جاء يف ذبيحة الصنم، والدم، واملخنوق، والزنا، فأبقوا على حرمتها :أربعة
٢٩:() ا إِلَيندنع نوا مباصِ ذَهخاَألش ضعا أَنَّ بنملع   ابرـطاالض هِـموا بِكَالَما  فَأَثَارنفْوِيضٍ مونَ تد  ،كُم

كُمأَقْلَقُوا أَفْكَارو كُمنيـا   ٢٥،٢٦. بنبـمِ رسا المهاتيا حسكَر نِ قَدلَيجر ارتخلَى أَنْ نع داحأْيٍ وا بِرنعمفَأَج
فَأَرسلْنا يهوذَا وسيالَ، ليبلِّغاكُم الرسـالَةَ  ٢٧. لَيكُم مع أَخوينا الْحبِيبينِ برنابا وبولُسيسوع الْمِسيحِ نرسلُهما إِ

إِنمـا  ٢٩. كُمفَقَد رأَى الروح الْقُدس ونحن، أَنْ الَ نحملَكُم أَي عبٍء فَوق ما يتوجب علَي٢٨. نفْسها شفَاهاً
الْحيوانات الْمخنوقَة، وعنِ علَيكُم أَنْ تمتنِعوا عنِ اَألكْلِ من الذَّبائحِ الْمقَربة لَألصنامِ، وعن تناولِ الدمِ ولُحومِ 

  )!عافَاكُم اُهللا. ن هذه اُألمورِوتحِسنونَ عمالً إِنْ حفظْتم أَنفُسكُم م. ارتكَابِ الزنى
وكـانوا   ،حديثاًاملسيحية وقد أبقوا على حرمة تلك األربعة لئال ينفر اليهود الذين اعتنقوا  ..أجل: قلت

 :رومية(حيبون أحكام التوراة، مث ملا رأى بولس أن هذه الرعاية مل تعد ضرورية نسخها إال حرمة الزنا كما يف 
أَما إِن اعتبر أَحد شـيئاً مـا   . عالم، بلْ مقْتنِع من الرب يسوع، أَنه الَ شيَء نجِس في ذَاته فَأَنا ():١٤/ ١٤

ظَرِهي نف جِسن وجِساً، فَهن (   
  .دعنا اآلن نعود إىل بولس، وموقفه من الشريعة..فتحرميه يكاد يكون منسوخا ..حىت الزنا: قال

  ال بالشريعة؟ ،أمل يعترب بولس الرب باإلميان
مع الْمِسيحِ صلبت، وفيما بعـد الَ   ():٢١ – ٢٠/ ٢(أهل غالطية وقد قال يف رسالته إىل  ..بلى: قلت

يا فيحي ِسيحلِ الْما با أَنيأَح .فَإِن ،دسي الْجا اآلنَ فاهيي أَحاةُ الَّتيا الْحي أَمي ابنِ اِهللا، الَّذف انا بِاِإلمياهيا أَحم
إِني الَ أُبطلُ فَاعليةَ نِعمة اِهللا، إِذْ لَو كَانَ الْبِر بِالشرِيعة، لَكَانَ موت الْمِسيحِ عمالً ٢١. أَحبنِي وبذَلَ نفْسه عني

لَه ياعالَ د (   
 – ١٠/ ٣(غالطيـة  لقد قال يف رسالته إىل أهل  ..بل قال ما هو أخطر من ذلكمل يكتف بذلك، : قال

١٣:() بكُت قَد هَألن ،ةناللَّع تحت مهفَإِن ،ةرِيعالِ الشمأَع أدبلَى مع ينالَّذ يعما جأَم :) تثْبالَ ي نونٌ كُلُّ ملْعم
أَما أَنَّ أَحداً الَ يتبر ر عند اِهللا بِفَضلِ الشرِيعة، فَذَلك ١١ )!هو مكْتوب في كتابِ الشرِيعةعلَى الْعملِ بِكُلِّ ما 

من عملَ بِهـذه  (بلْ  ولَكن الشرِيعةَ الَ تراعي مبدأَ اِإلميان،١٢. ) من تبرر بِاِإلميان فَبِاِإلميان يحيا(واضح، َألنَّ 
 (: إِنَّ الْمِسيح حررنا بِالْفداِء من لَعنة الشرِيعة، إِذْ صار لَعنةً عوضاً عنا، َألنه قَد كُتـب ١٣ .الوصايا، يحيا بِها

ةبشلَى خع لِّقع نونٌ كُلُّ ملْعم (  
فَقَبلَ مجِيِء اِإلميان، كُنا تحت حراسـة الشـرِيعة،    (): ٢٥ - ٢٣/ ٣ :يةغالط(وقال يف نفس الرسالة 

إِذَنْ، كَانت الشرِيعةُ هي مؤدبنا حتـى مجِـيِء   ٢٤. محتجزِين إِلَى أَنْ يعلَن اِإلميانُ الَّذي كَانَ إِعالَنه منتظَراً
بن كَيِسيحِ، لالْماناسِ اِإلميلَى أَسع رب٢٥ِ. ردؤالْم لْطَةس نا منررحانُ، تاَء اِإلميا جمدعب نلَكو (   

إِذْ أَبطَلَ بِجسده شرِيعةَ الْوصايا ذَات الْفَـرائضِ،  : أَيِ الْعداَء ():١٥/ ٢(أهل إفسس وقال يف رسالته إىل 
نَ مكَوي كَيالمهنيب الَملَّ السيداً، إِذْ أَحدداً جاحاناً وسنِ إِنالْفَرِيقَي ن (   



 ٢٤٣

وحني يحدثُ أَي تغيرٍ في الْكَهنوت، فَمن الضرورِي أَنْ يقَابِلَه  (:)١٢/ ٧(العربانيني وقال يف رسالته إىل 
الْكَه ةرِيعي شلٌ فاثمم ريغتوتن (   

  أال ترى أن يف هذا القول دليال قويا للمسلمني الذين غريوا شريعة موسى باعتبار تغري الدين؟
  ولكن من قال بأن الكهنوت قد تغري؟ ..أجل: قلت
فَلَو كَانَ الْعهد السابِق بِـالَ   (:أمل تقرأ رسالته إىل العربانيني، لقد ورد فيها ..بولس نفسه قال ذلك: قال

يعلَّهحلُّ محي رآخ دهةُ إِلَى عاجالْح ترا ظَهابِق٨ِ. بٍ، لَمالس دهزِ الْعجع نع ربعي هفْسأَنَّ اَهللا ن عاقالْوذَا . وهو
، أُبرِم فيها عهداً جديداً مع بنِي إِسرائيلَ وبنِي الَبد أَنْ تأْتي أَيام، يقُولُ الرب( :واضح في قَولِ أَحد اَألنبِياِء قَدمياً

تهم مـن أَرضِ  هذَا الْعهد الْجديد لَيس كَالْعهد الَّذي أَبرمته مع آبائهِم، حني أَمسكْت بِأَيديهِم وأَخرج٩. يهوذَا
رصقُوا. مرخ مها أَنفَبِم هيقِّي أَنْ أُلْغح نم حبأَص ،بقُولُ الري ،دهالْع ك١٠! ذَل  ـعم هرِمي أُبالَّذ دهالْع وذَا هفَه

بقُولُ الرامِ، ياَألي لْكت دعيلَ، بائرنِي إِسلَى قُلُوبِ: با عهبأَكْتو ،مرِهائملَ ضاخي دعائرش عأَض  ـمأَكُونُ لَهو ،هِم
ذَلـك  ! تعرف بِالرب: بعد ذَلك، الَ يعلِّم أَحد منهم ابن وطَنِه والَ أَخاه قَائال١١ً. إِلَهاً، وهم يكُونونَ لي شعباً

ريِ فغالص نم ،رِفَةعالْم قنِي حرِفُونعي فوس يعميمَِألنَّ الْجظإِلَى الْع الَ   ١٢. يهِمو ،هِمآثَـام ـنع فَحأَصي سَألن
هِمالَفَاتخمو ماهطَايذَكُّرِ خداً إِلَى تأَب ود١٣ )!أَع  ـدهلَ الْععج ،يددج دهع نع هظُ أَنَّ اَهللا بِكَالَمالَحكَذَا، نهو

  )١٣ – ٧/ ٨العربانيني ()! نَّ كُلَّ ما عتق وشاخ، يكُونُ في طَرِيقه إِلَى الزوالِوطَبِيعي أَ. السابِق عتيقاً
فلذلك سأذكر لك من تفاصـيل   ..أعلم أن كثريا من الناس ال يقنعهم هذا اإلمجال: صمت قليال، مث قال

  .األمثلة ما يقنعك
رجـل  أي يتزوج ه جيوز أن ، وأنن األسبابمجيوز يف الشريعة املوسوية ألي سبب أنت تعلم أن الطالق 

  .آخر بتلك املطلقة
إِذَا تزوج رجلٌ من فَتاة ولَم ترق لَه بعد ذَلـك َألنـه    (): ٣-١/ ٢٤التثنية (وقد ورد يف  ..أجل: قلت

تيب نا مفَهرصطَالقٍ و ابتا كطَاهأَعا، وباً ميا عيهف فشاكْت ،٢ه   تحـبأَنْ أَص ـدعب رلٍ آخجر نم تجوزفَت
   )ثُم كَرِهها الزوج الثَّانِي وسلَّمها كتاب طَالقٍ وصرفَها من بيته، أَو إِذَا مات هذَا الزوج ٣طَليقَةً، 

مـن  : وقيلَ أَيضاً (): ٣١/ ٥مىت (، كما يف يف شريعة عيسى إال بعلة الزناحمرما الطالق بينما جند : قال
كُلُّ من طَلَّق زوجته لغيرِ علَّة الزنى، فَهو يجعلُهـا  : أَما أَنا فَأَقُولُ لَكُم٣٢. طَلَّق زوجته، فَلْيعطها وثيقَةَ طَالَقٍ

   ) ة، فَهو يرتكب الزنىومن تزوج بِمطَلَّقَ. ترتكب الزنى
هلْ يحلُّ للرجلِ أَنْ يطَلِّق زوجتـه  (: وتقَدم إِلَيه بعض الْفَريِسيني يجربونه، فَسأَلُوه (): ٣/ ١٩مىت  (ويف 

لذَلك يترك : وقَال٥َجعلَ اِإلنسانَ منذُ الْبدِء ذَكَراً وأُنثَى،  أَلَم تقْرأُوا أَنَّ الْخالق(: فَأَجابهم قَائال٤ً )َألي سببٍ؟
فَـالَ  . فَلَيسا في ما بعد اثْنينِ، بلْ جسد واحد٦الرجلُ أَباه وأُمه ويتحد بِزوجته، فَيصري االثْنان جسداً واحداً؟ 

   ) فَلماذَا أَوصى موسى بِأَنْ تعطَى الزوجةُ وثيقَةَ طَالَقٍ فَتطَلَّق(: فَسأَلُوه٧ ) ِإلنسانُ ما قَد قَرنه اُهللايفَرقَن ا
بِسببِ قَساوة قُلُوبِكُم، سـمح  (: أَجاب ():٩ – ٨/ ١٩مىت (يف كما وملا اعترض الفريسيون عليه قال 

إِنَّ الَّـذي يطَلِّـق   : ولَكني أَقُولُ لَكُم٩. ولَكن اَألمر لَم يكُن هكَذَا منذُ الْبدِء. بِتطْليقِ زوجاتكُملَكُم موسى 



 ٢٤٤

   ) مطَلَّقَة، يرتكب الزنىوالَّذي يتزوج بِ. زوجته لغيرِ علَّة الزنى، ويتزوج بِغيرِها، فَإِنه يرتكب الزنى
: أَما أَنا فَأَقُولُ لَكُـم ٣٢. من طَلَّق زوجته، فَلْيعطها وثيقَةَ طَالَقٍ: وقيلَ أَيضاً ():٣٢ – ٣١ :٥مىت (ويف 

  ) ومن تزوج بِمطَلَّقَة، فَهو يرتكب الزنى. زنىكُلُّ من طَلَّق زوجته لغيرِ علَّة الزنى، فَهو يجعلُها ترتكب ال
 ..وهي اختالف أحوال الناس الذي يقتضي اختالف الشـرائع  ..إن هذه النصوص مجيعا تبني علة النسخ

مث نسـخت شـريعة    ،فنسخت شريعة موسى حرمته، وصار مباحاً ،الطالق كان حمرماًوهلذا أخرب املسيح أن 
  .إلباحة مرة أخرى ورجع حكم الطالق إىل التحرميا املسيح

  .ع النسخ يف الكتاب املقدسوإليك مثاال آخر على وق: سكت قليال، مث قال
  ما الذي جاء يف اخلتان يف العهد القدمي؟

نـت  أ وقال اهللا البراهيم واما انت فتحفظ عهـدي  ():١٣-٩/ ١٧ :التكوينسفر ( لقد جاء يف : قلت
خيـنت  .هذا هو عهدي الذي حتفظونه بيين وبينكم وبني نسلك من بعدك) ١٠. (ياهلمجأونسلك من بعدك يف 

ابن مثانية ايام خيـنت  )  ١٢(فيكون عالمة عهد بيين وبينكم  ١فتختنون يف حلم غرلتكم)  ١١(منكم كل ذكر 
تانـا  خينت خ)   ١٣(وليد البيت واملبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك  جيالكمأمنكم كل ذكر يف 

   ) بدياأفيكون عهدي يف حلمكم عهدا .وليد بيتك واملبتاع بفضتك
أهل ومع ذلك نرى بولس ينسخه، كما يف رسالته إىل  ..فهذا نص واضح يف أن اخلتان حكم أبدي: قال
وأَشهد مرةً أُخرى لكُلِّ ٣. إِنْ ختنتم، الَ ينفَعكُم الْمِسيح شيئاً: ها أَنا بولُس أَقُولُ لَكُم ():٦ -٢/ ٥(غالطية 

يامن ترِيدونَ التبرِير عن طَرِيقِ الشرِيعة، قَد حـرِمتم الْمِسـيح   ٤. مختون بِأَنه ملْتزِم أَنْ يعملَ بِالشرِيعة كُلِّها
ةمعالن نم مقَطْتسلَ! وعوحِ وا، بِالرنفَإِنالْبِر هجتني ياَء الَّذجالر رظتنن ،اناسِ اِإلمي٦. ى أَس ،وعسِسيحِ يي الْمفَف

ةبحلِ بِالْمامالْع انِإلميلْ لب ،انتمِ الْخدعالَ لو انتلْخل فْعالَ ن (   
ن أبل يريدون  ،م ال حيفظون الناموسن الذين خيتتنون هأل (:)١٣/ ٦(يف نفس الرسالة إىل أهل غالطية و
   ) نتم لكي يفتخروا يف جسدكمأختتتنوا 

) الْمهِم أَنْ يصري اِإلنسـانُ (لَيس الْختانُ بِشيٍء، والَ عدم الْختان بِشيٍء، وإِنما  ():١٥ / ٦غالطية (ويف 
   ) خليقَةً جديدةً

مم االرتداد عـن  نك تعلّم مجيع اليهود الذين بني األأد أخربوا عنك وق ():٢١/ ٢١أعمال الرسل (ويف 
   ) موسى قائال ان ال خيتنوا اوالدهم وال يسلكوا حسب العوائد

األنبياء كلهم من عهـد  بل إن  ..أليس هذا نسخا صرحيا حلكم نص الكتاب املقدس على أنه حكم أبدي
وبولس نفسه خمتنت والتالميـذ   ٢املسيح نفسه خمتنتبل إن  ..قالوا به، ومل جيرؤ أحد على نسخهإبراهيم وأبناءه 

                                                
ولذلك قالوا ان  ،ألن هناك من أدعى أن اخلتان مقصود به ختان القلب.. فهو ىف الغرلة .. واضح من هنا تعريف اخلتان   )١(

  .ان ختان القلببولس حرم اخلتان املوضعى ألن املقصود باخلت
بلَ أَنْ ولَما تمت ثَمانِيةُ أَيامٍ ليختن الطِّفْلُ، سمي يسوع، كَما كَانَ قَد سمي بِلسان الْمالَك قَ« ):٢١ / ٢ :لوقا(كما يف   )٢(

  » يحبلَ بِه في الْبطْنِ



 ٢٤٥

  .وحرم اخلتان على الناس ،ونسخ شريعة اخلتان ،لكن بولس أىب ذلك ورفض أن خيتنت الناس ..كلهم خمتتنون
 ،تعظيم السبت كان حكماً أبدياً يف الشريعة املوسويةأمل يرد يف الكتاب املقدس أن : سكت قليال، مث قال

  ؟حد أن يعمل فيه أدىن عملوما كان أل
وبارك اُهللا الْيوم السابِع وقَدسه، َألنه استراح فيه من جميعِ  ():٣ / ٢التكوين (فقد ورد يف  ..أجل: قلت

   ) أَعمالِ الْخلْقِ
امٍ تعملُ وتقُوم بِجميـعِ مشـاغلك،   ستةَ أَي٩اذْكُر يوم السبت لتقَدسه،  ():١١ – ٨/ ٢٠اخلروج (ويف 

و ابنتك أَوِ عبدك أَو أَمتك أَما الْيوم السابِع فَتجعلُه سبتاً للرب إِلَهِك، فَالَ تقُم فيه بِأَي عملٍ أَنت أَوِ ابنك أ١٠َ
قزِيلُ الْمأَوِ الن كتهِيمب أَوابِكولَ أَباخد ـي  ١١. يما فيها فكُلَّ مو رحالْبو ضاَألراَء ومالس عنص قَد بَألنَّ الر

   )لهذَا بارك الرب يوم السبت وجعلَه مقَدساً . ستة أَيامٍ، ثُم استراح في الْيومِ الْسابِعِ
اعملْ ستةَ أَيامٍ فَقَطْ، وفي الْيومِ السابِعِ تسترِيح لكَي يسترِيح أَيضـاً ثَـورك    ():١٢/ ٢٣اخلروج (ويف 

رِيبالغو كتأَم ناب شعتنيو ،كارمحو (   
ترِيح، حتى لَو كَانَ ذَلك في مواسمِ في ستة أَيامٍ تعملُ، وفي الْيومِ الْسابِعِ تس  ():٢١/ ٣٤اخلروج (ويف 

ادصالْحو ةالْفَالَح (   
الَ تقُوموا . ستةَ أَيامٍ تعملُونَ، أَما الْيوم السابِع فَهو سبت راحة ومحفَلٌ مقَدس ():٣/ ٢٣الالويني  (ويف 

بكُونُ سلْ يلٍ، بمع بِأَي يهونَفيمقثُ تيح بلرل ةاحر ت(   
   ) فَأَنا الرب إِلَهكُم. ليوقِّر كُلُّ إِنسان أُمه وأَباه، وراعوا سبوتي (): ٣/ ١٩الالويني (ويف 
ستةَ أَيامٍ تشـتغلُ  ١٣. كاحفَظْ يوم السبت مقَدساً كَما أَوصاك الرب إِلَه ():١٥ – ١٢/ ٥التثنية (ويف 

 ،كالميعِ أَعمبِج قُومت١٤و كنابو تلٍ أَنمع بِأَي يهف قُومالَ ت ،إِلَهِك بلرل ةاحر موكُونُ يفَي ابِعالس موا الْيأَمو
لُّ بهائمك، واَألجنبِي الْمقيم داخلَ أَبوابِك، ليسترِيح عبدك وأَمتك وابنتك وعبدك وأَمتك وثَورك وحمارك وكُ

ثْلَك١٥. م ـدش ةقُوَو قَةفَائ ةربِقُد اكنه نم بالر فَأَطْلَقَك ،رصارِ ميي دداً فبع تكُن كأَن ذَكَّرتـذَا  وهل ،ةيد
أَوتبمِ السوي يف احترأَنْ ت كإِلَه بالر اكص (   

. والَ تنقُلُوا حمالً إِلَى خارِجِ بيوتكُم في يومِ السبت والَ تقُوموا بِأَي عملٍ ():٢٧ -٢٢/ ١٧إرمياء (ويف 
اَءكُمآب تيصا أَوكَم تبالس مووا يسا قَدموا ٢٣. إِنعمسئَالَّ يل مها قُلُوبولْ قَسوا، بغصي لَموا ويعطي لَم كذَل عم

 يبأْدلُوا التقْبئَالَّ يلمِ ٢٤ووي يف يملشأُور اتابوي باالً فملُوا أَحخدت لَمو ،بقُولُ الري ،متأَن متعمتاس إِن نلَكو
 ،يهلٍ فمع وا بِأَيقُومت لَمو وهمتسلْ قَدب ،تب٢٥الس نماُء مسؤرو لُوكم ةيندالْم هذه اتابوب نلُ مخدي ذئدنع

سؤر عم ادالْجِي اتوهلَى صعو اتبري عف بِنياكر ،داوشِ درلَى عونَ عسلجلُ يأَهوذَا وهكَّانُ يس مهباكوي ،هِمائ
كَّانبِالس دةُ إِلَى اَألبيندالْم هذه رمعتو ،يملش٢٦. أُور  ـنمو ،يملشلِ أُوروح نموذَا وهي ندم نم اسقْبِلُ النيو

ملِ، وبالْجلِ وهالس نمو نيامينضِ بأَر  ابِنيقَـرطَّراً، وعوراً مخبو اتمقْدتو حائذَبو قَاترحم نيلامقَبِ، حالن ن
بكَلِ الريكْرٍ إِلَى ه٢٧. ش    يـهـلِ أَثْقَـالٍ فملَى حع مترثَابو ،تبالس مووا يسقَدتي لوا لعمتست إِنْ لَم نلَكو

   ) فيُءها من بوابات أُورشليم، فَإِني أُضرِم بواباتها بِالنارِ فَتلْتهِم قُصور أُورشليم، والَ تنطَلتدخلُو
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ونَ مـا  َألنَّ هذَا ما يقُولُه الرب للْخصيان الَّذين يحافظُونَ علَى سبوتي، ويختار  ():٤ / ٥٦إشعياء (ويف 
  ) يسرنِي ويتشبثُونَ بِعهدي

إِنْ كَفَفْت قَدمك عن نقْضِ يومِ السبت، وعنِ السعيِ وراَء مرامك في يـومي   ():١٣/ ٥٨شعياء إ(ويف 
ي هلْتعجو ،بلرل ةرسم موي تبالس موي توعدسِ، وقَدالْملهماً لكَرماً مو . كائوأَه بسح لُكست لَمو هتمإِنْ أَكْر

عندئذ تبتهِج بِالرب، وأَجعلُك تمتطـي مرتفَعـات   ١٤أَو تلْتمس قَضاَء مصالحك، أَو تنفقْه في لَغوِ الْكَالَمِ، 
 كلَيع معأُنضِ، واَألركَلَّمت قَد بالر َألنَّ فَم ،أَبِيك قُوبعي اث ريبِم (   

ولَقَّنتهم حفْظَ سبتك الْمقَدسِ، وأَمرتهم بِممارسة وصايا وفَرائض وشرائع علَـى   ():١٤/ ٩حنميا (ويف 
كدبى عوسم انسل (   

عطَيتهم كَذَلك سبوتي لتكُونَ عالَمةً بينِي وبينهم ليدرِكُوا أَني أَنـا الـرب   وأَ ():١٢/ ٢٠حزقيال (ويف 
مهسي أُقَدالَّذ (   

نِـي  احفَظُوا أَيام سبوتي َألنها عالَمةُ الْعهد الَّذي بي: قُلْ لبنِي إِسرائيلَ ():١٧ – ١٣/ ٣١اخلروج (ويف 
كُمسقَدي يالَّذ با الري أَنوا أَنلَمعتالِ، لياَألج رلَى مع ،كُمنيب١٤. ولَكُم سقَدم هَألن تبالس موفَظُوا ياح . نم

تمماً يتح هسندي .فْسالن لْكلُ تأْصتسلٍ، تمبِع يهف قُومي نا فَكُلُّ مهمنِ قَويب نا ١٥. ملُونَ، أَممعامٍ تأَي ةتي سف
بلرل سقَدم طْلَةع موي وفَه تبالس مومـاً . يتلُ حقْتي تبمِ السوي يلٍ فمبِع قُومي نـو   ١٦. كُلُّ منفَظْ بحـيل

لُوا بِهفتحيو تبيلَ السائراً إِسيدداً أَبهع هِماليي كُلِّ أَج١٧. ف هَألن ،دإِلَى اَألب دهةُ عالَميلَ عائرنِي إِسبنِي ويب وه
 احرتاسلِ ومالْع نغَ مابِعِ فَرمِ السوي الْيفو ،ضاَألراَء ومالس بالر عنامٍ صأَي ةتي سف(   

أَما السابِع فَيكُونُ يوم راحة لَكُـم  . ستةَ أَيامٍ تنصرِفُونَ فيها إِلَى أَعمالكُم (): ٣ – ٢/ ٣٥روج اخل(ويف 
بالر ةادبعساً لقَدلُ. مقْتلٍ يمع بِأَي يهف قُومي ن٣. كُلُّ مي يف كُموتيي باراً فوا ندقوالَ تتبمِ السو (   

  يف العهد القدمي؟من نقض السبت فما حكم : قال
وملَّا كَانَ بنو إِسرائيل في البريـة وجـدوا رجـالً    ٣٢ (): ٣٦-٣٢ /١٥سفرالعدد (لقد جاء يف : قلت

تبمِ السوي يطَباً فح بطتحط٣٣َ. يح بطتحي وهدجو ينالذ همفَقَد  ـةاعكُـلِّ اجلَمونَ وارهى ووسباً إِىل م .
٣٤لُ بِهفْعاذَا يم لنعملْ ي هسِ َألنري املَحف وهعضى٣٥. فَووسمل بلُ(: فَقَال الرجلُ الرقْتالً يقَت . ةارجبِح همجري

لةاملَح ارِجخ ةاعك٣٦ُ. )كُلُّ اجلَم هجرفَأَخ بالر را أَمكَم اتفَم ةارجبِح وهمجرو لةارِجِ املَحإِىل خ ةاعلُّ اجلَم
   ) موسى
يوحنا (جاء يف ، كما كان اليهود املعاصرون للمسيح يؤذونه ويريدون قتله ألجل عدم تعظيم السبتقد و

   ) انَ يعملُ هذه اَألعمالَ يوم السبتفَأَخذَ الْيهود يضايِقُونَ يسوع َألنه كَ ():١٦/ ٥
الَ يمكن أَنْ يكُونَ هذَا الرجلُ من اِهللا، َألنه يخالف سنةَ (: فَقَالَ بعض الْفَريِسيني ():١٦/ ٩يوحنا (ويف 

تبالس( .قَالُوا مهضعب نلكو :)الٌ خجر رقْدي ف؟كَياتاآلي هذثْلَ هلَ ممعيٌء أَنْ يط( مهنيب الَفالْخ قَعفَو (   
لقـد   ..واليت جتعل من السبت شريعة من أعظم الشـرائع  ..أرأيت مجيع هذه النصوص اليت ذكرا: قال

  .حموا مجيعا من نسخيت هذه اليت اختصرت فيها الكتاب املقدس
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  مل؟: قلت
  .باإلضافة إىل أا تعلم املسيحيني التهاون باهللا وبأوامر اهللا ..ا أي فائدةألنه ليس يف ذكره: قال

  أليس تعظيم السبت منسوخا؟
فَالَ يحكُم علَيكُم أَحد في .١٦ (:) ١٧ - ١٦/ ٢(يف رسالته إىل كولوسي بولس قال فقد  ..بلى: قلت

فَهذه كَانت ظالَالً لما  ١٧متعلِّقَة بِاَألعياد ورؤوسِ الشهورِ والسبوت؛ قَضية اَألكْلِ والشربِ، أَو في الْقَضايا الْ
ِسيحالْم يي هالَّت يقَةقلْحل ي، أَيأْتيس (   

ن أَجـلِ ضـعفها   فَإِنه يصري إِبطَالُ الْوصية السابِقَة م١٨ ():١٩-١٨ /٧العربانيني (وقال يف رسالته إىل 
  ) ولَكن يصري إِدخالُ رجاٍء أَفْضلَ بِه نقْترِب إِلَى اِهللا. إِذ الناموس لَم يكَملْ شيئا١٩ًوعدمِ نفْعها، 

وهو بذلك يتفق مع الكتاب املقدس  ..ولكن قرآن املسلمني مل خيلو من نسخ ..فهمت هذا ووعيته: قلت
  .ا ال فائدة فيهيف وجود م
مع أن أكثر علماء املسلمني يقولون بوجود املنسوخ يف القرآن إال أين بعد البحث والنظر مل أجـد  : قال

بارتفـاع  كل ما وجدته أن هناك أحكاما معينة ترتبط بظروف خاصة، فترتفع تلك األحكام  ..١شيئا من ذلك
   ..الظروف اليت وجدت فيها

كتابا حمكما ميكن االستفادة من كل آية من آياته، بل مـن كـل مـن    ولذلك فقد رأيت القرآن مجيعا 
  .كلماته، بل من كل حرف من حروفه

الر كتاب أُحكمت آياته ثُم فُصلَت من لَدنْ حكـيمٍ   :وهذا ما نص عليه قرآن املسلمني، فقد ورد فيه
  )١:هود(خبِريٍ

الْباطلُ من بـينِ يديـه وال مـن خلْفـه تنزِيـلٌ مـن حكـيمٍ        ال يأْتيه  ووصف يف آية أخرى بأنه 
يدمح)٤٢:فصلت(  

واللَّاتي يأْتني الْفَاحشةَ من نِسائكُم فَاستشهِدوا علَـيهِن   :وقد جاء يف القرآن ..كيف تقول هذا: قلت
 )١٥:النسـاء ) (كُوهن في الْبيوت حتى يتوفَّاهن الْموت أَو يجعلَ اللَّه لَهن سبِيالًأَربعةً منكُم فَإِنْ شهِدوا فَأَمِس

الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَـةَ جلْـدة وال    :فقد نسخت هذه اآلية مبا ورد يف اآلية األخرى
بِهِم ذْكُمأْخت ـنفَةٌ ما طَائمهذَابع دهشلْيرِ ومِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متإِنْ كُن ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا ر نِنيمـؤالْم  (

أو جيعل اهللا  ،هاتان اآليتان فيهما نسخ، واملنسوخ هو حكم احلبس ىف البيوت للزانيات حىت يمتن، ف)٢:النور(
 نحكماً آخرلَه.  

، مث جـاء بعـده   حبس الزانية ىف البيتاألويل هو كم ، لقد كان احلذلك ىف أول اإلسالملقد كان : قال

                                                
وله فيـه   ،الدكتور عبد املتعال اجلربى: ء يف القدمي واحلديث، ومن احملدثنيهذا ما مييل إليه املؤلف، وهو رأي علماء أجال )١(

  .الشيخ حممد الغزاىلو ،مؤلف خاص نشرته مكتبة وهبة بالقاهرة، والدكتور حممد البهى
ره فصوالً مسهبة ىف مؤلفام ىف أصول الفقه، قل من مل يـذك له أما مجهور الفقهاء، وعلماء األصول فيقرونه، وقد خصصوا 

  .منهم قدماء وحمدثني
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  .احلكم باجللد كما يف اآلية الثانية
وليس بينهما أي منافاة، فاآلية األوىل ذكرت أن هؤالء احملبوسات إما أن يظللن يف حبسهن إىل املوت، أو 

  .قد كان السبيل هو ذلك احلد الذي يقام عليهن ليخرجن بعده من احلبسجيعل اهللا هلن سبيال، و
  أليس ذلك نسخا؟: قلت
اآلية األوىل يئ النفوس حلكم إهلي يرتبط بالزناة، بل اعتربت ذلك احلكم نوعا من السبيل اليت مين : قال

  .١ا احملبوس بسبب الزنا ليخرج من حبسه
  أليس ذلك نسخا؟: قلت
  .أخربت اآلية أنه حكم مؤقت بزمن حمدد، وما كان كذلك مل يكن نسخالقد  ..ال: قال

يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمنِني علَى الْقتالِ إِنْ يكُن مـنكُم عشـرونَ    :فقد جاء يف اآلية األخرى: قلت
غائَةٌ يم كُمنم كُنإِنْ ينِ ويائَتوا مبلغونَ يابِرونَصفْقَهال ي مقَو مهوا بِأَنكَفَر ينالَّذ نوا أَلْفاً مب٦٥:ألنفال) (ل(   

الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم ضعفاً فَـإِنْ   :فهذه اآلية منسوخة باآلية األخرى يف نفس السورة
) تينِ وإِنْ يكُن منكُم أَلْف يغلبوا أَلْفَينِ بِـإِذْن اللَّـه واللَّـه مـع الصـابِرِين     يكُن منكُم مائَةٌ صابِرةٌ يغلبوا مائَ

  )٦٦:ألنفال(
أمـا  ، العشرفاآلية األوىل توجب مواجهة املؤمنني لعدوهم بنسبة ألست ترى بني اآليتني نسخا واضحا، 

  صف؟النتوجب مواجهة املؤمنني للعدو بنسبة الثانية، ف
فالنسبة األوىل من العزمية املرتبطة  ..وليس بينهما أي نسخ ..السر يف كال النسبتني القرآنلقد وضح : قال

  .وأما الثانية، فرخصة مرتبطة بأصحاب الرخص ..بأويل العزم
واجِهِم متاعاً إِلَى الْحولِ غَير والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجاً وصيةً لأَز :فقد ورد يف القرآن: قلت

يمكح زِيزع اللَّهو وفرعم نم فُِسهِني أَنف لْنا فَعي مف كُملَيع احنفَال ج نجراجٍ فَإِنْ خر٢٤٠:البقرة) (إِخ(  
ترتيب املصـحفي،  فقد نسخت هذه اآلية مبا ورد يف نفس السورة، بل يف آية وردت قبلها على حسب ال

بلَغن أَجلَهن فَال جناح  والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجاً يتربصن بِأَنفُِسهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشراً فَإِذَا :وهي
  )٢٣٤:البقرة) (تعملُونَ خبِري علَيكُم فيما فَعلْن في أَنفُِسهِن بِالْمعروف واللَّه بِما

  .حددت العدة بأربعة أشهر وعشر ليالف: الثانيةوأما  ..حددت العدة بعام كامل: اآلية األوىلف
لقد وضح جماهد املراد من اآلية األوىل، وهو ما يبني عدم معارضـتها لآليـة    ..ليس يف اآلية نسخ: قال

والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويـذَرونَ   :أهل زوجها واجب فأنزل اهللاكانت هذه العدة، تعتد عند  (::األوىل، فقال
فَعلْن في أَنفُِسهِن من أَزواجا وصيةً ألزواجِهِم متاعا إِلَى الْحولِ غَير إِخراجٍ فَإِنْ خرجن فَال جناح علَيكُم في ما 

 وفرعم متام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت يف وصيتها، وإن شـاءت   جعل اهللا هلا

                                                
أما احملصنان، ومها اللذان سبق هلما الزواج فقـد  . بل ىف الزانية والزاىن غري احملصنني. وهذا احلكم ليس عاما ىف مجيع الزناة)١(

  )مثةمرارات اللذة اآل(، وقد ذكرنا سر هذا احلكم املشدد يف رسالة بينت السنة قوليا وعمليا أن حكمهما الرجم حىت املوت
  



 ٢٤٩

  .١فالعدة كما هي واجب عليها، غَير إِخراجٍ فَإِنْ خرجن فَال جناح علَيكُم  :خرجت وهو قول اهللا
فَـال   :إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت يف وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول اهللا: قال عطاءو 

فُِسهِني أَنف لْنا فَعيمف كُملَيع احنج   
حىت يكون ذلك منسوخاً باألربعـة   أن هذه اآلية مل تدل على وجوب االعتداد سنةيدل على فهذا القول 

بالزوجات أن ميكن من السكىن يف بيوت أزواجهن بعد  الوصيةأشهر وعشرا، وإمنا دلت على أن ذلك من باب 
يوصيكم اهللا ـن وصـية   : أي وصيةً ألزواجِهِم  :جاء يف اآلية وهلذا ،حوال كامال إن اخترن ذلكوفام 
  )١٢:النساء(وصيةً من اللَّه  :وقال ،)١١:النساء(يوصيكُم اللَّه في أَوالدكُم  :كقوله

واخترن اخلروج واالنتقال مـن ذلـك    فأما إذا انقضت عدن باألربعة األشهر والعشر أو بوضع احلمل،
  فَإِنْ خرجن فَال جناح علَيكُم في ما فَعلْن في أَنفُِسهِن من معروف  :املرتل فإن ال مينعن من ذلك لقوله

 )٢٥٦من اآلية: البقرة)( ال إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي :فقد ذكر املفسرون أن قوله: قلت
يـدينونَ   قَاتلُوا الَّذين ال يؤمنونَ بِاللَّه وال بِالْيومِ الْآخرِ وال يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه وال :منسوخ بقوله

نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم قالْح ينونَ دراغص مهو د٢٩:التوبة) (ي(  
  .إحدى اآليتني متنع اإلكراه ىف الدين، واألخرى تأمر بالقتال واإلكراه ىف الدينف ..وهو واضح

أال تـرى الفـرق بـني اآليـتني      ..إن هذا حتريف ملعاين القرآن السامية ..لقد أخطأوا خطأ شنيعا: قال
ميكن أن يكره أحـد علـى    ليس هناك ما يبطله، فالسلوك دائم  ينِ ال إِكْراه في الد :إن قوله ..؟واضحا
   ..الدين

فقد كان اليهود قد نقضوا العهود الىت . سبب نزول خاص الهأما اآلية الثانية، واليت زعموا أا الناسخة، ف
نة، وأصبح وجودهم وتآمروا مع أعداء املسلمني للقضاء على الدولة اإلسالمية ىف املدي ،ها معهم املسلمونوأبرم

 ،فأمر اهللا املسلمني بقتاهلم حىت يكفوا عن أذاهم باخلضوع لسلطان الدولـة  ،فيها خطراً على أمنها واستقرارها
  .ويعطوا اجلزية ىف غري استعالء

ولو كان األمر كذلك ما جعـل اهللا إعطـاءهم    ،إن هذه اآلية مل تأمر بقتال اليهود إلدخاهلم ىف اإلسالم
حىت يسلموا أو يقتلوا  ،والستمر األمر بقتاهلم سواء أعطوا اجلزية أم مل يعطوها ،ىف الكف عن قتاهلماجلزية سبباً 

  .وهذا غري مراد ومل يثبت ىف تاريخ اإلسالم أنه قاتل غري املسلمني إلجبارهم على اعتناق اإلسالم
وكفل هلـم   ،ملدينة على عقائدهميعلمون جيداً أن اإلسالم أقر اليهود بعد اهلجرة إىل ا ةومثريو هذه الشبه
  .وأظهروا خبث نيام قاتلهم املسلمون وأجلوهم عن املدينة ،فلما نقضوا العهود ،حرية ممارسة شعائرهم

وكانوا يعيشون ىف شبه اجلزيـرة   ،ويعلمون كذلك أن النىب عقد صلحاً سلْميا مع نصارى تغلب وجنران
  .فل هلم حريام االجتماعية والدينيةمث أقرهم عقائدهم النصرانية وك ،العربية

وأنه مل  ،ورحابة صدره ،هذه الوقائع كلها تعلن عن مساحة اإلسالم. وفعل ذلك مع بعض نصارى الشام

                                                
  .البخاري) ١(
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  ؟١فكيف ساغ هلؤالء اخلصوم أن يفتروا على اإلسالم ما هو برئ منه ..يضق مبخالفيه ىف الدين واالعتقاد
عنِ الْخمرِ والْميِسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِري ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَكْبر  يسأَلونك :فما تقول يف قوله: قلت

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنما الْخمر والْميِسر والْأَنصـاب والْـأَزالم    :مع قوله )٢١٩من اآلية: البقرة)(من نفْعهِما 
م سونَرِجحفْلت لَّكُملَع وهنِبتفَاج طَانيلِ الشمع أليست الثانية ناسخة لألوىل؟ ..)٩٠:املائدة) (ن  
فيهِما إِثْـم كَـبِري    :فقد جاء ىف اآلية األوىل ،بل إن ىف اآلية الثانية توكيداً ملا ىف اآلية األوىل ..ال: قال

رِجس مـن   ، أما الثانية، فقد أكدت هذا املعىن، فبينت أن اخلمر كْبر من نفْعهِما ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَ
 وهنِبتفَاج طَانيلِ الشمع   

  واملنافع اليت ذكرت يف اآلية األوىل؟: قلت
رب مـن  مث ذكر أن نسبة الضرر أك ..أن للخمر منافع، ولكنه ذكر أن فيها أضرارا القرآنلقد ذكر : قال

وهلـذا توقـف    ..والعاقل هو من ال يقبل على ما فيه مضرة، فكيف مبن غلبت مضرته منفعته؟ ..نسبة املنفعة
  .العقالء عن تناول اخلمر من اآلية األوىل، واحتاج غريهم إىل ذلك البيان الشايف الذي نزلت به اآلية الثانية

***  
ال تتجاوز السورة الواحدة من ا إال صفحات قليلة، مث سلمين الكراسة، ففتحتها فلم أجد فيه ..قال هذا 

  .سور القرآن
  أهذا فقط ما أبقيت من الكتاب املقدس؟: قلت
لقد رأيت الكثري من الناس يسـتغل احلجـم    ..ال ينبغي أن نغفل حبجم الكتاب املقدس عن حقائقه: قال

اما ما يفعله احملامون الذين يبحثون هو يفعل مت ..الضخم للكتاب املقدس ليتالعب بالدين وباألخالق كما يشاء
  .ليضربوا بعضها ببعضالطويلة العريضة، يف القوانني 

  .ولذلك رأيت أن هذه الكراسة تكفي عن كثري من اللغو الذي ميتأل به كتابنا املقدس
فأذنت له، وقد شعرت بأن أشعة كثرية من مشس حممد تطل  ..قال ذلك، مث استأذن يف االنصراف بأدب

  .يوشك أن حتتضنهعليه، و
  .ليقربين من حممد ومن مشس حممد عض البصيص من النور يرتل على قليبورأيت يف نفس الوقت ب

مددت يدي إىل حمفظيت ألستخرج بعض ما أحتاجه منها، فامتدت يدي إىل الورقـة الـيت سـلمها يل    
   ..صاحبك، فعدت أقرأ فيها

لمات املقدسة مل يتحقق به أي كتاب يف الدنيا غري من أسوار الك الثالثلقد أيقنت حينها أن هذا السور 
  .القرآن الكرمي

  
  
  

                                                
  .شبهات املشككني: انظر) ١(
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  رابعا ـ احلقيقة
بعض العقود اليت أجرا مطبعة الكنيسـة مـع    عندهكلفين أخي بالسري إىل موثق لنوثق  ..يف اليوم الرابع

  .بعض املتعاملني
أن يطلبها مين، فأنا أعلم مدى احلـزم   سرت إليه، وقد محلت معي مجيع الوثائق اليت رأيت أنه من احملتمل

  .الذي يتحلى به هؤالء
كان من الطبيعي أن خيتار أخي موثقا مسيحيا، بل موثقا له عالقة طيبة بالكنيسة، ولكين مع ذلك سرت، 
ويف نفسي بعض األمل، ألين ال أحب االشتغال بشؤون اإلدارة، وما يرتبط ا، باإلضـافة إىل أين اسـتلذذت   

  .وارية يف األيام السابقة، فرغبت نفسي عن غريهاجلسايت احل
آلـة   دخلت إىل املوثق، فوجدت مكتبه العريض مملوءا بنسخ خمتلفة للكتاب املقدس، وهو حيمل يف يـده 

  .حاسبة، وأمامه أوراق مبعثرة، منها ما هو على مكتبه، ومنها ما هو على األرض
ال هؤالء، فوددت أن أسأله عن سر هذه النسـخ  تعجبت من هذا السلوك الغريب الذي مل أعهده يف أمث

لكين مل أره يعريين أي اهتمام، بل رأيته منصرفا وسر األوراق املبعثرة، من الكتاب املقدس، وسر مقارناته بينها، 
  .كلية إىل مقارناته، وكأنه مل يشعر بدخويل عليه
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  احلسابـ  ١
ولسـت أدري هـل    ..ت من تكرار احلسابلقد ملل ..احسب أنت: فجأة، أعطاين اآللة احلاسبة، وقال

  أم هذه النسخ هي املخطئة؟ ..اآللة هي املخطئة
. لجرشونَ عشريةُ اللِّبنِيني وعشريةُ الشـمعيني  (:أمسكت باآللة، فراح يقرأ دون أن ينتظر مين أي إجابة

نيونِيشاجلَر رائشع يه هذه .نونَ مودداملَع ةُ آالفعبس مهنونَ موددداً املَعاعرٍ فَصهنِ شنِ ابكُلِّ ذَكَرٍ م ددبِع مه
ئَةم سمخ٢٢-٣/٢١عدد ال( ) و(..   

  .٧٥٠٠اكتب  ..فرداً ٧٥٠٠عدد اجلرشون من ابن شهر فصاعداً : التفت إيل، وقال
اميني وعشريةُ اليِصهارِيني وعشـريةُ احلَبـرونِيني وعشـريةُ    ولقَهات عشريةُ العمر (:كتبتها، مث راح يقرأ

نيييليئزالع .نيارِسح ئَةم تسو ةُ آالفانِيداً ثَماعرٍ فَصهنِ شنِ ابكُلِّ ذَكَرٍ م ددبِع نيياتالقَه رائشع هذةَ هاسرح 
  )٢٨-٣/٢٧ :دعدال( ) القُدس

  .٨٦٠٠أضف إىل العدد السابق  ..٨٦٠٠عدد بىن قهات أليعازر : التفت إيل، وقال
واملَعـدودونَ  . هذه هي عشائر مرارِي. ولمرارِي عشريةُ املَحليني وعشريةُ املُوشيني (:أضفتها، مث راح يقرأ
  )٣٤-٣/٣٣ :عددال( )ابنِ شهرٍ فَصاعداً ستةُ آالف ومئَتانمنهم بِعدد كُلِّ ذَكَرٍ منِ 
  .٦٢٠٠أضف إىل ما سبق  ..٦٢٠٠عدد مرارى  :التفت إيل، وقال
  كم جتده؟ ..احسب اآلن اموع: أضفتها، فقال

  .٢٢ ٣٠٠ تساوي ٦٢٠٠+  ٨٦٠٠+  ٧٥٠٠: حسبت، فقلت
جميع املَعدودين من الالوِيني الذين عدهم  (:راح يقرأ ..امسع ..ولكن الكتاب املقدس يقول غري هذا: قال

 :العـدد () موسى وهارونُ حسب قَولِ الرب بِعشائرِهم كُلُّ ذَكَرٍ منِ ابنِ شهرٍ فَصاعداً اثْنان وعشرونَ أَلفـاً 
٣/٣٩(  

  ؟ !..ة من بين الويئاأين ذهب الثالمث ..أين الثالمثائة من بين الوي
هل الرب الذي خلق كل : راح يكرر ذلك، ويضع يده على رأسه، وكأنه مسؤول عن ضياعهم، مث قال
إن هذا الـنص يكـاد    ..هذا الكون املؤسس على حساب دقيق ال يعرف كيف حيل مسألة مجع ذه البساطة

  .جينين
قد نقبل  ..ال بأس: العصري كان جبانبه، وقاللكنه متاسك قليال، مث شرب قليال من  ..مل أجد ما أقول له

  .لكنه ليس اخلطأ الوحيد ..هذا اخلطأ
حنن اآلن نتعامل  ..إياك أن تكتب غريه ..اكتب كل ما أمليه عليك، وال تكتب غريه: أعطاين ورقة، وقال

  .ال مع عقود البشر ،مع الكتاب املقدس
لكين مل أظهر أي ضيق، فقد كان سلوكه العلمي و ..أمسكت بالورقة، وأنا حمتار يف تصرفات هذا الرجل

  .يتناسب مع ما جبلت عليه من اهتمام بالتحقيق والتوثيق، وبغض للتقليد واإلذعان
ة، بوما لَبِثَ اآلراميون أَن اندحروا أَمام اِإلسرائيليني، فَقَتلَت قُوات داود رِجالَ سبعِ مئَة مركَ (:راح يقرأ
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  )١٨/ ١٠ :صموئيل الثاين( )وأُصيب شوبك رئيس الْجيشِ ومات هناك. وأَربعني أَلْف فَارِسٍ
   ..اكتب: التفت إيل، وقال

  ؟ما أكتب: قلت
 سبع مئـة مركبـة   نيأن جيش داوود قتل من اآلراميلقد ذكر  ..من فقرة صموئيل الثاينما مسعته : قال

  .كما قتل شوبك رئيس اجليش وأربعني ألف فارس
  هل كتبته؟: كتبت العدد الذي طلبه مين، مث قال

   ..أجل: قلت
وقتل داود  سبعة  آالف مـن   (:حول نفس املوضوع )١٨عدد ١٩األيام األول  (امسع ما ورد يف : قال

   ) كما قََتل شوبك  رئيس  اجليش، وأربعني  ألفا من املشاة، قادة املركبات
   ..اكتب: الالتفت إيل، وق

  ؟ما أكتب: قلت
أن جيش داوود قتل يف نفس املعركة مع فقد ذكر  ..) ١٨عدد ١٩(من فقرة األيام األول ما مسعته : قال

  .اآلراميني سبعة آالف من قادة املركبات وأربعني ألف من املشاة وأيضاً قتل شوبك رئيس اجليش
  هل كتبته؟: كتبت العدد الذي طلبه مين، مث قال

   ..لأج: قلت
  هل مها متفقان يف كل ما ذكراه؟: قال

  .يف موت شوبك رئيس اجليشلكنهما متفقان  ..ال: مل أجد إال أن أقول
  .أريد سائر األعداد ..وهذا ما يؤكد أن احلادثة واحدة ..أعلم ذلك: قال

 ،ل سـبعمائة في األوىل رجافالفرق بني الفقرتني كبري يف عدد املقتولني من احملاربني على املركبات : قلت
  .أم من الفرسان ،األربعني ألفاً املقتولني من املشاةكون ختلف النصان يف او ..ويف الثانية سبعة آالف

  ٤٠.٠٠٠ هـل هـم   و، ؟ ٧٠٠٠مركبة أم  ٧٠٠لطاملا احترت هل احلقيقة هي : أمسك برأسه وقال
  ؟ من املشاةهم فارس أم 

  مامك له؟وما اهت ..وما الذي حيريك يف هذا: ابتسمت، وقلت
أنـا   ..كيف تقول هذا: مل أدر أنه سيغضب ذلك الغضب الذي أبداه يل، لقد امحر وجهه، وراح يصيح

بـل وال   ..اطا واحداريومع ذلك ال أضيع ق ..أوثق أحيانا املتر واملترين والدرهم والدرمهني ..جمرد موثق بسيط
  ؟ !كيف يقع يف مثل هذه األخطاء ..كالم اهللا األزيل الوحيد ..فكيف بالكتاب املقدس ..حبة واحدة

ال  ..وخذ ورقة جديدة، واكتب ما سأمليه عليـك  ..ارم تلك الورقة: صمت، فتمالك نفسه قليال، وقال
  .تكتب إال ما أمليه عليك

راجِـلٍ،  وأَسر من جيشه أَلْفاً وسبع مئَة فَارِسٍ وعشرِين أَلْـف   (:.)٤/ ٨ :صموئيل الثاين(راح يقرأ من 
ةكَبرم ئَةاِء مثْنتبِاس اتكَبرولِ الْميكُلَّ خ داود قَبرعو (   
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 ..أي من املشاة، راجل)  ٢٠.٠٠٠( فارس و )  ١٧٠٠( الذين أسرهم داوود اكتب : التفت إيل، وقال
  .اكتب هذا أيضا ..٤/ ٨ :عبارة صموئيل الثاينهذا حسب 

واستولَى داود علَى أَلْف مركَبـة مـن    (:)٤/ ١٨ :األيام األول(يقرأ من كتبت ما طلب مين، مث راح 
اتكَبرلِ الْميكُلَّ خ داود قَبرعاجِلٍ، ور أَلْف رِينشعفَارِسٍ و ةَ آالفعبس رأَسو ،هاتكَبرم (   

)  ٧٠٠٠( هم ـ  ٤عدد ١٨األيام األول نص ـ حسب   الذين أسرهم داووداكتب : التفت إيل، وقال
  .فارس

  ؟فرق بني النصني هل هنا: فقال ..كتبت ما أمرين
ستوىل عليها ااأللف مركبة اليت  مل يذكر نص صموائيل الثاين زيادة على أن  ..وهو واضح ..أجل: قلت

نما األيام األول مل يستثن بي ،ستثين نص صموائيل الثاين مئة مركبة من املركباتوا ..داود كما يف األيام األول
  .من املركبات يئاش

فلم مل يصـححوها   ..أمل تكن النسخ بينهم؟ ..ملاذا كل هذا؟: نظر إيل، وكأنه يتهمين بالتحريف، وقال
  ماذا عساي أقول ملن يضحك علي من موثقي املسلمني؟ ..كما صححوا غريها

  أهلم إرث من غنائم داود؟ ..؟وما عالقة املسلمني ذا: قلت
 ..وحاولت أن أعثر على خطأ واحد، فلم أجد ..لقد شرحت كتام كما شرحت الكتاب املقدس: قال

وأنـا   ..وهي ال تزال مرصدة ..فلم يأخذ جائزيت أحد ..بل وضعت جائزة قيمة ملن يكتشف يل خطأ واحدا
   ..فلن جيد أحد أي ختلف لذلك الكالم العظيم ..أعلم أين سأموت وأتركها

ال يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه وال من خلْفه تنزِيلٌ من  :يف وصف كتابه، وهو يتحدى الكل لقد قال رم
يدميمٍ حكح)٤٢:فصلت (  

   ..سأحرقها بعد أن خترج ..ارم تلك الورقة: سكت قليال، مث قال بقوة
  مل؟: قلت
  .عاقل من قومي وقومكألا ستحرق الكتاب املقدس لو وقعت يف يد : قال

 ..وال تكتب إال ما أطلبه منك ..خرىأوسنجري مقارنة  ..خذ هذه الورقة اجلديدة: أعطاين ورقة، وقال
  .ال تفعل مثلما فعل الكتبة الكذبة

يوشـيب  : وهذه أَسماُء رِجالِ داود اَألبطَالِ (:.)٨/ ٢٣:صموئيل الثاين(أمسكت الورقة، وراح يقرأ من 
ةًبداحةً وفْعد ملَهقَتو ئَةانِي مثَم هحمبِر ماجه ،الثَّالَثَة دكَانَ قَائو ،ونِيكَمحثُ التبش(     

ن واكتب بأ ..)يوشيب بشبث التحكموين(سم أحد رجال داود األبطال هو ا: اكتب: التفت إيل، وقال 
هذا كله  ..دفعة واحدة فضالً عن أنه كان قائد األبطال الثالثة فقتلهم ،رجل ٨٠٠هذا الرجل قد هاجم برحمه 

  .صموائيل الثاينحبسب 
يشـبعام بـن   : وهؤالَِء هم أَبطَالُ داود (:)١١/ ١١ :األيام األول( كتبت ما أمرين به، مث راح يقرأ من

هحمبِر ماجه ،طَالِ الثَّالَثَةاَألب يسئونِي، ركْمةً حداحةً وفْعد ملَهقَتو ئَةثَالَثَ م (   
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رجل فقتلـهم   ٣٠٠وقد هاجم برحمه  ،نفس الرجل إمسه يشبعام بن حكموين: اكتب: التفت إيل، وقال
  .نفهمه من فقرة أخبار األيام األولهذا ما  ..دفعة واحدة فضالً عن أنه كان قائد األبطال الثالثة

  هناك فرق بني النصني؟هل : كتبت ما أمرين به، فقال
(  ذكـر في صموائيل ف ..واختالف يف عدد الذين قتلهم ..فهناك اختالف يف اسم الرجل ..أجل: قلت

  .رجل)  ٥٠٠( فهناك فرق بني العددين مقداره )  ٣٠٠(  ذكرويف األخبار )  ٨٠٠
مثامنائة وهل هم  ..؟ يشبعام هو يوشيب أَم هل هو  ..؟ولكن ما الصحيح ..وهو فرق كبري ..أجل: قال

  ؟ أم ثالمثائة 
 ،هاجم برحمه هذا العدد من النـاس واحدا  أن رجالوفوق ذلك كله هل يعقل : أمسك رأسه بيده، وقال

  ؟ !فقتلهم دفعة واحدة
يقذف هذا البطل اهلمـام  ينتظرون أن قف كل هؤالء يف صف واحد منضبط متاماً هل و: ضحك، وقال

مث أي رمـح يطيـق أن    ..فيقتل اجلميع دفعة واحدة ،الصف من أوله إىل آخره بقوة عظيمة ليخترق هذا هبرحم
  ؟ !يفعل هذا

إن توثيق عقود اللصوص واـرمني   ..ملاذا أكلف نفسي بتوثيق مثل هذا الكتاب: سكت قليال، مث قال
  .إن ارمني أكرب عقوال من أن يقعوا يف مثل هذه احلماقات ..أسهل من توثيق مثل هذه النصوص

إا ستحرق علينا املكتب لـو   ..ارم تلك الورقة بسرعة: نظر إيل بعبوس، وكأين شريك يف اجلرمية، وقال
  .بقيت

 ..اكتب ما أمليه عليك: أعطاين ورقة أخرى، وقال ..األرض اململوءة باألوراق املمزقة علىرميت الورقة 
  .وال تكتب إال ما أمليه عليك

لف كر حنطـة طعامـا لبيتـه    أعطى سليمان حريام عشرين أو (:)١١/ ٥ :ملوك األول(راح يقرأ من 
   ) هكذا كان سليمان يعطي حريام سنة فسنة .وعشرين كر زيت رض
   .أعطى سليمان حلريام ملك صور مقابل االخشاباكتب ما : التفت إيل، وقال

 اخلشب عشرين عطي للقطّاعني القاطعنيأوهانذا  (:)١٠/ ٢:أخبار الثاىن(كتبت ما ذكره، فراح يقرأ من 
   )لف بث زيت أوعشرين  ،لف بث مخرأوعشرين  ،وعشرين الف كر شعري ،لف كر من احلنطة طعاما لعبيدكأ

   .أعطى سليمان حلريام ملك صور مقابل االخشاباكتب ما : التفت إيل، وقال
  أهناك فرق بينهما؟: فقال، وقد بدا عليه التعب ..كتبت
  .فروق كبرية ..أجل: قلت

  .واكتب ما أمليه عليك ..وخذ ورقة أخرى ..ارم الورقة إذن: ت ضعيفقال بصو
كان يهوياكني ابن مثاين سنني حني ملك وملك ثالثـة اشـهر    (:)٩ / ٣٦ :أخبار الثاىن(را ح يقرأ من 

   ) وعمل الشر يف عيين الرب.وعشرة أيام يف أورشليم
  .ذا السفرحسب ه عمر يهوياكني حينما أصبح ملكااكتب : التفت إيل، وقال
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كان يهوياكني ابن مثاين عشرة سـنة حـني    ():٢٤/٨ :ملوك الثاىن(كتبت ما طلب مين، فراح يقرأ من 
   ) واسم أمه حنوشتا بنت الناثان من أورشليم .ملك وملك ثالثة اشهر يف أورشليم

  .حسب هذا السفر عمر يهوياكني حينما أصبح ملكااكتب : التفت إيل، وقال
  هل جتد من فرق بينهما؟: قال بصوت ضعيفكتبت ما طلب مين، ف

أن عمر يهوياكني حينما توىل احلكـم هـو مثـاين    ) ٩عدد  ٣٦خبار األيام الثاين أ(ففي  ..أجل: قلت
وأنه كفر يف خالل مدة حكمـه هـذه أو   ) يوم  ١٠٠( وأن مدة ملكه هو ثالثة أشهر وعشرة أيام ، سنوات

  .عصى الرب وأن حكمه كان يف أورشليم
أن عمر يهوياكني حينما توىل احلكم أو امللك هو مثـاين  )  ٨عدد  ٢٤امللوك الثاين (مه من فقرة وما نفه
  .وأن إسم أمه حنوشتا بنت ناثان وأا من أورشليم) يوم  ٩٠( وأن مدة ملكه هو ثالثة أشهر فقط ، عشرة سنة
  هناك فرق واضح إذن بينهما؟: قال

  .دخل يف ترجيح أحد السفرينفامسح يل أن أت، ولكن مع ذلك ..أجل: قلت
 ..إذن سأظفر باحلقيقة اليت عشت عمري تائها يف البحث عنـها : وقال، نظر إيل باهتمام، وأمسك ورقة

  أي السفرين حمق فيما ذهب؟
وسىب يهوياكني اىل بابل وام امللك  (): ١٥عدد  ٢٤امللوك الثاين (، لقد ورد يف الثانية أكثر معقولية: قلت

امللـك  يدل على أن هلـذا  النص فهذا  ..) يانه واقوياء االرض سباهم من اورشليم اىل بابلونساء امللك وخص
  .١وعنده نساء زوجات وسراري ،رجل عمره مثاين سنواتهناك أن يكون عقال ومن املمتنع  ..نساء

أال تعلم أن يف  ..؟عقلك، أم العقل الذي صاغ الكتاب املقدس ..؟عن أي عقل تتحدث: ضحك، وقال
  ؟جرد أن فطمت حبلت وولدتمبطفلة اب املقدس الكت

  ؟لورحامة بنت هوشع اليت أجنبها من زوجة زانية حينما أمره الرب أن يتزوج زانيةأال تعرف 
  .لقد ورد ذكرها يف الكتاب املقدس ..بلى أعرفها: قلت
بعـد أن   وال أدري كيف حتبـل  ..بناًامبجرد أن فُطمت حبلت وولدت  ..لورحامة ..البنته هذف: قال

   ) مث فطمت لورحامة وحبلت فولدت ابنا ():٨/ ١ :هوشع(جاء يف لقد  ..ومن هو زوجها؟ ..تفطم
أعطاين ورقة أخرى بيضاء،  ..إذا تكلمت يف املرة القادمة فتكلم كالما معقوال: رمى الورقة من يده، وقال

  .عليكوال تكتب إال ما أمليه  ..ارم تلك اليت يف يدك، وخذ هذه الورقة: وقال
هو . لَن يمكُثَ روحي مجاهداً في اِإلنسان إِلَى اَألبد (:فَقَالَ الرب (:)٣عدد ٦تكوين   (راح يقرأ من 

  ) بشرِي زائغٌ، لذَلك لَن تطُولَ أَيامه أَكْثَر من مئَة وعشرِين سنةً فَقَطْ

                                                
( قامو س الكتاب املقدس نفسه بالوقوع يف هذا اخلطأ فلقد جاء يف قاموس الكتاب حتـت ترمجـة إسـم     لقد اعترف )١(

 ٥٩٧سنة تبوأ العرش . وهو ابن يهوياقيم ملك يهوذا وخليفته ،)يهوه يثبت(اسم عربي معناه : يهوياكني: هكذا نصاً) يهوياكني 
ولكن األرجح أن . ٩عدد ٣٦سنني كما جاء يف  أخبار الثاىن  ٨سنة، وابن  ١٨ابن  )٨: ٢٤مل  ٢(وكان، كما جاء يف . م.ق

  .رواية سفر امللوك الثاين يف الرواية الصحيحة
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هذا هو قرار الرب حسب  ..سنة ١٢٠ي أن يتجاوز عمر بشر أكثر من ال ينبغ :اكتب: التفت إيل، وقال
  .)٣عدد ٦تكوين   (

  ثُم مات ولَه من الْعمرِ تسع مئَة وخمسونَ سنةًمن  (:)٢٩عدد ٩تكوين  (كتبت ما طلبه مين، فراح يقرأ 
  .اكتبه ..هذا عمر نوح: وقال )

: ، وقال) وكَانت أَيام تارح مئَتينِ وخمس سنِني (:)٣٢ /١١:تكوين(كتبت ما طلبه مين، فراح يقرأ من 
  سنة؟ ٢٠٥اكتبه إنه  ..تارح هذا عمر

وعاش رعو بعد ما ولَد سروج مئَتينِ وسبع سنِني  (:)١١/٢١:تكوين(كتبت ما طلبه مين، فراح يقرأ من 
اتنبو نِنيب لَدوسنة؟ ٢٠٧عاش رعو أكثر من :  ، وقال) و  

وعاش سروج بعد ما ولَد ناحور مئَتي سنة وولَد  (:)١١/٢٣:تكوين(كتبت ما طلبه مين، فراح يقرأ من 
اتنبو نِنيسنة ٢٠٠عاش سروج أكثر من : ، وقال) ب.  

ارنة بني هذه النصوص وما ورد يف الـنص  فلنكتف باملق ..لدي نصوص كثرية: كتبت ما طلبه مين، فقال
الروح لن تبقى يف اإلنسان أكثـر  والذي قرر فيه الرب أن  ..)٣عدد ٦تكوين   (يف النص الذي ورد  ..األول

   ؟كثر من مائة وعشرين سنةأفهل عاش أي إنسان  ..هذا قول الرب ..من مائة وعشرين سنة
  .كل من ذكرم عاشوا أكثر من هذا العدد: قلت
ولكن قومي مع  ..تناقض ذلك النصعندي العشرات من الفقرات يف الكتاب املقدس وغريهم كثري : لقا

  فما هو الصحيح؟ ..ليس حمرفاذلك يصرون على أنه 
أكرب  ١٢٠؟ أو هل ميكن أن تكون !..٩٥٠أكرب من  ١٢٠هل ميكن أن تكون : أمسك يده برأسه، وقال

  .فإن عقلي يكاد يطري من رأسي ..؟ أجيب!..٢٠٠ أكرب من ١٢٠؟ وهل ميكن أن تكون !..٢٠٥من 
ارم تلك الورقة، وخذ ورقة جديدة، وال تكتب إال ما أمليـه  : مل أجد ما أجيبه به، متالك نفسه، مث قال

  .عليك
كان اخزيا ابن  (:)٢٦ /٨  :ملوك الثاىن(راح يقرأ من  ..أمسكت ورقة جديدة، ورحت أخضع إلمالئه

   ) واسم أمه عثليا بنت عمري ملك إسرائيل .ك وملك سنة واحدة يف أورشليماثنتني وعشرين سنة حني مل
  .حسب هذا السفر عمر اخزيا حني ملك أورشليماكتب : التفت إيل، وقال

كان اخزيا ابن اثنتني وأربعني سـنة   (:)٢ /٢٢ :أخبار األيام الثاىن(كتبت ما طلب مين، فراح يقرأ من 
   ) ليم واسم أمه عثليا بنت عمريوملك سنة واحدة يف أورش ،حني ملك

  .حسب هذا السفر عمر اخزيا حني ملك أورشليماكتب : التفت إيل، وقال
  هل ترى من فرق بني النصني؟: كتبت ما طلب مين، فقال

  .فبني النصني إختالف مبقدار عشرين سنة ..أجل: قلت
رام على حسب ما يف سفر ألن أباه يهو ..األول هو الصحيحال شك أن النص لكن مع ذلك و :مث أضفت

   ..) ٢-١/ ٢٢و  ٢٠/ ٢١أخبار األيام الثاين (
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كان ابن اثنتني وثالثني سنة حني ملك وملك مثاين سنني يف اورشليم وذهب غري مأسوف عليـه   (:امسع
  )٢٠/ ٢١أخبار الثاىن ( ) ودفنوه يف مدينة داود ولكن ليس يف قبور امللوك

بنه األصغر عوضا عنه الن مجيع األولني قتلهم الغزاة الذين جـاءوا  وملك سكان أورشليم اخزيا ا (:وامسع
  )١ /٢٢ :أخبار األيام الثاىن( ) فملك اخزيا بن يهو رام ملك يهوذا.مع العرب إىل احمللّة

كان اخزيا ابن اثنتني وأربعني سنة حني ملك وملك سنة واحدة يف أورشليم واسم أمه عثليا بنت  (:وامسع
     )٢ /٢٢ :أليام الثاىنأخبار ا(  ) عمري

بيـه  أوتوىل أخزيا امللك بعـد مـوت   ، أن يهورام مات وهو ابن أربعني سنة فهذه النصوص تدل على 
وهو أمر ممتنع عند العقالء من  ،لزم أن يكون أخزيا أكرب من أبيه بسنتنيخطأ لفلو مل يكن النص الثاين  ،مباشرة
  .ات يف تفاسريهم بأن هذا اإلختالف وقع من غلط الكاتبوقد أقر آدم كالرك وهورن وهنري وإسك ..الناس

  ؟ !فكيف يكون هذا ..ولكن قومي وقومك يصرون على أن الكتاب خال من أي حتريف: قال
  .وخذ ورقة جديدة، وال تكتب إال ما أمليه عليك ..ارم تلك الورقة: سكت قليال، مث قال

مان أربعون ألف مذود خليل مركباته واثنا عشر وكان لسلي ():٢٦/ ٤ :سفر امللوك األول(راح يقرأ من 
   ) ألف فارس

  .كان لسليمان من مذود اخليلاكتب ما 
وكان لسـليمان أربعـة آالف    ():٢٥/ ٩ :سفر أخبار األيام الثاين(كتبت ما طلب مين، فراح يقرأ من 

   ) يممذود خيل ومركبات واثنا عشر ألف فارس فجعلها يف مدن املركبات ومع امللك يف أورشل
ومجع سليمان مركبات وفرسانا فكان له الـف   ():١٤/ ١ :سفر أخبار األيام الثاين(واكتبت ما ورد يف 

   ) واربع مئة مركبة واثنا عشر الف فارس فجعلها يف مدن املركبات ومع امللك يف اورشليم
  هل ترى من فرق بني هذه النصوص؟: كتبت ما أملى علي، فقال

وقد قـال   ..مذود يف النص األول)  ٣٦.٠٠٠( زيادة اختالف باألول والثاين بني النصني ف ..أجل: قلت
  .األحسن أن نعترف بوقوع التحريف يف العدد :املفسر آدم كالرك

  .أنا موثق أحبث عن تصحيح العقود ..ولكن أيهما الصحيح: قال
ان قد اكتشفَت أن إسطبالت سليمة تاريخ سوريعن دكتور فيليب حىت ىف كتابه لقد ذكر : صمت، فقال

ميكن أن تتسـع ألربعمائـة ومخسـني    وذكر أنه  ..حديثاً حيث كان يضع مركباته مرابط بصفوف مزدوجة
  .مجيعا احلفريات أثبتت كذب الكتابنيف ..حصاناً
  .واكتب ما أمليه عليك فقط ال تزد حرفا واحدا ..ارم تلك الورقة: قال ذلك، مث نظر إيل عابسا، وقال 

 يسع ألفي بث.غلظه شرب وشفته كعمل شفة كاس بزهر سوسن (:)٢٦ / ٧ :لوك األولم(راح يقرأ من 
(   

وغلظه شرب وشفته كعمل شفة كاس بزهـر   (:)٥ /٤ :أخبار الثاىن(كتبت ما طلب مين، فراح يقرأ من 
   ) يأخذ ويسع ثالثة اآلف بثّ.سوسن



 ٢٦٠

  هل هناك من فرق بينهما؟: نظر إيل، فقال
أن املقصود هـو الفـرق بـني    ذكروا جامعي تفسري هنري واسكات لكن و ..هو يف ألف ..أجل: قلت

  . اإلتساع وما ميكن أن حيتويه
وهي مـع  ، ومعناها حوض غسيل أو موضع اإلستحمام ) BATH( كلمة بث هي كلمة إجنليزية : قال
  مل يتم ترمجتها يف النسخ العربية؟وضوحها 

وستكون ترمجتها إن أعدنا ) بث ( ترمجة معىن كلمة ومن املستحيل أن تكون ترمجتها ذه الصيغة لو مت 
يأخذ ويسع ثالثة ، وغلظه شرب وشفته كعمل شفة كأس بزهر سوسن  :هكذا) بث ( ترمجة العبارة مع كلمة 

  .آالف حوض غسيل
ستحالة هنا لكونه ال ميكن القول بأنه يأخذ ويتسع ألن اللفظة منتهية عند يسع فاتساعه ثالثـة آالف  االو

  )يأخذ (فما الفائدة من اللفظة املضافة ، يل وكفى حوض غس
تضح التناقض بني النصني يف امللوك األول ويف أخبار األيام الثاين ومها كلمـة بكلمـة   احينما  ..أتدري

ضطر منقحوا ومترمجـوا اللغـة   ا ..ن وهنا ثالثة آالفاهناك ألف ..متشاتان إال أن الفرق هو بني العدد فقط
يف امللـوك  املراد فيكون  ،يف فقرة األخبار حىت يربروا التناقض بني النصني) ويأخذ ( ا كلمة العربية أن يضيفو

ولـن تنطلـي    ..ولكين خبري توثيق ..هؤالء هم عباقرة املزورين ..ولكن يف األخبار يأخذ ويتسع ،يتسع فقط
   ..احليلة علي

  .وخذ ورقة جديد ..ارم تلك الورقة: التفت إيل بغضب، وقال
فدفع يوآب مجلة عدد الشـعب إىل   ():٩/ ٢٤:سفر صموئيل الثاين(ا طلب مين، فراح يقرأ من فعلت م

  )ورجال يهوذا مخس مئة ألف رجل ،فكان إسرائيل مثان مئة ألف رجل ذي بأس مستل السيف ،امللك
  .حسب هذا السفر عدد املقاتلني يف إسرائيل ويهوذااكتب : التفت إيل، وقال

فدفع يوآب مجلة عـدد الشـعب إىل    ():٥/ ٢١:أخبار األيام األول(يقرأ من  كتبت ما طلب مين، فراح
داود فكان كل إسرائيل ألف ألف ومئة ألف رجل مستلي السيف ويهوذا أربع مئة وسبعني ألف رجل مستلي 

  )السيف 
  .حسب هذا السفر عدد املقاتلني يف إسرائيل ويهوذااكتب : التفت إيل، وقال 

  هل مها متفقان؟: لكتبت ما طلب مين، فقا
( ويف يهـوذا   ، )٨٠٠.٠٠٠( عدد املقاتلني حسب سفر صـموئيل الثـاين يف إسـرائيل     ..ال: قلت

( ويف يهـوذا   ، )  ١.١٠٠.٠٠٠(وعلى حسب أخبار األيام األول عـددهم يف إسـرائيل  ، )  ٥٠٠.٠٠٠
٤٧٠.٠٠٠  (  

  متشاة؟ األيست هذه أرقام :قال ـ ويف عينيه بعض الوجوم ـ
)  ٣٠٠.٠٠٠( بني النصني إختالف كبري يف عدد املقاتلني من إسرائيل مبقدار ثالث مئة الف  ..ال: قلت

  )٣٠.٠٠٠( ويف عدد املقاتلني من يهوذا مبقدار ثالثني ألف ، 



 ٢٦١

  فمن تراه يكون صحيحا منهما؟: قال
تواريخ وقع ألن كتب ال، اعترف آدم كالرك يف تفسريه بأن تعيني النص الصحيح منهما عسري لقد: قلت

ألن هذا األمر ال قـدرة  ، واألحسن التسليم بالتحريف ، وأن االجتهاد يف التطبيق عبث، فيها حتريفات كثرية
   .وألن الناقلني مل يكونوا ذوي إهلام، على إنكاره 

   ..ولكنهم ال يزالون يصرون على أن الكتاب املقدس خال من التحريف: قال
فمن جوز حتريف  ..إنه يهدم الكتاب املقدس ..رة كالم آدم كالرك؟أال تعلم خطو: سكت قليال، مث قال

   ؟نص جوز حتريف غريه
انسه كما تنسى ما ذكرنـا مـن    ..وال تعد لذكر آدم كالرك ..ارم تلك الورقة: نظر إيل بعبوس، وقال 
  .خذ ورقة بيضاء جديدة ..أخطاء

ىل مصر اخلارجة من إتت أعقوب اليت مجيع النفوس لي ():٢٧-٢٦ / ٤٦ :تكوين(أخذا، فراح يقرأ من 
وابنا يوسف اللـذان ولـدا لـه يف مصـر     . صلبه ما عدا نساء بين يعقوب مجيع النفوس ست وستون نفسا

، وهـو  )٥ / ١ :اخلروج(سفر وهكذا ورد يف  )ىل مصر سبعون إمجيع نفوس بيت يعقوب اليت جاءت .نفسان
  .أم سبعون ما يؤكد

حسـب هـذه    يعقوب إخوة يوسف وأهله حينما دخلوا إىل مصـر  بينعدد اكتب : التفت إيل، وقال
  .األسفار

باه يعقـوب ومجيـع   أرسل يوسف واستدعى أف ():١٤/ ٧ :أعمال(كتبت ما طلب مين، فراح يقرأ من 
   ) عشريته مخسة وسبعني نفسا

  هل هناك خالف بينهما؟: التفت إيل، وقال
  .يف مخسة أنفس ..أجل: قلت
  .وخذ ورقة جديدة ..ارم تلك الورقة ..هذا عدد قليل ..ال بأس ..نفس فقطمخسة أ ..ال بأس: قال

وابشاي ابن صروية ضرب من ادوم  ():١٣-١٨/١٢:أخبار األول(أخذت ورقة جديدة، فراح يقرأ من 
وجعل يف ادوم حمافظني فصار مجيع االدوميني عبيدا لداود وكان الـرب  )  ١٣. (يف وادي امللح مثانية عشر الفا

   ) داود حيثما توجهخيلص 
  .حسب هذا السفرمن الذي قتل مثانية عشر ألفاً يف وادي امللح اكتب : التفت إيل، وقال

ونصب داود تذكارا عند رجوعه  ():١٤-١٣/ ٨ :صموائيل الثاىن(كتبت ما طلب مين، فراح يقرأ من 
ع حمافظني يف ادوم كلها وكـان  وض.وجعل يف ادوم حمافظني. لفا من ارام يف وادي امللحأمن ضربه مثانية عشر 

   ) مجيع االدوميني عبيدا لداود وكان الرب خيلص داود حيثما توجه
  .حسب هذا السفرمن الذي قتل مثانية عشر ألفاً يف وادي امللح اكتب : التفت إيل، وقال

  هل هناك من فرق بينهما؟: كتبت ما طلب مين، فقال
أم أبشـاي بـن    ،داوودهل هو  شر ألفاً يف وادي امللحالذي قتل مثانية ع هناك خالف يف ..أجل: قلت



 ٢٦٢

  ؟صروية
  ؟ !فكيف أدري أنا ..الوحي ال يدريإذا كان الكتاب املقدس املؤيد ب ..ومن الذي يدريين أنا: قال

  .وخذ ورقة جديدة ..ارم الورقة: مث التفت إيل عابسا، وقال
وقال ارونة ملاذا جاء سيدي امللـك   (:)٢١/ ٢٤سفر صموائيل الثاين(فعلت ما طلب مين، فراح يقرأ من 

   ) فقال داود الشتري منك البيدر لكي ابين مذحبا للرب فتكف الضربة عن الشعب .اىل عبده
فقال امللك الرونة ال بل اشتري منك بثمن وال اصعد للـرب اهلـي    ():٢٤/ ٢٤:صموائيل الثاين(ويف 

   )قال من الفضةفاشترى داود البيدر والبقر خبمسني شا .حمرقات جمانية
  .شترى داوود البيدر من أرونةابكم اكتب : التفت إيل، وقال

فقال داود ألرنان اعطـين مكـان    ():٢٢ / ٢١:أخبار األيام األول(كتبت ما طلب مين، فراح يقرأ من 
   ) بفضة كاملة اعطين اياه فتكف الضربة عن الشعب.البيدر فابين فيه مذحبا للرب

   ) ودفع داود ألرنان عن املكان ذهبا وزنه ست مئة شاقل ():٢٥ / ٢١ :لأخبار األيام األو(ويف 
  هل كتبت كل ما طلبته منك؟: التفت إيل، وقال

   ..أجل: قلت
  هل هناك من فرق بينهما؟: قال

شترى من ارونه البيدر والبقر خبمسني شاقالً من ان داوود نرى أفي سفر صموائيل الثاين ف ..أجل: قلت
 يذكر أنـه  جند أنهاإلتفاق بينهم ومت البيع والشراء على هذا السعر لكن يف أخبار األيام األول الفضة وهكذا مت 

  .وكان وزن الذهب ستمئة شاقل ،شترى احلقل بالذهبا
  فأي النصني نصدق؟: قال

   ..ال أدري: قلت
  فمن يدري؟ ..والكتاب املقدس ال يدري ..أنت ال تدري: قال

  .ورقة جديدة وخذ ..ارم تلك الورقة: مث قال
ومن كل حي من كل ذي جسد   ():٢٠-١٩ / ٦ :سفر التكوين (فعلت ما طلب مين، فراح يقرأ من 

ن الطيور كاجناسـها ومـن البـهائم    م. نثىأتكون ذكرا و .اثنني من كلّ تدخل اىل الفلك الستبقائها معك
   ) ائهااثنني من كلّ تدخل اليك الستبق .كاجناسها ومن كل دبابات االرض كاجناسها

ومن البهائم الطاهرة والبهائم اليت ليست بطاهرة ومن الطيور وكل ما  ():٩-٨ / ٧ :سفر التكوين(ويف 
   ) كما امر اهللا نوحا.يدب على االرض  دخل اثنان اثنان اىل نوح اىل الفلك ذكرا وانثى

  .سب هذا السفرح يف السفينةبأخذها نوح أمر عدد الطري والبهائم اليت اكتب : التفت إيل، وقال
من مجيع البهائم الطاهرة تأخذ معـك   (): ٣-٢ / ٧ :سفر التكوين(كتبت ما طلب مين، فراح يقرأ من 

ومن طيور السماء ايضا سبعة سبعة . ومن البهائم اليت ليست بطاهرة اثنني ذكرا وانثى.سبعة سبعة ذكرا وانثى
   ) الستبقاء نسل على وجه كل االرض.ذكرا وانثى



 ٢٦٣

  .حسب هذا السفر يف السفينةبأخذها نوح أمر عدد الطري والبهائم اليت اكتب : وقال التفت إيل،
  هل هناك من فرق بني هذه النصوص؟: كتبت ما طلب مين، فقال

أن اهللا أمر نوحاً أن يأخذ معه يف السفينة مـن مجيـع البـهائم    يدالن على األول والثاين ف ..أجل: قلت
  .وأن نوحاً قد نفذ هذا األمر، ذكراً وأنثى  والطيور وحشرات األرض اثنني اثنني

أن اهللا أمر نوحاً أن يأخذ معه يف السفينة من مجيع البهائم الطاهرة فقط ومن على النص الثالث يدل بينما 
  .أما البهائم اليت ليست بطاهرة فيأخذ منها اثنني اثنني فقط، مجيع الطيور سبعة أزواج

ويف النص الثالث قيـد  ، واتفقا بذكر االثنني اثنني يف اجلميع، للسبعة فليس يف النصني األول والثاين ذكر
  .مناقض للنصني األول والثاينهو و، ونص على السبعة يف الطيور وباقي البهائم ، االثنني بالبهائم غري الطاهرة
  .وخذ ورقة جديدة ..ارم تلك الورقة: نظر إيل عابسا، وقال

واليت ورد  ..)٣٤-٢٩/ ٢٠ :إجنيل مىت(يف اليت وردت ة األعميني قصفعلت ما طلب مين، فراح يقرأ من 
فتحنن يسوع وملس أعينهما فللوقـت أبصـرت    ٣٠وفيما هم خارجون من أرحيا تبعه مجع كثري  ٢٩ (:فيها

   ) أعينهما فتبعاه
كورة وملا جاء إىل العرب إىل  ٢٨ (:واليت ورد فيها)  ٣٤-٢٨ / ٨ :إجنيل مىت(ووردت قصة انونني يف 

   )اجلرجسيني اسبتقبله جمنونان خارجان من القبور هائجان جداً
  .حسب هذا السفرعدد الذين شفاهم املسيح اكتب : التفت إيل، وقال

، والـيت  )٥٢-٤٦ / ١٠ :إجنيل مرقس(وردت يف حسبما قصة عينها كتبت ما طلب مين، فراح يقرأ ال
ن ارحيا مع تالميذه ومجع غفري كان بارتيماوس االعمـى  وفيما هو خارج م .وجاءوا اىل ارحيا. ٤٦ (:ورد فيها

فلما مسع انه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول يا يسوع ابن ) ٤٧. (ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي
   )فللوقت ابصر وتبع يسوع يف الطريق .اميانك قد شفاك.فقال له يسوع اذهب) ٥٢. (داود ارمحين

  .حسب هذا السفرد الذين شفاهم املسيح عداكتب : التفت إيل، وقال
  ٢٦ (:واليت ورد فيهـا )٣٩-٢٦ / ٨ :لوقا(حسبما ذكرها قصة انون كتبت ما طلب مين، فراح يقرأ 

وملا خرج اىل االرض استقبله رجل من املدينة كـان  ) ٢٧. (وساروا اىل كورة اجلدريني اليت هي مقابل اجلليل
فخرجت الشياطني من ) ٣٣. (يلبس ثوبا وال يقيم يف بيت بل يف القبورفيه شياطني منذ زمان طويل وكان ال 

   ) فاندفع القطيع من على اجلرف اىل البحرية واختنق.االنسان ودخلت يف اخلنازير
  هل هناك اختالف بني هذه النصوص؟: كتبت ما طلب مين، فقال

أمها جمنونان وأعميان على  املسيحختالف بني إجنيل مىت ولوقا يف عدد الذين شفاهم فهناك ا  ..أجل: قلت
  .أم جمنون واحد وأعمى واحد على حسب إجنيل لوقا ،حسب إجنيل مىت
  .ارم الورقة، وخذ ورقة جديدة: قال بغضب

لبنيامني بالع وبـاكر ويـديعئيل    ():٦ / ٧ :سفر اخبار األيام األول(فعلت ما طلب مين، فراح يقرأ من 
  )ثالثة 



 ٢٦٤

  .حسب هذا السفراء أوالد بنيامني وعددهم أمساكتب : التفت إيل، وقال
وبنيامني ولد بـالع بكـره    (): ٢-١ / ٨ :سفر اخبار األيام األول(كتبت ما طلب مين، فراح يقرأ من 

  )وأشبيل الثاين وأخرخ الثالث ونوحة الرابع ورافا اخلامس 
  .حسب هذا السفرأمساء أوالد بنيامني وعددهم اكتب : التفت إيل، وقال 

وبنو بنيامني بالع وباكر وأشبيل وجريا  ():٢١ / ٤٦ :سفر التكوين(طلب مين، فراح يقرأ من  فعلت ما
   )ونعمان وإحيي وروش ومفيم وحفيم وأرد 

  .حسب هذا السفرأمساء أوالد بنيامني وعددهم اكتب : التفت إيل، وقال
  هل هناك فرق بني هذه النصوص؟ ..انظر جيدا: كتبت ما طلب مين، فقال

فـاختلف   ..مخسـة : وعلى حسب النص الثاين، ثالثة : فأبناء بنيامني حسب النص األول ..جلأ: قلت
، عشـرة  : وهؤالء األبناء على حسب النص الثالـث ، تفقا يف اسم بالع فقطاو، النصان يف أمسائهم وعددهم

وإتفق مـع  ،  منهم واتفق مع النص األول يف إسم إثنني، فاختلف مع النصني السابقني يف األمساء والعدد أيضاً 
  .ومل تتفق النصوص الثالثة إال يف إسم بالع فقط، النص الثاين يف إسم إثنني منهم 

  .ارم الورقة، وخذ ورقة جديدة: قال بغضب
فأتى جاد اىل داود واخربه وقال  ():١٣ / ٢٤ :سفر صموائيل الثاين(فعلت ما طلب مين، فراح يقرأ من 

ضك ام رب ثالثة اشهر امام اعدائك وهم يتبعونك ام يكون ثالثة ايـام  له أتايت عليك سبع سين جوع يف ار
   ) فاآلن اعرف وانظر ماذا ارد جوابا على مرسلي .وبأ يف ارضك

  .اكتب هذه األعداد: التفت إيل، وقال
اما ثالث سنني جوع او ثالثة اشهر هالك  ():١٢ / ٢١ :سفر أخبار األيام األول(كتبتها، فراح يقرأ من 

مضايقيك وسيف اعدائك يدركك او ثالثة ايام يكون فيها سيف الرب ووبأ يف االرض ومالك الرب يعثو  امام
   ) فانظر اآلن ماذا ارد جوابا ملرسلي .يف كل ختوم اسرائيل

  .اكتب هذه األعداد حبسب هذا السفر: التفت إيل، وقال
  هل هناك فرق بينهما؟: كتبت ما طلب مين، فقال

جاد خري داوود أن خيتار بني سبع سنني جوع أو يهرب الثاين ينص على أن موئيل سفر صف ..أجل: قلت
بينما يفهم من سفر أخبار األيام األول أن جاد خري داود بني ثالث سنني وليس سبعة ، ثالثة أشهر أمام أعدائه

  .أو ثالثة أشهر هالك
  ؟ هل هم سبعة سنني جوع أم ثالثة سنني ..أخربين: نظر إيل بعبوس، وقال

  .وخذ ورقة جديدة ..ارم الورقة: صمت، فقال
حصى سليمان سبعني الـف  أو ():٢ / ٢ :سفر أخبار األيام الثاين(فراح يقرأ من  ..فعلت ما طلب مين

   ) رجل محال ومثانني الف رجل حنّات يف اجلبل ووكالء عليهم ثالثة آالف وست مئة
  .حبسب هذا السفرسخرة عدد الوكالء لسليمان على الاكتب : التفت إيل، وقال
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ما عدا رؤساء الـوكالء لسـليمان    ():١٦ / ٥ :سفر امللوك األول(كتبت ما طلب مين، فراح يقرأ من 
   ) الذين على العمل ثالثة آالف وثالث مئة املتسلطني على الشعب العاملني العمل

  .حبسب هذا السفرعدد الوكالء لسليمان على السخرة اكتب : التفت إيل، وقال
  هل هناك من فرق بينهما؟: ت ما طلب مين، فقالكتب

بينمـا  )  ٣٦٠٠( أن عدد الوكالء على عمال سليمان كان يذكر سفر أخبار األيام الثاين ف ..أجل: قلت
  .فبينهما فرق مقداره ثالمثائة، ) ٣٣٠٠( سفر امللوك األول أن عدد عمال سليمان كان يذكر 

  .رقة جديدةوخذ و ..ارم الورقة: تنفس الصعداء، وقال
سـفر  (ورد يف  ا، مث قارن بينها وبني م)٤٦و ٤٥اإلصحاحات  :حزقيال(فعلت ما طلب مين، فراح يقرأ 

الذبائح وأنواعها وأعدادها وكيفية تقدميها كثرية يف تالفات وقد ورد فيها اخ ..)٢٩و ٢٨اإلصحاحات  :العدد
قا كثرية بسبب هذه االختالفـات مـألت   وقد رميت أورا ..حسب األيام والشهور وما يقدم معها وأحكامها

  .علينا غرفة مكتبه أوراقا
هل تتصور أن يكون اهللا ـ مدبر السموات واألرض الذي يقوم كونه على أدق  : ما انتهينا منها حىت قال

أم أن أولئك الكتبة هم الذين عبثوا بصفاء  ..ال يعرف عمليات اجلمع والطرح ..حساب ـ ال يعرف احلساب 
  وقدسيته؟هذا الكتاب 

  .حنقق فيه ..فلننتقل إىل شيء آخر: سكت، فقال
فكان مجيع املعدودين من   (): ٤٧-٤٥/ ١:سفر العدد(أخذ نسخة من الكتاب املقدس، وراح يقرأ من 

كـان مجيـع   . بين اسرائيل حسب بيوت آبائهم من ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب يف اسرائيل
واما الالويون حسب سبط آبائهم فلم يعـدوا    ٤٧.الف ومخس مئة ومخسنيلف وثالثة آأاملعدودين ست مئة 

  )بينهم 
فارحتل بنو اسرائيل من رعمسيس اىل سكوت حنو ست مئة الف  (:) ٣٧: ١٢ :سفر اخلروج(مث قرأ من 

   ) والدماش من الرجال عدا األ
  .رحسب هذا السفعدد بين إسرائيل عند خروجهم من مصر اكتب : التفت إيل، وقال

  ما ترى يف هذه الفقرات؟: كتبت ما طلب مين، فقال
أن عدد الذين يصلحون حلمل السيف من بين إسرائيل وخيرجون للحرب من إبـن  هي تنص على : قلت

وأن مجيع اإلناث والشيوخ ومن هم من دون عشرين سنة من ، )  ٦٠٣٥٥٠( عشرين سنة فما فوق أكثر من 
مبا فيه من هم عشرين سنة وغريه أي سبط الالويني كامل مل يعد ضمن باقي األسباط ومن سبط الالويني كله 

  .هذا اإلحصاء
باقي مجيـع   زائد ٦٠٣٥٥٠فلو ضممنا مجيع املتروكني خارج هذا اإلحصاء مع من أحصاهم أي : قال

  فإىل كم يصل العدد؟ ..األسباط مع سبط الالويني كاملني
  .صف املليون على أقل تقديرال يقل بأي حال من األحوال عن مليونني ون: قلت
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  فهل تصدق هذا؟: قال
  كيف ال أصدق الكتاب املقدس؟: قلت
من املعلوم قطعاً أن عدد بين إسرائيل حينما دخلوا مصر كانوا سبعني  ..فلنعرض املسألة على العقل: قال

نفـوس بيـت   جميع ف ..وابنا يوسف اللذان ولدا له يف مصر نفسان ،)٢٧/ ٤٦ :سفر التكوين(نفساً كما يف 
  )٥/ ١ :سفر اخلروج(وكذلك يف   ،يعقوب اليت جاءت اىل مصر سبعون

عن القتل الـذي  الطرف ض ولنغ ..سنة ال أكثر ٢١٥أن مدة بقاء بين إسرائيل يف مصر هو وأنت تعلم 
فكيف يكون عـدد   ..) ١٦-٢٥/ ١ :اخلروج(كان جارياً على بين إسرائيل يف مصر وقتل أوالدهم كما يف 

   ونصف أو أكثر؟نيإىل مليون اسنة ال أكثر من سبعني نفس ٢١٥د تكاثر يف خالل السبعني ق
كـل بـين   على أنه كان يف ) ٢٢-٨/ ١ :سفر اخلروج(فإن الكتاب املقدس ينص يف  ،باإلضافة إىل هذا

فكيف تكفي هاتان أن تولدا كل هـذا الشـعب   ، والثانية فوعا  ،سم األوىل سافوراا ..فقطقابلتان إسرائيل 
  عظيم؟ال

  ؟ !أليس هذا غريبا ..؟!أليس هذا غريبا
فعلـى   ..اعدد بين إسرائيل قبل فترة التيه وبعـده نفس الغرابة جندها عند ذكر : مث قال ..بقي يردد ذلك

سنة فصاعداً  ٢٠فرداً من  ٤١ ٥٠٠أن أشري كانوا ىف بداية فترة التيه )  ٤٠ :١سفر العدد (سبيل املثال يذكر 
أى بزيـادة  ، سنة فصاعداً ٢٠فرداً من  ٥٣ ٤٠٠كانوا  ،سنة وهى املدة الفعلية ٣٨وهي يه وىف اية فترة الت

ىف  افـرد  ٥٣ ٤٠٠فهل من املمكن بعد أن مات جيل اخلروج كله أن يصل العدد إىل ، فرداً ١١ ٩٠٠قدرها 
  سنة؟ ٣٨

يف تضاعف عدد فك) ٥٩٢٠٠(مقدارها هناك من األسباط من حدثت فيه زيادة فإن  ..باإلضافة إىل هذا
، هى املدة الفعلية للتيه على الرغم من أن جيل اخلروج قد أماته الرب كله ىف الربيـة اليت سنة ) ٣٨(الذكور ىف 

وفي هؤالِء ملْ يكُن إِنسانٌ من الذين عـدهم موسـى وهـارونُ     ():٦٥-٦٤: ٢٦ :عددال(كما ورد يف سفر 
َألنَّ الرب قَال هلُم إِنهم يموتونَ في البرية فَلم يبق منهم إِنسانٌ ٦٥ي إِسرائيل في برية سيناَء الكَاهن حني عدا بنِ

   )إِال كَالب بن يفُنةَ ويشوع بن نونَ
وكان  ..أن يبىن فلكاً الرب نوحأمر القد  ..أبعاد سفينة نوحتعال لنتأمل ما ورد يف : سكت قليال، مث قال

تجعلُ الْفُلْك مساكن وتطْليه من داخلٍ ومن خارِجٍ . اصنع لنفِْسك فُلْكاً من خشبِ جفْرٍ (:هذا هو نص األمر
 ذراعاً عرضه وثَالَثـني ذراعـاً ارتفَاعـه    ثَالَثَ مئَة ذراعٍ يكُونُ طُولُ الْفُلْك وخمِسني: وهكَذَا تصنعه. بِالْقَارِ

  ) ١٦-١٤ /٦ :تكوين()
وأمره الرب أن يدخل السفينة نفسه وامرأته وبنيه ونساءهم، ومن كل حى يأخذ زوجني اثنني ذكراً وأنثى 

  )٢٢-١٩ /٦ :تكوين(كما يفإضافة إىل طعام هذه الكائنات 
ومن البهائم غري الطـاهرة   ،وطيور السماء سبعة أزواج ذكوراً وإناثاً مث أمره أن يأخذ من البهائم الطاهرة

  )٥-٢ /٧ :تكوين(به، كما يف ما أمره الرب ل عل نوح كففزوجني اثنني ذكراً وأنثى، 
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كل هؤالء البشر ا احلجم تكفى سفينة ذهل ميكن أن  ..وفكر معي جيدا ..ضع القلم: التفت إيل، وقال
  أو سبعة أشهر؟، إضافة إىل طعام يكفيهم عشرة أشهر ،ما يدب على األرضوكل  ،والبهائم والطيور

 :ملاذا مل يكتف الكتاب املقدس مبا اكتفى به القرآن حينما قال يف نفس املشهد التورايت: صمت، فقال 
وفَار التنور فَاسلُك فيها من كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ وأَهلَك فَأَوحينا إِلَيه أَن اصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا فَإِذَا جاَء أَمرنا 

  )٢٧:املؤمنون(إِلَّا من سبق علَيه الْقَولُ منهم وال تخاطبنِي في الَّذين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ
اه الكتبة يف التفاصيل اليت جعلتهم يقعون يف مل تته كما ت ..ولكنها مشلت كل شيء ..إن هذه آية واحدة

  .هذه األخطاء اليت ال تغتفر
  .١إن بعض قومي يذكرون أم وجدوا بعض األخطاء احلسابية يف القرآن: قلت

  ؟وخذ تلك اجلائزة ..أخربين ا ..أين: امتأل وجهه سرورا مشوبا ببعض احلزن، وقال
ات يرضعن أَوالدهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضـاعةَ  والْوالد :سورة البقرةلقد ورد يف : قلت

ووصينا الْأنسانَ بِوالديه حملَته أُمه وهناً علَى وهنٍ وفصـالُه   :وورد يف سورة لقمان )٢٣٣من اآلية: البقرة)(
كُراش نِ أَنيامي عف ريصالْم إِلَي كيدالولي و١٤:لقمان) (ل(  

  .مدة الرضاعة حولني: خذ ورقة واكتب: التفت إليه، وقلت
ووصينا الْأنسانَ بِوالديه إِحساناً حملَته أُمه كُرهاً ووضعته  :أخذ ورقة، وكتب ما طلبته منه، فرحت أقرأ

و لُهمحهاً وراً كُرهثَالثُونَ ش الُهص١٥من اآلية: االحقاف)(ف(  
  .مدة احلمل والرضاعة مجيعا ثالثون شهرا ..اكتب: التفت إليه، وقلت

  مث ماذا؟: كتب ما طلبته منه، وقال
  ما الفرق بينهما؟: قلت
فاألوىل تتحدث عن الرضاعة، والثانية تتحـدث عـن احلمـل مـع      ..ليس هناك من فرق بينهما: قال

  .واألصل يف املقارنة أن تكون بني متناظرين ..ضاعةالر
  خالفا ملا ورد يف سورة البقرة؟ قل من سنتنيأمن الواضح أن مدة الرضاعة أال ترى أنه : قلت
  .مل أفهم: قال

كم  ..ونضيف إليها مدة الرضاعة أربعة وعشرين شهرا، وهي مدة سنتني ..مدة احلمل تسعة أشهر: قلت
  اموع؟
  .اموع ثالثة وثالثون شهرا ..وعشرون يضاف إليها تسعة أشهرأربعة : قال

  .لقد ذكر القرآن أن جمموع محله وفصاله هو ثالثون شهرا ..أتريد خطأ فوق هذا: قلت
  أهناك آية تتحدث عن مدة احلمل يف القرآن؟ ..ولكن القرآن مل يذكر مدة احلمل: تأمل قليال، مث قال

  .فمدة احلمل معروفة للجميع ..وال حاجة إىل ذلك ..ال: قلت
                                                

العلمي يف القرآن ، موقع اإلعجاز األستاذ عبد الرحيم الشريف شبهة ادعاء وجود أخطاء حسابية يف القرآن الكرمي،: انظر)١(
  .والسنة
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  فكم ستكون مدة احلمل؟ ..لو اعتربنا ما قال القرآن: قال
  .ستكون املدة بذلك ستة أشهر: قلت، وأنا فرح من جماراته يل

  وهل ميكن أن يعيش اإلنسان لو ولد وله ستة أشهر؟: قال
  .ولعله ال ميكن أن يعيش ..لست أدري: قلت
) ٧٢(أسبوع أكثر من ) ٢٢(ينت الدراسات أنه نادراً ما يعيش مواليد ببل لقد  ..بل ميكن أن يعيش: قال

أسـبوع لـديهم   ) ٢٤(يف حني أن  مواليد %) ١٠(فاحتمال عيشهم يكون  اأسبوع) ٢٣(أما مواليد ، ساعة
ولكن ) خاصة الشلل الدماغي(منهم لديهم مشاكل عصبية %) ٣٥-٢٠(للعيش بال مشاكل و%) ٥٠(فرصة 

من األحياء يتعرضون ملشـاكل تسـتدعي   %)  ٣.٥ -٢(بينما ، تكون حالتهم خطرةمن املصابني %) ١٠(
  .١التدخل الطيب

  أفترى القرآن يشري إىل أقل مدة للحمل؟: قلت
ولكن القرآن ذكر أن مدة الرضاعة ليست هي احلولني بالضبط، فقد جاء  ..وقد ال يشري ..قد يشري: قال

ويف ذلك داللة على أن الرضاعة ميكن  ..)٢٣٣من اآلية: البقرة)(تم الرضاعةَ لمن أَراد أَنْ ي :بعد ذكر احلولني
  .أن ال حتتاج عامني كاملني

خبالف من ولد لستة أشهر، فقد حيتاج إىل إكمال الرضاعة عامني كاملني باعتباره حاجته لذلك، وبذلك 
  .يتوافق القرآن توافقا تاما مع ما يقوله الواقع والعلم

  أتعلم أن هذا االستدالل أنقذ امرأة من مة الزنا؟: يال، مث قالسكت قل
  كيف ذلك؟: قلت
امرأة من جهينة، فولدت له لتمام ستة أشهر، فـانطلق زوجهـا إىل     تزوجرجاليروي احملدثون أن : قال
ما التبس  وما يبكيك، فواهللا: فلما قامت لتلبس ثياا، بكت أختها فقالت. فذكر ذلك له، فبعث إليها ،عثمان

فلما أيتَ ا عثمان أمر برمجها، فبلغ . يب أحد من خلق اهللا تعاىل غريه قط، فيقضي اهللا سبحانه وتعاىل يفَّ ما شاء
أمـا تقـرأ   : فقال له علي ؟ولدت متاماً لستة أشهر، وهل يكون ذلك: قال ؟ما تصنع: ذلك علياً فأتاه فقال له

حـولَينِ   :وقـال ، وحملُه وفصالُه ثَلَاثُونَ شهراً :وجل يقول أما مسعت اهللا عز: قال. بلى: قال ؟القرآن
فواهللا مـا  : قال معمر.. واهللا ما فطنت ذا، علي باملرأة: فقال عثمان ،فلم جنده بقي إال ستة أشهر كَاملَينِ 

  .ابين واهللا، ال أشك فيه :فلما رآه أبوه قال. الغراب بالغراب، وال البيضة بالبيضة، بأشبه منه بأبيه
فاذهب إىل املستشفيات اليت تستقبل احلوامل، فستجد األمثلـة   ..إن كان بقي لديك بعض الشك يف هذا

  .٢الكثرية على ما ذكرت لك
                                                

 :انظر توثيق هذه املعلومات على الرابط التايل)١(
 http://www.cps.ca/francais/enonces/FN/fn ٠١-٩٤ .htm    

  ):أي ستة أشهر(على الرابط التايل حوار مع امرأة ولدت بعد محل دام أربعة وعشرين أسبوعاً )٢(
http://www.tresors.ca/halte-enfant-premature.htm   

  :والرابط التايل يبني تصويراً بالفيديو ملولود عمره ستة أشهر
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  .هناك شبهة أخرى تتعلق ذا يشيعها بعض قومنا: قلت
  .اذكرها وخذ جائزتك ..وما هي؟: قال

يوصيكُم اللَّه في أَولَـادكُم   :، فقد ورد فيها على سبيل املثالال شك أنك حتفظ آيات املواريث: قلت
و تإِنْ كَانو كرا تثُلُثَا م ننِ فَلَهيتاثْن قاًء فَونِس نِ فَإِنْ كُنيثَيظِّ الْأُنثْلُ حلذَّكَرِ مل  ـهيوأَبلو فصا النةً فَلَهداح

نم داحكُلِّ والثُّلُثُل هأُمفَل اهوأَب رِثَهوو لَدو لَه كُني فَإِنْ لَم لَدو إِنْ كَانَ لَه كرا تمم سدا السمه  فَإِنْ كَانَ لَـه 
تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعا فَرِيضـةً  إِخوةٌ فَلأُمه السدس من بعد وصية يوصي بِها أَو دينٍ َآباؤكُم وأَبناؤكُم لَا 

  )١١:النساء( من اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ عليما حكيما
  وما عالقتها باحلساب؟ ..ما ا؟ ..أعرف هذه اآلية وغريها: قلت
  .ةفيها التركال يطابق التوزيع كثرية حاالت فهناك  ..إن بعض قومنا ينكر على هذا: قلت
  مثل ماذا؟: قال

 ..مثل بنت وأم، فالبنت هلا النصف، واألم هلا السدس، ويبقى الثلث بدون أن يكون له من يأخذه: قلت
  ألست ترى أن عملية اجلمع يف هذا مل تتفق؟

  .ولكن الشرع وضع احلل يف هذه احلالة: قال
  وما هو؟: قلت
  .أن يكون هناك عاصب، فيأخذ الباقيإما أن يرد على الورثة الباقي حبسب أنصبتهم، وإما : قال

  .ولكن التطابق الوارد يف النص مل حيصل: قلت
 ..ألا تتحدث عن األحكام املرتبطة باألحوال املختلفـة  ..اآليات القرآنية مل تقصد التطابق يف هذا: قال

  .وقد وضعت القوانني الضابطة هلذا يف األحوال املختلفة، وال عالقة هلذا جبمع وال بطرح
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  العقلـ  ٢
لقد عرفت من خالل تشريح الكتاب املقدس أن الكتبـة مل   ..دعنا من عامل األرقام: سكت قليال، مث قال

ولنـذهب إىل   ..دعنا من احلساب ..خطني متوازينيعلى بل هم واحلساب  ..يتلقوا دروسا جيدة يف احلساب
  .فليس باحلساب وحده تقوم احلياة ..العقل

   ..وحاول أن تتخيل ما سأقرأه عليك ..وال تكتب شيئا ..امسع :فتح الكتاب املقدس، وقال
ويكون عند امتداد صوت قرن اهلتاف عند استماعكم صوت البوق  ():٥ / ٦ :سفر يشوع(أخذ يقرأ من 

   ) ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه ،فيسقط سور املدينة يف مكانه ،ن مجيع الشعب يهتف هتافا عظيماأ
هار السور كله حول املدينة ين ..نهار سور ارحيايتف بنو إسرائيل فأن يه ..هذا هل ميكن لعقلك أن يتصور

  ؟ !عن طريق اهلتاف
وليمـة  فلنسـمع هـذه ال   ..فلنسمع نصا آخـر  ..ال بأس ..هذا كرامة قد يكون: سكت قليال، مث قال

  .سطوريةاأل
البقر اثنني وعشرين الفا ومـن  وذبح امللك سليمان ذبائح من  ():٥/ ٧ :أخبار األيام الثاين(أخذ يقرأ من 

   ) الغنم مئة وعشرين الفا ودشن امللك وكل الشعب بيت اهللا
لقـد   ..ألف من الغـنم  ١٢٠و ،ألف من البقر ٢٢حسب هذا النص ذبح سليمان لقد  ..هل ميكن هذا

  .خبالف ما ذحبه الشعبهذا كله  ،لبين اسرائيل يف وقتهقضى على مجيع الثروة احليوانية اليت 
فلذلك رمبا احتاجوا إىل مجيـع   ..لقد كان بنو إسرائيل مغرمون بالشواء ..ال بأس: قليال، مث قال سكت

  .هذه األبقار واألغنام لتمأل شهوات بطوم
   ..لننتقل إىل نص آخر

 وذَهب شمشونُ وأَمسك ثَالَثَ مئَة ابنِ (:، وراح يقرأ)٤/ ١٥ :سفر القضاة(فتح الكتاب املقدس على 
ثُم أَضرم الْمشاعلَ نـاراً  ، ووضع مشعالً بين كُلِّ ذَنبينِ في الْوسط، وأَخذَ مشاعلَ وجعلَ ذَنباً إِلَى ذَنبٍ، آوى

نيينِيطسلوعِ الْفرز نيا بأَطْلَقَهو ،تيالّز ومكُرو عرالّزو اساَألكْد قرفَأَحون (   
كيف تركت الثعالب مششون يقوم بربط كل ذيلني مـع بعضـهما    ..؟!هل ميكن هذا: نظر إيل، وقال

  وكيف تركوه يشعل النار فيهما؟ ..البعض؟
مع  ..أدوارها تظرتنوهي تنظر  ..وهو يربط كل ثعلبني مع بعضهما ..وهي تنظر إليه ..ختيل معي الثعالب

  .حياول جذب اآلخر إىل اإلجتاه املعاكسثعلب ألن كل الصورة،  أنه ال ميكن أن تتحرك الثعالب ذه
  هل مسعت عن حيطان تصاب مبرض الربص؟ : سكت قليال، مث قال

ويضع لـذلك   ..أن حيطان املنازل تصاب بالربصفهو يذكر  ..الكتاب املقدس يذكر هذا: سكت، فقال
   )٣٥ :١٤ :سفر الالويني(امسع ما ورد يف  ..خطة لعالجها
يأْتي صاحب الْبيت ويخبِر الْكَاهن أَنَّ داَء الْبرصِ قَد يكُونُ متفَشـياً   (:لكتاب املقدس، وراح يقرأفتح ا

م يدخلُ الْكَاهن الْبيت بيت، ثُبِالْبيت، فَيأْمر الْكَاهن بِإِخالَِء الْبيت قَبلَ أَنْ يدخلَ إِلَيه لئَالَّ يتنجس كُلُّ ما في الْ
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هصفْحيل .إِلَى الْح أَو ةرضإِلَى الْخ ارِبا ضهنقَراً لَون تيالْب يطَاني حأَنَّ ف دجوةَ واباِإلص نايا  فَإِذَا عـدبو ،ةرم
يالْب نالْكَاه رادغي ،يطَاني الْحراً فا غَائهظَرنامٍمةَ أَيعبس هابب قلغيو ت .   ،ـهصفَحـابِعِ ومِ السوي الْيف عجفَإِذَا ر

و  ةابصالْم ةارجبِقَلْعِ الْح نالْكَاه رأْمي ،تيالْب يطَاني حف تدتام ةَ قَدابأَنَّ اِإلص دجوو ةيندالْم ارِجا خهحطَر
ي مـي   فف ةيندالْم ارِجوطَ خكْشالْم ابرونَ التحطْريةُ، ويلاخالد تييطَانُ الْبطُ حكْشتجِسٍ، ون كَان  كَـانم

   )نجِسٍ 
  هل مسعت عن أقمشة تصاب مبرض الربص؟ : سكت كاملشدوه، مث قال

 ():٥٤-٤٧ :١٣ :سفر الالويـني (ورد يف امسع ما  ..الكتاب املقدس يقول هذا: مل أدر مبا أجبه، فقال
 انكَت أَو وفبِ صي ثَوي، فدعصِ الْمراُء الْبا ددإِذَا ب٤٨و أَو وفص نم يكَةحم أَو ةوجسناشٍ مقُم ةطْعي قف أَو

 ،جِلْد نوعٍ منصي كُلِّ مف أَو ،ي جِلْدف أَو ،ان٤٩كَت تكَانـاشِ     والْقُم ـةطْعق أَو بِ أَوِ الْجِلْـدةُ الثَّـوابإِص
فَإِن ،ةرضأَوِ الْخ ةرمةً إِلَى الْحارِبض ،جِلْد نوعٍ منصٍء ميي شف أَو ،يكَةحأَوِ الْم ةوجسنصٍ   الْمـرةُ بـابا إِصه

ثُم يفْحصـها فـي الْيـومِ    ٥١ةَ ويحجز الشيَء الْمصاب سبعةَ أَيامٍ، فَيفْحص اِإلصاب٥٠. تعرض علَى الْكَاهنِ
جِلْـد،  فَإِنْ وجدها قَد امتدت في الثَّوبِ أَو قطْعة الْقُماشِ، أَو في الْجِلْد أَو في كُلِّ ما يصـنع مـن   . السابِعِ

مي عف مدختسيةًوجِسكُونُ نتياً ودعصاً مركُونُ بةَ تابا، فَإِنَّ اِإلصةَ ٥٢. لٍ مطْعق أَو بارِ الثَّوبِالن نالْكَاه رِقحفَي
دعاٌء مد هابِ، َألنصالْم الْجِلْد اعتم أَو انأَوِ الْكَت وفاشِ الص٥٣. قُمنالْكَاه دجإِنْ و نلَك  دتمت ةَ لَمابأَنَّ اِإلص

 ،اعِ الْجِلْدتي مف أَو يكَةحأَوِ الْم ةوجسناشِ الْمالْقُم ةطْعي قف بِ أَوي الثَّوةَ ٥٤فعبس هزجحيِء ويلِ الشسبغ رأْمي
   ) أَيامٍ أُخرى

  جيـتر؟أرنب هل مسعت عن : سكت كاملشدوه، مث قال
أَما اَألرنب  ():٦ :١١ :الوينيالسفر (امسع ما ورد يف  ..الكتاب املقدس يقول هذا: أدر مبا أجبه، فقال مل

 لَكُم جِسن وه كذَلل ،قُوقِ الظِّلْفشم رغَي هنلَكو رتجم هفَإِن(   
  هل مسعت عن ثعبان يأكل التراب؟: سكت كاملشدوه، مث قال

فَقَالَ الرب  ():١٤ :٣ :تكوينال سفر(امسع ما ورد يف  ..الكتاب املقدس يقول هذا: أجبه، فقال مل أدر مبا
ةيلْحل طْ  (: اِإللَهلَـى بع ،ـةيروشِ الْبحيعِ ومج نممِ وائهيعِ الْبمج نيب نم تةٌ أَنونلْعذَا، مه لْتفَع كَألن  نِـك

نيعستيب ككَذَلو ،أَةرالْم نيبو كنيةً بمائةً داودع ريأُثو كاتيالَ حطَو نيأْكُلابِ ترالت نما، وكُملَيسن ن .  ـوه
 هبقع نيغلْدت تأَنو كأْسر قحسي(   

يرفع اهللا العقوبة عن احليـة بعـد صـلب     ملاذا مل ..ال أزال أحتار منذ زمن طويل: سكت قليال، مث قال
   ؟ !أمل يأت املسيح ليكفر عن خطيئة آدم ..املسيح

  .وليس للحية اليت ال تعقل ..إن العقوبة املرادة هنا عقوبة للشيطان: قلت
النص يصور حال احلية على هذه األرض، بعد أن عوقبت ف ..لكن النص واضح يف أن املراد هو احلية: قال

     .ا ملعونة من بني مجيع البهائم واحليواناتألبطن، وبالسعي على ا
عـن  فهو يقـول   ..الكتاب املقدس ينص على هذا ..مث هل رأيت حية متيز بني املرأة والرجل يف العداوة
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   )ق رأْسك وأَنت تلْدغني عقبه هو يسح. َأُثري عداوةً دائمةً بينك وبين الْمرأَة، وكَذَلك بين نسلَيكُما (:احلية
ضرر احلية ال يقتصر على لدغ قدم االنسان بل ان البعض منها يقذف إن  ..؟!مث ملاذا خص العقب باللدغ

  .وهناك أنواع منها تقوم خبنق فريستها مث بلعها ،بالسم على بعد أمتار
  .غواء احلية حلواء يف الكتاب املقدسإة خرافأال تعلم  ..ما دمنا مع احلية: سكت قليال، مث قال

قصة اخللق أن املرأة هي يف تؤكد فالتوراة  ..هي حقيقة نص عليها الكتاب املقدس، وليست خرافة: قلت
  .وقد كان ذلك بسبب اغواء احلية هلا ،املسئولة عن اخلطيئة البشرية األوىل

أغويت، وليس آدم، وهي اليت تعدت حد اهللا فهي اليت  ،اعتنق بولس فكرة مسئولية املرأة عن اخلطيئةقد و
َألنَّ آدم كُونَ أَوالً، ثُم حواُء، ولَم يكُن آدم هو الَّذي انخـدع بـلِ الْمـرأَةُ     (:فهو يقول، فوقعت يف اخلطيئة

ةيصعي الْمف تقَعفَو ،تعدخ١٤ _ ١٢ :٢ :الرسالة األوىل إىل تيموثاوس( ) ان(  
هـذَا وصـف مبـدئي      (وفيـه   ..فالكتاب املقدس سجل تاريخ بداية اخللق ..أعلم ذلك ..أجل: قال

اِإللَه با الرلَقَهخ موضِ ياَألرو اتاوملسَألنَّ  .ل ،يرب بشالَ عو يرب رجضِ شي اَألرف دعب تبن قَد كُني لَمو
الربا، إالَّ أَنَّ ضهفْلَحيانٌ لسإِن اكنه كُني لَمضِ، ولَى اَألرطَراً علَ مسأَر قَد كُني لَم اِإللَه ب نم داعصتاباً كَانَ ي

ا كُلَّههطْحي سقسضِ فَياَألر .نضِ وابِ اَألررت نم مآد اِإللَه بلَ الربج ثُم  مآد ـارفَص ،اةيةَ حمسن هفي أَنف فَخ
  )٤ :٢ :وينتك( )وأَقَام الرب اِإللَه جنةً في شرقي عدن ووضع فيها آدم الَّذي جبلَه. نفْساً حيةً
أَحقّاً أَمركُمـا اُهللا أَالَّ  : الرب اِإللَه، فَسأَلَت الْمرأَةَوكَانت الْحيةُ أَمكَر وحوشِ الْبرية الَّتي صنعها  (:وفيه

يمكننا أَنْ نأْكُلَ من ثَمرِ الْجنة كُلِّها، ماعدا ثَمر الشجرة الَّتي (: فَأَجابت الْمرأَةُ )تأْكُالَ من جميعِ شجرِ الْجنة؟
لَن تموتا، بلْ إِنَّ اَهللا (: فَقَالَت الْحيةُ للْمرأَة. )الَ تأْكُالَ منه والَ تلْمساه لكَي الَ تموتا :فَقَد قَالَ اُهللافي وسطها، 

لَه، قَادرينِ علَى التميِيزِ بـين الْخيـرِ   يعرِف أَنه حني تأْكُالن من ثَمرِ هذه الشجرة تنفَتح أَعينكُما فَتصريان مثْ
رالشظَرِ قَ. )ولنةٌ لريثمو ،ونيلْعةٌ لهِيشأْكَلِ ولْميذَةٌ لةَ لَذرجأَةُ أَنَّ الشرالْم تداها شمدنعـا   ورِهثَم ـنم طَفَت

  )٦-١ :٣ :وينتك()اً فَأَكَلَ معها وأَكَلَت، ثُم أَعطَت زوجها أَيض
فَقَالَ الـرب   (): ١٤ :٣ :وينتك(وقد ذكرت التوراة العقوبة اليت تلقتها احلي بسبب ذلك، فقد ورد يف 

ةيلْحل وشِ: اِإللَهحيعِ ومج نممِ وائهيعِ الْبمج نيب نم تةٌ أَنونلْعذَا، مه لْتفَع كَألن  ،نيعست طْنِكلَى بع ،ةيرالْب
 كاتيالَ حطَو نيأْكُلابِ ترالت نمو(  

سكت قليال، القرآن يذكر هذه القصة، ولكنه ال يتطرق إىل احلية، وال ينسب الوقوع يف أكل الشـجرة  
بل مشلتهما مجيعـا، مث تـاب اهللا    ..حلواء، بل ينسبها لكليهما مجيعا، وعندما نزلت العقوبة مل ختتص ا املرأة

   ..عليهما مجيعا
فَقُلْنا يـا َآدم إِنَّ  ) ١١٦(وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لَآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى  :امسع ما يقول القرآن

 ةنالْج نا مكُمنرِجخفَلَا ي جِكوزلو لَك ودذَا عقَى هش١١٧(فَت (   ىـرعلَـا تا ويهف وعجأَلَّا ت إِنَّ لَك)١١٨ (
فَوسوس إِلَيه الشيطَانُ قَالَ يا َآدم هلْ أَدلُّك علَى شجرة الْخلْد وملْك لَا ) ١١٩(وأَنك لَا تظْمأُ فيها ولَا تضحى 

بدت لَهما سوَآتهما وطَفقَا يخصفَان علَيهِما من ورقِ الْجنة وعصى َآدم ربه فَغـوى  فَأَكَلَا منها فَ) ١٢٠(يبلَى 
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نكُم مني قَالَ اهبِطَا منها جميعا بعضكُم لبعضٍ عدو فَإِما يأْتي) ١٢٢(ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيه وهدى ) ١٢١(
ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره يـوم  ) ١٢٣(هدى فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى 

  )طه()١٢٤(الْقيامة أَعمى 
  .هكذا يتناول القرآن القصة بكل بساطة وعقالنية ومجال

  هل ترى القرآن مسى الشجرة؟: قالسكت قليال، مث 
   ..ال: قلت
  والتوراة؟: قال

   ..مستها: قلت
فهل يف التمييز بـني اخلـري والشـر     ..وقد ذكرت أا شجرة جتعل صاحبها مييز بني اخلري والشر: قال

  فهل ميكن ألحد أن يصري إهلا؟ ..وذكرت أن من أكلها يصري مثل اهللا ..مفسدة
وملاذا اختصت بعقوبـة   ..حنن نراها كما نرى سائر املخلوقات ..ملسكينةما ذنب احلية ا: سكت، فقال

  ؟ !الزحف بينما يطري الشيطان وهو ارم األكرب حيث يشاء من دون عقوبة
لقد جرت هذه املآزق بعض مفسري الكتاب املقدس إىل اعتبار دخول احلية يف هـذه  : التفت إيل، وقال

  .سالقصة خرافة دخيلة على الكتاب املقد
مل يتردد مؤلفو الكتاب املقدس، وهم يرون بداية العـامل   (:عن مصادر سفر التكوينامسع ما قال بعضهم 

وال سـيما مـن    ،والبشرية أن يستقوا معلومام بطريقة مباشرة أو غري مباشرة من تقاليد الشرق األدين القدمي
كتشافات األثرية منذ حنو قرن تدل علـى وجـود   فاال .تقاليد ما بني النهرين ومصر واملنطقة الفينيقية الكنعانية

كثري من األمور املشتركة بني الصفحات األوىل من سفر التكوين وبني بعض النصـوص الغنائيـة واحلكميـة    
   )وال عجب يف ذلك  ،والليترجية اخلاصة بسومر وبابل وطيبة وأوغاريت

وكانت احلية أحيل مجيع حيوانات الربية (تقول وتقول الترمجة الفرنسية املسكونية تعليقاً على العبارة اليت 
يف ( وكقوة سياسية  ،)يف كنعان ( مثل قوة لألخصاب  ،لقد كانت احلية تلعب دوراً كبرياً يف الشرق القدمي ()

 ،وبسبب دهائها يف الغواية .فاا تسترق منه نبات اخللود ،ويف امللحمة البابلية املشهورة للبطل جلجاش .)مصر 
   )لرجل واملرأة على معرفة تكشف هلما عن عورتيهما فسيحصل ا

  طيور متشي على أربع؟ هل مسعت ب: سكت كاملشدوه، مث قال
أَمـا   (): ٢٣ :١١ :الويـني السفر (امسع ما ورد يف  ..الكتاب املقدس يقول هذا: مل أدر مبا أجبه، فقال

لِ فَهجعِ اَألرباَألر اترِ ذَوبِيبِ الطَّيد رائس كُملَيع ظُورحم و(   
  إنسان ينام بسبب احلزن؟هل مسعت عن : سكت كاملشدوه، مث قال

ثُم قَام مـن   ():٤٥: ٢٢لوقا  سفر(امسع ما ورد يف  ..الكتاب املقدس يقول هذا: مل أدر مبا أجبه، فقال
الْح نم نيمائن مهدجفَو ،يذالَماَء إِلَى التجو الَةالصنز (   

  ؟النعامهل مسعت ما يقول الكتاب املقدس عن : سكت كاملشدوه، مث قال
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يرفْرِف جناحا النعامة بِغبطَة، ولَكن أَهما  ():١٧-١٣ :٣٩ :سفر أيوب(امسع ما ورد يف : سكت، فقال
علَى اَألرضِ ليدفَأَ بِالترابِ، وتنسى أَنَّ الْقَدم قَد تطَأُ علَيه، جناحان مكْسوان بِرِيشِ الْمحبة؟ فَهِي تترك بيضها 

هطِّمحت قَد ةرالْكَاس اتانويالْح ضعأَنَّ باعِ . ويلَى ضع فَةآس را، غَيلَه تسا لَيهكَأَن ةوا بِقَسهارغلُ صامعا تهإِن
ولَكن ما إِنْ تبسطُ جناحيها، لتجرِي حتـى  . ، َألنَّ اَهللا قَد أَنساها الْحكْمةَ، ولَم يمنحها نصيباً من الْفَهمِتعبِها

 بِهاكرسِ وأَ بِالْفَرزهت(   
األنثى ف ..يضهم وأوالدهماملوسوعات العلمية تصف النعام كآباء مهتمني جدا ببإن : سكت قليال، مث قال

يقوم الذكر بالرقود على ، ويف غياب األنثى ، ل الكثري من الطيور األخرىعكما يف، بيضها على األرض تلقي 
  .حني اخلروج من البيض يلقى الفراخ اهتماما كبريا من أمهم، وهذا يثبت أا أم حنونو ..العش حلماية البيض

أنك مثلي، ومثل مجيع الناس الـذي يـذهبون إىل دور السـينما     ال شك: قالابتسم، وسكت قليال، مث 
  .ليتفرجوا أفالم البطوالت الشاخمة

وال عالقة لرجل الـدين مبثـل تلـك     ..أنا رجل دين ..أنا مل أذهب طول حيايت إىل السينما ..ال: قلت
  .السفاسف
  أليست حمبة األبطال حمبة فطرية؟ ..والبطولة: قال

   ..ال بطولة العضالت ..الروحالبطولة هي بطولة : قلت
  أو ما يقول الكتاب املقدس؟ ..هذا ما تقول أنت: قال

  .أنا ال أقول إال ما يقول الكتاب املقدس: قلت
أمل تقرأ فيه سرية  ..الكتاب املقدس متفتح أكثر منا ..لقد رأيت الكتاب املقدس يقول غري هذا ..ال: قال
  .ومن كل من عرفهم العامل من أبطال إنه أعظم بطولة من عنترة ..؟البطل مششون

أربـع  لقد خصص له الكتاب املقـدس   ..تعال لنشاهد مشاهد بطولته يف الكتاب املقدس: صمت، فقال
إا تصلح فيلما مطوال لرجل  ..تبدأ من التباشري اليت سبقت مولده، وتنتهي بوفاته ةيف سفر القضا ةكامل سور

 ..وهو بالتايل منوذج للبطولة اليت يريدها الرب ..حيبها الكتاب املقدس هو منوذج للرجولة اليت ..من رجال اهللا
  .تعال لنسمعها، ومنتلئ مبا فيها من بطولة

لنبدأ  ..لنبدأ من األول: اتيني عند روايتهم لقصص البطوالت، قالأخذ الكتاب املقدس، وراح يقلد احلكو
امسع ما يقول هذا اإلصحاح الذي يـذكر   ..ةقضامن السورة األوىل، وهي اإلصحاح الثالث عشر من سفر ال

 عاد بنو اسرائيل يعملون الشر يف عيين الرب فدفعهم الرب ليد مث (:اإلرهاصات السابقة مليالد هذا البطل العظيم
فتـراءى   .وكان رجل من صرعة من عشرية الدانيني امسه منوح وامرأته عاقر مل تلد ..الفلسطينيني اربعني سنة

واآلن فاحذري وال تشريب مخرا . ولكنك حتبلني وتلدين ابنا. ها انت عاقر مل تلدي :ة وقال هلامالك الرب للمرأ
فها انك حتبلني وتلدين ابنا وال يعل موسى رأسه الن الصيب يكون نذيرا هللا . وال مسكرا وال تأكلي شيئا جنسا

   )٥-١٣/١ :قضاةال( ) من البطن وهو يبدأ خيلص اسرائيل من يد الفلسطينيني
مالك الرب ينهاها أن تشرب اخلمر، وتأكل النجس ال ألجل أما حرام، ولكن ألجـل مـن يف    ..امسع
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  .بطنها
جاء ايلّ رجـل اهللا ومنظـره   . فدخلت املرأة وكلمت رجلها قائلة ( ..وذهبت املرأة البسيطة إىل زوجها

وقال يل ها انت حتبلني وتلـدين  . ومل اسأله من اين هو وال هو اخربين عن امسه. كمنظر مالك اهللا مرهب جدا
الن الصيب يكون نذيرا للّه من الـبطن اىل يـوم   . واآلن فال تشريب مخرا وال مسكرا وال تأكلي شيئا جنسا. ابنا
فصلّى منوح اىل الرب وقال اسألك يا سيدي ان يأيت ايضا الينا رجل اهللا الذي ارسلته ويعلمنا ماذا نعمل  موته

 لصوت منوح فجاء مالك اهللا ايضا اىل املرأة وهي جالسة يف احلقل ومنوح رجلها فسمع اهللا. للصيب الذي يولد
فاسرعت املرأة وركضت واخربت رجلها وقالت له هوذا قد تراءى يل الرجل الذي جاء ايلّ ذلـك  . ليس معها

. فقال انا هـو  .فقام منوح وسار وراء امرأته وجاء اىل الرجل وقال له أانت الرجل الذي تكلم مع املرأة. اليوم
من كل ما قلـت  . فقال مالك الرب ملنوح. عند جميء كالمك ماذا يكون حكم الصيب ومعاملته. فقال منوح

. من كل ما خيرج من جفنة اخلمر ال تأكل ومخرا ومسكرا ال تشرب وكل جنـس ال تأكـل  . للمرأة فلتحتفظ
    )١٤-١٣/٦:قضاةال() لتحذر من كل ما اوصيتها

البسيط أورده الكتاب املقدس من أجل أن يربز اقتناع الرجل مبا طلبه املالك، مـع   كل هذا النص الطويل
  .أن ال يأكلوا النجس، وأن ال يشربوا اخلمر ..أن ما طلبه ليس بالشيء اخلطري

أراد أن يكرم املالك، وليس لدى اإلسـرائيليني   ..أبو البطل ..وبعد أن اقتنع الرجل الذي هو أبو مششون
  )١٣/١٥:قضاةال() فقال منوح ملالك الرب دعنا نعوقك ونعمل لك جدي معزى ( ..عزىأحلى من جدي م

طلب حمرقة  ..وكان املالك عفيفا زاهدا، فرفض ما عرضه عليه أبو مششون، وطلب بدل ذلك شيئا للرب
ح الن منو. ولو عوقتين ال آكل من خبزك وان عملت حمرقة فللرب اصعدها :فقال مالك الرب ملنوح ( ..للرب

فقال له مالك الرب . فقال منوح ملالك الرب ما امسك حىت اذا جاء كالمك نكرمك ..مل يعلم انه مالك الرب
فعمـل  . فاخذ منوح جدي املعزى والتقدمة واصعدمها على الصخرة للرب. ملاذا تسأل عن امسي وهو عجيب
السماء ان مالك الرب صـعد يف  فكان عند صعود اللهيب عن املذبح حنو . عمال عجيبا ومنوح وامرأته ينظران

ومل يعد مالك الـرب يتـراءى ملنـوح    . هليب املذبح ومنوح وامرأته ينظران فسقطا على وجهيهما اىل االرض
فقالت له امرأتـه  . فقال منوح المرأته منوت موتا الننا قد رأينا اهللا. حينئذ عرف منوح انه مالك الرب. وامرأته

ن يدنا حمرقة وتقدمة وملا ارانا كل هذه وملا كان يف مثل هذا الوقت امسعنا مثل لو اراد الرب ان مييتنا ملا اخذ م
  )٢٣-١٣/١٦:قضاةال() هذه

فكـرب  . فولدت املرأة ابنا ودعت امسه مششـون ( ..يولد البطل ..بعد هذه املقدمات الطويلة يولد مششون
   )٢٥-١٣/٢٤:قضاةال()) أولوابتدأ روح الرب حيركه يف حملّة دان بني صرعة واشت الصيب وباركه الرب

  .سورة البطوالت اخلارقة ..لتبدأ السورة الثانية ..ذه الفاصلة تنتهي السورة األوىل
. ونزل مششون اىل متنة ورأى امرأة يف متنة من بنـات الفلسـطينيني   (:امسع بالعنصرية املقيتة اليت تبدأ ا

فقال له ابـوه  . بنات الفلسطينيني فاآلن خذاها يل امرأةفصعد واخرب اباه وامه وقال قد رأيت امرأة يف متنة من 
فقـال  . أليس يف بنات اخوتك ويف كل شعيب امرأة حىت انك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينيني الغلف :وامه
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ا حسنت يف عيين٣-١٤/١:قضاةال() مششون البيه اياها خذ يل ال(  
  .رأة وال يهم أن تكون زوجة، أو زانيةباختاذ ام ..هكذا تبدأ قصص كثرية من الكتاب املقدس

ن ذلك من الرب النه كان يطلب أومل يعلم ابوه وامه  (:ويعلل الكتاب املقدس سر ذلك االختيار، فيقول
   )١٤/٤:قضاةال( ) ويف ذلك الوقت كان الفلسطينيون متسلطني على اسرائيل. علّة على الفلسطينيني

   ..ن لعناته على الفلسطينيني، فكيف رتب هذه األسبابإذن كان الرب يلتمس األسباب ليصب لعنة م
فرتل مششون وابوه  (:امسع  هذا التدبري العجيب الذي رتبه الرب ليقضي على مجع من مجوع الفلسطينيني

فحلّ عليه روح الرب فشقه كشق اجلدي وليس . واذا بشبل اسد يزجمر للقائه. وامه اىل متنة وأتوا اىل كروم متنة
وملا رجع بعد ايام لكـي  . فرتل وكلم املرأة فحسنت يف عيين مششون .ومل خيرب اباه وامه مبا فعل .يف يده شيء

فاشتار منه على كفيه وكان . ياخذها مال لكي يرى رمة االسد واذا دبر من النحل يف جوف االسد مع عسل
 ) اشـتار العسـل   ميشي وياكل وذهب اىل ابيه وامه واعطامها فأكال ومل خيربمها انه مـن جـوف االسـد   

  )١٠-١٤/٥:قضاةال(
لقد شق مششون األسد نصفني كما يشق اجلدي، مث عاد بعد أن امتأل حنال ليأكـل   ..من هنا تبدأ البطولة

وهل ميكـن   ..هل ميكن للجيف أن تصبح حمال خلاليا النحل ..لست أدري هل ميكن هذا ..من عسل النحل
  . جعلته يأكله هو وأهلهللنحل أن يوفر كل تلك الكمية من العسل، واليت

ولكنه هكذا قال الكتاب املقدس، وهكذا ينبغي أن  ..ومدى عقالنيته ..لست أدري مدى صدق كل هذا
  .نقول

فما كانـت   ..لقد كان الرب يلتمس األسباب ليصيب الفلسطينيني بلعنة من لعناته ..مل تنته البطولة هنا
  ؟تلك األسباب اليت دبرها املدبر احلكيم

ىل املرأة فعمل هناك مششون وليمة النه هكذا كان يفعل إبوه أونزل  (:لنا الكتاب املقدس فيقوليذكرها 
فـاذا  . فقال هلم مششون ألحاجينكم أحجيـة .  فلما رأوه احضروا ثالثني من االصحاب فكانوا معه. الفتيان

وان مل تقـدروا ان  . ة ثيـاب حللتموها يل يف سبعة ايام الوليمة واصبتموها اعطيكم ثالثني قميصا وثالثني حلّ
فقال هلم من اآلكل . فقالوا له حاج أحجيتك فنسمعها. حتلّوها يل تعطوين انتم ثالثني قميصا وثالثني حلّة ثياب

وكان يف اليوم السـابع  . فلم يستطيعوا ان حيلّوا االحجية يف ثالثة ايام. خرج أكل ومن اجلايف خرجت حالوة
ألتسلبونا دعومتونا . رجلك لكي يظهر لنا االحجية لئال حنرقك وبيت ابيك بنارام قالوا المرأة مششون متلقي 

. قد حاجيت بين شعيب احجية وايـاي مل ختـرب  . فبكت امرأة مششون لديه وقالت امنا كرهتين وال حتبين. ام ال
هلم الوليمة وكان  فبكت لديه السبعة االيام اليت فيها كانت. فقال هلا هوذا ايب وامي مل اخربمها فهل اياك اخرب

فقال له رجال املدينة يف اليوم السابع قبل . يف اليوم السابع انه اخربها الا ضايقته فاظهرت االحجية لبين شعبها
فقال هلم لو مل حترثوا على عجليت ملا وجـدمت  . غروب الشمس اي شيء احلى من العسل وما اجفى من االسد

شقلون وقتل منهم ثالثني رجال واخذ سلبهم واعطى احللل ملظهري وحلّ عليه روح الرب فرتل اىل ا. أحجييت
 )فصارت امـرأة مششـون لصـاحبه الـذي كـان يصـاحبه      . ومحي غضبه وصعد اىل بيت ابيه. االحجية
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  )٢٠-١٤/١١:قضاةال(
  أليس كذلك؟ ..إنه تدبري حكيم ..هل رأيت التدبري الذي دبرره اهللا هلذا الذي نزل عليه روح اهللا

هـي جمـرد    ..ال حتتاج علما، وال ذكاء، وال أي قدرة من القدرات ..ة يطلب منهم فكهاأحجية عجيب
   ..أحبولة فقط

وال يكتفي بقتلهم بـل   ..مث إذا ما عرف القوم حال ألحجيته يقتل منهم ثالثني بعد أن حيل به روح الرب
   ..يقلع عنهم ثيام ليفي بوعده ملن عرف األحجية

أهذه هي الرجولـة   ..أهذه تعاليم كتاب مقدس؟ ..أهذا كتاب مقدس؟: يحمد يده إىل رأسه، وراح يص
  مبنطق الكتاب املقدس؟

وهي كلها  ..انتهت السورة الثانية من السور اخلاصة بشمشون لتبدأ السورة الثالثة: مث سكن قليال، وقال
   ..مشاهد لبطولة مششون

وقـال ادخـل اىل   . تقد امرأته جبدي معزىوكان بعد مدة يف ايام حصاد احلنطة ان مششون اف ( ..امسع
. وقال ابوها اين قلت انك قد كرهتها فاعطيتها لصـاحبك  ولكن اباها مل يدعه ان يدخل. امرأيت اىل حجرا

اين بريء اآلن من الفلسطينيني  :فقال هلم مششون. فلتكن لك عوضا عنها. أليست اختها الصغرية احسن منها
  )٣-١٥/١:قضاةال( )اذا عملت م شرا

  وكيف يقدس ارمني؟ ..انظر كيف يقدس الكتاب املقدس اإلجرام
ألجل خالف بينه وبني والد زوجته اليت مل تعد زوجته ألنه رفضها يرى أنه أصبح بريئا من أن يفعل مـا  

  .يشاء من الشر ال بوالد زوجته، وإمنا بالفلسطينيني مجيعا
هل هـذا الـنص يـدعو     ..وية الثالث تدعو للسالمإن الديانات السما: كيف يقول املسلمون الطيبون

  أو يرىب على السالم؟ للسالم،
وذهب مششون وامسك ثالث مئة ابن آوى واخذ مشاعل وجعل ذنبـا اىل   (:امسع ما فعل ارم مششون

مث اضرم املشاعل نارا واطلقها بني زروع الفلسطينيني فـاحرق  . ذنب ووضع مشعال بني كل ذنبني يف الوسط
فقالوا مششون صهر التمني النه اخذ امرأته . فقال الفلسطينيون من فعل هذا. س والزرع وكروم الزيتوناالكدا

  ) ٦-١٥/٤:قضاةال( ). فصعد الفلسطينيون واحرقوها واباها بالنار. واعطاها لصاحبه
قدس ال ينكـر  والكتاب امل ..وانظر إىل االحتيال يف اإلجرام ..اامسع تلك اخلرافة اليت سبق أن حتدثنا عنه

  .بل يقرها، ويعترب مششون رجل اهللا ووليه ..أي تصرف من هذه التصرفات احلمقاء
وضرم  فقال هلم مششون ولو فعلتم هذا فاين انتقم منكم وبعد اكف (:..مششون احلاقد مل يكتف مبا فعله

ه بطولـة مـن   هـذ  ..)٨-١٥/٧:قضاةال( ) مث نزل واقام يف شق صخر عيطم. ساقا على فخذ ضربا عظيما
  .بطوالت الكتاب املقدس

ملا حصل هذا قام الفلسطينيون املساكني بالبحث عن حيلة ليقضوا ا على هذا ارم، وكان األصـل أن  
بل حيل عليهم من روحه ما  ..لكن الرب ال يقف يف منطق الكتاب املقدس إال مع ارمني ..يقف الرب معهم
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  .جيلهم اإلرهاب عينه
فقـال   وصعد الفلسطينيون ونزلوا يف يهوذا وتفرقوا يف حلي (:والت واخلرافات املرتبطة اامسع هذه احملا

فرتل ثالثة آالف رجل . فقالوا صعدنا لكي نوثق مششون لنفعل به كما فعل بنا. رجال يهوذا ملاذا صعدمت علينا
. فماذا فعلت بنـا . علينامن يهوذا اىل شق صخر عيطم وقالوا لشمشون أما علمت ان الفلسطينيني متسلطون 

فقال هلـم  . فقالوا له نزلنا لكي نوثقك ونسلمك اىل يد الفلسطينيني. فقال هلم كما فعلوا يب هكذا فعلت م
ولكننا نوثقك ونسلمك اىل يدهم وقـتال ال  . فكلموه قائلني كال. مششون احلفوا يل انكم انتم ال تقعون علي

فحلّ عليه . وملا جاء اىل حلي صاح الفلسطينيني للقائه. من الصخرة فاوثقوه حببلني جديدين واصعدوه. نقتلك
ووجد حلي محار طريا . روح الرب فكان احلبالن اللذان على ذراعيه ككتان احرق بالنار فاحنلّ الوثاق عن يديه

. بلحي محار قتلت الف رجل. فقال مششون بلحي محار كومة كومتني. فمد يده واخذه وضرب به الف رجل
  )١٧-١٥/٩:قضاةال()ا فرغ من الكالم رمى اللحي من يده ودعا ذلك املكان رمت حليومل

  ..وكيف يقضي بلحي محار على ألـف رجـل   ..كيف يقطع احلبل ..هل رأيت هذه املشاهد البطولية
  حل عليه روح الرب أم أرواح الشياطني؟لست أدري هل  ..وكل ذلك بعد أن حل عليه روح الرب

مث عطش جدا فدعا الرب  (:امسع ..كما نعترب حنن املسيح خملصا ..ترب هذا ارم خملصاالكتاب املقدس يع
فشـق اهللا  . وقال انك قد جعلت بيد عبدك هذا اخلالص العظيم واآلن اموت من العطش واسقط بيد الغلـف 

 يف حلي اىل لذلك دعا امسه عني هقّوري اليت. الكفّة اليت يف حلي فخرج منها ماء فشرب ورجعت روحه فانتعش
  ) ١٩-١٥/١٨:قضاةال()هذا اليوم

  أهذا كتاب مقدس؟ ؟هل مسعت هذه اخلرافات
إن ارم ال يكرم بتكـرمي   ..ختتتم هذه السورة من السور اخلاصة ببطولة مششون بتكرمي عظيم من اهللا له

 عشـرين سـنة  وقضى السرائيل يف ايام الفلسطينيني  ( ..أعظم من أن جيعل قاضيا، وهذا ما حصل لشمشون
  )١٥/٢٠:قضاةال()

لتبدأ السورة األخرية من السور املخصصة لشمشون، وتبدأ السورة ذا املشهد  ..انتهت هذه السورة هنا
مث ذهب مششون اىل غزة ورأى هنـاك   ( ..امسع ..الدال على براعة االستهالل اليت يتصف ا الكتاب املقدس

  )١٦/١:قضاةال()امرأة زانية فدخل اليها
هو البطل القاضي يضم على جرائم القتل واإلفساد جرمية الزنا، مث ال ينكر عليه الكتاب املقدس أي فعل ها

وكيف كان مع ارم  ..وإمنا ميضي ليحكي تدبريات الفلسطينييني املساكني، وكيف مل يكن الرب معهم ..فعله
  .املنحل

وكمنوا له الليل كله عند باب املدينة فهـدأوا  فاحاطوا به . قد اتى مششون اىل هنا :فقيل للغزيني (:امسع
فاضطجع مششون اىل نصف الليل مث قام يف نصـف الليـل واخـذ    . الليل كله قائلني عند ضوء الصباح نقتله

مصراعي باب املدينة والقائمتني وقلعهما مع العارضة ووضعها على كتفيه وصعد ا اىل راس اجلبل الذي مقابل 
  .هذا مظهر آخر من مظاهر البطولة ..)٣-١٦/٢:قضاةال( )حربون
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وكان بعد ذلك انه احب امرأة يف  (:امسع ..والكتاب املقدس ال يكتفي به، بل يضم إليه بطولته مع النساء
فصعد اليها اقطاب الفلسطينيني وقالوا هلا متلقيه وانظري مباذا قوته العظيمـة ومبـاذا   . وادي سورق امسها دليلة

فقالت دليلة لشمشون اخـربين مبـاذا   . الله فنعطيك كل واحد الفا ومئة شاقل فضةنتمكن منه لكي نوثقه الذ
فقال هلا مششون اذا اوثقوين بسبعة اوتار طرية مل جتف اضـعف واصـري   . قوتك العظيمة ومباذا توثق الذاللك

بث عندها يف فاصعد هلا اقطاب الفلسطينيني سبعة اوتار طرية مل جتف فاوثقته اوالكمني ال. كواحد من الناس
فقطع االوتار كما يقطع فتيل املشاقة اذ شم النار ومل تعلـم  . فقالت له الفلسطينيون عليك يا مششون. احلجرة
فقال هلـا اذا اوثقـوين   . فاخربين اآلن مباذا توثق. فقالت دليلة لشمشون ها قد ختلتين وكلمتين بالكذب. قوته

فأخذت دليلة حباال جديدة واوثقته ا وقالت لـه  . لناسحببال جديدة مل تستعمل اضعف واصري كواحد من ا
فقالت دليلة لشمشون . فقطعها عن ذراعيه كخيط. والكمني البث يف احلجرة. الفلسطينيون عليك يا مششون

. فقال هلا اذا ضفرت سبع خصل راسي مع السـدى . فاخربين مباذا توثق. حىت اآلن ختلتين وكلمتين بالكذب
فقالت له . فانتبه من نومه وقلع وتد النسيج والسدى. ت له الفلسطينيون عليك يا مششونفمكنتها بالوتد وقال

وملا كانت . هوذا ثالث مرات قد ختلتين ومل ختربين مباذا قوتك العظيمة. كيف تقول احبك وقلبك ليس معي
يعل موسى راسـي   تضايقه بكالمها كل يوم واحلّت عليه ضاقت نفسه اىل املوتفكشف هلا كل قلبه وقال هلا مل

وملا رأت دليلة انـه قـد   . فان حلقت تفارقين قويت واضعف واصري كاحد الناس. الين نذير اهللا من بطن امي
. اخربها بكل ما بقلبه ارسلت فدعت اقطاب الفلسطينيني وقالت اصعدوا هذه املرة فانه قد كشف يل كل قلبه

وانامته على ركبتيها ودعت رجال وحلقت سبع خصل . فصعد اليها اقطاب الفلسطينيني واصعدوا الفضة بيدهم
فانتبه من نومه وقال اخرج حسب . وقالت الفلسطينيون عليك يا مششون. رأسه وابتدأت باذالله وفارقته قوته

   )٢٠-١٦/٤:قضاةال( ) ومل يعلم ان الرب قد فارقه. كل مرة وانتفض
 قلبه، وال يف عقلـه، بـل كـان يف    مل يكن حاال يف ..هل رأيت روح الرب أين كان حاال من مششون

   ..نعم شعره هو مصدر بطولته ..شعره
ونزلوا به اىل غزة  فأخذه الفلسطينيون وقلعوا عينيه (يواصل الكتاب املقدس حكاية ما حصل له بعد ذلك 

  )١٦/٢١:قضاةال( )واوثقوه بسالسل حناس وكان يطحن يف بيت السجن
كتلك العمليات الـيت   ،عفوا بل استشهادية ..بعملية انتحارية لكن البطل سرعان ما استعاد شعره ليقوم

امسع كيف يقـوم   ..مث ينكرها اليهود وحنن عليهم باعتبارها مناقضة لإلنسانية ،يقوم ا الفلسطينيون املساكني
امـة  ال مع اجليوش، وإمنا مع الع ..إنه أول من سن هذا النوع من العمليات ..مششون ذه العملية االستشهادية

   ..البسطاء
واما اقطاب الفلسطينيني فـاجتمعوا   وابتدأ شعر راسه ينبت بعد ان حلق (:امسع ما يقول الكتاب املقدس

وملا رآه الشعب جمـدوا  . ليذحبوا ذبيحة عظيمة لداجون اهلهم ويفرحوا وقالوا قد دفع اهلنا ليدنا مششون عدونا
وكان ملا طابت قلوم اـم قـالوا   . خرب ارضنا وكثر قتالنا اهلهم الم قالوا قد دفع اهلنا ليدنا عدونا الذي

فقال مششـون  . فدعوا مششون من بيت السجن فلعب امامهم واوقفوه بني االعمدة. ادعوا مششون ليلعب لنا
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وكان البيت مملوءا رجاال ونسـاء  . للغالم املاسك بيده دعين املس االعمدة اليت البيت قائم عليها الستند عليها
فدعا . هناك مجيع اقطاب الفلسطينيني وعلى السطح حنو ثالثة آالف رجل وامرأة ينظرون لعب مششونوكان 

مششون الرب وقال يا سيدي الرب اذكرين وشددين يا اهللا هذه املرة فقط فانتقم نقمة واحدة عن عـيين مـن   
هما واستند عليهما الواحـد  وقبض مششون على العمودين املتوسطني اللذين كان البيت قائما علي. الفلسطينيني

واحنىن بقوة فسقط البيت على االقطـاب  . وقال مششون لتمت نفسي مع الفلسطينيني. بيمينه واآلخر بيساره
فرتل اخوته وكل . وعلى كل الشعب الذي فيه فكان املوتى الذين امام يف موته اكثر من الذين امام يف حياته

 وهو قضى السرائيل عشرين سـنة .  صرعة واشتأول يف قرب منوح ابيهبيت ابيه ومحلوه وصعدوا به ودفنوه بني
  )٣١-١٦/٢٢:قضاةال(

هكذا ينتهي هذا الفيلم، ويسدل الستار على ارم القاضي الزاين الذي مل يكتـف  : تنفس الصعداء، وقال
والكتـاب املقـدس    ..مبا فعله يف حياته من جرائم ليضم إليها عند موته جرمية قتل اآلالف من الرجال والنساء

   )املوتى الذين امام يف موته اكثر من الذين امام يف حياته (يفخر ببطوالته وبأن 
  ؟ !أو أن يرضى ذا ..أو أن يقول هذا ..أي رب ميكن أن يقبل هذا

البطـل  هنـاك   ..هناك غريه ..ليس مششون هو البطل الوحيد يف الكتاب املقدس: سكت قليال، مث قال 
فكم كان طول هذا الـرمح؟  )  ٢٣/٨) ٢(صموئيل ( )هز رحمه على مثامنائة قتلهم دفعة واحدة  ( الذييوشيبا 

  ؟ !وكيف مت هذا
  )٢٠، ١١/١١) ١(انظر أيام ( .وزة رمح، أبيشاي ويشبعام، فكالمها قتل ثالمثائة دفعة واحدةوهناك 
كيف حيصل ). ٣/٣١نظر القضاة ا(مشجر بن عناة قتل من الفلسطينيني ستمائة رجل مبنساس البقر وهناك 

  ؟ !هل انتظر كل منهم دوره ؟كيف مل يهربوا ؟هذا
لقد ذكر الكتاب املقدس الوجبة الدمسة اليت  ..هناك بطولة أخرى يف األكل ..ليست البطولة يف القتل فقط

ني كـر  وسـت ، كان طعام سليمان لليوم الواحد ثالثني كرمسيذ (:امسع ..كان يأكلها سليمان احلكيم كل يوم
( )ومائة خروف عدا األيائل واليمامري واألوز املسـمن  ، وعشرين ثوراً من املراعي، وعشر ثريان مسمنة، دقيق

  )٢٣ - ٤/٢٢) ١(ملوك 
فعـد   ،فإن شئت املزيد ..هذا غيض من فيض من بطوالت الكتاب املقدس: وقال ..وضع يده على رأسه

  .لتقرأه من جديد
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  العلمـ  ٣
علم اهللا البـد أن   ..دعنا من كل هذه اخلرافات، ولنبحث يف علوم الكتاب املقدس: سكت قليال، مث قال

   ..١يظهر أثره يف كتابه 
ولكنهم وقعوا يف خرافات كـثرية بسـب    ..علم الفلك، ذلك العلم الذي اهتم به السابقون لنبحث يف

   ..إعمال عقوهلم وخميالم
   ..من سفر التكوين ..تح الكتاب املقدس من أولهولنف ..لننظر ما يقول كالم اهللا الوحيد يف هذا

وكانت  .يف البدء خلق اهللا السموات واالرض (:فتح الكتاب املقدس، وراح يقرأ اإلصحاح األول كامال
 .وقال اهللا ليكن نور فكان نـور  .االرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح اهللا يرف على وجه املياه

وكان مسـاء  .ودعا اهللا النور ارا والظلمة دعاها ليال .وفصل اهللا بني النور والظلمة.وراى اهللا النور انه حسن
فعمل اهللا اجللـد  .  وليكن فاصال بني مياه ومياه.وقال اهللا ليكن جلد يف وسط املياه  وكان صباح يوما واحدا

وكان مساء وكـان  .اجللد مساء ودعا اهللا.  وكان كذلك.وفصل بني املياه اليت حتت اجللد واملياه اليت فوق اجللد
ودعا   ٠.وكان كذلك.وقال اهللا لتجتمع املياه حتت السماء اىل مكان واحد ولتظهر اليابسة   صباح يوما ثانيا
وقال اهللا لتنبت االرض عشبا وبقال يبـزر  .  ورأى اهللا ذلك انه حسن.وجمتمع املياه دعاه حبارا.اهللا اليابسة ارضا

فاخرجت االرض عشبا وبقال يبزر .  وكان كذلك.را كجنسه بزره فيه على االرضبزرا وشجرا ذا مثر يعمل مث
وكان مساء وكان صباح يومـا  .  ورأى اهللا ذلك انه حسن.بزرا كجنسه وشجرا يعمل مثرا بزره فيه كجنسه

   .وتكون آليات واوقـات وايـام وسـنني   .وقال اهللا لتكن انوار يف جلد السماء لتفصل بني النهار والليل ثالثا
النور االكرب حلكم .فعمل اهللا النورين العظيمني.  وكان كذلك.وتكون انوارا يف جلد السماء لتنري على االرض

ولتحكم على النهار    وجعلها اهللا يف جلد السماء لتنري على االرض  .والنجوم.النهار والنور االصغر حلكم الليل
وكان مساء وكان صباح يوما رابعا  وقـال اهللا     .ه حسنورأى اهللا ذلك ان.والليل ولتفصل بني النور والظلمة

فخلق اهللا التنانني العظام  .لتفض املياه زحافات ذات نفس حية وليطر طري فوق االرض على وجه جلد السماء
ورأى اهللا ذلك .وكل ذوات االنفس احلية الدبابة اليت فاضت ا املياه كاجناسها وكل طائر ذي جناح كجنسه

وكان مسـاء   .وليكثر الطري على االرض.وباركها اهللا قائال امثري واكثري وامإلي املياه يف البحار   .انه حسن
ائم ودبابات ووحوش ارض .وقال اهللا لتخرج االرض ذوات انفس حية كجنسها   وكان صباح يوما خامسا

بابـات االرض  فعمل اهللا وحوش االرض كاجناسها والبهائم كاجناسها ومجيـع د  .وكان كذلك.كاجناسها
فيتسلطون على مسك البحر .وقال اهللا نعمل االنسان على صورتنا كشبهنا .ورأى اهللا ذلك انه حسن.كاجناسها

فخلـق اهللا   .وعلى طري السماء وعلى البهائم وعلى كل االرض وعلى مجيع الدبابات اليت تدب علـى االرض 
باركهم اهللا وقال هلم امثروا واكثروا وامـألوا  و .ذكرا وانثى خلقهم.على صورة اهللا خلقه.االنسان على صورته

 وقال اهللا .االرض واخضعوها وتسلطوا على مسك البحر وعلى طري السماء وعلى كل حيوان يدب على االرض
                                                

  )معجزات علمية(خصصنا هلذا املوضوع رسالة خاصة، وهي الرسالة التالية هلذه الرسالة، واليت عنواا ) ١(
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 .لكم يكون طعاما.اين قد اعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل االرض وكل شجر فيه مثر شجر يبزر بزرا
السماء وكل دبابة على االرض فيها نفس حية اعطيت كل عشـب اخضـر    ولكل حيوان االرض وكل طري

   ) وكان مساء وكان صباح يوما سادسا.ورأى اهللا كل ما عمله فاذا هو حسن جدا وكان كذلك.طعاما
وهو يذكر أن السموات واألرض خلقت  ..هكذا يصف الكتاب املقدس بداية اخللق: أغلق الكتاب، وقال

  .يف ستة أيام
لقد ورد فيه هذا النص ..وهكذا قال القرآن: ال للكالم، فقلتوجدت ا:  اتاومالس لَقي خالَّذ اللَّه

ـ      ال شو ـيلو ـنم ونِـهد ـنم ا لَكُمشِ مرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سا فمهنيا بمو ضالْأَريعٍ أَفَـال  وف
  )٤:دةالسج(تتذَكَّرونَ
وأول ذلك وأظهره أن القرآن أخرب عن سعة القدرة اإلهلية  ..كالم القرآن يف املسألة خمتلف متاما ..ال: قال

ولَقَد خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما في  :امسع ما يقول القرآن ..اليت مل يصبها أي مشقة يف كل ذلك
سا ممامٍ وأَي ةتوبٍسلُغ نا من)وفرغ اهللا يف اليوم السابع من عملـه الـذي    (:بينما نرى التوراة تقول) ٣٨:ق

نه فيه استراح مـن  أل.وبارك اهللا اليوم السابع وقدسه فاستراح يف اليوم السابع من مجيع عمله الذي عمل عمل
  )٣-٢/٢:تكوين() مجيع عمله الذي عمل اهللا خالقا

ه اآليات ورد مطلقا، فلم يذكر فيه الصباح واملساء كما يف التوراة، باإلضافة إىل أن والثاين أن اليوم يف هذ
وكأن القرآن يذكر لنا أن السموات واألرض خلقت  ..اليوم يف لغة العرب، ويف لغة القرآن يعين مرحلة زمنية

  .يف ست مراحل زمنية
 ..ألف سنة أو مخسني ألف سنة عند اهللاليوم الواحد يساوي القرآن يدل على هذا املعىن، فأنت جتد فيه 

ويستعجِلُونك بِالْعذَابِ ولَن يخلف اللَّه وعده وإِنَّ يوماً عند ربك كَأَلْف سنة مما  :امسع نص القرآن يف ذلك
  )٤:املعارج(يومٍ كَانَ مقْداره خمِسني أَلْف سنة تعرج الْمالئكَةُ والروح إِلَيه في :وفيه ..)٤٧:احلج(تعدونَ

السنني يوما واحـدا،   فن القرآن يعترب ما حيدث يف القيامة من أحداث طويلة تستغرق آالأباإلضافة إىل 
 يؤخذُ منهـا عـدلٌ وال هـم    واتقُوا يوماً ال تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئاً وال يقْبلُ منها شفَاعةٌ وال :فيقول

  )٤٨:البقرة(ينصرونَ
  فأنت ترى يف التفاصيل اليت ذكرا التوراة أخطاء علمية؟: قلت
سأضرب لك مثال على ذلك مبا  ..بل علم الفلك هو الذي يقول ذلك ..لست أنا الذي يقول ذلك: قال

  .الشمس والقمر يف اليوم الرابعخلق ذكرت التوراة أن األرض خلقت يف اليوم الثالث، بينما 
باإلضـافة إىل أن   ..وهذا يعين أا مل ختلق قلبها ..جزء من أمها الشمسأصلها يف األرض أنت تعلم أن 

قبل الشمس الثالث، أي  ىف اليومخلقوا النبات والعشب والشجر  أن ١٣إىل  ١١األعداد من التوراة تذكر يف 
  .١٩إىل  ١٤األعداد ورد يف كما ، اليوم الرابعاليت خلقت يف 

ال شـك   ..بدون ضوء الشمسأن توجد كن ال ميواألشجار  اتالنباتف ..وأنت تعرف أن ذلك مستحيل
  .عرف نظرية التمثيل الضوئيأنك ت
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  .بل لعله أعظم من خطأ التوراة ..لقد ورد يف القرآن مثل هذا اخلطأ: قلت
  .ليت أعددا ملن جيد تناقضا واحدا يف القرآناذكره لتنال تلك اجلائزة العظيمة ا ..ما هو؟: قال

قُلْ أَئنكُم لَتكْفُرونَ بِالَّذي خلَق اَألرض في يـومينِ   :امسع ما ورد يف القرآن حول هذا املوضوع: قلت
 نيالَمالْع بر كاداً ذَلأَند لُونَ لَهعجت٩(و (فَو نم ياسوا ريهلَ فعجو ةعبي أَرا فهاتا أَقْويهف رقَدا ويهف كاربا وهق

 نيلائلساًء لوامٍ سضِ  ) ١٠(أَيـَألرلا وعاً فَقَالَ لَها طَويئْتضِ اَألرلا وانٌ فَقَالَ لَهخد يهاِء ومى إِلَى السوتاس ثُم
فَقَضاهن سبع سماوات في يومينِ وأَوحى في كُلِّ سـماٍء أَمرهـا   ) ١١(لَتا أَتينا طَائعني ائْتيا طَوعاً أَو كَرهاً قَا

  )فصلت()١٢(وزينا السماَء الدنيا بِمصابِيح وحفْظاً ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ 
مثانية يكون معنا وعي جنمع به حنصل على  نأدون من هذه األيام  مععندما جن ..هذا صحيح ..نعم: قال

هذا هو التناقض الـذي  .. خلق السماوات واألرض يف ستة أياممع أن القرآن ذكر يف كل املواضع أنه  ..أيام
  .وهذا هو التناقض الذي ميأل قومنا به األرض ضجيجا ..تقصده

  فكيف ال تسلم به؟ ..هو تناقض واضح: قلت
لقـد حبثـت يف هـذه     ..وال ميكنين أن أخون احلقيقة ألن الذي يقول ا غريي ..نا موثق صادقأ: قال

  .املسألة، وحلها ليس بالعويص
األرض ـ حبسب القـرآن ـ   فقد خلق اهللا  ، يام األربعة األوىل هي حصيلة مجع اثنني واثننيذلك أن األ

 ادخـره ووضع فيها بركتها من املاء، والزرع، وما  ،لهي اجلبااليت مث جعل فيها الرواسي  ،خلقا أوليا يف يومني
وجعلَ فيها رواسي  :وهذا ما نص عليه القرآن يف قوله فكانت أربعة أيام ،فيها من األرزاق يف يومني آخرين

لساًء لوامٍ سأَي ةعبي أَرا فهاتا أَقْويهف رقَدا ويهف كاربا وهقفَو نمنيلائ)١٠:فصلت(  
وليست هـذه   ..فيكون اموع أربعة ،ويومني آخرين ،هذه األيام األربعة هي حصيلة اليومني األولنيو

ـ حبسـب  مث إن اهللا   ..ومن هنا جاء اخلطأ.. األربعة هي أربعة أيام مستقلة أخرى زيادة على اليومني األولني
  .. ستة أيام جبمع أربعة واثنني فيكون اموع ،خلق السماوات يف يومنيالقرآن ـ 

فتجولت مصرا، زرت : لو أن رجال زار مصر، فقال: ال شك أنك مل تفهم ما قلت، سأضرب لك مثاال
ال شك أن هذا مل ميكث .. بلدي يف أربعة أيام مث عدت إىلاإلسكندرية يومني، وأيت جوليت يف  القاهرة يفيف 
 ويومني يفالقاهرة يعين يومني يف  ،يف يومني يف أربعة أيام: م ألن قولهوليس ستة أيا ،إال أربعة أيام فقطمصر يف 

  .. اإلسكندرية
مث  ،ن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما نطفـة إ (:ويشبه هذا ما ورد يف احلديث من قول حممد

وليس يف مائـة   ،فإن هذا مجيعه يف أربعني يوما فقط )يكون مضغة يف مثل ذلك  ، مثيكون علقة يف مثل ذلك
، ويدل هلذا ما ورد من النصوص من أن اخللق يتم بعد اثنني وأربعـني  كما فهمه من فهمه خطأ ،وعشرين يوما

  .يوما
بل تربز نواح مـن   ..هلذه املسألة تفاصيل كثرية ال تربئ القرآن فقط من التناقض: سكت قليال، مث قال
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  . ١ياتك من الفلكيني من يشرحها لكولعلك جتد يف مستقبل ح ..اإلعجاز لن أذكرها لك أنا
  .لدي نص آخر يدل على خمالفة القرآن للعلم ال ميكنك أن جتادل فيه: قلت
  وما هو؟: قال

  أليست األرض هي اليت تدور حول الشمس؟: قلت
  .ال شك يف ذلك ..بلى: قال

  .ولكن القرآن يذكر أن الشمس هي اليت تدور حول األرض: قلت
  .بل أحفظ الكثري منه، ومل أمسع نصا حيوي هذه اخلرافة ..ت القرآنلقد قرأ ..أين هذا: قال

   ..إا يف سورة الكهف..لو تأملت جيدا لوجدا واضحة للعيان: قلت
حتى إِذَا بلَغَ مغرِب الشمسِ وجدها تغرب في عينٍ حمئَة ووجد  :تقصد ما ورد يف قوله: ضحك، وقال

                                                
رسالة، وفيها إجابة أخرى نرى أا أرجح من هذه اإلجابـة،  وهي الرسالة التالية هلذه ال) معجزات علمية(رسالة : انظر) ١(

أيام اخللق الستة اليت ذكرا الكتب املقدسة متثل املدة الزمنية اليت تطلبها خلق الكون منذ االنفجار الكوين العظيم الـذي  وهي أن 
ثُم استوى إِلَى السماِء وهي دخانٌ فَقَالَ  :'مأل الفضاء بالدخان إىل أن يفىن اهللا هذا الكون ويعيده من حيث بدأ مصداقا لقوله 

نيعا طَائنيا أَتهاً قَالَتكَر عاً أَوا طَويضِ ائْتلْأَرلا ووقوله )١١:فصلت) (لَه ،': اأْندا ببِ كَملْكُتجِلِّ لالس اَء كَطَيمطْوِي السن موي
و هيدعلْقٍ نلَ خأَونيلا فَاعا كُنا إِننلَيداً ع١٠٤:االنبياء) (ع(  

مهـا   :بأنه قسم فترة الستة أيام اليت خلق اهللا ا السماوات واألرض إىل فترتنيخالفا للكتاب املقدس وقد تفرد القرآن الكرمي 
 ،ترة تقدير األقوات يف هـذه األرض وف ،فترة خلق األرض األولية وكذلك السماوات واليت استغرقت يومني من هذه األيام الستة

  .واليت استغرقت األيام األربعة املتبقية
فترة خلق األرض األولية متثل املدة الزمنية اليت مرت على األرض منذ أن كانت يف حالة الدخان إىل أن أخذت موقعهـا يف  ف

  .مدار ثابت حول الشمس على شكل كرة ملساء ملتهبة ذات سطح شبه سائل
دير األقوات فهي األيام األربعة املتبقية من أيام اخللق وقد حدد اهللا عالمة بارزة  لبداية هذه األيام األربعة اليت أكمل أما فترة تق

  .اهللا فيها جتهيز األرض وهذه العالمة هي تكون اجلبال فوق سطح األرض
ة األرض فاألرض كانت قبل ذلك كرة ومن الطبيعي أن تكون اجلبال أول ما ظهر على سطح األرض وبالتايل أول أحداث يئ

ملساء وسطحها حار جدا وشبه سائل وكانت تغلي وتفور بسبب احلرارة الشديدة اليت يف باطنها كما سيكون مصريها عند قيام 
) تـرى فيهـا عوجـاً وال أَمتـاً     ال فَيذَرها قَاعـاً صفْصـفاً   ويسأَلونك عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ينِسفُها ربي نسفاً) :'الساعة لقوله 

  ) ١٠٧-١٠٥:طـه(
فالقوت للكائن احلي هو ما يلزمه من  ،كل ما يلزم من  شروط ظهور احلياة على سطح األرضتعين كلمة األقوات يف اآلية و

  . طعام يبقيه على قيد احلياة
والقارات واحمليطات والـبحريات واألـار وتشـكل    ويف هذه األيام األربعة اليت قدر اهللا فيها أقوات األرض تكونت اجلبال 

الغالف اجلوي الذي بدأ حبماية األرض من بقايا الشهب اليت كانت ترشق األرض من الفضاء اخلارجي وامتأل كذلك مبختلـف  
  . أنواع الغازات اليت ستلزم حلياة الكائنات احلية

ومن مث خلق اهللا النباتات واحليوانات  ،ياة األولية بالظهور عليهاوبعد أن وفر اهللا  كل أسباب احلياة على هذه األرض بدأت احل
  . ومن مث خلق اهللا اإلنسان يف آخر ساعة من ساعات اليوم السادس من أيام اخللق كما جاء ذلك يف األحاديث النبوية

ى األرض منـذ أن  وقد متكن العلماء يف خمتلف التخصصات من رسم صورة واضحة وتفصيلية جلميع األحداث اليت مرت عل
  .كانت كرة ملتهبة إىل أن أصبحت على هذا الشكل البديع اليت هي عليه اآلن

منصور العبادي، دار الفالح للنشر والتوزيع، عمـان،  . بداية اخللق يف القرآن الكرمي، د: انظر التفاصيل املرتبطة ذا يف كتاب
  .م٢٠٠٦األردن، طبعة 
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حتى إِذَا بلَـغَ   :، وفيها)٨٦:الكهف) (وماً قُلْنا يا ذَا الْقَرنينِ إِما أَنْ تعذِّب وإِما أَنْ تتخذَ فيهِم حسناًعندها قَ
  ؟)٩٠:الكهف) (مطْلع الشمسِ وجدها تطْلُع علَى قَومٍ لَم نجعلْ لَهم من دونِها ستراً

   ..ذلك ألن الشمس ال تغرب يف عني  ،هذا خمالف للعلم الثابتف ..أجل: قلت
  .لقد ذكرتين حبادثة قبل سنوات ترتبط ذا: ابتسم، وقال

  ما الذي حصل؟: قلت
ولكنه ما إن كاد ينال ما طلبه  ..لقد تقدم أحدهم لينال تلك اجلائزة بسبب هذا االكتشاف العظيم: قال

ال  ..خذوها أنـتم  ..خذوها أنتم ..ال أريدها: وصاح ..مث بكى ..ترجتفونرباته  ..حىت شعرت بصوته يتغري
  .ميكن هلذه اجلائزة أن يأخذها أحد من الناس

  .ومن ذلك اليوم مل أره ..مث خرج
  وما عالقتها ذا؟ ..مل أفهم القصة: قلت
ولكنه  ..دقا إن الرجل كان صا ..فوجدته سببا معقوال ..لقد حبثت يف السبب الذي جعله يقول هذا: قال

لقد أجنـاه   ..ولكن اهللا وقاه من ذلك ،فأراد أن يضحي بصدقه من أجل حاجته ..يف نفس الوقت كان حمتاجا
  .صدقه

  .واذكر لنا ما وجدت أنت ..دعنا من حديث الرجل: قلت
فلهذا مل يذكر لنا اسم املكان الذي ذهـب إليـه ذو    ..هو ال يهتم بالتفاصيل ..أنت تعرف القرآن: قال

  .قرنني، واكتفى من ذلك بوصفه بصفات قد تدل عليه، أو على األقل تعرف بطبيعة املنطقة اليت ذهب إليهاال
  .مل أفهم: قلت
  .ولعلهم ال زالوا يستدلون بالنجوم ..أمل يكن الناس: قال

  )١٦:حلالن) (وعالمات وبِالنجمِ هم يهتدونَ :وقد أشار القرآن إىل هذا يف قوله ..أجل: قلت
  فهل ترى النجم يرتل إىل األرض ليصبح الفتة تدل على املكان، أو إشارة مرور تدل على االجتاه؟: قال

  فأين منا النجوم؟ ..يستحيل ذلك: قلت
  فما مقصد القرآن من ذكر هذا إذن؟: قال

  .جتاهاتمبا أن لبعض النجوم مواقع معينة، فهم يستدلون من خالهلا على األرض، فيفرقون بني اال: قلت
   ..وهكذا هذا األمر: قال

  .مل أفهم: قلت
  ؟ألست ترى السواح يقصدون الشواطئ مع غروب الشمس: قال

   ..بلى: قلت
  مل؟: قال

  .سل مبائهتأو لكأا تغ ..لكأن البحر يبتلعها ..يدهشهم مجال الشمس وهي تغرب يف البحر: قلت
  فهل حيصل ذلك فعال؟: قال
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  .هذا ما نراه ..ال: قلت
لقد عرب القرآن عن الرؤية البصرية ليدل من خالهلا على املكان الذي قصـده   ..لقد فعل القرآن هذا: قال

  .ذو القرنني، ومل يقصد أن الشمس جبرمها تغوص يف ذلك املوضع بعينه
   ..يف ذلك احلني ما كشف لنا ممع أن العلم مل يكشف هل ..لقد فهم املسلمون البسطاء هذا ..أتدري

متسقًا مـع   ،عن بعض العلماء تفسريا هلذه الرؤية )م١١١٤ـ١٠٣٧/هـ ٥٠٧ـ٤٢٩(فال قد نقل القل
انتهى إىل الشمس مشرقًا ومغربـا حـىت وصـل إىل     )أى ذو القرنني  (ليس املراد أنه  (:فقال ،احلقيقة العلمية
. عافًا مضاعفةبل هى أكرب من األرض أض ،فهى أعظم من أن تدخل ىف عني من عيون األرض.. جِرمها ومسها

 ،من جهة املغرب ومن جهـة املشـرق   )أى البقاع املعمورة واملأهولة  (وإمنا املراد أنه انتهى إىل آخر العمارة 
وهلـذا   ،كما أنا نشاهدها ىف األرض امللساء كأا تدخل ىف األرض ،فوجدها ىف رأى العني تغرب ىف عني محئة

ومل يرد أا تطلع علـيهم  ) ٩٠من اآلية: الكهف)(نجعلْ لَهم من دونِها ستراً وجدها تطْلُع علَى قَومٍ لَم :قال
    ١) بل أراد أم أول من تطلع عليهم ،بأن متاسهم وتالصقهم

                                                
  .٤٩ / ١١،القرطىب، اجلامع ألحكام القرآن)١(
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  التاريخـ  ٤
ال شك أن اهللا يعرف تفاصيل  ..دعنا من هذا، ولنبحث يف تواريخ الكتاب املقدس: سكت قليال، مث قال

يعرف تفاصيل احلاضر واملستقبل، وال ميكن أن يسجل يف كلماته املقدسة ما يتناقض مع املاضـي  املاضي، كما 
  .أو احلاضر أو املستقبل

أن املسيح لقد ذكر  ..)١/٢ :مىت(امسع عن تاريخ ميالد املسيح كما ورد يف : فتح الكتاب املقدس، وقال
لالْم دهلَى عع ةيودهالْي طَقَةنولد يف مسودريه ك.  

قبل امليالد، لذلك قد يكون املسيح  ٤قبل امليالد اىل  ٣٧الذي حكم من إن هريودس هو : التاريخ يقول
  . قبل امليالد ٤-٦قد ولد ما بني 

والذي كان فيه  كريينيوس واليـا علـى    ،جنيل لوقا أن املسيح و لد يف عهد إحصاء السكانإبينما يذكر 
ـ  ():٢/٢:لوقا(امسع ما ورد يف  ..سوريا ن يكتتـب كـل   أويف تلك األيام صدر أمر من أوغسطس قيصر ب

   )املسكونة 
 ٧-٦و قد حصل هذا اإلحصاء ما بني سنة ، وهذا االكتتاب األول جرى اذ كان كريينيوس وايل سورية

  .أي بعد مضي عشر سنوات على موت هريودوس، بعد امليالد حسب بعض الوثائق التارخيية
  .وتويل كريينيوس للوالية ،ما ذكره املؤرخ اليهودي يوسيفوس حول هذا اإلحصاءومن تلك الوثائق 

 فرق زمين مدته عشرة سنوات بني الرواية  املوجودة يف اإلجنيل فهنالك  ..بني اإلجنيلنيِواضح هناك تناقض
  . و الرواية املوجودة يف اإلجنيل املنسوب إىل لوقا حول والدة املسيح  ،املنسوب إىل مىت

  .امسع ما ورد يف إجنيل مىت: كت قليال، مث قالس
وعندما أَدرك هريودس أَنَّ الْمجوس سخروا منه، استولَى علَيه الْغضب  (:فتح الكتاب املقدس وراح يقرأ

ا، مارِهوجمٍ ولَح تيي بف انيبالص يعملَ جقَتلَ وسفَأَر ،يددـورِ  الشنِ ظُهمبِ زسونَ، بِحا دنِ فَميتننِ سنِ اب
بكَـاٌء  : صراخ سمع من الرامـة (: عندئذ تم ما قيلَ بِلسان النبِي إِرميا الْقَائلِ النجمِ كَما تحقَّقَه من الْمجوسِ

يددش يبحنلَى أَ! وي عكبيلُ تاحلُوارحر قَد مهى، َألنزعتى أَنْ تأْبتا، وهالَدو (   
إنه لو بل ، هذه احلادثه مل يذكرها التاريخو، ةجنيل مىت ذه الروايإلقد انفرد : أغلق الكتاب املقدس، وقال

مل  يذكر سيفوس املؤرخ اليهودي يوإن بل  ..بعزله ولقاموا ،مر كهذا لقامت عليه قائمة اليهودأهريودوس بقام 
  .كونه كان يذكر كل صغرية و كبريه هلريودوس بسبب كرهه لهمع هذه احلادثه 

مع أن هذه النبـوءة  ة املزعومه يف  سفر ارمياء النيب ءالنبويعتمد على جنيل مىت هذا كله فإن إضافه اىل باإل
  .ليس فيها إي دليل على ذلك

قَد تردد في الرامة صوت ندبٍ وبكَاٍء (: ا ما يعلنه الربوهذَ ():١٥ /٣١ :ارمياء(سفر امسع النبوءة من 
كُفِّي صوتك (: وهذَا ما يعلنه الرب. )راحيلُ تنوح علَى أَبنائها وتأْبى أَنْ تتعزى عنهم َألنهم غَير موجودين. مرٍّ

 .إِذْ الَبد أَنْ يرجِع أَوالَدك من أَرضِ الْعـدو (، يقُولُ الرب، )ِء وعينيك عنِ الْعبرات َألنَّ لعملك ثَواباًعنِ الْبكَا
   ) إِذْ سيرجِع أَوالَدك إِلَى موطنِهِم(، يقُولُ الرب، )فَلغدك رجاٌء
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عن بكاء راحيل علـى بـىن   هذا السفر يتحدث كل ما يف األمر أن  ..فهمه مىتهذه النبوءة ليست كما 
 ..أي إشارة اىل ذبح الصـبيان ليس فيها بل  ،ي نبوة عن املسيح القادمأوليس يف النص  ..إسرائيل بعد سبيهم

املعتمده  حد مصادرهأوكان النص الوارد يف سفر ارمياء  ،والراجح أن كاتب اجنيل مىت قام بتأليف هذه الرواية
  . اختراعها يف

   ..قارن بينه وبني ما يقول املؤرخونستار اهليكل املنشق وعن مىت امسع ما يقول : سكت قليال، مث قال
ومن الساعة الثَّانِيةَ عشرةَ ظُهراً إِلَى الساعة الثَّالثَة بعد الظُّهـرِ، حـلَّ    (:فتح الكتاب املقدس، وراح يقرأ

: أَي )إِيلي، إِيلي، لَما شـبقْتنِي؟ (: ونحو الساعة الثَّالثَة صرخ يسوع بِصوت عظيمٍ الَم علَى اَألرضِ كُلِّهاالظَّ
فَركَض واحد مـنهم،   )!يلياإِنه ينادي إِ(: فَلَما سمعه بعض الْواقفني هناك، قَالُوا )إِهلي، إِهلي، لماذَا تركْتنِي؟(

نياقالْب نلَك؛ وبرشيل هإِلَي مقَدو ةبلَى قَصا عهتثَبلِّ، وي الْخا فهسةً غَمجنفذَ إِسأَخقَالُواو  :)هأْنشو هعلْ ! ده رنل
هلِّصخيا ليي إِيلأْتي!(  وعسي خرفَص    ـقشان كَـلِ قَـديالْه ارتإِذَا سوح والر لَمأَسيمٍ، وظع توى بِصرةً أُخرم

،ورخالص قَّقَتشتو ،ضاَألر لَتلْززتفَلِ، ولَى إِلَى اَألساَألع ننِ، ميطْرش    ـادسأَج ـتقَامو ،ورالْقُب تحفَتتو
رآهـم  ني كَانوا قَد رقَدوا؛ وإِذْ خرجوا من الْقُبورِ، دخلُوا الْمدينةَ الْمقَدسةَ بعد قيامة يسـوع، و كَثريةٌ لقديِس

  )٥٣-٣/٤٥:مىت( كَثريونَ
أن ىل إضـافه  باإل ..إال مـىت رض كلها، و هي حادثه مل يـذكرها  حلول الظالم على األمىت ذكر لقد 
مع  خمطوطه تارخييه يف العامل أيبل مل ترد يف مل يذكروها، لرومان و اليهود الذين عاينوا ذلك العصر املؤرخني ا

  .رضالظالم حل على كل األيذكر أن النص أن 
ومل خيربنا الكاتب مـاذا   ..ي ذكر هلذه االحداث يف كتب التاريخأليس هنالك كثرية مث يذكر حوادث 

مل ، ومث مـاتوا  ،م عاشـوا أم رآهم كثريون أ أن ىل قبورهم بعد إرجعوا هل ، وحدث للقديسيني الذين قاموا
  .العقل يتيه يف البحث عنها ..ومل يذكر لنا أشياء كثرية ..يذكر لنا من هم هؤالء القديسني

  ؟على مصرخبتنصر ستوىل اهل : سكت قليال، مث قال ـ وكأنه خياطب نفسه ـ
   ..الكتاب املقدس يقول ذلك: مث أجاب نفسه

الكلمة اليت تكلم ا الرب اىل ارميا النيب  (): ٢٦-١٣ / ٤٦ :أرميا(فتح الكتاب املقدس وراح يقرأ من 
جمدل وامسعـوا يف نـوف ويف    صر ملك بابل ليضرب ارض مصر اخربوا يف مصر وامسعوا يفن يف جميء نبوخذ

ال يقفـون الن الـرب قـد    . ملاذا انطرح مقتدروك حتفنحيس قولوا انتصب ويأ الن السيف ياكل حواليك
كثر العاثرين حىت يسقط الواحد على صاحبه ويقولوا قوموا فنرجع اىل شعبنا واىل ارض ميالدنا مـن  . طرحهم

حي انا يقول امللك رب اجلنود  قد فات امليعاد. قد نادوا هناك فرعون ملك مصر هالك. وجه السيف الصارم
اصنعي لنفسك أهبة جالء ايتها البنت الساكنة مصر الن نوف  امسه كتابور بني اجلبال وككرمل عند البحر يأيت

ايضـا متسـأجروها يف    اهلالك من الشمال جاء جـاء . مصر عجلة حسنة جدا تصري خربة وحترق فال ساكن
 مل يقفوا الن يوم هالكهم اتى عليهم وقت عقام. الم هم ايضا يرتدون يهربون معا. وسطها كعجول صرية
يقطعون وعرها يقول الرب  م يسريون جبيش وقد جاءوا اليها بالفؤوس كمحتطيب حطبصوا ميشي كحية ال
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قد أخزيت بنت مصر ودفعت ليـد شـعب    وان يكن ال حيصى الم قد كثروا اكثر من اجلراد وال عدد هلم
هانذا اعاقب آمون نو وفرعون ومصـر وآهلتـها وملوكهـا فرعـون     . قال رب اجلنود اله اسرائيل . الشمال

مث بعد ذلـك تسـكن   . وادفعهم ليد طاليب نفوسهم وليد نبوخذراصر ملك بابل وليد عبيده. املتوكلني عليهو
   ) كااليام القدمية يقول الرب

نبوخذ نصر مل خيـرب  إن التاريخ يذكر أن  ..هذا ما قاله الكتاب املقدس، ولكن التاريخ يقول غري هذا
وقـد عـاىن    ٦٠١\٦٠٠يتة بني نبوخذ نصر ومصر سنة نوف ومل يستويل على مصر أبدا، قد قامت حرب مم

  .كثريا من هذه املعركة ورجع لبالده للعالج، ومل يرد أي مكان يف التاريخ أنه دخلها
  .لقد وقع القرآن يف مثل هذه األخطاء التارخيية: قلت
  .وإياك ان تسخر مين كما سخر غريك ..أخربين لتنال جائزتك ..أين: قال

وقَالَ فرعونُ يا أَيهـا   :امسع ما يقول القرآن ..)هامان(آن أن وزير فرعون يقال له لقد ذكر القر: قلت
طَّلع إِلَى إِلَه موسـى  الْملَأُ ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي فَأَوقد لي يا هامانُ علَى الطِّنيِ فَاجعلْ لي صرحاً لَعلِّي أَ

) وقَالَ فرعونُ يا هامانُ ابنِ لي صرحاً لَعلِّي أَبلُغُ الْأَسـباب  :، وامسع)٣٨:القصص) (ظُنه من الْكَاذبِنيوإِني لَأَ
  )٣٦:غافر(

  هل ترى عجبا يف كون امسه هامان؟ ..وما يف ذلك؟: قال
ليس له وجود إال ني إىل فرعون خمتلفة كأحد املقرب مواضعذكور يف القرآن يف ستة املهامان  ..أجل: قلت

هـي مل تـذكر إال    ..يف حياة موسى على اإلطالقكان أن هامان مل تذكر التوراة ذلك أن  ..يف آيات القرآن
أفليس هذا خطأ تارخييا ، كان وزيراً وخليال ألحشوريش ملك الفرس الذي يدعوه اليونان زركيسالذي هامان 
  عظيما؟

أمل يضف القرآن الكـثري مـن    ..التوارة استوعبت كل ما يتعلق بفرعونومن قال لنا بأن : ابتسم، وقال
  املعلومات اليت أغفل الكتاب املقدس ذكرها؟

وكان فيهم العلماء واألحبار فلم ينكر أحد منهم هذا  ،حممداآليات تليت على اليهود يف زمن  ههذمث إن 
  .األمر

  بأن هامان كان وزيراً لفرعون؟أخربك من مث من 
  .قرآن يقول ذلكال: قلت
  أم كان لقبا للحاكم؟ ..هل كان اسم شخص ..وفرعون: قال

   ..بل كان لقبا للحاكم: قلت
  .فقد يكون هامان كذلك لقبا ال امسا: قال

لقد ذكرتين برجل جاءين ذات مرة بنفس ما طرحته من الشبهة، وكان غرضه تلك : سكت قليال، مث قال
  .اجلائزة

  ا؟هل بكى هو اآلخر، وتركه: قلت
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لكن لست أدري كيف التفت إىل جريدة كان حيملـها معـه،    ..لقد استمر جيادل عن شبهته ..ال: قال
  .فقرأه، مث انصرف خجال من نفسهإياه، أريته ، فوجدت يها ما مألين عجبا، فوطلبت منه أن يسلمين ألقرأها

  وما كان يف اجلريدة مما جعله خيجل من نفسه؟: قلت
مهم يوضح فيه صاحبه أن شخصية هامان شخصية حقيقية تارخييـة كشـفت   لقد كان فيها مقال : قال

  .أنا ال أزال أحتفظ بنص املقال يف خزانيت هذه ..اآلثار عن وجودها
واعتربه شخصية  ..لقد شكك البعض يف شخصية هامان (:سار خطوات، وأتى باملقال، وراح يقرؤه علي

 ٢٠٠عد فك طالسم األجبدية اهلريوغليفية املصرية قبـل  بسقطت دعاءات االولكن هذه  ..خرافية ال وجود هلا
كتشافات مل يكن شئ معروف عن وقبل هذه اال ـسم هامان قد أكتشف يف املخطوطات القدميةاو ،سنة تقريباً

قبـل   ١٩٦كتشاف حجر رشيد الـذي يعـود اىل   اب ١٧٩٩ولغز اهلريوغليفية مت حله سنة ، التاريخ الفرعوين
اللغة اهلريوغليفية والدميوقيطية واليونانيـة ومبسـاعدة    :هذا احلجر بأنه كتب بثالث لغاتوتعود أمهية  ،امليالد

وخالل ترمجة  ،وبعدها مت معرفة الكثري حول تاريخ الفراعنة ،اليونانية مت فك لغز اهلريوغليفية من قبل شاملبيون
شري إليه يف لوح أثري يف متحف سم أوهذا اال) هامان ( سم انقش من النقوش املصرية القدمية مت الكشف عن 

قد رقي إىل و ،يف زمن تواجد موسى يف مصرويف جمموعة من النقوش كشفت لنا أن هامان كان  ،هوف يف فينا
  .أن أصبح مديراً ملشاريع امللك األثرية

الكثري مـن  ، ) Pharaoh Triumphant the life and times of Ramesses II K.A. Kitchen(وقد سجل كتاب 
يف مثل  Amen em inetام اينت ) هامان / هامن ( = كان الشاب آمن  (:١منها : ملعلومات عن هامانا

فلما أصبح رمسيس نائبا للملك ووريثا للعرش أصبح الفـىت بالتبعيـة    ورفيق صباه،)  ٢رمسيس ( سن األمري 
  . رفيقه وتابعه ففتح له الطريق ملستقبل زاهر وهي ما حتقق فعال

لعلـه منموسـى،    (أقارب ذوو نفوذ منهم عمه ) هامان (  Amen em inetاينت  وكان آلمن ام
Minmose (  كبري كهنة اإلله مني واإلهلة ايزيس بقفط ) وقائـد  ) مشال طيبةCommandant   فيـالق

  . أي الساعد األمين لنائب امللك يف النوبة، النوبة
(  Amen em inetعم آمـن ام اينـت   والده باسر وزير اجلنوب وابن  (ومنهم الفىت باكن خنسو 

ملستدمي يف خدمة آمـون  مدرب اخليول امللكية الذي التحق بعد ذلك بالسلك الكهنويت ا ) ٢٤٢ص ) هامان 
  .بطيبة

) هامان (  Amen em inetرقّى امللك رفيق طفولته آمن ام اينت : ويف موضع آخر من الكتاب قال
 Super Intendent ofونـاظر للخيـل    Royal Charioteerإىل وظيفة قائد املركبات امللكيـة  

Horse ٢.  
ونرِي فرعونَ وهامانَ وجنودهمـا مـنهم مـا كَـانوا يحـذَرونَ       :وهذا ما يشري إليه القرآن يف قوله

                                                
  .٥٥ص  ،أمحد زهري أمني.رمسيس الثاين،فرعون اد واالنتصار، ترمجة د )١(
  .٧٣رمسيس الثاين،فرعون اد واالنتصار، ص )٢(
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)٦:القصص(   
لوظـائف  وكان من علية القوم من اختذ من اخلدمة العسكرية ذريعة للوثـوب إىل ا : ويف موضع آخر قال

القائد بسالح املركبـات مث ميليشـيات   ) هامان ( ، وآمن ام اينت ..وقد تعرفنا من هؤالء على،املدنية العليا
   .١ )وزير صناعة ( بعدها عني مديرا للمصانع  ،Chief of Medjay-Militiaاملدجاي 

كشف عن إعجـاز  إن هذا النص ال يكشف عن تصحيح خطأ فقط، وإمنا ي: أعاد املقال إىل مكانه، وقال
وقَالَ فرعونُ يـا   :ما نص عليه القرآن يف قولهمع يتناسب معه متاما  يف هذه الوظيفةفهامان  ..تارخيي للقرآن

طَّلع إِلَـى إِلَـه   علِّي أَأَيها الْملَأُ ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي فَأَوقد لي يا هامانُ علَى الطِّنيِ فَاجعلْ لي صرحاً لَ
بِنيالْكَاذ نم هي لَأَظُنإِنى ووس٣٨:القصص) (م(  

  .لدي شبهة أخرى ال شك يف قوا، وهي مما حيرص قومنا على إشاعته: قلت
  .وخذ جائزتك ..اذكرها: قال

 ..لقد أخطأ القرآن خطأ عظيما حني اعترب مرمي أختا هلارون، وهي بذلك تكـون أختـا ملوسـى   : قلت
يا أُخت هارونَ ما كَانَ أَبوك امرأَ سوٍء ) ٢٧(فَأَتت بِه قَومها تحملُه قَالُوا يا مريم لَقَد جِئْت شيئًا فَرِيا  :امسع

  )مرمي()٢٨(وما كَانت أُمك بغيا 
 ،رون الذى كان أخا ملوسى ومعاصرا لهبني مرمي أم املسيح، ومرمي أخرى كانت أختا هلاحممد خلط لقد 

  .وال يوجد مثل هذا التناقض ىف الكتاب املقدس
ومريم ابنت   ..أن مرمي هى ابنة عمرانكما يف الكتاب املقدس الثابت ىف القرآن  زيادة على ذلك، فإن

صا ونوحر نم يها فنفَخا فَنهجفَر تنصي أَحانَ الَّترمع   نيالْقَـانِت ـنم ـتكَانو بِهكُتا وهبر اتمبِكَل قَتد (
وعمران هذا هو من نسل داود أى من سبط ونسل يهوذا، وليس من سبط ونسل هارون سبط  ..)١٢:التحرمي(

  ارون؟هل اا القرآن أختاعتربهفكيف  ،الالويني
  ألست ترى فرقا بني اآليتني اللتني ذكرما؟: قال

أنا ال أرى إال أن األوىل ذكرت أن مرمي أخت هلارون، وأما الثانية، فـذكرت   ..أي فرق تراه أنت: قلت
  .أن عمران أب هلا

وأما األوىل فلم تذكره تقريرا، وإمنا ذكرته يف معرض عتاب اإلسرائيليني ملـرمي،   ..أما الثانية، فنعم: قال
  .وهم يوخبوا

  وما الفرق بني هذين؟: قلت
ألننا قد ننسب من نتهمه للفسقة، كما ننسب من نظـن فيـه الصـالح إىل     ..ينهما عظيمالفرق ب: قال

  .الصديقني والقديسني
  أهذا ما يريد النص؟: قلت
هـارون  هذا ما علل به بعضهم النص، وهو تعليل قوي، وقد ذكروا ـ من باب الـتخمني ـ أن    : قال

                                                
  .١٩٩رمسيس الثاين،فرعون اد واالنتصار، ص )١(



 ٢٩٢

  .ها إليه، إعالنا عن إدانتهم هلااملشار إليه كان رجالً فاسقًا، اشتهر بفسقه، فنسبها قوم
فنسبها قومهـا إليـه   .. هارون كان رجالً صاحلًا، مشهورا بالصالح والعفةوخالفهم آخرون فذكروا أن 

واستهزاء بدعواها الصالح والتقوى والتبتل ىف العبادة بينمـا   ،وتعريضا مبا فعلت ،وكما عليها ،سخرية منها
اهى ـ ىف زعمهم ـ قد محلت سفاح..  

  .كل هذه تعليالت ختمينية ال تنهض لنصرة القرآن: قلت
  .فلم يبق إال أن تكون مرمي أختا حقيقية هلارون: قال

  .وبذلك يقع القرآن يف هذا اخلطأ العظيم، فهارون سبق مرمي قرونا طواال: قلت
  أليس يف الدنيا من له اسم هارون غري أخي موسى؟: قال

  .ن يتسمون بامسهال زال الناس إىل اآل ..ال: قلت
  .ال على سبيل ااز ..فقد يكون ما ذكره القرآن على سبيل احلقيقة: قال

  ماذا تقصد؟: قلت
  .أن يكون ملرمي أخ امسه هارون: قال

  .ولكن الكتاب املقدس مل يذكر ذلك: قلت
يضيف كثريا  أنت تعلم أن الكتاب املقدس مل حيط بكل املعلومات التارخيية، باإلضافة إىل أن القرآن: قال

   ..ملا ورد يف قصصه، ويصحح منه ما ال يراه
مث كيف نعترب الكتاب املقدس هو احلكم، وقد رأيتنا أخطاءه الكثرية، وتناقضاته الالحمدودة، أفال ميكن أن 

  ؟يكون هذا من نقصه وتقصريه
   ..لقد تذكرت: صمت قليال، مث قال

كـاف  مد عن هذه الشبهة، وأرى أن ما يف إجابته لقد أجاب حم: ذهب إىل اخلزانة، وأخرج كتابا، وقال
   ..امسع ..عن كل ما قيل
 بعثين رسـول اهللا  : روى أمحد ومسلم والترمذي والنسائي وغريهم عن املغرية بن شعبة قال :راح يقرأ
وموسى قبل عيسـى بكـذا    ؟يا أخت هارون: أرأيت ما تقرؤون :فقالوا -وكانوا نصارى  -إىل أهل جنران 

أال أخربم أـم   (: فقال النيب فرجعت فذكرت ذلك لرسول اهللا  :قال..  عترضون على املغريةي ؟وكذا
  )؟كانوا يسمون باألنبياء والصاحلني قبلهم

  .لدي شبهة أخرى لعلها أقوى مما سبقها: قلت
  ما هي؟: قال

إِبراهيم لأَبِيه آزر أَتتخـذُ   وإِذْ قَالَ :كما يف سورة األنعام ،آزرباسم أبا إبراهيم لقد مسى القرآن : قلت
كما ينص الكتـاب   تارحاحلقيقي هو امسه مع أن )٧٤:األنعام) (أَصناماً آلهةً إِني أَراك وقَومك في ضاللٍ مبِنيٍ

  .املقدس
الكثرية  وقد رأيت األخطاء ..أنا موثق ..أنت تعترب الكتاب املقدس مصدرا موثوقا يف هذا: ابتسم، وقال
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  .وهي مما جتعلين ال أجزم مبا ورد يف هذا ..يف هذا الباب
  .ولكن املفسرين ذكروا أقواال أخرى يف اسم والد إبراهيم: قلت
أنه مع بافتراض صحة ما ورد يف التوراة،  ،بني رواية التوراة ورواية القرآنلقد ذكروا ذلك ليوفقوا : قال

  .ال يصح التعويل على التوراة يف ذلك
، وهو قريب جدا من آزر، )آثر ( هو ذكر املؤرخ يوسيفوس أن اسم والد إبراهيم ادة على ذلك، فقد زي

  .وبعيد جدا من تارح
  .لدي شبهة أخرى لست أدري مدى صحتها: قلت

  .أرجو أن ال تكون مثل أخواا ..ما هي: قال بنوع من التثاقل
قَد فَتنا قَومك مـن   :ئيل، فقد جاء يف اآليةلقد ذكر القرآن أن السامري هو الذي أضل بين إسرا: قلت

 رِيامالس ملَّهأَضو كدعب)١٦ملوك  ١(كما يف سفر السامريني مل جييئوا إال بعد سيب بابل مع أن  )٨٥:طه :
٢٤(  

موسى  مدينة السامرة املنسوب إليها السامري مل تكن موجودة آنذاك، بل هي بعدباإلضافة إىل ذلك، فإن 
  .مبئات السنني

  وهل ذكر القرآن أن السامري من مدينة السامرة؟: قال
  .ولكن النسبة إليها تكفي ..ال: قلت
  ومن قال بأن ما ذكره القرآن نسبة وليست امسا؟: قال

  ن هذا االسم مل يعرف إال بعد بناء السامرة؟أهل لديك إثبات ب: سكت، فقال
  .ليس لدي هذا اإلثبات: قلت
قد اشترى عمري أحد ملوك بين إسـرائيل  لدي إثبات بأن هذا االسم عرف قبل بناء املدينة، ف وأنا: قال

السامرة، : مساها امللكوقد مكان هذه املدينة بوزنتني من الفضة من شخص امسه سامر، ومل يكن امسها معروفا، 
  .باسم من اشتراها منه، مث جعلها عاصمة مملكة إسرائيل

  امر، وليس السامري؟ولكن الرجل امسه س: قلت
مث ما أدرانا بصدق أن نقل األمساء من لغة إىل لغة أخرى ال يسلم من مثل هذا التصرف، أنت تعلم : قال

  .أنت تعرف غرائبها، فإن أردت أن ترد على القرآن، فاذكر مصدرا آخر أكثر حتقيقا ..ما تقول التوارة
فال تنظر القذى يف عني أخيك، وتنسى اجلذع يف  أنت تعلم ما يقول الكتاب املقدس، ..باإلضافة إىل هذا

  .عينك
كمـا يف   ،ن طالوت أنه ابتلى جنوده بعدم الشرب من النهرعفالقرآن يذكر  ..لدي شبهة أخرى: قلت

ني ومن لَم يطْعمه فَإِنه مني فَلَما فَصلَ طَالُوت بِالْجنود قَالَ إِنَّ اللَّه مبتليكُم بِنهرٍ فَمن شرِب منه فَلَيس م :قوله
مهنيالً مإِلَّا قَل هنوا مرِبفَش هدفَةً بِيغُر فرنِ اغْت٢٤٩:البقرة) (إِلَّا م(  

كما جدعون ، وإمنا هو من فعل هو شاولالذي طالوت بينما يذكر الكتاب املقدس أن هذا ليس من فعل 
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وقال الرب جلدعون كل من يلغ بلسانه من املاء كمـا يلـغ   .ل بالشعب اىل املاءفرت ()٧ - ٥: ٧القضاة (يف 
وكان عدد الذين ولغوا بيدهم اىل فمهم ثـالث  . وكذا كل من جثا على ركبتيه للشرب.الكلب فأوقفه وحده

فقال الرب جلدعون بالثالث مئـة الرجـل   . واما باقي الشعب مجيعا فجثوا على ركبهم لشرب املاء.مئة رجل
   ) واما سائر الشعب فليذهبوا كل واحد اىل مكانه.الذين ولغوا اخلصكم وادفع املديانيني ليدك

 ..سفر صموئيل األول الذى أورد قصة طالوت وداودمثله سفر القضاة سفر تارخيى، وأنت تعلم أن : قال
  . فأى مانع من خطأ املؤرخ ىف نقل جزء من قصة إىل قصة أخرى مشاة هلا

  .وليس كتاب تاريخ ..الكتاب املقدسولكنه : قلت
وال ميكن أن حتكم بكتاب حيوي كل تلك األخطاء على  ..لقد علمت كثرة األخطاء الواردة يف هذا: قال

  . كتاب آخر إال إذا حكمت بشهادات ارمني لتثبت اام العدول
القـرآن  حسـب قـول   ، فحول خالف القرآن للكتاب املقدس ىف عصر منرودلدي شبهة أخرى : قلت
، كمـا يف  وليس من املعقول أن يكون منرود حيا ىف زمن إبراهيم، إبراهيم ىف النارألقى  امنرودفإن واملفسرين 

  .الكتاب املقدس
هل ذكر القرآن أن اسم  ..فأقوال املفسرين ليست قرآنا ..ولنترك أقوال املفسرين ..لنكتفي بالقرآن: قال

  روذ؟امللك الذي حاجه إبراهيم كان هو النم
  .ليس يف القرآن هذا االسم ..ال: قلت
فكيف حتكم على القرآن من خالل من حاول أن يفهمه على ضوء مصادرنا، باإلضافة إىل ذلـك،  : قال

  .هو الذي حاول إحراق إبراهيم ١فإن القرآن مل يذكر أن النمروذ
بدة األصنام، كما يف هـذه  لقد ذكر القرآن قصتني منفصلتني، أما األوىل، فترتبط بإبراهيم مع قومه من ع

قَالُوا حرقُوه وانصروا  :يعبدواكانوا صنام الىت األأن حطم اليت تنص على موقف قوم إبراهيم منه بعد اآليات 
 نيلفَاع متإِنْ كُن كُمته٦٨(َآل ( يماهرلَى إِبا علَامسا ودركُونِي ب ارا نا يقُلْن)٦٩ (ادأَرو   مـاهلْنعا فَجـدكَي وا بِه

 رِينساألنبياء()٧٠(الْأَخ(  
أَلَم تر إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في ربه أَنْ آتاه اللَّه  :كما يف قوله ،جة إبراهيم للملكاحمأما الثانية، فهي 

ييِي وحي يالَّذ يبر يماهرإِذْ قَالَ إِب لْكالْم  ـنسِ ممي بِالشأْتي فَإِنَّ اللَّه يماهرقَالَ إِب يتأُميِي وا أُحقَالَ أَن يتم
نيمالظَّال مي الْقَودهال ي اللَّهو ي كَفَرالَّذ هِترِبِ فَبغالْم نا مبِه رِقِ فَأْتش٢٥٨:البقرة) (الْم(  

                                                
زبرغ ـ يأتى ذكر امللك منروذ  إي. فيها ج )إبراهيم(ىف دائرة املعارف اإلسالمية الىت كتبها املستشرقون ـ وقد حرر مادة  )١(

ملوسـى بـن    )داللة احلائرين(وىف أثنائها إشارات إىل مصادر عربية أشارت إىل النمروذ ـ منها  .. ىف قصة إبراهيم دون اعتراض
  ..ومنها سفر هياشار فصل نوح..  ٢٩ميمون ـ الفصل 

الذى ابتـدأ يكـون   (باعتباره  ١١ـ٨: ١٠صحاح امللك ىف سفر التكوين ـ بالعهد القدمي ـ اإل   )منرود(وتأتى اإلشارة إىل 
  )جبارا ىف األرض 

من تلـك األرض خـرج   . وكان ابتداء مملكته بابل وأرك وأكد وكلنة من أرض شنغار« .. وبه كان يضرب املثل ىف التجرب
  ».. أشور وبىن نينوى
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مدح القرآن اإلسكندر لقد  ..اإلسكندر ذى القرننيرآن عن ما يذكره القحول لدي شبهة أخرى : قلت
مجيع مؤرخى اإلغريق جيمعون على أنه كان مع أن يؤمن باهللا  اصاحل اعبدباعتباره ذو القرنني الذي هو األكرب 

  جياب عن هذا؟ فكيف ..من عبدة األوثان
ذهبوا إىل الفهوم البشرية يضربون  ملا عز عليهم أن جيدوا أخطاء يف القرآن ..ما أهون قومنا: ابتسم، وقال

  .ا القرآن
  ما تقول؟: قلت
  هل ترى يف القرآن اسم اإلسكندر؟: قال

  .ولكنه مساه ذا القرنني ..ال: قلت
  ومن ذكر لك أن ذا القرنني هو اإلسكندر؟: قال

وهو من  )م٧٣٢ـ٦٥٤هـ ١١٤ـ٣٤(عن وهب بن منبه فقد روي  ..لقد ذكر املفسرون ذلك: قلت
  املفسرين هذا القول؟سلف 

  هل تعرف من هو وهب من منبه؟: قال
  .هو من مفسري السلف األول من املسلمني: قلت
بل هو من اليهود الذين أسلموا، مث راحوا يفسرون القرآن على حسب مـا درسـوه يف الكتـاب    : قال

  .املقدس، أو يف األساطري اليت كانت تنتشر بينهم
  .يقل عن خطر من حاول أن حيرف ديانة موسى لقد كان خطر هؤالء على القرآن ال
لو ظللت معي شهرا كامال تورد ما تشاء من الشبه، فلن جتد شـبهة  : قال هذا، مث ض من مكانه، وقال

  .واحدة تصلح لتخطئة القرآن
، ويعاتبها كما يعاتب قال ذلك، مث توجه للنسخ اليت أمامه من الكتاب املقدس خياطبها كما خياطب البشر

  .أبناءه، ويضرب هلا املثل بالقرآن، كما يضرب األب ألبنائه املثل بالناجحني من الناس األب
***  

 لـه ر هظأ مل أملك أن أقدم له أي شيء، وال أن ..تلك احلالعلى لت ملفايت معي، وخرجت ألتركه مح
لـه  قدس ما حيفظ لكن املسكني مل جيد يف الكتاب امل ..لقد كان صادقا يف إخالصه للكتاب املقدس ..أي عزاء

   ..ذلك اإلخالص
التفت خلفي، فوجدت الـنريان   ..هة اليت جئت منهاجلإىل اما سرت قليال حىت رأيت الناس حيثون اخلطا 

   ..أسرعت مع اجلموع ألرى ما حصل ..هبتندلع من مكت
 ورأيت من مجلتهم بعض الشـباب مـن   ..رأيت مجعا كثريا من الناس حياولون إطفاء النار بكل السبل
أصابته النريان، ولكن اإلصـابات مل تكـن   املسلمني بقتحمون النريان بشجاعة وتضحية، مث خيرجون به، وقد 

  .بالغة، فقد كان يفتح عينيه، ويعلم ما يدور حوله
  .فلم يكن أحد من الناس يعلم ما حصل له غريي ..اقتربت منه حماوال أن أقدم له أي شيء
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أَفَـال يتـدبرونَ    :'ود القرآن بصوت رخيم، وهو يقرأ قوله ما اقتربت منه حىت مسعت صوت قارئ جي
  )٨٢:النساء(الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختالفاً كَثرياً

 ..أي اخـتالف فيـه  فلم أجد  ..لقد تدبرت القرآن ..يا ريب ..بلى: ما مسعها صاحيب املوثق حىت صاح
وأعتذر إليك يا ريب من ذلك  ..وآمنت بكلماتك املقدسة اليت شرفتنا ا ..وآمنت بكتابك ..بك يا ربآمنت 

فها أنـا ذا عائـد    ..فاغفر يل يا ريب ..لقد حرفه الكذبة الذين محلوا أقالم الكتبة ..الكتاب الذي مألين جنونا
  .مسلم لك ..إليك

ا مسعوا منه هذا الكالم راحوا يكربون، ولكن أحدا من كان اجلمع الذي أنقذه يعلم أنه مسيحي، فلذلك مل
   ..الناس مل يكن يعلم سر قوله هذا غريي

وأنا أغبط هذا الرجل الذي خلصته النريان من توأمه الذي حيول بينه وبني مشـس   ..سرت حبرية جديدة
  .قد كان معي بصيص جديد من النور اهتديت به بعد ذلك إىل مشس حممدو ..حممد

إىل حمفظيت ألستخرج بعض ما أحتاجه منها، فامتدت يدي إىل الورقـة الـيت سـلمها يل     مددت يدي
   ..صاحبك، فعدت أقرأ فيها

من أسوار الكلمات املقدسة مل يتحقق به أي كتاب يف الدنيا غـري  الرابع لقد أيقنت حينها أن هذا السور 
   .القرآن الكرمي
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  ـ العقالنية خامسا
سيأتيك اليوم رجل من حكماء : يل أخي يطلبين يف أمر مهم، فذهبت إليه، فقالأرسل إ ..اخلامسيف اليوم 
 ،هو مسيحي مثلنا متاما، ولكنه صاحب عقل حجب به عـن املسـيح   ..لكأنه وريث فالسفتها ..اإلسكندرية

  .فلذلك ترى له من اهلرطقات ما ال نرتضيه ..وعن الكتاب املقدس
  قنعه؟قشه ألاأتريد مين أن أجادله، أو أن: قلت
وال تناقشه، بل إن استطعت أن توفر له مـا   ،ال جتادله ..دعه يتحدث كما يشاء ..ال هذا وال ذاك: قال

  .يدعوه ليفرغ كل ما يف عقله من هرطقات فافعل
  مل خصصت هذا الرجل دون غريه ذه املعاملة؟: قلت
  .ا منهإن نفرتنا األوىل عنه، فإن الثانية تقربن ..هذا الرجل فيه صفتان: قال

  فما الثانية؟ ..عرفت األوىل: قلت
إن كثريا  ..وهو وإن تناولنا بلسانه، فإنه يناولنا بيده ما يغطي جرائم لسانه ..هو صاحب مال كثري: قال

إذ خيص ا  ..بل ييسر لنا توزيعها ..وهو يوزعها بعد ذلك باان ..نفقته حتتمن طبعات الكتاب املقدس تتم 
  .هي طبقات املتعلمني واجلامعيني ،مع قلما نصل حنن إليهاطبقات مهمة يف ات

  مىت حيضر هذا الرجل السخي العاقل؟ ..فليكن ما تريد: قلت
  .وستستقبله يف مكتبك ..سيحضر اليوم ..السخي اهلرطقي: بل قل: قال

  ومل ال تستقبله أنت؟: قلت
  .أنت تعرف قلة صربي أمام كل ما ميس املسيح ودين املسيح: قال

  .فاترك ذلك يل ..أجل: قلت
لست أدري كيف شعرت بلذة عظيمة، وأنا أستعد ألمسع من كالم العقل واحلكمة ما يـنري يل الطريـق   

ولكين مع ذلك كنت أشـعر   ..وال يف دين حممد، مل أكن حينها ال يف دين املسيح ..الذي كان مظلما يف عيين
  .أن خيوطا كثرية بدأت تتجمع لتجذبين إىل دين حممد

ت إىل مكتيب، ففوجئت بوقوف الرجل أمام بابه ينتظرين، كان ـ حبسب شكله ـ رجال منشغال عن   ذهب
وكأنه اكتفى مبا لديه من حكمة وعقل عن املال الذي  ..نفسه، ال تظهر عليه آثار النعمة اليت حدثين عنها أخي

  .ميلكه
وليمألنا شرفا  ..ة أخريا لزيارتناها قد جاء حكيم اإلسكندري: رحبت به، وادخلته مكتيب، وقلت جمامال له

  .وحكمة
العقل ـر   ..والعقل ال خيتص بأحد من الناس ..احلكمة ال ختتص باإلسكندرية: اكتفى باالبتسامة، وقال

  .جار ممدود مبنابع ال جتف، ليصل لكل الناس
  .من االرتواء ذا النهر اجلاريليمتنعوا ولكن أكثر الناس يغلقون حنفيات عقوهلم : قلت
وهـم   ..وسـر وجـودهم   ..متوت عقوهلم اليت هي سر حيام ..وهم لذلك ميوتون عطشا ..أجل: قال
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  .ألنه ال لذة بال عقل ..يتعذبون قبل موم
  أم عن الكتاب املقدس؟ ..هل جئت حتدثين عن العقل: قلت
  عن إخضاع العقل للكتاب املقدس؟ أو إخضاع الكتاب املقدس للعقل؟ ..عن كليهما: قال

  .الكمال يف إخضاع العقل للكتاب املقدس: قلت
 ..ألنه مثل مسافر يبحث عن مستقر يسـتقر فيـه   ..العقل ال بد أن خيضع لشيء يف النهاية ..أجل: قال

  .ويلقي عصا الترحال
  .وشرائع الكتاب املقدس ..وحقائق الكتاب املقدس ..وذلك املستقر هو الكتاب املقدس: قلت
 ..أوال ولكن ال بد أن يرضى العقل عن هذا املقدس ..دس خيضع له العقلالبد من وجود مق ..نعم: قال

  .وإال عاش يف عناء
  كيف ذلك؟: قلت
أم  ..؟أليس كذلك ..عندما يئوب املسافر إىل مستقره، فإنه خيتار دارا صاحلة ليعيش فيها طول عمره: قال

  .، وهو ال يرضى عنهاايعيش فيه ..تراه يكتفي بأي دار
  .إىل أن يعيش يف دار ال يرضى عنهاقد يضطر : قلت
  .وسيتأمل بذلك طول عمره: قال

  .وقد يتعود: قلت
العقل غـين   ..فلماذا ال ترتع االضطرار، وتلبس ثياب الغىن اليت ألبستها ..أنت تتحدث عن مضطر: قال

  السكىن إال ما يصلح له، ويسعد به؟لماذا ال يرتضي من ف ..ألنه ممدود بنهر ال جيف
  .فمن فتح اهللا عليه بفتوح املال لن يعيش إال سعيدا مبستقر صاحل ..حيحذلك ص: قلت
  .ومن فتح عليه فتوح العقل كذلك: قال

  لق الكثريون ضيعوا مفاتيح عقوهلم؟وهل ترى هؤالء اخل: قلت
  .فقد جئت إليك ألجل هذا ..ولنبحث عن مفاتيح عقولنا..فال حتزن عليهم ..أكثرهم كذلك: قال

  .الذي تقصد مل أفهم ما: قلت
ألنـه ال   ..جئت لنخضع هذا الكتاب ملوازين العقل: أخرج من حمفظته نسخة من الكتاب املقدس، وقال

  .يصح أن نسكن عقولنا بيوتا ال ترضاها
  .أتريد أن تنتقد الكتاب املقدس الذي هو وحي وإهلام: قلت
قد يكون كثري مما يف هذا الكتاب  ..ولكنا نريد أن نبحث عن احلقيقة ..حنن ال ننتقد الوحي واإلهلام: قال

أو خرافات تزينـت   ..ولكن الكثري منه أيضا قد يكون هرطقات تلبست لباس الوحي ..وحيا أو إهلاما صادقا
  .بزينة اإلهلام
  .فأنت تريد أن تنقي الكتاب املقدس مما خيالف العقل: قلت
  نقي التربة؟ألسنا ال نزرع الزرع إال بعد أن ن ..وأتقرب إىل اهللا بذلك: قال
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   ..أجل: قلت
  .فكذلك ال يصح أن نعبد اهللا ويف عقولنا من بذور أشواك الكتاب املقدس ما قد جيرحنا يف أي حلظة: قال

  وهل لديك مشروع لذلك؟ ..فكيف ننقي الكتاب املقدس؟: قلت
  .وأنا ال أمل من طرحه ..وقد جئت ألجله ..أجل: قال

  فما يتضمن هذا املشروع؟: قلت
  .وإن شئت مسيتهما العقيدة والشريعة ..اإلميان والسلوك ..انشيئ: قال

  أترى يف عقائد الكتاب املقدس وشرائعه ما خيالف العقل؟: قلت
وسأطرح عليك كال األمرين لتميـز بـني الطيـب     ..فيه ما خيالف العقل، كما أن فيه ما يوافقه: قال

  .واخلبيث، واحلكمة واخلرافة
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  العقيدةـ  ١
  .عقيدةفلنبدأ بال: قلت
مع الكون  ملقد رأيت يف الكتاب املقدس نصوصا كثرية تنسجم مع العقل انسجاما تاما، بل تنسج: قال

وقد اعتربا أصال يف الكتاب املقدس، واعتربت كل ما خالفها هرطقات زجها الدجالون ليأكلوا ـا   ..مجيعا
  .اخلبز

  س وأصله؟فما هي هذه النصوص احملكمة اليت هي أم الكتاب املقد: قلت
هي ـ باختصار ـ كل النصـوص     ..هي نصوص كثرية تاه عنها احملرفون، أو كتبوها وهم غافلون: قال

  :اليت توحد اهللا وتعظمه وتفرده بالعبادة
ليس  .أن الرب هو اإلله ():  ٣٥ :٤ (وفيه ، )الرب إهلنا رب واحد  (): ٤ :٦ :سفر التثنية(منها ما يف 

   )آخر سواه 
أنا الرب وليس  (): ٥ :٤٥(وفيه  ..)أنا الرب صانع كل شيء  (): ٢٤ :٤٤ :فر إشعياءس(ومنها ما يف 

   )اإلله وليس مثلي .ألين أنا اهللا وليس آخر (): ٩ :٤٦ (وفيه ..)ال إله سواي . آخر
   )وإهلاً سواي لست تعرف  (): ٤ :١٣ :سفر هوشع(ومنها ما يف 
   )نذ األزل يا رب إهلي قدوسي ال متوت ألست أنت م ():١٢ :١ :سفر حبقوق(ومنها ما يف 
 ( (:، وفيـه )للرب إهلك تسجد وإياه وحده تعبد  (:من أقوال املسيح)  ١٠ :٤ :إجنيل مىت(ومنها ما يف 

حتب الرب إهلك من  (:من أقوال املسيح) ٣٨ - ٣٧ :٢٢(، وفيه ) ال يقدر أحد أن خيدم سيدين (:) ٢٤ :٦
ألن أباكم واحد الذي  (:من أقوال املسيح)  ٩ :٢٣(، وفيه ) والعظمى هذه هي الوصية األوىل..…كل قلبك 
ليس أحد صاحلاً إال واحـد   (:من أقوال املسيح) ١٨ :١٠ :إجنيل مرقس(، ويف ) ١٧ :١٩(وفيه  )يف السماء 

   )وهو اهللا 
 واحدالرب إهلنا رب … إن أول كل الوصايا (:من أقوال املسيح)  ٢٩ :١٢ :إجنيل مرقس(ومنها ما يف 

وتلك الساعة فال يعلم ما أحد وال املالئكة الـذين يف السـماء وال    (:من أقوال املسيح)  ٣٢ :١٣(، وفيه )
   )االبن إال اآلب 

أنـت   (:من أقوال املسيح)  ٣ :١٧(وفيه  )اهللا مل يره أحد قط   (:) ١٨ :١ :إجنيل يوحنا(ومنها ما يف 
  .كمة اليت تنسجم مع العقل السليموغريها من النصوص احمل )اإلله احلقيقي وحدك 

  فما الذي تراه يف الكتاب املقدس خيالف العقل من أمور العقيدة؟: قلت
  .نصوص كثرية تصور اهللا يف صورة حقرية ال تليق جبالله، وال تليق ذا الكون الذي خلقه: قال

  حلقيقية؟أال ميكن أن تكون هي الصورة ا ..ومن الذي أخربك بأن تلك صورة مشوهة؟: قلت
فأحكام العقل واملنطق حتيل على مبدع هذا الكون أن يكون بتلك الصفة املشوهة  ..يستحيل ذلك: قال

  .اليت رمسه ا أولئك الكتبة األغبياء املشعوذون
بعض التحريف الذي كان ميارسه الكتبة على صـفات   ..وهو كتاب املسلمني املقدس ..لقد ذكر القرآن
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وقَالَـت   :امسع ملا يقول القـرآن  ..ينسبون هللا أوصافا ال تليق بكرمه ولطفه وجاللهاهللا، فقد نص على أم 
 فكَي قفني انوطَتسبم اهدلْ يا قَالُوا بوا بِمنلُعو يهِمدأَي لُولَةٌ غُلَّتغم اللَّه دي ودهاُء الْيشي)٦٤من اآلية: املائدة(  

  وكذبت اليهود؟ ..نفكيف صدقت القرآ: قلت
  .وعلى كذب اليهود ..العقل دلين على صدق القرآن ..بالعقل: قال

  فهل رأى عقلك يد ربك املبسوطة؟: قلت
إن الكرم العظيم الذي وفر على مائدة األرض لينعم به الكل من اإلنسان واحليوان والنبـات   ..أجل: قال
  .حب هذا الكون ومبدعهحييل البخل على صا ..ما نعلمه وما ال نعلمه ،واجلماد

  .لقد كان بينه وبينهم عداوة ..؟أال ميكن أن يكون ما نسبه حممد لليهود نوعا من الدعاية ضدهم: قلت
لقد قرأت كتاب حممد بكـل موضـوعية    ..مل خترجه عن احلق ..أو عداوم له، ولكن عداوته هلم: قال

بل إين استفدت منـه فـوق ذلـك     ..تاما معهافرأيته ينسجم انسجاما  ..وحياد، وعرضته على موازين العقل
  .كانت عندي أدق من املوازين اليت ذكرها أرسطو وغريه من الفالسفة ..موازين عقلية كربى

  .وال يفهمه إال صاحب عقل ..إن القرآن ـ يا صاحيب ـ كتاب العقل
ولكـن   ..مسيحيأقول ذلك مع أين  ..ليس هناك كتاب يف الدنيا جمد العقل، ودعا الستعماله كالقرآن

  .مسيحييت لن حتول بيين وبني اإلقرار باحلق ألهله
وإِذَا  :امسع ما يقول القرآن، وهو ينعى املقلدين الذين اكتفوا مبا ورثوه عن آبائهم، ومل يعملوا عقـوهلم 

آب هلَيا عنا أَلْفَيم بِعتلْ نقَالُوا ب لَ اللَّهزا أَنوا مبِعات ميلَ لَهال      قئاً وـيلُـونَ شقعال ي مهـاؤكَـانَ آب لَـوا أَواَءن
  )١٧٠:البقرة(يهتدونَ

وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ  :بل إنه يعترب عدم سلوك سبيل العقل نوعا من العبودية للشياطني، فهو يقول
هلَيا عندجا وم بِعتلْ نقَالُوا ب ريِ اللَّهعذَابِ السإِلَى ع موهعدطَانُ ييكَانَ الش لَوا أَواَءنآب)٢١:لقمان(  

وهلذا أخرب القرآن أن احلجاب األكرب بني هؤالء الذين حجبوا بأسالفهم عن عقوهلم واتباع احلق هو عدم 
الِء ما يعبدونَ إِلَّا كَما يعبد آباؤهم من قَبـلُ  فَال تك في مرية مما يعبد هؤ :لقد ورد فيه ..استعمال عقوهلم

  ) ١٠٩:هود(وإِنا لَموفُّوهم نصيبهم غَير منقُوصٍ
وهو الَّـذي  :ويقصد م من ال يستخدمون عقوهلم، فهو يقول ..يعقلونوهلذا يذم القرآن كثريا من ال 

تاخ لَهو يتمييِي وحلُونَيقعارِ أَفَال تهالنلِ واللَّي الف)يف ) أفال تعقلون(وقد ورد هذا التوبيخ  ..)٨٠:املؤمنون
  . القرآن أكثر من أربع عشرة مرة

والقرآن خيرب عن األسف الكبري الذي يقع فيه هؤالء عندما يكتشفون األخطاء الكربى اليت وقعوا فيهـا  
وقَالُوا لَو كُنـا نسـمع أَو نعقـلُ مـا كُنـا فـي أَصـحابِ         :مفيقول خمربا عنه، بسبب حجب عقوهلم

  )١٠:امللك(السعريِ
وانطالقا من هذا جند األوامر القرآنية الكثرية بالتثبت وإعمال العقل قبل احلكم علـى أي شـيء، فهـو    

، )٣٦:االسراء(بصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسؤوالًوال تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْ :يقول
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علَـى مـا فَعلْـتم    يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاَءكُم فَاسق بِنبأ فَتبينوا أَنْ تصيبوا قَوماً بِجهالَة فَتصبِحوا  :ويقول
نيمادن)٦:احلجرات(  

إِنا جعلْنـاه قُرآنـاً    :بني أن الغاية من إنزال القرآن هو عرضه على العقل ليستفيد منه، فهو يقولوهو ي
  )٢:يوسف(إِنا أَنزلْناه قُرآناً عربِياً لَعلَّكُم تعقلُونَ :ويقول، )٣:الزخرف(عربِياً لَعلَّكُم تعقلُونَ

مبثل هذه الالزمة ليدل على أمهية العقل يف تعقل األحكام وفهمها، فهـو   وخيتم آيات الوصايا واألحكام
تلُوا أَوالدكُـم مـن   قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً وال تقْ :يقول

و قُكُمزرن نحالقٍ نـ  إِم ا إِياهم وال تقْربوا الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن وال تقْتلُوا النفْس الَّتي حرم اللَّـه إِلَّ
  )١٥١:األنعام(بِالْحق ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ

رج وال علَى الْأَعرجِ حرج وال علَى الْمرِيضِ حرج لَيس علَى الْأَعمى ح :ويقول يف فاصلة أحكام أخرى
ـ   إِخ ـوتيب أَو كُماتهأُم وتيب أَو كُمائآب وتيب أَو كُموتيب نأْكُلُوا مأَنْ ت فُِسكُملَى أَنال عو  ـوتيب أَو انِكُمو

و بيوت عماتكُم أَو بيوت أَخوالكُم أَو بيوت خاالتكُم أَو ما ملَكْتم مفَاتحـه أَو  أَخواتكُم أَو بيوت أَعمامكُم أَ
يةً من عنـد  أَنفُِسكُم تحصديقكُم لَيس علَيكُم جناح أَنْ تأْكُلُوا جميعاً أَو أَشتاتاً فَإِذَا دخلْتم بيوتاً فَسلِّموا علَى 

  )٦١:النور(اللَّه مباركَةً طَيبةً كَذَلك يبين اللَّه لَكُم الْآيات لَعلَّكُم تعقلُونَ
ومبا أن العلم الصحيح هو مثرة العقل الصحيح، فقد جمد القرآن العلم، بل دعا إىل البحث عن اهللا بالعلم، 

، وهو يعترب أهل العلم شهودا ودالئـل علـى اهللا،   )١٩من اآلية: حممد(إِلَه إِلَّا اللَّه فَاعلَم أَنه ال  :فهو يقول
آل (عزِيـز الْحكـيم  شهِد اللَّه أَنه ال إِلَه إِلَّا هو والْمالئكَةُ وأُولُو الْعلْمِ قَائماً بِالْقسط ال إِلَه إِلَّا هو الْ :فيقول
 :ل يعترب اخلشية من اهللا قاصرة على أهل العلم، فيقول يف معرض ذكره آليات اهللا الكونيـة ب ..)١٨:عمران

وهلذا فإن الرفعة واملكانة يف اإلسالم ليست مبراتـب   ..)٢٨من اآلية: فاطر(إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماُء
يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنـوا   :لقد نص القرآن على هذا ..مالناس يف سالمل الكهنوت، بل مبراتبهم يف درجات العل

اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذو كُمنم)ادلة١١من اآلية: ا (  
 ..مل يسر شيئا، ومل يكتم شيئا من احلقائق ..بسبب خضوعه أحكامه للعقل ارد ..والقرآن بسبب هذا

إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا من الْبينات والْهدى من بعد ما بيناه للناسِ  :يقولبل ى أن يكتم شيء منه، فهو 
  ) ١٥٩:البقرة(في الْكتابِ أُولَئك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللَّاعنونَ

 ..كما نعرفه عنـدنا  )رجل دين( يوجد يف املسلمني وبناء على هذا ال ..وهلذا ال يوجد يف اإلسالم أسرار
الصغار والكبار والنساء والرجال والعامة واخلاصة  ..بل حقائق اإلسالم مجيعا يتضمنها القرآن الذي يقرؤه الكل

  .سواء بسواء
  .أراك وقعت يف استطراد طويل عما كنا فيه: قلت
  .جئت من أجله بل كان هذا من صلب ما ..مل أقع يف استطراد ..ال: قال

  .حسبتك جئتك ألجل الكتاب املقدس: قلت
ولكن الكتاب املقدس الذي يعرض يف بالدكم ليس هو الكتاب املقدس الذي  ..جئت ألجله ..نعم: قال
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  .ينبغي أن يعرض يف بالدنا
  ما تقول؟: قلت
ليهم الكتاب وخيضع مجيع أحكامه للعقل، فكيف تريد منا أن نعرض ع ..حنن يف جمتمع ميجد العقل: قال

  .أتريد أن يرموه يف وجوهنا ..املقدس مبا ميتلئ به من خرافات وأساطري
وهل هناك فرق بني اتمعات يف هذا حىت يكون لكل جمتمـع   ..ولكن جمتمعنا كذلك ميجد العقل: قلت

  كتابه املقدس؟
  .بل هناك فروق كربى يف اتمعات يف هذا ..نعم هناك فرق بني اتمعات: قال
  .أنا مل أقل هذا ألسيء إىل جمتمعاتكم، وال ألثين على جمتمعاتنا: ت قليال، مث قالسك

ولكنـها تسـتعمله يف الرياضـيات     ..بل قد تستعمله أكثر من جمتمعاتنا ..فمجتمعاتكم تستعمل العقل
اسـتراح   فإذا جاءت لشؤون الـدين  ..لذلك تفرغ طاقاا العقلية يف هذه ااالت ..والفيزياء والتكنولوجيا

  .واكتفى بأن يسمع ويقلد وخيضع ..عقلها
  .ألا تتصور قضايا الدين قضايا ثانوية ..هي تتصور ذلك كماال

بينما يف جمتمعاتنا اليت يهيمن عليها الفكر القرآين تعترب هذه القضايا قضايا أساسية، فلذلك جتادل وتناقش 
  .وتبحث

مبا  ..فصاروا خيضعون كل شيء لعقوهلم ..به عقول الناسفامتألت  ..إن القرآن دعا إىل النظر واالعتبار
  :فيها الدين نفسه

قَد خلَت من قَبلكُم سنن فَِسريوا فـي الْـأَرضِ فَـانظُروا كَيـف كَـانَ عاقبـةُ        :فالقرآن يقول هلم
كَذِّبِنيالْم)١٣٧:آل عمران (  

فَـاعتبِروا يـا أُولـي      :فهـو يقـول   ..من القـرآن لقد ورد األمر بالنظر والبحث يف مواضع كثرية 
، )١٠١من اآليـة : يونس(قُلِ انظُروا ماذَا في السماوات والْأَرضِ  :، ويقول)٢من اآلية: احلشر(الْأَبصارِ
قُلْ هلْ يسـتوِي   :، ويقول)٢١٩يةمن اآل: البقرة(كَذَلك يبين اللَّه لَكُم الْآيات لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ :ويقول

أَولَم يتفَكَّروا ما بِصاحبِهِم من جِنة إِنْ هو إِلَّا  :، ويقول)٥٠من اآلية: األنعام(الْأَعمى والْبصري أَفَال تتفَكَّرونَ
بِنيم يرذن)ويقول)١٨٤:ألعراف ،: ُفي أَنوا ففَكَّرتي لَمـا  أَومهنيا بمو ضالْأَرو اتاومالس اللَّه لَقا خم ِسهِم

  )٨:الروم(إِلَّا بِالْحق وأَجلٍ مسمى وإِنَّ كَثرياً من الناسِ بِلقَاِء ربهِم لَكَافرونَ
وبـني   ..كـره فكيف تسوي بني جمتمع هذا ف ..التفكر يف أكثر من سبعة عشر موضعاًالقرآن ذكر لقد 

  ؟وترك الدين لرجال الدين ليحتكروه ألنفسهم ..جمتمعكم الذي حجر العقل على املادة وما يرتبط باملادة
  أتريد منا إذن أن نغري الكتاب املقدس اخلاص مبجتمعاتكم؟: قلت
  .الفكمأسالفنا وأس هفعدلوا يف الكتاب املقدس كما عدل ..إذا أردمت أن تبقى املسيحية يف جمتمعاتنا: قال

  .اذكر يل أمثلة عن هذه التعديالت اليت تريد إجراءها: قلت
  .ال زلنا يف العقيدة ..يف العقيدة: قال
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   ..أجل: قلت
سأقرأ عليك نصوصا من الكتاب املقدس لترى هل ميكن أن تظل هذه النصوص نصوصـا مقدسـة   : قال

  .نعتربها وحيا هللا ونتعبد اهللا بتالوا ونشرها
   ..اقرأ: قلت
: ها أنذا أهيج عليك عشاقك: ألجل ذلك يا أهوليبة، قال السيد الرب (:الكتاب املقدس، وراح يقرأ فتح

متتلئني سكرا وحزنـا  . ويتركونك عريانة وعارية، فتنكشف عورة زناك ورذيلتك وزناك ..يرتعون عنك ثيابك
. ذا جـاءوا  فهو. ثدييك ألني تكلّمت وجتتثّني. فتشربينها ومتتصينها وتقضمني شقفها ..كأس التحير واخلراب

هم الذين ألجلهم استحممت .عينيك وحتلّيت باحللي لتعلى سرير فاخر. وكح فقلت عن البالية  ..وجلست
  )٢٢: ٢٣حزقيا() يف الزنا اآلن يزنون زنا معها

كـالم مبـا يف   قارن هذا ال ..هكذا يتكلم السيد الرب يف الكتاب املقدس: أغلق الكتاب املقدس، وقال
يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم ال تقْنطُـوا مـن    :قارنه مبا يتحدث به اهللا لعباده عندما يقول ..القرآن

يمحالر فُورالْغ وه هيعاً إِنمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر)٥٣من اآلية: الزمر(  
ا وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنو :رنه بقولهوقا

  )١٨٦:البقرة(بِي لَعلَّهم يرشدونَ
قُوا مما رزقْناهم سراً وعالنِيةً من قَبلِ أَنْ يـأْتي  قُلْ لعبادي الَّذين آمنوا يقيموا الصالةَ وينف:وقارنه بقوله

  )٣١:ابراهيم(يوم ال بيع فيه وال خاللٌ
  ) ٥٦:العنكبوت( يا عبادي الَّذين آمنوا إِنَّ أَرضي واسعةٌ فَإِياي فَاعبدون :وقارنه بقوله

   ..امسع ..دس من خطاب الرب لعبادهقمبا ورد مثلها من الكتاب امل قارن هذه النصوص القرآنية
  :فتح الكتاب املقدس وراح يقرأ من مواضع متفرقة

امرأتك : لذلك قال الرب. أنت تقول ال تتنبأ على إسرائيل: وقال الرب ملصيا (:)١٦: ٧عامو (امسع من 
   ) تزين يف املدينة وبنوك وبناتك يسقطون بالسيف

. لذلك أعطي نساءهم آلخرين وحقـوهلم ملـالكني   ..قد رفضوا كلمة الرب (:)١٠: ٨ارميا ( من امسع
   ) كلّ واحد منهم مولع بالربح من النيب إىل الكاهن. ألنهم من الصغري إىل الكبري

من أجل أن بنات صهيون يتشاخمن وميشني ممـدوات األعنـاق   : قال الرب (:)١٦: ٣شعيا إ( امسع من
غامزات بعيون وخاطرات يف مشيهن وخيشخشن بأرجلهن يصلع السيد هامة بنات صهيون ويعري الـرب  و

   ) عورن
فسقك وصهيلك ورذالة  ..هتك ذَيالك وانكشف عقباك: ألجل عظمة إمثك (:)٢٢: ١٣رميا إ( امسع من

   ) فأنا أرفع ذيليك على وجهك فيرى خزيك: زناك
من أجل زنا الزانية احلسنة اجلمال صاحبة السحر البائعة أمما بزناهـا وقبائـل    (:)٤: ٣ناحوم (امسع من 

   ) فأكشف أذيالك إىل فوق وجهك، وأُري األمم عورتك: ها أنذا عليك يقول رب اجلنود. بسحرها
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: إهلـك  أن مل تسمع لصوت الرب: خاطب الرب بين إسرائيل مهددا إياهم (:)١٥: ٢٨تثنية (امسع من 
    ) ختطب امرأة، ورجل آخر يضطجع معها ..تأيت عليك مجيع اللعنات وتدركك

حاكموا أمكم ألنها ليست امرأيت وأنا لست رجلها لكي تعزل زناهـا عـن    (:)٢: ٢هوشع (امسع من 
ورـا  واآلن أكشف ع ..وجهها وفسقها من بني ثدييها لئال أجردها عارية وال أرحم أوالدها ألنهم أوالد زنا

   ) أمام عيون محبيها
ملـاذا   ..أهذا هو الرب الرحيم الـودود  ..أهذا هو الرب الذي يدل على كل شيء: أغلق الكتاب، وقال

  .بينما حنن ننجسه ذه اهلرطقات اليت منأل ا كتابنا املقدس) اهللا حمبة( املسلمني بأن على نفخر 
  ل اإلهلي، والرمحة اإلهلية؟أال ترى العقل يدل على العد: سكت قليال، مث قال

   ..بلى: قلت
أما من عداهم فهم  ..رب خمتص بإرضاء بين إسرائيل ..لكن الكتاب املقدس خيربنا عن رب عنصري: قال

  .كالب أبناء كالب
  :امسع مبا يوصينا الرب يف الكتاب املقدس

ولكن ألخيك ال تقـرض  لألجنيب تقرض بربا،  ..ال تقرض أخاك بربا (:)١٩: ٢٣تثنية (امسع ما ورد يف 
    ) بربا لكي يباركك الرب إهلك يف كلّ ما متتد إليه يدك يف األرض اليت أنت داخل إليها لتمتلكها

ال يطالـب  . يربى كلّ صاحب دين يده مما أقرض صاحبه: هذا هو حكم اإلبراء (:)١: ١٥تثنية (وامسع 
  ) تطالباألجنيب. ألنه قد نودي بإبراء للرب. صاحبه وال أخاه
أن الرب أمر كل أجنيب إذا لقي يهوديا أن يسجد لـه  من ) ٢٣-٤٩/٢٢(جاء يف سفر أشعيا وامسع ما 

ىل االمم يدي و اىل الشـعوب  إرفع أهكذا قال السيد الرب ها اين  (:امسع ..ويلحس غبار نعليه ،على األرض
ويكون امللوك حاضنيك وسـيدام   ٢٣اقيم راييت فياتون باوالدك يف االحضان و بناتك على االكتاف حيملن 

مرضعاتك بالوجوه اىل االرض يسجدون لك و يلحسون غبار رجليك فتعلمني اين انا الرب الـذي ال خيـزي   
   )منتظروه 

امسع ما ورد  ..بل حىت املسيح قوله الكتاب املقدس عن اهللا وعن عنصرية اهللا ما ال يرضاه البشر ألنفسهم
  )لَيس من الصوابِ أَنْ يؤخذَ خبز الْبنِني ويطْرح لجِراِء الْكالَبِ  (: أَجابفَ) ف٢٦: ١٥متى (يف 

! دعي الْبنِني أَوالً يشبعونَ(: ولكنه قَالَ لَها٢٧وارتمت علَى قَدميه،  ():٢٧/ ٧مرقص (وامسع ما ورد يف 
خؤابِ أَنْ يوالص نم سالَبِفَلَيلْكل حطْريو نِنيالْب زبذَ خ(  

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَـرٍ وأُنثَـى    :بينما قرآن املسلمني ينطق مبا ينطق به العقل حينما يقول
وعنـدما   ..)١٣:احلجرات(اكُم إِنَّ اللَّه عليم خبِريوجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَ

 وليـاً وال  لَيس بِأَمانِيكُم وال أَمانِي أَهلِ الْكتابِ من يعملْ سوءاً يجز بِه وال يجِد لَه مـن دون اللَّـه   :يقول
  )١٢٣:النساء(نصرياً

يا أَيها الَّذين  :امسع هذه اآلية اليت نفتقد مثلها يف كتابنا املقدس ..األعداء بل إن القرآن يأمر بالعدل مع
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وا هو أَقْرب للتقْوى واتقُوا آمنوا كُونوا قَوامني للَّه شهداَء بِالْقسط وال يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُ
لُونَ اللَّهمعا تبِم بِريخ إِنَّ اللَّه)٨:املائدة(  

وال تجادلْ عـنِ   :امسع ..ال يزال قومه أعدى أعداء حممد ..بل إن القرآن يترتل يف الدفاع عن يهودي
   )١٠٧:النساء(الَّذين يختانونَ أَنفُسهم إِنَّ اللَّه ال يحب من كَانَ خواناً أَثيماً

والقرآن  ..ل يقول هذاالعق ..فالناس سواسية أمام اهللا ..لقد نزلت هذه اآلية وما بعدها دفاعا عن يهودي
ليجعل من هذا الكون العـريض   ..ولكن كتابنا املقدس املشحون بالعنصرية اإلسرائيلية خيالف هذا ..يقول هذا

  .دائرة حمورها ومركزها شعب إسرائيل املدلل
ألن جهالة  (:امسع مجال تعبري الكتاب املقدس حينما يريد أن يعرب عن علم اهللا: وقالفتح الكتاب املقدس، 

  ) ١:٢٥كورنثوس  ()وضعف اهللا اقوى من الناس  .اهللا احكم من الناس
ي الْبر والْبحرِ وعنده مفَاتح الْغيبِ ال يعلَمها إِلَّا هو ويعلَم ما ف :بينما يعرب القرآن عن نفس املعىن، فيقول

ـ        تـي كـابِسٍ إِلَّـا فال يطْـبٍ وال رضِ والْـأَر ـاتي ظُلُمف ةبال حا وهلَمعإِلَّا ي قَةرو نقُطُ مسا تمابٍ و
  )٥٩:األنعام(مبِنيٍ

ة من خردلٍ فَتكُن في صخرة أَو يا بني إِنها إِنْ تك مثْقَالَ حب :ويقول على لسان لقمان، وهو يعظ ابنه
بِريخ يفلَط إِنَّ اللَّه ا اللَّهبِه أْتضِ يي الْأَرف أَو اتاومي السف)١٦:لقمان (  

ـ  :ويعرب عن طالقة قدرته، فيقول م ينةُ الَّذباقكَانَ ع فوا كَيظُرنضِ فَيي الْأَروا فِسريي لَمأَو  هِملقَـب ن
    ـهضِ إِنـي الْـأَرال فو اتاومي السٍء فيش نم هجِزعيل ا كَانَ اللَّهمةً وقُو مهنم دوا أَشكَانيمـاً   ولكَـانَ ع

  )٤٤:فاطر(قَديراً
الوادي وكان الرب مع يهوذا فملك اجلبل، ولكن مل يطرد سكان  (:بينما يقول الكتاب املقدس عن هذا

  )١٩ :١ :القضاة() ألن هلم مركبات حديد
ن ابناء اهللا أ وحدث ملا ابتدأ الناس يكثرون على االرض وولد هلم بنات (:فتح الكتاب املقدس، وراح يقرأ

فقال الرب ال يـدين روحـي يف   . فاتخذوا النفسهم نساء من كل ما اختاروا. ن حسناتأرأوا بنات الناس 
وبعد . كان يف االرض طغاة يف تلك االيام. زيغانه هو بشر وتكون ايامه مئة وعشرين سنةل. االنسان اىل االبد

 هؤالء هم اجلبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسـم . ذلك ايضا اذ دخل بنو اهللا على بنات الناس وولدن هلم اوالدا
فحزن الرب . كل يوم وان كل تصور افكار قلبه امنا هو شرير. ورأى الرب ان شر االنسان قد كثر يف االرض

االنسان . فقال الرب احمو عن وجه االرض االنسان الذي خلقته وتأسف يف قلبه. انه عمل االنسان يف االرض
-٦/١ :تكوين()ما نوح فوجد نعمة يف عيين الربأو الين حزنت اين عملتهم. مع ائم ودبابات وطيور السماء

٨(  
ماعدا نوح الذي كان من ـ ن على وجه األرض بالطوفان  احلياة مالرب وبعد أن حما : التفت إيل، وقال

ال : وقال الرب يف قلبـه  (مرة أخرى،  ندم الربـ   نسل أبناء اهللا وبنات اهللا ومل يكن من نسل بنات الناس 
أعود ألعن األرض أيضا من أجل اإلنسان ألن تصور قلب اإلنسان شرير منذ حداثته وال أعود أيضا أميت كل 
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  ) ٢٢ - ٢٠ / ٨: سفر التكوين ()حي كما فعلت 
فعنـدما يـرى   ، أخرى وضع قوسه يف السحاب  ةوحىت الينسى اهللا عهده مع نوح بأال يغرق األرض مر

امسع هذا اخلرب  ..ال يغرق األرض فيكف املطرأفيذكر أنه قد عقد عقدا مع نوح  ،املطر هاطال يضع قوس قزح
هذه عالمة امليثاق الذي أنا واضعه بيين وبينكم وبني كل ذوات  :وقال اهللا (:العلمي الذي يقوله الكتاب املقدس

وضعت قوسي يف السحاب فتكون عالمة ميثاق بيين وبـني األرض   .األنفس احلية اليت معكم اىل أجيال الدهر
أين أذكر ميثاقي الذي بيين وبينكم فال تكون ، فيكون مىت أنشر سحابا على األرض وتظهر القوس يف السحاب 

فمىت كان القوس يف السحاب أبصرهم ألذكر ميثاقا أبديا بني اهللا وبني كل نفس حيـة يف  . .املياه طوفاناأيضا 
  )١٧-٩/١٢:سفر التكوين( )كل جسد على األرض 

  :بل له أيام ندم أخرى ..مل يندم اهللا يف هذه املرات فقط
فلما  ، يندم عن محو غضبهأهل نينوى بصوم لعل اهللاعندما نادى  )١٠-٥:٣(يونان امسع ما ورد يف سفر 

   )ندم اهللا على الشر الذي تكلم أن يصنعه م  (:رأى اهللا أعماهلم
حىت مىت أغفـر هلـذه   !! حىت مىت يهينين هذا الشعب :وقال الرب ملوسى (:سفر العددأو اقرأ ما ورد يف 

 وأعطاهم كـل  هم عفا عنىت ولكنه ما إن قدمت له قرابني اللحم املشوي ح ..)اجلماعة الشريرة املتذمرة علي
   .كتب ميثاقا جديدا ليعطيهم أرض كنعانوفوق ذلك  ..وندم على مانوى أن يفعله م، طلبام

جعل الرب شاول ملكـا علـى بـين    بعدما  ) ١٠-١١ :١٥ :(سفر صموئيل األول أو اقرأ ما ورد يف 
ا جاء يف الكتاب املقدس مـن هـذا   امسع م ..ملكاه ندم الرب أنه جعل، فعل شاول مجيع املوبقاتو، إسرائيل

ألنـه ألنـه   ، ندمت على أين قد جعلت شاول ملكا  :وكان كالم الرب إىل صموئيل قائال (:االعتراف اإلهلي
  )فاغتاظ صموئيل وصرخ إىل الرب الليل كله  .رجع من ورائي ومل يقم كالمي

شاول والرب ندم ألنه ملّـك   ومل يعد صموئيل لرؤية شاول إىل يوم موته ألن صموئيل ناح على (:وفيه
    ١)شاول على إسرائيل 

وجعل  ،أن الرب غضب على بين إسرائيلمن )  ٢٤ -١٧ :٢٤(سفر صموئيل الثاين أو اقرأ ما ورد يف 
وقـال   ،ندم الرب عن الشر (:بسط املالك يده على أورشليم ليهلكهاوملا  ..فقتل سبعني ألف رجل ،فيهم وباء

وأمـا   ،وأنا أذنب ،ها أنا أخطأت: وقال للرب ،وتقدم داوود ..)اآلن رويدك ،  كفى: للمالك املهلل للشعب
وقام داود وصنع اللحم املشوي الذي حيبه الرب  ..فلتكن يدك علي وعلى بيت أيب، هؤالء اخلراف فماذا فعلوا 

  .جدا وحسن يف عيين الرب ما فعل داود وتنسم نسيم الرضا عن الشعب
                                                

ين إسرائيل مل يكونوا راضني على متليكـه،  ويف القرآن ما يدل على حتريف هذه النصوص من اجلهة التارخيية، ذلك أن ب) ١(
ونحن أَحق بِالْملْك منـه ولَـم   وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللَّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت ملكاً قَالُوا أَنى يكُونُ لَه الْملْك علَينا  :'كما قال 

) واسـع علـيم  اللَّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً في الْعلْمِ والْجِسمِ واللَّه يؤتي ملْكَه من يشاُء واللَّه  يؤت سعةً من الْمالِ قَالَ إِنَّ
أم أقوم رأيا هلذا سرعان ما لفقوا عليه ما لفقوا ليثبتوا .. وبالطبع مل يكن لإلسرائليني أن خيضعوا بتلك السهولة ..  )٢٤٧:البقرة(

   .من اهللا
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ألن سليمان حسب زعمهم عبد آهلة كثرية وصنع هلا املعابد ، ل سليمان ملكا وندم الرب مرة عندما جع
  .وقرب هلا القرابني ومل يكن خملصا هللا

وأرسل الـروح  ، وقد غضب الرب على آخاب  (:) ٢٢و  ٢١ :(سفر امللوك األول أو اقرأ ما ورد يف 
 عاد آخاب وغضب الرب على مث، ولكن آخاب تواضع للرب فندم الرب على إغوائه آخاب ، القدس ليضله 

   ) ..وجعل الشر عليه بدال من أبيه، إبن آخاب بدال منه 
نشر اهللا اجلراد يف أرض إسرائيل عقوبة هلا فكلمه عاموس  (:) ٣-١ :٧( سفر عاموس أو اقرأ ما ورد يف 

وعنـدما  ،  فندم الرب على هذا، فإنه صغري  -إسرائيل  -أيها السيد الرب أفصح كيف يقوم يعقوب  :قائال
فندم الرب ورجع عن قراره وزاده ، بكى حزقيال وقام وصلى ، غضب الرب على امللك حزقيال وقرر أن مييته 

  .) ١-٦ :٢٠سفر امللوك الثاين ( )مخس عشرة سنة من العمر 
اىل الوراء سرت فامد يدي عليـك  . نت تركتين يقول الربأ (): ٦ :١٥ :سفر إرميا(أو اقرأ ما ورد يف 

  ) مللت من الندامة. كواهلك
والعجب كل العجب أن يثبت كل هذا الكالم املدنس بتشويه الرب مبثل هذا الكالم املقدس  الـذي يف  

هل يقول وال يفعل أو يـتكلم وال  ، ليس اهللا إنسانا فيكذب وال ابن إنسان فيندم (:) ١٩ :٢٣ :(سفر العدد 
   )يفي 

القرآن من وصف اهللا، فاهللا يف القرآن فعال ملا يشاء، ال يؤثر إن هذا الكالم هو الذي يتوافق مع ما ورد يف 
فخالق هذا الكون له مـن   ..وهو ما يتناسب مع صفات اهللا اليت يدل عليها العقل ..فيه شيء، وال يتأثر لشيء

ء والندم حالة من حاالت الضعف ال يتصف ا األقويا ..العظمة والعلم والقدرة واإلرادة ما ال يقهره أي قاهر
  .من البشر، فكيف يتصف ا اهللا

واألكياس من البشر بنظرام الثاقبة للمستقبل يتحـرزون   ..إن الندم يدل على جهل النادم بعواقب عمله
   ..فكيف باهللا العليم اخلبري ..منه بتلك النظرات

 ال مبدلَ لكَلماته وهـو  وتمت كَلمت ربك صدقاً وعدالً :امسع ما يقول القرآن يف وصف قرارات اهللا
يملالْع يعمالس)١١٥:األنعام (وفيه: يمظالْع زالْفَو وه كذَل اللَّه اتمكَليلَ لدبال ت)٦٤من اآليـة : يونس( ،

واتلُ ما أُوحي إِلَيك من كتـابِ   :يه، وف)٨٢:يونس(ويحق اللَّه الْحق بِكَلماته ولَو كَرِه الْمجرِمونَ :وفيه
  )٢٧:الكهف(ربك ال مبدلَ لكَلماته ولَن تجِد من دونِه ملْتحداً

  .وسر ذلك هو أن اهللا خبري عليم باألشياء وبتفاصيل األشياء ال يعزب عنه شيء يف األرض وال يف السماء
فاهللا الذي خلق اإلنسان، ويعلم خصائصـه الظـاهرة    ..دل على ذلكوالقرآن ي ..العقل يدل على ذلك

أَال يعلَم من خلَق وهـو اللَّطيـف    :ورد يف القرآن يف وصف اهللا ..والباطنة،كيف ال يعلم مستقبل اإلنسان
بِريالْخ)١٤:امللك(  

، من عطب، ومبا يؤول إليه أمرها وذلك، كما أن صانع اآللة وخمترعها هو خبري بإمكانيتها، ومبا حيصل هلا
خبالف من يتعامل معها تعامل املستهلك الذي ال يرى منها إال جانبها املنفعي ، وكأا جزء منه، فيتعامل معها
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  .احملدود
الكتاب املقـدس ملـيء    ..ليس هذا فقط ما ورد يف الكتاب املقدس من تشويه هللا: سكت قليال، مث قال
ولكـن اهللا   ..ال شك أنك ال ترضى ..هل ترضى أن يشبهك بعضهم بصخرة؟ ..هللابتشبيهات غريبة ال تليق با

 .ارتفع قـرين بـالرب   :قالت حنة (:)١:٢صموئيل١(امسع ما ورد يف  ..ربنا يشبهه الكتاب املقدس بالصخرة
   )والضعفاء متنطقوا بالبأس . .قسي اجلبابرة احنطمت .هلناإوليس صخرة مثل  .اتسع فمي على أعدائي

فبقى يعقـوب   (:)٢٣-٣٢ :(سفر التكوينامسع ما ورد يف  ..يعقوب مهذه الصخرة تضعف أما ولكن
ضرب حق  -أي اليقدر على يعقوب  -وملا رأى أنه ال يقدر عليه  .وصارعه إنسان حىت طلوع الفجر، وحده
قـد طلـع   ألنه ، أطلقين :وقال الرب. خنلع حق فخذ  يعقوب يف مصارعته معهاف -أي فخذ يعقوب  -فخذه 
الرب  -فقال . يعقوب :فقال ؟ما امسك :-الرب  -فقال له ، ال أطلقك إن مل تباركين: فقال يعقوب، الفجر

. .مع اهللا والناس فقـدرت  -أي صارعت  -بل إسرائيل ألنك جاهدت  ،اليدعى امسك فيما بعد يعقوب :-
فدعا يعقوب اسم املكان فينئيل  .ناكوباركه ه ؟مسياملاذا تسأل عن : فقال الرب ؟أخربين بامسك :وقال يعقوب

   )ألين نظرب اهللا وجها لوجه وجنيت نفسي  :قائال
  أهكذا يكون األدب يف التعبري عن اهللا؟

ولكن التشويهات اليت ميتلئ ا الكتاب املقدس تغلبنـا  ..نعم حنن نتملص من األلفاظ ومن ظواهر األلفاظ
   ..بل تصرعنا

ولكن ماذا عسانا نقول يف هذا النص الـذي ورد يف   ..لنص السابققد نستطيع ببعض التكلف أن تؤول ا
ورفض مسكن شيلو اخليمة  ٦٠مسع اهللا فغضب ورذل اسرائيل جدا  ٥٩ (:) ٦٨ - ٥٩ :٧٨(  سفر املزامري 

 ودفع اىل السيف شعبه وغضب على مرياثـه  ٦٢وسلم للسيب عزه وجالله ليد العدو  ٦١اليت نصبها بني الناس
استيقظ الـرب  ف ٦٥كهنته سقطوا بالسيف وارامله مل يبكني  ٦٤لتهم النار وعذاراه مل حيمدن خمتاروه اك ٦٣

ورفض خيمة يوسـف ومل   ٦٧ جعلهم عارا ابديا. فضرب اعداءه اىل الوراء ٦٦كنائم كجبار معيط من اخلمر
   ) بل اختار سبط يهوذا جبل صهيون الذي احبه ٦٨.  خيتر سبط افرامي

يشبه به ربه سـوى   أمل جيد من التشبيهات ما ..؟التشبيه أنه من كتابة فاسق سكري أال يظهر لك يف هذا
  اجلبار السكران؟

بـل هـو بشـر     ..وليس إهلا حقيقيا ..هو إله بشر ..إن أوصاف الكتاب املقدس ال تعدو وصف بشر
  . فنفسية اإلنسان إسرائيلي تتجلى فيه أكثر مما تتجلى أي نفسية أخرى ..إسرائيلي

امسـع   ..الكتاب املقدس ينص على هذا ..ور أن الذي خلق كل هذا الكون الواسع يصيبه التعبهل تتص
ستراح يف اليوم السابع من مجيـع  اوفرغ اهللا يف اليوم السابع من عمله الذي عمل ف (:سفر التكوينما ورد يف 

   )لذي عمل اهللا خالقا وبارك اهللا اليوم السابع وقدسه ألنه فيه إستراح من مجيع عمله ا. عمله الذي عمل
هو بينِي وبين بنِي إِسرائيلَ عالَمةٌ إِلَى اَألبد َألنه في ستة أَيامٍ صنع الـرب   ():٣١:١٧(ويف سفر اخلروج 

فَّسنتو احرتابِعِ اسمِ السوي الْيفو ضاَألراَء ومالس (   
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امسع ما  ..ك جاء القرآن ـ الذي نزعم أنه أخذ من الكتاب املقدس ـ لريد عليه  ولذل ..هذا يناقض العقل
  )٣٨:ق)ولَقَد خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما في ستة أَيامٍ وما مسنا من لُغوبٍ :يقول القرآن

م يروا أَنَّ اللَّه الَّذي خلَق السموات واألرض ولَم يعي أَولَ :وامسع هذا الرد البليغ الذي ورد يف آية أخرى
 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع هلَى إِنى بتوالْم يِيحلَى أَنْ يرٍ عبِقَاد هِنلْقبِخ)٣٣: األحقاف(  

  .هذه هي صفات اإلله احلقيقي اليت يدل عليها العقل، وتنسجم مع الوجدان
  .بل اجلنون ..ك منها العجبيأما أوامره فيعتر ..هذه هي صفات اهللا: سكت قليال، مث قال

بل . ال متضوا فارغني :حني متضون من أرض فرعون (:امسع ما قال الرب لبين إسرائيل حني أرادوا اخلروج
 )ون املصـريني  وتضعوا على بنيكم وبناتكم فتسـلب . فضة وذهب وثياباً :تطلب كل امرأة من جارا أمتعة

  ).٢١: ٣خروج(
طلبوا مـن  ا (:وفعل بنو إسرائيل حبسب قول موسى .ومتكن بنو إسرائيل ذا أن يسرقوا أموال املصريني

وأعطى الرب نعمة للشعب يف عيون املصريني حىت أعاروهم فسـلبوا   .املصريني أمتعة فضة وأمتعة ذهبا وثيابا
  )  ١٢ :٣سفر اخلروج (  )املصريني

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين  :يقول القرآن يف مقابل هذا األمرامسع ما 
  )٥٨:النساء(الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعاً بصرياً

 ..وهذا ما يدل عليـه العقـل   ..بل نعم املواعظ ..إا مواعظ ..هذا ما ينص عليه قرآن املسلمني ..نعم
  .فاخلالق املنعم الذي دبر هذا الكون يستحيل أن يأمر مبثل تلك األوامر

  :له أوامر أخرى غاية يف الغرابة ..ليست هذه فقط أوامر الرب يف الكتاب املقدس
اذهب خذ لنفسـك  : أول ماكلم الرب هوشع قال الرب هلوشع (:) ١: ١( شع سفر هوامسع ما ورد يف 
   )امرأة زىن وأوالد زىن 

وتأكل كعكًا من الشعري على اخلراء الذي خيرج : قال الرب حلزقيال) ١٢: ٤حزقيال (وامسع ما ورد يف 
ها نفسي : آه يا سيد الرب :قلت ..هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس ..ختبزه أمام عيوم: من اإلنسان

انظر قد جعلت لك : فقال يل. مل تتنجس ومن صباي إىل اآلن مل آكل ميتة وال فريسة وال دخل فمي حلم جنس
   ) فتصنع خبزك عليه. خثي البقر بدل خراء اإلنسان

سـع  فهل تتصور هذا الكون الوا ..هذه هي صفة الرب يف الكتاب املقدس: أغلق الكتاب املقدس، وقال
  .العظيم البديع من صنع مثل هذا اإلله

  . ١ليس هناك كتاب يف الدنيا وصف اهللا فأقره العقل على وصفه مثل قرآن املسلمني: أصدقك القول

                                                
هناك جزء خاص من هذه السلسلة يتعلق باملقارنة بني اهللا يف عقيدة املسلمني، وعقيدة املسيحيني وغريهم، وهـو اجلـزء   ) ١(

  )اهللا جل جالله( املسمى 
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  الشريعةـ  ٢
أنا  ..إنه الشريعة ..وسأحدثك عن الشق الثاين الذي جئت من أجله ..هذه هي عقيدة كتابنا املقدس: قال

بـل يـرتبط    ..ث تارخيية مما ال يتوافق مع العقل، ذلك أن الدين ال يرتبط بالتاريخال يهمين ما ذكر من أحدا
  .بل بالشريعة نزداد حبا له، أو بغضا له ..ونتعرف على مراضيه ،وبالشريعة نعبده ..وبالعقيدة نعرف اهللا ..باهللا

  أيف شريعة الكتاب املقدس ما يسيء إىل اهللا؟: قلت
أكنت  ..كم املوقرة قرارات مثل القرارات اليت امتأل ا الكتاب املقدسأرأيت لو نسبت إىل كنيست: قال

  ترضى بذلك؟
  .اضرب يل مثاال على هذه القرارات: قلت
وهـو داء   ..بداء الربصسأضرب لك مثاال مبا ورد يف الكتاب املقدس من أحكام ترتبط مبن أصيب : قال

 من أسراره وعالجه، ولكنه يف الكتاب املقدس حيتل نادر على العموم، باإلضافة إىل أن عصرنا قد عرف الكثري
  .مساحة مهمة

   ..امسع ما سأقرؤه عليك، وقارنه بأي شريعة تشاء وردت يف كتاب حممد
وعلَى الْمصابِ بِداِء الْبرصِ أَنْ يشق ثيابه ويكْشف رأْسه ويغطِّـي شـارِبيه،    (:فتح الكتاب، وراح يقرأ

يويادن :)جِسن !جِسوالً . )!نزعمِ ميخالْم ارِجخ هدحو يمقجِساً ين هضرم ةرظَلُّ طُولَ فَتيسفر اللالويني( )و: 
٤٥ :١٣ (  

، بـالربص هي األخـرى  يدعي أن أثواب الصوف واحليطان تصاب ال يكتفي ذا، بل الكتاب املقدس و
 (:سأقرأ عليك ما قال الكتاب املقدس يف هذا ..الكاهن نل يف مرض مرتهلم بالربص يأتوأهل املرتوهلذا إذ اشتبه 

اهن بِإِخالَِء الْبيت قَبلَ أَنْ يأْتي صاحب الْبيت ويخبِر الْكَاهن أَنَّ داَء الْبرصِ قَد يكُونُ متفَشياً بِالْبيت، فَيأْمر الْكَ
فَإِذَا عاين اِإلصابةَ ووجد أَنَّ فـي  . يه لئَالَّ يتنجس كُلُّ ما في الْبيت، ثُم يدخلُ الْكَاهن الْبيت ليفْحصهيدخلَ إِلَ

غَائراً في الْحيطَان، يغادر الْكَـاهن  حيطَان الْبيت نقَراً لَونها ضارِب إِلَى الْخضرة أَو إِلَى الْحمرة، وبدا منظَرها 
فَإِذَا رجع في الْيومِ السابِعِ وفَحصه، ووجد أَنَّ اِإلصابةَ قَد امتدت فـي حيطَـان   . الْبيت ويغلق بابه سبعةَ أَيامٍ

 ةارجبِقَلْعِ الْح نالْكَاه رأْمي ،تيالْب  ـتييطَانُ الْبطُ حكْشتجِسٍ، ون كَاني مف ةيندالْم ارِجا خهحطَرو ةابصالْم
  )٣٥ :١٤ :الالويني( )الداخليةُ، ويطْرحونَ التراب الْمكْشوطَ خارِج الْمدينة في مكَان نجِسٍ 

ن هذا احلكم طولب بتطبيقه يف مدننا الـيت تصـاب   وأ ..تصور لو أن الكنيسة أصدرت مثل هذا القرار
  ما الذي سيحصل؟ ..بالربص

، وهو اآلخـر حيتـاج إىل الكـثري مـن     الثيابفهناك برص  ..مل تنته أحكام الربص بعد: سكت، فقال
عة قُمـاشٍ منسـوجة أَو   وإِذَا بدا داُء الْبرصِ الْمعدي، في ثَوبِ صوف أَو كَتان أَو في قطْ (:امسع ..التفاصيل

الْجِلْد أَو قطْعة  محيكَة من صوف أَو كَتان، أَو في جِلْد، أَو في كُلِّ مصنوعٍ من جِلْد، وكَانت إِصابةُ الثَّوبِ أَوِ
نوعٍ منصٍء ميي شف أَو ،يكَةحأَوِ الْم ةوجسناشِ الْمةُ   الْقُمـابا إِصهفَإِن ،ةرضأَوِ الْخ ةرمةً إِلَى الْحارِبض ،جِلْد

. فَيفْحص اِإلصابةَ ويحجز الشيَء الْمصاب سبعةَ أَيامٍ، ثُم يفْحصها في الْيومِ السابِعِ .برصٍ تعرض علَى الْكَاهنِ
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دتام ا قَدهدجـي  فَإِنْ وف مدختسيو ،جِلْد نم عنصا يي كُلِّ مف أَو ي الْجِلْدف اشِ، أَوالْقُم ةطْعق بِ أَوي الثَّوف ت
ةَ قُماشِ الصوف فَيحرِق الْكَاهن بِالنارِ الثَّوب أَو قطْع. عملٍ ما، فَإِنَّ اِإلصابةَ تكُونُ برصاً معدياً وتكُونُ نجِسةً

دعاٌء مد هابِ، َألنصالْم الْجِلْد اعتم أَو اني . أَوِ الْكَتف بِ أَوي الثَّوف دتمت ةَ لَمابأَنَّ اِإلص نالْكَاه دجإِنْ و نلَك
 )يأْمر بغسلِ الشيِء ويحجزه سـبعةَ أَيـامٍ أُخـرى    لْد،قطْعة الْقُماشِ الْمنسوجة أَوِ الْمحيكَة أَو في متاعِ الْجِ

  )٥٣- ٤٧ :١٣ :الالويني(
ما يقول الكتاب املقدس عن امسع  ..فهناك أحكام أخرى ترتبط برباءة األبرص ..مل تنته أحكام الربص بعد

. عليمات الْمتعلِّقَة بِاَألبرصِ الْمطَهـرِ مـن برصـه   هذه هي نصوص الت: وقَالَ الرب لموسى (:طهارة األبرص
جفَإِنْ و هصفْحيمِ ليخارِجِ الْمإِلَى خ نالْكَاه جرخفَي ،هفَائمِ شوي ينِ فإِلَى الْكَاه هونرضحي  ـنرِيَء مب قَد هأَن د

ة اهن أَنْ يؤتى لَألبرصِ الْمبرِء بِعصفُورينِ حيينِ طَاهرينِ، وخشبِ أَرزٍ، وخيط أَحمر وباقَداِء الْبرصِ، يأْمر الْكَ
فَيأْخذُه مع خشـبِ   أَما الْعصفُور الْحي. فَيأْمر الْكَاهن بذَبحِ عصفُورٍ واحد في إِناٍء خزفيٍّ فَوق ماٍء جارٍ. زوفَا

رِي، ثُم يرش علَـى  اَألرزِ والْخيط اَألحمرِ والزوفَا، ويغمسها جميعاً في دمِ الْعصفُورِ الْمذْبوحِ فَوق الْماِء الْجا
الْع قطْلي ثُم ،هرطَهفَي اترم عبصِ سرالْب نرِ مطَهتاِءالْمرحالص هجلَى وع يالْح فُورص .  ،ـهابيث رطَهتِسلُ الْمغيو

ميخلُ الْمخدي ثُم ،رطْهاٍء فَيبِم محتسيو ،هأْسكُلَّ ر قلحيامٍ. وةَ أَيعبس هتميخ ارِجخ يمقي همِ  . إِالَّ أَنـوي الْيفو
وفي . يصبِح طَاهراًعِ يحلق ما نما من شعرِ رأْسه، وكَذَلك لحيته وحواجِبه، ويغِسلُ ثيابه ويستحم بِماٍء فَالسابِ

من ) نحو سبعة لترات(وثَالَثَةَ أَعشارٍ الْيومِ الثَّامنِ يحضر إِلَى الْكَاهنِ كَبشينِ صحيحينِ، ونعجةً حوليةً سليمةً 
 لُجو تيبِز ونجعيقِ الْمقرٍ(الدتثُلْثَ ل وحن (تيز .  ـهتمقْدتو رطَهتالْم صرطْهِريِ اَألببِالت مالْقَائ نالْكَاه فقوفَي
  )١١-١ :١٤ :الالويني () عند مدخلِ خيمة االجتماعِ

  ؟!أهذا كالم يقرؤه مئات املاليني من املسيحيني يف العامل، ويترمجونه إىل لغام املختلفة
فأي فائدة سيجنوا من  ..أال تعلم أن هذا الكالم يقرؤه األطباء والصيادلة والعلماء على اعتباره كالما هللا

  ؟ !ها أبسط شخص منهماملعرفة باهللا، وهم يرونه حيدثهم عن أمور يضحك من
إن هـذا   ..أال ترى أن يف هذا الكالم استغالال خطريا ال خيتلف عن استغالل الكهان والعرافني والسحرة

 ..وبالنعجة احلولية ..وبالكبشني الصحيحني ..بالعصافري احلية ..األبرص املسكني مكلف بكل التكاليف الثقيلة
  .وبالعجني ..وبالزيت

  ؟  !ل هذه التفاصيلأي تعاليم هذه حتتاج ك
  .هناك أحكام أخرى ترتبط بالطهارة مل أجد يف العقل ما يربرها: سكت قليال، مث قال

لقد مجعت تعاليم الطهارة يف القرآن يف آية واحدة خلصت مجيع أحكامها، وربطتـها حبـب اهللا للتوبـة    
  .والطهارة لتربط يف انسجام مجيل بني الطهارة احلسية والطهارة املعنوية

يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصالة فَاغِْسلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ  :ع ما يقول القرآنامس
م متإِنْ كُنوا ورباً فَاطَّهنج متإِنْ كُننِ ويبإِلَى الْكَع لَكُمجأَرو كُموسؤوا بِرحسامو داَء أَحج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضر

هكُم وأَيديكُم منه مـا  منكُم من الْغائط أَو المستم النساَء فَلَم تجِدوا ماًء فَتيمموا صعيداً طَيباً فَامسحوا بِوجو
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لَكجٍ ورح نم كُملَيلَ ععجيل اللَّه رِيدونَيكُرشت لَّكُملَع كُملَيع هتمنِع متيلو كُمرطَهيل رِيدي ن)٦:املائدة(  
 ..يف هذه اآلية اجتمعت مجيع أحكام الطهارة يف اإلسالم من الوضوء والغسل والتيمم، ومل تكتف بذلك

  .بل ضمت إليها نواح إميانية، ومقاصد أخالقية عالية
 ..لكثرية اليت ال تستطيع العقول تعقلها عن أحكام الطهارة يف الكتـاب املقـدس  قارن هذا بالنصوص ا

 :١٥ :سفر الالويني( ) وإِذَا عاشر رجلٌ زوجته يستحمان كالهما بِماٍء ويكُونان نجِسينِ إِلَى الْمساِء (:..امسع
١٨(  

  .مع كوما اغتسال، فلم أجد لذلك جوابا، ىل املساءلقد ظللت مدة أفكر يف سر استمرار جناستهما إ
من يلْمس  أَما سائر دبِيبِ الطَّيرِ ذَوات اَألربعِ اَألرجلِ فَهو محظُور علَيكُم، فَإِنها تنجسكُم، وكُلُّ (:امسع

حملَ جثَثَها أَنْ يغِسلَ ثيابه ويكُونُ نجِساً حتى الْمساِء، وكَـذَلك  وعلَى كُلِّ من . جثَثَها يتنجس حتى الْمساِء
 نكُلُّ مو ،ةً لَكُمجِسكُونُ نت ةرتجرِ الْمغَيو قُوقَةشرِ الْمغَي اَألظْالَف اتمِ ذَوائهالْب يعمج  سجـنتا يـهسلْمي .

ضاً كُلُّ حأَيو ـنكُلُّ مو ،لَكُم جِسن ولِ، فَهجعِ اَألرباَألر اتذَو اتانوييعِ الْحمج نم هلَى كُفُوفي عشمي انوي 
ـ يمس جثَثَها يكُونُ نجِساً حتى الْمساِء، ومن يحملُ جثَثَها يغِسلُ ثيابه ويكُونُ نجِساً إِلَى الْ سـا  . اِءمهيعمج

م إِنْ وقَعت جثَّةُ أَحد هذه الْحيوانات علَى شيٍء فَإِنه يتنجس، سواٌء أَكَانَ آنِيةً من خشبٍ أَ ..محظُورةٌ علَيكُم
. ع في ماٍء ويكُونُ نجِساً إِلَى الْمساِء، ثُم يطْهريوض. قُماشٍ أَم جِلْد أَم مسحٍ، أَم أَي شيٍء يستخدم في عملٍ ما

  ) ٢٣ :١١:الالويني( ) سرأَما إِنْ وقَعت جثَّةُ أَحدها في إِناٍء خزفيٍّ، فَإِنَّ ما في اِإلناِء يتنجس، وأَما اِإلناُء فَيكْ
وما سبب جناسة  ..؟وال يغسل، وملاذا يكسر الوعاء اخلزيف ..؟ملاذا تظل النجاسة حىت املساءلست أدري 

   ؟احليوان الذي ال يؤكل
سفر امسع هذا احلكم الغريب الذي ورد يف  ..فإن هناك أحكام تعجيزية غاية يف الغرابة ..باإلضافة إىل هذا

قُلْ لبنِـي  : لَّبات الشرِيعة الَّتي آمر بِهاهذه هي متطَ(٢: وقَالَ الرب لموسى وهرونَ (:) ١٠ - ١ :١٩ (العدد 
 ،ا نِريلُهعي بٍ، لَميكُلِّ ع نم ةيالخ ةيملاَء سرمح ةقَربِب وكأْتيلَ أَنْ يائرا ٣إِسذَهأْخينِ، لالْكَاه ارازعا َأللهطُونعفَت

ذْبتمِ ويخارِجِ الْمإِلَى خهامأَم ٤. ح  عـباعِ سمتاالج ةميخ هجو وحن هنم شريا وهمبِد هعبإِص نالْكَاه سمغيو
اتر٥. م ،هنم دهشلَى ما عهثفَر عا مهمدا وهملَحا وهةُ بِجِلْدقَرالْب قرحت٦و  زٍ وأَر ـبشـذُ خأْخي وفَـا،  ثُمز

انريالن طسي وا فهحطْريو ،رمطاً أَحيخ٧. و ،ميخلُ الْمخدي كذَل دعباٍء، وبِم محتسيو هابيث نِسلُ الْكَاهغي ثُم
قَرةَ ثيابه بِماٍء ويستحم، ويظَلُّ أَيضاً نجِسـاً  ويغِسلُ الرجلُ الَّذي أَحرق الْب٨. ويظَلُّ الْكَاهن نجِساً إِلَى الْمساِء

ماعة ويجمع رجلٌ طَاهر رماد الْبقَرة ويلْقيه خارِج الْمخيمِ في موضعٍ طَاهرٍ، فَيظَلُّ محفُوظاً لج٩. إِلَى الْمساِء
ي مف هامدختسيلَ الائرطْهِريِإِساِء الت .يئَةطةُ خا ذَبِيحهظَـلَّ  ١٠. إِنيو هابيِسلَ ثغأَنْ ي ةقَرالْب ادمر عمج نلَى معو

هِمطسي ويمِ فقرِيبِ الْملْغليلَ وائرنِي إِسبةً لمائةً دفَرِيض هذكُونُ هاِء، فَتسجِساً إِلَى الْمن (  
 ..ألننا قد طهرنا بدماء املسـيح  ..هي شريعة موسى ال شريعتنا ١ن شريعة التطهري بالبقرة احلمراءإ: قلت

                                                
  .اليهودموضع اهتمام كبري من  )»دوماه«أو » باراه«بالعربية ( Red Heiferالبقرة الصغرية احلمراء ال تزال )١(



 ٣١٤

  .ابن اهللا
 . ١ولعلك ستجد من يبحث معك فيه ..ولن أجادلك فيه اآلن ..ذلك أغرب وأعجب: قال

هلا عن سأقرأ عليك أحكاما أخرى ترتبط بالطهارة ظللت طول عمري أحبث : فتح الكتاب املقدس، وقال
  .مناسبة عقلية، فلم أجد

من لَمس جثْمانَ إِنسان ميت يبقَى نجِسـاً سـبعةَ أَيـامٍ،    ١١ (:)١٦-١١ :١٩ (سفر العدد امسع من 
                                                                                                                                 

وقد ). ١٩/٢عدد (جيب أن تكون محراء صحيحة ال عيب فيها ومل يعل عليها نري ذلك أن هلم شروطا تعجيزية فيها، ذلك أا 
جاء يف التلمود أن البقرة البد أن تكون محراء متاماً، ليس ا أية متوجات، وحىت وجود شعرتني سوداوين على ظهرها جيعلـها ال  

سدر (والسفر الرابع من السدر السادس يف التلمود . ويبدو أن األمحر رمز اخلطيئة. دسة تفي ذا الغرضتصلح ألن تكون بقرة مق
  .، ويتناول الشعائر اخلاصة بالبقرة احلمراء الصغرية»باراه«يدعى ) طهوروت

ة يهودي أو يتصل ـا،  أن جثة امليت من أهم مصادر النجاسة بالنسبة للكهنة، فأي كاهن يالمس جثوسر هذا االهتمام ا 
فإا تنجسه، على عكس جثث ) كأن يسري على مقربة أو حىت يوجد يف مستشفى أو مرتل يضم جثة(حىت ولو بشكل غري مباشر 

  . األغيار فهي ال تسبب أية جناسة ألا ال قداسة هلا
، والـيت مت  )١٩اإلصحاح (يف سفر العدد وإن دنس اليهودي، فهو يظل كذلك دائماً، إال إذا مت تطهريه بالطريقة اليت وردت 

وكان هذا األمر حيدث يف املاضي حىت القرن السـادس،  . شرحها يف التلمود، وهي طريقة استخدام رماد البقرة احلمراء الصغرية
ـ  . ومنذ ذلك احلني، واليهود مجيعاً غري طاهرين. حني فُقد رمـاد آخـر بقـرة محـراء طاهرة اً واألغيار على كل حـال مجيع

  . مدنسون، وال يوجد سبيل أمامهم للتطهر
ال تزال طاهرة، فإن دخول أي يهودي إليها يعد خطيئة وأمراً حمظوراً ) املوجودة يف منطقة املسجد األقصى(وألن أرض اهليكل 
 . عليه وبالتايل الصالة فيه

  التطهري؟ ملاذا ال يضحي اليهود، إذن، ببقرة محراء ويستخدمون رمادها يف عملية ولكن 
أنه ال ميكن أن يضحي بالبقرة إال الكهنة الطاهرون، ولكنهم بدون رمادها يتأزم املوقف، بل يقع يف دائرة االستحالة ذلك هنا 

  .يظلون جنسني، وال يوجد خمرج من هذه الورطة الدائرية
العلمية الدينية يف إسـرائيل أن تعـزل    يوجد اآلن يف إسرائيل معهد لدراسة البقرة احلمراء، وقد اقترحت إحدى االتهلذا و

امرأة يهودية حامل من إحدى األسر الكهنوتية داخل مرتل يبىن على أعمدة حىت يعزل املرتل نفسه عن أي جثث يهودية قد تكون 
سنه الثالثـة  موجودة حتته، ويقوم رجال آليون بتوليدها، مث يقومون بعد ذلك على تنشئة الطفل بعيداً عن كل البشر، حىت يصل 

  . ساعتها، ميكنه أن يصبح كاهناً طاهراً فيضحي بالبقرة احلمراء، وتحل املشكلة. عشرة
وقد اقترح آخرون القيام ببعض احلفائر حول بقايا اهليكل، فقد يعثَر على زجاجة تضم بقايا رماد البقرة احلمراء، وتحل بذلك 

  . املعضلة
أنه تقرر أن يبدأ الكهنة يف تطهري أجسادهم، وأن ممثلي احلاخامية األساسية  ١٩٨٩ر أكتوب ١٦لكن جملة تامي نشرت يف عدد 

  . يف إسرائيل قضوا أسبوعني يف أوربا يبحثون عن جنني بقرة محراء ليزرع يف إحدى أبقار مزرعة يف إسرائيل
ليت تعمل من أجل إعـادة بنـاء   أحد قادة إحدى اجلماعات ا(وقد نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن احلاخام مشارياشور 

يعتقد أا ولدت نتيجة تلقيح اصطناعي لبقـرة أمريكيـة   (أنه فحص بواسطة عدسة مكربة بقرة محراء يف كفار حسيدمي ) اهليكل
ومن مث فهي صاحلة ألن يضحى ـا ويسـتخدم   . فلم جيـد فيها شـعرة لوا أسود) وبقرة إسرائيلية لوا أسـود وأبيـض

يف عملية التطهري الالزمة إلقامة الطقوس التعبدية ودخول منطقة املسجد األقصى، حيث يفترض أن اهليكل كان قائماً من رمادها 
  .وقد استنكر بعض احلاخامات هذه احملاولة ووصفوها بأا قد تؤدي إىل اندالع احلرب. قبل

ة نفسها عن غرائب أخرى ترتبط بالطهارة يف الشـريعة  وانظر يف املوسوع.. املوسوعة اليهودية لعبد الوهاب املسريي : انظر
  .اليهودية

  .من هذه السلسلة) اإلنسان(انظر رسالة ) ١(



 ٣١٥

١٢طَاه بِحصابِعِ يمِ السوي الْيفو ،ثمِ الثَّالوي الْيطْهِريِ فاِء التبِم رطَهتأَنْ ي هلَيعمِ   . راًوـوـي الْيف رطَهتي إِنْ لَمو
كُلُّ من لَمس جثْمانَ إِنسان ميت ولَم يتطَهر، ينجس مسـكَن  ١٣. الثَّالث، فَالَ يكُونُ طَاهراً في الْيومِ السابِعِ

،جِسن هبِ َألنعالش نم الُهئْصتاس جِبيو ،بالر هلَيع شري طْهِريِ لَماَء التـي  ١٤ .إِذْ إِنَّ مف اتم نةُ مرِيعا شأَم
وكُلُّ إِناٍء مفْتوحٍ، الَ غطَـاَء  ١٥. خيمة، فَإِنَّ كُلَّ من دخلَ الْخيمةَ وكُلَّ من كَانَ فيها، يكُونُ نجِساً سبعةَ أَيامٍ

وكُلُّ من لَمس علَى وجه الصحراِء قَتيالً بِسيف أَو ميتاً، أَو عظْم ١٦. يرِ محكَمِ السد، يصبِح نجِساًعلَيه، أَو غَ
   ) إِنسان أَو قَبراً، يكُونُ نجِساً سبعةَ أَيامٍ

ليه أن يتطهر يف اليوم الثالث، أما إذا يعترب من المس جثة إنسان يكون جنساً لسبعة أيام، وعإن هذا النص 
  .امتنع فيقتل أو يقطع من بين اسرائيل ألنه يتسبب بنجاسته يف تنجيس بيت الرب

نسي التطهر يف اليوم الثالـث  أو أحد أقاربه األقربني، فمن المس جثة أمه أو أبيه  ولسنا ندري ما مصري 
  !هل يباد ويقتل كحال غريه من بين اسرائيل؟

ـ  ..ومن دخلها ومن فيها ،كتاب املقدس يقرر جناسة اخليمة اليت توضع فيها اجلثةال بل إن كـم  حي هبل أن
يدعي أنه إذا بل إنه  ..بنجاسة ما فيها من أوان سواء تركت مفتوحة أو كانت عليها أغطية غري حمكمة االغالق

قرباً يصبح جنسـاً وملـدة    كان أحدهم سائراً يف الصحراء والمس عن طريق اخلطأ جثة أو عظم إنسان أو حىت
  .سبعة أيام

ما حكم املرأة اليت تتدخل لتنقذ زوجها مـن  أتدري : سكت قليال، مث ابتسم، وكأنه تذكر شيئا، مث قال
  قبضة يد ضاربه؟

   ..أعلم ذلك: قلت
نا نضطر لنرفـع  اأحي ..ساقرأ النص نيابة عنك ..أو يستحيي عقلك من قبوله ..هوتستحي من ذكر: قال

إِذَا تعارك رجالَن فَتدخلَت  (:) ١١ :٢٥( سفر التثنية أخذ يقرأ من  ..ياء حىت نتعرف على احلقائقجلباب احل
فَاقْطَع ،هتيصبِخ كَتسأَما وهدي تدمو ارِبِهض دي ةضقَب نا مهجوذَ زقنتا لمهدةُ أَحجوقُ زـفشالَ تا وهدوا وا ي

  )علَيها
  ماذا يفعل احملارب إذا ظفر بإمرأة مجيلة؟أتدري 

إِذَا ذَهبتم لمحاربة  (:)١٥ – ١٠ :٢١( لقد ورد فيه  ،سفر التثنيةلقد نص على ذلك يف : سكت، فقال
هد أَحدكُم بين اَألسرى امرأَةً جميلَةَ الصـورة  أَعدائكُم، وأَظْفَركُم الرب إِلَهكُم بِهِم، وسبيتم منهم سبياً، وشا

ا، ثُمهأَظْفَار قَلِّمتا وهأْسر قلحا تهعدي هتيا إِلَى بلُهخدي نيا، فَحهجوزتا وبِه عـا،   فَأُولهنا عيِهـبس ابيث زِعني 
ش هتيي با فكُهرتيوهجوز كُونُ لَهتا وهراشعي كذَل دعب ا، ثُمهأُما واهأَب بدنت انمالز نراً مـا  . ه وإن مل تسر

   )فأطلقها لنفسها 
اكتشافا عجيببـا يف الكتـاب    تلقد اكتشف ..أتعلم: قلب بعض الصفحات من الكتاب املقدس، وقال

  .القة يف نفس الوقت بالشريعةاملقدس له عالقة بالعقيدة، وع
ال يكاد إصحاح واحد خيلو ف ..اللحم املشوي، وأن أشهى األشياء إليه الرب يعشق احملارقلقد عرفت أن 



 ٣١٦

  .عشرات املراتجند ذكر القرابني الواحد اإلصحاح يف بل ، ومن اللحم املشوي ،من ذكر هذه القرابني
األنبياء من لدن آدم إىل آخـر أنبيـاء بـين    بني ال جند ويف خضم هذه الروائح اليت تفوح من ذبائح القرا

وال نراهم يأمرون مبعروف أو ينهون عـن   ..إسرائيل يعبدون اهللا أو يدعون الناس إىل عبادة اإلله الواحد األحد
من على مجيع طلبام  بروائحهوالذين حيصلون ، اللحم املشوي بالكهنة مشغولون جداً  مع بل جندهم . .منكر

يعطـيهم  و، يقاتل معهـم  و، يدخل املعارك معهم يف وسطهم داخل تابوت، حرقها ، وقتلهاو، األممتعذيب 
يهـم أن   وال يهم بعد ذلك إن عبدوا األوثان أو سرقوا األموال كما ال، جيعل الكل عبيدا هلم و ..أراضي الغري

خاله وقدم اللحم املشوي  كما يزعمون أن يعقوب سرق أغنام، يكون اللحم املشوي من عجول أغنام مسروقة 
وأعطاهم األرض  ،وأعطى يعقوب العهد له وألوالده وأعطاهم أرض فلسطنيالرضا،  للرب فتنسم الرب نسيم

  .حوهلا من النيل إىل الفرات
  .وامسح يل أن أذكر لك بعض النصوص اليت ال ينبغي أن يكون هلا أي حمل يف الكتاب املقدس

بينما قدم أخوه قابيل شيئا قليال من مثار ، قرب حلما مسيناحني هابيل من  ..ولنبدأ قصة القرابني من أوهلا
 /٤:التكـوين ( )فأغتاظ قابيل جدا ، ولكن إىل قابيل وقربانه مل ينظر ، فنظر الرب إىل هابيل وقربانه (:األرض

  .وأدى ذلك إىل أن يقوم قابيل بقتل أخيه وارتكاب أول جرمية على األرض)   ٣-٦
  ..فهو يقع إذن يف نفس ما وقع فيه الكتاب املقدس ..هذا يف القرآنلقد ذكر : قلت
 ..الرجل الصاحل الطيب ..لقد صور القرآن صورة هابيل ..القرآن مل يذكر هذا ذا األسلوب ..ال: قال

لقد قال القرآن يف  ..نعم كالمها قرب قربانا، ولكن قربان هابيل كان مضمخا بروائح اإلخالص اليت حيبها اهللا
  )٣٧من اآلية: احلج(لَن ينالَ اللَّه لُحومها وال دماؤها ولَكن ينالُه التقْوى منكُم  :هذه املناسك
وإن شئت قارا مبثيلتها يف الكتاب املقدس لترى الفـرق   ..فامسع قصة قابيل وهابيل يف القرآن ..واآلن

ابني آدم بِالْحق إِذْ قَربا قُرباناً فَتقُبلَ من أَحدهما ولَم يتقَبلْ من الْـآخرِ قَـالَ    واتلُ علَيهِم نبأَ :امسع ..بينهما
نيقتالْم نم لُ اللَّهقَبتا يمقَالَ إِن كلَنلَأَقْت )ليست هي اللحم،  ..لقد ذكر هابيل علة القبول ..امسع )٢٧:املائدة

  .فلذلك قد تتقرب بزرع، ويكون أزكى عند اهللا من مجيع أبقار الدنيا وأغنامها ..العلة هي التقوى ..الزرعأو 
لَـئن   :والقرآن يصور نفس هابيل خري تصوير حني يذكر الصراع الذي حصله بينه وبني أخيه، فيقول

إِني أُرِيد أَنْ تبوَء بإِثْمي  يك لأَقْتلَك إِني أَخاف اللَّه رب الْعالَمنيبسطْت إِلَي يدك لتقْتلَنِي ما أَنا بِباسط يدي إِلَ
نيماُء الظَّالزج كذَلارِ وابِ النحأَص نكُونَ مفَت كإِثْمو)٢٩- ٢٨:املائدة(  

. .د أن أغرق اهللا األرض بالطوفـان بع ..يليه القربان الثاين ..هذا هو أول قربان ذكر يف الكتاب املقدس
وبين  (:جاء يف سفر التكوين ن كماوما تكاد السفينة تستقر على جبل أراراط حىت خيرج نوح ويقدم قربانا للرب

فتنسم  .وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد حمرقات على املذبح .نوح مذحبا للرب
   )٢١-٨/٢٠:تكوين( )يف قلبه ال أعود ألعن األرض أيضا من أجل اإلنسان  وقال الرب .الرب رائحة الرضا

ـ كما نراه يف القرآن ـ داعية إىل اهللا، ومعرفا به، وصاحب حجة يناضل ـا   ابراهيم فال نراه  مث يأيت 
بـادة  ال ينكر على قومه  ما هم فيه مـن ع الوثنيني وعبدة الكواكب وعبدة امللوك، بل نراه يف الكتاب املقدس 
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بل كل مـايرد أن إبـراهيم يقـدم     .وال قصته مع أبيه، وال ترد قصته مع النمرود وال جمادلته له بل ، األوثان
اذهب من أرضك وعشريتك ومن بيت  :فيقول الرب إلبرام (حمرقات للرب فيتنسم الرب رائحة اللحم املشوي 

  )  ١٢: سفر التكوين( )ك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم امس .أبيك اىل األرض اليت أريك
وقد ملك أمواال ضخمة من الذهب والفضة واألغنام الـيت    ،وبعد رحالت طويلة يعود ابراهيم من مصر

  .أعطاها له فرعون مصر عندما قدم ابراهيم زوجته سارة ليتزوجها فرعون حسب زعمهم
 :ميثاقا قائال -أي إبراهيم  - يف ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام (وقدم إبراهيم اللحم املشوي مرة أخرى 

لنسلك أعطي هذه األرض من ر مصر إىل النهر الكبري ر الفرات القينيني والقرتيني والقـدمونيني واحلثـيني   
  ) ٢٠-١٨ :١٥: سفر التكوين( )والفرزيني والرفائيني واألموريني واجلرجاشيني واليبوسيني 

  مث أخربين ماذا ترى؟ ..بالعقل وبالقرآن ،قارن هذا كله وغريه كثري
***  

  .أرى لك تعلقا شديدا بالقرآن: ما إن وصل من حديثه إىل هذا املوضع حىت قلت له 
   ..أشعر أن مجيع حقائق األزل ختتزن يف كلماته ..وال أمل من قراءته ..أنا أقرؤه ..أجل: قال

  وال تنشر القرآن؟ ..فلم نراك تنشر كتابنا املقدس: قلت
  يح يل نشر مصحف واحد؟كم وددت لو أت: قال

  ألست ذا مال؟ ..فما الذي حيول بينك وبني ذلك: قلت
   ..ولكن يل أخا توأما حيول بيين وبني ما يتقبله عقلي ..بل ذو مال كثري: قال

  فلم رضي بنشرك للكتاب املقدس؟: قلت
  .هو ال يبايل إذا مل أنشر القرآن بنشري لغريه: قال

  ومل اخترت نشره بني طبقات املتعلمني؟ ..؟فلم اخترت الكتاب املقدس: قلت
يوشك كل من ميلك نسـخة مـن    ..لقد وجدت أن خري ما يقرب من القرآن هو الكتاب املقدس: قال

  .فلذلك عمدت إىل الكتاب املقدس ليكون مقدمتهم إىل القرآن ..الكتاب املقدس أن ميلك نسخة من القرآن
  أنت مسيحي وتقول هذا؟: قلت
ولن  ..ولوال أخي التوأم لضممت إىل مسيحييت عقل حممد، ودين حممد، ومشس حممد ..أنا مسيحي: قال

  .يكون ذلك بعيدا
قال ذلك بنربة قوية، مث انصرف ليتركين يف حرية جديدة، وببصيص جديد من النور اهتديت به بعد ذلك 

  .إىل مشس حممد
قة اليت سلمها يل صـاحبك،  مددت يدي إىل حمفظيت ألستخرج بعض ما أحتاجه منها، فامتدت إىل الور

   ..فعدت أقرأ فيها
من أسوار الكلمات املقدسة مل يتحقق به أي كتاب يف الدنيا غري اخلامس لقد أيقنت حينها أن هذا السور 

  .القرآن الكرمي



 ٣١٨

  ـ الروحانية ادساس
، وطلبت ، كان يوم أحد، وقد كلفوين بإجراء الطقوس الدينية، وقراءة املوعظة، لكين أبيتالسادساليوم 

وبسبب هـذا   ..لقد كان يتقن فن التأثري يف مثل هذه اامع إتقانا عظيما ..من أخي أن يقوم بدال مين بذلك
  .اإلتقان ترقينا يف مراتب الكنيسة إىل الكرسي الذي كنا حنلم به مجيعا

مـا  جلست أنا مع املصلني يف كرسي من الكراسي، وقعدت أمسع كما يسمع سائر املصلني، وأحتـرك ك 
  .يتحركون

لقـد كانـت    ..وال يبدو عليه أي تأثر مثلما ال يبدو علي ..كان يفعل مثلما أفعل ..كان جبواري رجل
  .النغمات مجيلة ز اجلبال جبماهلا، ولكين يف نفس الوقت كنت أفتقد املعىن الذي يهز نفسي جلماهلا

إنه  ..فس الكالم الذي أمسعه يف بالديلقد كان الكالم الذي يردد يف هذه االس اليت نسميها صالة هو ن
فاملسيح الذي صـلب مل   ..من العزاءنوع وهو يف نفس الوقت  ..نوع من النواح على املسيح وصلب املسيح

  .فهو إله دائما ..أما املسيح اإلله ..يكن إال جسدا
 .. احلقـائق كان هذا أكثر ما نسمعه، ومل يكن هذا يكفي ملأل روحي اليت ال تقل عن عقلي شوقا لعـامل 

  .العامل الذي جيتمع فيه املنطق العقلي مع األشواق الروحية
لقد كان صوتا حانيا قويا  ..بعدما خرجنا من الكنيسة فوجئنا بصوت اآلذان يرتفع من مآذن اإلسكندرية

 ..لقد كان هناك فرق كبري بني األجراس اليت نـدقها  ..لكأنه يأيت من السماء، وال يرتفع من األرض ..عميقا
  .وبني اآلذان الذي ينادي به املسلمون

ومـدى   ..ومدى صالحها إلرواء الروح ..بقيت مستغرقا أتأمل ألفاظ اآلذان ومدى انسجامها مع العقل
  .اتفاقها مع الدعوة إىل الصالة

أنا  ..مرحبا بك يف بلدك: بينما أنا كذلك إذ أمسك بيدي من كان جياورين يف الصالة يف الكنيسة، وقال
  .وقد تشرفت اليوم بالصالة جبانبك ..بناء اإلسكندريةمن أ

  .شكرا على هذا األدب: قلت
لعلك ترى فيهـا مـا مل تـره يف     ..بعض شوارع اإلسكندرية العتيقةيف إذا مسحت يل جتولت بك : قال

  .اإلسكندرية اجلديدة
  .لاي عمل عدا التجوفليس يل اليوم أ ..فهيا سر يب ..أنا أحب زيارة املدن القدمية ..بورك فيك: قلت

  .وتركتنا فيها لنسري معا يف حي من األحياء القدمية، امتطينا سيارة نزلت بنا بعض الشوارع
  .والناس يدخلون إليه ألداء الصالة ..ما سرنا قليال حىت صادفنا مسجد بسيط

لقد ظل  ..ةهذا مسجد قدمي من مساجد اإلسكندري: قال يل، وقد رآين أنظر إليه بنوع من اللهفة والشوق
  .حيتفظ بكسوته هذه منذ قرون طويلة

  .واملؤذن يؤذن من تلك الزاوية ..واملصلون يدخلون من هذا الباب ..منذ قرون طويلة
  .فإن شئت دخلنا مجيعا لترى عمرانه الداخلي فعلت ..أنا أعرف إمام هذا املسجد
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  .ساجدهم، أو بلمس مصاحفهمولكين مسعت أن املسلمني ال يأذنون ملن ليس من دينهم بدخول م: قلت
وهـو   ..١ويأخذ بأقوال فقهية أخرى ..ولكن إمام هذا املسجد خيالفهم ..ذلك قول بعض فقهائهم: قال

  .يرى أا هي األقوال الصحيحة ألا تنسجم مع ما فعله حممد مع وفد زار مدينته من املسيحيني
حممد ـ ملا قدموا على املسيحيني  م من أن وفد جنران ـ وه وهو يؤرخ حياة نبيهم ابن إسحق  لقد روى

باملدينة، دخلوا عليه مسجده بعد العصر، فكانت صالم، فقاموا يصلون يف مسجده، فأراد الناس منعهم، فقال 
  .فاستقبلوا املشرق فصلوا صالم ) دعوهم (:حممد

هل الكتاب مسـاجد  جواز دخول أ ( ابن القيم على هذه القصة فذكر مما فيها من الفقهالفقيه عقب قد و
املسلمني، ومتكني أهل الكتاب من صالم حبضرة املسلمني، ويف مساجدهم أيضا، إذا كان ذلك عارضـا، وال  

   ) ميكنون من اعتياد ذلك
  .فهم خمتلفون يف هذه املسألة إذن: قلت
م مـن أهـل   غريهووهلذا كثريا ما جتد املسيحيني، بل  ..وإمام هذا املسجد يرى هذا الرأي ..أجل: قال

  .الديانات املختلفة يزورون هذا املسجد لريوا كيفية أداء املسلمني شعائرهم الدينية
  .وقد وضع إمام املسجد ألجل هذا حمال خاصا ؤالء حىت ال حيصل أي تشويش على املصلني

  فلم مل يصدر رؤساء دينهم قرارات ترفع هذه اخلالفات؟: قلت
هم يتصورون أن الوحدة يف التعدد، وأن الفرقة يف جرب الناس على  ..األمر خمتلف عند املسلمني ..ال: قال
  .التوحد

  كيف تصبح الوحدة فرقة؟ ..؟كيف ذلك: قلت
وتعرف أن بناء األحكام الشرعية ينطلق من النصوص، ولكنه ال  ..أنت تعلم قيمة العقل يف اإلسالم: قال

  .يصح لعقل أن يسلم لعقل آخر وال ..ولذلك قد ختتلف العقول أحيانا ..يفهم إال بالعقل
   ..لكأن اإلسالم قصد هذا االختالف حىت يكون توسعة للناس

  .لوال أن هناك خالفا يف املسألة ملا وجدنا مثل هذا املسجد، وال إماما كإمامه. .تصور
  .هيا ندخل: قلت

  .وجلسنا يف الركن املخصص للضيوف من غري املسلمني ..دخلنا مع املصلني
قامت الصالة، وقام املسلمون يسوون صفوفهم خلف اإلمام، وقد استووا مجيعا يصلي غنيهم  ما لبثنا حىت

جبنب فقريهم، وقويهم جبنب ضعيفهم، فليس هناك يف مساجد املسلمني أي طبقية توزع حمال املسـجد بـني   
  .املصلني

  .كاتهمجيع حريف وهم يقتدون به  ..كان اإلمام يصلي م رافعا صوته بالتكبري والتسميع
ولكين كنت أشعر أن هذه احلركات حتتوي رموزا عميقـة لـن    ..كانت صورة الصالة غريبة بالنسبة يل

  .يصعب على العقل إدراكها
                                                

  )األبعاد الشرعية لتربية األوالد(يف اجلزء اخلاص بـ ) فقه األسرة برؤية مقاصدية(انتصرنا هلذه األقوال يف سلسلة ) ١(
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منهم من قام مسرعا إىل حذائه ينتعله، وخيـرج بعـد أن أدى    ..وتفرق املصلون بعدها ..انتهت الصالة
منظـر احلريـة    ..مجيالوقد كان منظرا  ..رأ القرآنومنهم من بقي يف املسجد يصلي أو يذكر أو يق ..واجبه

  . الشخصية يف التعبد يف املسجد
كان اخلشوع باديا  ..وعيناه تفيضان من الدموع..كان يقرأ القرآن ..شد انتباهي رجل مل يكن بعيدا عين

  .على وجهه، وكانت األنوار تكسوه الة من الوقار مل أرها يف أحد طيلة حيايت
فاقتربت منه، وحييته بتحية اإلسالم احتراما  ..يف أن أقترب من ذلك القارئ، فأذن يل استأذنت صاحيب

  .للمحل الذي أجلس فيه، فرد علي السالم
   ..زرت هذه البالد يف مهمة خاصة ..أنا مسيحي: مل أرد أن أظهر أمامه باعتباري مسلما، فلذلك قلت

  .باعة طبعة خاصة من الكتاب املقدسجئت ألجل اإلشراف على ط: ، وقالنظر إيل، وهو يبتسم
  وما أدراك بذلك؟ ..أجل: قلت
  .أنا أعمل يف تلك املطبعة منذ سنوات طويلة: قال

  .مل أكن أعلم أن تلك املطبعة توظف مسلمني: قلت
  .أنا مسيحي ..ومن قال لك بأين مسلم: قال

وتقـرأ القـرآن كمـا     وجتلس يف املسجد كما جيلس املسلمون، ..؟أأنت مسيحي: ازداد عجيب، وقلت
  .يقرؤون، بل وتبكي كما يبكي خاصة املسلمني

ولكين سأذكر لك منها ما قد ينفعك يف يوم من األيام، فتجلس  ..لذلك قصة قد ال مك تفاصيلها: قال
  .مثلي يف مثل هذا الس

  .فإين أرى تصرفك تصرفا غريبا ..قصها علي: قلت
وقد هداين حيب لعامل الـروح إىل   ..ئلة عريقة يف مسيحيتهابل من عا ..لقد ذكرت لك أين مسيحي: قال

 ،إال أين آثرت االرتباط بالـدين  ..العمل يف مطبعة الكتاب املقدس مع أنه قد أتيح يل وظائف كثرية يف غريها
  .وبرجال الدين

  فكيف حتولت إىل القرآن؟ ..هذه عالقتك بالكتاب املقدس: قلت
  .أو قل هو دليلي إىل القرآن ..دميت للقرآنلقد كان الكتاب املقدس هو مق: قال

  .مل أفهم ذلك: قلت
  ..لقد ذكرت لك أين أحبث عن أشواق روحي الفائضة: قال

عامل مليء باجلمال، له صلة عميقة خبالق هـذا الكـون    ..أنا أشعر أننا ـ معشر البشر ـ من عامل آخر  
  .ومدبره

قدس، فلم أجد إال إشارات اهتـديت ـا إىل   وقد حبثت عن جذور هذه الصلة وحقيقتها يف الكتاب امل
   ..القرآن

  .ألحبث فيه عنها ..فلذلك جئت إىل القرآن



 ٣٢١

  وجدت يف القرآن ما يروي ظمأ روحك؟فهل : قلت
أشـياء متـأل    ..وأنا يف كل يوم أكتشف أشياء كثرية ..مل ميض لصحبيت للقرآن إال أسابيع حمدودة: قال

  .كتاب املقدس، وال عند قراءة غريهروحي مبشاعر ال أجدها عند قراءة ال
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  الصلة باهللاـ  ١
  .أريدك أن تصور يل بعض هذه املشاعر: قلت

إِنَّ في خلْقِ السموات واَألرضِ واختالف اللَّيلِ والنهـارِ   :امسع هذه اآليات مثال: فتح املصحف، وقال
ونَ اللَّه قياماً وقُعوداً وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السـموات  الَّذين يذْكُر) ١٩٠(آليات ُألولي اَأللْبابِ 

ربنا إِنك من تدخلْ النار فَقَد أَخزيته وما ) ١٩١(واَألرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطالً سبحانك فَقنا عذَاب النارِ 
بنـا  ربنا إِننا سمعنا منادياً ينادي لِإلميان أَنْ آمنوا بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفر لَنـا ذُنو ) ١٩٢(المني من أَنصارٍ للظَّ

تنا علَى رسلك وال تخزِنا يوم الْقيامـة إِنـك ال   ربنا وآتنا ما وعد) ١٩٣(وكَفِّر عنا سيئَاتنا وتوفَّنا مع اَألبرارِ 
 اديعالْم فلخضٍ ) ١٩٤(تعب نم كُمضعثَى بأُن ذَكَرٍ أَو نم كُمنلٍ ماملَ عمع يعي ال أُضأَن مهبر ملَه ابجتفَاس

د نوا مرِجأُخوا وراجه ينفَالَّذ اتنج مهلَنخألدو هِمئَاتيس مهننَّ علُوا ألكَفِّرقُتلُوا وقَاتي وبِيلي سأُوذُوا فو مارِهي
  )آل عمران()١٩٥(تجرِي من تحتها اَألنهار ثَواباً من عند اللَّه واللَّه عنده حسن الثَّوابِ 

يف هذه اآليات جتتمع مجيع أشواق الروح املنسجمة مع : ا يرتل املسلمون، مث قالرتلها بصوت خاشع كم
   ..العقل

ويـربز   ..تبدأ اآليات مبنظر السموات واألرض، ومها يرتعان ثياب نظر الغفلة ليلبسا ثياب نظر االعتبار
، والبحث عنه يف ملكه بعدها أولو األلباب الذين اكتحلت عيوم بتلك النظرة املقدسة، فيهرعون إىل ذكر اهللا

  .وملكوته
وتنتـهي   ..فتحلق أرواحهم إليه، وجتلس بني يديه، ومتد يدها إليه بالدعاء ،مث ال يلبثون أن يهتدوا إىل اهللا

  .اآليات بذكر استجابة اهللا لدعوام وتبشريه هلم
  .أن يفعله أي مسلم يف أي حمل ومن غري حاجة إىل أي واسطة إنه مشهد حي ميكن

أعجب شيء عائشة زوج حممد أثر هذه اآليات على حممد عندما نزلت عليه، فتقول ملن سأهلا عن حتكي 
ذريين أتعبد : كُلُّ أمره كان عجبا، أتاين يف ليليت حىت مس جلده جلدي، مث قال :وقالت ،فَبكَت حممد، رأته من

م إىل القربة فتوضأ ومل يكثر صب فقا. واهللا إين ألحب قربك، وإين أحب  أن تعبد لربك: فقلت: قالت ،لريب
املاء، مث قام يصلي، فبكى حىت بل حليته، مث سجد فبكى حىت بل األرض، مث اضطجع على جنبه فبكى، حىت إذا 

يا رسول اهللا، ما يبكيك؟ وقد غفر اهللا لك ذنبك ما تقـدم ومـا   : فقال: أتى بالل يؤذنه بصالة الصبح قالت
إِنَّ في خلْـقِ السـماوات    :ا مينعين أن أبكي وقد أنزل علي يف هذه الليلةوحيك يا بالل، وم (:تأخر، فقال

    ١) ويل ملن قرأها ومل يتفكر فيها (:مث قال ،واألرضِ واختالف اللَّيلِ والنهارِ آليات ألولي األلْبابِ 
  .مثلها، وأنت تقرأ الكتاب املقدسبالقرآن تعيش أجواء روحية عالية تفتقد : ذرف بعض الدموع، مث قال

  :لقد قارنت بني الدعاء يف القرآن، والدعاء يف الكتاب املقدس، فوجدت فرقا كبريا
الدعاء يف القرآن ينبئ عن عالقة روحية عميقة للداعي باهللا، فهو يستشعر قربه وحضوره، وكرمه، فهو ال 

                                                
  .عبد بن حميدرواه ابن مردويه، و)١(



 ٣٢٣

  .يقترب منهيدعوه فقط ليحقق مطالبه، وإمنا يشعر بأنه يتقرب إليه، و
  :امسع إخبار اهللا عن إجابة دعوات عباده

ا وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنو :يقول القرآن
  )٦٠من اآلية: غافر(ادعونِي أَستجِب لَكُم  وقَالَ ربكُم :وفيه ..)١٨٦:البقرة(بِي لَعلَّهم يرشدونَ

تتمـة لآليـة الـيت    ليس ذلك فقط، بل اعترب عدم رفع األيدي بالدعاء نوعا من أنواع الكرب، فقد جاء 
  )٦٠من اآلية: غافر( إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن عبادتي سيدخلُونَ جهنم داخرِين :ذكرا

  :رآن حيكي دعوات املؤمنني وجلوءهم الدائم إىل اهللاوالق
ففي الوقت الذي يهتم فيه الكتاب املقدس بتفاصيل بنيان اهليكل، وما وضع فيه من الذهب اخلالص، ويف 

يقتصر القرآن عند إخباره عن بناء إبراهيم للكعبة، هو  ..الوقت الذي يذكر الصفحات الكثرية يف صفة التابوت
وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا بلَداً آمنـاً   :امسع ما يقول القرآن ..على دعاء اهللا والتوجه إليهوابنه إمساعيل 

قَل هعتفَأُم كَفَر نمرِ قَالَ ومِ اآلخوالْيو بِاللَّه مهنم نآم نم اترالثَّم نم لَهأَه قزاروطَرأَض ارِ يالً ثُمذَابِ النإِلَى ع ه
 ريصالْم بِئْسا) ١٢٦(و يعمالس تأَن كا إِننلْ مقَبا تنبيلُ راعمإِسو تيالْب نم داعالْقَو يماهرإِب فَعرإِذْ يو  ـيمللْع

مةً مسلمةً لَك وأَرِنا مناسكَنا وتب علَينا إِنك أَنـت التـواب   ربنا واجعلْنا مسلمينِ لَك ومن ذُريتنا أُ) ١٢٧(
 يمحكِّيهِ) ١٢٨(الرزيةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو كاتآي هِملَيلُو عتي مهنوالً مسر يهِمثْ فعابا ونبر تأَن كإِن م

الْع يمكالْح البقرة()١٢٩(زِيز(  
امسع  ..وهكذا جتد يف املواقف املختلفة إبراهيم، وهو دائم الصلة باهللا، يلجأ إليه كل حني داعيا، أو مناجيا

هذه الدعوات الرقيقة اليت صاحت ا روح إبراهيم بعد أن ترك زوجه وابنها يف تلك الربية اليت ال تنبت زرعا، 
رب إِنهـن  ) ٣٥(قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا الْبلَد آمناً واجنبنِي وبنِي أَنْ نعبد اَألصـنام   وإِذْ :وال متطر غيثا

 يمحر غَفُور كانِي فَإِنصع نمي ونم هنِي فَإِنبِعت ناسِ فَمالن نرياً مكَث لَلْن٣٦(أَض (ا إِننبي رتيذُر نم كَنتي أَس
هاسِ تالن نةً مدلْ أَفْئعالةَ فَاجوا الصيمقيا لنبمِ ررحالْم كتيب دنعٍ عري زرِ ذغَي ادبِو   ـنم ـمقْهزارو هِموِي إِلَي

ما نخفي وما نعلن وما يخفَى علَى اللَّه من شيٍء في اَألرضِ وال  ربنا إِنك تعلَم) ٣٧(الثَّمرات لَعلَّهم يشكُرونَ 
رب ) ٣٩(الْحمد للَّه الَّذي وهب لي علَى الْكبرِ إِسماعيلَ وإِسحق إِنَّ ربي لَسميع الـدعاِء  ) ٣٨(في السماِء 

الةالص يمقلْنِي معاِء  اجعلْ دقَبتا ونبي رتيذُر نم٤٠(و (  ـابسالْح قُومي موي نِنيمؤلْملو يدالولي ول را اغْفنبر
  )إبراهيم()٤١(

م أَنـت ) ٧٥(أَفَرأَيتم ما كُنتم تعبـدونَ   :ويف موقف آخر يقول لقومه، وهو ميزج خطابه هلم بدعاء اهللا
والَّـذي هـو   ) ٧٨(الَّذي خلَقَنِي فَهو يهدينِ ) ٧٧(فَإِنهم عدو لي إِالَّ رب الْعالَمني ) ٧٦(وآباؤكُم اَألقْدمونَ 

والَّذي أَطْمع أَنْ يغفر لي  )٨١(والَّذي يميتنِي ثُم يحيِنيِ ) ٨٠(وإِذَا مرِضت فَهو يشفنيِ ) ٧٩(يطْعمنِي ويسقنيِ 
واجعلْ لي لسانَ صدقٍ في اآلخرِين ) ٨٣(رب هب لي حكْماً وأَلْحقْنِي بِالصالحني ) ٨٢(خطيئَتي يوم الدينِ 

وال تخزِنِي يـوم يبعثُـونَ   ) ٨٦(نَ من الضالِّني واغْفر َألبِي إِنه كَا) ٨٥(واجعلْنِي من ورثَة جنة النعيمِ ) ٨٤(
  )الشعراء()٨٩(إِالَّ من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ ) ٨٨(يوم ال ينفَع مالٌ وال بنونَ ) ٨٧(



 ٣٢٤

كتب فقد ، سيحامسع هذه الدعوات الرقيقة اخلاشعة احلامدة هللا واملنيبة له، وقارا مبا ذكرته أناجيلنا عن امل
. إيلي إيلي ملا شبقتين: وحنو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائالً (:مىت يف الباب السابع والعشرين

الذي تفسـريه  . الوى الوى ملا شبقتين (:ويف الباب اخلامس عشر من إجنيل مرقس، ) أي إهلي إهلي ملاذا تركتين
   ) إهلي إهلي ملاذا تركتين

  .املتوجهة هللا املسلمة له ذه الشكوىقارن تلك الدعوات 
القرآن يذكر جلوء األنبياء الدائم إىل اهللا يف الوقت الذي يظهر الكتاب املقدس هؤالء األنبيـاء بصـورة   

  .مشوهة جتعل كل مهمهم متوجهة ملكاسب بسيطة ال تعدو اتمع اإلسرائيلي البسيط الذي كانوا يعيشون فيه
يظهـر بصـورة    ..لكتاب املقدس يظهر يف القرآن بصورة خمتلفة متامافموسى الذي شوهت صورته يف ا

  :األواب الالجئ إىل اهللا يف كل حني
 ..القرآن خيرب عن صلة موسى الدائمة باهللا ..امسع قصة موسى يف القرآن وقارا مبثيلتها يف الكتاب املقدس

يا موسى إِنَّ الْمَأل يأْتمرونَ بِك ليقْتلُوك فَاخرج إِني لَك من وجاَء رجلٌ من أَقْصى الْمدينة يسعى قَالَ  :امسع
 نيحاص٢٠(الن ( نيممِ الظَّالالْقَو ننِي مجن بقَالَ ر قَّبرتفاً يائا خهنم جرفَخ)٢١:القصص(  

ولَما توجه تلْقَاَء مدين قَالَ عسـى   :ك، فيقولمث سار إىل مدين هربا من املصريني، القرآن خيرب عن ذل
ولَما ورد ماَء مدين وجد علَيه أُمةً من الناسِ يسقُونَ ووجد مـن دونِهِـم   ) ٢٢(ربي أَنْ يهدينِي سواَء السبِيلِ 

كُمطْبا خقَالَ م انذُودنِ تيأترام كَبِري خيا شونأَباُء وعالر ردصى يتي حقسا ال نلَّى ) ٢٣(ا قَالَتوت ا ثُممقَى لَهفَس
 ريرٍ فَقيخ نم إِلَي لْتا أَنزمي لإِن ب٢٤(إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ ر ( اٍء قَالَتيحتلَى اسي عشما تماهدإِح هاَءتإِنَّ أَبِي فَج

قَـومِ الظَّـالمني   يدعوك ليجزِيك أَجر ما سقَيت لَنا فَلَما جاَءه وقَص علَيه الْقَصص قَالَ ال تخف نجوت من الْ
قَالَ إِني أُرِيد أَنْ أُنكحـك  ) ٢٦(مني قَالَت إِحداهما يا أَبت استأْجِره إِنَّ خير من استأْجرت الْقَوِي اَأل) ٢٥(

 ا أُرِيـدمو كدنع نراً فَمشع تممجٍ فَإِنْ أَتجةَ حانِينِي ثَمرأْجلَى أَنْ تنِ عياته يتنى ابدإِح   ـكلَيع ـقأَنْ أَش 
 نيحالالص نم اَء اللَّهنِي إِنْ شجِدتقَالَ) ٢٧(س   اللَّـهو لَيانَ عودفَال ع تينِ قَضلَيا اَألجمأَي كنيبنِي ويب كذَل

  )القصص()٢٨(علَى ما نقُولُ وكيلٌ 
تفتقد تلك الروحانية العميقة  ..مثلها متاما يف العهد القدمي، ولكنها جندها تفتقد أهم شيء دهذه القصة جن

إن التوراة تقصها كما تقص قصة أي رجل قتل قتيال، مث هرب خوفـا مـن أن    ..اليت تفيض ا روح موسى
  .يقتلوه

فرأى . ثقاهلمأخوته لينظر يف إىل إنه خرج أيام ملا كرب موسى وحدث يف تلك األ (:امسع ما ورد يف التوراة
ي وطمره يف فالتفت اىل هنا وهناك ورأى ان ليس احد فقتل املصر خوتهإرجال مصريا يضرب رجال عربانيا من 

  )١٢- ٢/١١:اخلروج( ) الرمل
مل يقتله إال ألنه مصـري، بينمـا   ، فهو وتعتربه عنصريا ..للقتل اإن التوراة جتعل موسى متعمد ..الحظ

ولَما بلَغَ أَشده واستوى آتيناه حكْمـاً وعلْمـاً    :لقد جاء يف القرآن ..القرآن يصور هذا بصورة خمتلفة متاما
ودخلَ الْمدينةَ علَى حنيِ غَفْلَة من أَهلها فَوجد فيها رجلَينِ يقْتتالن هذَا مـن  ) ١٤(ذَلك نجزِي الْمحِسنِني وكَ



 ٣٢٥

 هكَزفَو هودع ني ملَى الَّذع هتيعش ني مالَّذ اثَهغتفَاس هودع نذَا مهو هتيعش  ـنذَا مقَالَ ه هلَيى عى فَقَضوسم
 بِنيلٌّ مضم ودع هإِن طَانيلِ الشم١٥(ع (  يمحالـر فُورالْغ وه هإِن لَه فَري فَغل رفِْسي فَاغْفن تي ظَلَمإِن بقَالَ ر

فَأَصبح في الْمدينة خائفاً يترقَّب فَإِذَا الَّذي ) ١٧(هِرياً للْمجرِمني قَالَ رب بِما أَنعمت علَي فَلَن أَكُونَ ظَ) ١٦(
 بِنيم وِيلَغ كى إِنوسم قَالَ لَه هرِخصتسسِ يبِاَألم هرنصتا ) ١٨(اسملَه ودع وي هبِالَّذ شطبأَنْ ي ادا أَنْ أَرفَلَم

ضِقَالَ يي اَألراراً فبكُونَ جإِالَّ أَنْ ت رِيدسِ إِنْ تفْساً بِاَألمن لْتا قَتلَنِي كَمقْتأَنْ ت رِيدى أَتوسأَنْ   ا م رِيـدا تمو
 نيحلصالْم نكُونَ مالقصص()١٩(ت(  

م الذي يتلفت ذات الـيمني  موسى يف القرآن يظهر مبظهر املنيب التائب بينما تصوره التوراة بصورة ار
  .وذات الشمال ليمارس جرميته

امسع ما تقول التوراة يف مقابلة ما قرأناه مـن   ..ال زال اخلالف بني القرآن والتوراة عميقا يف سرية موسى
فقـال  . فقال للمذنب ملاذا تضرب صاحبك. مث خرج يف اليوم الثاين واذا رجالن عربانيان يتخاصمان (:القرآن

فخاف موسى وقال حقا قـد عـرف   . أمفتكر انت بقتلي كما قتلت املصري. ئيسا وقاضيا علينامن جعلك ر
فهرب موسى من وجه فرعون وسكن يف ارض مـديان  . فسمع فرعون هذا االمر فطلب ان يقتل موسى االمر

تى الرعاة فا فاتني واستقني ومألن االجران ليسقني غنم ابيهن. وكان لكاهن مديان سبع بنات وجلس عند البئر
وسقى غنمهن فنهض موسى واجندهن يء . وطردوهنيف ا اسرعنت قال ما بالكن فلما اتني اىل رعوئيل ابيهن

ملـاذا  . فقال لبناته واين هو. فقلن رجل مصري انقذنا من ايدي الرعاة وانه استقى لنا ايضا وسقى الغنم. اليوم
فولدت . فاعطى موسى صفورة ابنته. سى ان يسكن مع الرجلفارتضى مو. ادعونه لياكل طعاما. تركنت الرجل

  )٢٢-٢/١٣:اخلروج( )النه قال كنت نزيال يف ارض غريبة. ابنا فدعا امسه جرشوم
امسع ما ورد بعد  ..وعندما تريد أن ترسم التوراة صلة اهللا بعباده يف هذا النص تعود لتشوه اهللا ورمحة اهللا

وتنهد بنو اسرائيل مـن  . ث يف تلك االيام الكثرية ان ملك مصر ماتوحد (:ذلك النص كتمهيد لنبوة موسى
فسمع اهللا انينهم فتذّكر اهللا ميثاقه مـع ابـراهيم   . فصعد صراخهم اىل اهللا من اجل العبودية. العبودية وصرخوا
  )٢٥-٢/٢٣:اخلروج( ) ونظر اهللا بين اسرائيل وعلم اهللا. واسحق ويعقوب

بل هو يعممه على كل الصاحلني الذين يرجعون إىل اهللا يف كل  ..لى أنبيائهالقرآن ال يقصر هذا اللجوء ع
  .حني، ولكل سبب

ولَمـا بـرزوا لجـالُوت     :امسع ما يقول القرآن عن اجليش الذي قاتل مع طالوت الذي ندعوه شاول
نامأَقْد تثَبراً وبا صنلَيا أَفْرِغْ عنبقَالُوا ر هودنجو رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصانا و)٢٥٠:البقرة(  

آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُـلٌّ   :وامسع هذه الدعوات الفائضة من حناجر املؤمنني
حد من رسله وقَالُوا سمعنا وأَطَعنا غُفْرانك ربنا وإِلَيك الْمصري آمن بِاللَّه ومالئكَته وكُتبِه ورسله ال نفَرق بين أَ

)٢٨٥ (ا إِنْ نذْناخؤا ال تنبر تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسفْساً إِالَّ ون اللَّه كَلِّفا ال يطَأْنأَخ ا أَوِسين
نبا ال طَاقَةَ لَرا ملْنمحال تا ونبا رنلقَب نم ينلَى الَّذع هلْتما حراً كَما إِصنلَيلْ عمحال تا و  ـراغْفا ونع فاعو ا بِهن

 رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرا فَانصالنوم تا أَننمحارا والبقرة()٢٨٦(لَن(  
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هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتـابِ وأُخـر    :ع هذا اللجوء إىل اهللاوامس
غتابو ةنتاَء الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَم اتابِهشتأْماَء ت  إِالَّ اللَّـه أْوِيلَهت لَمعا يمو هوِيل

ربنا ال تزِغْ قُلُوبنا بعـد  ) ٧( والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِالَّ أُولُوا اَأللْبابِ
لَد نا ملَن بها ونتيدإِذْ ه ابهالْو تأَن كةً إِنمحر كال  ) ٨(ن إِنَّ اللَّـه يهف بيمٍ ال روياسِ لالن عامج كا إِننبر

 اديعالْم فلخآل عمران()٩(ي(  
د ربهِم جنات تجـرِي مـن   قُلْ أَؤنبئُكُم بِخيرٍ من ذَلكُم للَّذين اتقَوا عن :وامسع هؤالء الداعني وصفام

  ـريصب اللَّهو اللَّه نانٌ مورِضةٌ ورطَهم اجوأَزا ويهف يندالا خيهف يندالخ ارها اَألنهتحت  ـادب١٥(بِالْع (  ينالَّـذ
قا ونوبا ذُنلَن را فَاغْفنا آمنا إِننبقُولُونَ رارِ يالن ذَابا ع١٦(ن (     نيقفـنالْمو نيالْقَـانِتو نيقـادالصو ـابِرِينالص

  )آل عمران()١٧(والْمستغفرِين بِاَألسحارِ 
لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً للَّـذين آمنـوا    :وامسع القرآن وهو يصف قومنا حني يسمعون آيات القرآن

هبِالْي كى ذَلارصا نقَالُوا إِن ينوا الَّذنآم ينلَّذةً لدوم مهبنَّ أَقْرجِدلَتكُوا ورأَش ينالَّذو اناً ودبهرو يِسنيسق مهنأَنَّ م
عينهم تفيض من الدمعِ مما عرفُوا من الْحق وإِذَا سمعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَ) ٨٢(وأَنهم ال يستكْبِرونَ 

 ينداهالش عا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ رـا  ) ٨٣(ينبا رلَنخدأَنْ ي عطْمنو قالْح نا ماَءنا جمو بِاللَّه نمؤا ال نا لَنمو
نيحالمِ الصالْقَو عاُء   ) ٨٤( مـزج ـكذَلا ويهف يندالخ ارها اَألنهتحت نرِي مجت اتنا قَالُوا جبِم اللَّه مهفَأَثَاب

 ِسنِنيح٨٥(الْم()املائدة(  
لْفَةً لمن وهو الَّذي جعلَ اللَّيلَ والنهار خ :وامسع إليه، وهو يردد أوصاف عباد الرمحن، ويذكر دعوام

وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى اَألرضِ هوناً وإِذَا خاطَبهم الْجـاهلُونَ  ) ٦٢(أَراد أَنْ يذَّكَّر أَو أَراد شكُوراً 
يقُولُونَ ربنا اصرِف عنا عذَاب جهـنم إِنَّ   والَّذين) ٦٤(والَّذين يبِيتونَ لربهِم سجداً وقياماً ) ٦٣(قَالُوا سالماً 

والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بـين  ) ٦٦(إِنها ساَءت مستقَراً ومقَاماً ) ٦٥(عذَابها كَانَ غَراماً 
ونَ مع اللَّه إِلَهاً آخر وال يقْتلُونَ النفْس الَّتي حرم اللَّه إِالَّ بِالْحق وال يزنونَ ومن والَّذين ال يدع) ٦٧(ذَلك قَواماً 

آمن وعمـلَ  إِالَّ من تاب و) ٦٩(يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخلُد فيه مهاناً ) ٦٨(يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاماً 
ومن تاب وعملَ صالحاً فَإِنـه  ) ٧٠(عمالً صالحاً فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنات وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً 

والَّـذين إِذَا ذُكِّـروا   ) ٧٢(بِاللَّغوِ مروا كراماً والَّذين ال يشهدونَ الزور وإِذَا مروا ) ٧١(يتوب إِلَى اللَّه متاباً 
والَّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعـينٍ  ) ٧٣(بِآيات ربهِم لَم يخروا علَيها صماً وعمياناً 

خالدين فيهـا  ) ٧٥(أُولَئك يجزونَ الْغرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّونَ فيها تحيةً وسالماً ) ٧٤(ماماً واجعلْنا للْمتقني إِ
ـ      ) ٧٦(حسنت مستقَراً ومقَاماً  اً قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي لَوال دعـاؤكُم فَقَـد كَـذَّبتم فَسـوف يكُـونُ لزام

)٧٧()الفرقان(  
والَّذين جـاُءوا مـن    :وامسع إليه، وهو يردد دعوات األجيال املؤمنة لبعضها بعضا على امتداد التاريخ
ا غي قُلُوبِنلْ فعجال تو انا بِاِإلميقُونبس ينا الَّذانِنوِإلخا ولَن را اغْفنبقُولُونَ ري مهدعبلَّذل ال   ـكـا إِننبوا رنآم ين

 يمحر ُءوفر)١٠:احلشر(  
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  عبودية الروحـ  ٢
ويتصور الطهارة ـ   ..الكتاب املقدس يركز كثريا على الطقوس ..ليس ذلك فقط: صمت قليال، مث قال

  .اليت هي يف عمومها طهارة حسية ـ قمة قمم الرقي اإلنساين
فالروح تبدأ من الطهارة لترتقي يف درجات الكمال الـيت ال   ..رقيبينما القرآن يعترب الطهارة هي بداية ال

   ..تنتهي
 ..بتطهريه من كل األوزار اليت حتول بينه وبني صـحبة اهللا  ..ودرجات الكمال يف القرآن تبدأ من القلب

 :سليمةفاهللا ال حيب إال الطاهرين، وال يصحبه إال الطاهرون، ولذلك ال ينجو عند اهللا إال أصحاب القلوب ال
إِذْ جـاَء ربـه    :، وقد أثىن القرآن على إبراهيم أعظم الثناء، ففيه)٨٩:الشعراء(إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ

  )٨٤:الصافات(بِقَلْبٍ سليمٍ
   ..فإذا تطهر القلب نال من الكمال الروحي حبسب سريه

يعتربه حقيقة اإلميان، فاإلميان ال يعرب عنه اللسان بل يعـرب  والقرآن يذكر هذا السري القليب، ويركز عليه، و
ال تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد  :عنه القلب، وهلذا يقول القرآن يف أوصاف املؤمنني

ماَءهنأَب أَو ماَءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو وحٍ  اللَّهبِر مهدأَيانَ وميالْأ ي قُلُوبِهِمف بكَت كأُولَئ مهتريشع أَو مهانوإِخ أَو
 هنوا عضرو مهنع اللَّه يضا ريهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملُهخديو هنم اللَّه بزح كأَال إِنَّ أُولَئ

  )٢٢:اادلة(حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ
فالوالء القليب هللا، والرضى التام عن اهللا، هو الذي جيعل املؤمن  ..هذه اآلية تتحدث عن هذا السري القليب

  .من حزب اهللا املفلحني
إلميان عمن متسك بالطقوس، ونتيجة لكون السري الروحي هللا هو األساس يف عالقة املؤمن باهللا، فاهللا ينفي ا

قَالَت الْأَعراب آمنا قُلْ لَم تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسـلَمنا ولَمـا    :ومل تكن تلك الطقوس نابعة من القلب، امسع
ي قُلُوبِكُمانُ فميلِ الْأخدي)١٤من اآلية: احلجرات(  

القلب الـيت هـي روح    .. ال يبدأ إال إذا انطلق من القلبوالسري إىل اهللا ..وال يكمل ..فاإلميان ال يصح
  .اإلنسان الواعية

فالقلب ـ ال اجلسد ـ هو الذي يؤمن، وهو الذي يكفر، ولذلك يركز القرآن كثريا على القلب، فريبط   
  :كل سلوك به

ختم اللَّه  :لوجودفالكافر إمنا يكفر ألنه ختم على قلبه، وطبع عليه، فصار ال يعي احلقائق اليت يشرق ا ا
يمظع ذَابع ملَهةٌ واوشغ مارِهصلَى أَبعو هِمعملَى سعو لَى قُلُوبِهِمع)٧:البقرة(  

 ..واهللا ال يطبع على قلوب عباده، وال خيتم عليها إال بعد أن متارس من الرذائل ما يعميها عـن احلقـائق  
فَبِما نقْضهِم ميثَاقَهم  :القلوب نفسها، كما ورد يف القرآن عن بين إسرائيلفاخلتم من اهللا، ولكن املتسبب هي 

ع اللَّه علْ طَبب ا غُلْفنقُلُوب هِملقَوو قرِ حياَء بِغبِيالْأَن هِملقَتو اللَّه اتبِآي مكُفْرِهـونَ إِلَّـا   ونمؤفَال ي ما بِكُفْرِههلَي
يالًقَل)١٥٥:النساء(  
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ومنهم من يستمع إِلَيك حتى إِذَا خرجوا من عندك قَالُوا للَّذين أُوتوا الْعلْم ماذَا  :وقال عنهم وعن غريهم
ماَءهووا أَهعباتو لَى قُلُوبِهِمع اللَّه عطَب ينالَّذ كقَالَ آنِفاً أُولَئ)١٦:حممد(  

فلوال قساوة القلـوب مـا    ..وأخرب أن أساس التحريف الذي حصل للكتب املقدسة هو قساوة القلوب
فَبِما نقْضهِم ميثَاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قَاسيةً يحرفُونَ الْكَلـم عـن    :جرأت األيدي على تغيري كالم اهللا

 اللَّه مما ذُكِّروا بِه وال تزالُ تطَّلع علَى خائنة منهم إِلَّا قَليالً منهم فَاعف عنهم واصفَح إِنَّ مواضعه ونسوا حظّاً
ِسنِنيحالْم بحي)١٣:املائدة (  

سولُ ال يحزنـك الَّـذين   يا أَيها الر :وامسع اآلية األخرى اليت تقسم اإلميان إىل إميان قليب وإميان شفوي
ا سـماعونَ للْكَـذبِ   يسارِعونَ في الْكُفْرِ من الَّذين قَالُوا آمنا بِأَفْواههِم ولَم تؤمن قُلُوبهم ومن الَّذين هـادو 

ب نم مفُونَ الْكَلرحي وكأْتي لَم رِينمٍ آخقَوونَ لاعمس  هـوتؤت إِنْ لَمو ذُوهذَا فَخه ميتقُولُونَ إِنْ أُوتي هعاضوم دع
اللَّه رِدي لَم ينالَّذ كئاً أُولَئيش اللَّه نم لَه كلمت فَلَن هتنتف اللَّه رِدي نموا وذَرفَاحني الدف ملَه مهقُلُوب رطَها  أَنْ يي

يمظع ذَابع ةري الْآخف ملَهو يزخ)٤١:املائدة(  
  :وهلذا فإن القرآن يرجع كل سلوك ظاهري إىل منبعه الباطين سواء كان سلوكا طيبا، أو سلوكا خبيثا

سـنا  فَلَوال إِذْ جاَءهم بأْ :فالقرآن يرجع سر عدم التضرع إىل اهللا، وعدم اللجوء إليه إىل قساوة القلوب
  )٤٣:األنعام(تضرعوا ولَكن قَست قُلُوبهم وزين لَهم الشيطَانُ ما كَانوا يعملُونَ

إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَـت قُلُـوبهم وإِذَا    :وهو يرجع كل سلوك طيب إىل منبعه القليب
هِملَيع تيلكَّلُونَ توتي هِمبلَى رعاناً وإِمي مهتادز هاتآي)٢:ألنفال(..     ـيـا فم فَقْتأَن لَو قُلُوبِهِم نيب أَلَّفو

يمكح زِيزع هإِن مهنيب أَلَّف اللَّه نلَكو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفْتيعاً ممضِ جالْأَر)٦٣:ألنفال(..     ـوانآم ينالَّـذ
الْقُلُوب نئطْمت كْرِ اللَّهأَال بِذ كْرِ اللَّهبِذ مهقُلُوب نئطْمتو)٢٨:الرعد(  

انطالقا من أمهية الباطن والقلب يف التوجيه الروحي للقرآن جند القرآن هو املنبع الذي استقى منه علمـاء  
  :ن ومنازلهالسلوك من املسلمني مجيع مقامات الدي

وال تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغـداة   :يف قوله افمرتلة اإلرادة اليت هي نقطة بداية السالكني نص عليه
دهم فَتكُونَ من روالْعشي يرِيدونَ وجهه ما علَيك من حسابِهِم من شيٍء وما من حسابِك علَيهِم من شيٍء فَتطْ

نيمالظَّال)وقوله)٥٢:األنعام ،:  دعال تو ههجونَ ورِيدي يشالْعو اةدبِالْغ مهبونَ رعدي ينالَّذ عم كفْسن بِراصو
قَلْبـه عـن ذكْرِنـا واتبـع هـواه وكَـانَ أَمـره         عيناك عنهم ترِيد زِينةَ الْحياة الدنيا وال تطع من أَغْفَلْنـا 

  ) ٢٨:الكهف(فُرطاً
ومرتلة التوكل اليت تدل على ثقة املؤمن يف اهللا ثقة جتعله يسلم كل أمرو إليه، جند أصوهلا ومبادئها وكيفية 

سأَلْتهم مـن خلَـق السـماوات     ولَئن :امسع ملا تبثه هذه اآليات من أصول التوكل ..التحقق ا يف القرآن
لْ هه ربِض اللَّه نِيادإِنْ أَر اللَّه وند نونَ معدا تم متأَيقُلْ أَفَر اللَّه قُولُنلَي ضالْأَرنِـي  وادأَر أَو هرض فَاتكَاش ن

قُلْ ح هتمحر ِسكَاتمم نلْ هه ةمحكِّلُونَبِروتكَّلُ الْموتي هلَيع اللَّه بِي٣٨:الزمر) (س(  
 :..إن هذا التوكل هو الذي مأل نفوس املؤمنني بالسعادة والسكينة يف الوقت الذي تنخلع فيه القلـوب 
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آل ) (مياناً وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيـلُ الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِ
  )١٧٣:عمران

 :لقد أخرب القرآن عن موقف موسى املتوكل على اهللا عندما صار البحر أمامهم، والعدو خلفهم، فقـال 
  )الشعراء()٦٢(إِنَّ معي ربي سيهدينِ قَالَ كَلَّا ) ٦١(فَلَما تراَءى الْجمعان قَالَ أَصحاب موسى إِنا لَمدركُونَ 

التعبري الذي متتلئ به الـروح   ..لقد نصت التوراة على هذه احلادثة، ولكن البون شاسع بني كال التعبريين
واعذرين لطول النص، فهـذا هـو    ،امسع ملا تقول التوراة يف هذا ..شفافية، والتعبري الغارق يف احلس والكثافة

فقالوا مـاذا  . فلما أخرب ملك مصر ان الشعب قد هرب تغير قلب فرعون وعبيده على الشعب (:سكتابنا املقد
واخذ ست مئة مركبة منتخبـة وسـائر   . فشد مركبته واخذ قومه معه. فعلنا حىت اطلقنا اسرائيل من خدمتنا

ء بين اسـرائيل  وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حىت سعى ورا. مركبات مصر وجنودا مركبية على مجيعها
مجيع خيل مركبات فرعون وفرسـانه  . فسعى املصريون وراءهم وادركوهم. وبنو اسرائيل خارجون بيد رفيعة

فلما اقترب فرعون رفع بنو اسرائيل عيـوم   وجيشه وهم نازلون عند البحر عند فم احلريوث امام بعل صفون
وقالوا ملوسى هل النه ليست قبور يف  ل اىل الربففزعوا جدا وصرخ بنو اسرائي. واذ املصريون راحلون وراءهم
أليس هذا هو الكالم الذي كلمناك بـه  . ماذا صنعت بنا حىت اخرجتنا من مصر. مصر اخذتنا لنموت يف الربية

فقال موسـى  . النه خري لنا ان خندم املصريني من ان منوت يف الربية. يف مصر قائلني كف عنا فنخدم املصريني
فانه كما رأيتم املصريني اليوم ال تعودون . قفوا وانظروا خالص الرب الذي يصنعه لكم اليوم .للشعب ال ختافوا

قل لبين اسرائيل . فقال الرب ملوسى مالك تصرخ ايلّ الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. تروم ايضا اىل االبد
 يف وسط البحر على اليابسـة فيدخل بنو اسرائيل . وارفع انت عصاك ومد يدك على البحر وشقّه. ان يرحلوا

  ) ١٦-١٤/٥:خروج()
والقرآن ال يكتفي بكل هذا، بل يعترب التوكل عبادة من العبادات، فلهذا يأمر بـه كمـا يـأمر بسـائر     

 ..)١٢٢:آل عمران) (نونَإِذْ همت طَائفَتان منكُم أَنْ تفْشال واللَّه وليهما وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤم :العبادات
نيكِّلوتالْم بحي إِنَّ اللَّه لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمز١٥٩من اآلية: آل عمران)(فَإِذَا ع( ( بفَال غَال اللَّه كُمرصنإِنْ ي

 ..)١٦٠:آل عمـران ) (ه فَلْيتوكَّـلِ الْمؤمنـونَ  لَكُم وإِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذي ينصركُم من بعده وعلَى اللَّ
 ام بكْتي اللَّهقُولُ وي تالَّذ رغَي مهنفَةٌ مطَائ تيب كدنع نوا مزرةٌ فَإِذَا بقُولُونَ طَاعيو  مهـنع رِضونَ فَأَعتيبي

كَفَى بِاللَّهو لَى اللَّهكَّلْ عوتيالً وك٨١:النساء) (و(..    إِذَاو مهقُلُـوب جِلَتو اللَّه رإِذَا ذُك ينونَ الَّذنمؤا الْممإِن
  )٢:ألنفال) (تليت علَيهِم آياته زادتهم إِمياناً وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ

قومنا يضحكون مـن هـذا،    ..نعم ..خمتلطة حبب وهكذا يف مقام يسميه العلماء مقام اخلشية، وهو هيبة
فالنفس الغارقة يف األوحال ال بد هلا من سياط تنبهها، وتعيد إليها  ..ولكن البد من هذا املقام ..ويسخرون منه

  .توازا
 ملـاذا مل  ..ملاذا يكثر القرآن من احلديث عن العذاب املولد للخشية ..فلم ال نعيد هلا توازا باحملبة؟: قلت

واحلب علـى   ،والترغيب على الترهيب ،يسلك يف التربية واإلصالح مسالك أخرى تطغى فيها اللذة على األمل
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  اخلوف؟
  .وال ينبغي للعاقل أن يترك دواء من األدوية ألنه يتناول دواء آخر ..كالمها عالج: قال

وقد يبني لـه آثارهـا   أال ترى الطبيب حيذر مريضه من أنواع كثري من الشهوات، : صمت قليال، مث قال
  .اخلطرية على مستقبل قالبه الطيين

ويفـتح لـه    ،ومثله الشرطي الذي حيذر املدين من كل سلوك ال ينسجم مع القوانني اليت كلف برعايتها
  .أبواب السجون أو ينصب له حبال املشانق إن خالف تلك القوانني
وحيذرهم من الرسوب وعواقبه عند خمالفته  ومثلهما األستاذ الذي حيذر طلبته من كل اون يف مذاكرم

  .ألوامره
وقد تتحقق بعض املصاحل  ،كل شخص ميارس كل أساليب الترهيب مع غريه وميارسها معه غريه. .وهكذا

  .يف ذلك وقد تتخلف، وقد يفي هؤالء بوعيدهم وقد يتخلفون
ف وعيده، وكما نطلب رمحتـه  فاهللا كما نرجوا وعده خنا ،وهكذا األمر إذا تعلق بإخبارات اهللا ووعيده

  .نفر من عذابه
بل هو  ،واخلطأ الذي يقع فيه من مل جيمع بني هاتني املعرفتني هو أنه رسم صورة خاطئة يف ذهنه عن ربه

  .يراه من زاوية أهوائه ومصاحله ال من الزاوية احلقيقية اليت تدل عليها كل الدالئل
  .ولكن املسيحية تركز على احملبة: قلت
قد يؤثر فيها  ،ألن احملبة املبنية على بعض املعرفة حمبة ناقصة ،ه املعرفة املتكاملة هي الطريق للمحبةهذ: قال

  . ما ينكشف لصاحبها من جهله املركب بربه
 ،ونعيشـها يف أنفسـنا   ،فاآلالم نراها من حولنـا  ،والدالئل تدل على إمكانية وجود العذاب يف الكون

  .لنعرب إىل ما النراه مبا نراه ،خمتلفة حمتملة، وهي تنبيه ملا هو أكرب منها ونذوقها بني احلني واآلخر بصور
واليت تقرب صورته للذهن، ومتأل القلب بالرجاء له  ،وكما أن لنعيم اجلنة بعض املظاهر الدنيوية الدالة عليه

  .وحذرا من أسبابه ،منه واليت متأل القلب خمافة ،فكذلك لعذاب اهللا مظاهره الدنيوية الدالة عليه ،والشوق إليه
وهلذا أخرب القرآن أن املكذبني بعـذاب   ،وهلذا ال حجة ملن ينكر العذاب الذي تطفح الدالئل على إثباته

واملعللني ذلك بعلل خمتلفة هي من وحي الشياطني ال من وحي  ،أو املنكرين لكون اهللا قادرا على تعذيبهم ،اهللا
وأَما الَّذين  :ون هذه احلقيقة بعد أن يفوت األوان امسع ما يقول القرآنبأم يوم القيامة يكتشف ،رب العاملني

نارِ الَّذي كُنـتم بِـه   فَسقُوا فَمأْواهم النار كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا منها أُعيدوا فيها وقيلَ لَهم ذُوقُوا عذَاب ال
فَالْيوم ال يملك بعضكُم لبعضٍ نفْعاً وال ضراً ونقُولُ للَّذين ظَلَموا ذُوقُوا عـذَاب    ..)٢٠:السجدة) (تكَذِّبونَ

  ) ٤٢:سـبأ) (النارِ الَّتي كُنتم بِها تكَذِّبونَ
هم لباس وإن ألبسها بعض ،فإن األفكار اإلرجائية اليت توضع يف غري حملها هي وحي من الشياطني..فلذلك

وقَـالَ   :فقـال  ،املعرفة، وقد أشار القرآن إىل هذا الوحي الشيطاين عند ذكره خلطبة الشيطان يف أهل حهنم
يا كَانَ لمو كُملَفْتفَأَخ كُمتدعوو قالْح دعو كُمدعو إِنَّ اللَّه رالْأَم يا قُضطَانُ لَميلْطَالشس نم كُملَيإِلَّا أَنْ  ع ان
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يرِخصبِم متا أَنمو كُمرِخصا بِما أَنم كُمفُسوا أَنلُومونِي ولُومي فَال تل متبجتفَاس كُمتوعـا   دبِم تي كَفَـرإِن 
يمأَل ذَابع ملَه نيملُ إِنَّ الظَّالقَب نم ونمكْتر٢٢:ابراهيم) (أَش(  

فذكر مثاال عن إضالل أهل العلم  ،القرآن عن بعض مناذج اإلضالل الشيطاين ذه الدعاوى وأمثاهلاوأخرب 
واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا فَانسلَخ منها فَأَتبعه الشيطَانُ فَكَانَ مـن   :فقال ،الذين مل يقدروه حق قدره

ش لَوو اوِينلْالْغمحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم اهوه عباتضِ وإِلَى الْأَر لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعا لَرئْن   ـثْ أَولْهي هلَيع
ملَّهلَع صصِ الْقَصا فَاقْصنوا بِآياتكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم كثْ ذَللْهي كْهرتونَ تفَكَّرت١٧٦ـ  ١٧٥:ألعراف) (ي (  

 :عن قوم سبأ فقال  ،فلم يقدروه حىت فقدوه ،وذكر مثاال عن الذين آتاهم اهللا النعيم بأمجل مظاهره
نِنيمؤالْم نإِلَّا فَرِيقاً م وهعبفَات هظَن يسلإِب هِملَيع قدص لَقَد٢٠:سـبأ) (و(  

وعاداً وثَمود وقَد تبين لَكُم من مسـاكنِهِم   :ومل حيموها بالتواضع هللا ،ن أوتو القوةوذكر مثاال عن الذي
رِينصبتسوا مكَانبِيلِ ونِ السع مهدفَص مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيزفاآلية خترب أن الشيطان )٣٨:العنكبوت) (و ،

  .نوا ذوي بصرية ونظرأغواهم مع أم كا
وهم املثل السـامي   ،وهلذا فإن القرآن يذكر عن أهل اهللا الذين هم النموذج الذي حيتذى به يف أي سلوك

ومنهم من يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الْـآخرة    :فيصفهم بقوله ،الذي تتطلع إليه األرواح الطاهرة
قةً ونسارِحالن ذَابا عوهذا الدعاء يبني حقيقة تصور املؤمن للحياة مقارنة مع دعاء الغافلني )٢٠١:البقرة) (ن ،

فَمن الناسِ من يقُولُ ربنا  :عنه بأم يقتصرون يف دعائهم على حاضرهم املشهود اجلاهلني الذين أخرب اهللا 
  )٢٠٠من اآلية: البقرة)(آخرة من خالقٍآتنا في الدنيا وما لَه في الْ

أبانا الذى ىف السـماوات ليتقـدس امسـك، ليـأت      (:عندما أقرأ هذه اآلية أتذكر صالتنا عندما نقول
واغفر لنا ذنوبنا كما . خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. ملكوتك، لتكن مشيئتك كما ىف السماء كذلك على األرض

. ألن لك امللك والقوة واد إىل األبد. وال تدخلنا ىف جتربة،لكن جننا من الشرير. نغفر حنن أيضا للمذنبني إلينا
   ) آمني

، ) خبزنا كفافنا أعطنا اليـوم  (:حىت أننا نقول فيها ..هذه الصالة ينبغي أن نفخر ا ال أن نتأمل هلا: قلت
  . اخلاصة باجلسداحلاجات نا لكافة وهذه الطلبة متثل طلب. الضروريةحاجاته فاملؤمن يعتمد على اهللا حىت ىف 

ال  ناكما أن. )خبزنا كفافنا(طلب احلاجة الضرورية فقط نطلب شيئا للترفيه والتنعم، بل نال  ناالحظ أنمث 
  .كرت، بل الحتياج اليوم فحسبنطلب لكى ن

لسامية الـيت  قارن هذه الصالة بسورة الفاحتة اليت يقرؤها املؤمنون يف كل صالة، وباملعاين ا: ابتسم وقال
  .حتملها مقارنة ذه الصالة، وسترى ما رأيت من العجائب

  واحملبة؟: قلت
   ..ليس هناك كتاب يف العامل حيبب اهللا إىل عباده مثل القرآن ..القرآن هو كتاب احملبة: قال

   ..ولذلك مل تقم أمة يف األرض على أساس حمبة اهللا كما قامت أمة حممد
يا أَيها الَّذين آمنـوا   :حىت عرب القرآن عن عالقة املؤمنني باهللا، فقال ..ى احملبةلقد بىن حممد كل بنائه عل
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ونَ ني أَعزة علَى الْكَافرِين يجاهدمن يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونه أَذلَّة علَى الْمؤمنِ
يملع عاسو اللَّهاُء وشي نم يهتؤي لُ اللَّهفَض كمٍ ذَلةَ الئمافُونَ لَوخال يو بِيلِ اللَّهي سوقـال )٥٤:املائدة) (ف ،: 

آم ينالَّذو اللَّه بكَح مهونبحاداً يدأَن اللَّه وند نذُ مختي ناسِ مالن نمولَّهاً لبح دوا أَش١٦٥من اآلية: البقرة)(ن(  
فلذلك ال ينبغي أن نفخر على املسلمني  ..احملبة هي املعراج الذي يعرج به املؤمن من خالل القرآن إىل اهللا

مبحبتنا هللا، فليس هناك من حيب اهللا صادقا يف حمبته غري املسلمني، ألنه ليس هناك كتاب يلقن متبعيه حمبـة اهللا  
  .احلقيقية مثل القرآن
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  عبودية اجلسدـ  ٣
إم يغرقـون يف عبوديـة الظـاهر، ويف     ..ولكين أرى املسلمني ميارسون من الطقوس ما منارس: قلت

  .االشتغال بالرسوم
وقد تأملت يف هذه الظواهر السلوكية، وحاولت أن أحبث يف عالقتها بالباطن الذي يعبد  ..صدقت: قال

  .كبريا بني السلوك الظاهر والترقي الباطن اهللا به، فوجدت تالزما
 ..نعم أنـا مسـيحي   ..لقد تصور بولس أن السلوك الظاهر حجاب عن السلوك الباطن فوقع يف الزندقة

  .وأقول ذلك
ذلك أن اهللا يعبد بالظاهر ويعبد بالباطن، وال ميكن للباطن أن يصلح إال بأسلحة الظاهر، وهلـذا نـص   

واستعينوا بِالصبرِ والصالة  :التحقق باإلميان الباطين بالسلوط الظاهري، فهو يقولالقرآن على االستعانة على 
نيعاشلَى الْخةٌ إِلَّا عا لَكَبِريهإِنو)ويقول)٤٥:البقرة ،:  عم إِنَّ اللَّه الةالصرِ وبوا بِالصينعتوا اسنآم ينا الَّذها أَيي

  )١٥٣:البقرة( رِينالصابِ
  :والقرآن يضع لتحقيق ذلك من العبادات الظاهرة ما ميأل النفس باملعاين الباطنة

 ..وأوهلا الصالة، فالصالة تشكل ركنا أساسيا من أركان اإلسالم، وهي لذلك يكثر األمر ا يف القـرآن 
لقرآن خيرب أن مثل هذه الصالة سوف توفر ويكثر األمر ا بصيغة اإلقامة املعربة عن األداء احلقيقي الكامل، وا

اتلُ ما أُوحي إِلَيك من الْكتابِ وأَقمِ الصالةَ إِنَّ الصالةَ تنهى عنِ الْفَحشاِء  :لصاحبها االستقامة على منهج اهللا
  ) ٤٥:عنكبوتال(والْمنكَرِ ولَذكْر اللَّه أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ

والقرآن يأمر بالصالة اخلاشعة اليت جيتمع فيها اجلسد والقلب على التوجه هللا، ففـي القـرآن يف صـفة    
بل هو خيرب أنه ال ينتفع بالصـالة إال اخلاشـعون    ..)٢:املؤمنون(الَّذين هم في صالتهِم خاشعونَ :املفلحني

واستعينوا بِالصبرِ والصـالة وإِنهـا لَكَـبِريةٌ إِلَّـا علَـى       :الذين ختف عليهم حركام إلدراكهم لرموزها
نيعاشالْخ)٤٥:البقرة(  

لقد تأملت يف مجيع حركات الصالة وأقواهلا، فوجدا كلها تنهض لترسيخ معـاين  : سكت قليال، مث قال
   ..كل حركة منها سلم يرتقي فيه القلب إىل اهللا ..العبودية هللا

بـل   ..قد ذهبت أحبث يف كتابنا املقدس عن الصالة اليت نؤديها اآلن يف كنائسنا، فلم أجد هلا وجـودا ل
  :وجدت أن الصالة اليت يف الكتاب املقدس تشبه كثريا الصالة اليت يصليها املسلمون

وفيهـا  ، ) وملا قال هذا جثا على ركبتيه مـع مجـيعهم وصـلّى    ():٢٠/٣٦(الرسلأعمال لقد ورد يف 
 .خرج بطرس اجلميع خارجا وجثا على ركبتيه وصلّى مث التفت اىل اجلسد وقال يا طابيثا قـومي أف ():٩/٤٠(

   ) وملا ابصرت بطرس جلست .ففتحت عينيها
وندبوا وبكوا وصاموا اىل املساء على شاول وعلى يوناثان ابنـه وعلـى     (): ١٢/ ١ :صموائيل٢(ويف 

   ) ا بالسيفشعب الرب وعلى بيت اسرائيل ألم سقطو
وأما انا والغالم فنذهب اىل .فقال ابراهيم لغالميه اجلسا انتما ههنا مع احلمار ():٥: ٢٢:٥:تكوين(ويف 
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   ) هناك ونسجد مث نرجع اليكما
فلما رأى مجيع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو اهللا الرب  ():٣٩/ ١٨ملوك ١(ويف 

   ) هو اهللا
فخر يهوشافاط لوجهه على االرض وكل يهوذا وسكان اورشليم سقطوا امام  ():١٨/ ٢٠:أخبار٢(ويف 

  )الرب سجودا للرب
  )وأما هو فاجتاز قدامهم وسجد اىل االرض سبع مرات حىت اقترب اىل اخيه  :٣/ ٣٣ :تكوين(ويف 
   )فاتت وسقطت على رجليه وسجدت اىل االرض مث محلت ابنها وخرجت  ():٣٧/ ٤ :ملوك٢(ويف 
فلما نظر ركض الستقباهلم مـن  .فرفع عينيه ونظر وإذا ثالثة رجال واقفون لديه ():٢/ ١٨ :تكوين(ويف 

  )باب اخليمة وسجد اىل االرض
 ():٢٠/ ٢٠(، وفيه )فخر العبد وسجد له قائال يا سيد متهل علي فاوفيك اجلميع ():٢٦/ ١٨ :مىت(ويف 

  )بت منه شيئاحينئذ تقدمت اليه ام ابين زبدي مع ابنيها وسجدت وطل
فأجابه يسوع وقال اذهب يا شيطان انه مكتوب للرب اهلك تسجد وايـاه وحـده    ():٨/ ٤لوقا (ويف 

  )فسجدوا له ورجعوا اىل اورشليم بفرح عظيم (:)٥٢/ ٢٤(، وفيه )تعبد
قال هلا يسوع يا امرأة صدقيين انه تأيت ساعة ال يف هذا اجلبـل وال يف اورشـليم    ():٢١/ :٤يوحنا(ويف 

. الن اخلالص هو من اليهـود .اما حنن فنسجد ملا نعلم.انتم تسجدون ملا لستم تعلمون) ٢٢. (سجدون لآلبت
الن اآلب طالـب  .ولكن تأيت ساعة وهي اآلن حني الساجدون احلقيقيون يسجدون لآلب بالروح واحلق)٢٣(

  )مثل هؤالء الساجدين له
ألنا اقتفينا آثار  ..كنا ال جند هلا يف واقعنا أي أثرهذه هي الصالة كما بقيت أصوهلا يف الكتاب املقدس، ول

  .املضللني املبتدعني
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  ـ الروحانية االجتماعية ٤
  .يف القرآن اكتشفت نوعا مجيال من الروحانية مل أجده يف كتابنا املقدس: سكت قليال، مث قال

  ؟ما هو: قلت
  )الروحانية االجتماعية(ميكنك أن تسميها : قال

  .املصطلح من قبل مل أمسع ذا: قلت
ولكن  ..ألنا تعودنا على أن العالقات االجتماعية ترتبط بروابط مادية، أو روابط ألفة طبعية شكلية: قال

  .تبدأ من حمبة اهللا لتنطلق إىل حمبة خلقه ..القرآن يؤسس لروابط روحية
ملؤمن فيها ال يكتفـي  يف سورة الفاحتة اليت هي صالة املؤمنني تتجلى هذه الروحانية يف أعمق صورها، فا

اهـدنا  ) ٥(إِياك نعبد وإِياك نستعني  :بالدعاء لنفسه، بل هو يدعو للمؤمنني الذين يرتبط م يف عامل الروح
 يمقتساطَ الْمر٦(الص()الفاحتة(  

ت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم صراطَ الَّذين أَنعم :وهو يفسر الصراط املستقيم بأنه صراط املنعم عليهم
الِّنيال الضوكأن املؤمن بذلك يطلب من اهللا أن يلحقه بأولئك الذين أنعم عليهم)٧:الفاحتة) (و ،.  

هِم من النبِيني ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّه علَي :لقد نص القرآن على ذلك، فقال
  )٦٩:النساء) (والصديقني والشهداِء والصالحني وحسن أُولَئك رفيقاً

 الْمطْمئنـةُ  النفْس أَيتها يا :امسع ..حىت أن اهللا خيرب أن روح املؤمن إذا قبضت تدخل يف عباده الصاحلني
  )الفجر()٣٠( جنتي وادخلي) ٢٩( عبادي في فَادخلي) ٢٨( مرضيةً راضيةً ربك إِلَى ارجِعي) ٢٧(

ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ إِخواناً علَـى   :امسع ..ويف اجلنة يلتقي اإلخوان املؤمنون بعضهم ببعض
نيقَابِلترٍ مرس )٤٧:احلجر(  

  .لنوع من الروحانية وما آثارهمل أفهم سر هذا ا: قلت
  .القرآن يؤسس لتوحد اجتماعي يف عبادة اهللا ويف معرفته: قال

  ما تقصد؟: قلت
 ..ولذلك يكون اللقاء بينهم على هذا األساس ..أن يصبح هم اتمع مجيعا التعرف على اهللا وحمبته: قال

  .ري األلفة بينهم على هذا األساسوتص
  .سألتك عن مثرة هذا: قلت

لن تبقى هناك طبقيـة   ..عندما تصل القلوب إىل هذه احلالة يتأسس بنيان اجتماعي وروحي عظيم: الق
   ..ألن الكل متوجه هللا بالعبودية ..اجتماعية

لقد أمر اهللا حممدا وكل األمة أن ال متيل إىل الدنيا، وتنسى صحبة أولئك الطيبني الذين ال يريدون إال وجه 
ـ   واصبِر نفْسك :اهللا زِين رِيـدت مهنع اكنيع دعال تو ههجونَ ورِيدي يشالْعو اةدبِالْغ مهبونَ رعدي ينالَّذ عةَ م

  )٢٨:الكهف) (الْحياة الدنيا وال تطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطاً
بل نزلت آيات من القرآن تعاتب حممدا ألنه مال إىل بعض املشركني ممن له اجلاه يدعوه إىل اهللا، وتـرك  
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فأنتم خرباء يف مثـل هـذه    ..رجال أعمى جاء يتعلم على يديه، ال شك أنك تعرف اآليات اليت وردت فيها
  .١النصوص

  .ينبغي أن تكون بني املؤمننيتلك اآليات تشري إىل العالقة الروحية اليت : ابتسمت، فقال
  أم اكتفى باإلشادة ا؟ ..فهل أسس القرآن هلذه الروحانية االجتماعية: قلت
وأنا ما جلست هذا الس اليوم إال ألحبث عن التفاصـيل   ..بل وضع أسسها التشريعية واألخالقية: قال
  .املرتبطة ا
  فما وجدت؟: قلت
ابتداء من أول  ..هذه الزاوية كان أساسا هلذه الروحانية االجتماعية القرآن الكرمي مجيعا إذا قرئ من: قال

  .ال الزمان، وال املكان ..إن أرواح املؤمنني متتزج فيه ال حيول بينها أي حائل ..وانتهاء بآخرها ..آياته
  .فاملؤمن يشعر بوحدة روحية عميقة مع املؤمنني يف كل األزمنة ويف كل األماكن

  .ليل، ومع موسى الكليم، ومع املسيح روح اهللا وكلمتهفهو مع إبراهيم اخل
   ..ومع هود ..ومع آدم أيب البشر، ومع صاحل

  .وهو مع كل النبيني والصديقني يعيش مناذجهم وروحانيتهم ويذوب فيها
ذو  واملؤمن (:فقال يف مقدمة ظالله ،عن هذا املعىن ..وهو ممن أويت فهما يف القرآن ..سيد قطبلقد عرب 

الذي يقود خطاه ذلـك الـرهط    ،واحد من ذلك املوكب الكرمي إنه .ضارب يف شعاب الزمان ،ريقنسب ع
عليهم الصالة والسالم  ..وحممد ،وموسى وعيسى ،ويعقوب ويوسف ،وإسحاق وإمساعيلنوح وإبراهيم :الكرمي
 وندبفَاع كُمبا رأَنةً وداحةً وأُم كُمتأُم هذ٩٢:نبياءاال) (إِنَّ ه(  

مواقـف   -كما يتجلى يف ظالل القرآن  -يواجه  ،قدمياملمتد يف شعاب الزمان من  ،املوكب الكرمي هذا
 .وتعدد األقـوام  ،وتغري املكان ،متشاة على تطاول العصور وكر الدهور وجتارب ،وأزمات متشاة ،متشاة
ميضي يف طريقه ثابت  ولكنه .لتهديد والتشريدوا ،واالضطهاد والبغي ،الضالل والعمى والطغيان واهلوى يواجه

:   متوقعا يف كل حلظة وعد اهللا الصادق األكيـد  ،فيه بالرجاءمتعلقا  ،واثقا من نصر اهللا ،اخلطو، مطمئن الضمري
 وحى إِلَيهِم ربهم لَـنهلكَن الظَّـالمني  وقَالَ الَّذين كَفَروا لرسلهِم لَنخرِجنكُم من أَرضنا أَو لَتعودنَّ في ملَّتنا فَأَ)
)١٣( يدعو افخي وقَامم افخ نمل كذَل مهدعب نم ضالْأَر كُمننكسلَنو )واحـد موقـف   ..)إبراهيم()١٤ 

ينتظرها املؤمنون يف واحدة  وعاقبة ..ووعد واحد للموكب الكرمي .ويقني واحد .وديد واحد .وجتربة واحدة
  ) والوعيدوهم يتلقون االضطهاد والتهديد  .اية املطاف

يف عالقام االجتماعيـة،   ؤمننيوهلذا ميزج القرآن بني الروحانية املتوجهة هللا، والروحانية اليت تربط بني امل
 :تداد األزمنـة امسع هذه اآلية اجلامعة ألوصاف كل من صحب حممدا على ام ..ضع كثرية من القرآنايف مو

داً يجكَّعاً سر ماهرت مهنياُء بمحلَى الْكُفَّارِ راُء عدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمحم    اللَّـه ـنـالً مونَ فَضغتب
                                                

، وانظر يف رد الشبه املرتبطة )رسائل السالم(من ) كنوز الفقراء(ر يف املعاين السامية اليت حتملها تلك اآليات يف رسالة انظ) ١(
  .من هذه السلسلة) النيب املعصوم(ا رسالة 
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التوراة ومثَلُهم في الْأنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه ورِضواناً سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَلك مثَلُهم في 
منوا وعملُوا الصالحات فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقه يعجِب الزراع ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذين آ

  )٢٩:الفتح) (عظيماً منهم مغفرةً وأَجراً
فقـد   ..أتسمح يل ـ أخي احملترم ـ أن أكمل جلسيت مـع القـرآن    : مث قال ..قرأ هذه اآليات خبشوع

فإين ال أزال يف أول طريقي  ..وال أراين أستطيع أن أفيدك غري ما أفدت ..ملكت علي هذه اآليات قليب وعقلي
  .يف البحث عن مشس حممد

  .يقرأ فيه، وعينيه تغرورقان بدموع ال يكاد يستطيع حبسها قال ذلك، مث انصرف إىل مصحفه
  .ومعها بصيص من نور حممد ..لقد عدت حبرية جديدة ..ويف عيين قليب ما يف عيين رأسه ..تركته

مددت يدي إىل حمفظيت، فامتدت إىل الورقة اليت سلمها يل صاحبك، ، عندما عدت آخر املساء إىل البيت
   ..فعدت أقرأ فيها

من أسوار الكلمات املقدسة مل يتحقق به أي كتاب يف الدنيا غري السادس يقنت حينها أن هذا السور لقد أ
  .القرآن الكرمي
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  ـ الشمول سابعا
خرجت ظهرا بعد أن أيت أشغال يومي، ألزور بعض املراكـز العلميـة املوجـودة     ..السابعيف اليوم 

بل كان  ..علوم اليت أبدعتها اإلنسانية يف خمتلف أطوارهاباإلسكندرية، فقد كان يل منذ صباي اهتمام جبميع ال
هلذا كنت أكره التخصص وأمقته،  ..موسوعي يشمل مجيع تلك العلوم وحييط ا يل شغف ألن يكون يل عقل

  .ألنه حيول بني عقلي وبني رحاب واسعة من املعارف يشتاق إليها عقلي اشتياقا
   ..ب ما يبدو ـ يضم يف تلك األيام نشاطا علميا حمترماوقد كان ـ على حس ..وصلت إىل هذا املركز

كانت هناك إعالنات كثرية معلقة عن احملاضرات اليت يضمها هذا النشاط، وعن األساتذة الذين سيلقوا، 
وما حيتويـه مـن    ،اقتربت من أحدها، وقرأت الئحة املواضيع واحملاضرين، فوجدا كلها تدور حول القرآن

  .املعارف والعلوم
لقد رأيت عناوين غريبة وشـاملة   ..لقد كانت أول مرة أرى فيها كتابا مقدسا يبحث فيه ذه الطريقة

  .وموسوعية تتناسب مع احتياجايت العقلية والنفسية واالجتماعية
بل والعلوم الطبية واجلغرافيـة والفلكيـة    ..ففي الالئحة حماضرات عن العلوم النفسية والعلوم االجتماعية

واإلشارات القرآنية أو التصرحيات القرآنية ملا يرتبط ا من  ..كل تلك العلوم وعالقتها بالقرآن ..وجيةواجليول
  .حقائق

مل أفاجأ بتلك العناوين فحسب، وإمنا فوجئت بأن احملاضرين الذي يتناولون هذه املواضـيع بالدراسـة   
ويبعـد أن يـتكلم    ..اء يف اختصاصاملقد كانوا كلهم خرب ..والبحث أساتذة هلم قيمتهم يف البحث العلمي

  .اخلبري فيما ال يعلم
لقد كانت هذه الالئحة هي أول ما شوق روحي للشعاع الثالث من أشعة حممد، والذي شرفت بالتعرض 

  . ١له يف رحليت الثالثة
 ..مل أكن أتصور أن يكون كل ذلك صادقا، بل وال بعضـه صـادقا   ..ولست أدري مل ..لكين مع ذلك

ومن رجل أمي أن تكون لـه هـذه املوسـوعية     ،من بيئة بدوية ،الطويلةالقرون تلك من كتاب جاء فكيف ل
  .والشمولية

تعـال معـي   : تلك اخلواطر إذ أمسك يب رجل، ظن أين مل أعرف قاعة احملاضرات، وقال أسريبينما أنا 
تازة عن أسباب سقوط احلضارات يف هذا املساء حماضرة مم ..أنا سائر اآلن إليها ..ألدلك على قاعة احملاضرات

  .من خالل القرآن الكرمي
فهل يأذنون  ..أنا مسيحي: قلت له ـ  خشية أن يتعامل معي كمسلمـ مل أدر إال وأنا أسري معه، ولكين  

  للمسيحيني بدخول هذه احملاضرات؟
ولكنه  ..ستستمع إىل حماضر مسيحي ..بل فوق ذلك ..أنا مسيحي مثلك ..؟!ومن تظنين: ابتسم، وقال

                                                
  )معجزات علمية(انظر الرسالة الثالثة من هذه السلسلة، واليت حتمل عنوان ) ١(
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  ..مسيحي منصف
  كيف ينصر مسيحي دين غريه؟: قلت
لقد جاء لتقدمي هذه احملاضرة بعد أن اقنع اقتناعـا   ..ودين حممد ال حيتاج من ينصره ..هو ال ينصر: قال

بل فوق ذلك كله، فإن هذا الرجل إلخالصه مل  ..ظاهرة سقوط احلضارات ..تاما بالعالج القرآين هلذه الظاهرة
بل فوق ذلك كله طلب أن يوضع نصيبه من  ..م لغريه من األساتذة من مكافآت على حماضراتهيتقاض ما يقد

  .املكافأة يف خدمة البحوث املرتبطة بالقرآن
  ما الذي دعاه إىل كل هذا الزهد؟: قلت
فهو مع مسيحيته املتجذرة ـ   ..بل تشرفت بالتلمذة عليه يف يوم من األيام ..أنا أعرف هذا الرجل: قال

وهو لـذلك   ..هو يعتربها احلضارة اإلنسانية الوحيدة على األرض ..أنه يفتخر بانتمائه للحضارة اإلسالمية إال
  .على املسيحية اخطراحلظارات بل يراها أعظم  ..ينتقد احلضارة الغربية انتقادا شديدا

   ..لقد شوقتين لسماع هذا احملاضر: قلت
   ..راتلقد وصلنا إىل قاعة احملاض ..هيا ندخل: قال

 :'وقد كان أول ما بدأه أن قرأ بصوت مجيل قولـه   ..وما لبثنا حىت صعد احملاضر إىل املنصة ..دخلنا
  )١٦:االسراء(تدمرياً وإِذَا أَردنا أَنْ نهلك قَريةً أَمرنا مترفيها فَفَسقُوا فيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها

لقد كانت هذه اآلية سهما من السهام اليت يسلطها قومي علـى   ..رحا شديدا البتدائه ذه اآليةفرحت ف
فقد كانوا يفهمون منها بأن اهللا إذا أراد هالك قرية بعث رسالة إىل مترفيها، أو بعث فـيهم نبيـا    ..املسلمني

   .فيدمرهم، يطلب منهم أن يفسقوا فيها ليرتل عليهم العذاب
بل ما جعل منها فوق ذلك  ..يذكر من األسرار املرتبطة ذه اآلية ما نفى عنها كل شبهة لكن الرجل بدأ

  .تضم قواعد مهمة تدل على أسباب سقوط احلضارات املعرب عنها يف القرآن بالقرى
  .ر لك بعض ما ذكره يف تلك احملاضرةكوامسح يل أن أذ

   :١ثالثة من أقوال، وهي ) األمر ( لقد بدأ بذكر ما ورد يف كلمة 
: ، ومثله يف الكالم٢أمرنا مترفيها بالطاعة، ففسقوا: أنه من األمر، ويف الكالم إضمار، تقديره :األول

  . أمرتك فعصيتين، فقد علم أن املعصية خمالفة األمر
كثرية النتاج، : مهرة مأمورة، أي: ، ومنه قوهلم٣كثَّرته: أمرت الشيء وآمرته، أي: كثَّرنا يقال: والثاين

  .إذا كثروا: أَمر بنو فالن يأمرون أمراً: اليق
  .سلّطنا مترفيها باإلمارة: أَمرت الرجل، مبعىن، أمرته، واملعىن: ، يقال٤أنَّ معىن أَمرنا أمرنا: والثالث

                                                
وهي الرسالة الثالثة من رسائل السالم مـن اموعـة   )مفاتيح املدائن ( ذا املوضوع يف رسالة  فصلنا الكالم فيما يرتبط) ١(
  .األوىل
  .هذا مذهب سعيد بن جبري)   ٢(
  .هذا قول ايب عبيدة، وابن قتيبة)   ٣(
  .ذكره ابن األنباري)   ٤(
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  :وعلى اتمعات ..مث أخذ يف تطبيقها على اآلية
ك أن للترف من التسلط على أتباعه ما ذل ..فاستنتج من املعىن األول أن الترف يؤدي ال حمالة إىل الفسوق

 مينع من رؤية احلق أو اإلذعان له، وذلك ألن املترف ال يرى من احلياة إل جانبها اجلسدي، وال يرى من جانبها
اجلسدي إال ما ميأل عليه شهواته اليت ال تنتهي، فهو يف شغل عن عبادة اهللا أو االستماع ألوليائه، ولذلك جاء 

ا هذَا إِلَّا بشر الَ الْملَأُ من قَومه الَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِلقَاِء الْآخرة وأَترفْناهم في الْحياة الدنيا موقَ :يف القرآن
كُلُ مما تأْكُلُونَ منه يأْ :ففي قوله ..)٣٣:املؤمنون( مثْلُكُم يأْكُلُ مما تأْكُلُونَ منه ويشرب مما تشربونَ

دليل على أهم مل يكونوا يرون من نبيهم إال الطعام الذي يأكله، والشراب الذي  ويشرب مما تشربونَ 
بل كانوا يتصورون أن معجزة النيب ينبغي أن تكون طعاما فارها، وأن كتابه املقدس ينبغي أن يكون  ..يشربه

فلذلك جتد خشوعهم أمام من يصف هلم املطاعم  ..ل الوصفات اليت ترضي شهوامكتاب طبخ يدهلم على أمج
  .واملشارب أعظم من خشوعهم أمام من يؤدم بآداب اهللا، ويهديهم إىل سبيله

واستنتج من املعىن الثاين أن الترف يشبه الفريوس الذي ينشر العدوى بني الناس، فال يكتفي باألغنياء 
وهلذا ما إن يقدم غين من  ..ن ثروات، بل يلجأ إىل الفقراء يستل ما يف جيوم منهايستل ما يف خزائنهم م

األغنياء على عرف من األعراف يستحدثه حىت يسرع الفقراء إىل كتب أوالدهم ودفارم يبيعوا ليشتروا بدهلا 
ي ال حمالة إىل ايار وهو ما يتسبب بعد ذلك يف احنرافات اجتماعية كثرية تؤد ..الترف الذي ابتدعه الغين

  .القرى واحلضارات
واستنتج من املعىن الثالث أن انتشار فكر الترف بني العامة والذي دل عليه املعىن الثـاين يعمـيهم عـن    

عن الطريقة اليت تربع ا فرعون  تعاىلفال يرون صاحلا للحكم غري املترفني، كما أشار إىل ذلك قوله ، الصاحلني
بـني   تعـاىل فقد ربـط   ..)٥٤:الزخرف( خف قَومه فَأَطَاعوه إِنهم كَانوا قَوماً فَاسقنيفَاست :على العرش

  .استخفافه وفسقهم، فلوال فسقهم، ما استخف م
مث طبق  ..انتهى احملاضر من حماضرته بعد أن مألها بالشواهد التارخيية الكثرية اليت تؤكد ما ورد يف القرآن

ضارة الغربية على ما ورد يف القرآن من حضارات خمتلفة ليبني أن مصري هذه احلضارة ال خيتلـف  ما تقع فيه احل
  .عن مصري تلك احلضارات

ورأيت امتالء الكثريين من احلاضرين بالبشر لشـعورهم مبـا    ..لقد كانت حماضرة استفدت منها كثريا
  .تضمنته احملاضرة من معلومات منطقية مدعمة

اضرة، وانصرافه، حثثت اخلطى حىت وصلت إليه، وانتحيت به جانبا مبعزل عن احمليطني بعد انتهائه من احمل
أنا أدعوك اآلن لتحاضر لنا يف بعض مؤسسـاتنا عـن نفـس    : به، وعرفته بنفسي، ففرح يب كثريا، فقلت له

  .الكتاب املقدس، ال حبسب القرآننظرة ولكن حبسب  ..املوضوع
والباحث ال يتكلم إال مبا يهديه إليه حبثه،  ..أنا باحث علمي ..ا أخيأعتذر إليك ي: اكفهر وجهه، وقال

  .فإن شئت أن أقدم لكم حماضرة حبسب ما يهديين إليه حبثي فعلت
  .وحنن ال نطلب إال ذلك: قلت
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  .ولكنها ال ترضيكم: قال
  .حنن حنب احلقائق ونبحث عنها ..كيف ال ترضينا: قلت
  أرأيت نتيجة هذه احملاضرة؟: قال
فإن لطريقة حبثـك   ،وذلك ما رغبين يف أن تتناول هذا املوضوع ..لقد كانت نتيجتها طيبة ..أجل: تقل

  .تأثريا عظيما يف النفوس
أما أنا، فلم يكن يل من دور إال  ..القرآن هو صاحب احلقائق ..أنت تنسب األمور لغري أهلها ..ال: قال

  .كشفها وتبيينها والربهنة عليها
   ..الكتاب املقدس فافعل ذلك مع: قلت
   ..أتراين ـ وأنا مسيحي ـ لو وجدت يف كتايب ما يهديين إىل هذا وغريه أكون مقصرا: قال

لقد كـان املوضـوع    ..لقد حبثت هذه النقطة بالذات يف الكتاب املقدس قبل أن أحبث عنها يف القرآن
 ..لكين مل أجد ما يرويين ..ساألصلي الذي أعددته هو يف استنباط سقوط احلضارات من خالل الكتاب املقد

 ..بل وجدت ما يثنيين، فعدت إىل القرآن ال ألظهر حماسنه، بل بنية أن أجد فيه ما وجدت يف كتابنا املقـدس 
  .وقد دعاين اإلنصاف ألذكر ما ذكرت ..لكين رت مبا رأيت فيه من حقائق مدعمة بكل األدلة

وتبيني ما وقع لبين إسرائيل مـن السـقوط    ..ملترفنيوذم ا ..لقد ورد يف الكتاب املقدس ذم الترف: قلت
  أمل يكن ذلك كافيا؟ ..بسبب فسوقهم وعصيام

فال تـتكلم عـن شـيء إال     ..الكتاب املقدس كتب بأيدي خمتلفة متناقضة ..لقد رأيت ما يناقضه: قال
  .دالئل إدانتهوأنا لست مستعدا ألن أدافع عن شيء حيمل  ..وجدت من يرد عليك من الكتاب املقدس نفسه

لكـين   ..مجعت الكثري من النصوص الدالة على ذلك وحللتها ..بالنسبة ملا ذكرت: سكت قليال، وقال
مث بعـد   ..فهو يصف داود وسليمان بكل الرذائـل  ..سرعان ما وجدت الكتاب املقدس يناقضها مناقضة تامة

  .ذلك يكرمهما كل التكرمي
   ..يتهمه بالزنا بابنتيه وبشرب اخلمربالنيب املصلح، مث ينثين ل اوهو يصف لوط

  .هو هكذا يف كل األمور ال ميألك سرورا حيت ينثين ليمألك حزنا
   ..فكيف تريد مين أن أتكلم عن موضوع كل الناس يعرفون تكلفي يف الكالم عنه

ـ   ..يأنا شخص أحترم ختصصي وموقفي، وأعترب أن الكلمة أمانة، فلذلك ال أتكلم إال مبا يهديين إليه حبث
  .وسأتكلم لك عما تريد ..فاعطين كتابا مقدسا منقحا

   ..قال ذلك، مث انصرف ليتركين يف حرييت، وببعض نور حممد
بينما أنا كذلك إذ ناداين رجـل   ..سرت بتلك احلرية، ومعها ذلك النور مطأطئ الرأس خجال من نفسي

إن  ..أأنت حزين؟ ..ما بالك؟ ..مومأرى يف عينيك اهل: كان مستلقيا على عشب يف ساحة ذلك املركز، وقال
  .وميسح عن قلبك كل الغموم كنت كذلك، فسأعطيك دواء يرفع عنك كل اهلموم،

  أيف الدنيا عالج مثل هذا؟: قلت
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  .وقد عوجل به ماليني الناس، فشفاهم، بل مألهم بسعادة حيسدهم عليها امللوك ..نعم: قال
  عرفته؟ما هذا الدواء العجيب الذي مل أتشرف مب: قلت

وربيع  ..هذا هو ربيع القلوب ..هذا هو القرآن الكرمي ..هذا هو الدواء: أخرج من جيبه مصحفا، وقال
  .وربيع األرواح ..العقول

  .ويل كتايب الذي هو ربيع قليب ..أنا مسيحي: قلت
 أيف األنساب، أم يف األوصـاف، أم يف  ..وأين جتد ربيع قلبك ..؟هل أنت صادق يف ذلك: ابتسم وقال

  احلكايات، أم يف اآلثام؟
  .ال حيق لك أن تتهجم على كتايب املقدس: قلت
حي مثلك، ولكين أرغمت علـى  يوأنا مس ..وليس كتابك وحدك ..الكتاب املقدس كتاب اجلميع: قال
  .قول هذا

  .أخربين عن هؤالء ارمني الذي يكرهون الناس على االستهزاء بأديام ..من أرغمك: قلت
ولكين ال  ..لقد كنت أقرؤه ..الكتاب املقدس هو الذي أكرهين ..ن هم الذين أكرهوينورمليس ا: قال

يعطـيين  وجدتـه   ..فلما جربت القرآن وجدته يتحدث معي وعين وعن كل شيء ..ألبث أن أمل من قراءته
أو حقيقة مل أجد فيه أي شيء يتناقض مع حقيقيت  ..اإلجابات الشافية اليت ترضي عقلي وقليب وروحي ونفسي

  .واسع كسعته ،هو شامل كشمول الكون ..الكون، بل فوق ذلك وجدته يشبه الكون
وكل من تعلم من مدرسة القرآن الكرمي مل يشعر تلك املشاعر ، يف القرآن الكرمي كل حقائق الوجود

ذه الناحية لقد ذكر القرآن ه، احملرية اليت تنتاب من دخل كل اجلامعات ونسي أن يدخل جامعة القرآن الكرمي
: النحل(ونزلْنا علَيك الْكتاب تبياناً لكُلِّ شيٍء   :بل صرح ذه احلقيقة اليت هي أم احلقائقن فقال، املهمة فيه
  )٨٩من اآلية

بِعلْمه والْمالئكَةُ  لَكنِ اللَّه يشهد بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه :بل أخرب أن القرآن أنزل بعلم اهللا الشامل، فقال
قُلْ أَنزلَه الَّذي يعلَم السر في السماوات والْأَرضِ إِنه  :، وقال)١٦٦:النساء(يشهدونَ وكَفَى بِاللَّه شهِيداً

  )٦:الفرقان(كَانَ غَفُوراً رحيماً
ويرى الَّذين أُوتوا الْعلْم الَّذي  :العلم، امسعبل أخرب أن أول من يعرف القرآن وحقائق القرآن هم أهل 

يدمزِيزِ الْحالْع اطري إِلَى صدهيو قالْح وه كبر نم كزِلَ إِلَيأُن)٦:سـبأ (  
  .فلم أجد فيه ما تقول ..لقد قرأت القرآن: قلت
يس املسلم الذي سبح يف حبار القرآن ليستنبط ذلك القد ..ال شك أنك تعرفه ..لقد ذكر الغزايل هذا: قال

   ..منها الآللئ
إين أنبهك على رقدتك أيها  (:وكأنه خياطبك، وخياطب أمثالك ..لقد ذكر سر ما وقعت فيه، فقال

إىل كم تطوف على  ..املسترسل يف تالوتك، املتخذ دراسة القرآن عمال، املتلقف من معانيه ظواهر ومجال
نيك عن غرائبها، أوما كان لك أن تركب منت جلتها لتبصر عجائبها، وتسافر إىل ساحل البحر مغمضا عي
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أوما تعري نفسك يف احلرمان عن دررها  ..جزائرها الجتناء أطايبها، وتغوص يف عمقها، فتستغين بنيل جواهرها
يتشعب علم  وجواهرها بإدمان النظر إىل سواحلها وظواهرها، أوما بلغك أن القرآن هو البحر احمليط، ومنه

أوما تغبط أقواما خاضوا يف غمرة  ..األولني واآلخرين، كما يتشعب عن سواحل البحر احمليط أارها وجداوهلا
أمواجها، فظفروا بالكربيت األمحر، وغاصوا يف أعماقها فاستخرجوا الياقوت األمحر والدر األزهر والزبرجد 

هب، والعود الرطب األنضر، وتعلقوا اىل جزائرها األخضر، وساحوا يف سواحلها، فالتقطوا العنرب األش
   ١)واستدروا من حيواناا الترياق األكرب واملسك األذفر 

ورمبا  ..أنا أعرف الغزايل وأحترمه وكثري من قومي حيترمونه، ولكنه يعرب عن وجهة نظره الشخصية: قلت
  .تطغى الذاتية على صاحبها، فتحول بينه وبني احلقائق

  .ال من احلقيقة اليت عاش من أجلها ..ي جعلك تعترب كالمه صادرا من ذاتهفما الذ: قال
أرى أن هذا الكتاب مهما حوى من التفاصيل إال أنه أقصر من أن يضم مجيع احلقائق اليت تروي : قلت

يضم  فكيف يكفيه كتاب ..إن احلاجات البشرية كمحيط واسع ال تكفيه مجيع حبار الدنيا ..احلاجات البشرية
  مات حمدودة وصفحات معدودة؟كل

لقد أرسل رسالة إىل بابا الفاتيكان  ..ال شك أنك تعرفه ..لقد حتدث اإلمام بديع الزمان عن هذا: قال
  .وأنتم ال تكنون له إال االحترام ..يف حياته

  فما قال؟ ..ال شك يف صدقه ..أعرفه ..أجل: قلت
انك اذا نظرت اىل اآليات الكرمية من ! نعم (:هلقد رد على ما وقع يف نفسك من تلك الشبهة بقول: قال

خالل وضعك احلاضر الذي استنار بنور القرآن منذ ذلك العصر حىت غدا معروفاً، واضاءته سائر العلوم 
أي اذا نظرت اىل اآليات من خالل ستار اُأللفة، فانك بال شك ال . االسالمية، حىت وضحت بشمس القرآن

ومن بعد . املعجز يف كل آية، وكيف اا تبدد الظلمات الدامسة بنورها الوهاجترى رؤية حقيقية مدى اجلمال 
   )ذلك ال تتذوق وجه اعجاز القرآن من بني وجوهه الكثرية 

واذا أردت مشاهدة اعظم  (:وكعادته يف استعمال األمثال، فقد ذكر املثال املقرب هلذه احلقيقة، فقال
لنفرض شجرة عجيبة يف منتهى العلو والغرابة :  هذا املثال وتأمل فيهدرجة ألعجاز القرآن الكثرية، فاستمع اىل

  .ويف غاية االنتشار والسعة؛ قد اُسدل عليها غطاء الغيب، فاستترت طي طبقات الغيب
 -فمن املعلوم أن هناك توازناً وتناسباً وعالقات ارتباط بني اغصان الشجرة ومثراا واوراقها وازاهريهـا  

فكل جزء من أجزائها يأخذ شكالً معيناً وصورة معينة حسـب   -ني اعضاء جسم االنسان كما هو موجود ب
  .ماهية تلك الشجرة
 شاهد  -فاذا قام احدد قط وال تشاهبل تلك الشجرة اليت مل تصـورةً لكـل    -من ق ورسم على شاشة

اا ومثراا واوراقها، ومأل عضو من اعضاء تلك الشجرة، وحد له، بأن وضع خطوطاً متثل العالقات بني اغص
بصورٍ وخطوط متثل اشكال اعضائها متاماً وتـربز   -البعيدين عن بعضهما مبا الحيد  -ما بني مبدئها ومنتهاها 

                                                
  .جواهر القرآن للغزايل) ١(
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فال يبقى ادىن شك يف أن ذلك الرسام يشاهد تلك الشجرة الغيبية بنظره املطلع على الغيـب  .. صورها كاملة
رهاوحييط به علماً، ومن بعد ذلك يصو.  

  أو كيف طبق هذا املثال على القرآن؟ ..ما عالقة هذا املثال بالقرآن؟: قلت
ايضاً فان بياناته املعجـزة الـيت    -كهذا املثال  -فالقرآن املبني  (:لقد ذكر بديع الزمان ذلك، فقال: قال

ىل ايـة اآلخـرة   تلك احلقيقة اليت تعود اىل شجرة اخللق املمتدة من بدء الـدنيا ا (ختص حقيقة املوجودات 
على املوازنة  -تلك البيانات الفرقانية  -قد حافظت ) واملنتشرة من الفرش اىل العرش ومن الذرات اىل الشموس

والتناسب واعطت لكل عضو من االعضاء ولكل مثرة من الثمرات صورة تليق ا حبيث خلُص العلماء احملققون 
ان الذي حيل طلسم . بارك اهللا.. ما شاء اهللا: هار واإلنشداه قائلنيإىل االنب -لدى إجراء حتقيقام واحباثهم  -

  !الكون ويكشف معمى اخللق إمنا هو أنت وحدك ايها القرآن احلكيم
  .ال شك أنك تريد مثاال على ذلك: سكت قليال، مث قال

  .فباملثال يتضح املقال ..أجل: قلت
واملصنفات على امتداد التـاريخ وامتـداد   ألكتب أنت ترى علوما كثرية وحقائق كثرية متتلئ ا ا: قال
  أليس كذلك؟ ..الوجود

  فما عالقة القرآن ذا؟ ..ال شك يف ذلك: قلت
لقد قـال يف   ..لقد ذكر النورسي هذا ..القرآن يربط بني مجيع احلقائق اليت قد نتوهم الصراع بينها: قال

لنورانية جبميع فروعها وأغصـاا وجبميـع غاياـا    فنرى أن القرآن الكرمي يبني تلك احلقيقة ا (:مثال الشجرة
ومثراا بياناً يف منتهى التوافق واالنسجام حبيث ال تعيق حقيقةٌ حقيقةً اخرى وال يفسد حكم حقيقـة حكْمـاً   

وعلى هذه الصورة املتجانسة املتناسقة بين القرآن الكـرمي حقـائق   . ُألخرى، وال تستوحش حقيقة من غريها
إلهلية والصفات اجلليلة والشؤون الربانية واالفعال احلكيمة بياناً معجزاً حبيث جعل مجيع أهل الكشف االمساء ا

واحلقيقة ومجيع اويل املعرفة واحلكمة الذين جيولون يف عامل امللكوت، يصدقونه قائلني امام مجال بيانه املعجـز  
سجامه وتوافقه وتطابقه مع احلقيقة وما امجلـه  وما اكثر ان! ما اصوب هذا! سبحان اهللا (:واالعجاب يغمرهم

  )وأليقه 
لقد قرأت اهتمام املسلمني مبا ورد يف القرآن من احلقائق، بل إم يذكرون أنه ما من رطـب وال  : قلت

  أفلست ترى يف ذلك تكلفا؟ ..يابس إال ويف القرآن نبأه 
 (:امسع ما قال ذلك الرجل الربـاين  ..ب عنهاوأج ..لقد ذكر النورسي هذا ..ال أراه التكلف ..ال: قلت

ألن صور االشياء تبدو يف درجات . ولكن ال يستطيع كل واحد أن يرى فيه كلَّ شئ. يف القرآن كل شئ! نعم
متفاوتة يف القرآن الكرمي، فأحياناً توجد بذور الشئ أو نواه، واحياناً جممل الشئ أو خالصته، واحياناً دساتريه، 

. ويرد كل من هذه الدرجات؛ اما صراحة أو اشارة أو رمزاً أو ااماً أو تنبيهـاً . الماتواحياناً توجد عليه ع
   )فيعبر القرآن الكرمي عن اغراضه ضمن أساليب بالغته، وحسب احلاجة، ومبقتضى املقام واملناسبة 

ـ   (:مث ضرب مثاال على ذلك مبا حجب به أهل عصره من تطورات تقنية، فقال رمي نعم، إن القـرآن الك
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بايراده معجزات االنبياء امنا خيط احلدود النهائية ألقصى ما ميكن أن يصل اليـه االنسـان يف جمـال العلـوم     
والصناعات، ويشري ا اىل أبعد اياا، وغاية ما ميكن أن حتققه البشرية من أهداف، فهو ـذا يعـين أبعـد    

إذ . وحيضها على بلوغ تلك الغاية، ويسوقها اليهـا  االهداف النهائية هلا وحيددها، ومن بعد ذلك حيث البشرية
كما أن املاضي مستودع بذور املستقبل ومرآة تعكس شؤونه، فاملستقبل أيضاً حصيلة بذور املاضي ومرآة آماله 

(   
  .وقد ذكر مناذج تدل على ذلك إن أذنت يل أمسعتك بعضها

  .اذكر ما تشاء ..تفضل: قلت
ولسلَيمانَ الريح غُـدوها شـهر ورواحهـا     :ذكر ما وهب لسليمان لقد ورد يف القرآن الكرمي: قال

رهش)١٢من اآلية: سـبأ(  
فهذه اآلية تبني ما وهب لسليمان من تسخري الريح له، واآلية تشري بذلك اىل ان الطريق مفتـوح امـام   

فكـأن اهللا سـبحانه    (:ميل بديع الزمان، فقالالبشر لقطع مثل هذه املسافة يف اهلواء، وقد ترجم هذا املعىن اجل
وانت . إن عبداً من عبادي ترك هوى نفسه، فحملته فوق متون اهلواء (:وتعاىل يقول يف معىن هذه اآلية الكرمية

ان نبذت كسل النفس وتركته، واستفدت جيداً من قوانني سنيت اجلارية يف الكون، ميكنك ايضاً ! ايها االنسان
  )ة اهلواء ان متتطي صهو

وإِذ استسقَى موسى لقَومه فَقُلْنا اضرِب بِعصاك  :وضرب مثال آخر على ذلك مبا ورد يف القرآن من قوله
هذه اآلية تبني معجزة من معجزات موسـى،  ، ف)٦٠من اآلية: البقرة( الْحجر فَانفَجرت منه اثْنتا عشرةَ عيناً 

نه ميكن االستفادة من خزائن الرمحة املدفونة حتت االرض بآالت بسيطة، بل ميكن تفجري املاء، أ ىلإوهي تشري 
  .رض صلدة ميتة كاحلجر بوساطة عصاأوهو ينبوع احلياة، من 

سلّم بيد أما دمت  (:هذه اآلية تقول لكم (:وقد ترجم بديع الزمان ما تستنبطه حروفها من معان، فقال
يها االنسان ان اعتمدت على قوانني أنت أف. يب عصا، يتمكن ا ان يفجر املاء أينما شاء عبد يعتمد علي ويثق

   ) فهيا اسع لتجد تلك اآللة. رمحيت، ميكنك أيضاً ان ختترع آلةً شبيهة بتلك العصا، أو نظرية هلا
  .فاآلية تشري ـ مبنظار بديع الزمان ـ إىل وسائل احلفر احلديثة: قلت
ن هذه اآلية سباقة إلجياد اآللة اليت ا يتمكن االنسان من استخراج املاء يف أت ترى كيف نأف ..نعم: قال

بل ان اآلية الكرمية قد وضعت اخلط النهائي حلدود  ..حدى وسائل رقي البشريةإغلب االماكن، واليت هي أ
قصى ما ميكن ان تبلغ أط النهائية، واستخدام تلك اآللة ومنتهى الغاية منها، مبثل ما عينت اآلية االوىل أبعد النقا

  .اليه الطائرة احلاضرة
  .فاذكر يل مثاال آخر ..وهي متعة عقلية رائعة ..إن هذه نظرة ثاقبة: قلت
وأُبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص  :من قوله لقد ضرب مثاال على ذلك مبا ورد يف سياق معجزات املسيح: قال

ى بِإِذْنتويِي الْمأُحاللَّه و )٤٩من اآلية: آل عمران(  
خالق النبوية السامية اليت يتحلى ا القرآن حيث البشرية على اتباع األوقد استنبط منها بديع الزمان أن 
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  .، فهو يرغّب فيها وحيض عليها رمزاً اىل النظر اىل ما بني يديه من مهنة مقدسة وطب رباين عظيماملسيح
ن يعثر على أنه ميكن أ ىلإهذه اآلية الكرمية تشري  (:ى ما نص عليه بقولهوقد استنبط منها من ناحية أخر

يها املبتلى املصاب، فكل أنسان، وال تقنط يها اإلأمراض املزمنة والعلل املستعصية، فال تيأس دواء يشفي أشد األ
املوت نفسه بلون  داء مهما كان له دواء، وعالجه ممكن، فاحبث عنه، وجِده، واكتشفه، بل حىت ميكن معاجلة

   ) لوان احلياة املوقتةأمن 
يقول باملعىن االشاري  تعاىلاهللا إن  (:وقد ترجم بديع الزمان املعىن اإلشاري الذي أشارت إليه اآلية، فقال

احدامها دواء : لقد وهبت لعبد من عبادي ترك الدنيا ألجلي، وعافها يف سبيلي، هديتني (:هلذه اآلية الكرمية
فالقلوب امليتة تبعث بنور اهلداية، واملرضى الذين هم حبكم  ..مراض املاديةخرى عالج لألاملعنوية، واأللالسقام 

ن جتد يف صيدلية حكميت أيها االنسان بوسعك أنت أو ،االموات جيدون شفاءهم بنفث منه ونفخ، فيربأون به
   ) ال حمالة واجده وظافر بهنك إدواء لكل داء يصيبك، فاسع يف هذه السبيل، واكشف ذلك الدواء ف

  .أحسست بسرور يهزين، وأنا أمسع هذه الفهوم النبيلة، فتمنيت لو يزيدين منها
، )١٠من اآلية: سـبأ( وأَلَنا لَه الْحديد :ومثل ذلك ما ورد يف القرآن من قوله: قرأ ما يف عيين، فقال

سالكاً رفيعة واسالة النحاس، أاحلديد كالعجني وحتويله  ىل النعمة اإلهلية العظمى يف تلينيإتشري ( فهذه اآلية
واللذان مها حمور معظم الصناعات العامة، حيث وهبها الباري اجلليل على صورة معجزة عظمى لرسول عظيم 

فما دام سبحانه قد كرم من هو رسولٌ وخليفة معاً، فوهب للسانه احلكمة وفصل  ،رض عظيموخليفة لأل
يده الصنعة البارعة، وهو حيض البشرية على االقتداء مبا وهب للسانه حضاً صرحياً، فالبد اخلطاب، وسلّم اىل 

   ) شارة ترغّب وحتض على ما يف يده من صنعة ومهارةإن هناك أ
وهو ـ وإن مل يكن مقصد القرآن األصلي ـ إال أنه مع ذلك ميكن االستفادة منه  ..هذا فهم نبيل: قلت

   ..يف احلض على العمل
، لقد ذكر القرآن احلديد ..ولكنه مقصد قرآين شريف ..هذا ليس جمرد فهم فهمه بعض الناس ..ال: لقا

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات  :تعاىلوأكثر من ذكره، وقرنه بإرسال الرسل، وعرب عن خلقه باإلنزال، فقال 
يانَ ليزالْمو ابتالْك مهعا ملْنزأَنو نم اللَّه لَمعيلاسِ ولنل عافنمو يددش أْسب يهف يددا الْحلْنزأَنو طسبِالْق اسالن قُوم

زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني )٢٥:احلديد(  
 ..)٩٦:الكهف( آتونِي زبر الْحديد :هعلى لسانوأخرب عن استغالل عبده الصاحل ذي القرنني له، فقال 

  أتدري ملاذا أواله القرآن الكرمي كل هذه األمهية؟
  .ال شك يف أمهية احلديد، فهو أساس الصناعة: قلت
  .فالقرآن ـ عن طريق هذه النصوص ـ حيث على استغالل كل ما متتلئ به أرض اهللا من فضل اهللا: قال

ما رغبين يف اجللوس إليه  وكان لصدق حمدثي وإخالصه ..لذة ال تعدهلا كان هلذه األحاديث لذة يف نفسي
  .واالستماع منه

لقد بدأت حديثك عن عـالج  : اتكأت على عشب الساحة كما اتكأ رافعا عن نفسي كل كلفة، وقلت
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  فهل يف القرآن رقية السرور؟ ..الكآبة
كتاب السعادة (إن شئت مسه  ..تابليس هناك رقية متسح اآلالم كهذا الك: أمسك املصحف بيده، وقال

إنـه   ..إنه ال حيل بواد مقفرا إال مأله ريا، وال بضرع جاف إال مأله لبنا، وال بسواد إال مأله بياضـا ) األبدية
  .كتاب االبتسامة العذبة املشرقة

أن باطين  أشعر ..أحيانا متتلئ نفسي بكآبة خميفة ..بل مين االبتسامة ..ال يهمين اللنب وال البياض: قلت
فهل يف القرآن ما يقيين شر هذه الغيالن، وأذى هذه العفاريت؟ وهل يف  ..أدغال تقيم فيها الغيالن والعفاريت

  اخللق من قتل غيالن نفسه حبروف القرآن؟
إن النماذج الرفيعة اليت عاشت بالقرآن، وتنعمت بالقرآن وقتلت أحزاا ويأسها وآالمها بالقرآن ال : قال

وهي منتشرة يف كل مكان، ويف كل زمان، وهي من الكثرة ما جيعل قدرة القرآن على هذا حقيقـة  حصر هلا، 
  .علمية تبز مجيع احلقائق من مجيع الوجوه

ولكين سأذكر لك عينتني وهبهما اهللا من قوة التعبري ما استطاعا أن يعربا به عن قوة القرآن العجيبـة يف  
  .استئصال الكآبة وغرس االبتسامة

ن العينتان مل تعيشا يف القصور، ومل تنعما مبا ينعم به أكثر أهل الدنيا من صنوف الرخاء، بل مل يكن وهاتا
  .هلما مما ميلكه أكثر أهل الدنيا من أمن واستقرار

  . فقد عاشا حياة حتوطها احملن وصنوف البالء ما ال تقوى على حتمله اجلبال الرواسي
مؤنس، وال ولد مشفق، بل حرما يف أكثر األحيان من الصـديق   ومل يكن هلما يف هذا اجلو الكئيب زوج

  .واألنيس
  .وكانا مع كل هذا معرضني للموت يف كل حلظة، فحبال املشانق معدة هلما، كما تعد للصوص وارمني

ولكن مع ذلك تطفح من كالمهما من صنوف البشر وأمارات السعادة ما ال يصدر من املترفني املـنعمني  
  .اآلمنني
  فمن مها؟ ،رغبتين فيهما: تقل

فهو اإلمام بديع الزمان النورسي الذي تعرض لصنوف البالء، لكنه خرج منها مجيعـا  ، أما أحدمها: قال
بنور القرآن، وسأذكر لك هنا منوذجا لبعض األدوية القرآنية اليت خرج ا من أحزانه، ومن وقائع األمل اليت مر 

  .إحالل السكينة يف النفوس املستعدةا، لترى من خالهلا قوة القرآن يف 
ـّة قلعة انقرة، اليت اصاا الكرب  (:يقول بديع الزمان ذات يوم من االيام األخرية للخريف، صعدت اىل قم

ـّت تلك القلعة امامي كأا حوادث تأريـخية متحجرة، واعتراين حـزن شـديد    والبلى اكثر مين، فتمثـل
ـخريف، ومن شييب انا، ومن هرم القلعة، ومن هرم البشـرية ومـن   واسى عميق من شيب السنة يف موسم ال

   )شيخوخة الدولة العثمانية العلية، ومن وفاة سلطنة الـخالفة، ومن شيخوخة الدنيا 
ولكنه مع ذلك يعشش يف قلوبنا وميلؤنـا أسـفا   ، وقد ال نبصره، فهذه اآلالم الكثرية اليت قد نبصر مثلها

فاضطرتين تلك الـحالة اىل النظر مـن   (:قال، حث عن ترياق يعاجل به هذه الكآبةدعا بديع الزمان للب، وحزنا
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ذروة تلك القلعة الـمرتفعة اىل اودية الـماضي وشواهق الـمستقبل، أنقب عن نور، وابـحث عن رجـاء  
وعزاء ينري ما كنت أحس به من اكثف الظلمات اليت غشيت روحي هناك وهي غارقة يف ليـل هـذا اهلـرم    

   )تداخل الـمحيط الـم
وهذا العزاء الذي حبث عنه بديع الزمان يبحث عنه كل إنسان شعر أو مل يشعر، ولكن خيتلفون فقـط يف  
اجلهة اليت يولون هلا وجوههم للبحث عن هذا العزاء، وكانت اجلهة األوىل اليت قصدها بديع الزمان هي اجلهة 

دة عن احلقائق القرآنية، وهي جبهاا الست ال تزيد القلـب  اليت يويل هلا أكثر الناس وجوههم، وهي اجلهة البعي
فـحينما نظرت اىل اليـمني الذي هو الـماضي باحثاً عن نـور ورجـاء،    (:قال بديع الزمان، إال غما ومها

بدت يل تلك الـجهة من بعيد على هيئة مقربة كربى أليب واجدادي والنوع االنساين، فأوحشتين بدالً من ان 
ـّيين     )تسل

فتراءى يل على صورة مقربة كربى مظلمة يل وألمثايل وللجيل القابل،  (:أما اليسار الذي هو الـمستقبل
   )فأدهشين عوضا من ان يؤنسين 

فبدا ذلك اليوم لنظري الـحسري ونظريت التأريـخية على شكل نعش  (أما األمام وهو الزمن الـحاضر 
   )ت والـحياة لـجنازة جسمي الـمضطرب كالـمذبوح بني الـمو

فرأيت ان على تلك الشجرة ثـمرة واحدة فقط، وهي تنظـر   (أما القمة اليت متثل قمة شـجرة العمر 
   )ايلّ، تلك هي جنازيت 

فرأيت ان التراب الذي هناك ما هو االّ رميم عظامي، وتراب  (أما األسفل الذي ميثل جذور شجرة العمر 
ا يداسان تـحت االقدام، فأضافا اىل دائي داء من دون ان يـمنحاين مبدأ خلقيت قد اختلطا معاً وامتزجا، ومه

   )دواًء 
فرأيت ان هذه الدنيا الفانية الزائلة تتدحرج يف اودية العبث وتنحدر يف  (أما اخللف الذي ميثل عمر الدنيا 

   )ج الشايف ظلمات العدم، فسكبت هذه النظرة السم على جروحي بدالً من ان تواسيها بالـمرهم والعال
وال ، واليت نعزي أنفسنا بأنه ال حميـد عنـها  ، فهذه اجلهات الست، واليت نتصورأا متثل احلقائق املطلقة

قال النورسي حيكـي عـن   ، مث رب منها ألي شيء جنعل ننساها يتكفل العالج القرآين مبداواا، خمرج منها
الـجهات الست تتوىل علي منها صـنوف الوحشـة    وفيما كنت مضطرباً وسط (:جتربته اإلميانية مع القرآن

والدهشة واليأس والظلمة، اذ بأنوار اإليـمان الـمتألقة يف وجه القرآن الـمعجز البيان، تـمدين وتضـيء  
تلك الـجهات الست وتنورها بانوار باهرة ساطعة ما لو تضاعف ما انتابين من صنوف الوحشـة وانـواع   

   )النوار كافية ووافية إلحاطتهاالظلمات مائة مرة، لكانت تلك ا
السلسلة الطويلة مـن الوحشـة اىل    -تلك االنوار  -فبدلت  (:وقد كان أثر أنوار القرآن الكرمي عظيما

ـّت كل الـمخاوف اىل انس القلب، وامل الروح الواحدة تلو االخرى     )سلوان ورجاء، وحول
ة للماضي وهي كالـمقربة الكربى، وحولـها مزق تلك الصورة الرهيب (فالقرآن الذي هو قبس اإلميان 

   )اىل مـجلس منور أنوس واىل ملتقى االحباب، وأظهر ذلك بعني اليقني وحق اليقني 
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مـجلس ضيافة رحـمانية  (فإنه استحال بالنظرة القرآنية ، أما املستقبل الذي كان ميثل قربا واسعا كبريا
   )أعدت يف قصور السعادة الـخالدة 

   )متجرا أخرويا، ودار ضيافة رائعة للرحـمن  (فقد صوره القرآن الكرمي ، ت الزمن احلاضرأما تابو
 (فإا بالقرآن مل تبق كذلك، ، أما الثمرة الوحيدة اليت هي فوق شـجرة العمر على شكل نعش وجنازة

وكرها القديـم من  -اليت هي أهل للـحياة االبدية ومرشحة للسعادة االبدية  -وانـما هي انطالق لروحي 
   )إىل حيث آفاق النـجوم للسياحة واالرتياد 

 (مل تبـق   )عظامي ورميمها وتراب بداية خلقيت   (حىت تلك الصور املريعة اليت كانت الغفلة تصور ا 
   )ا ذلك التراب باب للرحـمة، وستار لسرادق الـجنة إمنعظاماً حقرية فانية تداس تـحت االقدام، و

ا واوضاعها الـمنهارة يف ظلمات العدم اليت نبصرها بنظر الغفلة، فإا مل تبق كذلك بنور أما أحوال الدني
بل اا نوع من رسائل ربانية ومكاتيب صمدانية، وصحائف نقوش لالسـماء السبحانية قـد   (القرآن الكرمي 

بذلك ماهية الدنيا علم  أتمت مهامها، وأفادت معانيها، واخلفت عنها نتائجها يف الوجود، فأعلمين اإليـمان
   )اليقني 

ومثله ذلك الطريق الــمؤدي   )باب لعالـم النور  (بل هو بنظر القرآن الكرمي ، فلم يبق قربا، أما القرب
طريقاً مـمتداً ومنتهياً بالظلمات والعدم، بل انه سبيل سوي اىل عالـم النور، وعالـم  (فإن مل يبق ، اىل االبد

   )الـخالدة الوجود وعالـم السعادة 
، وأصبح ما كان يتصور داء عـني الـدواء  ، وهكذا بددت النظرة القرآنية كل األوهام اليت سربتها الغفلة

وهكذا اصبحت هذه االحوال دواء لدائي، ومرمهاً له، حيث قد بدت واضحة جلية فـأقنعتين   (:يقول النورسي
  )قناعة تامة 
  وهل عاش هذا الرجل سعيدا؟: قلت
وفـوق   ..مع أنه أمضى أكثر حياته منفيا مسجونا يدس له السم كل مرة ..أعظم سعيدبل  ..أجل: قال

  .بل حيرم كل أسباب احلياة ..ذلك يبعد عنه كل قريب
  والثاين؟: قلت
إنه سيد قطب الذي عاش للقرآن وبالقرآن يف زنزانة السجن ينتظـر يف كـل    ..ال شك أنك تعرفه: قال

  .حني أن يفصل رأسه عن جسده
نت ظالل القرآن هي الظالل الوحيدة اليت احتمى ا من وهج حر آالم السجن واملرض، وكل ما لقد كا

  .حييط به من صنوف البالء
ومن رمحة اهللا أن أهلم اهللا سيدا فكتب يف مقدمة الظالل بعض الوصفات القرآنية اليت جعلته ثابتا كالطود 

  .الشامخ يف وجه كل األحزان واملآسي اليت مر ا
النعمة اليت ال يصدق ا إال مـن  ، ما بدأ به هذه املقدمة هو التعبري عن نعمة احلياة يف ظالل القرآن وأول

نعمة ترفـع العمـر وتباركـه     .نعمة ال يعرفها إال من ذاقها .احلياة يف ظالل القرآن نعمة (:يقول سيد، ذاقها
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   ) .وتزكيه
هذه املشاعر اليت يذكرها عن نفسه استشعرها وهو يف  مع التنبيه إىل أن، مث يذكر جتربته مع القرآن الكرمي

لقد من علي باحليـاة   ..واحلمد هللا (:قال مع كل هذا، غياهب السجون مع قائمة طويلة تصاحبه من األمراض
ذقت فيها هذه النعمة اليت ترفع  .يف ظالل القرآن فترة من الزمان، ذقت فيها من نعمته ما مل أذق قط يف حيايت

   )باركه وتزكيه العمر وت
التعامل ، وهو التعامل الصحيح مع القرآن الكرمي، مث يذكر السر الذي على أساسه حصل الشفاء القرآين

 -سـبحانه   -لقد عشت أمسع اهللا  (:يقول، واستماع القرآن من اهللا مباشرة، الذي ينطلق مع احلياة مع القرآن
أي رفعـة   ؟أي تكرمي لإلنسان هذا التكرمي العلوي اجلليل ..أنا العبد القليل الصغري ..يتحدث إيل ذا القرآن
  ) ؟أي مقام كرمي يتفضل به على اإلنسان خالقه الكرمي ؟للعمر يرفعها هذا الترتيل

وإىل  (، نظر سيد من علو إىل اجلاهلية الـيت متـوج يف األرض  ، ومن هذا املنطلق املليء بالكرامة والعزة
وتصورات ، أنظر إىل تعاجب أهل هذه اجلاهلية مبا لديهم من معرفة األطفال ..اهتمامات أهلها الصغرية اهلزيلة

 ..ولثغـة األطفـال   .وحماوالت األطفال، كما ينظر الكبري إىل عبث األطفال ..واهتمامات األطفال، األطفال
النـداء   .ليلوال يسمعون النداء العلوي اجل، ما باهلم يرتكسون يف احلمأة الوبيئة! ؟ما بال هذا الناس ..وأعجب

   ؟الذي يرفع العمر ويباركه ويزكيه
لغاية الوجـود   ..ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوجود -يف ظالل القرآن  -عشت أمتلى  
ويف ، يف شرق وغـرب ، وأقيس إليه تصورات اجلاهلية اليت تعيش فيها البشرية ..وغاية الوجود اإلنساين، كله

ويف الظالم البهيم وعندها ، ويف الدرك اهلابط، يف تعيش البشرية يف املستنقع اآلسنك ..وأسأل ..مشال وجنوب
   ؟وذلك النور الوضيء، وذلك املرتقى العايل، ذلك املرتع الزكي

وحركة هـذا  ، أحس التناسق اجلميل بني حركة اإلنسان كما يريدها اهللا -يف ظالل القرآن  -وعشت  
والتصادم ، فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية يف احنرافها عن السنن الكونية ..مث أنظر ..الكون الذي أبدعه اهللا

أي شيطان لئيم :وأقول يف نفسي .بني التعاليم الفاسدة الشريرة اليت متلى عليها وبني فطرا اليت فطرها اهللا عليها
  !! !يا حسرة على العباد ؟هذا الذي يقود خطاها إىل هذا اجلحيم

وأكرب يف ، أكرب يف حقيقته ..أرى الوجود أكرب بكثري من ظاهره املشهود -القرآن  يف ظالل -وعشت  
 ..ال هذه الدنيا وحـدها ، وإنه الدنيا واآلخرة .إنه عامل الغيب والشهادة ال عامل الشهادة وحده ..تعدد جوانبه

وما يفوته هنا من  .لنصيبكله إمنا هو قسط من ذلك ا ..والنشأة اإلنسانية ممتدة يف شعاب هذا املدى املتطاول
على أن املرحلة اليت يقطعها على ظهر هذا الكوكب إمنـا   .فال ظلم وال خبس وال ضياع .اجلزاء ال يفوته هناك

وتتجـه إىل اخلـالق   ، كون ذي روح تتلقى وتستجيب .وعامل صديق ودود، هي رحلة يف كون حي مأنوس
يسجد من يف السماوات واألرض طوعا وكرها وظالهلم  وهللا:   الواحد الذي تتجه إليه روح املؤمن يف خشوع

أي  ..وإن من شيء إال يسـبح حبمـده   ، تسبح له السماوات السبع واألرض ومن فيهن  ..بالغدو واآلصال 
   ؟وأي ثقة يفيضها على القلب هذا التصور الشامل الكامل الفسيح الصحيح، وأي سعة وأي أنس، راحة
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اإلنسان أكرم بكثري من كل تقدير عرفته البشرية من قبل لإلنسـان  أرى  -يف ظالل القرآن  -وعشت  
وهو ذه  ..فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين :   إنه إنسان بنفخة من روح اهللا ..ومن بعد

ومسخر له كل مـا يف   ..إين جاعل يف األرض خليفة :وإذ قال ربك للمالئكة:  النفخة مستخلف يف األرض
وألن اإلنسان ذا القدر من الكرامة والسمو جعل اهللا اآلصرة اليت  ..وسخر لكم ما يف األرض مجيعا: األرض

فعقيدة املؤمن  ..جعلها آصرة العقيدة يف اهللا .يتجمع عليها البشر هي اآلصرة املستمدة من النفخة اإلهلية الكرمية
ال على أمثال ما تتجمع عليه البـهائم  ، دهاومن مث يتجمع البشر عليها وح ..وهي أهله، وهي قومه، هي وطنه

   ..!من كأل ومرعى وقطيع وسياج
الذي يقود خطاه ، إنه واحد من ذلك املوكب الكرمي .ضارب يف شعاب الزمان، واملؤمن ذو نسب عريق 

علـيهم   ..وحممد، وموسى وعيسى، ويعقوب ويوسف، نوح وإبراهيم وإمساعيل وإسحاق:ذلك الرهط الكرمي
   ..وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون    ..سالمالصالة وال

مواقف  -كما يتجلى يف ظالل القرآن  -يواجه ، املمتد يف شعاب الزمان من قدمي، هذا املوكب الكرمي 
 .وتعدد األقـوام ، وتغري املكان، وجتارب متشاة على تطاول العصور وكر الدهور، وأزمات متشاة، متشاة

ولكنه ميضي يف طريقه ثابت  .والتهديد والتشريد، واالضطهاد والبغي، والعمى والطغيان واهلوى يواجه الضالل
  .متوقعا يف كل حلظة وعد اهللا الصادق األكيد، متعلقا بالرجاء فيه، واثقا من نصر اهللا، مطمئن الضمري، اخلطو

وكل أمـر   ..ال للفلتة العارضةو، ويف ظالل القرآن تعلمت أنه ال مكان يف هذا الوجود للمصادفة العمياء
فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً ويجعلَ  ولكن حكمة الغيب العميقة قد ال تتكشف للنظرة اإلنسانية القصرية  .حلكمة

ا، واألسباب اليت تعارف عليها الناس قد تتبعها آثارها وقد ال تتبعه ..)١٩من اآلية: النساء(اللَّه فيه خيراً كَثرياً
ذلك أنه ليست األسباب واملقدمات هـي   .واملقدمات اليت يراها الناس حتمية قد تعقبها نتائجها وقد ال تعقبها

وإمنا هي اإلرادة الطليقة اليت تنشئ اآلثار والنتائج كما تنشئ األسباب واملقـدمات  ، اليت تنشئ اآلثار والنتائج
وما تشاُءونَ إِلَّا أَنْ يشاَء اللَّـه إِنَّ    ..)١من اآلية: الطالق(ذَلك أَمراً ال تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدثُ بعد سواء 

واهللا هو الذي يقدر  .واملؤمن يأخذ باألسباب ألنه مأمور باألخذ ا ..)٣٠:االنسان(اللَّه كَانَ عليماً حكيماً
حكمته وعلمه هو وحده املالذ األمني، والنجـوة مـن    واالطمئنان إىل رمحة اهللا وعدله وإىل ..آثارها ونتائجها

اسـع  الشيطَانُ يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاِء واللَّه يعدكُم مغفرةً منه وفَضالً واللَّه و :اهلواجس والوساوس
يملع)٢٦٨:البقرة(  

عشت أرى يد اهللا يف كل  ..قرير الضمري، مطمئن السريرة، ومن مث عشت يف ظالل القرآن هادئ النفس
أَمـن   عشت أستشعر إجيابية صفاته تعاىل وفاعليتـها   .عشت يف كنف اهللا ويف رعايته .حادث ويف كل أمر

اده وهـو الْحكـيم   وهو الْقَاهر فَوق عب  ..)٦٢من اآلية: النمل(يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوَء 
بِريالْخ)١٨:األنعام(..  ونَولَمعاسِ ال يالن أَكْثَر نلَكو رِهلَى أَمع بغَال اللَّه)٢١من اآليـة : يوسف(..  

إِنَّ ربك فَعـالٌ لمـا     ..)٢٤آليةمن ا: ألنفال(واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرِء وقَلْبِه وأَنه إِلَيه تحشرونَ
رِيدي)١٠٧من اآلية: هود(   



 ٢

واملشـيئة  ، فهناك دائما وراء السـنن اإلرادة املـدبرة   .إن الوجود ليس متروكا لقوانني آلية صماء عمياء
   ..املطلقة
 ؟والصـالح  وأي ثقة يف احلق واخلري ؟وأي سكينة يفيضها على القلب ؟أي طمأنينة ينشئها هذا التصور 

    )وأي قوة واستعالء على الواقع الصغري يسكبها يف الضمري؟
ملـاذا مل  : مث راح يقول بينه وبني نفسه ..وغابت عيناه يف األفق البعيد ..وسكت ..قرأ مجيع هذا الكالم

  ؟يظهر يف قومنا من يذكر حياته يف ظالل الكتاب املقدس
اذا عساه سيقول هذا املسكني الذي كتـب لـه أن   يا ترى م: مث راح يرسل ضحكات غريبة، وهو يقول

  . يعيش يف ظل تناقضات الكتاب املقدس
ف يكون إجابـة اهللا  يفك ..إن الكتاب املقدس يبحث عمن يرفع تناقضه وقصوره: سكت قليال، مث قال

  ؟الشافية حلاجيات عباده اليت ال تنتهي
ومعـي   ..وأنا مملوء حرية ..، مث انصرفتبقيت وامجا حلظة ..احتبست دموع يف عيوين منعتين من الكالم

  .اهتديت به بعد ذلك إىل مشس حممدمن النور بصيص جديد 
عندما عدت آخر املساء إىل البيت، مددت يدي إىل حمفظيت، فامتدت إىل الورقة اليت سلمها يل صاحبك، 

   ..فعدت أقرأ فيها
سة مل يتحقق به أي كتاب يف الدنيا غري لقد أيقنت حينها أن هذا السور السابع من أسوار الكلمات املقد

  .القرآن الكرمي
  
  
  
  



 ٣٥٣

  ثامنا ـ األدب
خرجت إىل املطبعة اليت يطبع فيها الكتاب املقدس، وقد كنت أود من خالل زياريت هذه  ..منيف اليوم الثا

  .مهمة إخراج الكتاب املقدس للناس ..التعرف على حال العمال الذين كلفوا ذه املهمة اخلطرية
نت املطبعة يف غاية النظافة والتنظيم، وكان اهلدوء ميأل أركاا، فال تسمع فيها إال صوت اآلالت، وهي كا

  .تؤدي وظائفها بغاية اإلتقان واجلودة
لقد انتدبكم اهللا لنشـر الكتـاب    ..مبارك لكم هذا العمل العظيم: اقتربت من بعض العمال، وقلت له

  .ور الذي قام به األنبياءأنتم اآلن تقومون بنفس الد ..املقدس
   ..سيدي ..شكرا: نظر إيل بعني حزينة، وقال

  هل تأذن يل ـ سيدي ـ يف أن أقول لك شيئا؟: انصرفت ألحتدث مع عامل آخر، فاستوقفين، وقال
  إن كنت تريد ماال، فسنعطيك ما يسد حاجتك؟ ..ال تستح ..ما الذي تريده ..أنا طوع أمرك: قلت
  .ال أجرؤ على قوله ..ولكين أريد شيئا آخر ..ين فوق حاجيتأنتم تعطون ..ال: قال

  ألسنا أتباع املسيح؟ ..فلن ترى مين إال الرمحة ..ال حرج عليك: قلت
ولكن الكالم الذي أريد أن أقوله لك له عالقـة بالكتـاب    ..وأبارك لك هذا اخللق الرفيع ..بلى: قال

  .املقدس
حذف لألقواس، وخشيت أن ينكر ذلك علينا، وقد ينشـر  خشيت أن يكون قد فطن ملا قام به أخي من 

لقد جعل اهللا الكتاب املقدس منارة تدي ا األجيال، فلذلك قد يعـرض  : ذلك اإلنكار، فنفتضح به، فقلت
  .هي ليست حتديثات، ولكنها توضيحات ..لألجيال يف أطوارهم املختلفة ما يستدعي بعض التصرفات

ألست ترى القوانني تغري كل حني، أو تبعث معها : كأنه مل يع ما قلت، فقلتإلتفت إليه، فرأيته وامجا، و
  .مذكرات تفسريية تبني معانيها املرادة حىت ال يتيه الناس يف اجلدل حوهلا

فأنت ترى حاجة الكتاب املقدس الدائمة للرعاية، ولو ببعض التحويرات البسيطة اليت ال تؤثر على : قال
  معانيه السامية؟

  .وذلك ما جئت أنا وأخي ألجله ..ذلك صحيح ..لأج: قلت
لقد أزحت : رأيت وجهه، وقد انطلق بابتسامة عريضة، مسحت ذلك احلزن الذي كان ميأل وجهه، وقال

  .وكان مينعين من التصريح مبا أريد أن أصارحك به ..عن كاهلي ثقال عظيما كان ينوء به
ـ قلت ـ وأنا ال أزال أتصور أنه يتحدث عما فعله أخ  فلذلك لـو   ..إن احلوار يقرب املفاهيم كثريا :ي 

  .جلأ اخللق إليه، لكفوا عن أنفسهم كثريا من أعباء احلروب اليت تقتل السالم بينهم
  .وقد فتحت يل الباب على مصراعيه ألحدثك عما ظللت طول عمري أفكر فيه ..صدقت: قال

فكيف ظللت  ..يكن إال هذا األسبوع إن ما فعله أخي مل ..؟!طول عمرك: تعجبت من قوله هذا، وقلت
  تفكر فيه طول عمرك؟

  .مل أمسع ذا ..وماذا فعل أخوك؟: قال



 ٣٥٤

  .وحدثين عما تريد أن تصارحين به أنت ..دعنا منه: قلت
على  ..فأنا أحرص الناس على هذا الكتاب، وهلذا ..بل مسيحي متدين ..أخربك أوال بأين مسيحي: قال

، أو هـم يسـيئون   السفهاءولكين مع ذلك أشعر أن هذه الثروة تبتذل من بعض  ..هذه الثروة اإلهلية العظيمة
أمل ختربين بأن الكتاب املقدس قد وضع  ..فهمها، فلذلك رأيت أن حنذف من الكتاب املقدس ما يؤدي إىل هذا

  .يدي أهل اهللا ليتصرفوا فيه وفق ما يتطلبه واقعهمأبني 
: صل احلديث معه، ألعرف تفاصيل ما الذي يريد حذفه، قلتمل أدر كيف أجيبه، ولكين تعمدت أن أوا

  فما الكلمات اليت تريد حذفها؟ ..أنا معك فيما تقول
بل أسفارا، ال أراها ختتلف عن أي كتـاب مـن تلـك     ..بل فقرات كثرية ..ليست كلمات فقط: قال

  .الكتب املنحرفة اليت تنشر الرذيلة، وتسد أبواب الفضيلة
  ؟ !لما تقول يا رج: قلت
إال أين ال أضع يف بييت نسخة واحدة مـن   ..بل مسيحي متدين ..فمع أين مسيحي ..ما ذكرت لك: قال

  .الكتاب املقدس
  مل؟: قلت
  .خشية على أوالدي املراهقني من أن تؤثر فيهم تلك العبارات اخلطرية اليت تفوح بروائح الرذيلة: قال

ل معي إىل مكتيب، وسنتحدث بتفصيل عـن خطـة   تعا: انتحيت به جانبا خشية أن يسمعنا أحد، وقلت
  .احلذف اليت تريدها

شكرا على هذا الكرم العظيم الذي قـابلتين  : سر ملا قلت له، ومحل معه نسخة من الكتاب املقدس، وقال
   ..به

لقد وضعت يف هذه النسخة مناذج ألكثر مـا  : مث أشار إىل نسخة الكتاب املقدس اليت كان حيملها، وقال
  . حذفه أو تعديله من الكتاب املقدسحنتاج إىل

  .وأخربين عما تريد حذفه ..تكلم اآلن كما تشاء: سرنا إىل مكتيب، وأخذنا جمالسنا فيه، وقلت له
   ..ليس بالضرورة حنذف ..أو تعديله: قاطعين، وقال

   ..إن اضطررنا فلنحذف: قلت
  .ك أرى أن نستبدل احلذف بالتعديلولذل ..لو فعلنا ذلك فإن الكتاب املقدس سيصغر حجمه كثريا: قال

  ما الذي تريد تعديله؟ ..ال بأس: قلت



 ٣٥٥

  ـ األدب املكشوف ١
  ..نشيد اإلنشادفلنبدأ بسفر : فتح الكتاب املقدس، وقال

  .اقرأ علي النص: قلت
ليقبلين بقبالت فمه، ألن حبك أطيب مـن اخلمـر،    (:من هذا السفر بقولهاإلصحاح األول يبدأ : قال

ك فنجري، أدخلين امللـك إىل  ءاجذبين ورا .نك الطيبة، امسك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارىلرائحة أدها
ما أمجل خديك بسموط، وعنقك بقالئد، نصنع لك .. حجاله، نتبهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من اخلمر

  ) ١٥ - ١/١نشيد (  ) ..حبييب يل، بني ثديي يبيت.. سالسل من ذهب مع مجان من فضة
تصل أحيانا إىل قمة السوء حني تـرتع كـل   تستمر بقية إصحاحات السفر، بل األسلوب الفاضح وذا 
حىت وجدت من حتبـه  .. يف الليل على فراشي طلبت من حتبه نفسي، طلبته فما وجدته (:امسع ..أثواب احلياء

.. ألبسـه قد خلعت ثويب فكيـف  .. نفسي فأمسكته، ومل أرخه حىت أدخلته بيت أمي، وحجرة من حبلت يب
  ) ٥ - ٣/١نشيد ( ) ..حبييب مد يده من الكوة، فأنت عليه أحشائي

. ما أمجل رجليك بالنعلني يا بنـت الكـرمي   (:وامسع إىل هذا األدب املكشوف الصريح يف هذه الفقرات
بطنك صربة حنطة . س مدورة ال يعوزها شراب ممزوجأسرتك ك. دوائر فخذيك مثل احللي، صنعة يدي صناع

ما أمجلك وما أحالك  ..عيناك كالربك.عنقك كربج من عاج. ثدياك كخشفتني توأمي ظبية. بالسوسن مسيجة
وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة أنفك ..قامتك هذه شبيهة بالنخلة، وثدياك بالعناقيد. أيتها احلبيبة باللذّات

. فاه النائمني، أنا حلبييب، وإيلّ اشتياقهكالتفاح، وحنكك كأجود اخلمر حلبييب السائغة املرقرقة السائحة على ش
لنبكرنّ إىل الكروم لننظر هل أزهر الكرم هل تفتح القعـال؟   .تعال يا حبييب لنخرج إىل احلقل ولنبت يف القرى

ليتك كأخ يل، الراضع ثديي أمي، فأجدك يف اخلـارج وأقبلـك، وال    ..هنالك أعطيك حيب. هل نور الرمان
ك بيت أمي، وهي تعلمين، فأسقيك من اخلمر املمزوجة من سالف رماين، مشالـه  وأقودك وأدخل ب. خيزونين

  )١٣-٧/١نشيد ( ) حتت رأسي، وميينه تعانقين
ميكن أن يفهم فهما سليما، وسيبعد عنه لسفر هذا ا ..أوال : حاولت أن أجد خمرجا ملا أوقعين فيه، فقلت

  .ذلك الفهم السيئ الذي يبدو يف ظاهر عباراته
  هو هذا الفهم الذي يزيل عنا هذا الوهم؟ فما: قال

وال  ..ميكن أن يقبل ظاهره على أساس أنه يصف احلياة الزوجية مبا فيها من متـع جنسـية   ..أوال: قلت
  .خطأ يف اجلنس الذي هو يف إطار الزواج

حتـذير   أو فلنكتب على هذا السفر عبارة ..إم يتضررون به كثريا ..فلنمنعه إذن عن غري املتزوجني: قال
  .حىت ال يقدم على قراءته املراهقون

  أو فلننشر بدل ذلك املعاين الرمزية اجلميلة اليت يفهمها القديسون من هذا السفر؟: قلت
  وما تلك املعاين اجلميلة؟: قال

يعلن عـن احلـب املتبـادل بـني اهللا      يارمز اسلوبأعلماء الالهوت أسلوب هذا السفر اعترب قد ل: قلت



 ٣٥٦

الذي مناجاة الكنيسة للسيد املسيح هو لذلك يذكر  اهللا والنفس البشرية كعضو ىف الكنيسة، ووكنيسته، أو بني
   ..عريسها، فتطلب قبالت فم اآلب، أى تدابريه اخلالصيةهو 

إن  ..والعشيق يـرد  ،مرأة لعشيقهاولكن أسلوب هذا السفر واضح يف الداللة على أن اخلطاب من ا: قال
  .ميكن أن يفهم منه إال ظاهرهال األسلوب اخلطايب واضح 

فهم القديسـني ـ   على حسب ـ شخصيات السفر  ف ..فلنرفع وعينا لنفهم أسرار الكتاب املقدس: قلت
و يشبه  ،) ٢٧ :٥أف ( الذى خيطب الكنيسة عروسا مقدسة له  )شيبارد(هو السيد املسيح الذي العريس هي 

  )الغزال ( السيد املسيح بالظىب 
  )شومليث(وتسمى ، أو املؤمن كعضو حى فيها، اجلامعة العروس هى الكنيسةو
   .لكنهم أحرزوا بعض التقدم ىف طريق اخلالص، العذارى هم املؤمنون الذين مل يبلغوا بعد العمق الروحىو
   .بنات أورشليم ميثلن األمة اليهودية الىت كان يليق ا أن تكرز باملسيا املخلصو
   .) ١٣ :٤أف ( بلغوا األنسان الكامل أصدقاء العريس هم املالئكة الذين و
  . األخت الصغرية متثل البشرية احملتاجة من خيدمها ويرعاها ىف املسيح يسوعو

طيب أفمها، ألن فمه من ن يقبلها أ) شيبارد(تطلب من اليسوع  )شومليث(ن الكنيسة وبناء على هذا، فإ
  . .الذي آمنوا به من اخلمر ورائحة الطيب املنبعثة منه واليت من خالهلا أحبه

أن تتعلق به من ورائه ويفرون إىل النعيم وخيتلوا  )شيبارد(مازالت تطلب من يسوع  )شومليث(الكنيسة و
  .ويتذكروا مع بعضهم حبه للكنيسة ،بيسوع ببعض لتفرح الكنيسة

ء ولكن هل تتصـور أن هـؤال   ..أنا ال أجادلك يف كل هذا، فهذا السفر حيوي معاين رمزية سامية: قال
  .إن وعيهم ال يعدو ظواهر العبارات، فلذلك يتضررون بسماعها ..العامة يفهمون هذه املعاين؟

وبذلك نيسر على الناس فهـم الكتـاب    ..وهلذا أقترح أن نبدل هذه العبارات الفاضحة مبعانيها الرمزية
  .املقدس من جهة، ونقي كتابنا املقدس من أيادي االبتذال من جهة أخرى

  أهذا هو النص الذي تريد حذفه؟:  قلتصمت قليال، مث
  .فأنا ال أجرؤ على حذف هذا النص بالذات ..أنا أطالب بتعديله فقط: قال

  هل لديك نصوص أخرى؟: قلت
  .وهي لألسف كثرية ..أجل: قال

  .فاذكر يل بعضها: قلت
 ،فخذيهاثدييها وحلقات أرى أن نعدل النصوص الكثرية اليت تصف املرأة وصفا مكشوفا، فتصف : قال

  .وما أعاله وما أدناه ،وما خلف ذلك وما أمامه ،وترائب عذرا
  .اذكر يل هذه النصوص: قلت
الكتـاب   غرامولكن ـ بناء على طلبك ـ سأذكر لك منها    ..وال شك أنك تعلمها ..هي كثرية: قال
  ؟ !الثديني خاصة ولست أدري ملاذا ..بوصف الثدينياملقدس 



 ٣٥٧

لريوك ثدياها يف كل وقت ومبحبتها اسـكر  .الظبية احملبوبة والوعلة الزهية ():١٩/  ٥(األمثال سفر في ف
   ) دائما

   ) بني ثديي يبيت.صرة املر حبييب يل ():١٣/ ١نشيد(ويف 
وتكـون  .مسك بعذوقهاأين اصعد إىل النخلة وإقامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد قلت  (:وفيه

  ) ٨-٧عدد ٧نشيد ()كالتفاح  ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة انفك
  ) ٨عدد ٨نشيد( )فماذا نصنع ألختنا يف يوم ختطب.خت صغرية ليس هلا ثديانألنا  (:وفيه أيضا

  )١٠عدد ٨نشيد ()حينئذ كنت يف عينيه كواجدة سالمة.انا سور وثدياي كربجني (:وفيه
    ) جل الكرمة املثمرةالطمات على الثدي من اجل احلقول املشتهاة ومن ا ():١٢عدد ٣٢إشعياء(ويف 
 ) وترضعني لنب االمم وترضعني ثدي ملوك وتعرفني اين انا الرب خملصك ووليك عزيز يعقـوب  (:وفيه

  )١٦عدد ٦٠إشعياء(
 ٦٦إشـعياء ()لكي تعصروا وتتلذذوا مـن درة جمـدها   .لكي ترضعوا وتشبعوا من ثدي تعزياا (:وفيه

  )١١عدد
   ) رضعأركب ومل الثدي حىت عانتين الأملاذا  ():١٢عدد ٣أيوب(ويف 

جعلتك ربوة كنبات احلقل فربـوت   (:وفيه من احلديث عن الثديني ..فأنت تعرف ما فيه ..أما حزقيال
  )٧عدد ١٦حزقيال() د ثدياك ونبت شعرك وقد كنت عريانة وعارية.وكربت وبلغت زينة االزيان

 ٢٣حزقيـال ( ) تزغزغت ترائب عذرما هناك دغدغت ثديهما وهناك.يف صبامها زنتا.وزنتا مبصر (وفيه 
  )٣عدد

  )٢١عدد ٢٣حزقيال( ) وافتقدت رذيلة صباك بزغزغة املصريني ترائبك ألجل ثدي صباك (:وفيه
فتشربينها ومتتصينها وتقضمني شقفها وجتتثّني ثدييك ألين تكلمـت   (:قولكالم الرب فيحزقيال ينقل و

  )٣٤عدد ٢٣حزقيال () يقول السيد الرب
مث بعد أن تزوجها  ..مرأة زنااختذ لنفسك اذهب وا: قال لهأن أول ما كلمه الرب الذي كان  هوشعأما 

وأنا لست رجلـها   ،مكم حاكموا ألا ليست امرأيتأحاكموا  (): ٢عدد ٢هوشع (قرر أن يفضحها كما يف 
   )لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بني ثدييها 

 ٩هوشـع () عطهم رمحا مسقطا وثديني يبسـني أ .ماذا تعطي.رب عطهم ياأ (:وفيه هذا الدعاء الغريب
  )١٤عدد

امجعوا الشعب قدسوا اجلماعة احشدوا الشيوخ امجعوا االطفال وراضعي الثدي  ():١٦عدد ٢يوئيل (ويف 
   ) ليخرج العريس من خمدعه والعروس من حجلتها

  .وغريها من النصوص الكثرية اليت تتحدث عن الثديني حلاجة وغري حاجة
  فهل ترى استبدال هذه النصوص بنصوص أخرى؟: قلت
نرى من األصلح أن نستبدل النصوص الفاضحة مبا ترمز إليه من رمز حىت حنفـظ أوالدنـا    ..نعم: قال
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  .وأنفسنا من آثار هذا الكالم
وهو جيمعها لريميها يف وجوهنا بعد ذلـك،   ..لقد رأيت بعض املسلمني يتهكم من هذه النصوص ..أتعلم

  نا ا؟ويسب
  هل ترضى أن يصبح الكتاب املقدس لعبة بأيدي هؤالء؟

اقرأوا عليهم فضائح كتام املقدس ليحـذروا مـن الكـالم يف     ..فتعلموا كيف تواجهون هؤالء: قلت
  .كتابكم املقدس

 ..لقد قرأنا كتام املقدس مرات ومرات ..ولكنا مل جند يف كتام ما يرضينا ..وحتسب أنا مل نفعل: قال
  .لم جند شيئا يستحق أن يلمزوا بسببهف

فرحت أحبث  ..كما حبثت عنه يف كتابنا، فلم أجد له أي وجود ..لقد حبثت عن الثدي يف كتام املقدس
  .ما ميكن أن ينهرهم، فوجدت هذا اللفظ يف مخسة مواضع العلي أجد فيه ..عن الرضاعة

كن مع ذلك، فإن حجم كتابنا املقدس أكرب من ول ..نعم مخسة أقل بكثري مما عندنا ..فواجههم ا: قلت
  .حجم قرآم

مباذا أواجههم ـ يا سيدي ـ ليس يف هذه املواضع اخلمسة أي شـيء خيـدش     : تنفس الصعداء، وقال
   ..احلياء، أو يسيء إىل األدب

يف  وهي أحكام غاية ..لقد ذكرت اآلية األوىل أحكام الرضاعة، ومدا، وحق املرأة فيها، وواجب الرجل
والْوالدات يرضعن أَوالدهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد  :امسع ما تقول ..السمو، جاءت بألفاظ غاية يف األدب

إِلَّا و فْسن كَلَّفال ت وفرعبِالْم نهتوسكو نقُهرِز لَه لُودولَى الْمعةَ واعضالر متا أَنْ يهلَدةٌ بِودالو ارضا ال تهعس
ال جناح علَيهِمـا وإِنْ  وال مولُود لَه بِولَده وعلَى الْوارِث مثْلُ ذَلك فَإِنْ أَرادا فصاالً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فَ

 احنفَال ج كُمالدوا أَوعضرتسأَنْ ت متدـا  أَربِم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو وفرعبِالْم متيا آتم متلَّمإِذَا س كُملَيع
ريصلُونَ بمعت)٢٣٣:البقرة(  

ويف سورة النساء وردت عند ذكر احملرمات من النساء معتربة املرأة املرضع مبثابـة األم، وابنتـها مبثابـة    
مـن  : النساء(وأُمهاتكُم اللَّاتي أَرضعنكُم وأَخواتكُم من الرضاعة :ها عند عد احملرماتاألخت، لقد جاء في

  ) ٢٣اآلية
يوم ترونها تذْهلُ كُلُّ مرضعة  :ويف سورة احلج ذكر لذهول املرضع عن ابنها نتيجة األهوال اليت تعاينها

 تعضا أَرمع)٢من اآلية: جاحل(  
وأَوحينا إِلَى أُم موسى أَنْ أَرضعيه فَإِذَا خفْت علَيه فَأَلْقيه في الْـيم   :ويف سورة القصص ذكر ألم موسى

نيلسرالْم نم لُوهاعجو كإِلَي وهادا رنِي إِنزحال تي وافخال تو)٧:القصص(  
أَسكنوهن من حيثُ سكَنتم مـن  :ذكر لوجوب إعطاء املطلقة املرضع أجرة رضاعها ويف سورة الطالق

نعضى يتح هِنلَيقُوا عفلٍ فَأَنمح أُوالت إِنْ كُنو هِنلَيقُوا عيضتل نوهارضال تو كُمدجو   نـعضفَإِنْ أَر نلَهمح
فَآت ىلَكُمرأُخ لَه عضرتفَس متراسعإِنْ تو وفرعبِم كُمنيوا برمأْتو نهورأُج نوه)٦:الطالق (  
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باإلضافة إىل أن  ..ليس يف هذه النصوص مجيعا ـ حضرة احلرب ـ أي نص تستحيي من قراءته مع أوالدك  
فهي معان ظـاهرة  ، باإلضافة إىل كل ذلك ..وفهي أحكام غاية يف السم ..كل ذلك وضع يف موضعه السليم

  .بألفاظ ظاهرة ال حتتاج إي تفسريات حتل رموزها، وتوضح معانيها
  أليس كذلك؟ ..لقد ورد يف كتام ذكر مالعبة الرجل لزوجته: قلت
   ..بلى: قال

  فواجهوهم بتلك النصوص؟: قلت
لقد ذكر القرآن ذلك  ..والتعبري اجلميل ..لكين مل أجد إال األدب الصرف ..لقد حبثت يف هذا أيضا: قال

أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسائكُم هن لباس لَكُم وأَنتم لباس لَهن علم  :عند ذكر أحكام الصوم، فقال
 كُملَيع ابفَت كُمفُسونَ أَنانتخت متكُن كُمأَن كُلُـوا  اللَّهو لَكُم اللَّه با كَتوا مغتابو نوهراشفَالْآنَ ب كُمنفَا ععو

يوا الصمأَت رِ ثُمالْفَج نم دوالْأَس طيالْخ نم ضيطُ الْأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتوا حبراشو نوهراشبال تلِ وإِلَى اللَّي ام
لَّهـم  نتم عاكفُونَ في الْمساجِد تلْك حدود اللَّه فَـال تقْربوهـا كَـذَلك يبـين اللَّـه آياتـه للنـاسِ لَع       وأَ

  )١٨٧:البقرة(يتقُونَ
  .املباشرة ذااهو أو ، مقدمات املباشرةهو والرفث  ..فقد ذكرت هذه اآلية الرفث: قلت
ولـو   ..القرآن مل يفصل يف ذكر شيء من هذه املالعبات، كما نرى الكتاب املقدسولكن  ..أجل: قال

  .ألن هذه من اخلصوصيات اليت ال حتتاج تعليمات إهلية تبني كيفيتها ..كان األمر يتعلق بالزوجني
ملرأة لباسـا  يرفع من هذه املباشرة ليمألها باملعاين اإلنسانية الرفيعة، فيعترب االقرآن باإلضافة إىل هذا، فإن 
   ..واللباس ال يوحي إال بالستر والصيانة واألدب ..للرجل، والرجل لباس للمرأة

   ..ال كما رأينا يف الكتاب املقدس من احلديث عن العري
حبثت يف النصوص اليت تتحدث عن العري، فرأيتها ال تقل عن النصوص اليت تتحدث  ..لقد حبثت يف هذا

من حيثُ أَنك أَنفَقْت : لذَلك اسمعي أَيتها الزانِيةُ قَضاَء الرب (): ٣٥ / ١٦ :سفر حزقيال(ففي  ..عن األثداء
كاقشعل كشاحي فَوف يِكرع نع فْتكَشو الَكم..   يـعمجو ،بِهِم لَذَّذْتت ينالَّذ كاقشع يعمج دشا أَحا أَنه

ععورتك هلم لينظروا كل عورتـك  حمبيك م فأَكْشو ،ةياحكُلِّ ن نم كلَيع مهعمفَأَج هِمتضغأَب ينكُلِّ الَّذ.. 
نتـك  وأُسلِّمك َأليديهِم فَيهدمونَ قبتك ومرتفَعةَ نصبِك، ويرتعون عنك ثيابك ويستولُونَ علَـى جـواهرِ زِي  

تيعريانة وعارية و ككُونر(   
َألنَّ : ويقُولُ الـرب  ():١٦ :٣ :إشعيا( اهللا بكشف العورات ما جاء يف سفر  ومن النصوص اليت جتعل

 ـيي سف اتطِّرختم ،ونِهِنيبِع الَتزغتم ةبئرشاقٍ منبِأَع نيشمي ،اتطْرِسغتنَ مويهص اتنبرِه  لْجِـالَتجم ،ن
هِناميلِ أَقْدالَخبِخ . هِناتروي عرعيلَعِ، وبِالص بالر نهيبصيس(   

بل  ..بل إن النصوص املقدسة ال تكتفي بذكر العري املرتبط بالزانيات، بل تتعداهن، فتذكر عري األنبياء
  :تغرم بذكر هذا

وشرب من اخلمر فسكر وتعرى داخـل   .ون فالحا وغرس كرماوابتدأ نوح يك (:لقد ذكرت عن نوح
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  )٢٠ :٩تكوين ()خبائه 
ما كان  :ورجع داود ليبارك بيته فخرجت ميكال بنت شاول الستقبال داود وقالت (:داودوذكرت عن 

 :صموئيل الثاين () عني إماء عبيده كما يتكشف احد السفهاءأكرم ملك اسرائيل اليوم حيث تكشف اليوم يف أ
٢٠ :٦(  

اذهب وحلّ املسح عن . يف ذلك الوقت تكلم الرب عن يد اشعياء بن آموص قائال (:إشعياوذكرت عن 
فقال الرب كما مشى عبدي اشـعياء  .ففعل هكذا ومشى معرى وحافيا. حقويك واخلع حذاءك عن رجليك

    )٥_  ٣ :٢٠ :إشعيا()معرى وحافيا ثالث سنني آية واعجوبة على مصر وعلى كوش 
يضا امام صموئيل وانطرح عريانا ذلك النهار كلـه  أيضا ثيابه وتنبأ هو أفخلع هو  (:شاولوذكرت عن 

  ) ٢٤ :١٩ :صموئيل األول () وكل الليل
  )٨ :٢ :سفر ميخا()لهذَا أَنوح وأُولْوِلُ وأَمشي حافياً عرياناً  (:ميخاوذكرت عن 
ِء وخلَع ثيابه وأَخذَ منشفَةً واتزر بِها ثُم صب ماًء في مغسلٍ وابتـدأَ  قَام عنِ الْعشا (:املسيحوذكرت عن 

  )٥-٤: ١٣يوحنا ( ) يغِسلُ أَرجلَ التالَميذ ويمسحها بِالْمنشفَة الَّتي كَانَ متزِراً بِها
نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم وقَدموا  :ولهلقد ذكر القرآن عني العملية اجلنسية يف ق: قلت

نِنيمؤرِ الْمشبو القُوهم كُموا أَنلَماعو قُوا اللَّهاتو فُِسكُمأَنل)ويف قوله ..)٢٢٣:البقرة:   ـنم لَقَكُمي خالَّذ وه
نلَ معجو ةداحفْسٍ وا نوعد ا أَثْقَلَتفَلَم بِه تريفاً فَمفالً خمح لَتما حاهشغا تا فَلَمهإِلَي كُنسيا لهجوا زه اللَّه

رِيناكالش نم نكُونحاً لَنالا صنتيآت نا لَئمهبر)١٨٩:ألعراف (  
  .ح ملواجهتهم اولكنها ال تصل ..لقد قرأت هذه اآلية: قال

  .إا تتكلم عن هذه العملية بكل صراحة ..ملاذا؟: قلت
إا تعلمهم الغاية من العملية، وآداا، ومثل ذلك مـا ورد يف اعتـزال    ..ولكنها تتكلم عنها بأدب: قال
َء في الْمحيضِ وال تقْربوهن حتى ويسأَلونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذى فَاعتزِلُوا النسا :فقد جاء فيها، احلائض

  )٢٢٢:البقرة(متطَهرِينيطْهرنَ فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن من حيثُ أَمركُم اللَّه إِنَّ اللَّه يحب التوابِني ويحب الْ
 ..جلنسية حىت ال جياوز ا حدها املؤذيإن هذه اآلية كاليت قبلها تتحدث بأدب رفيع عن آداب العملية ا

  .إا تضع الضوابط اليت تقي هذه العملية من كل شذوذ
   ..قارن هذه النصوص اليت متتلئ باألدب مبا ورد يف كتابنا املقدس

وعشـقت معشـوقيهم الـذين حلمهـــم      (:يف سفر حزقيال هذه العبارة اململوءة بالبذاءة لقد ورد 
  ) ٢٠ :٢٣ :حزقيال() مين اخليـلكلحــم احلمري ومنيهم ك

  .وهي حتتاج إىل تغيري ترمجتها ..هذه عبارة ال تصلح ..أجل: قلت
  أتعلم ـ حضرة احلرب ـ أن هذه العبارة هي أصلح العبارات املهذبة؟: قال

  أمل تذكر يل أا عبارة ال تصلح يف الكتاب املقدس؟ ..كيف ذلك؟: قلت
واليت  ..ة األصلية اليت وردت يف الكتاب املقدس املكتوب باإلجنليزيةبالعبارمقارنة هي عبارة مهذبة : قال
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ولقد دفع بك  (:هكذا New Worldبطبعة فقد وردت هذه العبارة يف األصل اإلجنليزي ، منها ترجم إىل العربية
كمين  شبق العاهرات بائعات إيل أعضاء الذكورة لألجانب الشبيهة بأعضاء الذكور لدى احلمري اليت ترتل منياً

   )اخليول 
فلماذا ال نضع حدا ملثل هـذا   ..حنن نشعر بذلك مجيعا: شعرت ببعض الغثاء، فالحظ علي ذلك، فقال

تصور لو أن رجال أراد أن يريب أوالده، ففتح الكتاب املقدس على  ..إنه كالم يتناقض مع الذوق العام ..الكالم
  .هذا املوضع ماذا عساه يقرأ هلم

إن السلطات يف كثري من دول العامل حتظر طبع ونشر بعض الكتب لورود الكـالم   :سكت قليال، مث قال
وهو أقل فحشاً من مثل هذا الكالم املطبوع املنشور علـى صـفحات    ،الفاحش اخلارج عن الذوق العام فيها

  بل كيف جنعله مواعظ نعظ ا الناس؟ ..إبقاءه نرضىفكيف  ..الكتاب املقدس
ملقدس هلؤالء الذين مألت الشوارع نفوسهم شـهوات ونـزوات حيوانيـة    هل ترى أن نسلم الكتاب ا

  ليتخلصوا بالكتاب املقدس من تلك الرتوات؟
  شهوات بالغرائز احليوانية اآلمثة؟أال خناف على هؤالء أن جيعلوا من الكتاب املقدس كتابا ميد 

مهما  (:يتعجب، لقد قال، وحق له أن )قصة احلضارة(ول ديورانت يف لقد تعجب : سكت قليال، مث قال
ولسنا ندرى كيف غفل أو تغافل  ..يكن من أمر هذه الكتابات الغرامية فإن وجودها يف العهد القدمي سر خفي

   ) رجال الدين عما يف هذه األغاين من عواطف شهوانية وأجازوا وضعها يف الكتاب املقدس
 اد إال القليل من املؤمنني، ألنه ال يالئمهم كثرياًال يقرأ نشيد اإلنش (:مقدمة اآلباء اليسوعينيوهلذا جاء يف 

(   
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  ـ أدب الرذيلة ٢
فسنفكر يف السبيل الذي نعدل به  ..ما دام األمر يرتبط مبجموعة ألفاظ جترح احلياء العام ..ال بأس: قلت

ئر خاصة، وأن ذوق هذا العصر ذوق ناقد، ال يسلم كما سلمت سـا  ..كتابنا املقدس ليتناسب مع هذا الذوق
  .العصور

  .ليس هذا فقط، حضرة احلرب: قال
  أهناك شيء آخر؟: قلت
  .ليس األمر قاصرا على ألفاظ ميكن تبديلها، بل هو أخطر من ذلك: قال

  ما تقصد؟: قلت
كل الكتاب هو موحى به من اهللا، ونافع للتعلـيم والتـوبيخ، للتقـومي     (:)تيموثاوس(أمل يرد يف : قال

  ) ٣/١٦) ٢(تيموثاوس (  )والتأديب الذي يف الرب 
  أليس هو رسول األمم؟ ..أن يصدق صدق بولس فيما قال، وما كان له إال ..أجل: قلت
  ؟الكتاب املقدسفهل حتقق هذا يف : قال

ومل يـدفعين إىل   ..أنا مسيحي كما ذكرت لك ..ال أقصد ما فهمت: رأى يف وجهي بعض التغري، فقال
  .عصيب هلا، وتعصيب للكتاب املقدسالتكلم معك يف هذا إال حيب للمسيحية، وت

إنين مثل والد حيب ولده، وحيرص عليه، وحيرص على مسعته، فلذلك اعذرين إن كـان يف كالمـي أي   
  .إساءة

بـل إين   ..تكلم كما تشاء، ولن جتد مين إال اآلذان الصـاغية  ..يظهر عليك الصدق ..تكلم ..ال: قلت
  .أحاول خدمتك بقدر اإلمكان

باحلديث عن رذائل مارسها بنـو إسـرائيل   ـ بكل أسف ـ  أسفار الكتاب املقدس  امتألت لقد : قال
  .وغريهم، وحكت طويالً عن سكرهم وزناهم ووثنيتهم

  .مث ينثين ليصلحه ..يذكر الواقع كما هو ..إن الكتاب املقدس كتاب واقعي ..نعم: قلت
لكين ال أرى أنـه   ..حة متامافهو يذكر الواقع بصفة مفضو ..أما الشطر األول من كالمك فصحيح: قال

  .ينثين عليه ليصلحه
  كيف ذلك؟: قلت
كل هذه األمثلة يف  وقد حبثت ،املكشوفالواقعي هذا األدب كثرية من أمثلة  العهد القدمي ذكرلقد  : قال

قـد طبـق مـرة    ) ٢٠/١٧(ربنا أن حد الزنا املذكور يف سفر الالويني خيإذ مل  ..فلم أجدعن عقوبة للمجرم 
   .واحدة

هذا النص الذي يفيد إنكار سفر صموئيل عن عايل رئيس الكهنة وقاضي بين إسرائيل لقد ورد يف : قلت
وشاخ عايل جداً، ومسع بكل ما عمله بنوه جبميع إسرائيل، وبأم كانوا يضاجعون النسـاء   (:مثل هذه الرذائل

ألين أمسع بأموركم اخلبيثـة مـن    ؟مورملاذا تعملون مثل هذه األ :فقال هلم. اتمعات يف باب خيمة االجتماع
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  ) ٢٤ - ٢/٢٢) ٢(صموئيل (  )مجيع هذا الشعب، ال يا بين ألنه ليس حسناً اخلرب الذي أمسع 
  ما الذي يضحكك؟: التفت إليه، فرأيته يبتسم، فقلت

 ..أهذا كل ما استطاع قوله هلـم  ..بل هذا القاضي الذي هو رئيس الكهنة ..يضحكين هذا الرجل: قال
  ؟ !هذا كل ما صنعه مع أولئك الذين يزنون يف خيمة االجتماعأ، هو رجل الدين وهو القاضي يف نفس الوقتو

إن كثريا من نصوص الكتاب املقدس ال تكتفي بعـدم   ..ليت األمر كان قاصرا على هذا: صمت، فقال
  .النهي عن الرذيلة، بل هي تكاد حتث عليها

  ماذا تقول؟: قلت
فهي خطرية جدا على مراهقينا وعلى كتابنا  ..النصوص اليت أقترح التصرف فيها سأقرأ عليك بعض: قال

  .املقدس
ياابن آدم، كَانت هناك امرأَتـان،  (: وأَوحى إِلَي الرب بِكَلمته قَائالً (:..امسع: فتح الكتاب املقدس، وقال
اهبي صا فتنز ،ةداحا أُمٍّ وتناابهِمتذْربِ عائربِثَ بِتعا، ومهيثُد تبوعثُ ديح رصي ما فولَةُ . مى أُهرالْكُب ماس

وزنـت  . يبةُرشليم هي أُهولواسم أُختها أُهوليبةُ، وكَانتا لي وأَنجبتا أَبناَء وبنات، أَما السامرةُ فَهِي أُهولَةُ، وأُو
. الْالَّبِِسني في اَألرديةَ اُألرجوانِية من والَة وقَادة. أُهولَةُ مع أَنها كَانت لي، وعشقَت محبيها اَألشورِيني اَألبطَالَ

ة أَبناِء أَشور زِناها، وتنجست بِكُلِّ من عشقَتهم وبِكُلِّ فَأَغْدقَت علَى نخب. وكُلُّهم شبانُ شهوة، وفُرسانُ خيلٍ
هِمامنذْ. أَصبِ عائرثُوا بِتبعا، وهاثَتدذُ حنا موهعاجض مهَألن رصامِ مذُ أَينا ماهزِن نلَّ عختت لَموا  وـكَبسا وهتر

وها شهلَيعبِهِم تعلأُو ينالَّذ وراِء أَشنا أَبهاقشع ديا لهتلَّمس كذَلل ،هِمـا   . اتاَءهنوا أَبـرأَسا، وهترووا عحفَفَض
أُختها أُهوليبةَ شهِدت هذَا، فَإِنها  ومع أَنَّ.وبناتها، وذَبحوها بِالسيف، فَصارت عبرةً للنساِء ونفَّذُوا فيها قَضاًء

 يندترالْم ةقَادو الَةو نم وراَء أَشنأَب قَتشا، إِذْ عاهزِنا وهقشي عا فهنم أَكْثَر غَلَتلٍ أَويانَ خساسِ، فُراللِّب رأَفْخ
ةوهانُ شبش مهيعمجو .تأَيالطَّرِيقِ فَر ي ذَاتا فماهلْتا كلَكَتسو ،تسجنت ا قَدهي . أَنف قَتفَوةَ تيبولأَنَّ أُه رغَي

زحتم ،ةرغبِالْم طائلَى الْحع ةومسرالْم نيانِيالِ الْكَلْدرِ رِجوإِلَى ص تظَرن نيا، إِذْ حاهـ زِن نبِم نيلَـى  مع قاط
َألبناِء الْكَلْـدانِيني   خصورِهم، وعمائمهم مسدولَةٌ علَى رؤوسهِم، وكُلُّهم بدوا كَرؤساِء مركَبات مماثلني تماماً

فَأَقْبلَ إِلَيها أَبناُء بابِلَ وعاشروها في . الْكَلْدانِيني في بابِلَ أَرضِ ميالَدهم، عشقَتهم وبعثَت إِلَيهِم رسالً إِلَى أَرضِ
ماها بِزِنوهسجنو بعِ الْحجضم .مهتكَرِه بِهِم تسجنأَنْ ت دعبو .   ـتاهبتـةً، والَنِيا عاهلَى زِنع تاظَبإِذْ وو

هتا، كَرِهيِهرضِ عرابِعهتأُخ تا كَرِهي . ا كَمف تنثُ زيا حهاثَتدح امةً أَيرا، ذَاكهشفُح نم تأَكْثَر كذَل عمو
رصارِ ميلِ. ديالْخ نِيكَم مهنِيمريِ ومةِ  الْحروكَع مهتروع ينالَّذ ،اكنا ههاقشبِع تعلفَأُو .تـورِ   وإِلَـى فُج قْت

  )٢١- ١ :٢٣ :حزقيال( )حداثَتك حني كَانَ الْمصرِيونَ يداعبونَ ترائب عذْرتك طَمعاً في نهد صباك 
ما فائدة مجيع هذه التفاصيل اليت ليس هلا من أثر إال ييج الشهوات واحلث علـى  : أغلق الكتاب، وقال

  ؟ !الرذيلة
  .قصري ليس يف الكتاب املقدسإن الت: قلت
  فيم إذن؟: قال
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لو أم شرحوا للناس املعاين الرمزيـة العميقـة الـيت     ..يف تفسري رجال الكنيسة للكتاب املقدس: قلت
  .تتضمنها هذه النصوص لذهب عنهم كل ذلك الوهم الذي ساقته إليهم غرائزهم

الكنيسـة  بل إن  ..لكنيسةرمزا لالدعارة علوا لقد ج ..ولكنهم مل يزيدوا الطني إال بلة ..لقد فعلوا: قال
   ..ال يف عاهرةإفلن تتجسد عندهم لو جتسدت، 

  .املسيحلسفر راعوث جدة من تفسري رؤساء ديننا  ..سأذكر لك مثاال على ذلك
   ..ساقرأ عليك النص أوال لتتذكره

بوعز كما جاء يف السفر راعوث هي تلك األرملة اليت نصحتها كنتها بإغراء : فتح الكتاب املقدس، وقال
فَاغْتِسلي وتطَيبِي وارتدي أَجملَ ثيابِك واذْهبِي إِلَى الْبيدرِ، والَ تـدعي   (:امسع مبا نصحتها ..الذي حيمل امسها

ايِنِي موضع اضطجاعه، ثُم ادخلي وعندما يضطَجِع ع. الرجلَ يكْتشف وجودك حتى يفْرغَ من اَألكْلِ والشربِ
نيلفْعا تمع كعطْلي وهو ،اكني هقُدارو هيمقَد دنطَاَء عي الْغفَعارو هإِلَي( اهتابفَأَج :) نيقُـولا تلُ كُلَّ مأَفْعس ( )

  )  ٥-٣:٣راعوت 
بعد أَنْ أَكَلَ بوعز وشرِب وطَابت نفْسه ومضى ليرقُـد عنـد   فَ (:امسع ..وذهبت راعوث ليباركها بوعز

تامنو هيمقَد دنطَاَء عالْغ تفَعروثُ واعر لَّلَتسريِ، تعالش ةكُوم نم يالْقَص فالطَّر  قَلَّبلِ تاللَّي فصتنم دنعو
وي نلُ فجاَءالرسفَت ،هيمقَد دنةً عداقأَةً ررام جِدي إِذَا بِهو لَهوح فَتالْتقَظَ ويتاس طَرِباً، ثُمضم ه؟(: لَمتأَن نم( 

تابفَأَج :)يلوو قَرِيب كَألن كتلَى أَمع بِكثَو بدطْ هسفَاب ،كتوثُ أَماعا ري (: الَفَقَ )أَنتابِني بالر ارِكْكبيل
لَى الشي عافَتهتت لَم تابِقاً، فَأَنس هترا أَظْهمم ظَمأَع واآلنَ ه انسإِح نم هترا أَظْهَألنَّ م  وا أَواَء كَـانفُقَر ،انب

  ) ١٠-٧:٣راعوت ( ) أَغْنِياَء
   ..ل ديننا له، فسأسوق لك بعضهأما تفسري رجا ..هذا هو النص

سفر راعوث هو السفر الوحيد الذى مسى بإسم امرأة أممية ىف الكتاب املقدس نظرا  (:يقول أحد مفسرينا
 ،ًللرتبة الفائقة الىت بلغت إليها راعوث، الىت صارت أماً للمسيح األمر الذى كانت املؤمناتً  مجيعا يشتهني إياه

لقد جرى دمها وهى أمميـة ىف   ،عروس املسيح القادمة منً موآب إىل بيت حلم كما حسبت رمزا لكنيسة األمم
   ) عروق خملص العامل

ونعمى ) كنيسة اليهود(لتصقت بنعمى افراعوث تشري لكنيسة األمم الىت  -:ورمزيا (:هذا املفسرمث يقول 
اعوث أتت إىل حقل بـوعز  ور ،بة باجلسد مع بوعز أى أن املسيح جاء باجلسد من كنيسة اليهوداكانت ذاً قر

كمـا  لتلتقط سنابل هذا يشري للكنيسة الىت جاءت ىف أواخر األزمنة جتمع ما قد سبق وتعب فيه األباء واآلنبياء 
والحظ أا جاءت إىل بيت حلم أى بيت اخلبز لتصري راعوث هى أيضـا ليسـت   ، ) ٣٨،٣٧ ٤ :حنايو( يف 

عروس املسيحً ً جبار البأس الذى بعز وقوة يسند نفوس عروسته وحنن الكنيسة  ..ذات قرابة لبوعز بل عروسا له
الحظ أن راعوث تركت تدبري األمر كله هللا  ..وراء من أجد نعمة ىف عينيه .اخلائرة ويرفعها فوق الضيق واألمل

   )واهللا دبر عجبا 
ضـم   إىلمـز  ن عالقة راعوث ببوعز عالقة ترإ :ن يقولأيريد إنه  ..إن هذا املفسر يقول كالما خطريا
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   ..شرعية رمزا للكنيسةالوبذلك تكون تلك العالقة غري  ،األمميني ايل الكنيسة
أي تدبري هذا ـ حضرة   ..ما حدث يف تلك الليلة تدبري رباين مباركإن : واألخطر من ذلك كله أن يقال
كران علي سرير مع رجل س، مث اجتمعت أرملة شابة تزينت وتعطرت ..؟احلرب ـ ومن دبر هذا التدبري العجيب 

  أهذا هو التدبري؟ ..عني الناسأحتت ثوب واحد يف مكان بعيد عن  ،واحد
كل ما تقولني افعـل  .واآلن يا بنيت ال ختايف (:)امرأة فاضلة (سمي هذه العاهرة ت، وبعد كل هذا الفحش

  )  ٣:١١راعوث (  ) الن مجيع ابواب شعيب تعلم انك امرأة فاضلة.لك
هي راحـاب  و ..يرتبط هو اآلخر جبدة من جدات املسيح ..ذكر لك مثال آخرسأ: سكت قليال، مث قال

  .املذكورة يف سفر يشوع
اذهبـا انظـرا    :فأرسل يشوع بن نون من شطّيم رجلني جاسوسني سرا قائال (:لقد ورد يف هذا السفر

  ) ٢:١يشوع (  ) فذهبا ودخال بيت امرأة زانية امسها راحاب واضطجعا هناك رحياأرض واأل
لذلك نـزل اجلاسوسـني   ) فندق(امرأة زانية امسها راحاب كانت صاحبة خان  (:أحد رجال ديننايقول 

وكلمة صاحبة خان وكلمة زانية تقريبا مها نفس الكلمة، فقدميا كانت صاحبة اخلان ليست بعيدة عن  ،عندها
ما فسلمون زوجها هو وعمو ١)٥/١:مىت(ولعل سلمون زوجها كان أحد اجلاسوسني  ،ًالشبهات يف نظر الناس
   )وهو أبو بوعز زوج راعوث  ،شخص من سبط يهوذا

وراحـاب   (:لقد قال بعضهم ..مع راحاب والكنيسة كذلك فعلل اراعوث رمزاعترب رجال ديننا وكما 
    )بل صارت أما للمسيح  ،هذه بإمياا صارت رمزاً لدخول األمم لإلميان

ثـنني رمـز   اوهم  ،ن يرمزان لتالميذ املسيحافاجلاسوس ،وإن كان يشوع يرمز للمسيح (:ويضيف قائال
   )إلرسال املسيح رسله لليهود واألمم 

زوجـة  هـي  و ..يرتبط هو اآلخر جبدة من جدات املسيح ..سأذكر لك مثال آخر: سكت قليال، مث قال
   ..امسع ..قصتها يف سفر صموئيل الثاينأوريا اليت وردت 

ان يف وقت املساء، أن داود قام عن سريره، ومتشى على سطح بيت وك (:فتح الكتاب املقدس، وراح يقرأ
فأرسل داود، وسأل عن املـرأة،  . وكانت املرأةُ مجيلةَ املنظر جداً. امللك، فرأى من على السطح امرأةً تستحم

أليست هذه بثشبع بنت أليعام، امرأة أوريا احلثي؟ فأرسل داود رسالً، وأخذها، فـدخلت إليـه،   : فقال واحد
 )إين حبلـى : وحبِلت املـرأة، فأرسـلت وأخـربت داود، وقالـت    . مث رجعت إىل بيتها. .فاضطجع معها

  )٥-٢:١١صموئيل٢(
إم يزيدون  ..وأنا مل أسقها لك إال ألسوق لك معها ما يقول رجالنا املباركون ..أنت تعرف اية القصة

هى رأت ، قصدت هذا أن جتذب أنظار امللك ن بثشبعإ (:لقد شرح بعضهم هذا النص، فراح يقول ..الطني بلة

                                                
وبـوعز  .وسلمون ولد بوعز من راحاب، وعز وأمه الزانية يف سلسلة نسب يسوعاإلجنيلي ميت ذكر بأن لينبهنا يشري ذا )١(

و  ٥الفقرات  ١ميت . ( وداود امللك ولد سليمان من اليت ألوريا.وعوبيد ولد يسى ويسى ولد داود امللك.ولد عوبيد من راعوث
٦ (  
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    ) أنه فخر هلا أن تكون زوجة امللك فهى تعلم أن سـطوح امللك يكشفها
إن هذا احلدث الذي ورد يف صمويل كـان يف   ..أترى داود يف الكتاب املقدس كيف صار رمزا للرذيلة

  الوقت الذي كان جيشه حيارب فيه؟
مث ينسى أوريا ليمجد داود، ويتشـرف   ..سه كان عرضه ينتهكويف الوقت الذي كان أوريا يضحي بنف

  أليس يف هذا متجيدا للرذيلة؟ ..للمسيحأبا بأن يكون 
لقد  ..ليست جدات املسيح فقط هن الفاضالت الاليت مارسن هذه املهنة اخلسيسة: سكت قليال، مث قال

سـأقص عليـك قصـص     ..لةليكن رمزا للفضـي  ..جمدهن، وخلدهن ..ذكر الكتاب املقدس نساء أخريات
  .لترى هل ميكن أن تكون مثل هذه النصوص وسيلة للتربية أم قنطرة للغواية ..بعضهن

ال شـك أنـك    ..ليحكى قصـتها  ،و بامسها ،فرد هلاأبامرأة خلدها العهد القدمي ىف سفر كامل سأبدا 
قصـتها ىف قـراءم لكتبـهم     حينياملسيتلك املرأة اليهودية الىت يردد ماليني اليهود و ..يهوديتإا  ..تعرفها
  .، لينطبع يف نفوسهم ما ما رسته من سلوكويتعبدون بتلك القراءة ..املقدسة

رملة أوكانت يهوديت قد بقيت  (:السفر قائالهذا يصفها  ..ولنبدأ بأول قصتها من السفر املسمى بامسها
وكانت تقيم فيها مع جواريهـا   ،سريةعلى بيتها غرفة أت هلا يف أوكانت قد هي ..شهرأمنذ ثالث سنني وستة 

عيـاد  أيام حياا ما خال السبوت ورؤوس الشهور وأوكان على حقويها مسح وكانت تصوم مجيع  ..وتغلقها
حد يقـول عليهـا   أجل اا كانت تتقي الرب جدا ومل يكن أوكانت هلا شهرة بني مجيع الناس من  ..سرائيلإ

مالكا مملوءة باصـورة  أترك هلا بعلها ثروة واسعة وحشما كثريين و وكانت مجيلة املنظر جدا وقد ..كلمة سوء
  )٧- ٤:يهوديت() البقر وقطعان الغنم

ال شك أن هذه أوصاف طيبة، لو اكتفى الكتاب املقدس ا لكفت، ولكانت هذه املرأة منوذجا صـاحلا  
  .ألي امرأة مؤمنة

فلن حتظـى  ، ملرأة ذا النوع من السلوكولو اكتفت هذه ا ..ولكن الكتاب املقدس مل يذكرها ألجل هذا
  .بذكر امسها يف الكتاب املقدس، فكيف بأن يكون هلا سفر بامسها

إن ما دفع الكتبة ليخصوا سفرا بامسها هو ما نص عليه الكتاب املقدس من متجيد لسلوك سلكته، وكأنه 
  .يدعو بذلك إىل سلوكه

فغضبت و قررت التدخل  ..شورينيىل األإ مدينتهىف ظروف قرر فيها اليهود تسليم ملقد ظهرت يهوديت 
ودعت وصيفتها و نزلـت اىل   (:فلنسمع ملا يقول الكتاب املقدس ..بقومها حملاولة منع هذه اهلزمية من احللول

طياب نفيسة وفرقت شـعرها  أواستحمت و ادهنت ب ..رماهلاإلقت عنها املسح و نزعت عنها ثياب أبيتها و 
 ،ولبست الدماجل والسواسن والقرطة واخلوامت ،لبست ثياب فرحها واحتذت حبذاءسها وأوجعلت تاجا على ر
بل عن فضيلة ولذلك  ،ن تزينها هذا مل يكن عن شهوةأجل أيضا اء من أوزادها الرب  ..وتزينت بكل زينتها

ت ودقيقـا  ناء زيإومحلت وصيفتها زق مخر و ..زاد الرب يف مجاهلا حىت ظهرت يف عيون اجلميع ببهاء ال ميثل
وهـا  أفلمـا ر ، فلما بلغتا باب املدينة وجدتا عزيا وشيوخ املدينة منتظرين، وتينا يابسا وخبزا وجبنا وانطلقت
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بائنا مينحك نعمة آله إلوها عن شيء بل تركوها جتوز قائلني أم مل يسأغري ، اندهشوا وتعجبوا جدا من مجاهلا
 يم ويكون امسك حمصى يف عداد القديسـني و االبـرار  ورشلأويؤيد كل مشورة قلبك بقوته حىت تفتخر بك 

  ) ٨- ٢:يهوديت()
أال ترى هؤالء الشيوخ األجالء كيف يرون هذه املرأة الصاحلة اجلميلة تذهب إىل عدوهم الذي لن يقصر 

أين الغـرية   ..يف انتهاك عرضها، ومع ذلك يدعون هلا، وال مينعوا، بل إن يف كالمهم هذا تشجيعا ظاهرا هلا
إن الكتاب املقدس ذا ال يكتفي بتزيني الرذيلة، بل يوفر البيئة الصاحلة لتقبلـها   ..؟الرجولة يف نفوس هؤالءو

  .وتشجيعها
امسع ما يقول  ..بل هو مغرم بتفاصيل الرذيلة حىت متتلئ العني مبشاهدا ..ال يكتفي السفر ذه التفاصيل

ن تدخلي علـى سـيدي و   أيتها الفتاة الصاحلة أحتتشمي ال  :فدخل حينئذ بوغا على يهوديت وقال (:السفر
كـل مـا   ، خالف سيديأنا حىت أجابته يهوديت من أف ..كلي معه وتشريب مخرا بفرحأمام وجهه و تأتكرمي 

مث قامت و تزينت  ..يام حيايتأصنعه وكل ما يرضى به فهو عندي حسن جدا كل أنا أحسن وجاد يف عينيه ف
اشـريب   :ليفاناأوقال هلا ، نه كان قد اشتدت شهوتهليفانا ألأفاضطرب قلب ، امهمأمبالبسها و دخلت فوقفت 

 ا قد عظمتأجل أاشرب يا سيدي من  :فقالت يهوديت، مامي حبظوةأنك قد ظفرت إن واتكئي بفرح فاآل
، اته هلا جاريتـه أكلت و شربت حبضرته مما كانت قد هيأخذت و أمث ، يام حيايتأكثر من مجيع أنفسي اليوم 

  )٢٠-١٢: يهوديت( كثر مما شرب يف مجيع حياتهأليفانا بازائها وشرب من اخلمر شيئا كثريا جدا أففرح 
لتستعملها بعد ذلك يف كل مـا   ..وسيلة اإلغواء ..وهكذا يستمر هذه السفر يف إعطاء املرأة هذه الوسيلة

  .تريد حتقيقه
أن يكون هلا سفر هـي  ى جنحت ىف خرأتوجد  ..ليست يهوديت وحدها من جمدت ألجل هذا السلوك

من سـلوك  عدائه مستفيدة أتلك املرأة الىت جنحت ىف انقاذ شعب اهللا املختار من  ..استريإا  ..األخرى بامسها
  .يهوديت

لقد حبثت يف آثار هذه الكلمات يف تاريخ الكنيسة القـدمي واحلـديث فوجـدت    : سكت قليال، مث قال
   ..العجب العجاب

ـ . .تصـاب غربعة من كل مئة من القساوسة متهم باالأن أيف أمريكا در مطلعة لقد علمت من مصا ن إف
حاالت االغتصاب اليت مل يكشـف  إليها وأضفت  ..عن تراضتتم تلك احلاالت اليت إىل هذه النسبة أضفت 

  ، فماذا ستجد حضرة احلرب؟عنها
ن عدد املتهمني وصل ايل أريكية ذكرت جملة أخبار الكنيسة االلكترونية مستندة ايل أحباث هيئات أملقد 
مليـون   ٥٧٣وبلغت قيمة التعويضات اليت دفعتها الكنيسـة   ٦٦٧ ١٠بينما عدد الضحايا يصل ايل  ٤٣٩٢
   .١دوالر

ئة مـن إمجـايل   بامل ٤قسيسا اموا باإلساءة اجلنسية أي حوايل  ٤٤٤٠وأكدت أبرشية أمريكية أن حنو 
                                                

(١)http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/٠٤٠١١١٨.htm 



 ٣٦٨

  .١ القساوسة الذين ينتمون هلذه األبرشية
والعجيب يف كل هذا أن الكنيسة تنتهج أسلوب الكتاب املقدس يف التوقي من الرذيلة، أو يف العقوبـة   
  .عليها

 ٢) ..(عندما امت فتاة نصرانية القمص وهلذا  ..سوى نقل القس من كنيسة ايل أخري يئاال تفعل شإا 
ثرت الشكاوى من النساء املسيحيات ضـده  كإىل أن  يئابأنه اعتدي عليها حبجة مباركتها مل تفعل الكنيسة ش

ومن  ،)أبوهم(ويطلب منهن االستجابة له حبجة أنه  ،بأنه كان جيربهن على التعري ويداعب أعضاءهن احلساسة
  .٣واجبهن طاعته

مدينة من جديد إىل ينقل ف ،عيد الكرة هناكيل استراليمع هذا الرجل هي نقله إىل أوكل ما فعلته الكنيسة 
  . اجنلترايف )برايتون(

الذي ال يدل إال على تشـجيع  التغاضي واألخطر من ذلك أن الكثري من رجال الدين ميارسون أسلوب 
  .اجلناة على حساب الضحايا

عليه جنسيا عمه  ىن اعتدأنه عندما طلب املساعدة الروحية من أسقف سيدين بعد أحد الضحايا يذكر أ
  )؟ !كم تأخذ وتسكت (:سقف سيدينأالقس كان رد 

أن اضـطر إىل ذلـك   نه عرض أموال علي ضحايا االعتداء اجلنسـي بعـد   أاألسقف هذا وقد اعترف 
  .ن ووجه باملستندات اليت تدينهأعد بترف إال عمل يبل  ..اضطرارا

  .الدين ميثله اخلاصة ال العامة ..أنت حتدثين عن عامة تلبسوا بلباس رجال الدين: قلت
  أي خاصة تقصد؟: قال

اجلمـال،  اليت كانت باهرة ) جيلبا فارنيس(اختذ له عشيقة امسها الذي إسكندر السادس البابا هل تقصد 
  ؟ !واحتفظ ا بعد ارتقائه كرسي البابويةـ اقتداءا مبا فعله داود ـ صغرية السن، اغتصبها من خطيبها 

كارديناالً بأنه سبعة عشر وأسقفا أربعني كان خليعاً ماجناً اتهِم من قبل الذي البابا يوحنا الثاين أم تقصد 
، مث مل يتجاوز عشر سنواتلغالم ) طودى(قلَّد مطرانية ـ فوق ذلك ـ  وأنه   ..عدة نساءوقع يف الفاحشة مع 

  ؟ !وكان القاتل له زوجها، وهو متلبس جبرمية الزنا مع امرأة ،قُتلَ
  ؟ !املال مع عشيقتهكان جيول فيينا وليون جلمع الذي البابا اكليمنضوس اخلامس عشر أم تقصد 
وأنه كـان  ، وأنه باع الوظائف الكنسية، مسم سلفهالذي ام بأنه البابا يوحنا الثالث والعشرين أم تقصد 

  ؟!لوطياً اكافر
                                                

(١)http://news٨.thdo.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_٣٤٩٢٠٠٠/٣٤٩٢٤٧٦
.stm 
نتعمد يف هذه السلسلة عدم ذكر أمساء املعاصرين حترزا من اإلساءة إىل أصحاا، ولوال أن املقام يتطللب ذكر مثل هـذه  ) ٢(

ائهم من باب التوثيق العلمي من جهة، والشتهار فال نرى بأسا بذكر أمس.. أما غريهم من القدامى .. األمور ملا جترأنا على ذكرها 
  .ذلك عنهم من جهة أخرى

  هـ٨/١٢/١٤٢٥جريدة الوفاق )٣(
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  ؟ !كان متهماً بالرشوة والفسادالذي البابا اينوسنت الرابع أم تقصد 
م يف كشفه عن منابع الفسـاد يف  الراهب جرووال شك أنك قرأت ما قاله  ..أنت تعرف هؤالء وغريهم

ولقد احنطـت   ..ونعيمهم، كان يزرى بترف األغنياء واألمراء، إن عيش القسوس (:لقد قال ..املسيحية مراكز
وحب املال، وعدوا أطوارهم حىت كانوا يبيعـون  ، أخالق الباباوات احنطاطاً عظيماً، واستحوذ عليهم اجلشع

ومينحون شـهادات   ،ويؤجرون اجلنة بالصكوك، ويأذنون بنقض القواننياملناصب والوظائف يف املزاد العلين، 
   ) ن عن التعامل بالربا والرشوةوالنجاة وإجازة حل احملرمات واحملظورات، وال يتورع

   ..بلغ من تبذيرهم للمال أن البابا اينوسنت الثامن اضطر إىل أن يرهن تاج البابويةواملؤرخون يذكرون أنه 
  . باإلضافة إىل دخله وإيراد خليفته املنتظر، ا ليو العاشر أنه أنفق ما ترك سلفه من ثروةعن البابون ويذكر

يفرضون اإلتاوات على الناس، ويستخدمون أبشع الوسـائل يف  بل راحوا  ..ومل يكتفوا بكل هذا الفساد
  .استيفائها من األغنياء والفقراء على السواء

بل كانوا  ..يا اللوايت يستخدمن أعراضهن للحصول على املعيشةاإلتاوات من البغابل كانوا يستوفون هذه 
  .يشجعون على البغاء العلين بإعطاء التراخيص واإلجازات ملن يريد من العاهرات ممارسة البغاء

فوجد أن عددهن يتجاوز ستة عشرة  ،قد أحصى عدد من حصلن على التراخيص يف عهد أحد الباباواتل
  . وحدهاألف امرأة يف مدينة روما 

   ..وليت األمر اقتصر على هذا
 ..لقد أصبحن سيئات السمعة بسبب هذه األخبار السيئة ..لقد زج بالراهبات املسكينات يف أتون الرذيلة

، ١ف الفاتيكان بصحة تقارير صحفية حتدثت عن انتهاكات أخالقيـة يف صـفوف الكنيسـة   ااعترب أمل تسمع
وا راهبات على ممارسة اجلنس معهم، وتعرضت بعض الراهبـات  إن قساوسة ورجال دين كبارا أرغم :وقالت

  .    وأجربت أخريات على اإلجهاض ،لالغتصاب
إن القضية حمدودة ومتعلقة مبنطقة جغرافية حمددة، لكنه مل يشر إىل هذه املنطقة  :وقال الفاتيكان يف بيان له

بلدا من بينـها الواليـات املتحـدة     ٢٣اجلغرافية، وكانت التقارير أكدت أن هذه االنتهاكات موجودة يف 
  .األمريكية والربازيل والفلبني واهلند وإيرلندا وإيطاليا نفسها

وأكد البيان أن الكرسي البابوي يتعامل مع القضية بالتعاون مع األساقفة، واملؤسسات الدينية الكاثولكية 
  .األخرى ملعاجلة املوضوع

أمسته مفاسد املبشرين لكنها يف الوقت نفسه دعت إىل تذكر أن وأدانت وكالة األنباء التبشريية ميسنا ما 
لكن املتحدث الرمسي باسم املؤمتر األمريكي لألساقفة الكاثوليك  ..هؤالء القساوسة ورجال الدين يظلون بشرا

   ) إن أقل ما ميكن قوله عن هذا التقرير هو أنه مروع ومزعج (:قال
 ..إن بعض الراهبات أجربن على أخذ حبوب منع احلمـل  :يطاليةوقال تقرير نقلته صحيفة ال ريببليكا اإل

                                                
: السـاعة ) توقيـت النشـر  (م، ٢١/٣/٢٠٠١هـ املوافق ٢٦/١٢/١٤٢١األربعاء ، أسوشيتد برس -رويترز : املصدر)١(

  )غرينيتش(٢:٣٨،)مكة املكرمة(٥:٣٨
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تعرف الراهبات على أن (وأشار إىل أن معظم حاالت االعتداء اجلنسي على الراهبات حدثت يف أفريقيا حيث 
  .املنتشر يف القارة السمراء) آمنات من اإلصابة بفريوس اإليدز

رير الكاثوليكي القومي األسبوعي يف مدينة كانساس يف وكانت االامات قد ظهرت للمرة األوىل يف التق
وهي وكالة إيطالية دينية صغرية مما أدى إىل وصوله ألجهـزة اإلعـالم   ، ونقلته وكالة أنباء أديستا ،آذار ١٦

  .العامة
وقد أعدت التقرير الذي حتدث عن حاالت حمددة باألمساء وحاالت تورط أصحاا راهبة وطبيبة تـدعى  

نوهو، وقدمت الراهبة تقريرها إىل رئيس جممع الفاتيكان لألوامر الدينية الكاردينال مارتيرت سـومالو  ماورا أودو
  . ١٩٩٥يف شباط عام 

وقد أمر الكاردينال آنذاك بإنشاء فريق عمل من امع لدراسة املشكلة مع أودونوهو واليت كانت تعمـل  
  .عة لطائفة الروم الكاثوليك تتخذ من لندن مقرا هلاوهي منظمة دينية تاب) كافود(منسقة اإليدز يف منظمة 

إنه يف إحدى احلاالت أجرب قسيس راهبة على  :وأشارت أودونوهو إىل أدلة واضحة على ااماا، وقالت
  .اإلجهاض مما أدى إىل موا، مث قام بنفسه بعمل قداس هلا

وامر القساوسة ذا الشأن، وأكدت أن إن الراهبات ال يستطعن هناك رفض أ :وبشأن أفريقيا قال تقريرها
، )مارسوه مع العـاهرات (عددا من القساوسة هناك مارسوا اجلنس مع الراهبات خوفا من إصابتهم باإليدز إذا 

حالة محـل   ٢٠وترغم الراهبات على تناول حبوب ملنع احلمل، لكنها قالت إن مؤسسة دينية اكتشفت وجود 
  .هناك دفعة واحدة بني راهباا العامالت

راهبة  ٢٩وأشار التقرير إىل أن األسقف احمللي إلحدى املناطق طرد رئيسة دير عندما اشتكت له من أن 
  .من راهبات الدير حباىل بعد أن أرغمن على ممارسة اجلنس مع القساوسة

   ..وهذه مسعتهم كما تنشرها وسائل اإلعالم ..هؤالء هم خصوص املسيحيني
يعج بقصـص زنـا   ب املقدس الذي نتعلم منه اخلصوصية، والقديسية والكتا ..عن أي خصوص تتحدث

  :األنبياء وفجورهم وعبادم األوثان
وحدث ملا قرب ان يدخل  (:)١٦-١١: ١٢تكوين (كما ورد يف عرضه يبيع نيب اهللا إبراهيم ألست ترى 

ملصريون ام يقولون هـذه  فيكون اذا رآك ا مصر انه قال لساراي امرأته اين قد علمت انك امرأة حسنة املنظر
فحدث ملا دخل  ليكون يل خري بسببك وحتيا نفسي من اجلك. قويل انك اخيت. فيقتلونين ويستبقونك. امرأته

فأخـذت  . ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون. ابرام اىل مصر ان املصريني رأوا املرأة اا حسنة جدا
فضرب . وصار له غنم وبقر ومحري وعبيد واماء وأتن ومجال. بسببها فصنع اىل ابرام خريا. املرأة اىل بيت فرعون

. فدعا فرعون ابرام وقال ما هذا الذي صنعت يب. الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة ابرام
خـذها  . واآلن هوذا امرأتـك . ملاذا قلت هي اخيت حىت اخذا يل لتكون زوجيت.  ملاذا مل ختربين اا امرأتك
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  ؟   !١) فاوصى عليه فرعون رجاال فشيعوه وامرأته وكل ما كان له. واذهب
لقد ورد فيه هذا النص الطويل الذي يفـوح بـألوان    ..سليمانألست ترى اجلرائم الكثرية اليت وقع فيها 

نات وكان سليمان امللك قد أحب نساء كثرية غريبة، وابنة فرعون، ونساء من بنات املوابيني، ومن ب (:اجلرائم
من الشعوب الذين قـال الـرب لـبين     عمون، ومن بنات أدوم، ومن بنات الصيدانيني، ومن بنات احليثانيني

إسرائيل ال تدخلوا إليهم، وال يدخلوا إليكم لئال مييلوا قلوبكم إىل آهلتكم، وهؤالء التصق م سليمان حبـب  
فلما كان عند كرب سـليمان أغـوت    قلبهوصار له سبعمائة امرأة حرة، وثلثمائة سرية، وأغوت نساءه  شديد

وتبع سليمان عستروت إلـه الصـيدانيني    نساءه إىل آهلة أخر، ومل يكن قلبه سليماً للّه ربه مثل قلب داود أبيه
مث نصـب   وارتكب سليمان القبح أمام الرب ومل يتم أن يتبع الرب مثـل داود أبيـه   وملكوم صنم بين عمون

وكذلك صنع جلميع   اجلبل الذي قدام أورشليم، ومللكوم وثن بين عمونسليمان نصبة لكاموش صنم مواب يف
فغضب الرب على سليمان حيث مال قلبه عن الرب إله إسـرائيل   نسائه الغرباء، وهن يبخرن، ويذحبن آلهلتهن

 فقـال الـرب   واه عن هذا الكالم أن ال يتبع آهلة الغرباء، ومل حيفظ ما أمره به الـرب  الذي ظهر له مرتني
إنك فعلت هذا الفعل، ومل حتفظ عهدي ووصاياي اليت أمرتك ن، أشق شقاً ملكك، وأصـريه إىل  : لسليمان

  )١١- ١/ ١١:سفر امللوك األول(عبدك
لكنـا يف   ..فأنتم يف جمتمعات قد ال تم كثريا مبثل هذه األمور ..رمبا أنتم يف أملانيا ال تتعرضون ألي نقد

إن القبيلة مجيعا تعرض نفسها للخطر من أجـل محايـة    ..ا أهم من كل شيءالعرض عنده ..جمتمعات حمافظة
   ..امرأة واحدة

، فسارت اجليوش حلمايتها، ومل ترجع إال بعد أن )وامعتصماه (:ال شك أنك تعلم قصة املرأة اليت صاحت
  .خلصتها

ـ  ..ليس الكتاب املقدس وحده من ذكر هذا: لست أدري كيف خطر على بايل أن قلت له د ذكـر  لق
واجهوهم  ..)٢٤:يوسف( ولَقَد همت بِه وهم بِها  :أمل يرد فيه ..القرآن قصة مراودة امرأة العزيز ليوسف

  .فستردعهم هذه اآلية عن أي نقد يوجهونه لكم، ولكتابنا املقدس ..ذه اآلية
إننـا نصـري    ..حادا ليقتله بهلو ذكرنا هلم هذه اآلية، فإننا نكون كمن سلم عدوه سالحا : ابتسم، وقال

  .حينها كمن يبحث عن حتفه بظلفه
  ما تقصد؟: قلت
لكن األسلوب القرآين، واألدب القـرآين   ..هذا هو النص الوحيد يف القرآن الذي يذكر قصة إغراء: قال

  .حيوهلا بذوقه الرفيع إىل قصة العفاف يف أعلى درجاا
  .ولكنه ذكر مهه ا: قلت
  ؟ !ربياألست تراين ع: قال

                                                
وهلا مبحث خاص مفصل يف رسالة .. ك أنه من اإلسرائيليات املنقولة عن أهل الكتابوال ش.. ورد حديث يف مثل هذا ) ١(

  )سراديب االعتراض(
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  وما عالقة ذلك ذا؟: قلت
رأى برهـان  يوسف أن لنص واضح ألي عريب يفهم لغته، فهو يدل على أنه لوال إن املعىن الظاهر ل: قال

كعادة العرب، وكما هو الشأن يف كـثري   الكالم تقدمي وتأخريففي ولكن ملا رأى الربهان ما هم؛  هلم ا، ربه
  .١من تعابري القرآن الكرمي

كنت أقرأ غريب القـرآن  : قال أبو حامتعلى على هذا النحاة العاملون بأسرار التعابري القرآنية،  وقد نص
 :هذا على التقدمي والتأخري؛ كأنـه أراد : اآلية، قال أبو عبيدةوهم بِها  :على أيب عبيدة فلما أتيت على قوله

  .ولقد مهت به ولوال أن رأى برهان ربه هلم ا
  .ولكن أكثر الناس ال يعرفون ما تعرف ..وتعرف ما قال النحاة ..هذا أنت تفهم: قلت
ألنه سيفسر حينـها   ..حىت لو ذكرنا أن املراد باهلم العزم على املعصية، فإن ذلك لن يفيدنا يف شيء: قال

ف ال ألن العفـا  ..على أن املراد هو الداللة على الطبيعة البشرية ليوسف، وبالتايل يكون لعفافة معىن صحيحا
  . ٢يكون إال مراغمة للشهوة

بل جعلته العفاف نفسه، فهو ال يكتفي  ..فقد جعلت هذه السورة يوسف مثاال للعفاف ..زيادة على هذا
قَالَ رب السجن أَحب إِلَي مما يـدعوننِي   :باهلروب من املعصية، بل يؤثر السجن عليها، لقد ورد يف القرآن

                                                
على أن املعىن لوال أن رأى برهان ربه هلم  ا، فقدم جـواب  ) وهم ا(ويبتدئ ) مهت به (وهلذا يستحب أن يوقف عند  ١

  .٢٣٢:اإلتقان: لوال ويكون مهه منتفيا، انظر
ق، أي مهت زليخاء باملعصية وكانت مصرة، وهم يوسف ومل يواقع ما هم به؛ فبني اهلمتني فـر : أمحد بن حيىيقال كما  )٢(

  :كما قال الشاعر
  مهمت ومل أفعل وكدت وليتين            تركت على عثمان تبكي حالئله   

  .فهذا كله حديث نفس من غري عزم
كان ذلك اهلم حركة طبع من غري تصميم للعقد على الفعل؛ ومـا  وقال قوم جرى من يوسف هم، و: قال القشريي أبو نصر

كان من هذا القبيل ال يؤخذ به العبد، وقد خيطر بقلب املرء وهو صائم شرب املاء البارد؛ وتناول الطعام اللذيذ؛ فإذا مل يأكل ومل 
عن هذا اهلم حىت مل يصـر عزمـا   يشرب، ومل يصمم عزمه على األكل والشرب ال يؤاخذ مبا هجس يف النفس؛ والربهان صرفه 

  .مصمما
الذي أقول به يف هذه اآلية إن كون يوسف نبيا يف وقت هـذه  : قال ابن عطية. هذا قول حسن؛ وممن قال به احلسن: قلت  

ء النازلة مل يصح، وال تظاهرت به رواية؛ وإذا كان كذلك فهو مؤمن قد أويت حكما وعلما، وجيوز عليه اهلم الذي هو إرادة الشي
دون مواقعته وأن يستصحب اخلاطر الرديء على ما يف ذلك من اخلطيئة؛ وإن فرضناه نبيا يف ذلك الوقت فال جيوز عليه عندي إال 

  .اهلم الذي هو خاطر، وال يصح عليه شيء مما ذكر من حل تكته وحنوه؛ ألن العصمة مع النبوة
أما الذي خطر يل ـ وأنا أراجع النصوص هنا،  « : معىن اهلم، قال بعد إيراده أقوال املفسرين يفوإىل هذا ذهب سيد قطب 

وأراجع الظروف اليت عاش فيها يوسف، يف داخل القصر مع هذه املرأة الناضجة فترة من الزمن طويلة، وقبل أن يـؤتى احلكـم   
وهو تصوير واقعي . . صم هو اية موقف طويل من اإلغراء، بعدما أىب يوسف يف أول األمر واستع.. والعلم وبعدما أوتيهما ـ  

، مث يقول معقبا بعلة القول ـذا  »صادق حلالة النفس البشرية الصاحلة يف املقاومة والضعف ؛ مث االعتصام باهللا يف النهاية والنجاة 
ـ   وهـو أقـرب إىل   . هذا ما خطر لنا وحنن نواجه النصوص، ونتصور الظروف « :وتناسبه مع عصمة األنبياء ـ عليهم السالم 

ومن مث مل يتجاوز مهه امليل النفسـي يف  . نعم إنه بشر خمتار . وما كان يوسف سوى بشر . طبيعة البشرية وإىل العصمة النبوية ال
يف ظالل »حلظة من اللحظات، فلما أن رأى ربه الذي نبض يف ضمريه وقلبه، بعد حلظة الضعف الطارئة عاد إىل االعتصام والتأيب 

  .١٩٨١: القرآن
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  )٣٣:يوسف(ا تصرِف عني كَيدهن أَصب إِلَيهِن وأَكُن من الْجاهلنيإِلَيه وإِلَّ
  فهل ترى عفافا فوق هذا العفاف؟

إن هذا الدعاء الذي يفيض من حبار العفاف ال جنده يف كتابنا املقدس مع أنه يقص قصة يوسف من أوهلا 
ن امرأة سـيده  أمور وحدث بعد هذه األ (:ورد يف التوراة امسع ما ..إىل آخرها، وال يغفل عن أدق التفاصيل

هوذا سيدي ال يعرف معـي مـا يف    :فأىب وقال المرأة سيده ،اضطجع معي :ىل يوسف وقالتإرفعت عينيها 
. نك امرأتهومل ميسك عين شيئا غريك أل. عظم مينأليس هو يف هذا البيت ، ىل يديإوكل ما له قد دفعه  ،البيت

ن أنـه مل يسـمع هلـا    أذ كلّمت يوسف يوما فيوما إوكان  ..الشر العظيم واخطئ اىل اهللافكيف اصنع هذا 
هـل  أنسان من إنه دخل البيت ليعمل عمله ومل يكن أمث حدث حنو هذا الوقت ، يضطجع جبانبها ليكون معها

 ..خـارج فترك ثوبه يف يدها وهرب وخـرج اىل  . اضطجع معي :مسكته بثوبه قائلةأف، البيت هناك يف البيت
لينا إقد جاء . هل بيتها وكلمتهم قائلة انظرواأا نادت أ وكان ملا رأت انه ترك ثوبه يف يدها وهرب اىل خارج

ين رفعـت صـويت   أوكان ملا مسـع   .دخل ايلّ ليضطجع معي فصرخت بصوت عظيم. برجل عرباين ليداعبنا
فكلمتـه   ىل بيتهإبها حىت جاء سيده فوضعت ثوبه جبان ىل خارجإنه ترك ثوبه جبانيب وهرب وخرج أوصرخت 

وكان ملا رفعت صويت وصرخت انـه   لينا ليداعبينإمبثل هذا الكالم قائلة دخل ايلّ العبد العرباين الذي جئت به 
فكان ملا مسع سيده كالم امرأته الذي كلمته به قائلة حبسب هذا الكالم صنع  ىل خارجإترك ثوبه جبانيب وهرب 

سرى امللك حمبوسـني  أأخذ يوسف سيده ووضعه يف بيت السجن املكان الذي كان ف ن غضبه محيأيب عبدك 
  )٢٠-٣٩/٧:التكوين( ) وكان هناك يف بيت السجن. فيه

 ..ومشتقاا يف هذا النص القصـري ) اضطجع(أال ترى كيف تتردد كلمة  ..هكذا أرخت التوراة للحادثة
قالت له على سبيل التورية ال على سبيل التصريح الذي قد إنه يكتفي بأن يذكر ما  ..إن القرآن خيلو منها متاما

  .يؤذي املستمعني، وقد حيرك نوازع الشهوة فيهم
ولَما بلَغَ أَشده آتيناه حكْماً وعلْماً وكَـذَلك   :امسع ما يقول القرآن مؤرخا لنفس ما أرخت له التوراة

 ِسنِنيحزِي الْمج٢٢(ن (هتداورو   اذَ اللَّـهعقَالَ م لَك تيه قَالَتو ابواَألب غَلَّقَتو فِْسهن نا عهتيي بف وي هالَّت
ـ  ) ٢٣(إِنه ربي أَحسن مثْواي إِنه ال يفْلح الظَّالمونَ  ذَلك ولَقَد همت بِه وهم بِها لَوال أَنْ رأَى برهانَ ربـه كَ

 نيلَصخا الْمنادبع نم هاَء إِنشالْفَحوَء والس هنع رِفصنـا   ) ٢٤(لأَلْفَيـرٍ وبد نم هيصقَم تقَدو ابقَا الْببتاسو
نجسوءاً إِالَّ أَنْ يس كلبِأَه ادأَر ناُء مزا جم ابِ قَالَتى الْبا لَدهديس  يمأَل ذَابع نِـي  ) ٢٥(أَوتداور يقَالَ ه

  بِنيالْكَـاذ نم وهو قَتدلٍ فَصقُب نم قُد هيصا إِنْ كَانَ قَمهلأَه نم داهش هِدشفِْسي ون نإِنْ كَـانَ  ) ٢٦(عو
 نيقادالص نم وهو ترٍ فَكَذَببد نم قُد هيصإِنَّ   ) ٢٧(قَم كُنـدكَي ـنم هرٍ قَالَ إِنبد نم قُد هيصأَى قَما رفَلَم

 يمظع كُند٢٨(كَي ( نيئاطالْخ نم كُنت كإِن بِكذَنرِي لفغتاسذَا وه نع رِضأَع فوسي)ي ) ٢٩ةٌ فوقَالَ نِسو
فَلَما سمعت بِمكْرِهن ) ٣٠(تراوِد فَتاها عن نفِْسه قَد شغفَها حباً إِنا لَنراها في ضاللٍ مبِنيٍ  الْمدينة امرأَةُ الْعزِيزِ

هِنلَيع جراخ قَالَتكِّيناً وس نهنم ةداحكُلَّ و تآتكَأً وتم نلَه تدتأَعو هِنإِلَي لَتسأَر  نقَطَّعو هنرأَكْب هنأَيا رفَلَم
 كَرِمي لَكذَا إِالَّ مراً إِنْ هشذَا با هم لَّهل اشح قُلْنو نهيد٣١(أَي (  ـهدتاور لَقَدو يهنِي فنتي لُمالَّذ كُنفَذَل قَالَت
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فْعي لَم نلَئو مصعتفَاس فِْسهن نع رِيناغالص نكُونَ ملَيو ننجسلَي هرا آم٣٢(لْ م (  إِلَـي بأَح نجالس بقَالَ ر
 نيلاهالْج نم أَكُنو هِنإِلَي بأَص نهدي كَينع رِفصإِالَّ تو هنِي إِلَيونعدا يم٣٣(م (  فـرفَص هبر لَه ابجتفَاس

 يملالْع يعمالس وه هإِن نهدكَي هنـنيٍ        ) ٣٤(عـى حتح هننـجسلَي ـاتا اآليأَوـا رم ـدعب ـنم ما لَهدب ثُم
)٣٥ -٢٢:يوسف(  

لقد ذكر القرآن أحداثا مل تذكرها التوراة، كما أن التوراة ذكرت أحداثا  ..أال ترى الفرق الكبري بينهما
ليجعل مـن   ..والقرآن ينتقي مواضع العربة ..التوراة تؤرخ ..ولكن شتان ما بني األمرين ..يذكرها القرآنمل 

   ..يوسف مثاال للعفاف والصيانة واألدب
  .فكيف تريد منا حضرة احلرب أن نواجههم بيوسف، وهم يواجهوننا به

هذا وغريه إال مشـددا يف ذكـره    بل إنه ال يذكر ..مل يذكر قصة زنا واحدة ..كل القرآن ..إن القرآن
وال تقْربـوا   :لقد ورد يف القرآن هذه اآليات اليت نفتقد مثلها يف كتابنـا املقـدس   ..حمذرا من االقتراب منه

 طَنا بما وهنم را ظَهم شاحالْفَو)١٥١من اآلية: األنعام(..   ًةشكَانَ فَاح هى إِننوا الزبقْرال تبِيالًواَء سسو 
  )٣٢:االسراء(

والقرآن يفصل يف ذكر احلصون اليت متنع من جمرد االقتراب من الفواحش، فيأمر الرجال بغض البصر عن 
خبِري بِما  قُلْ للْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه :لقد ورد فيه ..احملارم

  )٣٠:النور(يصنعونَ
وقُلْ للْمؤمنات يغضضن مـن   :ويأمر النساء بغض البصر مثل الرجال، وعدم إبداء زينتهن إال حملارمهن

 نرِبضلْيا وهنم را ظَهإِلَّا م نهتزِين يندبال يو نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب   ينـدبال يو ـوبِهِنيلَى جع نرِهمبِخ
ولَتعاِء بنأَب أَو هِنائنأَب أَو هِنولَتعاِء بآب أَو هِنائآب أَو هِنولَتعبإِلَّا ل نهتنِي زِينب أَو انِهِنونِي إِخب أَو انِهِنوإِخ أَو هِن

 أَو هِناتوالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّأَخجالر نم ةبري الْأرِ أُولغَي نيابِعأَوِ الت نهانمأَي لَكَتا مم أَو هِنائوا  نِسـرظْهي لَم ينذ
وبتو هِنتزِين نم نيفخا يم لَمعيل هِنلجبِأَر نرِبضال ياِء وسالن اترولَى عـونَ   عنمؤـا الْمهيعاً أَيمج وا إِلَى اللَّه

  )٣١:النور(لَعلَّكُم تفْلحونَ
ولريدع القرآن من الزنا وما يقرب منه وضع احلدود اليت تزجر الشهوات، وتؤدا، وتبني احملـل اخلطـري   

انِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ الزانِيةُ والز :لقد ورد فيه ..الذي ترتل فيه هذه الشهوات من سلم املعاصي
لْيرِ ومِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متإِنْ كُن ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا ربِهِم ذْكُمأْخال تو ةلْدج   ـنفَـةٌ ما طَائمهذَابع دهش

نِنيمؤالْم)٢:النور(  
لزاين، ومن مظاهر الداللة على خطر اجلرمية اليت يقع فيها أن حيال بينه وبني العفيفة، بل إن من متام عقوبة ا

الزانِي ال ينكح إِلَّا زانِيةً أَو مشـرِكَةً والزانِيـةُ ال    :وأن يشبه باملشرك، لقد ورد يف القرآن هذا الزاجر اخلطري
رحو رِكشم أَو انا إِلَّا زهحكنينِنيمؤلَى الْمع كذَل م)٣:النور(  

ليس هناك أي نص يف القرآن يصف املخادع، وتـزين النسـاء،    ..هذا كل ما ورد يف القرآن عن الزنا
  .وتعرضهن للرجال



 ٣٧٥

بل هناك النصوص الكثرية اليت تأمر بالتحصـن والعفـة    ..وليس هناك أي نص يصف أي جزء من املرأة
  .كما تبشر باجلزاء العظيم ملن انصاع ملا فيهاوحتذر من مغبة خمالفتها، 
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  ـ أدب الشذوذ ٣
  .ليت األمر اقتصر على كل هذا: سكت قليال، مث قال

  أهناك غري هذا؟: قلت
   ..هناك ما هو أخطر وأعظم: قال

  .لكأين بك تريد أن نغري مجيع الكتاب املقدس: قلت
ـ  : قال خصوصا ـ بكثري مما ذكر سابقا، ولكن هذا   رمبا ال تشعرون أنتم ـ بطبيعة اجلو الذي تعيشونه 

  .بل يصطدم مع كل ذوق إنساين ..ال يصطدم مع بيئتنا فقطـ 
  ماذا تقصد؟: قلت
  .أدب الشذوذ: قال

  ما أدب الشذوذ؟: قلت
ألست ترى الكتاب املقدس يضم هذا النوع أيضا من الفواحش، بل ينسـبه لألنبيـاء    ..زنا احملارم: قال

  ؟  !والصاحلني
وصعد لوط من صوغر وسـكن يف   (:امسع هذه القصة عن زنا األب بابنتيه: لكتاب املقدس، وقالفتح ا

بونا قـد  أ :ن يسكن يف صوغر فسكن يف املغارة هو وابنتاه وقالت البكر للصغريةأنه خاف اجلبل وابنتاه معه أل
طجع معه فنحيي من بانا مخرا ونضأهلم نسقي  ..رضرض رجل ليدخل علينا كعادة كل األشاخ وليس يف األ

بيها ومل يعلـم باضـطجاعها وال   أبامها مخرا يف تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أفسقتا  ،بينا نسالأ
يضـا  أيب نسقيه مخرا الليلة أين قد اضطجعت البارحة مع إ :ن البكر قالت للصغريةأوحدث يف الغد  ..بقيامها

وقامـت الصـغرية    ،يضـا أابامها مخرا يف تلك الليلـة  فسقتا ، بينا نسالأضطجعي معه فنحيي من افادخلي 
فولدت البكر ابنا و دعـت  ، فحبلت ابنتا لوط من أبيهما، واضطجعت معه ومل يعلم باضطجاعها وال بقيامها

بو بين عمـون  أيضا ولدت ابنا و دعت امسه بن عمي و هو أوالصغرية ، ىل اليومإبو املوابيني أامسه مواب و هو 
  ) ٣٨- ١٩/٣٠:وينالتك( )ىل اليومإ

  ؟ !١أترى أن هذا فعل ميكن أن يصدر من لوط وابنتيه : أغلق الكتاب، مث التفت إيل، وقال

                                                
 هذكـر كتاب املقدس، فإنه يترك يف نصوصه أدلة التحريف والكذب، وسنقتصر من أدلة كذب هذه القصة مـا  كعادة ال)١(

مـن   القول خطـأ ، فهذا )و ليس يف األرض رجل (نه ال يوجد رجال يف األرض أالكتاب املقدس علي لسان بنت لوط الكربى 
  :وجوه
  .لم ميسهمف ،ما باقي األرض وما ا من البشرأ ،الرب دمر قرية سدوم وعمورة فقط مبا فيها من البشرأن . ١
وقد مرت مالئكة الرب علي إبراهيم وهم يف طريقهم لتدمري قريـة سـدوم    ،جدا من عمه إبراهيم وقومه اكان لوط قريب. ٢

ملكـان  وبكر ابراهيم يف الغـد اىل ا « ):٢٨- ٢٧: ١٩: تكوين(، كما يف ية والدخان ينبعث منهاروعمورة بل شاهد إبراهيم الق
أي » تون رض يصعد كدخان األذا دخان األإرض الدائرة ونظر وأمام الرب وتطلع حنو سدوم وعمورة وحنو كل أالذي وقف فيه 

   .و من أي قرية قريبة منهمأوبالتايل ميكن لبنات لوط الزواج من قوم إبراهيم  ،ن لوط مل يبعد عن إبراهيم وقومهأ
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طلب من أزواج بناته االستعداد للرحيل معهم  ان لوطأحيث .. ون بناته متزوجات أن يف الكتاب املقدس ما يدل على ك. ٣

ن الرب مهلـك املدينـة   قوموا اخرجوا من هذا املكان أل :خذين بناته وقالصهاره اآلأفخرج لوط وكلم « ):١٤: ١٩:تكوين(
  » صهاره أعني أفكان كمازح يف 

أي مل يسبق  ،مل يعرفا رجالبنتني ن لديه أقومه أخرب ن لوط أتني حيث أما غري متزوجوقد ورد يف نفس الوقت ما يدل على 
مـا هـذان   أهوذا يل ابنتان مل تعرفا رجال اخرجهما اليكم فافعلوا ما كما حيسن يف عيونكم و« ):٨: ١٩: تكوين(هلم الزواج 

  » ما قد دخال حتت ظل سقفي الرجالن فال تفعلوا ما شيئا أل
  ؟ ! نصدقولسنا ندري أي النصني

ن كان زوجي بنيت لوط ـ ان صح أما من املتزوجـات ـ مـن     إف.. وجنى البارين فقط  ، هلك اآلمثني فقطأن الرب أ. ٤
وقال الرجالن للوط من لك أيضا ههنا اصـهارك  « ):١٢: ١٩: تكوين(ن يأخذهم معه أاآلمثني ملاذا طلب مالك الرب من لوط 
  ؟ !ارههصأهل الرب حيايب لوط وبناته وف.. » اخرج من املكان  وبنيك و بناتك وكل من لك يف املدينة

مسـتعدا للممارسـة   ن املخمور الذى ال يستطيع أن يفرق بني بناته واألجنبيات لشدة سكره، ال يكون ىف هذا الوقت أ. ٥
ضع لو وقع لبعض آحاد الناس والغريب ىف باقى القصة أن األب مل يسأل ابنتيه العذراوتني عن سبب احلمل؟ ومثل هذا الواجلنسية، 

 .لضاقت عليه األرض مبا رحبت حزناً وغماً
لو كان املوابيني والعمونيني من الزىن لغضب اهللا عليهم أو أمهل شأم، ولكننا نرى ىف سفر التثنية أن اهللا قـد أعطـى   أنه . ٦

َألني لبنِي . ال تثر عليهِم حرباً َألني ال أُعطيك من أَرضهِم مرياثاًال تعاد موآب و: فَقَال لي الرب «أرض اإلمييني للموآبيني مرياثاً 
 تطَيأَع لُوطٍَ قَد»اراثاً» عريال١٠ً. ما قَبيهوا فكَنونَ سياِإلمي .نيياقنطَوِيلٌ كَالعو ريكَثو كَبِري بع١٠-٩: ٢سفر التثنيـة  (» ش( ،

فَمتى قَربت إِىل تجاه بنِي عمونَ ال تعادهم وال تهجِموا عليهِم َألني ال أُعطيك ١٩« :أعطى أرض الرفائيني لبىن عمون مرياثاً كما
سكَن الرفَائيونَ فيهـا قَـبالً   . حسب أَرض رفَائينيهي أَيضاً ت٢٠. َألني لبنِي لُوط قَد أَعطَيتها مرياثاً -من أَرضِ بنِي عمونَ مرياثاً 

نييمزمز مهونعدي نيونِيمالع ن٢٠-١٩: ٢تثنية  (» لك(  
وقد أعطى اهللا املوآبيني والعمونيني مرياث األرض قبل أن يورث بىن إسرائيل وقبل أن يدخلوا أرض امليعاد، بل وحـرم أرض  

  )١٩و  ٩: ٢التثنية (ملوآبيني والعمونيني على بىن إسرائيل كما ورد ىف سفر ا
ولو كان اإلرث يستلزم عهداً من الرب، فقد حصل عليه العمونيون واملوابيون، وبذلك يكونون قد دخلوا ىف مجاعة الـرب،  

حتى اجليلِ العاشرِ ال يدخل منه أَحد في جماعـة  . الربال يدخلِ ابن زِىنً في جماعة ٢« :ألن الرب ال يعطى عهداً ألبناء الزىن
بويكون بىن . وبذلك يكون املوآبيون والعمونيون ليسوا من أبناء زىن ويكون كتبة هذه القصة من الكاذبني ،)٢: ٢٣تثنية (» الر

  .بنيإسرائيل قد ادعوا وجود هذا العهد من اهللا ويكونوا أيضاً من الكاذ
ولو صدقنا قول التوراة أن العمونيني واملوآبيني من نسل الزىن، وعلى الرغم من ذلك قد حصلوا على عهد من اهللا وعلى إرث، 

، فال ميزة إذن لألطهار عن أبناء الزىن، ويصبح قول التوراة بـأن بـىن   )بىن إسرائيل(يكون قد نال عهد اهللا أبناء الزىن واألطهار 
  .ملختار ألم أخذوا عهداً من اهللا بتملك األرض، هو قول كذبإسرائيل شعب اهللا ا

 « :أن راعوث كانت موآبية وهى أم نىب اهللا داود الذى كان من ذريته كل ملوك يهوذا حىت السىب، والذى قال عنه الرب. ٧
ولَكن رحمتي الَ تنزع منـه كَمـا   ١٥. يبِ الناسِ وبِضربات بنِي آدمإِنْ تعوج أُؤدبه بِقَض. أَنا أَكُونُ لَه أَباً وهو يكُونُ لي ابنا١٤ً

كامأَم نم هلْتي أَزلَ الَّذاوش نا مهتعز١٦. نكامأَم دإِلَى اَألب كلَكَتممو كتيب نأْميو .دكُونُ ثَابِتاً إِلَى اَألبي كيسصموئيل (» كُر
  )١٦-١٤: ٧الثاىن 

كما أن سليمان قد تزوج من نعمة العمونية وأجنـب منـها   . فال ميكن أن من شرفه اهللا ذا الشرف أن يكون من ساللة زىن
تبعـاً  (، وال ميكن أن يكون رؤوس مجاعة الرب من أمهات زىن، فضالً عن أم من نسل الرب )٢١: ١٤ملوك األول (رحبعام 

  .، فالبد أن يكون هذا التشريع مدسوس على التوراة)للتشريع النصراىن
، وقد كان أبوه حرباً يهودياً كـبرياً وإمامـاً ضـليعاً ىف    أسلمواأحد أحبار اليهود الذين ـ السموال بن حيىي املغرىب  وقد بني 

وسى جعـل اإلمامـة ىف   وأيضاً فإن عندهم أن م« :ـ السر الذي دعا إىل اختالق هذه القصة، فقالاليهودية وكذلك كانت أمه  
وثقلت وطأته على اهلارونيني وقتلَ منهم مقتلة عظيمة، مث انتقل األمـر إىل داود، بقـى ىف   ) شاول(اهلارونيني، فلما وىل طالوت 

هذا خادماً مللك الفرس، حظيا لديه، فتوصل إىل بنـاء بيـت   ) عزرا(نفوس اهلارونيني التشوق إىل األمر الذى زال عنهم، وكان 
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عها إتيان الرجال بعضهم لبعض مـن دون  ضأفات، وكان املنكر نسدوم وعمورة تفعال تايلقد كانت قر
 ..بيتـه لـوط و ما عدا استثناء ون من دمبا فيها من البشر مها لتدمريوكان ذلك سببا إلرسال املالئكة  ..النساء

  القريتني؟ع من فعل ضفأمث يرتكبوا ما هو ا وابنتيه، ن ينجى اهللا لوطأيعقل فهل  ..لطهرهمفاستثنوا وحدهم 
بل يكتفي بذكر اسم الولدين، والقبائل اليت كانـت مـن ذينـك     ..مث بعد ذلك ال نرى الرب يغضب

  ؟اده ويؤدمأهو كتاب أنساب أم كتاب رب يريب عب ..الولدين
وهـو   ..فامتألت حبا للوط، وحبا لبناته الطاهرات، امسع إىل القـرآن  ..لقد قرأت قصة لوط يف القرآن

إِنكُـم  ) ٨٠(ولُوطاً إِذْ قَالَ لقَومه أَتأْتونَ الْفَاحشةَ ما سبقَكُم بِها من أَحد من الْعـالَمني   :يتحدث عن لوط
وما كَانَ جواب قَومه إِالَّ أَنْ قَالُوا أَخرِجوهم ) ٨١(رجالَ شهوةً من دون النساِء بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ لَتأْتونَ ال

وأَمطَرنا علَيهِم مطَراً ) ٨٣(لْغابِرِين فَأَجنَيناه وأَهلَه إِالَّ امرأَته كَانت من ا) ٨٢(من قَريتكُم إِنهم أُناس يتطَهرونَ 
نيرِمجةُ الْمباقكَانَ ع فكَي فَانظُر )٨٤ـ  ٨٠:األعراف(  

وجاَءه قَومـه  ) ٧٧(ولَما جاَءت رسلُنا لُوطاً سيَء بِهِم وضاق بِهِم ذَرعاً وقَالَ هذَا يوم عصيب  :وقال
وا اللَّه وال تخزونِي في نَ إِلَيه ومن قَبلُ كَانوا يعملُونَ السيئَات قَالَ يا قَومِ هؤالِء بناتي هن أَطْهر لَكُم فَاتقُيهرعو

 يدشلٌ رجر كُمنم سي أَلَيفي٧٨(ض (ح نم كاتني با فا لَنم تملع قَالُوا لَقَد رِيدا نم لَمعلَت كإِنو ق)قَالَ ) ٧٩
 يددكْنٍ شآوِي إِلَى ر ةً أَوقُو ي بِكُمأَنَّ ل ٨٠(لَو (   ـكلـرِ بِأَهفَأَس كلُوا إِلَيصي لَن كبلُ رسا را لُوطُ إِنقَالُوا ي

الَّ امرأَتك إِنه مصيبها ما أَصابهم إِنَّ موعدهم الصـبح أَلَـيس الصـبح    بِقطْعٍ من اللَّيلِ وال يلْتفت منكُم أَحد إِ
مسومةً عند ) ٨٢(فَلَما جاَء أَمرنا جعلْنا عاليها سافلَها وأَمطَرنا علَيها حجارةً من سجيلٍ منضود ) ٨١(بِقَرِيبٍ 

ر يدعبِب نيمالظَّال نم يا همو ك٨٣ـ  ٧٧: هود(ب(  
قَوم سـوٍء   ولُوطاً آتيناه حكْماً وعلْماً ونجيناه من الْقَرية الَّتي كَانت تعملُ الْخبائثَ إِنهم كَانوا :وقال

نيقفَاس)٧٤:االنبياء (  
لقد جعله اهللا منوذجا لإلنسان الطاهر الذي قـد   ..آن عن لوط وبناته الطاهراتهذا كل ما حتدث به القر

  .تقع به الظروف يف البيئة املنحرفة، فال يتأثر باحنرافها، بل يسعى بكل وسيلة لنهيها عن احنرافها
  .ع عليهابية اتمراإلنسان الصاحل الذي حيب الطهارة، ويسعى لت ..ال املتأثر ،إنه مناذج اإلنسان املؤثر

أهذا هو  ..؟!هل تتصور أن هذا اإلنسان الذي أنقذه اهللا من براثن االحنراف يقع يف هذه اهلاوية السحيقة
  ؟ !جزاء طهارته وصالحه وصربه ودعوته

أحسب لو أن مجاعة من تينك القريتني تآمروا على لوط ليشوهوا مسعته ما كانوا يقدرون على ما قـدر  
  .عليه الكتاب املقدس

ليجعل منهم مناذج للمجتمعـات   ..وتنجيس الصاحلني ..الكتاب املقدس اختص بتدنيس الطاهرينوكأن 

                                                                                                                                 
وعمل هلم هذه التوراة الىت بأيديهم، فلما كان هارونياً، كره أن يتوىل عليهم ىف الدولة الثانية داودى، فأضاف ىف التوراة  املقدس،

غرضه، فإن الدولـة   -لعمرى  -ولقد بلغ ) مع يهوذا(فصلني للطعن ىف نسب داود، أحدمها قصة بنات لوط واآلخر قصة ثامار 
  .١٥٢و  ١٥١:إفحام اليهود»  ، مل ميلك عليها داوديون، بل كان ملوكهم هارونيونالثانية كانت هلم ىف بيت املقدس
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  .تسري سريها، وختطو خطاها
والقصة  ..فما الذي نضعه بدهلا ..هل ترى حذفها من الكتاب املقدس؟ ..فما ترى يف هذه القصة: قلت

  ال تكتمل إال ا؟
مث منأل به ذلك احملل  ..أو نعيد صياغته ..لوط يف القرآن مل ال نترجم ما ورد عن ..إن شئت النصح: قال

  .سيكون ذلك التعويض أفضل نص، وأمجل نص يف الكتاب املقدس ..الذي حذفناه من الكتاب املقدس
  .إن هذا كالم خطري ..كيف تقول هذا؟: أظهرت بعض الغضب، وقلت

فينا من الغضب ما جيعلنا ال ندري ما  إن هذه النصوص تثري ..ولعلها آخر مرة ..هي أول مرة أقوله: قال
  .نقول

   ..ستعرف فيها عذري ..وسأقص لك قصة حدثت يل
 ..وبكثري من املال وهبته يل الكنيسة أن أدخل مسلما الكنيسة ليعمد فيها ..ت مرة بكل جهديللقد حاو

الده من الـذكور  وكان الرجل قد تعود أن يقرأ على أو ..ووهبته الكنيسة نسخة مزخرفة من الكتاب املقدس
   ..فلما تعمد، أراد أن يزاول نفس تلك العادة مع الكتاب املقدس ..واإلناث القرآن كل مساء يربيهم به

أمـا أوالده   ..ومل يدر ما يقرأ ..فراح يقرأ ..مل يكن يعلم به ..ولكن لسوء حظنا سقط على هذا النص
، وعلى هذا السباب الذي راح يلقيه عليهم، بدل فقد راحوا يبكون على هذا التغري املفاجئ الذي أصاب أباهم

  .القرآن الطاهر الذي كان يرتله على مسامعهم
وألقى ذلك يف  ..ومعها مجيع املال الذي رشوته به ..يف الغد جاءين بنسخة الكتاب املقدس اليت وهبناها له

  .إين أستحيي أن أدين بدين حيوي كتابه املقدس مثل هذه الرذائل: وقال ..وجهي
ليطهـر   ..رمبا يأيت من حيتال هلذا النص بأي حيلـة  ..ولكن ال ختف ..معك حق يف كل ما قلت: قلت

  .الكتاب املقدس منه
  .إذن هلانت ..ليت األمر كان قاصرا على هذا النص: قال

  أهناك غريه؟: قلت
تـذكر هلـا   وهناك أنواع أخرى من زنا احملارم حتتاج أن  ..ذلك النص منوذج عن زنا األب ببناته: قال

  أتريد كتابا مقدسا ناقصا؟ ..النماذج اليت ترتبط ا
وابن  ..ابن داود بأختهوقد مثل له الكتاب املقدس بزنا  ..هناك منوذج الزنا باألخت: سكت قليال، مث قال

  .داود هذا هو نفسه ابن املرأة اليت ذكر الكتاب املقدس أن داود زنا ا، وبعث زوجها حلتفه
نه كان البشالوم بن داود أوجرى بعد ذلك  (:..امسع إىل هذا النموذج الثاين: قدس، وقالفتح الكتاب امل

ا كانت عـذراء  خته ألأجل ثامار أمنون للسقم من أوأحصر ، حبها امنون بن داودأخت مجيلة امسها ثامار فأ
ـ أمنون صاحب امسه يوناداب بن مشعى ألوكان   .ن يفعل هلا شيئاأمنون أوعسر يف عيين  وكـان  . ي داودخ

  )٣-١٣/١): ٢(صمويل() يوناداب رجال حكيما جدا
وامسع نوع احلكمة اليت يبشـر ـا الكتـاب     ..امسع جيدا خرب هذا الرجل احلكيم جدا: نظر إيل، وقال
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  .املقدس
ىل إنت ضعيف هكذا من صـباح  أملاذا يا ابن امللك ): أي الرجل احلكيم جدا ( فقال له  (:واصل قراءته

اضطجع على سـريرك   :فقال يوناداب .خيأخت ابشالوم أحب ثامار أين إ :فقال له امنون. ختربينأما . صباح
كـل  آرى فمامي الطعام ألأخيت فتأيت وتطعمين خبزا وتعمل أدع ثامار  :بوك لرياك فقل لهأذا جاء إو. ومتارض
  )٥-١٣/٤): ٢(صمويل( )من يدها

 ..ي تلقن املراهقني حيل االستيالء على معشـوقام انظر إىل حكمة الكتاب املقدس، وه: نظر إيل، وقال
  .واملعشوقة هنا بكل أسف هي أخته

خـيت فتـأيت   أدع ثامار  :منون للملكأفقال . منون ومتارض فجاء امللك لرياهأفاضطجع  (:واصل قراءته
خيـك  أنون ىل بيت امإاذهيب  :ىل البيت قائالإىل ثامار إرسل داود أف ..مامي كعكتني فآكل من يدهاأوتصنع 

خذت العجني وعجنـت وعملـت   أو. خيها وهو مضطجعأىل بيت امنون إفذهبت ثامار  ..واعملي له طعاما
نسـان  إخرجوا كل أ :وقال امنون. كلأن يأىب أمامه فأخذت املقالة وسكبت أو مامه وخبزت الكعكأكعكا 

فاخـذت ثامـار   . آكل من يدكمنون لثامار اييت بالطعام اىل املخدع فأمث قال  ..نسان عنهإفخرج كل . عين
وقال هلا تعايل اضـطجعي   وقدمت له لياكل فامسكها. الكعك الذي عملته وأتت به امنون اخاها اىل املخدع

ين أنا فأما أ. ال تعمل هذه القباحة. خي ال تذلين النه ال يفعل هكذا يف اسرائيلأال يا  :فقالت له خيتأمعي يا 
فلم يشأ .  واآلن كلم امللك النه ال مينعين منك. ن السفهاء يف اسرائيلنت فتكون كواحد مأما أذهب بعاري وأ

  )١٤-١٣/٦): ٢(صمويل() ان يسمع لصوا بل متكن منها وقهرها واضطجع معها
 ..وفوق ذلك كله ال يـذكر اهللا أبـدا   ..بل اإلطناب يف التصوير ..أرأيت هذا التصوير: نظر إيل، وقال

مث  ..وكل ما ختافه على أخيها هو أن يصري من سفهاء بين إسرائيل ..هو العار وكل ما ختافه املرأة على نفسها
كيف يترجم هذا الكتاب جلميع لغات العامل، ويوزع بينها، وهو يعترب هذه اجلرمية ال ينبغي أن تفعل فقـط يف  

  ؟ !)سرائيلإنه ال يفعل هكذا يف أل (:لقد قالت له ..إسرائيل
شـد مـن   أياها كانت إبغضها أن البغضة اليت أون بغضة شديدة جدا حىت بغضها امنأمث  (:واصل القراءة

عظم من أهذا الشر بطردك اياي هو . ال سبب :فقالت له. قومي انطلقي :وقال هلا امنون. ياهاإحبها أاحملبة اليت 
جـا  وقال اطرد هذه عـين خار  ،بل دعا غالمه الذي كان خيدمه فلم يشأ ان يسمع هلا. اآلخر الذي عملته يب

فاخرجهـا  . وكان عليها ثوب ملون الن بنات امللك العذارى كن يلبسن جبات مثل هذه قفل الباب وراءهاأو
سها ومزقت الثوب امللون الـذي عليهـا   أفجعلت ثامار رمادا على ر. ىل اخلارج واقفل الباب وراءهاإخادمه 

فاآلن . منون اخوك معكأكان  فقال هلا ابشالوم اخوها هل سها وكانت تذهب صارخةأووضعت يدها على ر
 خيهـا أفاقامت ثامار مستوحشة يف بيت ابشالوم . مرال تضعي قلبك على هذا األ. اخوك هو. يا اخيت اسكيت

ومل يكلم ابشالوم امنون بشر وال خبري الن ابشالوم ابغـض  . وملا مسع امللك داود جبميع هذه االمور اغتاظ جدا
  )٢٢-١٣/١٥): ٢(صمويل() ختهأامنون من اجل انه اذل ثامار 

هل هو ما مارسه من الفاحشة معها، أو هو طردها  ..لست أدري ما الذي يقصد بإذالهلا: نظر إيل، وقال
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   ..من بيته وإهانتها
بل ها هو يعلمنا يف تتمة القصـة   ..دس بأن يعلمنا كيف حنتال لنرتكب الفواحشقمل يكتف الكتاب امل

  .كيف حنتال لنقتل من نريد قتله
فدعا . وكان بعد سنتني من الزمان انه كان البشالوم جزازون يف بعل حاصور اليت عند افرامي (:يقرأأخذ 

 فليذهب امللك وعبيده مع عبـدك . وجاء ابشالوم اىل امللك وقال هوذا لعبدك جزازون ابشالوم مجيع بين امللك
فقال . فلم يشأ ان يذهب بل باركه. عليه فاحلّ. ال نذهب كلنا لئال نثقل عليك. فقال امللك البشالوم ال يا ابين

رسل معه امنـون  أفاحلّ عليه ابشالوم ف. فقال امللك ملاذا يذهب معك. ابشالوم اذا دع اخي امنون يذهب معنا
مىت طاب قلب امنون باخلمر وقلت لكم اضربوا امنـون  . فاوصى ابشالوم غلمانه قائال انظروا ومجيع بين امللك

ففعل غلمان ابشالوم بامنون كمـا امـر   . فتشددوا وكونوا ذوي بأس. ليس اين انا أمرتكمأ. ال ختافوا. فاقتلوه
وفيما هم يف الطريق وصـل اخلـرب اىل داود    فقام مجيع بين امللك وركبوا كل واحد على بغله وهربوا. ابشالوم

ضطجع على االرض ومجيع فقام امللك ومزق ثيابه وا وقيل له قد قتل ابشالوم مجيع بين امللك ومل يتبق منهم احد
فاجاب يوناداب بن مشعى اخي داود وقال ال يظن سيدي ام قتلوا مجيع الفتيـان  . عبيده واقفون وثيام ممزقة

واآلن ال يضـعن  . امنا امنون وحده مات الن ذلك قد وضع عند ابشالوم منذ يوم اذل ثامار اختـه . بين امللك
ورفـع  . وهرب ابشـالوم . امنا امنون وحده مات. ين امللك قد ماتواسيدي امللك يف قلبه شيئا قائال ان مجيع ب

فقال يوناداب للملـك  . الغالم الرقيب طرفه ونظر واذا بشعب كثري يسريون على الطريق وراءه جبانب اجلبل
وملا فرغ من الكالم اذا ببين امللك قد جاءوا ورفعـوا  . كما قال عبدك كذلك صار. هوذا بنو امللك قد جاءوا

فهرب ابشالوم وذهب اىل تلماي بن عميهـود  . م وبكوا وكذلك بكى امللك وعبيده بكاء عظيما جدااصوا
. وهرب ابشالوم وذهب اىل جشور وكان هناك ثالث سـنني . وناح داود على ابنه االيام كلها. ملك جشور

  )٣٩-١٣/٢٣): ٢(صمويل() وكان داود يتوق اىل اخلروج اىل ابشالوم النه تعزى عن امنون حيث انه مات
مل يهتز له عرق عندما مسع مبا فعل ابنه من فواحش مع أخته، ولكنه حصل  ..أرأيت داود: نظر إيل، وقال

وتنشـرها معـه هـذه     ..وأي أخالق ينشرها هذا الكتاب ..أي نفوس هذه؟ ..له ما حصل عند مساعه مبوته
  ؟ !الكلمات

   ..أال ترى أن الكتاب املقدس صار مأوى للرذائل
إن داود يف القرآن مثال للنيب  ..تفوح بالطيبة والطهر والشكر هللا هافرأيت ..قرأت قصة داود يف القرآنلقد 

بل مل تصرفه أي قوة من القوى أو رغبة من الرغبات عن ، الصاحل األواب الذي مل يصرفه ملكه وسلطته عن اهللا
  .مسوه وعفته وطهارته إىل درجة أن أوبت اجلبال معه والطري

امسعه لننهل مجيعا من  ..بني زوجة االبن ومحيهاوهو  ..بقي مثال آخر عن زنا احملارم: يال، وقالسكت قل
   ..أنوار الكتاب املقدس

فخلعت عنها ثيـاب ترملـها    خربت ثامار وقيل هلا هوذا محوك صاعد اىل متنة ليجز غنمهأف (:أخذ يقرأ
الا رأت ان شيلة قد كرب وهي مل تعط . يق متنةوتغطت بربقع وتلفّفت وجلست يف مدخل عينامي اليت على طر
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هـايت   :ليها على الطريق وقـال إفمال . ا كانت قد غطت وجههاأل. فنظرها يهوذا وحسبها زانية. له زوجة
رسل جدي معزى مـن  أين إ :فقال. ماذا تعطيين لكي تدخل علي :فقالت. ا كنتهأنه مل يعلم أل. دخل عليكأ

خامتك وعصابتك وعصاك  :فقالت. عطيكأما الرهن الذي  :فقال. ين رهنا حىت ترسلههل تعطي :فقالت. الغنم
  )١٨- ١٣ :٣٨  :التكوين( )فحبلت منه. فاعطاها ودخل عليها. اليت يف يدك

هو يذكرها كما يذكر أبسط  ..بكل بساطة يذكر الكتاب املقدس حوادث الزنا ..أرأيت: نظر إيل، وقال
  .وجود الزواين يف الشوارع ظاهرة طبيعية ال تستحق أي إنكار بل هو يكاد يعترب ..احلوادث

رسل يهوذا جدي املعـزى  أف مث قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها (:واصل القراءة
ين الزانية اليت كانـت يف  أ :هل مكاا قائالأفسأل . فلم جيدها. بيد صاحبه العدالمي ليأخذ الرهن من يد املرأة

  )٢١- ١٩ :٣٨  :التكوين( ) مل تكن ههنا زانية :فقالوا. لى الطريقعينامي ع
   ..هو يسأل أهل احلارة عن الزانية كما يسأهلم عن حمل البقالة ..أرأيت: قال

 :فقال يهوذا هل املكان ايضا قالوا مل تكن ههنا زانيةأو. جدهاأفرجع اىل يهوذا وقال مل  (:واصل القراءة
  )٢٣- ٢٢ :٣٨  :التكوين( ) نت مل جتدهاأين قد ارسلت هذا اجلدي وإ. هانةإلتاخذ لنفسها لئال نصري 

  .اإلهانة هي يف عدم أخذ أجرا ال فيما ارتكبه من الفواحش ..انظر: قال
وها هي حبلى ايضا . شهر أخرب يهوذا وقيل له قد زنت ثامار كنتكأوملا كان حنو ثالثة  (:واصل القراءة

ىل محيها قائلة من الرجل الذي هذه له إرسلت أخرجت أما هي فلما أ وها فتحرقاخرج :فقال يهوذا. من الزىن
هي ابر مين الين مل أعطها لشيلة  :فتحققها يهوذا وقال وقالت حقّق ملن اخلامت والعصابة والعصا هذه. انا حبلى

احـدمها اخـرج يـدا     وكان يف والدا ان. ويف وقت والدا اذا يف بطنها توأمان يضاأفلم يعد يعرفها . ابين
فقالت ملاذا . ولكن حني رد يده اذ اخوه قد خرج فاخذت القابلة وربطت على يده قرمزا قائلة هذا خرج اوال

 فدعي امسـه زارح . وبعد ذلك خرج اخوه الذي على يده القرمز. فدعي امسه فارص. عليك اقتحام. اقتحمت
  ) ٣٠-٢٤ :٣٨  :التكوين()

 ..مث أخربين عن عربة واحدة ميكن أن تستفيدها منها ..رة ترد يف هذه القصةتأمل كل عبا: نظر إيل، وقال
  .مث طلبوا منا أن نتعبد اهللا بتالوا ..إا قصص كتبها منحرفون
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  ـ أدب الشتائم ٤
 ..وأشـكرك  ..لقد قلت ما ظللت طول عمري أتردد يف قولـه  ..ائذن يل أن أنصرف: قال هذا، مث قال
  .ذلك ما أطقت أن أقول كلمة واحدة فلوال ..واشكر سعة خلقك

   ..خرجت معه إىل املطبعة ألواصل تفقدي للعمال، بقيت أحتدث معه عن شؤونه اخلاصة
  :أمام أحد اآلالت استوقفتنا خصومة بني عاملني، وسأنقل لك املشهد كما رأيته

إنـه   ..ة الكتاب املقدسإنه مطبع ..أال حتترم املكان على األقل ..ملاذا تسبين كل هذا السب؟: قال األول
  .إلنسانلإنه املطبعة اليت تطبع كالم اهللا الوحيد الذي تكلم به  ..املطبعة اليت يطبع فيها كالم اهللا ووحيه ألنبيائه

تعلمته مـن كـالم اهللا    ..لقد تعلمته من الكتاب املقدس ..أحتسب أين احنرفت ذا السباب: قال الثاين
   ..يحاملسالسيد ومن كالم  ..ألنبيائه

أمل  ..من أنواع السباباألسفار املقدسة أمل تقرأ ما ورد يف  ..أحتسب أنك وحدك تعرف الكتاب املقدس
  ؟ !)٨-٦٠/٦مزمور() موآب مرحضيت، وعلى أدوم ألْقي حذائي..اهللا قد تكلم بقدسه (:تقرأ

ة املتمردة، أما علمت أنك قد يا ابن املتعوج (:عن شاول أنه قال ليوناثاناملقدسة ما تنقله األسفار أمل تقرأ 
  ؟ !)٢٠/٣٠)١(صموئيل ( )خلزيك وخزي عورة أمك) داود(اخترت ابن يسى 

( ) ..أما أنتم فتقدموا إىل هنا يا بين السامرة، نسل الفاسق والزانيـة  (:أشعيا لبين إسرائيلأمل تقرأ ما قال 
  ؟ !) ٥٧/٣ :أشعيا

فاعي مـن  والد األألجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه يا وكان يقول ل (:أمل تقرأ قول املسيح يف اإلجنيل
  ) ٣:٧لوقا ()يت ن ربوا من الغضب اآلأراكم أ

أَنت معثَرةٌ لـي  . اذْهب عني يا شيطَانُ(: فَالْتفَت وقَالَ لبطْرس (:أمل تقرأ ما يف اإلجنيل من قول املسسيح
لَّها لبِم متهالَ ت كاسِ َألنلنا لبِم ن؟)!٢٣: ١٦مىت ( ) لَك  

أن الرب أمل تقرأ ما يف العهد القدمي  ..لقد تعلمتها من الكتاب املقدس ..مث أنت تلومين على بذاءة لساين
وقـال   .وتأكل كعكاً من الشعري على اخلراء الذي خيرج من اإلنسان ختبزه أمام عيـوم  (:قال لنبيه حزقيال

هـا  ، يا سيد الرب، فقلت آه .إسرائيل خبزهم النجس بني األمم الذين أطردهم إليهم هكذا يأكل بنو :الرب
انظـر قـد    :فقال يل .وال دخل فمي حلم جنس، نفسي مل تتنجس ومن صباي إيل اآلن مل آكل ميتةً أو فريسةً

  ) ١٢ :٤ :سفر حزقيال()فتصنع خبزك عليه ، جعلت لك خنثى البقر بدل خراء اإلنسان
ها أَنا أُعاقـب أَوالَدكُـم، وأَنثُـر روثَ     (:الربيقول حني  ) ٣ :٢ (سفر مالخي رد يف ومثلها ما و

كُموهجلَى وي عا لهونمقَدي تالَّت اتانويالْح (   
 ..أنا وأنت ..فكالنا كلب ..وأنا صادق يف ذلك )يا كلب  (:مث ماذا تراين قلت لك، مل أقل لك سوى

 بل ..وأنا مل أعدو ما يف الكتاب املقدس ..لقد نص على هذا الكتاب املقدس ..يعمل يف هذا املصنعوكل من 
  ا؟كلبأمل تقرأ ما ورد يف األناجيل من اعتبار كل  من ال ينتمي لليهود نسبا  ..مل أعدو كالم املسيح

فَإِذَا امـرأَةٌ  . هب إِلَى نواحي صور وصيداثُم غَادر يسوع تلْك الْمنطَقَةَ، وذَ (:..وإن نسيت، فسأقرأ لك
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ابنتي معذَّبةٌ جِداً، يسـكُنها  ! ارحمنِي ياسيد، ياابن داود(: كَنعانِيةٌ من تلْك النواحي، قَد تقَدمت إِلَيه صارِخةً
 )!فَهِي تصرخ في إِثْرِنا. اقْضِ لَها حاجتها(: فَجاَء تالَميذُه يلحونَ علَيه قَائلني. لمةلكنه لَم يجِبها بِكَ ) شيطَانٌ
ابيلَ(: فَأَجائرإِس تيإِلَى ب ،الَّةالض افرإِالَّ إِلَى الْخ لْتسا أُرـ  )!م سو ،هإِلَي تبرأَةَ اقْترالْم نلكو  ،لَـه تدج
قَالَتو :)دياسي ينأَع!( ابفَأَج :) ِـالَباِء الْكجِرل حطْريو نِنيالْب زبذَ خخؤابِ أَنْ يوالص نم سمـىت ( )!لَي: 
٢٦-١٥/٢١(  

ـ   ..وتقرأ ما فيه ..ما دمت تعرف الكتاب املقدس: قال األول ن فلماذا تلومين على فعل فعله األنبيـاء م
  أين أكثر منهم عصمة أو طهارة؟أم حتسب  ..؟قبلي

 (:أنا مل أتعلم من الكتاب املقدس إال أن أذنب، مث أتوب، مث أواجه كل من يرميين باملعصية، بأن أقول له
   )إن كنت بال خطيئة، فارمين حبجارة 

ـ   ..بولس العظيم ..لقد تعلمت من بولس ن أتـربر  بولس الذي فتح للنفس كل أبواب شـهواا أين ل
  .فلذلك ما حاجيت إليها ..بالطاعة

 ..اآلن فقـط  ..اآلن (:فوجدته يستجمع قوة، وكأنه ادخرها منذ سنني، وراح يصيح، التفت إىل صاحيب
هكـذا   ..إن الكتاب املقدس ليس كتاب شتائم ..نعم ..نزل علي من األشعة ما اهتديت به إىل مشس احلقيقة

حـررتين   ..لكين اآلن حتررت ..ىب إال أن يقف حجابا بيين وبني احلقيقةلكن أخي توأمي أ ..العذراءقالت يل 
   ..هذه الشتائم املقدسة
   ..سأتنور بشمس احلقيقة اليت ظلت روحي مشتاقة هلا منذ دهور ..نعم أنا اآلن حر

ـ  ..لن أشعر أبدا باحلاجة للدفاع عن هذا الكتاب ..أنا اآلن امني إن ما فيه ال ميكن أن يدافع عنه أمهر احمل
  .يف الدنيا

   ..امسع استقاليت ـ حضرة احلربة ـ فيؤسفين أن أعمل يف مطبعة تكتب كتابا يعلم هذا اخللق الشتائم
 ..حىت أولئك الذين امتألوا عداوة له ..فلم أجد فيه شتيمة واحدة ..لقد قرأت القرآن من أوله إىل آخره

وال تسبوا الَّذين يدعونَ مـن   :أنا أقرأ يف القرآن ..سبهمبل ى عن  ..مل خياطبهم القرآن إال بالرمحة واملودة
  )١٠٨من اآلية: األنعام( دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدواً بِغيرِ علْمٍ 

إنه ينـهى عـن سـب     ..هذه هي كلمات اإلله ..امسعوا يا قوم هذه الكلمات الفائضة من حبار احلقيقة
فيستحيل على كلمات اهللا أن ختتلف  ..وهذه هي كلماته ..هذا هو اإلله الذي نعرفه ..ذرهمأعدائه، بل يبني ع

   ..عن صفات اهللا
وأرجوا أن تتأملوا احلقائق بكل موضوعية  ..وداعا أيها الرفاق: مث خرج من املعمل، وهو يقول، قال ذلك

   ..لتظفروا باألشعة اليت ظفرت ا
 عيوم دموع ال ميلكون حبسها، ويف وجوههم عالمات اسـتفهام  خرج الرجل الذي شيعه العمال، ويف

  .كثرية مل أستطع أ ن أجيب عنها
وألقى علـيهم حماضـرة يف    ..مجع العمال يف املساء ..وبعد أن مسع أخي باحلادث ..اء ذلك اليومسيف م
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كن هلا أن حتجبهم عـن  لقد حتولت يف أذهام شتائم مقدسة ال مي ..الرموز اليت حتويها شتائم الكتاب املقدس
  .وال عن كنيسة املسيح ،املسيح

ومن خالل تلك احملاضرة دب إيل بصيص جديد من النور الذي اهتديت به بعد ذلـك   ..ويف ذلك املساء
  .إىل أشعة مشس حممد
إىل حمفظيت ألستخرج بعض ما أحتاجه منها، فامتدت يدي إىل الورقة الـيت  يف ذلك املساء مددت يدي 

   ..احبك، فعدت أقرأ فيهاسلمها يل ص
من أسوار الكلمات املقدسة مل يتحقق به أي كتاب يف الدنيا غري  الثامنلقد أيقنت حينها أن هذا السور 

  .القرآن الكرمي
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  تاسعا ـ التربية
كلفين أخي بالذهاب إىل مدرسة من املدارس التابعة للكنيسة، وقد كانت هذه املدرسة  ..يف اليوم التاسع

بسـاتني   احتيط ا األشجار، وتغمر سـاحته  ،تل موقعا رائعا، وكانت حتاإلسكندرية ضواحي يف ضاحية من
  .ليعطي كل ذلك توافقا بني التعاليم اليت تدرس، واجلو الذي يدرس فيه ..الورود بأشكاهلا

زرت بعض األقسام، فبهرت مبدى نظامها، ومجاهلا، ومدى انضباط طلبتها، لقد شـجعين كـل ذلـك    
  .ألعود إىل أخي ألبشره مبا رأيت هاكتفيت ب ..ماتشجيعا عظي

  .لكين مل أسر إال قليال يف ساحة املدرسة حىت استوقفين رجل يظهر من شكله أنه معلم باملدرسة
  .ال شك أنك معلم ذه املدرسة احملترمة: قلتووقفت، ورحبت به، 

  .بزيارتهوأنت ضيفنا العزيز الذي قدم من بالده البعيدة ليشرفنا  ..أجل: قال
لقد تعمدت أن تكون زيارة قصرية لئال أشغلكم عن وظـائفكم النبيلـة الـيت تقـدموا      ..أجل: قلت
وال ينبغي أن تضيع دقيقـة   ..أنتم ـ معشر املعلمني ـ خلفاء رسل املسيح، وحفظة الكتاب املقدس   ..للبشرية

  .من حياتكم يف غري الرسالة اليت وكلت لكم
ا وإن مسحت يل أن أجلس معك ألحدثك عن بعض العقبات اليت تعترضن ..رشكرا على هذا التقدي: قال

  .من أجل األداء األمثل لوظيفتنا أكون لك شاكرا
لكين مل أمسع من زمالئك من املعلمني إال الثناء العطر على الربامج وعلى  ..ما جئت إال ألجل هذا: قلت

  .اإلدارة وعلى الكنيسة الراعية
  .لى مناصبهم من البوح مبا أريد أن أبوح لك بهلقد منعهم حرصهم ع: قال

  .فال ينبغي أن حيول بيننا وبني مصاحل متعلمينا أي حائل ..وال تتحرج من شيء ..حدثين: قلت
أنت تعلم أن الوظيفة التربوية : دعاين للجلوس على كرسي من كراسي الساحة املليئة بأنوع الزهور، وقال

  .شخصية من نربيه انريد أن نشكل  الكاملة تستدعي حتديد الغاية اليت
   ..أجل ذلك صحيح: قلت
  .لقد وضعنا يف صلب أهداف هذه املدرسة تشكيل شخصية تتوافق مع تعاليم الكتاب املقدس: قال

  .كل مدارس الكنيسة تضع هذا اهلدف النبيل: قلت
  .ولكين ـ لألسف ـ أشك يف نبله ..هو هدف نعم: قال

  حلقائق القطعية؟أتشكك يف ا ..ما تقول؟: قلت
أنا مل أجلس إليك ألبوح لك مبا أريد أن أبوح إال لعلمي بعقلك ونزاهتك وحرصك علـى احلـق   : قال

  .الذي يهدي إليه املنطق السليم
  فهل لديك أي إثباتات على ما تقول؟ ..أنا أحرص الناس على املنطق العقلي السليم ..أجل: قلت
  .ا جلست معك هذا السلو مل أتثبت من كل كلمة أقوهلا مل: قال

  .فحدثين عن زبدة ما جعلك تذهب إىل ما ذهبت إليه: قلت
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لقد عرفت من خالل استقراء حاجات املتعلمني أم حيتاجون ـ لتشكيل شخصية سـوية ـ إىل    : قال
  .يالبعد االجتماع، والبعد األخالقي، والبعد اإلمياين: أبعاد ثالثةحتقيق 

  : البعد اإلمياين
  ريد بالبعد اإلمياين؟فما ت: قلت
مجيع املعارف اإلميانية العميقة اليت تشكل قناعات املؤمن العقلية والروحية، واليت تربجمه بعد ذلـك  : قال

  .ليسري يف احلياة وفق ما متليه حقيقة الكون واإلنسان واحلياة
  .فقد جاء الكتاب املقدس ليقرر هذه املعارف الكربى اليت تنبين عليها القناعات: قلت
  .لكين ال أرى للكتاب املقدس كبري اهتمام ذه الناحية ..وأنا ال أشك يف ذلك ..أجل: قال

  ما تقول؟: قلت
مع أن القضايا اإلميانية هي احملور األساسي للدين إال أين أجد الكتاب املقدس يكاد يعتربها قضـايا  : قال

  .بل هو أحيانا يسيء إليها من خالل أشياء كثرية ..ثانوية
  .هات تفاصيله ..هذا كالم جممل :قلت
لو مجعنا مجيع ما حتدث به الكتاب املقدس عن اهللا وصفات اهللا مل يشكل مجيع ما مجعناه إصـحاحا  : قال

إن ما ذكره الكتاب املقدس عن صفة اهليكل أو صفة التـابوت أو وكـالء داود    ..واحدا ذا صفحات حمدودة
  .وعن قضايا اإلميان أكثر بكثري من حديثه عن اهللا وعن صفات اهللا

فكيف تريد من هذه القضايا أن تتقرر يف نفوس طلبة الكتاب املقدس، وهم يرون هذا االحتقار لإلميان يف 
  الذي ينهلون منه؟ كتام

كالمـك  : سكت قليال، وكأنه يريد أن يقول شيئا، ولكنه يتردد يف قوله، فأردت أن أزيح تردده، فقلت
اهللا بأنساب عن فأجدين أتيه  ..أفتح الكتاب املقدس ألتعرف على اهللا ..ذاأنا ـ شخصيا ـ أشعر    ..صحيح

  .بين إسرائيل
بل تاريخ  ..أحيانا خييل إيل ـ أنا كذلك ـ أنه كتاب تاريخ   ..أجل: شعر ببعض الشجاعة، فراح يقول

   ..أسرة من األسر البشرية
قضايا اإلميان تتحدث عنها بنوع من  حىت األسفار اليت تتحدث عن ..والقصور ليس يف هذه الناحية فقط

  .اإللغاز ال يفهمها إال خاصتنا، وال يفكونه إال بضروب من التأويل املتكلف
  ولكن ما احلل؟ ..كل ما تقوله صحيح: قلت
   ..لست أدري: قال

ولكين وجدت يف كتاب املسلمني املقدس منوذجا صاحلا للكتاب الذي يقرر قضايا اإلميان تقريرا منسجما 
  .األهداف التربويةمع 

وأمسـع معـه    ..ولكن اهللا شاء أن أمسع هذا ..مل أكن أتصور أن حيدثين أحد يف هذه املدرسة عن القرآن
  .مقارنة جديدة بني القرآن والكتاب املقدسن ألتعرض لبصيص جديد يقربين إىل حممد 
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ع القواعد التربويـة  وهل تتصور أن كتاب املسلمني كتاب ينسجم م: فتح الرجل شهييت للحديث، فقلت
  ؟يف تشكيل الشخصية السوية

بل ليس هناك كتاب يف الدنيا يتحدث عـن اإلميـان كمـا     ..لقد رأيته يركز على اإلميان ..أجل: قال
حىت ما  ..إن كل صفحة من صفحاته، بل كل آية من آياته تعرف باهللا، وحتبب العباد فيه ..يتحدث عنه القرآن

  :و األحكام احملضةارتبط منها بالقصص احملض، أ
امسع يف القصص مثال، وقارن بني قصة يوسف كما هي يف كتابنا املقدس، وبني قصة يوسف يف القرآن، 

  .ولنقتصر منها على الفترة اليت سجن فيها يوسف
فامسع له لتقارن بينه وبني ما ورد يف القرآن من نفس  ..لقد وضع الكتاب املقدس إصحاحا كامال لذلك

   ..القصة
ن أوحدث بعد هذه االمـور   ١ ():٢٣-٤٠/١ :تكوين(الكتاب املقدس من حمفظته، وراح يقرأ  أخرج

فسخط فرعون على خصييه رئيس السـقاة ورئـيس    ٢. ساقي ملك مصر واخلباز اذنبا اىل سيدمها ملك مصر
 ٤ .فوضعهما يف حبس بيت رئيس الشرط يف بيت السجن املكان الذي كان يوسف حمبوسا فيـه  ٣. اخلبازين

وحلما كالمها حلما يف ليلة واحدة كل  ٥ وكانا اياما يف احلبس. فاقام رئيس الشرط يوسف عندمها فخدمهما
فـدخل   ٦. ساقي ملك مصر وخبازه احملبوسان يف بيت السـجن . واحد حلمه كل واحد حبسب تعبري حلمه

ين معه يف حبس بيت سـيده  فسأل خصيي فرعون اللذ ٧. يوسف اليهما يف الصباح ونظرمها واذا مها مغتمان
فقال هلما يوسـف أليسـت هللا   . فقاال له حلمنا حلما وليس من يعربه ٨. قائال ملاذا وجهاكما مكمدان اليوم

 ١٠. فقص رئيس السقاة حلمه على يوسف وقال له كنت يف حلمي واذا كرمة امـامي  ٩ قصا علي. التعابري
وكانت كاس فرعون يف  ١١. ها وانضجت عناقيدها عنباوهي اذ أفرخت طلع زهر. ويف الكرمة ثالثة قضبان

. فقال له يوسف هذا تعبريه ١٢. فاخذت العنب وعصرته يف كاس فرعون واعطيت الكاس يف يد فرعون. يدي
فتعطـي كـاس   . يف ثالثة ايام ايضا يرفع فرعون راسك ويردك اىل مقامك ١٣. الثالثة القضبان هي ثالثة ايام

وامنا اذا ذكرتين عندك حينما يصري لك خري تصـنع ايلّ   ١٤. الوىل حني كنت ساقيهفرعون يف يده كالعادة ا
وهنا ايضا مل افعل . الين قد سرقت من ارض العربانيني ١٥. احسانا وتذكرين لفرعون وخترجين من هذا البيت

ضا يف حلمي فلما رأى رئيس اخلبازين انه عبر جيدا قال ليوسف كنت انا اي ١٦ شيئا حىت وضعوين يف السجن
والطيـور  . ويف السل االعلى من مجيع طعام فرعون من صنعة اخلباز ١٧. واذا ثالثة سالل حوارى على راسي

يف ثالثـة   ١٩. الثالثة السالل هي ثالثة ايام. فاجاب يوسف وقال هذا تعبريه ١٨. تاكله من السل عن راسي
فحدث يف اليوم الثالث  ٢٠ طيور حلمك عنكايام ايضا يرفع فرعون راسك عنك ويعلقك على خشبة وتأكل ال

 ٢١. يوم ميالد فرعون انه صنع وليمة جلميع عبيده ورفع راس رئيس السقاة وراس رئيس اخلبازين بني عبيـده 
واما رئيس اخلبازين فعلقه كمـا عبـر هلمـا     ٢٢. فأعطى الكاس يف يد فرعون. ورد رئيس السقاة اىل سقيه

   ) سقاة يوسف بل نسيهولكن مل يذكر رئيس ال ٢٣. يوسف
فبينما يركز  ..القرآن يتناول نفس املشهد، ولكنه يتناوله بصورة مغايرة متاما: أغلق الكتاب املقدس، وقال
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املشهد التوراة على األحداث يف حد ذاا، فيفصل يف ذكر األحالم وأخبار احلاملني، ويف النتيجة النهائية الـيت  
 كل هذا الزخم اهللا، وكأن القصة ليس هلا من هدف إال األحداث الـيت  تتوافق مع تعبري يوسف، وال يذكر يف

  .حتملها
بينما القرآن خيالف ذلك، فيمأل القصة بذكر اهللا، ليقرب القلوب منه، ويبين الشخصية السـوية علـى   

ن فَتيان قَالَ ودخلَ معه السج :أخرج مصحفا من حمفظته، وراح يقرأ ..امسع ملا يقول القرآن ..التعرف عليه
أْكُلُ الطَّيزاً تبي خأْسر قلُ فَومانِي أَحي أَرإِن رقَالَ اآلخراً ومخ رصانِي أَعي أَرا إِنمهدـا  أَحإِن هأْوِيلا بِتئْنبن هنم ر

 ِسنِنيحالْم نم اكرن)٣٦:يوسف (  
امسع  ..ن ذا املوجز املختصر من ذكر احللم ليترك احلصة األكرب لإلميانلقد اكتفى القرآ: نظر إيل، وقال

قَالَ ال يأْتيكُما طَعام ترزقَانِه إِالَّ نبأْتكُما بِتأْوِيله قَبلَ أَنْ يأْتيكُما ذَلكُمـا ممـا    :ما ذكره يوسف إجابة هلما
واتبعت ملَّةَ آبـائي إِبـراهيم   ) ٣٧(ةَ قَومٍ ال يؤمنونَ بِاللَّه وهم بِاآلخرة هم كَافرونَ علَّمنِي ربي إِني تركْت ملَّ

لَى النعا ونلَيع لِ اللَّهفَض نم كٍء ذَليش نم بِاللَّه رِكشا أَنْ نا كَانَ لَنم قُوبعيو قحإِسونلَكاسِ  اسِ والن أَكْثَر
ما تعبدونَ من دونِه إِالَّ ) ٣٩(يا صاحبيِ السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَم اللَّه الْواحد الْقَهار ) ٣٨(ال يشكُرونَ 

طَان إِنْ الْحكْم إِالَّ للَّه أَمر أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِياه ذَلك الدين أَسماًء سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها من سلْ
  )يوسف()٤٠(الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ ال يعلَمونَ 

أربع آيات تتحدث عن اهللا والتعريف به وحتبيب القلوب فيه، ليعود بعدها ليفسر احللم يف آيـة  . .أرأيت
يا صـاحبيِ السـجنِ أَمـا     :امسع ..دة، ويكتفي ا عن كل تلك التفاصيل اليت ساقها الكتاب املقدسواح

 فيـه تسـتفْتيان  أَحدكُما فَيسقي ربه خمراً وأَما اآلخر فَيصلَب فَتأْكُلُ الطَّير من رأْسه قُضي اَألمـر الَّـذي   
   )٤١:يوسف(

القرآن ال يقصص القصـص ألجـل    ..يف مجيع قصص القرآن جند هذا األسلوب: سكت قليال، مث قال
  .هو يتخذ من القص الذي تشتهيه النفوس وسيلة جلذا إىل اإلميان ..القصص، وإمنا ألجل تثبيت قضايا اإلميان
ليت وردت يف أحكام وتستطيع أن جتري مقارنة بسيطة بني النصوص ا ..ويف األحكام جند نفس األسلوب

  .الطالق يف الكتاب املقدس، وبني مثيلتها يف القرآن
اذا اخذ رجل امرأة وتزوج ا فان مل جتد نعمة يف عينيه  ١ ():٥-٢٤/١ :تثنية(ففي الكتاب املقدس، ويف 

ومىت خرجت من بيتـه   ٢النه وجد فيها عيب شيء وكتب هلا كتاب طالق ودفعه اىل يدها واطلقها من بيته
فان ابغضها الرجل االخري وكتب هلا كتاب طالق ودفعه اىل يدها واطلقها مـن   ٣ بت وصارت لرجل آخرذه

ال يقدر زوجها االول الذي طلقها ان يعـود ياخـذها    ٤ بيته او اذا مات الرجل االخري الذي اختذها له زوجة
رض اليت يعطيك الرب فال جتلب خطية على اال. الن ذلك رجس لدى الرب. لتصري له زوجة بعد ان تنجست

حرا يكون يف بيتـه سـنة   . اذا اختذ رجل امرأة جديدة فال خيرج يف اجلند وال حيمل عليه امر ما ٥ اهلك نصيبا
  ) واحدة ويسر امرأته اليت اخذها

وإذا ذكر اهللا ذكـره   ..الكتاب املقدس ينص على األحكام كما تنص عليها مجيع قوانني الدنيا ..أرأيت
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   ) فال جتلب خطية على االرض اليت يعطيك الرب اهلك نصيبا. الن ذلك رجس لدى الرب (:بعنصرية مقيتة
والْمطَلَّقَـات   :امسـع  ..بينما القرآن يتناول مسائل الطالق بتفصيل كثري، ويربطها باإلميان ربطا وثيقا

تمن ما خلَق اللَّه في أَرحامهِن إِنْ كُن يؤمن بِاللَّـه والْيـومِ   يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَالثَةَ قُروٍء وال يحلُّ لَهن أَنْ يكْ
بِالْم هِنلَيي عثْلُ الَّذم نلَهالحاً ووا إِصادإِنْ أَر كي ذَلف نهدبِر قأَح نهولَتعبرِ واآلخ  هِنلَـيالِ عجلرلو وفرع

الطَّالق مرتان فَإمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان وال يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا ) ٢٢٨(واللَّه عزِيز حكيم  درجةٌ
حدود اللَّه فَال جناح علَيهِمـا فيمـا   مما آتيتموهن شيئاً إِالَّ أَنْ يخافَا أَالَّ يقيما حدود اللَّه فَإِنْ خفْتم أَالَّ يقيما 

فَإِنْ طَلَّقَها فَال تحلُّ ) ٢٢٩(افْتدت بِه تلْك حدود اللَّه فَال تعتدوها ومن يتعد حدود اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ 
إِنْ طَلَّقَها فَال جناح علَيهِما أَنْ يتراجعا إِنْ ظَنا أَنْ يقيما حدود اللَّه وتلْـك  لَه من بعد حتى تنكح زوجاً غَيره فَ

ـ  ) ٢٣٠(حدود اللَّه يبينها لقَومٍ يعلَمونَ  س أَو وفـرعبِم نِسكُوهفَأَم نلَهأَج نلَغاَء فَبسالن مإِذَا طَلَّقْتو نوهحر
للَّه هزواً واذْكُـروا  بِمعروف وال تمِسكُوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفْعلْ ذَلك فَقَد ظَلَم نفْسه وال تتخذُوا آيات ا

م بِه واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه بِكُلِّ شيٍء عليم نِعمةَ اللَّه علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمة يعظُكُ
)٢٣١ (يا بواضرإِذَا ت نهاجوأَز نحنكأَنْ ي نلُوهضعفَال ت نلَهأَج نلَغاَء فَبسالن مإِذَا طَلَّقْتو كذَل وفرعبِالْم مهن

مـونَ  انَ منكُم يؤمن بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ ذَلكُم أَزكَى لَكُم وأَطْهر واللَّـه يعلَـم وأَنـتم ال تعلَ   يوعظُ بِه من كَ
)٢٣٢()البقرة(  

ال يكاد مير سطر من سطور هذه اآليات إال وهو يذكر اهللا، ويذكر به، وهو يذكر بإله  ..هل رأيت الفرق
  .إسرائيل، وهو يصف اهللا باألوصاف اليت حتبب القلوب فيه، وتربط الشخصية به العاملني ال إله

  .وهكذا يف مجيع أحكام الكتاب املقدس ..وهكذا يف مجيع أحكام القرآن
القرآن يستغل كل مناسبة ليعرف باهللا، ويكون الشخصية السوية على أساسه، بينما يتيه الكتاب املقدس 

  .يف جزئيات األحكام وتفاصيلها
  :البعد األخالقي

  فما تريد من البعد األخالقي؟ ..عرفت ما تريد من البعد اإلمياين: قلت
أنت تعلم أن األخالق هي تنظيم سلوك النفس حبيث تنسجم مع نفسها ومع العالقات اليت تـرتبط  : قال

  .ا
ومـع   فأول اخللق يبدأ مـن الـنفس   ..وقد أحسنت يف ذكرك النسجام النفس مع نفسها ..أجل: قلت

  .ومن مل يتخلق مع نفسه مل يتخلق مع غريها ..النفس
  .ولكن الشأن ليس يف تعريف اخللق، وإمنا يف تربية النفس عليه ..أجل: قال

  أال ترى يف الكتاب املقدس ما يكفي هلذه الناحية؟: قلت
كتاب لست أدري أي شخصية أخالقية ميكن لل ..أصدقك يف هذا البعد كما صدقتك يف ذلك البعد: قال

  املقدس أن يؤسسها؟
  ما الذي تقصد؟: قلت
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فهناك العفيف  ..ولست أدري أيها يصلح ألن يكون حمل قدوة ..يف الكتاب املقدس مناذج متناقضة: قال
وهنـاك احملـارب    ..وهناك املسامل ..الذي ال ميد حىت بصره، وهناك املنحرف الذي ال ينجو منه حىت حمارمه

   ..الظامل
  .وال بد أن يتحدث الكتاب املقدس عنها مجيعا ..ناسهذه مناذج ال: قلت
  .بل يدعو هلا ..كن العيب يف أن يثين عليهالو ..ليس العيب يف أن يتحدث عنها: قال

  فما تراه خيرج لنا؟ ..إذا درسنا للطالب منوذج مششون: سكت قليال، وقال
  .سيخرج لنا طلبة ميارسون ما ميارسه الفتوة: مل أدر مبا أجيبه، فقال

  .فدرسوهم مناذج أخرى: قلت
كل منوذج ندرسه جند فيه من العيوب ما حيول بيننا وبني اعتباره منوذجا مثاليـا لصـاحب اخللـق    : قال

باإلضافة إىل ذلك ال جند يف الكتاب املقدس احتراما لألخالق، وال تعظيما هلـا، وال تبينـا لسـبيل     ..الرفيع
  .النفس ا حتصيلها، وال ذكرا آلحاد أفرادها مما ميأل

  .وال عالقة للكتاب املقدس مبثل هذا ..هذه األمور مما جيتهد فيه العقل: قلت
فهـو يعظمهـا،    ..وكأنه مدرسة متكاملة يف األخـالق  ..القرآن ..ولكين رأيت كتاب املسلمني: قال

  .وحيترمها، ويصف ا املقربني الصاحلني
  .خالق، وتبيني كيفية حتصيلهاوهو ال يكتفي بذلك، بل يضم إليها التعريف بآحاد األ

لقد قرأت القرآن من أوله إىل آخره، وأعدت قراءته مرات عديدة، فلم أجد فيه إال تعليم الكمال اخللقي، 
  .بل مترين النفس عليه

حدثين عن األخالق يف القرآن كما حدثتين عن اإلميـان يف  : لست أدري كيف قلت له من غري أن أشعر
  .القرآن

إنـك   ..دك يف القرآن من تعظيمه للخلق هو ما ورد فيه من الثناء على حممد حبسن اخللقأول ما يش: قال
 وإِنـك لَعلَـى خلُـقٍ عظـيمٍ     :جتد فيه هذه اآلية العظيمة اليت جتعل من كل قلب متلهفا لتحصيل معناها

  )٤:القلم(
خياركم  أحاسنكم أخالقا   (:مفنبيهم يقول هل ..وهلذا صار مقياس الكمال عند املسلمني هو حسن اخللق

إن  (:ويقول هلم ،٢)إن من أكمل املؤمنني إميانا  أحسنهم خلقا، وخياركم  خياركم لنسائهم  (:، ويقول هلم١)
من أحبكم إيل وأقربكم مين جملسا يوم القيامة  أحاسنكم أخالقا وإن من أبغضكم إيل وأبعدكم مين يوم القيامة 

 (:قال )يا رسول اهللا قد علمنا الثرثارون واملتشدقون فما املتفيهقون  (:قالوا )فيقهون الثرثارون واملتشدقون واملت
  ٣)املتكربون 

                                                
   .أمحدرواه )  ١(
  .      حديث صحيح : رواه الترمذي، وقال)  ٢(
  .رواه الترمذي)  ٣(
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ما من شيء أثقل يف ميزان  (:وجيعل الدرجات العليا واألجور العظيمة من نصيب من حسن خلقه، فيقول
أنا زعيم ببيت يف ربض  (:، ويقول١)املؤمن يوم القيامة من حسن اخللق، وإن اهللا تعاىل ليبغض الفاحش البذيء 

اجلنة  ملن ترك املراء وإن كان حمقا، وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان مازحا، ويبيت يف أعلـى  
  ٣)املؤمن ليدرك حبسن خلقه درجة الصائم القائم   (، بل أخرب حممد أن ٢)اجلنة ملن حسن خلقه 

  .أقوال حممدطلبت منك أت حتدثين عن القرآن ال عن : قلت
بل كان حممد بسلوكه ينهج ج القرآن، وحياول أن يكـون   ..أقوال حممد تفسري للقرآن وبيان له: قال

  .النموذج املثايل الذي تطبق به تعاليم القرآن
  :ومع ذلك سأذكر لك من القرآن ما تقر به عينك

القرآن  ..فس ممن يهتمون بتأصيلهاإن القرآن ال يتعامل مع األخالق كما يتعامل معها الفالسفة وعلماء الن
امسع هذا النص الذي يريد أن  ..ال يهتم بالتأصيل بقدر ما يهتم بغرس بذور األخالق لتنمو بعد ذلك طيبة يانعة

يريب منوذج اإلنسان املثايل الذي يفي بنذره وعهوده، والذي يبذل ماله يف سبيل معونة غريه من غري أن ينتظـر  
   ..منهم جزاء وال شكورا

امسع اآليات وحـاول أن   ..إن القرآن يلتف حول رغبات النفس ورهباا لرييب فيها هذه األخالق الرفيعة
عينا يشرب بِها عباد اللَّـه  ) ٥( كَافُورا مزاجها كَانَ كَأْسٍ من يشربونَ الْأَبرار إِنَّ :تتخيلها، وتعيش معانيها

ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسكينا ) ٧(يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ يوما كَانَ شره مستطريا ) ٦(ريا يفَجرونها تفْجِ
اف من ربنا يوما عبوسا إِنا نخ) ٩(إِنما نطْعمكُم لوجه اللَّه لَا نرِيد منكُم جزاًء ولَا شكُورا ) ٨(ويتيما وأَسريا 

) ١٢(وجزاهم بِما صبروا جنةً وحرِيرا ) ١١(فَوقَاهم اللَّه شر ذَلك الْيومِ ولَقَّاهم نضرةً وسرورا ) ١٠(قَمطَرِيرا 
ودانِيةً علَيهِم ظلَالُها وذُلِّلَت قُطُوفُها تـذْليلًا  ) ١٣(ا زمهرِيرا متكئني فيها علَى الْأَرائك لَا يرونَ فيها شمسا ولَ

)١٤ ( ارِيرقَو تابٍ كَانأَكْوو ةضف نم ةبَِآنِي هِملَيع طَافيو)١٥ (    ايرقْـدا توهرقَـد ـةضف نم ارِيرقَو)١٦ (
ويطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ ) ١٨(عينا فيها تسمى سلْسبِيلًا ) ١٧(انَ مزاجها زنجبِيلًا ويسقَونَ فيها كَأْسا كَ

يـاب سـندسٍ   عاليهم ث) ٢٠(وإِذَا رأَيت ثَم رأَيت نعيما وملْكًا كَبِريا ) ١٩(إِذَا رأَيتهم حِسبتهم لُؤلُؤا منثُورا 
إِنَّ هذَا كَانَ لَكُـم جـزاًء وكَـانَ    ) ٢١(خضر وإِستبرق وحلُّوا أَساوِر من فضة وسقَاهم ربهم شرابا طَهورا 

  )اإلنسان()٢٢(سعيكُم مشكُورا 
طلق النفس من نفسـها، ومـن   لقد اكتنف تلك األخالق الرفيعة اليت ذكرها القرآن ترغيب وترهيب لتن

  .قناعاا اإلميانية لتمارس اخللق من غري أن تنتظر من أحد جزاء وال شكورا
  ..النص الذي حيتل فيه الباذلون املضحون املؤثرون قمم الكمال اإلنساين بـالنظرة القـرآن   اوامسع هذ

مارِهيد نوا مرِجأُخ ينالَّذ اجِرِينهاِء الْملْفُقَرل   ـولَهسرو ونَ اللَّهرصنيا وانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتبي هِمالوأَمو

                                                
  .   حديث حسن صحيح: رواه الترمذي، وقال)  ١(
  .رواه الطرباين،  وإسناده صحيح)  ٢(
  .رواه أبو داود)  ٣(



 ٣٩٣

والَّذين تبوُءوا الدار والْإِميانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَـا يجِـدونَ فـي    ) ٨(أُولَئك هم الصادقُونَ 
ورِهدـ ص فَأُولَئ فِْسهن حش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُِسهِملَى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح م  ـمه ك

  )احلشر()٩(الْمفْلحونَ 
فالصدق والفالح ـ حسب هذه اآليات ـ حمصور يف أولئك الباذلني املضحني الذين ضـحو برغبـام     

  .ن أجل القيم اليت يؤمنون االشخصية م
 ..ال جند الثناء إال على النماذج الرفيعة اليت متثلت فيها األخالق بأكمل مظاهرها..وهكذا يف كل القرآن

دقني والصادقَات إِنَّ الْمسلمني والْمسلمات والْمؤمنِني والْمؤمنات والْقَانِتني والْقَانِتات والصا :امسع هذه اآلية
الصو نيمائالصو قَاتدصتالْمو نيقدصتالْمو اتعاشالْخو نيعاشالْخو اتابِرالصو ابِرِينالصو نيظافالْحو اتمائ

أَع اترالذَّاكا وريكَث اللَّه رِينالذَّاكو ظَاتافالْحو مهوجا فُريمظا عرأَجةً ورفغم ملَه اللَّه ٣٥:األحزاب(د (  
 ..بل إن القرآن ال يكتفي بذلك الثناء على أصحاب األخالق الرفيعة، وال بتلك األجور اليت يدخرها هلم

  . بل خيرب أن حمبة اهللا قاصرة على هؤالء
ني، وذكر األوصاف اليت استحقوا ا تلك ففي القرآن اآليات الكثرية الدالة على حب اهللا لعباده الصاحل

  .احملبة الشريفة، ويف ذلك أعظم ترغيب يف تلك األخالق
وأَحِسنوا إِنَّ اللَّـه يحـب      ..ويتربع عرش هذه األوصاف صفة اإلحسان اجلامعة جلميع جمامع اخلري

ِسنِنيح١٩٥:البقرة) (الْم(..   ري السقُونَ ففني ينالَّذ  اللَّـهاسِ ونِ النع نيافالْعظَ ويالْغ نيمالْكَاظاِء ورالضاِء و
ِسنِنيحالْم بح١٣٤:آل عمران) (ي(..       ـبحي اللَّـهو ةرابِ الْـآخثَـو نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهفَآت

ِسنِنيح١٤٨:آل عمران) (الْم(.. نع ففَاعِسنِنيحالْم بحي إِنَّ اللَّه فَحاصو م١٣من اآليـة : املائدة( )ه(..  
لُوا الصمعوا ونآما وقَوا اتوا إِذَا مما طَعيمف احنج اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينلَى الَّذع سا   لَيقَـوات ثُـم اتحال

  )٩٣:املائدة) (وأَحسنوا واللَّه يحب الْمحِسنِني وآمنوا ثُم اتقَوا
واحملسن هو الذي اكتمل مجال  ،١)إن اهللا مجيل حيب اجلمال (:والسر يف هذه احملبة ما وضحه حممد بقوله

لَّـا  هلْ جـزاُء الْأحسـان إِ   :كما ورد يف القرآن ،روحه حىت صار جمالة للحق، وصار بذلك أهال حملبة احلق
للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ وال يرهق وجوههم قَتـر وال ذلَّـةٌ أُولَئـك     :، وفيه)٦٠:الرمحن) (الْأحسانُ

  )٢٦:يونس) (أَصحاب الْجنة هم فيها خالدونَ
 )اللَّه يحب التوابِني ويحب الْمتطَهرِين إِنَّ  :ومن أوصاف احملبوبني التوبة والطهارة، لقد جاء يف القرآن

ال تقُم فيه أَبداً لَمسجِد أُسس علَى التقْوى من أَولِ يومٍ أَحق أَنْ تقُوم فيـه فيـه      ..)٢٢٢من اآلية: البقرة(
بحي اللَّهوا ورطَهتونَ أَنْ يبحالٌ يرِج رِينطَّه١٠٨:التوبة) (الْم(  

بلَى من أَوفَى بِعهده واتقَى فَإِنَّ اللَّه يحـب    ..ومن أوصاف احملبوبني صفة التقوى احلاجزة عن املعصية
نيقت٧٦:آل عمران) (الْم(..  ُوكقُصني لَم ثُم نيرِكشالْم نم متداهع ينإِلَّا الَّذ   كُملَـيوا عرظَـاهي لَمئاً ويش م

نيقتالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمتدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيمداً فَأَت٤:التوبة) (أَح(..   دنع دهع نيرِكشلْمكُونُ لي فكَي
                                                

 .واه مسلمر) ١(



 ٣٩٤

ع متداهع ينإِلَّا الَّذ هولسر دنعو اللَّهنيقتالْم بحي إِنَّ اللَّه موا لَهيمقتفَاس وا لَكُمقَامتا اسامِ فَمرالْح جِدسالْم دن (
  )٧:التوبة(

اللَّه  وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثري فَما وهنوا لما أَصابهم في سبِيلِ  :ومن أوصاف احملبوبني الصرب
ابِرِينالص بحي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضم١٤٦:آل عمران) (و(  
فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَلـيظَ الْقَلْـبِ     :ومن أوصاف احملبوبني التوكل على اهللا

مهنع ففَاع كلوح نوا مفَضلَان   ـبحي إِنَّ اللَّه لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عي الْأَمف مهاوِرشو ملَه رفغتاسو
نيكِّلوت١٥٩:آل عمران) (الْم(  

: املائدة)(قِْسطنيوإِنْ حكَمت فَاحكُم بينهم بِالْقسط إِنَّ اللَّه يحب الْم  ::ومن أوصاف احملبوبني القسط
 ال ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديـارِكُم أَنْ تبـروهم    ..)٤٢من اآلية

نيقِْسطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيت٨:املمتحنة) (و(  
وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم  :النصوص اليت تبني األمور اليت ال حيبها اهللا ومثل ذلك ما ورد من

يندتعالْم بحال ي وا إِنَّ اللَّهدتعال ت١٩٠:البقرة) (و(..     ـكلهيـا ويهف فِْسديضِ لي الْأَرى فعلَّى سوإِذَا تو
ثَ ورالْحادالْفَس بحال ي اللَّهلَ وس٢٠٥:البقرة) (الن(..   َّكُل بحال ي اللَّهو قَاتدبِي الصريبا والر اللَّه قحمي
ـ       ..)٢٧٦:البقرة) (كَفَّارٍ أَثيمٍ آل ) (افرِينقُلْ أَطيعوا اللَّه والرسولَ فَإِنْ تولَّـوا فَـإِنَّ اللَّـه ال يحـب الْكَ

آل ) (وأَما الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَيوفِّيهِم أُجـورهم واللَّـه ال يحـب الظَّـالمني      ..)٣٢:عمران
ى والْيتامى والْمساكنيِ والْجارِ واعبدوا اللَّه وال تشرِكُوا بِه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً وبِذي الْقُرب ..)٥٧:عمران

يحب  من كَـانَ   ذي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحبِ بِالْجنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللَّه ال
) يختانونَ أَنفُسهم إِنَّ اللَّه ال يحب من كَانَ خواناً أَثيماًوال تجادلْ عنِ الَّذين  ..)٣٦:النساء) (مختاالً فَخوراً

) ال يحب اللَّه الْجهر بِالسوِء من الْقَولِ إِلَّا مـن ظُلـم وكَـانَ اللَّـه سـميعاً عليمـاً        ..)١٠٧:النساء(
ال تحرموا طَيبات ما أَحلَّ اللَّه لَكُم وال تعتـدوا إِنَّ اللَّـه ال يحـب    يا أَيها الَّذين آمنوا   ..)١٤٨:النساء(

يندتع٨٧:املائدة) (الْم(..   بحال ي هرِفُوا إِنسال توا وبراشكُلُوا وو جِدسكُلِّ م دنع كُمتذُوا زِينخ منِي آدا بي
نيرِفس٣١:ألعراف() الْم(..  يندتعالْم بحال ي هةً إِنفْيخعاً ورضت كُمبوا رعاد) (٥٥:ألعراف(  

 (نِنيائالْخ بحال ي اٍء إِنَّ اللَّهولَى سع هِمبِذْ إِلَيةً فَانانيمٍ خقَو نم افَنخا تإِمو) (٥٨:ألنفال(..  أَنَّ ا مرال ج للَّه
كْبِرِينتسالْم بحال ي هونَ إِننلعا يمونَ وِسرا يم لَمع٢٣:النحل) (ي(..  واحفْرال تو كُما فَاتلَى ما عوأْسال تكَيل

للناسِ وال تمشِ في الْـأَرضِ   وال تصعر خدك  ..)٢٣:احلديد) (بِما آتاكُم واللَّه ال يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ
  )١٨:لقمان) (مرحاً إِنَّ اللَّه ال يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ

والقرآن ال يكتفي بكل ذلك، بل يضع أصول األخالق اليت جتمع فروعها، وأول ما يفاجئنا يف القرآن من 
خذ الْعفْو وأْمر بِـالْعرف وأَعـرِض عـنِ     :قمكارم األخالهذه اآلية اليت جتتمع فيها مجيع هذه األصول هو 

نيلاهالْج )١٩٩:ألعراف(  
وقد حاول علماء املسلمني انطالقا من هذا أن يبينوا وجه احنصار األخالق يف هـذه األصـول، فقـال    



 ٣٩٥

 خذ الْعفْو  :فقوله. هذه اآلية من ثالث كلمات، تضمنت قواعد الشريعة يف املأمورات واملنهيات (:القرطيب
ودخـل يف  . دخل فيه صلة القاطعني، والعفو عن املذنبني، والرفق باملؤمنني، وغري ذلك من أخالق املطـيعني 

. صلة األرحام، وتقوى اهللا يف احلالل واحلرام، وغض األبصار، واالستعداد لدار القرار  وأْمر بِالْعرف :قوله
احلض على التعلق بالعلم، واإلعراض عن أهل الظلم، والترته عن منازعة    جاهلنيوأَعرِض عنِ الْ :ويف قوله

   ١) السفهاء، ومساواة اجلهلة األغبياء، وغري ذلك من األخالق احلميدة واألفعال الرشيدة
ال ريب أن للمطاع مـع النـاس ثالثـة     (:وقال ابن القيم، وهو يبني وجه احنصار األخالق يف هذ اآلية

  :لأحوا
  .أمرهم ويهم مبا فيه مصلحتهم  .١
 .أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة  .٢
  .موافق له موال ومعاد له معارض :أن الناس معه قسمان  .٣

وعليه يف كل واحد من هذه واجب،  فواجبه يف أمرهم ويهم  أن يأمر باملعروف وهو املعروف الذي به 
ضده، وواجبه فيما يبذلونه له من الطاعة  أن يأخذ منهم ما سهل عليهم  صالحهم وصالح شأم، وينهاهم عن

وطوعت له به أنفسهم مساحة واختيارا، وال حيملهم على العنت واملشقة فيفسدهم، وواجبه عند جهل اجلاهلني 
   ٢)عليه  اإلعراض عنهم وعدم مقابلتهم باملثل واالنتقام منهم لنفسه

إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَم  :أوصاف املؤمننيق ما جاء يف القرآن يف ذكر ومن اآليات اجلامعة أصول األخال
  )١٥:احلجرات( يرتابوا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في سبِيلِ اللَّه أُولَئك هم الصادقُونَ

من هذه اآلية ليبني األصول اليت جتتمع فيها األخـالق،   ..وهو عامل األخالق املسلم ..وقد انطلق الغزايل
وااهدة باملـال   ومنتهى احلكمة، وهو مثرة العقل ،فاإلميان باهللا وبرسوله من غري ارتياب هو قوة اليقني (:فقال

 ترجع إىل اسـتعمال قـوة   وااهدة بالنفس هي الشجاعة اليت، هو السخاء الذي يرجع إىل ضبط قوة الشهوة
    ) الغضب على شرط العقل وحد االعتدال

وكمثال  ..ومبا أن األخالق تعين التوازن بني لطائف النفس وطاقاا، فإنا نرى القرآن حيض على االعتدال
ن قرآين على ذلك موقف القرآن من أكل الشهوات أو استعماهلا، والذي تنشأ عنه األخالق اخلاصة ذه القوة م

وهو الَّذي أَنشأَ جنات معروشات  :قوى اإلنسان، فقد ورد ذكره يف القرآن الكرمي مقيدا مبا مينعه من الطغيان
من ثَمرِه إِذَا أَثْمـر   بِه كُلُواوغَير معروشات والنخلَ والزرع مختلفاً أُكُلُه والزيتونَ والرمانَ متشابِهاً وغَير متشا

نيرِفسالْم بحال ي هرِفُوا إِنسال تو هادصح موي قَّهوا حآتو )١٤١:األنعام(  
ففي هذه اآلية دعوة لألكل تنايف ما يدعو إليه الرهبان من اجلوع، ولكنها ال تنسجم كذلك مع ما يدعوا 

األول عدم اإلسراف، حىت ال ينمـي  : األكل ارد، بل تضم إليه أمرينإليه أهل الشهوات من االقتصار على 
يا  :هذا األكل يف اإلنسان أخالق اليهيمية اليت ال تبايل ما تأكل، وال كيف تأكل، وهذا ما نص عليه القرآن

                                                
  .٧/٣٤٤: القرطيب)  ١(
  .٢/٣٠٥:مدارج السالكني)  ٢(
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  ) ٣١:ألعراف( إِنه ال يحب الْمسرِفنيبنِي آدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُوا واشربوا وال تسرِفُوا 
والثاين البذل، وعدم نسيان احملتاجني، ألن الشهوة قد تولد احلرص املولد للبخل، فلذلك تعارض الشهوة 

  .بالبذل
وال تجعلْ  :ومن األمثلة ـ كذلك ـ ما ورد يف القرآن من احلض يف وقت واحد على اإلنفاق والتقتري  

غم كدوراًيسحلُوماً مم دقْعفَت طسا كُلَّ الْبطْهسبال تو كقنلُولَةً إِلَى ع )فغل اليد إىل العنق يولد )٢٩:االسراء ،
صفة البخل، وهي من شر الصفات، وبسط اليد كل البسط، قد يولد الفاقة والفقر، وهو كذلك منبع من منابع 

  .االحنراف
 ضوابط حتميها من من طريف اإلفراط والتفريط، وجتعلها متناسقة مع بعضـها  ومبا أن األخالق حتتاج إىل

عرب القرآن عن هذه الضوابط البعض، فال يطغى فيها جانب على جانب حبيث يؤثر ذلك يف مجاله وكماله، فقد 
قَالُوا ربنا اللَّـه   إِنَّ الَّذين :، الذي ورد يف مواضع متعددة من القرآن)االستقامة (اليت حتمي األخالق مبصطلح 

 ،)٣٠:فصلت( نتم توعدونَثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْمالئكَةُ أَلَّا تخافُوا وال تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُ
ع فووا فَال خقَامتاس ثُم ا اللَّهنبقَالُوا ر ينونَإِنَّ الَّذنزحي مال هو هِملَي )١٣:االحقاف(،  لَىوا عقَامتأَلَّوِ اسو

  )١٦:اجلـن( الطَّرِيقَة لَأَسقَيناهم ماًء غَدقاً
  :البعد االجتماعي

  فما تريد بالبعد االجتماعي يف التربية؟: قلت
يقتضي السلوك األمثل الـذي جيعـل    وهو ..هو البعد الذي يهيء الفرد للتعايش اإلجيايب مع اتمع: قال

   )آداب العالقات االجتماعية  (الفرد إلفا مألوفا، حمبا حمبوبا، وهو ما يطلق عليه 
املسامهة يف  (التأثري اإلجيايب يف اتمع خبدمته وإفادته، وحماولة االستغناء عنه، وهو ما يطلق عليه  ويقتضي

   )التنمية االجتماعية 
  املقدس اهتم اتني الناحيتني؟هل ترى الكتاب : قلت
فالسلوك الذي يظهر به من يعتـربهم   ..يؤسفين أن أذكر لك بأنه يناقض ما تتطلبه هاتني الناحيتني: قال

   ..قدوة يتناىف مع السلوك االجتماعي السليم
السـلوك   يقوله الكتاب املقدس أقواال كثرية تتناىف مع ..فاملسيح الذي هو الرمز واملثال والنموذج األمثل

  :االجتماعي السليم
  ؟)٤ :٢:يوحنا( )مايل ولك يا إمرأة  (:، ويقول هلاوسط احلضورفهو يهني أمه 

أيها اجلهال العميان  (:وبقوله هلم ..؟)٧ :٣:مىت()فاعييا أوالد األ (:وهو يهني معلمي الشريعة بقوله هلم
  ؟)١٧ :٢٣:مىت()

وشـتم  ، )٢٣ :١٦:مـىت ( )يا شيطان  (:احلوارينيإذ قال لبطرس كبري ويشتمهم، الميذه، وهو يهني ت
نفسه الذي قـال  مع أنه هو  ..)٢٥ :٢٤لوقا ( )والبطيئا القلوب يف اإلميان  ،أيها الغبيان (:آخرين منهم بقوله

  ؟)١٠ :٨ :لوقا()سرار ملكوت اهللا أعطى لكم أن تفهموا أقد  (:هلم
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سأله فريسي أن يتغـذى   (:شتمه يف بيتهموه يوجعلتشتم أحد الذين استضافوه ليتغدى عنده، وهو الذي ي
 (:فقال له الرب ،وأما الفريسي فلما رأى ذلك تعجب أنه مل يغتسل أوالً قبل الغداء ،فدخل يسوع واتكأ، عنده

ويل لكم أيهـا   ،وأما باطنكم فمملوء اختطافاً وخبثاً يا أغبياء ،أنتم اآلن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس
وويل  (:فقال، حني تقول هذا تشتمنا حنن أيضاً ،يا معلم :وقال له ،سينيوأجاب واحد من النامف، )الفريسيون 

  ؟)٣٩ :١١:جنيل لوقاإ( )لكم أنتم أيها الناموسيون 
  ؟) ٤ :١٠ :لوقا(يطلب من تالميذه عدم إفشاء السالم يف الطريقوهو الذي 

  ؟)٦ :٧:مىت () قدام اخلنازيرال تعطوا القدس للكالب وال تطرحوا درركم  (:وهو الذي يقول
ن إخوة املسيح طلبوا منه أن يصعد إيل عيد أ)  ٣ :٧(إجنيل يوحناكما يف  ،يكذب على إخوتهوهو الذي 
وملا صعد إخوته إيل  ..اصعدوا انتم إيل العيد، فأنا ال أصعد إيل هذا العيد (:فرد عليهم قائالً ،املظال عند اليهود

  ؟)ال يف العالنية صعد بعدهم يف اخلفية  ،العيد
  .ولكن املسيح أوصانا مبحبة أعدائنا: قلت
أما أعدائي الذين مل يريـدوا أن   (:ولكنه قال يف نفس الوقت بكل قسوة ..هو أوصانا بذلك ..نعم: قال

  )٢٧: ١٩ :لوقا( ) أملك عليهم فأتوا م إىل هنا واذحبـوهم قدامي
فس الوقت جنعله يأمرنا بكل قسوة ببغض أقرب النـاس  حنن نروي وصيته لنا بأعدائنا، ولكنا يف ن ..نعم

إِنْ جاَء إِلَي أَحد، ولَم يبغض أَباه وأُمه وزوجته وأَوالَده وإِخوته وأَخواته،  ():٢٦: ١٤:لوقا(لقد جاء يف  ..إلينا
لْمكُونَ تأَنْ ي هنكمضاً، فَالَ يأَي هفْسلْ ني ب؟ )يذاً ل  

فَإِني جِئْت .ما جِئْت أللقي سالَماً، بلْ سيفاً. الَ تظُنوا أَني جِئْت أللقي سالماً علَى اَألرضِ (:بل إنه يقول
  )٣٤ :١٠ :مىت( )َألجعلَ اِإلنسانَ علَى خالَف مع أَبِيه، والْبِنت مع أُمها، والْكَنةَ مع حماتها

لوقا ( )جِئْت ُأللْقي علَى اَألرضِ ناراً، فَلَكَم أَود أَنْ تكُونَ قَد اشتعلَت؟  (:بل جعله الكتاب املقدس يقول
٤٩ :١٢(  

يلعن شجرة لالرمحة أبسط مظاهر يتجرد من الكتاب املقدس مل يكتف بكل ذلك، بل إنه جعلت املسيح 
يف لقـد جـاء    ..ألنه مل يكن وقت الثمـر  ومل تثمر من عندها، بل ..تثمر مسكينة ال ذنب هلا سوى أا مل

وإِذْ رأَى من بعيد شجرةَ تنيٍ مورِقَـةً، توجـه   . وفي الْغد، بعدما غَادروا بيت عنيا، جاع ():١٢ :١١:مرقس(
: فَتكَلَّم وقَالَ لَها. ما وصلَ إِلَيها لَم يجِد فيها إِالَّ الْورق، َألنه لَيس أَوانُ التنيِفَلَ. إِلَيها لَعلَّه يجِد فيها بعض الثَّمرِ

) دإِلَى اَألب دعب كنراً مثَم دأَح أْكُلَن؟ )الَ ي  
يف وقـت  ألفي حيـوان   يتسبب مبقتلبل  ..ومل يكتف بالشجر، بل راح يلحق األذى باحليوانات الربيئة

وكَانَ هناك قَطيع كَبِري من الْخنازِيرِ يرعى عند الْجبلِ، فَتوسلَت اَألرواح  ():١١ :٥ :مرقس(كما يف  ..واحد
فَخرجت اَألرواح النجِسةُ ودخلَت  ،ذَلكفَأَذنَ لَها بِ، أَرسلْنا إِلَى الْخنازِيرِ لندخلَ فيها: النجِسةُ إِلَى يسوع قَائلَةً

  ؟ )وكَانَ عدده نحو أَلْفَينِ ،في الْخنازِيرِ، فَاندفَع قَطيع الْخنازِيرِ من علَى حافَة الْجبلِ إِلَى الْبحيرة، فَغرِق فيها
حني  ،ما ذنب اخلنازير وصاحب اخلنازيربكل جرأة  أذكر أين درست النص على طاليب، فقال يل أحدهم
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   أراد إخراج الشياطني من انون؟
  !إخراج الشياطني دون اإلضرار باخلنازير؟أمل يكن من األجدى : وقال يل آخر

   ..أما سائر الطالب، فضحكوا
  .لقد شوه هذا النص وغريه كل ما نقوله هلم عن مساحة املسيح وسالم املسيح

   ..يف كتب البشاراتهذا بعض ما 
   ..فحدث وال حرج ..أما العهد القدمي

  فهل ترى القرآن خاليا من مثل هذا؟ ..أعرف هذا وغريه: قلت
السلوك االجتمـاعي،  : بل يف القرآن نظام اجتماعي متكامل خيدم كالم اجلانبني ..ليس خاليا فقط: قال

  .واملسامهة االجتماعية
  . القرآنفحدثين عن السلوك االجتماعي يف: قلت
لقد  ..ولكين سأقرأ لك فقط بعض اآليات اليت تبني اهتمام القرآن باآلداب االجتماعية ..ذلك طويل: قال

وال تصعر خدك للناسِ وال تمشِ في الْأَرضِ مرحاً إِنَّ اللَّه ال يحـب كُـلَّ مختـالٍ     :ورد يف موعظة لقمان
  )١٨:لقمان( فَخورٍ

 :رد يف القرآن التنبيه إىل كثري من أصول اآلداب االجتماعية، كآداب االستئذان، كما يف هذه اآليـة وو
يبي ككَذَل هِملقَب نم ينأْذَنَ الَّذتا اسوا كَمنأْذتسفَلْي لُمالْح كُمنلَغَ الْأَطْفَالُ مإِذَا بو اللَّهو هاتآي لَكُم اللَّه ن  ـيملع

يمكح )٥٩:النور(  
لَيس علَى الْأَعمى حرج وال علَى الْأَعرجِ حرج وال علَى الْمـرِيضِ   :أو آداب الزيارة كما يف هذه اآلية

اتهأُم وتيب أَو كُمائآب وتيب أَو كُموتيب نأْكُلُوا مأَنْ ت فُِسكُملَى أَنال عو جرح وتيب أَو انِكُموإِخ وتيب أَو كُم
م أَو كُماالتخ وتيب أَو كُمالوأَخ وتيب أَو كُماتمع وتيب أَو كُماممأَع وتيب أَو كُماتوأَخ  أَو ـهحفَاتم ملَكْتا م

جميعاً أَو أَشتاتاً فَإِذَا دخلْتم بيوتاً فَسلِّموا علَى أَنفُِسكُم تحيةً من عنـد  صديقكُم لَيس علَيكُم جناح أَنْ تأْكُلُوا 
  ) ٦١:النور( اللَّه مباركَةً طَيبةً كَذَلك يبين اللَّه لَكُم الْآيات لَعلَّكُم تعقلُونَ

أَيها الَّذين آمنوا إِذَا قيلَ لَكُم تفَسحوا في الْمجالسِ فَافْسـحوا  يا  :أو آداب االس، كما يف هذه اآلية
لْعلْم درجات واللَّـه بِمـا   يفْسحِ اللَّه لَكُم وإِذَا قيلَ انشزوا فَانشزوا يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتوا ا

  )١١:اادلة( نَ خبِريتعملُو
واقْصد في مشيِك واغْضض من صوتك إِنَّ أَنكَـر الْأَصـوات    :أو آداب الكالم، كما يف هذه اآليات

وال تجهـروا لَـه   يا أَيها الَّذين آمنوا ال ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوت النبِي  ..)١٩:لقمان( لَصوت الْحمريِ
  )٢:احلجرات( بِالْقَولِ كَجهرِ بعضكُم لبعضٍ أَنْ تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم ال تشعرونَ

نَ علَـى  وإِذَا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها إِنَّ اللَّه كَا :أو آداب التحية، كما يف هذه اآلية
  ) ٨٦:النساء( كُلِّ شيٍء حِسيباً

وال تصعر خدك للناسِ وال تمشِ في الْأَرضِ مرحاً إِنَّ اللَّه  :أو آداب املشي، كما ورد يف موعظة لقمان
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ضِ مرحاً إِنك لَن تخـرِق  وال تمشِ في الْأَر :وكما يف هذه اآلية، )١٨:لقمان( ال يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ
  )  ٣٧:االسراء( الْأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُوالً

ال تجعلُوا دعـاَء الرسـولِ    :أو آداب التعامل مع خمتلف أصناف الناس مبا يناسبهم، كما يف هذه اآلية
  )٦٣من اآلية: النور( بينكُم كَدعاِء بعضكُم بعضاً 

وهذه األوصول تدعم كل واحد منها أحاديث كثرية، ومباحث فقهيـة   ..وهكذا يف آيات قرآنية كثرية
  .واسعة ختدمها وختدم الطريقة املثلى لتنفيذها

  :واضحة املعامل، واضحة األصول ..أما املسامهة االجتماعية فنجدها واضحة يف القرآن
ثُم كَانَ مـن الَّـذين آمنـوا     :..تواصي بينهم على احلقوتبدأ هذه املسامهة بالتناصح بني املؤمنني، وال

ةمحرا بِالْمواصوترِ وبا بِالصواصوتو )١٧:البلد(..     قا بِـالْحـواصوتو اتحـاللُوا الصمعوا ونآم ينإِلَّا الَّذ
  )٣:العصر( وتواصوا بِالصبرِ

يا بني أَقمِ الصالةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عـنِ الْمنكَـرِ    :بقول لقمان يف وصيته البنهوإىل هذا اإلشارة 
  ) ١٧:لقمان( واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ

ير أُمة أُخرِجـت للنـاسِ   كُنتم خ :فقال ،وقد اعترب القرآن هذا التناصح خاصة من خصائص أمة حممد
ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْمت )١١٠من اآلية: آل عمران (  

 يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْـآخرِ ويـأْمرونَ   :بل اعترب أداء هذا الركن من عالمات املؤمنني الصادقني، فقال
نيحالالص نم كأُولَئو اتريي الْخونَ فارِعسيكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعبِالْم )وقال)١١٤:آل عمران ،: 

كَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْمضٍ يعاُء بيلأَو مهضعب اتنمؤالْمونَ ونمؤالْمـونَ  وتؤيالةَ وونَ الصيمقي
يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس كأُولَئ ولَهسرو ونَ اللَّهيعطيكَاةَ والز ) وقـال )٧١:التوبـة ،:   َونبـائالت

بِالْمعروف والناهونَ عنِ الْمنكَـرِ والْحـافظُونَ    الْعابِدونَ الْحامدونَ السائحونَ الراكعونَ الساجِدونَ الْآمرونَ
اللَّه وددحل _نِنيمؤرِ الْمشبو )١١٢:التوبة(  

 الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوباً عندهم :بل اعتربه من صفات الرسول األساسية
يو اتبالطَّي ملُّ لَهحيكَرِ وننِ الْمع ماههنيو وفرعبِالْم مهرأْمجِيلِ ينالْأو اةروي التف عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرح

و وا بِهنآم ينفَالَّذ هِملَيع تي كَانالْأَغْاللَ الَّتو مهرإِص مهنع كأُولَئ هعزِلَ مي أُنالَّذ وروا النعباتو وهرصنو وهرزع
  ) ١٥٧:ألعراف( هم الْمفْلحونَ

الَّذين إِنْ مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصـالةَ   :واعتربه بعد ذلك من عالمات صحة التمكني يف األرض
  ) ٤١:احلج( بِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا

ابتداء من احلاجـة إىل   ..والقرآن ال يكتفي ذه املسامهة مع أمهيتها بل يضم إليها رعاية مجيع احلاجات
  :الطعام، وانتهاء باحلاجة إىل األمن

كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ إِلَّا أَصحاب الْيمنيِ فـي   :ولفالقرآن حيض على رعاية هذه احلاجات، فيق
مطْعن كن لَمو لِّنيصالْم نم كن قَالُوا لَم قَري سف لَكَكُما سم نيرِمجنِ الْماءلُونَ عستي اتنجنيكسـا    الْمكُنو



 ٤٠٠

كُنو نيضائالْخ عم وضخن نيقا الْيانى أَتتينِ حمِ الدوبِي كَذِّبا ننيعافةُ الشفَاعش مهفَعنا تفَم ) ـ   ٣٨:املـدثر
٤٨ (  

فقد اعتربت هذه اآليات عدم إطعام املساكني من اجلرائم اليت تسبب الدخول يف جهنم، بل تقرن هـذه  
  .ين، مث يتوعدون بعدم نفع الشافعني فيهماجلرمية بترك الصالة، مث تقدم على التكذيب بالد

بل مل يعف القرآن الكرمي من هذا الواجب حىت العامة من الناس الذين ال ميلكون ما يطعمون غريهم، ألنه 
كَلَّا بل لَّا تكْرِمونَ الْيتيم ولَـا   :مل يأمر باإلطعام فقط، بل أمر باحلض على اإلطعام، ليشمل هذا األمر اجلميع

حاًتاثَ أَكْالً لَّمرأْكُلُونَ التتنيِ وكسامِ الْملَى طَعونَ عاً اضماً جبالَ حونَ الْمبحتو )٢٠ـ  ١٧:الفجر (  
خذُوه فَغلُّوه ثُم الْجحيم صلُّوه ثُم في سلِْسلَة  :ويذكر القرآن موقفا من مواقف القيامة الشديدة، فيقول

عنيِذَركسامِ الْملَى طَعع ضحلَا ييمِ وظالْع بِاللَّه نمؤكَانَ لَا ي هإِن لُكُوهاعاً فَاسرونَ ذعبا سا  هناهه موالْي لَه سفَلَي
  )٣٧ـ  ٣٠:احلاقة( ال يأْكُلُه إِلَّا الْخاطئُونَ حميم ولَا طَعام إِلَّا من غسلنيٍ

ل جند هذا يف سورة كاملة تكاد تكون خاصة ذا اجلانب يعترب من ال حيض على طعام املسكني مكذبا ب
لِّلْمصـلِّني   أَرأَيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ فَذَلك الَّذي يدع الْيتيم ولَا يحض علَى طَعامِ الْمسكنيِ فَويلٌ :بالدين

 مه ينونَ الَّذاعونَ الْمعنميونَ واؤري مه ينونَ الَّذاهس هِملَاتن صع)٧ـ  ١:املاعون(  
األمر باجلهاد مع كونه إزهاقا لألرواح الـيت جـاءت   أما املسامهة يف األمن االجتماعي، فقد برر القرآن  
تقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه والْمستضعفني من  وما لَكُم ال :الشريعة حلفظها بكونه وسيلة حلفظ أرواح املستضعفني

واجعلْ لَنا من لَـدنك وليـاً    الرجالِ والنساِء والْوِلْدان الَّذين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا من هذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها
ن كنلَد نا ملْ لَنعاجرياًوص )٧٥:النساء(  

***  
، فصـافحين األسـتاذ   وهو قادم حنونـا مدير املدرسة  رأيناما إن وصل من حديثه إىل هذا املوضع حىت 

  .فلم أذكره يف مجيع حيايت لغريك ..اكتم عين ما ذكرته لك: وهو يقول ..وانصرف
  .كعقل هما هداك إلي مل تقل إال ..وأنت مل تقل إال خريا ..ال حرج عليك: قلت

ولكنها يوشك أن تتمرد علـى   ..الظهور اخلوف من اوقد بدت عليه أنوار كثرية مينعه ..انصرف شاكرا
  .خوفها لتتمتع بأشعة مشس حممد

مددت يدي إىل حمفظيت ألستخرج بعض ما أحتاجه منها، فامتدت يدي إىل الورقـة الـيت سـلمها يل    
   ..صاحبك، فعدت أقرأ فيها

من أسوار الكلمات املقدسة مل يتحقق به أي كتاب يف الـدنيا غـري   تاسع للقد أيقنت حينها أن السور ا
  .القرآن الكرمي
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  عاشرا ـ اجلمال
رسالة مستعجلة من كنيستنا يف أملانيا تطلـب مـين    يف اليوم العاشر من رحليت إىل اإلسكندرية، جاءتين

  .منهاتعوده أدهشت هلذه الرسالة، وهلذا االستعجال الذي مل  ..احلضور السريع
  ..حزمت أمتعيت، وودعت أخي الذي واصل مكوثه يف اإلسكندرية إلكمال ما أوكل إلينا من مهام

مل أعرف السبب  ..حبثت عن سيارة توصلين إىل القاهرة، ألمتطي الطائرة اليت تعود يب إىل بلدي، فلم أجد
ع جديد من أشـعة حممـد،   حينها، ولكين عرفت بعد ذلك أن اهللا أراد أن ال أجد أي سيارة، ألتعرض لشعا

   ..وألتعرف على السور األخري من أسوار الكلمات املقدسة
  إىل أين تريد الذهاب؟ ..أراك مستعجال: اقترب مين أحد العمال يف مطبعتنا، وقال

لقد جاءتين رسالة مستعجلة، وال بد أن أكون مساء هذا اليوم يف القاهرة ألرحل غدا  ..إىل القاهرة: قلت
  .لديباكرا إىل ب
  .لدي حل إن كنت تقبله: قال

  وما هو؟: قلت
لدينا شاحنة تذهب كل أسبوع إىل القاهرة لتحمل نسخا من الكتاب املقدس إىل كنائسنا ومكتباتنا : قال

فإن كان ذلك ال يضريك، فتعال لتركب فيها، فتتشـرف الشـاحنة، ويتشـرف     ..وهي ستسري اآلن ..هناك
  .صاحبها بصحبتك

  .بل الشرف يل أن أركب شاحنة حتمل نسخ الكتاب املقدس ..العرض الطيب شكرا على هذا: قلت
   ..فهيا إذن: قال

سرت معه إىل الشاحنة، وجلست يف املقعد أمام السائق، وانتظرت برهة، فإذا بالعامل نفسـه جيلـس يف   
  أنت هو السائق إذن؟: كرسي السائق، قلت

أجلس معك، وقد أتاح اهللا يل هذه الفرصة لتسري  وكان يل شوق أن ..لقد كنت أراك  دائما ..أجل: قال
  .معي كل هذه املسافة

  ما امسك؟: قلت
   ..لويس بشارة: قال

  أنت مسيحي إذن؟: قلت
  كيف أكون عامال يف مطبعة الكتاب املقدس، مث ال أكون مسيحيا؟ ..ال شك يف ذلك: قال

  ين؟هل أنت متد ..بل أقصد الدين ..ال أقصد باملسيحية االنتماء: قلت
  .أنا ملتزم بكل شعائر الكنيسة وطقوسها، ولوال ذلك ما اشتقت للجلوس إليك ..أجل: قال

وهلذا ـ رمبـا ـ ال أسـتطيع أن      ..ولدي سفر طويل ..ولكين متعب ..شكرا على هذه ااملة: قلت
  .أرضيك مبا تشتهي من مواعظ

  .ا ال تتحادث به األجسادفقد تتحادث األرواح مب ..يشرفين أن جتلس معي فقط ..ال بأس: قال
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لعلـك  : رأى يف وجهي بعض الضيق، فقال ..مث سرنا برهة ال حيدث بعضنا بعضا ..أعجبت بقوله هذا
  ما الذي تريد أن تسمع منها؟ ..لدي أشرطة كثرية ..تريد أن تسمع شيئا

  ما تقصد؟: قلت
  ألست حتب املوسيقى؟ ..املوسيقى: قال

فهو أحب إىل نفسـي مـن تلـك     ..البشري املمتلئ باإلميانولكين أحب مساع الصوت  ..أجل: قلت
  .خاصة موسيقى هذه األيام ..األجراس اليت تدقها املوسيقى

إنين أحلق معهـا يف عـوامل    ..فأنا ال أحب إال مساع األصوات اليت أشعر بصدقها ..أنت مثلي إذن: قال
  .اجلمال اليت ال يطيق لساين التعبري عنها

  وي مثل هذه األصوات؟وهل لك أشرطة حت: قلت
  .ولكين أخاف منك أن تغضب إن علمت بوجودها عندي ..أجل: سكت قليال، مث قال

  ما تقصد؟: قلت
أنا أخفي هذه األشرطة عن أعني زمالئي خشية أن تصل أخبارها إىل مسؤول املطبعة، فيعاقبين، وقد : قال

  .يطردين
  ست حتمل الكتاب املقدس؟أل ..أحتمل ممنوعات يف هذه الشاحنة؟ ..ما تقول؟: قلت
ولكين ـ لطول الطريق ـ أستمع إىل بعض األشرطة اليت تيسـر     ..أنا أمحل الكتاب املقدس ..أجل: قال

  .علي قطع الطريق
  ومن مينعك من مساعها؟: قلت
  أتأذن يل يف مساعها؟: قال

  .بل لعلين سأمتتع ا كما تتمتع ا أنت أيضا ..ال حرج عليك: قلت
أنا أغـامر  : مث فتح حقيبته، وأخرج أشرطة حمفوظة بعناية كما حتفظ املمنوعات، مث قال أوقف الشاحنة،

  .اآلن بسماع هذه األشرطة أمامك، فأرجو أن يبقى هذا سرا بيين وبينك
  .ال بأس: قلت

وضع الشريط على القارئ، وبقيت منتظرا بلهفة مساع هذه األشرطة اليت مألته باألشواق واملخاوف، فإذا 
  .مملوء باإلميان ..اجأ بالقرآن الكرمي يقرأ بصوت عذبيب أف

  .لقد شعرت حينها بقشعريرة لذيذة تسري يف جسدي، فتملؤين مبشاعر ال أستطيع وصفها
  أهذا قرآن حممد؟: فإذا بدموعه تكاد تفيض، قلت، إلتفت إىل صاحيب

  .فاستر ذلك علي ..أجل: قال
  املقدس؟وأنت حتمل الكتاب  ..ومل تضع قرآن حممد: قلت
  .لقد ذكرت لك أين أشعر عند مساعه مبتعة ال تدانيها متعة، وبلذة ال تدانيها لذة: قال

  فكيف اخترته من بني كل األصوات اجلميلة اليت تنبعث من حناجر العامل؟: قلت
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ولكين كلما مسعت القرآن يتلى كلما امتألت ذه املشاعر  ..وكيف بدأ ..لست أدري مىت بدأ ذلك: قال
  أتدري؟ ..يذةاللذ

  ماذا؟: قلت
أنا أصاحب باعة األشرطة لسبب واحد هو مساع تلك األصوات اجلميلة اليت تنبعث مـن حنـاجر   : قال

  .قارئي القرآن
طرحها عليه، بخطرت على بايل فكرة وضع تراتيل للكتب املقدس تضارع تراتيل القرآن، فرحت أسارع 

لة مهمة قد جتذب ماليني املسلمني إىل املسيحية، ويف نفس لقد جعلين كالمك هذا أفكر يف وسي ..أتدري: قلت
  .الوقت ترضي م املسيحيني إىل هذا اجلمال الذي يتمتع به قرآن حممد

لكـين مل أزد   ..بل رحت أحاول تنفيذها ..لقد خطرت على بايل منذ سنوات ..أعلم تلك الفكرة: قال
  .طني كتابنا املقدس إال بلة

  .مث ناقشها ..امسع الفكرة أوال: قلت
  وقد مسعتها من نفسي منذ سنوات؟ ..وملاذا أمسعها منك: قال

  أي فكرة تقصد؟: قلت
  أهذه هي فكرتك؟ ..أنت تبحث عن وضع تراتيل للكتاب املقدس تشبه تراتيل املسلمني: قال

ع يف أم أنك ترى بأن املسلمني سيخرجون إىل الشوار ..فما الذي حيول بيننا وبني تنفيذها؟ ..أجل: قلت
  انتفاضة عارمة؟

ولكـن   ..إم سرعان ما يتأقلمون وينسون ..؟فما عساهم يفعلوا ..حىت لو خرجوا ..ال أقصد هذا: قال
  .أخشى أن توضع هذه التراتيل يف املسرحيات الكوميدية لتمأل أفواه الناس بالضحك، ال قلوم باخلشوع

  ما تقول؟: قلت
   ..١فال يزيد سامعيه إال خشوعا  ..قرآن من أوله إىل آخرهإن املرتل لقرآن املسلمني يبدأ ال: قال

   ..فليبدأ القارئ تراتيله للكتاب املقدس من أوله إىل آخره: قلت
 ..بل سأطبق هذا أمامك، فقد وهبين اهللا صوتا ال يقل عن صـوت هـؤالء القـراء    ..سأسلم لك: قال

                                                
بل نرى رأيا ال « :هذا نصه) فقه األسرة برؤية مقاصدية(من سلسلة ) األبعاد الشرعية لتربية األوالد(ذكرنا رأيا يف كتاب ) ١(

لفة، مرتلة باألصوات الرخيمـة اجلذابـة   جند املقام لالستدالل عليه هنا، وهو  أن تسجل التالوات للقرآن املترجم باللغات املخت
املؤثرة، على أن تكون الترمجة نفسها يف قمة البالغة املمكنة، مث تشاع يف البالد اليت ال تعرف العربية، ليكون ذلك طريقا من طرق 

  .إيصال هداية اهللا إليها
املوجه للبشرية مجيعـا،   'مع كونه كالم اهللا وال مانع من ذلك، فيما نرى، إال أعراف تعارفناها جعلتنا حنتكر القرآن الكرمي 

فصرنا نتصور أن حرمته تكون بكتابته كتابة مزخرفة، مث يوضع يف لوح مكنون ال ميسه أحد، وال يسمع به أحد، ليبقى طـاهرا  
  .مقدسا، غافلني عما أمرنا به من اجلهاد بالقرآن الكرمي
ؤثر سواء يف بالغته أو طريقة أدائه، ولذلك كان القرآن الكـرمي يف قمـة   وإمنا ذكرنا هذا، ألن يف اإلنسان ميال إىل الكالم امل

البالغة، وقد أمرنا بتزيني األصوات به، ومن احتكار القرآن الكرمي اعتبار ذلك خاصا بالعربية ال بغريها من اللغات مع أن أكثـر  
  .هذه األمة ـ أمة اإلجابة أو أمة الدعوة ـ من غري العرب
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 )عبد الباسط عبد الصمد(القارئ املعروف سأقلد  ولذلك ..باإلضافة إىل أين أملك قدرة على التقليد ال تضاهى
  .يف قراءته للسور القصار

  .فاختر أي جزء من الكتاب املقدس أقرؤه عليك
  .اقرأ ما تشاء: قلت
  .ولذلك سأقرؤه عليك من أوله ..أنا أحفظ إجنيل مىت عن ظهر قلب: قال

كتاب ميالد يسوع املسـيح   (:إجنيل مىت من أوله أبد ..لقد كان صاحب صوت مجيل جدا، بدأ القراءة
ويهـوذا ولـد   . ويعقوب ولد يهوذا واخوته. واسحق ولد يعقوب. ابراهيم ولد اسحق. ابن داود ابن ابراهيم

وعميناداب ولـد  . وارام ولد عميناداب. وحصرون ولد ارام. وفارص ولد حصرون. فارص وزارح من ثامار
وعوبيد ولـد  . وبوعز ولد عوبيد من راعوث. بوسلمون ولد بوعز من راحا. وحنشون ولد سلمون. حنشون
ورحبعام ولـد  . وسليمان ولد رحبعام وداود امللك ولد سليمان من اليت ألوريا. ويسى ولد داود امللك. يسى
  )٧ـ ١/١ :مىت(). وابيا ولد آسا. ابيا

من داود اىل و. فجميع االجيال من ابراهيم اىل داود اربعة عشر جيال (:تركته يقرأ إىل أن وصل إىل قوله
  ) ١/١٧ :مىت() ومن سيب بابل اىل املسيح اربعة عشر جيال. سيب بابل اربعة عشر جيال

لقد ضحكت كما مل أضحك يف حيايت، التفـت إيل،   ..لست أدري كيف مل أملك نفسي من الضحك
  .إن اقتراحك يصلح إلضحاك الناس ال إلبكائهم: أمل أقل لك: وقال

ولكن ما السر يف اخـتالف   ..كالمك صحيح ..أجل: ت اجلد، وقلتبعد أن عادت إيل نفسي، اصطنع
  ؟كتاب املسلمني عن كتابنا يف هذه الناحية

   ..لقد حبثت يف ذلك: قال
  فما وجدت؟: قلت
  .أربعة أسباب: قال

  .عسانا نوفرها لكتابنا املقدس ..فما هي؟: قلت
ف عن تلـك الضـحكات الـيت    وكانت النتيجة ال ختتل ..لقد جربت كل الوسائل ..ذلك حمال: قال
  .إن تلك املعاين األربع مل تتحقق إال يف كتاب حممد ..أرسلتها

  فما هي؟: قلت
  .التعبري الفين، والتصوير الفين، والنظم الفين، والنغم الفين: قال
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  ـ التعبري الفين ١
  فما تريد بالتعبري الفين؟: قلت
ستجد فيه من عذوبة التعبري ومجاله ما يقصر دونه بإمكانك أن تقارن القرآن بأي كتاب يف الدنيا، ف: قال
  .كل كالم
لو كنت شاعرا قبلت قولك، ولو كنت خطيبا رمبـا   ..وما أدراك أنت باللغة وشؤون البالغة فيها: قلت

  لكنك لست سوى سائق؟ ..وثقت حبكمك
للكـالم  إن  ..ولكين مع ذلك أتذوق الكالم، كما أتذوق الطعـام  ..أنا لست سوى سائق ..أجل: قال

  .الطيب حالوة ال حتوجنا إىل خمتصني ينوبون عنا يف تذوقها
فقد عرفت أن القرآن حتدى أهل عصره مبن فيهم من البلغاء والفصحاء، فلم ميلكـوا إال أن   ..ومع ذلك

  .يقروا مبا مل تقبله مين
ثْلَ هذَا إِنْ هذَا إِلَّا أَسـاطري  لَو نشاُء لَقُلْنا م :لقد استقل العرب يف البدء من شأن القرآن، فراحو يقولون

نيلالْأَو)٣١من اآلية: ألنفال(وقالوا ،: إ رشب هلِّمعا يمن )وقالوا)) ١٠٣من اآلية: النحل:   لَ اللَّـهزا أَنم
  ) ٩١من اآلية: األنعام(علَى بشرٍ من شيٍء

لقد كانوا يف ذلك  ..ستعجلة اليت أفرزها كربهم ال عقوهلموا عن هذه األحكام املسرعان ما تراجعلكنهم 
  .فال ميلك بعد حني من املواجهة إال أن ينكص على عقبيه ..أشبه بطفل صغري يريد أن يواجه مصارعا خطريا

طالبا منـهم أن يواجهـوا    ..الشعراء اخلطباء ..وهم الفصحاء البلغاء ..ملا قالوا ذلك، رد عليهم القرآن
فَلْيأْتوا بِحديث مثْلـه إِنْ   أَم يقُولُونَ تقَولَه بلْ ال يؤمنونَ :قال هلم بصراحة ال تعلوها أي صراحةحتديه، لقد 

نيقادوا صكَان)٣٤ـ  ٣٣:الطور(  
فَأْتوا  أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ :عشر سور مثله مفتريات فيما كانوا يزعمونفاكتفى بأن حيدد هلم  ..بل نزل

نيقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم متطَعتنِ اسوا معادو اتيرفْتم هثْلرٍ مورِ سشبِع)١٣:هود (  
لقـد  ، بأي سورة، ولو سورة قصرية ..واكتفى بأن يطلب منهم أن يأتوا بسورة من مثله ..مث زاد، فرتل

اه قُلْ فَأْتوا بِسـورة مثْلـه وادعـوا مـنِ اسـتطَعتم مـن دون اللَّـه إِنْ كُنـتم         أَم يقُولُونَ افْتر :قال هلم
نيقادص)٣٨:يونس(  

مظهراً هلم النكري، زاريـاً علـى   ، بذلك عشرين سنةأكثر من قد بقي يطالبهم ل ..فلم جيرؤوا أن يفعلوا
   ..لك مل جيرؤوا على االقتراب منهذ كلومع  ..أديام، مسفهاً آراءهم وأحالمهم

هلكت فيه النفوس، وأريقت املهج، وقطعت األرحـام، وذهبـت   اليت نابذوه وناصبوه احلرب نعم لقد 
  ؟ !كالم مثل كالمه كانوا يقصرونأترى أم لو كانوا قادرين على مواجهته ب ..األموال

إنه حتـد    ..، انظر)٢٤من اآلية: البقرة(لَن تفْعلُوا فَإِنْ لَم تفْعلُوا و :لقد كان القرآن يقول هلم متحديا
قُـلْ لَـئنِ    :بل هو يضيف فيطلب منهم أن جيتمعوا بإنسهم وجنهم على مواجهته، فيقول ..ليس فوقه حتد

ـ     و كَـانَ بعضـهم لـبعضٍ    اجتمعت الْأنس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُـرآن ال يـأْتونَ بِمثْلـه ولَ
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  )٨٨:االسراء(ظَهِرياً
أحيانا جيد اإلنسان نفسـه ـ حتـت     ..لقد كان النشغاهلم مبواجهته أثر يف سكوم عن الرد عليه: قلت

  .ضغط ظروف معينة ـ يتصرف بعيدا عن عقله
 ،خلطبـاء املصـاقع  كان قومه موصوفني برزانة األحالم ووفارة العقول، وقد كان فـيهم ا لقد  ..ال: قال

ما ضربوه لَك إِلَّا جدالً بـلْ هـم قَـوم     :وصفهم باجلدل واللدد، فقالبل إن القرآن  ..والشعراء املفلقون
 فَإِنما يسرناه بِلسانِك لتبشر بِـه الْمـتقني وتنـذر بِـه قَومـاً      :وقال ،)٥٨من اآلية: الزخرف(خصمونَ

  ) ٩٧:مرمي(لُداً
ألست ترى املالكمـني   ..ولن جتد أحدا يستطيع مواجهته ..أحيانا ينبغ رجل من الناس بني قومه: قلت 

  العامليني الذين يتهاوى الرجال أمامهم كما يتهاوى البنيان؟
قـوالً  عاش بينهم أربعني عاماً مل يسمعوا منه بيتاً من الشـعر، أو  أليس عجيبا أن ينهض رجل أمي : قال

ليأتيهم بكالم يتحداهم به مجيعا، جبيمع شعرائهم وبلغائهم وعلمائهم من اإلنـس واجلـن ال يف زمانـه    بليغاً، 
  ؟فحسب، بل يف كل األزمنة

لَا تسمعوا لهذَا الْقُرآن والْغـوا   :لقد احتاروا يف سر تلك اجلاذبية اليت جيذم ا القرآن، فراحوا يقولون
  ( ٢٦: فصلت(كُم تغلبونَ ﴾فيه لَعلَّ

  .فأنت ترى أن سر إعجاز القرآن الذي يذكره املسلمون هو تعبريه الذي حري البلغاء: قلت
  .إعجازه ال ميكن التعبري عنه ..هذا جزء من إعجازه ..ال: قال

  فكيف تسمي ما ال تستطيع التعبري عنه معجزا؟: قلت
وما اإلعجاز البالغي إال ناحيـة مـن    ..ن أن حتصرها العبارةإن نواحي اإلعجاز يف القرآن أكثر م: قال
  .نواحيه

  .فلست تذكر سوى ما ذكر لك ..أنت تتلقى كل ذلك تقليدا: قلت
ولكين ابن هلذه اللغة، حمب هلا عشت أقرأ شعرها ونثرها، وأتـنعم بقصصـها    ..نعم أنا سائق ..ال: قال

  .ورواياا، ولوال ذلك ما حدثتك ذا
  .ين عما رفع القرآن إىل تلك اآلفاق اليت عجز عنها سائر الكالمفحدث: قلت
  .أول شيء تتذوقه من القرآن هو تلك املعاين اجلميلة اليت جاء ا، وكساها بثياب معجزة من البالغة: قال

  .إن من قدر على شيء يقدر على غريه ..أي إعجاز يف هذا: قلت
  ئق الشاحنة ـ قادرا على أن أسوق الطائرة؟هل تراين ـ وأنا سا ..ال ميكن ذلك ..ال: قال

وإن شئت أن تتحدى أكرب الشـعراء يف أن   ..سل الشعراء والبلغاء ليخربوك ..إن قدرات البلغاء حمدودة
  .يسوغ لك قوانني املرور يف قصيدة فافعل، فسيعجز عن ذلك ال حمالة

  والقرآن؟: قلت
ل يف معىن من املعاين مبـا أودع فيـه مـن أسـرار     ومع ذلك مل خي ..لقد انتظم القرآن كل املعاين: قال
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   ..اإلعجاز
، مثل وصف بعري أو فـرس  مشاهدامل اوصفـ الذين هم قوم حممد ـ ال تعدو  العرب   لقد كانت بالغة

ـ ولـيس يف القـرآن     ..أو لغو كثري ألجل أمر حقري ..أو جارية أو ملك أو ضربة أو طعنة أو حرب أو غارة
  .األشياءتلك البيئة ـ أي شيء من هذه الذي جاء به حممد يف 

ألستم تتعرفون مـن خـالل الكتـاب     ..أليس للبيئة والعصر آثارا يف نفوس البلغاء ..وهذا وحده معجز
إنه من  ..يس يف األرضلكن القرآن خيلو من كل ذلك، وكأن الذي كتبه ل ..املقدس على البيئة اليت كتب فيها

  ؟ !عامل آخر
  يف فن، ويسيئون يف غريه؟ نإلضافة إىل هذا ألست ترى الشعراء والبلغاء قد حيسنوبا: صمت قليال، مث قال

شعر : وقالوا ..حيسن عند الطرب وذكر النساء وصفة اخليل: قالوا يف شعر امرئ القيسوهلذا  ..بلى: قلت
كـل  ذا وهك ..وشعر زهري عند الرغبة والرجاء ،وشعر األعشى عند الطلب ووصف اخلمر ،النابغة عند اخلوف

  . شاعر حيسن كالمه يف فن، فإنه يضعف كالمه يف غري ذلك الفن
  :الفصاحة أعلى طبقاتفإنه جاء فصيحاً يف كل الفنون على  ..١القرآنإال : قال

فَال تعلَم نفْس ما أُخفـي لَهـم مـن قُـرة أَعـينٍ جـزاًء بِمـا كَـانوا          :الترغيبامسع ما يقول يف 
يطَاف علَيهِم بِصحاف من ذَهبٍ وأَكْوابٍ وفيها ما تشتهِيه الْأَنفُس وتلَذُّ  :ويقول ..)١٧:السجدة(نَيعملُو

إنه  ..أترى كالما ميكن أن يرغبك يف شيء كما يرغبك هذا الكالم) ٧١:الزخرف(الْأَعين وأَنتم فيها خالدونَ
إنك لو مجعت مجيـع   .. اختيار ما تشتهي، كما جيعل لبصرك احلرية يف اختيار ما يرىجيعل لنفسك احلرية يف

  .أصناف النعيم يف قصيدة ألفية ما استطاعت أن تعرب مبثل هذا املختصر الوجيز
حاصباً ثُم ال تجِدوا أَفَأَمنتم أَنْ يخِسف بِكُم جانِب الْبر أَو يرسلَ علَيكُم  :الترهيبمث امسع ما يقول يف 

واستفْتحوا وخاب كُلُّ جبارٍ عنِيد من ورائه جهنم ويسقَى مـن مـاٍء    :ويقول ..)٦٨:االسراء(لَكُم وكيالً
 وا همو كَانكُلِّ م نم توالْم يهأْتيو هِسيغي كَادال يو هعرجتي يددـيظٌ    صغَل ـذَابع ـهائرو ـنمو تيبِم 

  .انظر املخاوف اليت حتملها هذه اآليات) ١٧ـ١٥:إبراهيم(
وقَارونَ وفرعونَ وهامانَ ولَقَد جاَءهم موسى بِالْبينات فَاستكْبروا  :وقال يف الزجر ما ال يبلغه وهم البشر

وا سا كَانمضِ وي اَألرفةُ وحيالص هذَتأَخ نم مهنمباً واصح هلَيا علْنسأَر نم مهنفَم بِها بِذَنذْنأَخ فَكُال نيابِق مهنم
يل ا كَانَ اللَّهما وقْنأَغْر نم مهنمو ضاَألر ا بِهفْنسخ نم مهنمةُ وحيالص هذَتأَخ نم  مـهفُسوا أَنكَان نلَكو مهمظْل

  )٤٠ـ  ٣٩: العنكبوت(يظْلمونَ 
 أَفَرأَيت إِنْ متعناهم سنِني ثُم جاَءهم ما كَانوا يوعدونَ ما أَغْنى عنهم ما كَانوا يمتعونَ :وقال يف الوعظ

)لوعظ؟ثريا يف النفس من هذا اهل ترى وعظا أعظم تأ) ٢٠٧ـ  ٢٠٥: الشعراء  
اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم ال تأْخذُه سنةٌ وال نوم لَه ما في السماوات وما فـي   :وصف اهللاوقال يف 

دأَي نيا بم لَمعي إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي يذَا الَّذ نضِ مـا  الْأَرإِلَّا بِم هلْمع نٍء مييطُونَ بِشحال يو ملْفَها خمو يهِم
                                                

  .فالقرآن ليس شعرا.. ا منقطع بال شك االستثناء هن) ١(
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يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هودؤال يو ضالْأَرو اتاومالس هيسكُر عساَء وش)٢٥٥:البقرة(  
  .تعد كثرةوهكذا الشأن يف كل املواضيع اليت طرقها القرآن، وهي مواضيع ال 

لقد التزم القرآن الصدق يف كل ذلك، مع أن البالغة أحيانا قد تتطلب من التعابري مـا   ..وفوق هذا كله
والتزم الصدق نزل شـعره ومل   ،كل شاعر ترك الكذبألست ترى  ..حيوجها إىل الكذب والزيادة والنقصان

زل شعرمها ومل يكن شعرمها اإلسـالمي يف  يكن جيداً، أال ترى أن لبيد بن ربيعة وحسان بن ثابت ملا أسلما ن
  ؟اجلودة كشعرمها اجلاهلي

  .لكن القرآن ـ مع التزامه الصدق التام ـ جاء يف قمة قمم البالغة
لو كنت مسـلما،   ..مل أفهم سر حرصك على هذه القمم اليت تتحدث عنها بثقة عجيبة ..إىل اآلن: قلت

وإال طرد من ساحة املسلمني، فتطلق زوجته، ويرمى يف غري وجيب عليه أن يقول هذا  ..إن الرجل مسلم: لقلت
  مقابر املسلمني، ولكين أراك مسيحيا، فكيف تصر على هذا؟

لقد رأيت كثريا من إخواننا املسيحيني  ..إن كوين مسيحيا ال حيول بيين وبني االعتراف باحلق ألهله: قال
 ..فلذا تراين أحفظ القرآن ..وقد فعل والدي ذلك ..يعلمون أوالدهم القرآن حرصا على تنمية قدرام البالغية

  .لقد حفظته يف الكتاب مع أوالد املسلمني
  فما الذي جعلك تصر على اعتباره أبلغ كالم وأفصحه؟: قلت
ومنـه الفصـيح    ..البليغ الرصني اجلزلفمنه : أنت تعرف أن الكالم من حيث بالغته ثالثة أنواع: قال

  .الطلق الرسل اجلائزومنه  ..القريب السهل
والقسم الثاين  ..فالقسم األول أعلى طبقات الكالم وأرفعه ..كل الكالم البليغ ال خيرج عن هذه األنواع

  .١ والقسم الثالث أدناه وأقربه ..أوسطه وأقصه
  فأنت ترى أن القسم األول هو الذي ينتمي إليه القرآن؟: قلت
   ..بالنسبة للقسم الذي ينتمي إليه أو لكان معجزا ..لو كان كذلك ملا كان معجزا: قال

  فإىل أي قسم ينتمي إذن؟: قلت
حازت بالغات القرآن من كل قسم من هذه األقسام حصة، وأخذت من لقد  ..إىل األقسام الثالثة: قال

 ..كل نوع من أنواعها شعبة، فانتظم هلا بامتزاج هذه األوصاف منط من الكالم جيمع صفيت الفخامة والعذوبة
  .ب أن جتمع بني الفخامة والعذوبةوما أصع

  مل؟: قلت
العذوبة نتاج السهولة، واجلزالة واملتانة تعاجلان نوعاً من فاإلنفراد يف نعوما كاملتضادين، ألما عند : قال
  .كل واحد منهما على اآلخر فضيلة خص ا القرآنبعد كان اجتماع األمرين يف نظمه، مع لهذا ف ..الوعورة

  البشر عن اإلتيان مبثل هذا؟فلم عجز : قلت
                                                

يف ) ٣٨٨تويف سـنة  (أبو سليمان محد بن حممد بن إبرهيم اخلطايب البسيت ذكر هذا النوع من اإلعجاز البالغي القرآين ) ١(
  .هذا البابمن السابقني الباحثني يف هو و ،رسالته الوجيزة اليت وضعها يف بيان إعجاز القرآن
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وقد حـاز   ..ينظمهما لفظ حامل، ومعىن قائم به، ورباط هلما: إن كل كالم البد له من ثالثة أمور: قال
ال ترى شيئاً من األلفاظ أفصح وال أجزل وال أعـذب مـن   فلذلك ، منتهى كماهلاهذه األمور يف كل القرآن 
   ..الؤماً وتشاكالً من نظمهوال ترى نظماً أحسن تأليفاً وأشد ت ..ألفاظه

إـا   ..، فأنت تعرف املعاين السامية اليت جاء القرآن لتقريرها وتأكيدها وتربية النفوس عليهـا أما املعاين
  .اليت تشهد هلا العقول بالتقدم يف أبواا، والترقي إىل أعلى درجات الفضل من نوعتها وصفاااملعاين 

  م البلغاء؟ولكن مثل هذا قد يوجد يف كال: قلت
جبميع العربية ألن من رام ذلك جيب أن يكون حميطا  ..وهلم العذر يف ذلك ..يوجد مفرقا ال جمموعا: قال
تدرك أفهامهم مجيع معاين األشياء احملمولـة علـى تلـك    البشر مجيعا ال و ..مث حييط جبميع دالالاوألفاظها 

اليت ا يكون ائتالفها وارتبـاط بعضـها بـبعض،     وال تكمل معرفتهم الستيفاء مجيع وجوه النظوم ،األلفاظ
  .فيتوصلوا باختيار األفضل عن األحسن من وجوهها، إىل أن يأتو بكالم مثله

ألنه جاء بأفصح األلفاظ يف أحسن نظوم التأليف، مضـمناً   ،القرآن إمنا صار معجزاًفأنت ترى أن : قلت
  .أصح املعاين
األرض ذه الشاحنة ـ أن نستويف ما يتطلبه هذا اإلمجال مـن   وال ميكننا ـ ولو طفنا على   ..أجل: قال

  .تفصيل، وهذه القواعد من أمثلة
، ودعاء وصف هللا، من ولكين أكتفي بأن أذكر لك بأن الكتاب الذي حيتوي على كل هذه املعاين السامية

ي عن منكر، وإرشـاد  وأمر مبعروف و ،إىل طاعته، وبيان منهاج عبادته، من حتليل وحترمي، ومن وعط وتقومي
وما نزل من مثالت اهللا مبـن عصـى    ،مودعاً أخبار القرون املاضية، إىل حماسن األخالق، وزجر عن مساوئها

وعاند منهم، منبئاً عن الكوائن املستقبلة يف األعصار الباقية من الزمان، جامعاً يف ذلك بني احلجة واحملتج لـه،  
كتـاب   ..د للزوم ما دعا إليه، وإنباء عن وجوب ما أمر به وى عنهوالدليل واملدلول عليه، ليكون ذلك أوك

  .بل تعجز مجيع الكائنات أن تأيت مبثله ..يعجز مجيع البشر
أن الكالم الفصـيح  وهي  ..ناحية أخرى جديرة باالهتمام: صمت قليال، وكأنه يسترجع أنفاسه، مث قال

فتكتفي القصـيدة   ..والبيتني والباقي ال يكون كذلكيف القصيدة يف البيت ـ عادة ـ  والشعر الفصيح، يتفق  
كما آحاده  كله فصيح يعجز اخللق عنفإنه القرآن، أما  ..بالتزين ببيتها أو بيتيها، وتظل عاطلة يف سائر أبياا

  .عن مجلته نعجزوي
يف وصف شيء فإنه إذا كرره مل يكن كالمه الثاين يف وصف ذلك الشـيء  كالما فصيحا من قال  مث إن

يظهـر   ن تكرار كثري، ومع ذلك، كل واحد منها يف اية الفصاحة والآيف القربينما جند  ..مبرتلة كالمه األول
  .التفاوت أصالً

زيادة على هذا فإن يف مواضيع القرآن ما قد يوجب اختالل فصاحة أي فصيح، ولكن القـرآن يطرقهـا   
، امسع إليه، وهو يعرب عن أركان طهـارة املسـلمني   طرقا مجيال، فال تؤثر فيه املواضيع مهما تبادعت أغراضها

ا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصالة فَاغِْسلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَـى الْمرافـقِ   ي :وأنواعها يف إجياز بليغ



 ٤١٠

نْ كُنتم جنباً فَاطَّهروا وإِنْ كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاَء أَحد وامسحوا بِرؤوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ وإِ
هكُم وأَيديكُم منه مـا  منكُم من الْغائط أَو المستم النساَء فَلَم تجِدوا ماًء فَتيمموا صعيداً طَيباً فَامسحوا بِوجو

  ) ٦:املائدة(شكُرونَد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد ليطَهركُم وليتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تيرِي
كله يف القرآن، وعلم الفقه كله مأخوذ مـن  الهوت املسلمني لعلوم كلها، فعلم ل القرآن أصالوهلذا جتد 
 أصول الفقه وعلم النحو واللغة، وعلم الزهد يف الدنيا وأخبار اآلخرة، واستعمال مكارم األخالقالقرآن، وعلم 

  .كلها مستنبطة من القرآن مأخوذة منه
وهـذا   ..فالقرآن ال يقصد الكالم البليغ لذات الكالم البليغ، بل يقصده ليستخدمه وسيلة لتبليغ أغراضه

موا بتزويق الكالم واحلرص على زينته تاهوا فيما ال حاجة فيه مـن  فالشعراء الذين اهت ..خالف سائر الكالم
وصف النساء أو اخليل أو اخلمر، أو يف مدح شخص معني أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو خمافة أو سبع، 

ي أو الدقيق أو شيء من املشاهدات املتعينة اليت ال تفيد شيئًا إال قدرة املتكلم املعرب على التعبري على الشيء اخلف
  .أو إبرازه إىل الشيء الواضح، مث جتد له فيها بيتا أو بيتني أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر ال طائل حتته

إن تأملت أخباره وجدا يف غاية احلـالوة، سـواء    ..وأما القرآن فجميعه فصيح يف غاية ايات البالغة
لما تكرر حال وعال ال يخلق عن كثرة الرد، وال ميل منه وك ،كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم ال

العلماء، وإن أخذ يف الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه اجلبال الصم الراسيات، فمـا ظنـك بـالقلوب    
ها حبيث تتحرك إىل ما طلبه منها عن رضـا وطيبـة   الفامهات، وإن وعد أتى مبا يفتح القلوب واآلذان، ويشوق

  .نفس
 ..فهي لغة ثرية غنية مبفرداا وتراكيبها ..د ساعدت اللغة العربية القرآن على اقتحام هذه ااهيللق: قلت

  .ولوالها ما كان للقرآن هذا اجلمال، وهذه القوة
كثريا  اكالمولكنها يف نفس الوقت كان فيها  ..وأكثر مما ذكرت ..اللغة العربية كما ذكرت ..نعم: قال

ولكن  ..وهو ما جلأ إليه مضطرا الكثري من البلغاء والشعراء ..على السمع وشية الثقيلةالغريب واأللفاظ احلمن 
  .القرآن جتنب ذلك كله، ومل خيتر من اللغة إال ما اجتمع فيه املعىن الرفيع مع اللفظ اجلميل

  :١امسع ما يقول الشنفرى
      لَّسمع كُم أَهلَونَ سيديل دونهلو       وأَرقَطُ زيأَلُورفاُء جعلٌ و  

  :وفيها يقول
  دعست على غَطشٍ وبغشٍ وصحبيت       سعار وإِرزيز ووجر وأَفكُلُ

  وعدت كَما أَبدأت واللَيلُ أَليلُ        فَأَيمت نِسواناً وأَيتمت آلَدةً     

                                                
شاعر جاهلي، ميان، كان مـن فتـاك العـرب     )م ٥٥٤/  هـ . ق ٧٠ت( زدي، من قحطانعمرو بن مالك األهو  )١(

وهو صاحب المية العرب، شرحها الزخمشري يف أعجـب العجـب   ، وعدائيهم، وهو أحد اخللعاء الذين تربأت منهم عشائرهم
م ١٨٩٢يزي ردهوس املتويف سـنة  وللمستشرق اإلنكل، املطبوع مع شرح آخر منسوب إىل املربد ويظن أنه ألحد تالميذ ثعلب
  .رسالة باالنكليزية ترجم فيها قصيدة الشنفري وعلق عليها شرحاً وجيزاً 



 ٤١١

فال جتد يف القرآن مـع سـعة    ..الشاعر وغريه لقد جتنب القرآن أكثر األلفاظ الغريبة اليت استعملها هذا
  . والبخصات، وامللطاط، وغري ذلك كثري ، مسشزرات، وجحلنجححجمه مقارنة بقصائد الشعراء ألفاظا مثل 

دا، فإذا مهت تأتدن، فال ختلها مترخد، وقبل  (:وال جتد تعابري مثل هذه التعابري اليت قاهلا بعض املتقعرين
نت فامسحها خبرقة غري وكيلة، وال جشية، مث امعسها معساً رقيقاً، مث سن شفرتك، وأمهها أن تقفعل، فإذا ائتد

    ١) فإذا رأيت عليها مثل اهلبوة فسن رأس األزميل
ربـع  اليت تعـين  املرباع وال جتد القرآن واقعيا يعرب باأللفاظ السوقية اليت يأىب معانيها، فال جتد فيه كلمة 

النشيطة وهي ما أصاب الرئيس قبـل أن يصـري إىل   وال جتد  ،خذه الرئيس يف اجلاهليةالغنيمة إىل الذي كان يأ
مـن  وهو دراهم كانت تؤخذ ، املكس، وال جتد القوم، أو ما يغنمه الغزاة يف الطريق قبل بلوغ املوضع املقصود

اتفق على التعـبري بـه   وغري ذلك مما  )أبيت اللعن  (:قوهلم للملوك، وال جتد بائعي السلع يف األسواق اجلاهلية
  .اتمعات اجلاهلية اليت عاش بينها حممد

  فالقرآن يتخري ألفاظه اختيارا إذن؟: قلت
  :٢وسأذكر لك بعض األمثلة اليت تقرب لك هذا ..أجل: قال

سيئَةً يكُن لَه كفْلٌ  من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نصيب منها ومن يشفَع شفَاعةً :لقد جاء يف القرآن
  )٨٥:النساء) (منها وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء مقيتاً

  ؟)يكن له كفل منها(وعن الشفاعة السيئة ) يكن له نصيب منها(قال عن الشفاعة احلسنة أتدري مل 
  .هو جمرد تنوع يف األلفاط ليتخلص من التكرار: قلت
النصيب املساوي، : يف اللغة) الكفل(من معاين ف ..كل لفظة يف حملها اخلاص لقد وضع القرآن ..ال: قال

  .فمطلق غري حمدد بشيء معني) النصيب(أما  ..والكفيل يضمن بقدر ما كفل ليس أكثر، املثلو
                                                

  .رواه القايل يف أماليه أليب حملم الشيباين يف أواخر القرن الثاين من كتاب إىل بعض احلذائني يف نعل)١(
  :ي كثرية، ومن الكتب املعاصرة امليسرة، وهاإلعجاز البياين يف القرآن الكرميانظر يف هذا ما كتب يف )٢(

حصل من خالهلا على مرتبة الدكتوراه مـع  . خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية للدكتور عبد العظيم املطعين .١
م مكتبـة  ١٩٩٢وهي مطبوعة يف جملدين سنة  .م١٩٧٤األزهر سنة/ مرتبة الشرف األوىل من كلية اللغة العربية 

  .مصر/ وهبة 
وحصل ا . جاز يف تنوع الصيغ املشتقة من أصل لغوي واحد يف القرآن للدكتور عودة اهللا منيع القيسيسر اإلع .٢

  .م١٩٩٦ونشرا دار البشري يف عمان سنة . على درجة الدكتوراة من كلية اآلداب اجلامعة األردنية
شهادة املاجستري من جامعة دمشق وحصل ا على . الترادف واالشتراك والتضاد يف القرآن حملمد نور الدين املنجد .٣

  .م١٩٩٩طبعته دار الفكر سنة . بتقدير ممتاز 
  .م٢٠٠٤، ٢صالح اخلالدي، دار عمار، عمان، ط. إعجاز القرآن الكرمي البياين ودالئل مصدره الرباين، د .٤
  .م٢٠٠١، ٢فاضل السامرائي، دار عمار، عمان، ط. بالغة الكلمة يف التعبري القرآين، د .٥
  .م٢٠٠٢، ٢فاضل السامرائي، دار عمار، عمان، ط. رآين، دالتعبري الق .٦
  .م٢٠٠١، ٢فاضل السامرائي، دار عمار، عمان، ط. ملسات بيانية يف نصوص الترتيل، د .٧

  .ومن هذه املراجع استقينا بعض هذه األمثلة
  



 ٤١٢

اآلية ، كما ورد يف ؛ ألن السيئة جتازى بقدرهايكُن لَه كفْلٌ منها  :بقولهعن السيئة وهلذا جاء التعبري 
  )٤٠من اآلية: غافر)(من عملَ سيئَةً فَال يجزى إِلَّا مثْلَها  :األخرى

، وقد جاء يف القرآن اإلخبار ـذا،  يكُن لَه نصيب منها  ، فلهذا عرب عنها بقوله أما احلَسنة فتضاعف
 (من جاَء بِالْحسنة فَلَـه خيـر منهـا     :، وفيه)١٦٠ :ألنعاما(من جاَء بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها  ففيه 

 ومن عملَ صالحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ يرزقُونَ فيها بِغيرِ :، وفيه)٨٤ :القصص
  ) ٤٠من اآلية: غافر)(حسابٍ

والنصيب  ،ن حامل السيئة أن له الكفل أي املثل، أما صاحب الشفاعة احلسنة فله نصيب منهاعوهلذا قال 
  .ال تشترط فيه املماثلة

هـذا  قصة خلق آدم يف سـورة األعـراف   لقد جاء يف  ..سأضرب لك مثال آخر: سكت قليال، مث قال
   )١٢:ألعراف) (ا خير منه خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طنيٍقَالَ ما منعك أَلَّا تسجد إِذْ أَمرتك قَالَ أَن :النص

قَالَ يا إِبليس ما منعك أَنْ تسجد   )ص(يثبتها يف سورة يف هذا املوضع، ولكنه مل ) ال(لقد أثبت القرآن 
الالْع نم تكُن أَم تركْبتأَس يدبِي لَقْتا خملني )٧٥:ص(  

  أتدري سر ذلك؟
  يف األعراف زائدة؟) ال(أليست  ..ولكين لست أدري سره ..أرى فرقا بني التعبريين: قلت
  .إنه حمكم غاية اإلحكام ..ليس يف القرآن حرف واحد زائد ..ال: قال

كرباً ملاذا مل تسجد؟ هل كنت مت: أي. .عن املانع إلبليس من السجود) ص ( السؤال يف سورة لقد كان 
  .االستكبار واالستعالء ، مهاذكرت اآلية سببان قد يكونان مانعني للسجودفقد أم متعالياً؟ 

  ما الذي دعاك إىل أال تسجد؟: ويكون معىن السؤال.. أما السؤال يف سورة األعراف فإنه عن شيء آخر
 ،أَجلـأك : قـديره النافية يف اآلية اليت تدل على وجود فعل حمـذوف ت ) ال ( والدليل على ذلك وجود 

  .. أحوجك
  .وليس عن املانع له من السجود ،فالسؤال هنا عن الدافع له لعدم السجود

وامتنـاع  . .السبب املانع من السجود سئل عن األوىليف  :واجلمع بينهما أن السؤال جاء على مرحليتني
  .إبليس عن السجود قاده إىل عدم السجود

  .ل له على عدم السجود بعد أن أمره بذلكالسؤال عن السبب احلام: الثانيةويف 
سبب مينع عن فعل شـيء،  : واحلكمة من السؤال الثاين هو أنه من املمكن عقال أن يكون هنالك سببان

  .وسبب حيمل على ترك شيء
  ما الذي محلك على ترك كذا؟: خيتلف عن سؤالك لآلخر ؟ملاذا مل تفعل كذا: فقولك ألحدهم

مثَلُ الَّذين اتخذُوا من دون اللَّـه   :لقد جاء يف القرآن ..لك مثاال آخرسأضرب : سكت قليال، مث قال
  )٤١:العنكبوت) (مونَأَولياَء كَمثَلِ الْعنكَبوت اتخذَت بيتاً وإِنَّ أَوهن الْبيوت لَبيت الْعنكَبوت لَو كَانوا يعلَ

  .ويرمون ا املسلمني ..آليةإن قومي يتعلقون ذه ا: قلت



 ٤١٣

الف احلقيقة العلمية الثابتة بأن خيط العنكبوت أقوى مـن  هذه اآلية خت إن: هم يقولون ..أعلم ذلك: قال
  .مثيله من الفوالذ

  أليس ذلك صححيا؟ ..أجل: قلت
   )إن أوهن اخليوط خيط العنكبوت  (:يكون ذلك صحيحا لو قال القرآن: قال

  ؟وما الفرق بينهما: قلت
بل حيتاج قبل ذلـك إىل اختيـار    ..والبناء ال حيتاج إىل مادة فقط ..اخليوط هي مادة البناء ..عظيم: قال

  .حمل، وتأسيس قاعدة، ونواح هندسية كثرية ليستقيم البناء
أرأيت لو رصفنا طوبا كثريا من أقوى أنواع الطوب من غري أن يكون ذلك علـى حسـب القواعـد    

  ستمر البنيان قائما؟هل ميكن أن ي ..اهلندسية
  .لعل أضعف ريح ميكنها أن ترديه أرضا ..ال: قلت
  .وهلذا عرب القرآن عن وهن البنيان، ومل يعرب عن وهن مادة البنيان: قال

فقـد   ..)الصمد(يف سورة اإلخالص، بينما عرفت ) أحد(أتدري مل نكرت كلمة : سكت قليال، مث قال
ولَـم يكُـن لَـه كُفُـوا     )٣(لَم يلد ولَم يولَد)٢(اللَّه الصمد)١(ه أَحدقُلْ هو اللَّ :جاءت هذه السورة هكذا

داإلخالص()٤(أَح(  
  .ولكين أشعر أنه البد أن تكون كذلك ..ال: قلت
  .ولكن العلماء حاولوا أن يعرفوا سر ذلك ..البد أن تكون كذلك ..نعم: قال

  .فما وجدوا: قلت
ومبا أن املبتدأ واخلرب معرفتان .. ومها مبتدأ وخرب ،)هو اهللا(مسبوقة بكلمتني معرفتني  )أحد(إن كلمة : قال

  )أحد(فقد استغين بتعريفهما وداللتهما على احلصر عن تعريف . .وداللتهما على احلصر
  .ياثان اخربويعرب فهو نكرة .. ألن األصل يف الكلمة هو التنكري. .نكرة على أصله )أحد(فجاء لفظ 

ولإلشارة إىل أن اهللا تعاىل فرد أحد ال  ،جاء على التنكري للتعظيم والتفخيم والتشريف )أحد(أن لفظ كما 
  .ميكن تعريف كيفيته وال اإلحاطة به سبحانه وتعاىل

هـو  (وجاءا معرفتني ليطابقا .. مبتدأ وخرب )اهللا الصمد(فقد جاء معرفة يف اآلية الثانية ألن  ،)الصمد(أما 
  .ليدل على احلصر أيضاً )اهللا الصمد(وقد جاء تعريف . .ة األوىليف اآلي )اهللا 

  .األحدية حمصورة باهللاأي أن  ..يدل على احلصر لتعريف املبتدأ واخلرب )هو اهللا أحد(فقوله 
الصمدانية حمصورة وذلك ليدل على أن  ..يدل على احلصر أيضا لتعريف املبتدأ واخلرب )اهللا الصمد(وقوله 

  .باهللا
  أتدري الفرق بني تعبري القرآن عن السالم ليحي والسالم للمسيح؟: ال، مث قالسكت قلي

يا يحيى خذ الْكتـاب بِقُـوة وَءاتينـاه     :فقد جاء السالم على حيي منكرا ..أعرف ذلك ..أجل: قلت
وسلَام علَيـه  )١٤(برا بِوالديه ولَم يكُن جبارا عصياو)١٣(وحنانا من لَدنا وزكَاةً وكَانَ تقيا)١٢(الْحكْم صبِيا



 ٤١٤

  )مرمي()١٥(يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعثُ حيا
ي مباركًا أَين ما وجعلَنِ)٣٠(قَالَ إِني عبد اللَّه َءاتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِيا :بينما جاء على املسيح معرفا

 تا كُنيح تما دم كَاةالزو لَاةانِي بِالصصأَو٣١(و(ايقا شاربلنِي جعجي لَمي وتدالا بِوربو)٣٢( موي ليع لَامالسو
  )مرمي()٣٣(ولدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حيا

  سر هذا التفريق؟أتدري ما : قال
  ما سره؟: قلت
فيهـا  ويه، ن ذلك جاء يف سياق تعداد نعم اهللا عل، ألنكرة يف قصة حيىي )سالمال(لقد جاءت كلمة : قال

ويوم بعثـه حيـا يف    ،يوم والدته، ويوم موته: كرميا يف مواطن ثالثة) سالما ( إخبار من اهللا بأنه قد منح حيىي 
  .اآلخرة

حيث دعا ربه املسيح، هو كالم من ) السالم ( ألن لفظ  ،جاء معرفة ملسيح، فقدايف قصة ) السالم ( أما 
  .ويوم بعثه حيا يف اآلخرة ،ويوم موته ،يوم والدته :أن مينحه السالم يف ثالثة مواطن

فلذلك عـرف السـالم   .. فيطلب املعايل ،فمن املؤكد أنه سيلح يف الدعاء ،هو الذي دعااملسيح فبما أن 
  .أنه يريد السالم الكثري العام الشامل الغزيرداللة على 

كان أخص من السالم الذي حصل عليـه  املسيح إىل أن السالم الذي حصل عليه كذلك إشارة ويف هذا 
  .أفضل من حيىياملسيح وأن  ،حيىي

ومع ذلـك اختلـف    ..وردت آيتان تتحدثان عن أمر واحد يف سورة واحدةلقد  :سكت قليال، مث قال
   ..كل منهاالتعبري يف 

وسيرى اللَّه عملَكُـم   :واكتفى مااهللا سريى العمل هو ورسوله أما أوالمها، فقد ذكر فيها القرآن أن 
  ) ٩٤:التوبة(ورسولُه ثُم تردونَ إِلَى عالمِ الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

وقُلِ اعملُوا  :عملهم هو ورسوله واملؤمنوناهللا بأنه سريى  ، فقد ذكريف نفس السورةي وأما الثانية، وه
م بِمـا كُنـتم   فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ وستردونَ إِلَـى عـالمِ الْغيـبِ والشـهادة فَينبـئُكُ     

  ) ١٠٥:التوبة(تعملُونَ
  دري ما سر ذلك؟أت

  ما سر ذلك؟: تأملت قليال، مث قلت
وهم كفار اختذوا وسيلة إظهـار اإلسـالم    ..اآلية األوىل يف سياق احلديث عن املنافقنيلقد وردت : قال

أما الثانية فقد جاءت يف سياق احلديث عن املؤمنني الصاحلني  ..وإبطان الكفر حماولة لنقض اإلسالم من داخله
  .مل الصاحل وخاصة دفع الزكاةودعوم إىل الع

ولطبيعة النفاق فإن  ..ألن الكالم فيها عن املنافقني ،يف سياق اآلية األوىل )واملؤمنون(كلمة  تحذففلهذا 
أخرب حممـدا  ، وهو واهللا عامل السر وأخفى، املسلمني ال يعلمون ما خيفي املنافق يف قلبه، ألم ال يعلمون الغيب

  .لكن باقي املؤمنني ال يعلمون ذلك ،ماهللا ورسوله يعلمان كذان ك وهلذا ..بأمسائهم كلهم
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واليت  ..أما يف اآلية الثاين فهي يف سياق احلديث عن أعمال املسلمني الظاهرة املكشوفة من صالة وزكاة
  .يراها إخوام املسلمون ويطلعون عليها

فادت معاين ثالثـة ال معـىن   لقد تكررت كلمة واحدة ثالث مرات، ومع ذلك أ: سكت قليال، مث قال
  أتدري ما هي؟ ..واحدا

  .ال أدري: تأملت قليال، مث قلت
اللَّه الَّذي خلَقَكُم من ضعف ثُم جعلَ من بعد ضعف قُوةً ثُم جعلَ مـن   :سورة الروملقد ورد يف : قال

  ) ٥٤:الروم(وهو الْعليم الْقَدير بعد قُوة ضعفًا وشيبةً يخلُق ما يشاُء
يفيد أن الضعف األول غري الثـاين  ثالث مرات، وذلك يف نفس املوضع  تنكرة تكرر) ضعف ( فلكمة 
  .وغري الثالث
  كيف عرفت ذلك؟: قلت
يد فإا يف كل مرة تف ،أن النكرة إذا تكررتمتفق عليها عند علماء العربية تذكر  قاعدة بيانيةهناك : قال

  .معىن جديداً
  .ماء مهني، ألا من ضعيفةوهي  ،النطفةهو  الضعف األولوهلذا، فإن املراد من 

وعناية خاصة حىت  ،حباجة إىل رعاية أمه يف مرحلة الرضاع الطفل ألن، الضعف الثاين الطفولةواملراد من 
  .جيتاز مرحلة املراهقة ويصل البلوغ

ضعيف .. يف مرحلة الشيخوخة ضعيفا عاجزا اإلنسان يتحول نأل ،الشيخوخة: الضعف الثالثاملراد من و
  .ضعيف احلركة والسعي والنشاط.. الفكر

ـ  ..، وبذلك ختتلف داللتهما كـذلك وردت نكرة وكررت مرتني) قوة ( واللطيف يف اآلية أن  القوة ف
قوة ، وهي قوة الشباب عن تعرب القوة الثانية، والصيب قوي مندفع كثري احلركة، فقوة فترة الصبا، تعرب عن األوىل

  .اجلسم واملشاعر واألحاسيس واهلمة والعزمية واالنطالق يف الفكر واألحالم والطموح
، ضعفثالثة منها  :تلخص حياة اإلنسان على األرض وأا تقوم على مخس مراحلفهذه اآلية ذا الفهم 

  .عجوز هرم اشيخ كونهو، يف حضن أمه ارضيع كونهو ،يف بطن أمه اجنينكونه : وهي
  .اهرم اعجوز اشيخوهي كونه صبيا نشيطا مندفعا، وكونه : واثنان منها قوة

  .لقد عرب القرآن عن كل هذه املعاين بأدق األلفاظ وأرقها وأوجزها
بل خيتار وجوه بنائها ليضعها يف املواضع املناسـبة   ..القرآن ال خيتار الكلمات فقط: سكت قليال، مث قال

  .هلا
  . ال مقربا لذلكسأذكر لك مثا

  الشك يف ذلك؟ ..أنت تعلم الفرق بني صيغ املبالغة
  ما الذي تريد منها؟: قلت
  )فعلة(وصيغة املبالغة على وزن ، )فعال(صيغة مبالغة على وزن أخربين عن الفرق بني : قال
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ل حملترف تدل على احلرفة والصنعة، فيقاـ ـ كما يقول أهل اللغة   )فعال(صيغة مبالغة على وزن : قلت
النجارة جنّار، وحملترف احلدادة حداد، وتشتهر عندهم أمساء  املهن على هذا الوزن كالفتال والزراد واخلـراط  

حرفته الـيت  صار عندما تطلق على أحد فإا تدل على أن الكذب ) كذاب(فكلمة . والصفار والنحاس والبزاز
ذه الصيغة تقتضي املزاولة، ألن صاحب الصنعة يـداوم  وه. حيترفها كما أن حرفة ذاك هي النجارة أو احلدادة

  .على صنعته
  ؟)فعلة(ووزن : قال
مـا  والثاين  ..)راوية(مث بولغ بالتاء، كالراوي، فنقول عند املبالغة  ،ما أصله غري مبالغة: ناله داللت: تقل

وهي من صيغ املبالغة مثل ) همز( فأصلها) همزة( :مثل ،أيت التاء لتأكيد املبالغة وزياداتمث  ،أصله صيغة مبالغة
  .فنأيت بالتاء لزيادة  املبالغة ،)حطَم ـ لُكَع ـ غُدر ـ فُسق(

يسـمى  ) نـازل (فليس كـل  ه، الغاية في، وما بولغ بالتاء يدل على النهاية يف الوصف:ويقول أهل اللغة
حة، ومثلها القيامة والصـاخة  حىت يكون مستطريا عاما قاهرا كاجلائ) قارعة(يسمى ) قارع(، وال كل )نازلة(

  .والطامة
  .نحن أمام صيغتني للمبالغة إحداها تدل على املزاولة، واألخرى على النهاية يف الوصفف: قال

  .هو الفرق بينهماهذا  ..أجل: قلت
 إِنك إِنْ تذَرهم :مثالسورة نوح هلذا ترى القرآن يستعمل كل صيغة يف حملها اخلاص، فقد جاء يف : قال

ديدم ومهنتهم الالزمـة  صار الكفر ، فاآلية تشري إىل أن )٢٧:نوح) (يضلُّوا عبادك وال يلدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً
  .لن خيرجوا عنه ، وأمهلم

وكلمـا   اهللا غفـار، ، أي أن )١٠:نوح) (فَقُلْت استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّاراً :ويف نفس السورة نقرأ
  .أحدث العبد ذنبا أحدث اهللا له مغفرة

بل إن القرآن قد يذكر الكلمة الواحدة يف موضع ببناء خاص، مث يذكرها يف موضع آخر  ..ليس هذا فقط
  .ببناء آخر القتضاء السياق ذلك

 ويـلٌ لكُـلِّ   :يف قوله) فُعلَة(صيغة ، فقد جاءت مرة على )اهلمز( سأضرب لك مثال على ذلك بكلمة 
ةزلُم ةزمـال(صيغة ، وجاءت مرة على )١:اهلمزة) (هفَع (هقول يف: ٍيمماٍء بِنشازٍ ممه) (١١:القلم(  

اليت جاءت فيها الكلمـة علـى   من استقراء سورة القلم ف ..سر ذلك يرجع إىل السياق الذي وردت فيه
غلبـها تـدور   أ الناس، فكل مشاهد السورة أو حظ أا تتحدث عن التعامل مع اخللق  بنينال) فَعـال(صيغة 

وال  ،فهي تتناول السلوكيات ..)٤:القلم) (وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ :حىت أن فيها هذه اآلية ..حول هذا األمر
  .١تذكر العاقبة إال قليال

هاية يف االتصـاف  فقد ذكر النتيجة وتعرض للعاقبة، لذلك ناسب أن يذكر بلوغه الن ،أما يف سورة اهلمزة
                                                

  ) ١٦:القلم) (سنِسمه علَى الْخرطُومِ :' وهي اليت وردت يف قوله)١(
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والنبذ ، )٤:اهلمزة) (كَلَّا لَينبذَنَّ في الْحطَمة: ذه الصفة، وناسب أيضا أن يذكر يف اجلزاء صيغة مماثلة فقال
إذالل، واحلُطَمة صيغة مبالغة بالتاء تدل على النهاية يف احلطم، وهي تفيد أن اجلزاء من جنس العمل فكما أنـه  

  .ون مصريه مماثال يف الشدةفسيك ،يبالغ يف اهلمز
ثُم لَآتينهم من بينِ أَيديهِم ومن خلْفهِم  :أتدري مل قال القرآن على لسان الشيطان: سكت قليال، مث قال

رِيناكش مهأَكْثَر جِدال تو هِملائمش نعو انِهِممأَي نعومل يذكر  ..ربع، فقد ذكر اجلهات األ)١٧:ألعراف) (و
  من فوقهم ومن حتتهم؟

  ما سر ذلك؟ ..ال أعرف: قلت
ففي الرمحـة جـاء يف    ..رمحة اهللا وعذابهلقد ورد يف القرآن اإلخبار بأن هاتني اجلهتني خمتصتان ب: قال
هِم لَأَكَلُوا من فَوقهِم ومن تحت أَرجلهِم منهم ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والْأنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم من رب :القرآن

  )٦٦:املائدة) (أُمةٌ مقْتصدةٌ وكَثري منهم ساَء ما يعملُونَ
أَرجلكُـم أَو  قُلْ هو الْقَادر علَى أَنْ يبعثَ علَيكُم عذَاباً من فَوقكُم أَو مـن تحـت    :يف العذابوجاء 

  )٦٥:األنعام) (يلْبِسكُم شيعاً ويذيق بعضكُم بأْس بعضٍ انظُر كَيف نصرف الْآيات لَعلَّهم يفْقَهونَ
مـا  أتـدري   ..)٤من اآليـة : مرمي)(واشتعلَ الرأْس شيباً  :أتدري مل قال القرآن: سكت قليال، مث قال

  ؟يف اآلية) اشتعل (لفظ  احلكمة من
  ما احلكمة من ذلك؟: قلت
االشتعال هو عملية حتول املادة املشتعلة من حالة إىل حالة أخرى مع استحالة رجوعها للحالة األوىل : قال

يسـتحيل  أي أن البياض  ،وهذا التصور والوصف ينطبق على سواد الشعر وبياضه. .أي حالة ما قبل االشتعال
  .سوادأن يتحول إىل 

أتدري مل أضاف القرآن اإلنارة إىل السراج مع أن السراح ال يكون إال مـنريا يف  : سكت قليال، مث قال
  ؟)٤٦:األحزاب) (وداعياً إِلَى اللَّه بِإِذْنِه وسراجاً منِرياً :قوله

  .وأنا أتعجب من ذلك، وأتصوره إطنابا ال مربر له ..ال أدري: قلت
   ..كل ما يف القرآن له داللته اخلاصة ..ابليس يف القرآن إطن: قال
هو الَّذي جعلَ الشمس  :الشمسكما جاء يف القرآن عن الضوء هو امتزاج احلرارة بالنور ت تعلم أن أن
والْقَمر نـوراً   :كما جاء يف القرآن عن القمروالنور هو جتريد الضوء من احلرارة ، )٥من اآلية: يونس)(ضياًء

الشتمال مضيئاً على جانب ) منريا (، واحلرارة سلب والنور إجياب لذلك جاء تعاىل بلفظ )٥من اآلية: سيون)(
  .بوصف ميدح به حممدال يليق  ووه ،وهو النار ،سليب

امسع هذه اآلية اليت تصـف سـوق    ..حرف واحد قد يؤثر يف املعىن تأثريا عظيما: سكت قليال، مث قال
الَّذين كَفَروا إِلَى جهنم زمراً حتى إِذَا جاُءوها فُتحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها أَلَـم   وسيق :الكفار إىل جهنم

قَّت كَلمةُ الْعذَابِ كن حيأْتكُم رسلٌ منكُم يتلُونَ علَيكُم آيات ربكُم وينذرونكُم لقَاَء يومكُم هذَا قَالُوا بلَى ولَ
رِينلَى الْكَاف٧١:الزمر) (ع(  



 ٤١٨

وسيق الَّذين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنة زمراً حتـى إِذَا   :وامسع هذه اآلية اليت تصف سوق املؤمنني إىل اجلنة
  )٧٣:الزمر) (يكُم طبتم فَادخلُوها خالدينجاُءوها وفُتحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها سالم علَ

عنـد ذكـر   )وفتحت() الواو(لكنه بفارق حرف واحد، فقد دخلت  ..لقد ذكر الفتح يف كال املوضعني
  .أصحاب النارعند ذكر ) فتحت(، ومل تدخل أصحاب اجلنة

  أتدري ما سر ذلك؟
  أليس هي جمرد زيادة؟ ..ما سر ذلك: قلت
  .كل حرف له داللته اخلاصة، وعمله اخلاص ..زيادة يف القرآنتستحيل ال: قال

وهي بعـد مل   ،إذ أن أصحاب النار قد سيقوا إىل جهنم ،عمال بالغ الضرورة) الواو(عملت أما هنا، فقد 
  .فكان هذا عذابا ضعفا عليهم ،حىت إذا وقفوا على أبواا فتحت عن مجلة عذاا ،تفتح

حـىت إذا   (:ىل اجلنة وأبواا قد فتحت هلم قبل جميئهم أي أن تقدير اآليـة أما أصحاب اجلنة فقد سيقوا إ
  .وهذا من زيادة الترحيب بأهل اجلنة وتعجيل البشارة هلم، )جاءوها وقد فتحت أبواا 
اليت يعرب ا عن أغراضه، وقد  اتوهكذا فإن القرآن معجز من حيث اختيار الكلم: سكت قليال، مث قال

  :يف العلوم املختلفة يبينون دقة القرآن يف استعمال كلماتهختصني ملكثريا من امسعت 
التشريع والقانون يبينون إعجاز القرآن التشريعي، ويبينون اختيارات األلفاظ التشريعية يف القـرآن  فأهل 

 باا أدق ن اختيار هذه األلفاظ يفأودقتها يف الداللة على دقة التشريع ورفعته ما ال يصح استبدال غريها ا، و
  .وأعلى مما نبين حنن من اختيارات لغوية وفنية ومجالية

من ذلك أن ما ذكـره  و ..أسرار التعبري القرآين من الناحية الطبية التشرحيية ودقتهايذكرون الطب وأهل 
اختيار ف ،القرآن من مراحل تطور اجلنني يف الرحم هي اليت انتهى إليها العلم مما مل يكن معروفاً قبل هذا العصر

  :أعجب اختيار علمي) املضغة(و ) العلقة(تعبري 
اختيار له داللته، فإن املخلوق يف هذه املرحلة أشبه شيء بالعلقة وهي الطفيلية ) العلقة(فاختيار التعبري بـ 

ة ولكن الختيار كلم. ، فاملضغة هي القطعة من اللحم قدر ما ميضغ املاضغ)املضغة(وكذلك التعبري بـ . املعروفة
سبب آخر، ذلك أن املضغة هي قطعة اللحم املمضوغة أي اليت مضغتها األسنان، وقد أثبـت العلـم   ) مضغة(

احلديث أن اجلنني يف هذه املرحلة ليس قطعة حلم عادية بل هو كقطعة اللحم اليت مضغتها األسنان، فاختيـار  
ولو قال ذلك لكان صواباً ولكن قـال   ،)قطعة حلم صغرية(مل يقل ، فالقرآن اختيار علمي دقيق) املضغة(لفظ 

  ) مضغة(
   ..١وهكذا يف كل ختصص

قرأت فيما توصل إليه علم التاريخ وما دلت عليه احلفريات احلديثة من أخبار ذي القرنني أدق الكالم وقد 
وأن الـذي اكتشـفه املؤرخـون    . وأدق األخبار ما مل يكن يعرفه مجيع مفسري القرآن فيما مضى من الزمان

اريون وما توصلوا إليه يف هذا القرن منطبق على ما جاء يف القرآن الكرمي كلمة كلمة ومل يكـن ذلـك   واآلث
                                                

 .من هذه السلسلة) معجزات علمية(ثلة الكثرية املثبتة هلذا يف رسالة انظر األم) ١(



 ٤١٩

  .معلوماً قبل هذا القرن
يف قصة يوسف، وكاختيار تعبري ) العزيز(وقرأت يف اختيار التعبري القرآين لبعض الكلمات التارخيية كـ 

قصة موسى، فعرفت أن هذه ترمجات دقيقة ملـا كـان    يف) فرعون(يف القصة نفسها، واختيار كلمة ) امللك(
أدق ترمجة ملن يقوم بذلك املنصب يف حينـه، وأن املصـريني   ) العزيز(يستعمل يف تلك األزمان السحيقة فـ 

القدامى كانوا يفرقون بني امللوك الذين حيكموم فيما إذا كانوا مصريني أو غري مصريني، فامللك غري املصـري  
، وأن الذي كان حيكم مصر يف زمن يوسف )فرعون(، واملصري األصل يسمونه )امللك(سمونه األصل كانوا ي

، وأن الذي كان حيكمها يف زمن موسى هو مصـري فسـماه   )امللك(غري مصري، وهو من اهلكسوس فسماه 
  .، فسمى كل واحد مبا كان يسمى يف األزمنة السحيقة)فرعون(

ه إعجازاً لغوياً مجالياً، وترى فيه يف الوقت نفسه إعجـازاً علميـاً،   الواحد قد ترى فيالقرآين إن التعبري 
  .أوإعجازاً تارخيياً، أو إعجازاً نفسياً، أو إعجازاً تربوياً، أو إعجازاً تشريعياً، أو غري ذلك

واليت تؤثر فيما ذكرته من بالغة القرآن كثري من الكلمات الغريبة، الالقرآن ففي  ..ولكن مع ذلك: قلت
١ ..   

  .فكل دعوى البد هلا من دليل يدل عليها، أو مثال ينبه إليها ..اذكر يل أمثلة لذلك: قال
لقـد   ..من املشهور الذي ال شك فيه الغريب ىف القرآنلست حباجة إىل ذكر أمثلة لذلك، فوجود : قلت

وأورده على وفق ما  ،)نغريب القرآ(اإلمام حممد بن مسلم بن قتيبة وضع كتاباً ىف ف ..ألف العلماء يف هذا الفن
الراغـب   ماومثله، وتفسريه لغريب القرآن مشهور ،السجستاىنومثله فعل  ..جاء ىف سور القرآن سورة سورة

له كتاب الذي  ،جالل الدين السيوطىومثلهم مجيعا  ..ىف شرح غريب القرآن )املفردات(األصفهاىن ىف كتابه 
  )مبهمات القرآن(حيمل اسم 

  ترافاً صرحياً من هؤالء األئمة بورود الغريب ىف القرآن؟ذلك اعكل أال يعد 
فكيف يسوغ القول  ..ن مجيع مفسرى القرآن قاموا بشرح ما رأوه غريباً ىف القرآنفإ ..باإلضافة إىل ذلك

  بإنكار وجود الغريب ىف القرآن أمام هذه احلقائق الىت ال تغيب عن أحد؟
 ،الـرقيم  ،أواه ،غسلني، حنانا ،فاكهةً وأبا(هذه الكلمات  ففي القرآن مثال ..وإن أردت أمثلة على ذلك

 ،فاقرة ،الناقور ،سجيل ،عسعس ،قمطرير ،املسجور ،يتفيؤا، سربا ،حصحص ،حنني ،أخبتوا ،مبلسون ،كاللة
  .ملا تقتضيه البالغة من يسر األلفاظ وقراخالفة املاأللفاظ الغريبة وغريها من  ..مدهامتان ،استربق

الذى يعد عيباً ىف الكـالم، وإذا  غريب غريبان، غريب مطلق، وهو ما كان غريبا يف تركيبه، وهو ال: قال
  .ىف القرآنوال وجود هلذا النوع  ..وجد فيه سلب عنه وصف الفصاحة والبالغة

أال ترى أن ألفاظـا   ..ومنه غريب نسيب، وهو ما اختلف الناس يف التعرف عليه حبسب مستويام اللغوية
ولكنها قد تكون غريبة على من مل حيترف حرفتتـهم،   ..هي ألفاظ سلسة طبيعية عند األدباء أو الشعراءكثرية 

                                                
هنا نرد على شبهة وجود الغريب يف القرآن الكرمي، وهو ما مينع من فهمه، وهي من الشبه املشـتهرة لـدى املبشـرين    ) ١(

  ) شبهات املشككني(انظر يف الرد عليها . وغريهم



 ٤٢٠

  ومل يتعلم علومهم؟
بل إن هذا النوع من الغريب ال خيلو منه أحد من الناس، فاللغة واسعة، وكل كلمة جديدة على الـذهن  

  .تبدأ غربية، مث تزول غرابتها باإلدمان على استعماهلا
أول ، و)غريـب القـرآن   (فسري هذا النوع من الكلمات جاءت املؤلفات اليت ذكرا مما يسمى بـ ولت

، وكونه يف هذا القرن دليل البن قتيبة ىف القرن الثالث اهلجرى )غريب القرآن(كتاب ذلك هو مؤلف وضع ىف 
ية الىت دخلت ىف اإلسالم، مل يكتب للمسلمني العرب، بل كان القصد منه هو أبناء الشعوب غري العربعلى أنه 

  .ت جديدة املعرفة بالعربيةوكان
  . وكل املؤلفات اليت ألفت يف هذا الباب حتت هذا االسم أو غريه ألفت هلذا الغرض

وما تناوله مفسرو القـرآن ىف   ،كتب علوم القرآنأو ىف املؤلفات التراثية  )غريب القرآن(ما يطلق عليه ف
  .مطلقب غريهو غريب نسىب ال  ،تفاسريهم

أو ال وجود له ىف معاجم  ،وليس غريباً عدمي املعىن ،والغريب النسىب بكل االعتبارات غريب فصيح سائغ
  .موضع إمجاع بني علماء اللغة والبيان ىف كل عصر ومصربل هو اللغة ومصادرها، 

  .فقد وردت قصة عن ابن عباس تدل على غرابة كلمات قرآنية كثرية على العرب: قلت
  ؟)مسائل ابن األزرق(صد ما يسمى بـ تق: قال

والطرباىن ىف  ،)الوقف(مسطورة ىف كثري من كتب التراث مثل ابن األنبارى ىف كتابه فهي  ..أجل: قلت
 ،)اإلتقان ىف علوم القرآن(وجالل الدين السيوطى ىف كتابه ، )الكامل(واملربد ىف كتابه  ،)املعجم الكبري(كتابه 
  .وغريهم

عبد اهللا بن عباس كان جالساً جبوار الكعبة يفسر القرآن، لقصة، فهي تنص على أن وإن كنت ال تذكر ا
قم بنا إىل هذا الذى جيتـرئ علـى    (:فقال نافع لنجدة ،وجندة بن عومير ،نافع بن األزرق: فأبصره رجالن مها

 ،فتفسرها لنا ،ىف كتاب اهللا إنا نريد أن نسألك عن أشياء (:فقاما إليه فقاال له ،)القرآن ويفسره مبا ال علم له به
سالىن عما بـدا  : فقال ابن عباس، ) فإن اهللا أنزل القرآن بلسان عرىب مبني، وتأتينا مبا يصادقه من كالم العرب

مث أخذا يسأالنه وهو جييب بال توقف، مستشهداً ىف إجاباته على كل كلمة، قرآنية سأاله عنها مبا حيفظه . لكما
  .١عن شعراء اجلاهلية، ليبني للسائلني أن القرآن نزل بلسان عرىب مبني من الشعر العرىب املأثور

                                                
وذكر منها مائة ومثان ومثانني كلمة، وقد حرص على ذكر إجابات ابن عبـاس   ،مجع جالل الدين السيوطى هذه املسائل)١(

فصل ما جيب على . اإلتقان ىف علوم القرآن: انظر(إنه أمهل حنو أربع عشرة كلمة من جمموع ما سئل عنه ابن عباس : عليها، وقال
  ) املفسر لكتاب اهللا
) عنِ الْـيمنيِ وعـنِ الشـمالِ عـزِين     :'أخربىن عن قوله :باسقال نافع بن األزرق البن ع).. عزين(كلمة : ومن أمثلتها

نعم، أما مسعت : فقال ابن عباس وهل تعرف العرب ذلك؟: فسأله نافع. احللق من الرفاق: عزين: قال ابن عباس، ف)٣٧:املعارج(
  :قول عبيد بن األبرص

  فجاءوا يهرعون إليه حىت يكونوا حول منسره عزينا
: العزين: وهو مشتق من االعتزاء، أى ينضم بعضهم إىل بعض، قال الراغب ىف املفردات( ت يلتفون حول الرسوليعىن مجاعا

  )اجلماعة املنتسب بعضها إىل بعض



 ٤٢١

  فما يف هذا من الشبهة؟: قلت
  .لوال أن يف القرآن غريبا ملا احتاج هذان الرجالن إىل تفسريه: قال
  .هذا مما يدلك على قوة لغة القرآن ال على ضعفها: قال

  .العرب اخللصوقد استعمل غريبا ال يعرفه هؤالء  ..كيف ذلك: قلت
لقد احتوى القرآن على معان كثرية جليلة ال تستطيع الوفاء ا الكلمات القليلة اليت يتداوهلا النـاس  : قال

  .فيما بينهم، فلذلك مل يكتف ا، بل استعمل خزان العربية الثري، لينهل منه األلفاظ الدالة على املعاين بدقة
 ..ميس اخلاصة باملصطلحات املرتبطة بكل فن مـن الفنـون  فاذهب إىل القوا ..وإن شئت دليال على هذا

  .فأنت جتد يف كل يوم مصطلحات جديدة للداللة على املعاين اجلديدة
  وما عالقة ذلك بالقرآن؟: قلت
لقد جاء القرآن بعلوم كثرية، ومواضيع كثرية مل تعهدها العرب يف كالمها، فلذلك اختار التعـابري  : قال

   ..العميقة املناسبة لتلك املعارف
ومثلها  ..كالصالة والزكاة والذكر ..بل وضع مصطلحات دالة على هذه املعاين ..بل إنه مل يكتف بذلك

  .ولكنا جند أصوال هلا يف اللغة العريب ..كثري من املصطلحات ال جندها إال يف القرآن
   ..وهذا ما فسره ابن عباس لذلك الرجل
  .د من الناس، وإمنا استعمل ما يعرفه الناس ليعرب عن املعاين اليت يريدفالقرآن مل يبتدع ألفاظا ال يعرفها أح

الصـديد، أى  اليت تعـين   )غسلني(ويف هذا يدخل ما ذكرته من الكلمات اليت تصورت غرابتها ككلمة 
                                                                                                                                 

: قـال ابـن عبـاس   ، ف)٣٥من اآلية: املائدة)(وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ :'أخربىن عن قوله : قال نافع) .. الوسيلة (ومنها كلمة 
  :نعم، أما مسعت قول عنترة: قال ابن عباس وهل تعرف العرب ذلك؟: احلاجة، قال نافع: لوسيلةا

  أن يأخذوك تكحلى وختضىب إن الرجال هلم إليك وسيلة
واستعمال الوسيلة ىف معىن احلاجة كما فسرها ابن عباس فيها إملاح أن طريق قضاء احلـوائج  . اطلبوا من اهللا حاجاتكم: يعىن

  .الطريق املوصل إىل الغايات: ن معىن الوسيلةهللا ؛ أليكون إىل ا
: الشـرعة : فقال ابن عبـاس  ،)٤٨من اآلية: املائدة)(لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجاً  :'ىف قوله ) شرعةً ومنهاجاً(ومنها 

  :الطريق، واستشهد بقول أىب سفيان احلارث بن عبد املطلب: الدين، واملنهاج
  .وبني لإلسالم ديناً ومنهجاً نطق املأمون بالصدق واهلدىلقد 

من آيات يا بنِي آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لباساً يوارِي سوآتكُم ورِيشاً ولباس التقْوى ذَلك خير ذَلك  :'ىف قوله ) ريشاً(ومنها 
  :ففسره ابن عباس باملال، واستشهد بقول الشاعر، )٢٦:رافألع) (اللَّه لَعلَّهم يذَّكَّرونَ

  وخري املواىل من يريش وال يربى   فريشى خبري طاملا قد بريتىن
مث استشهد بقـول  . ىف اعتدال واستقامة: فقال ابن عباس، )٤:البلد) (لَقَد خلَقْنا الْأنسانَ في كَبد :'قوله يف ) كَبد(ومنها 

  :لَبِيد بن ربيعة
  إذ قمنا وقام اخلصوم ىف كبد  يا عني هال بكيت أربد 

جييب عنها بسرعة مذهلة، وذاكرة حافظـة  مسألة، )١٨٨( يت وجهت إليه، وعددهااملسائل المجيع وهكذا ج ابن عباس ىف 
اإلعجاز البياىن : انظر( ألشعار العرب، وسرعة بديهة ىف استحضار الشواهد املوافقة لفظاً ومعىن للكلمات القرآنية، الىت سئل عنها

  )دار املعارف بالقاهرة: ط) بنت الشاطئ(عائشة عبد الرمحن .د. للقرآن
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صديد أهل النار، وما يسيل من أجسادهم من أثر احلريق، وملا كان يسيل من كل أجسامهم شبه باملاء الـذى  
  .به األدران يغسل

ولكن القرآن استخدم اللفظ القريـب املـؤدي    ..فهذه الكلمة تدل على معىن غري موجود يف لغة العرب
  .للمعىن

وذلـك مثـل   ..بل قد قد يستعمل القرآن أحيانا ألفاظا أعجمية عربتها العرب وجعلتها على موازينـها 
بل كانت ند العرب حىت قبل نزول القرآن، هذه األلفاظ كانت مأنوسة االستعمال عفإستربق، وسندس، واليم، 

  .شائعة شيوعاً ظاهراً ىف حمادثام اليومية
  .أمساء مفردة ألشخاص أو أماكن أو معادن أو آالتهي بل ، وهى مفردات وليست تراكيب
ومعانيها كانت ـ وما تزال ـ   . فهى ـ باإلمجاع ـ عربية االستعمال   ،مث إا وإن مل تكن عربية األصل

  .وىف االستعمال العام ،ىف القرآن معروفة
ية، وهـي  البشـر اتمعات استعارة اللغات من بعضها من سنن ف ..وهذه الظاهرة ليست خاصة بالعربية

  .دليل على حيوية اللغة
تستوي يف  ..بني اللغات )التقارض( ويسميها اللغويون بـ، هذه الظاهرة فاشية ىف العصر احلديثبل جند 

سامية أو غريها كاإلجنليزية واألملانية والفرنسية وىف اللغة األسبانية كلمات مستعملة اآلن  ..ذلك اللغات مجيعا
  .من اللغة العربية

أما مااقترضته اللغة العربية من غريها من اللغات القدمية أو ما له وجود حىت اآلن فقد اهتم بـه العلمـاء   
وقد يسـمونه بــ    ،مثل كتاب العالمة اجلواليقى ،)املعرب(وأمسوه بـ  ،املسلمون ونصوا عليه كلمة كلمة

  )الدخيل(
أمل  ..فكيف يستقيم هذا مع ما نص عليه القرآن يف مواضع متفرقة من أنه أنزل بلسان عريب مـبني : قلت
هم يقُولُونَ إِنما يعلِّمه بشر لسانُ ولَقَد نعلَم أَن ..)٢:يوسف) (إِنا أَنزلْناه قُرآناً عربِياً لَعلَّكُم تعقلُونَ :تقرأ فيه

بِنيم بِيرانٌ عسذَا لهو يمجأَع هونَ إِلَيدلْحي يالَّذ )١٠٣:النحل(..  يها ففْنرصاً وبِيرآناً عقُر اهلْنزأَن ككَذَلو
دحي قُونَ أَوتي ملَّهلَع يدعالْو نكْراًمذ م١١٣:طـه) (ثُ لَه(.. َونلَمعمٍ يقَواً لبِيرآناً عقُر هاتآي لَتفُص ابتك (

منوا هـدى  ولَو جعلْناه قُرآناً أَعجمياً لَقَالُوا لَوال فُصلَت آياته أَأَعجمي وعربِي قُلْ هو للَّذين آ  ..)٣:فصلت(
شويدعب كَانم ننَ موادني كأُولَئ مىع هِملَيع وهو قْرو ي آذَانِهِمونَ فنمؤال ي ينالَّذ٤٤:فصلت) (فَاٌء و(..  اإِن

  )٣:الزخرف) (جعلْناه قُرآناً عربِياً لَعلَّكُم تعقلُونَ
  ؟١عجميةفكيف ميكن أن يكون عربيا، وفيه هذه األلفاظ األ

 ،وعربيـة  ،وآشورية، وسريانية ،من فارسية :كيف يكون القرآن عربيا مبينا، وبه كلمات أعجمية كثرية
  ؟وغريها ،وحبشية ،ومصرية ،ويونانية

آدم أباريق إبراهيم أرائك استربق إجنيل (فكل هذه الكلمات كلمات أعجمية  ..وإن شئت التمثيل لذلك
                                                

  .انظر املصادر السابقة.. هنا نرد على شبهة وجود الكلمات األعجمية يف القرآن ) ١(
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ة زجنبيل سبت سجيل سرادق سكينة سورة صراط طاغوت عـدن فرعـون   تابوت توراة جهنم حرب حور زكا
  ) ..فردوس ماعون مشكاة مقاليد ماروت هاروت

  هل قرأت دائرة املعارف اإلسالمية؟: صمت قليال، وكأنه يستجمع أفكاره ليجيبين، مث قال
  اطلعت على الكثري منها، فهل فيها اإلجابة على هذه الشبهة؟ ..أجل: قلت

  .ولكن يف نسختها العربية فقط ..أجل: لاق
  .وقرأت مادة القرآن فيها، ولكين مل أجد اجلواب عن هذه الشبهة ..لقد قرأا: تقل

  هل أنت متأكد من أنك قرأت النسخة العربية منها؟: قلت
  .مثلما أنا متأكد من وجودك معي ..أجل: قلت
  .ليست عربية حمضة ..لعلك قرأت نسخة خمتلطة: قال

  .نسخة عربية حمضةبل قرأت : قلت
  .بلسان عريب مبني: قال مبتسما

  .فقد أشرف عليها لغويون كبار ..بلسان عريب مبني ..أجل: قلت
  .لقد أجبت نفسك عن شبهتك: قال

  كيف ذلك؟: قلت
  أال توجد يف تلك النسخة كلمات أعجمية؟: قال

قل النص بلغتـه األصـلية،   فأحيانا حيتاج الكاتب إىل ن ..وهو ضرورة ..يوجد الكثري منها ..أجل: قلت
  .باإلضافة إىل أن هناك أعالما البد أن تكتب بتلك الصيغة

وكونه كذلك ال مينع من وجود بعض األلفاظ القليلة اليت  ..لسان عريب مبنيبفهو  ..وهكذا القرآن: قال
  .تأيت على سبيل الندرة من الكلمات األعجمية

غة العربية أو غري العربية ال خيرج تلك اللغة عن أصالتها، وجود مفردات أجنبية ىف أى لغة سواء كانت اللف
فاملتحدث باإلجنليزية إذا احتاج إىل ذكر  ..ومن املعروف أن األمساء ال تترجم إىل اللغة الىت تستعملها حىت اآلن

  .يذكره برمسه ونطقه ىف لغته األصلية ،اسم من لغة غري لغته
، ، فإا تنطق األمساء العربية نطقاً عربيابالدناغات األجنبية ىف ومن هذا ما نسمعه ىف نشرات األخبار بالل

رد أن بعض املفردات فيها نطقت بلغة  ،إن نشرة األخبار ليست باللغة الفرنسية أو اإلجنليزية مثالً: وال يقال
  .أخرى

من ذكر األمساء األجنبيـة   واملؤلفات العلمية واألدبية احلديثة الىت تكتب باللغة العربية ويكثر فيها مؤلفوها
 ،إا مكتوبة بغري اللغة العربيـة : واملصادر الىت نقلوا عنها ويرمسوا باألحرف األجنبية والنطق األجنىب ال يقال

  .هكذاو ،رد أن بعض الكلمات األجنبية وردت فيها
  هي يف معظمهـا ، وكل ما ىف القرآن من كلمات غري عربية األصل إمنا هى كلمات مفرداتوهلذا، فإن 
  )فرعون ،إسحاق ،يعقوب ،إبراهيم ( أمساء أعالم مثل
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أو فعلية من  ،مسيةاالقرآن خيلو متاما من تراكيب غري عربية، فليس فيه مجلة واحدة زيادة على ذلك، فإن 
  .غري اللغة العربية

دليل علـى   وهي ..ولكن اخلطورة يف مصطلحات كثرية ورد ا القرآن ..ليست اخلطورة يف هذا: قلت
  .تأثره مبصادر أجنبية

  ما أمثلة ذلك؟: قال
 ..والسورة، وعدن ،والسكينة، واحلور، والسبت ،زكاةهي كلمات كثرية هلا دالالا اخلاصة، كال: قلت

  .اليت هي علم على إله املسلمني) اهللا(بل حىت كلمة 
ذور لغوية عريقة ىف اللغـة  عربية أصيلة هلا جهذه كلمات  ..من أخربهم بأن هذه كلمات أعجمية: قال
ـ مـثال ـ   الزكاة  ، فوقد ورد ىف املعاجم العربية وكتب فقه اللغة وغريها تأصيل هذه الكلمات عربيا، العربية

السكينة، مبعىن الثبات والقرار، ضد االضطراب و ..وأصل هذه املادة هى الطهر والنماء ،من زكا يزكو فهو زاك
 ..أسكن ،مسكن ،ساكن ،يسكن: سكن مبعىن أقام، ويتفرع عنه: يقال، العربيةهلا جذر لغوى عميق ىف اللغة 

   ..وهكذا سائر الكلمات
ن القرآن أخذه عـن هـاتني   أو ،عربى أو سرياىن )اهللا(إن لفظ اجلاللة : ومن أكذب االدعاءات أن يقال

  .وجود ىف غري العربية )اهللا(إذ ليس هلذا اللفظ  ،اللغتني
فـأين هـذه    ..ويهوا أو يهوفا ،وأدوناى ،الوهيم ،عدة إطالقات، مثل ايل )اهللا(على فالعربية مثالً تطلق 

  ؟ىف اللغة العربية )اهللا(األلفاظ من كلمة 
وقد وردت  )الوى(اليونانية الىت ترمجت منها األناجيل إىل اللغة العربية حيث جند اهللا فيها  اللغةومثلها يف 

  .وترمجتها إهلى إهلى ،)الوى الوى (اً بربه هكذا مستغيثاملسيح ىف بعض األناجيل يذكرها 
وإن مل تكن عربية ىف أصل ـ غري عربية  ـ اليت وصفت بأا إن هذه املفردات  ف ..باإلضافة إىل هذا كله

وذا االستعمال فارقت أصلها غـري   ..فهى عربية باستعمال العرب هلا قبل عصر نزول القرآن ،الوضع اللغوى
  .ربية نطقاً واستعماالً وخطاالعرىب، وعدت ع

كانت قراءة خاشـعة  ..سورة الضحى بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمدصمت قليال، مسعنا خالهلا 
  .حتلق بالروح لسموات مجيلة مملوءة بفضل اهللا ورمحته وقربه من عباده

 ..ل ذلك معـي هي تفع ..ال شك أن هذه القراءة هزت أعماقك: بعد أن انتهى القارئ من قراءته، قال
  .وبالكسوة اليت كسيت ا معانيها ..بل مبعانيها ..وهي ال تفعل ذلك بسبب أداء القارئ فقط
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  ـ التصوير الفين ٢
 ..وعيت مرادك من التعبري الفين، وأشهد صادقا أن القرآن حيوي من مجال التعبري ما يسلب األلباب: قلت

  فما مرادك من التصوير الفين؟
إن القرآن ال يصف لك األحادث كما يصفها البلغاء، فتتيه  ..ة أخرى من نواحي املتعة فيههي ناحي: قال

بعينيـك،   اهابل إنه ينقل لك األحداث لتر ..بألفاظهم ومجال تعابريهم عن األحداث اليت يريدون وصفها لك
  .وتسمعها بأذنيك، وتشمها بأنفك

   ..ائق بصورة مشاهد تعيشها، وتنفعل هلاإنه خيتصر مسافات املكان والزمان لينقلك لترى احلق
 ..فالقارئ فيه ال يقرأ، وإمنا يشاهد ويعـيش ويتحقـق   ..وهذا التصوير اجلميل مل يكتمل إال يف القرآن

  .ولذلك كان تأثري القرآن أعظم من كل تأثري
عن قـراءيت   وأرى األحداث اليت مر ا، فال ختتلف قراءيت فيه ..إنين أقرأ يف الكتاب املقدس قصة موسى

فأجد قصة موسى حية، تنبعث احلياة يف كـل جـزء مـن     ..بينما أرجع إىل القرآن ..ألي كتاب يف التاريخ
   ..أجزائها

وأَوحينا إِلَى أُم موسى أَنْ أَرضعيه فَإِذَا خفْـت   :فال أجد فيها مثل هذا النص اجلميل ..إنين أقرأ التواراة
ف يهفَأَلْق هلَيعنيلسرالْم نم لُوهاعجو كإِلَي وهادا رنِي إِنزحال تي وافخال تو مي الْي)٧:القصص(  

إن هذا النص يصور أم موسى، وهي خائفة وجلة على ابنها، فيأتيها األمر اإلهلي احلي بأن تلقيه يف اليم، 
  .ده إليها، وسيجعله من املرسلنيوبأن ال ختاف عليه وال حتزن، بل تستبشر ألن اهللا سري

بل ترى رمحة اهللا وفضله علـى   ..إنك يف هذا احلادث الذي تكاد تبصره بعينيك ال ترى أم موسى فقط
  .فاهللا ال يعرب يف هذه اآلية بصيغة الغائب، وإمنا يعرب بصيغة املتكلم احلاضر ..عباده

 ..ملسها بيـدي أبصرها بعيين، وأكاد أسامية  وأقرأ يف القرآن قصة رحيل موسى إىل مدين، فأمتلئ مبعاين
وجاَء رجلٌ من أَقْصى الْمدينة يسعى قَالَ يا موسى إِنَّ الْمَأل يأْتمرونَ بِك ليقْتلُوك  :امسع إىل هذا النص اجلميل

ب قَالَ رب نجنِي من الْقَومِ الظَّالمني ولَما توجه تلْقَـاَء  فَاخرج إِني لَك من الناصحني فَخرج منها خائفاً يترقَّ
لناسِ يسقُونَ ووجد مـن  مدين قَالَ عسى ربي أَنْ يهدينِي سواَء السبِيلِ ولَما ورد ماَء مدين وجد علَيه أُمةً من ا

رام ونِهِمدقَى لَهفَس كَبِري خيا شونأَباُء وعالر ردصى يتي حقسا ال نا قَالَتكُمطْبا خقَالَ م انذُودنِ تيلَّى أتوت ا ثُمم
شما تماهدإِح هاَءتفَج ريرٍ فَقيخ نم إِلَي لْتا أَنزمي لإِن بإِنَّ أَبِـي    إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ ر اٍء قَالَـتيحـتلَى اسي ع

قَـومِ الظَّـالمني   يدعوك ليجزِيك أَجر ما سقَيت لَنا فَلَما جاَءه وقَص علَيه الْقَصص قَالَ ال تخف نجوت من الْ
تاس نم ريإِنَّ خ هأْجِرتاس تا أَبا يماهدإِح قَالَت  ـيتنى ابدإِح كحأَنْ أُنك ي أُرِيدقَالَ إِن نياَألم الْقَوِي ترأْج

يك ستجِدنِي إِنْ شـاَء  هاتينِ علَى أَنْ تأْجرنِي ثَمانِيةَ حججٍ فَإِنْ أَتممت عشراً فَمن عندك وما أُرِيد أَنْ أَشق علَ
الص نم اللَّه  قُـولُ وـا نلَى مع اللَّهو لَيانَ عودفَال ع تينِ قَضلَيا اَألجمأَي كنيبنِي ويب كقَالَ ذَل نيحيـلٌ  الك

  )٢٨ـ  ٢٠: القصص(
إن هذا املشهد ال يروي خميلتك فقط باملشاهد، بل ينقل لك معها نفس موسى الطيبة وروحانيته، وتقواه، 
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  .بل ألشياء ال ميكن أن تلمسها، وال أن تراها ..صور كثرية، ال ألشياء حمسوسة فقط ومروءته، إا
  .وليس للقرآن مزية يف ذلك ..إن أي قصة يف الدنيا ميكن أن تتحول إىل مشاهد يف ذهن املستمع: قلت
بل تنبعث من إن املشاهد القرآنية خمتلفة متاما، إن حياا ال تنبعث من تصويرها لألحداث احملسوسة، : قال

  .تصويرها ملا وراء األحداث، وملا قبلها، وملا بعدها
   ..فامسع أي موضوع يف القرآن جتده يصور لك أي شيء مهما غمض وخفي ..ومع ذلك

أَو كَصيبٍ من السماِء فيـه ظُلُمـات    :فيقول ،خوفهاو هاوقلق اوحري ااضطراإنه يصور النفوس يف 
قربو دعرو رِينيطٌ بِالْكَافحم اللَّهو توالْم ذَرقِ حاعوالص نم ي آذَانِهِمف مهابِعلُونَ أَصعجي  طَفخي قرالْب كَادي

بلَذَه اَء اللَّهش لَووا وقَام هِملَيع إِذَا أَظْلَمو يها فوشم ماَء لَها أَضكُلَّم مهارصلَى  أَبع إِنَّ اللَّه مارِهصأَبو هِمعمبِس
يرٍء قَديكُلِّ ش )٢٠ـ  ١٩:البقرة(  

فيه تيه وضالل، وفيه هول ورعب، وفيـه   ،مشوب باالضطراب، حافل باحلركة، عجيبإن هذا مشهد 
اء هلـم  كلما أض ..صيب من السماء هاطل غزير فيه ظلمات ورعد وبرق ..فزع وحرية، وفيه أضواء وأصداء

وهم مفزعون جيعلون أصابعهم يف آذام من ، وإذا أظلم عليهم قاموا حائرين ال يدرون أين يذهبون ..مشوا فيه
  .الصواعق حذر املوت

إن احلركة اليت تغمر املشهد كله من الصيب اهلاطل، إىل الظلمات والرعد والربق، إىل احلائرين املفـزعني  
عن طريق  -إن هذه احلركة يف املشهد لترسم  ..ليت تقف عندما خييم الظالمفيه، إىل اخلطوات املروعة الوجلة ا

أولئك املنافقون بني لقائهم نفوس عيش فيها تحركة التيه واالضطراب والقلق واألرجحة اليت  -التأثر اإلحيائي 
 ،من هدى ونوربني ما يطلبونه  ..مث ينكصون عنه فجأة ،بني ما يقولونه حلظة ..للمؤمنني، وعودم للشياطني

   .١فهو مشهد حسي يرمز حلالة نفسية؛ وجيسم صورة شعورية ..وما يفيئون إليه من ضالل وظالم
ن ما تأثري هذا على األهداف اليت جاء القرآن ليقررها، ويريب النفوس كول ..نعم ..هو تصوير بارع: قلت

  عليها؟
  .شاهد متأل نفوس أصحااال ميكن أن تتحقق أي أهداف يف الدنيا حىت تصبح صورا وم: قال

  .لقد اعتمد القرآن هذا األسلوب التصويري ليمأل التفوس بالطهارة، واألرواح بالسمو
ونفخ في الصورِ فَصعق من في السموات ومن   :'صمت قليال، قرأ القارئ خالهلا بصوته اجلميل قوله 

ثُم اَء اللَّهش نضِ إِالَّ مي اَألرف  ابتالْك عضوا وهبورِ ربِن ضاَألر قَترأَشونَ وظُرني اميق مى فَإِذَا هرأُخ يهف خفن
ما عفْسٍ مكُلُّ ن تفِّيوونَ وظْلَمال ي مهو قبِالْح مهنيب يقُضاِء ودهالشو نيبِيجِيَء بِالنو أَع ـوهو ـا   لَتبِم لَـم

خ مقَالَ لَها وهابوأَب تحا فُتاُءوهى إِذَا جتراً حمز منهوا إِلَى جكَفَر ينالَّذ يقسلُونَ وفْعـلٌ  يسر كُمأْتي ا أَلَمهتنز
 كُمموقَاَء يل كُمونرذنيو كُمبر اتآي كُملَيلُونَ عتي كُمنلَـى    مـذَابِ عـةُ الْعمكَل قَّتح نلَكلَى وذَا قَالُوا به

ات ينالَّذ يقسو رِينكَبتى الْمثْوم ا فَبِئْسيهف يندالخ منهج ابولُوا أَبخيلَ ادق رِينراً الْكَافمز ةنإِلَى الْج مهبا رقَو
 الَّذي تحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها سالم علَيكُم طبتم فَادخلُوها خالدين وقَالُوا الْحمد للَّهحتى إِذَا جاُءوها وفُ

                                                
  .من الظالل بتصرف ) ١(



 ٤٢٧

رتو نيلامالْع رأَج ماُء فَنِعشثُ نيح ةنالْج نأُ موبتن ضا اَألرثَنرأَوو هدعا وقَندلِ   صـوح ـنم افِّنيكَةَ حالئى الْم
نيالَمالْع بر لَّهل دميلَ الْحقو قبِالْح مهنيب يقُضو هِمبر دمونَ بِححبسشِ يرالْع )٧٥ـ  ٦٨: الزمر(   

  هل رأيت هذا املشهد؟: أغلق اجلهاز، مث قال
  ما تقصد؟: قلت
إين أمسعه كلما قطعت هذه الطريق، ومع ذلك ال أمل مـن   ..ذي ذكره القرآنهذا املشهد العظيم ال: قال

  .ليجعل عيناي ترياا بكل دقة ..إن القرآن ينقل يل أحداثا كثرية ال تزال مل حتدث بعد ..مساعه
  ..واألرواح رفعة ..إن هذا املشهد ميأل النفوس طهارة

ال منطق حسي، وال قصيدة وجدانية أن ترفعك إنه برفعك إىل آفاق سامية ال يستطيع أي جدل عقلي، و
  .إليها

مث  ..بل يكفي أن تسرح ملخيلتك العنان لتعيش ما تسمع ..وهو ال يكلف عقلك أي عنت لتفهم ما تقول
  .متأل النفس بعدها باحلقائق اليت ال يستطيع اجلدل أن يبلغها

وخيـيم  ، وتسكن كل نأمـة ، كل حركةحىت دأ ، رائع حافل، يبدأ متحركاً، مث يسري وئيداًمشهد ( إنه 
  )بني يدي اهللا ، ورهبة اخلشوع، على ساحة العرض جالل الصمت

إنك ترى فيه األرض، وقد طوي بساطها، والسماء وقد التحفت بإشراقة النور، إنك ترى فيـه العـامل   
  .صورة متأل النفس باملواجيد الصادقة ..بصورة خمتلفة

  عالقة كل ذلك بالسلوك؟ ولكن ما ..نعم ..ي اخليالوترو ..نعم ..هي مشاهد مجيلة: قلت
إم يقادون  ..أمل تسمع ذلك الوصف لسوق أهل اجلنة ..كل سلوك صاحل ينطلق من هذه املشاهد: قال

  .وهم يوصفون باألتقياء لتتحرك يف مهة كل من يرى هذا املشهد إىل التحقق بالتقوى ..إىل اجلنة كامللوك
قادون إليها أذالء بأم من الكفار لتمتلئ النفوس خوفا من الكفر الـذي  وهو يصف أهل جهنم الذين ي

   ..يوردها هذا املورد
  .إنه مدرسة تربوية كاملة ..إنه ليس مشهدا فقط

وملا امتألت حبـب اجلنـة    ..وهلذا ملا امتأل أصحاب حممد مبثل هذه املشاهد امتألت نفوسهم حبب اجلنة
  .امتألت مبا يقرم إليها

، ، وهو أحد أصحاب حممد، وهو يصف تأثري هذه املشاهد على نفسـه ارث بن مالك االنصارياحلامسع 
فان  !انظر ما تقول :فقال، أصبحت مؤمنا حقا :قلت ؟كيف أصبحت يا حارث :فقال مررت بالنيب  :قال

 ،ريا وأسهرت لذلك ليلى وأظمأت ،قد عزفت نفسي عن الدنيا :لكل شئ حقيقة فما حقيقة إميانك؟ قلت
وكأين أنظر إىل أهل النار يتضاغون  ،وكأين أنظر إىل أهل اجلنة يتزاورون فيها ،وكأين أنظر إىل عرش ريب بارزا

  . ١قاهلا ثالثا - )عرفت فالزم  !يا حارث (:فقال، فيها
                                                

هذا منكر وقد خبط فيه : قال البيهقى) ١٧٥/  ١٧٤(الطرباين يف الكبري وأبو نعيم، واحلديث أورده ابن حجر يف االصابة )١(
  .يوسف بن عطية الصفار وهو ضعيف جدا
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 هـذه  بلغ فلما بالطور، املغرب يف يقرأ  النيب مسعت (:قال أنه مطعم بن جبريومما يروى من ذلك عن 
أَم ) ٣٦(أَم خلَقُوا السماوات والْأَرض بلْ لَا يوقنـونَ  ) ٣٥(أَم خلقُوا من غَيرِ شيٍء أَم هم الْخالقُونَ  :اآلية

  .) يطري أن قليب كاد )الطور()٣٧(عندهم خزائن ربك أَم هم الْمسيطرونَ 
 ..وكل احلقـائق  ..احلسية واملعنوية ..يصور لك القرآن كل املشاهدذا األسلوب : صمت قليال، مث قال

  .ويصور كل شيء ..إنه يتكلم عن كل شيء ..العلوية والسفلية
 :امسع هذه اآليات ..النفور الشديد من دعوة اإلميانسأضرب لك مثاال على كيفية تصوير القرآن ملعىن 

 نيرِضعم ةرذْكنِ التع ما لَه٤٩(فَم ( ٌةرفنتسم رمح مهكَأَن)٥٠ ( ةروقَس نم تفَر)٥١()املدثر(  
السخرية  ..تشترك مع الذهن حاسة النظر وملكة اخليال وانفعال السخرية وشعور اجلمالففي هذا النص 

واجلمال الـذي  من هؤالء الذين يفرون كما تفر محر الوحش من األسد ال لشيء إال ألم يدعون إىل اإلميان، 
يرتسم يف حركة الصورة حينما يتمالّها اخليال يف إطار من الطبيعة تشرد فيه احلمر تيبعها قسورة، فالتعبري هنـا  

  . وتنفعل نفسه مع الصورة اليت نقلت إليه ويف ثناياها االستهزاء باملعرضني ،حيرك مشاعر القارئ
إِنَّ الَّذين تدعونَ من دون  :املشركون من دون اهللا عجز اآلهلة اليت يعبدهاوامسع إىل القرآن كيف يصور 

      ـعض ـهنم ذُوهنقـتسئًا لَّـا يـيش ابالـذُّب مهلُبسإِن يو وا لَهعمتلَوِ اجا وابلُقُوا ذُبخلَن ي اللَّه  ـبالطَّال ف
طْلُوبالْمو)٧٣: احلج(  

 ،قدسية اآلهلة املزعومة حيث وضعت يف أذهان معتنقيها يف أقدس صورة الصورة الفنية هنا هي الربط بنيف
فعجـزوا عـن    ،ومل يكتف ذا الربط بل حشد هلذا املخلوق مجوعأً ضخمة ..والربط بينها وبني خملوق حقري

عن  خلقه، مث يف الصورة اليت تنطبع يف الذهن من طريام خلف الذباب الستنقاذ ما يسلبه، وفشلهم مع اتباعهم
   .هذا االستنقاذ

  

                                                                                                                                 
  .وقال رواه البزار وفيه يوسف بن عطية ال حيتج به) ٥٧/  ١(وهكذا ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 
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  ـ النظم الفين ٣
  فما تريد بالنظم الفين؟: قلت
  .لقد متيز القرآن بنظم خاص ال يشاكل فيه أي نظم يف الدنيا: قال

  ما تقصد؟: قلت
ارجع إىل كل ما كتب يف الدنيا من شعر ونثر وقارن بينه وبني القرآن، فستجد للقـرآن أسـلوبه   : قال

  .لشعر وحماسن النثر، ووقي يف نفس الوقت من مساوئهمااخلاص الذي مجع بني حماسن ا
مجع ملحد ومهتد أو (:هذه اخلاصية فقالاملتهم مبعارضة القرآن الشاعر األديب بو العالء املعري لقد ذكر أ

وال ، مـا حذى على مثـال  ، ولقى عدوه باالرجاز، ن هذا الكتاب الذي جاء به حممد كتاب ر باالعجازأ
 ،وال شاكل خطابة العرب وال سجع الكهنـة ، وال الرجز، ما هو من القصيد املوزون  ..،ال مثشبه غريب األأ

عليـه   فصح كلم يقـدر أية لتعرض يف وبعض اآلأية منه ن اآلوإ، لو فهمه اهلضب لتصدع ، وجاءكالشمس 
  )والظهرة البادية يف جدوب ، يف جنح غسق فتكون فيه كالشهاب املتالىلء ،املخلوقون

عرف بـني عـرب   قد و، وهو عدو من أعداء حممد األولني، الوليد بن املغرية املخزوميليها قبله والتفت إ
فقـال   ه،مسع آيات من سورة غافر فرجع اىل قوم ..مسي رحيانة قريشحىت ، اجلاهلية بكياسته وحسن تدبريه 

ن إو، ن له حلـالوة  إو، ن واللّه لقد مسعت من حممد آنفا كالما ما هو من كالم االنس وال من كالم اجل (:هلم
    ١)نه ليعلو وما يعلى عليه إو، سفله ملغدق أن إو، عاله ملثمرأن وإ ،عليه لطالوة

وقد حجب الكثري من املتنبئني ذا النوع من مجال األسلوب عن حقائق القرآن اليت تلبس تلك الثيـاب  
  .ناسفضحكوا، واضحكوا عليهم ال ..اجلميلة، فرحوا حياولون تقليد القرآن
ستضحك كما مل تضحك من  ..سأذكر لك منها ما يغسل صدرك غسال: التفت إيل، فرآين وامجا، فقال

  .قبل
 (:ـ  يزعم أنه نزل عليه من السـماء قال ـ فيما   ..ذلك املتنبئ الكاذب ..ال شك أنك تعرف مسيلمة

 يف خالف وقع بني قومذلك  ذكر )زمل، ما انتهكت أسيد من حمرم دمل، واجلذع األوالليل االضخم، والذئب األ
  .أتوه من أصحابه

                                                
قرأ عليه القرآن، فكأنـه  ف، أن الوليد بن املغرية جاء إىل النيب  ، وقصة ذلك وصححه عن ابن عباس ،احلاكمروى هذا )١(

يعطونكه، فإنك أتيت حممـدا  : مل؟ قال: يا عم إن قومك يرون أن جيمعوا لك ماال، قال:رق له، فبلغ ذلك أبا جهل، فأتاه فقال
: فقل فيه قوال يبلغ قومك أنك منكر له وأنك كاره لـه، قـال  : قد علمت قريش أىن من أكثرها ماال، قال: لتعرض ملا قبله، قال

قول؟ فوا هللا ما فيكم رجل أعلم باألشعار مين، وال أعلم برجز وال بقصيدة مين، وال بأشعار اجلن، واهللا ما يشـبه الـذي   وماذا أ
يقوله شيئا من هذا، وواهللا إن لقوله حلالوة، وإن عليه لطالوة، وإنه ملثمر أعاله، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم 

هذا سحر يؤثر يأثره عن غريه، فرتلت : فدعين حىت أفكر، فلما فكر قال: ك قومك حىت تقول فيه، قالال يرضى عن: ما حتته، قال
: طْمي هِيداً ثُممت لَه تدهموداً وهش نِنيبوداً ودماالً مم لَه لْتعجيداً وحو لَقْتخ نمنِي وكَانَ ذَر هكَالَّ إِن أَنْ أَزِيد نِيداً عا عناتآلي

سبع ثُم ظَرن ثُم رقَد فلَ كَيقُت ثُم رقَد فلَ كَيفَقُت رقَدو فَكَّر هوداً إِنعص قُههأُرس  رحذَا إِالَّ سفَقَالَ إِنْ ه ركْبتاسو ربأَد ثُم رسبو
لُ الْبذَا إِالَّ قَوإِنْ ه ثَرؤي قَرس يهلأُصرِ سش)٢٦-١١:املدثر (  



 ٤٣٠

   )والليل الدامس، والذئب اهلامس، ما قطعت أسيد من رطب وال يابس (:فيهموقال 
والشـاء   (:وكان معجبا بأنواع من احليوانات، فلذلك ضم قرآنه بعض أوصافها، فهو يقـول يف الغـنم  

نب االبيض، إنه لعجب حمض، وقد حرم املذق، فما لكم وألواا، وأعجبها السود، وألباا، والشاة السوداء، والل
   )ال جتتمعون 

ضفدع بنت ضفدعني، نقى مـا   (:وكان يقول: التفت إيل، وقد غلبين الضحك عن نفسي، فراح يكمل
تنقني، أعالك يف املاء وأسفلك يف الطني، ال الشارب متنعني، وال املاء تكدرين، لنا نصـف االرض ولقـريش   

  )!قوم يعتدون اشنصفها، ولكن قري
واملبديات زرعا، واحلاصدات حصدا، والذاريات قمحا، والطاحنات طحنا، واخلـابزات   (:وكان يقول

خبزا، والثاردات ثردا، والالقمات لقما، إهالة ومسنا، لقد فضلتم على أهل الوبر، وما سبقكم أهل املدر، ريفكم 
   ) فامنعوه، واملعتر فآووه، والباغى فناوئوه

  .ك نطق أكثر املتنبئنيومبثل ذل
  .ن مثل أولئك قالوا مثل هذاأأتصدق : اصطنعت اجلد، وقلت له

  .حىت ظفرت بأدلة تصدق ذلك ..قد كنت أكذبه: قال
  .أرأيت خمطوطا تركه مسيلمة عليه بصمات يده فيه هذا اهلذر ..وما ظفرت: قلت
  .دق ما ورد عن مسيلمةلقد كتب قومي وقومك مثل قول مسيلمة، فاستدللت به على ص ..ال: قال

  .مل أمسع أن قومنا فكروا يف تقليد القرآن ..ما تقول؟: قلت
  .لقد كان هذا آخر اختراع اخترعوه يف حرم اليت يشنوا على القرآن ..بل فعلوا ..ال: قال

  ومن أين هلم األدباء الفضالء الذين انتدبوهم هلذا الغرض؟: قلت
ة، والعقول السخيفة، فراحت ذر بنظم ال خيتلـف عـن نظـم    لقد اشتروا بعض األلسن الفارغ: قال
  .١مسيلمة

  .فأمسعين بعض ما قالوا: قلت
 ..)الفرقان احلـق (مساه مؤلفه، أو مؤلفوه  ..مل متض مدة طويلة على تأليفه ..سأمسعك قرآنا جديدا: قال

  .٢لتقليد النص القرآين لفظاً ومعىن وأسلوباً وصياغةوهو حماولة عصرية 
أو أربع  ..وهلذا سأقتصر على بعض سوره ..فلن تطيق مساعه ..كنين أن أقرأ عليك هذا الفرقان مجيعاال مي

  .رمبا كانت أفضلها ..منها
وأنزلنا الفرقان احلق نوراً على نور حمقـاً   (:وأول آية منها تقول، )سورة احلق(فهي  ..أما السورة األوىل

   )للحق ومزهقاً للباطل وإن كره املبطلون
ولكنها مع ذلك متتلـئ   ..هذه آية واحدة من هذه السورة: ابتسمت استغرابا هلذا التقليد العجيب، فقال

                                                
 .من هذه السلسلة) النيب املعصوم(انظر التفاصيل املرتبطة ذا يف رسالة ) ١(
  .من موقع اإلعجاز العملي يف القرآن والسنة ياسر األقرع،: لباحث، لأكذوبة الفرقان احلق: انظر)٢(



 ٤٣١

  :يف احلروف والكلمات واألفعال واألمساءأخطاء 
إمـا أن  :على تعدد أنواعها ال تأيت يف هذا املوضع إال على احتمالنيوهي )  بالواو (يبدأ بـ هذا النص ف

ويف كال احلالني البد من كالم قبلها، لنستأنف بالواو ما بدأناه، أو نعطف  ..ن عاطفةتكون استئنافية، أو تكو
  .ا على مجلة  سبقتها

ال بد للمحذوف من كالم يدلّ عليه أو يشري إليـه،   هفالبد إذاً من تقدير  مجلة حمذوفة قبل الواو، غري أن
اجة إليها إذاً وهي مل تفد شيئاً، ومل تضف معـىن؟  وليس فيما يلي الواو ما يدلّ على معىن سابق مقدر، فما احل

بل ميكن االستغناء عنها، أو إبداهلا حرف توكيد، حيث تتأتى من ذلك فائدة ليست يف وجود الواو يف هـذا  
  .املوضع

قدمنا فلم اقتبسوه، ومل مل يقولوا  ..وهو تعبري مقتبس من القرآن كسائر الكلمات ..)أنزلنا(الفعل مث جاء 
  .ألّفناأو أرسلنا أو كتبنا  أو

تفيد يف أحد أمـرين  ) أل( الفرقان اسم معرف بأل وهذه الـ مث ملاذا وصفوا الفرقان بكونه حقا، مع أن 
على ما تعارفا عليه كقولك ملن ) أل(فإما أن يكون املتكلم واملخاطب متفقني على املعرف حبيث تدل هذه الـ 

  .يناولك إياهف)  ؟أين الكتاب( وضعت عنده كتاباً 
وتقصد الكالم الكامل كما جيب أن يكـون  ) هذا الرجل( أو ) هذا الكالم ( أو تفيد الكمال أي تقول 

   .والرجولة الكاملة كما جيب أن تكون
والفرقان بذكره معرفاً بأل يفيد الكمال أي كمال التفريق بني احلق والباطل ومن هنا فال يضيف وصـفه  

   .فتنعدم بذلك الفائدة من الصفة  ،فرقان جديداًإىل معىن ال) احلق ( بـ 
دون وصفه لكان املعىن الفرقان الذي يفرق بني احلق والباطل بشكله الكامل الذي ال ) الفرقان ( فلو قيل 
  )  احلق ( نقص فيه فهو 

 امسني هو الباطل وهذا الفرقان هو احلق فالصفة تفرق بني ،ومثة احتمال آخر وهو أن يكون مثة فرقان آخر
  .وهذا يقتضي وجود رجل امسه زيد وهو غري قائم)  مررت بزيد القائم (مشتركني يف اللفظ فتقول 

فلـو   ،ومن يكون حقاً فرقاناً ،لكن كلمة الفرقان وحدها تكفي لتفند دعاوى من يدعي باطالً بأنه فرقان
هـذا  ( أو ) هذا احلكم (وقلت مث أشرت إىل رجل  ،ادعى جمموعة  أشخاص بأن كالً منهم هو حكم أو عادل

   .، لكفاك ذلك يف دحض دعاوى غريه بأم احلكام أو العادلون)العادل 
فال أحسبين جاهال باللغة إىل درجة أن يؤثر يف أي  ..واذكر يل ما قالوا ..دعين من مناقشة ما قالوا: قلت

  .كالم
، ولو ترتّل بوحي ملـك رحـيم   ،رجيمففضح مكر الشيطان ال (:بعد تلك اآلية تأيت هاتني اآليتني: قال

   ) وأبطل فرية رسله الضالني، ولو نطقوا مبا أعجز األميني
   )ولو نطقوا مبا أعجز األميني  (:هل قال: غلبين الضحك، فقلت

أصحاب البالغة والفصـاحة  إن القرآن حتدى  ..هل رأيت محقه وكذبه وحتامله على القرآن ..أجل: قال



 ٤٣٢

  .والعلم واملعرفة
  .دثين عن سورة أخرى من هذه السور العجيبةح: قلت
إن هـذه   ..اليت استهل ا مسيلمة اجلديد فرقانه احلـق الفاحتة سأذكر لك اآلية األوىل من سورة : قال

تقتضي أن حتوي عبارات موجزة وإشارات وهي  ،كما يسميها البالغيونـ براعة االستهالل  السورة تستدعي 
هـو ذا   (:ـ امسع ما قال يف هـذا يفهم مضمون الكتاب املقدم على قراءته   دالة يستطيع القارئ بواسطتها أن

  )وللناس كافة وال ختش القوم املعتدين  الفرقان احلق نوحيه فبلغه للضالني من عبادنا
هل الضـالون مـن العبـاد ال     )..للضالني من عبادنا وللناس كافة  (:ملاذا قال: غلبين الضحك، وقلت

  ؟)ناس كافة ال(يندرجون حتت اسم 
   ..زدين سورة أخرى

  )سورة الضالني (سورة محلت اسم سأقرأ عليك بعض : قلت
وألبس الشيطان الباطلَ ثوب احلق وأضفى على  (:سأقرأ عليك اآلية األوىل منها، وهي: ضحكت، فقال
   )اً أحدوقال ألوليائه أنا ربكم األحد مل ألد ومل  أولد ومل  يكن يل منكم كفو ،الظلم جلباب العدل

وإال فكيف خيتار تعابري القرآن بل كلمـات القـرآن    ..ومل يكتبه متحد صادق ..هذا كتبه حاقد: قلت
   ؟وأسلوب القرآن

اآليـة  امسـع   ..إنه مل يفعل سوى أن غري رصف كلمات القرآن لينشئ منها ما تومهه حتديا ..أجل: قال
فإياي تعبدون  قهار القابض املذل املميت املنتقم الضار املغينفأنا امللك اجلبار املتكرب ال (:هذه السورةمن الثانية 

   ) وإياي تستعينون
  .ما الذي جاء به من عنده؟ كل ما ذكره ألفاظ قرآنية ومعاين قرآنية أعاد رصفها وصياغتها: قلت
مهيمن حيطم سيف الظلم بكف العدل )  ٢(  (:امسع ..سأكمل لك اآليات املتبقية من هذه السورة: قال

ويرتع غلَّ الصدر شذى احملبة )  ٤( ويهدم صرح الكفر بيد اإلميان ويشيد موئالً للتائبني )  ٣( ويهدي الظاملني 
ويفضح قول اإلفك بصوت )  ٦( ويطهر جنس الزىن مباء العفة ويربئ املسافحني )  ٥( ويشفي نفوس احلاقدين 

   )بادنا توبوا وآمنوا فأبواب اجلنة مفتوحة للتائبني أيها الذين ضلّوا من عا في)  ٧( احلق ويكشف مكر املفترين
ذه اآليات السبعة اليت تتفق مع سورة الفاحتة يف عددها تنتهي هذه السورة العجيبة اليت تصور صـاحبها  

  .أنه يعارض ا القرآن
  ما سر مجال النظم القرآين؟ ..وعد بنا إىل القرآن ..دعنا من هذا اجلنون: قلت
فة تبحث عن فاصلة تنتهي ا، بل هو حقائق تنساب كما ينسـاب  وليس كلمات مرص إن القرآن: قال

  .فلذلك كان له اجلمال الذي ال ميكن وصفه ..املاء العذب يف املنحدرات
  إذا مل تقدر على وصفه؟سر إعجازه فكيف يفهم الغري : قلت
ابـن أىب  لقد عرب عن ذلـك   ..ااألشياء اليت ينتهي فيها اجلمال إىل مراتب ال تطاق ال ميكن وصفه: قال
والرشيق  ،اعلم أن معرفة الفصيح واألفصح (:وهو عامل من علماء املسلمني، وأديب من أدبائهم، فقال، احلديد



 ٤٣٣

وال ميكـن إقامـة الداللـة     ،والعلى واألعلى من الكالم أمر ال يدرك إال بالذوق ،واجللى واألجلى ،رشقواأل
 ،كحالء العـني  ،نقية الشعر ،ودقيقة الشفتني ،إحدامها بيضاء مشربة محرة :مبرتلة جاريتني وهو ،املنطقية عليه
لكنها أحلـى يف العيـون    ،سناواألخرى دوا يف هذه الصفات واحمل ،معتدلة القامة ،دقيقة األنف ،أسيلة اخلد

ـ  ،لكنه بالذوق واملشاهدة يعـرف  ،وال يدرى ألي سبب كان ذلك ،وأليق وأملح ،والقلوب منها ن وال ميك
يبقى الفرق بني الوصفني أن حسن الوجوه ومالحتها وتفضيل بعضها يدركـه   ،نعم ..وهكذا الكالم ..تعليله

وليس كل من اشتغل بالنحو أو باللغة أو بالفقـه   ،وأما الكالم فال يعرفه إال بالذوق ،كل من له عني صحيحة
الذين اشتغلوا بعلـم البيـان وراضـوا     وإمنا أهل الذوق هم ،وممن يصلح التنقاد الكالم ،كان من أهل الذوق

فإىل أولئك ينبغى أن يرجع  ،وصارت هلم بذلك دربة وملكة تامة ،أنفسهم بالرسائل واخلطب والكتابة والشعر
   ١) يف معرفة الكالم وفضل بعضه على بعض

قف كون النظم معجزاً يتولقد حاول بعض احملللني معرفة بعض سر ذلك، فذكر أن : سكت قليال، مث قال
  .على بيان نظم الكالم، مث بيان أن هذا النظم خمالف لنظم ما عداه

ضم احلروف املبسوطة بعضها إىل بعض لتحصل الكلمات تبدأ ب ..مراتب تأليف الكالم مخسمث ذكر ان 
 الكلمات بعضها إىل بعض لتحصل اجلمل املفيدة، وهـو ه تأليف هذ: والثانية ..الثالث االسم والفعل واحلرف

يضـم  : والثالثـة  ..لذي يتداوله الناس مجيعاً يف خماطبام وقضاء حوائجهم، ويقال له املنثور من الكالمالنوع ا
أن يعترب يف أواخـر  : والرابعة ..بعض ذلك إىل بعض ضماً له مباد ومقاطع ومداخل وخمارج، ويقال له املنظوم

ك وزن، ويقال له الشعر واملنظوم، إما أن جيعل مع ذل: واخلامسة ..الكالم مع ذلك تسجيع، ويقال له املسجع
  .حماورة ويقال له اخلطابة، وإما مكاتبة ويقال له الرسالة

فأنواع الكالم ال خترج عن هذه األقسام، ولكل من ذلك نظم خمصوص، والقرآن جامع حملاسن اجلميـع  
، كما اشعرا أوسجع على نظم غري نظم شيء منها يدل على ذلك، ألنه ال يصح أن يقال له رسالة أوخطابة أو

وإِنـه   :ورد يف القرآنيصح أن يقال هوكالم، والبليغ إذا قرع مسعه فصل بينه وبني ما عداه من النظم، وهلا 
 يدميمٍ حكح نرتِيلٌ مت هلْفخ نال مو هيدنِ ييب نلُ ماطالْب يهأْتال ي زِيزع ابتلَك)أن  تنبيهاً علـى  )٤٢:فصلت

  .٢فيمكن أن يغري بالزيادة والنقصان كحالة الكتب األخر ،تأليفه ليس على هيئة نظم يتعاطاه البشر
 :لقد ذكر القرآن ذلك، فقد جاء فيه ..ال شك أنك ترى القرآن خمتلفا عن الشعر: سكت قليال، مث قال

إِلَّا ذ وإِنْ ه ي لَهغبنا يمو رعالش اهنلَّما عموبِنيآنٌ مقُرو كْر)ـس٦٩:ي(  
جـاء  وقد  ..مع أن العرب كانوا يدركون أن القرآن ليس كالشعر إال أم يف خصومتهم شبهوه بالشعرو

 بلْ قَالُوا أَضغاثُ أَحالمٍ بلِ افْتراه بلْ هو شاعر فَلْيأْتنا بِآية كَمـا أُرسـلَ   :حكاية عن كفار العرب القرآن يف
  )٥:االنبياء(الْأَولُونَ

 يكونوا جمانني وال جاهلني خبصـائص  ملولكن العرب كذلك  ..وصدق القرآن، فليس هذا النسق شعراً
                                                

  .نقال عن اإلتقان للسيوطي) ١(
  .اإلتقان للسيوطي)٢(



 ٤٣٤

  !إنه شعر: الشعر، يوم قالوا عن هذا النسق العايل
 لقد راع خياهلم مبا فيه من تصوير بارع، وسحر وجدام مبا فيه من منطق ساحر، وأخذ أمساعهم مبا فيـه 

  .وتلك خصائص الشعر األساسية، إذا حنن أغفلنا القافية والتفاعيل ..من إيقاع مجيل
فقد أعفى التعبري من قيود القافيـة املوحـدة    ،على أن النسق القرآين قد مجع بني مزايا النثر والشعر مجيعاً

يف الوقـت ذاتـه مـن     وأخذ ..ن مجيع أغراضه العامةعوالتفعيالت التامة، فنال بذلك حرية التعبري الكاملة 
خصائص الشعر، املوسيقي الداخلية، والفواصل املتقاربة يف الوزن اليت تغين عن التفاعيل، والتقفية اليت تغين عن 

  .١القوايف
  .لدي شبهة هنا لطاملا رددها قومي: قلت
  .٢تقصد كثرة األخطاء النحوية يف القرآن: قال

  . ٣ة يف مواقعنا التبشرييةوقد عددنا منها الكثري، وهي مبثوث ..أجل: قلت
وعلى أي قواعد حيتكمون، ومل تنشأ قواعـد   ..هل وصلت اجلرأة بقومنا إىل أن يفعلوا هذا: ابتسم، وقال

  .العربية إال من خالل أمثلة القرآن
وهم يعلمون أن الكثري ال مهم احلقـائق   ..هم يبحثون عن أي شبهة معارضة ليلصقوها بالقرآن: قلت

  .الشبه بقدر ما مهم
  فهل أنت منهم؟: قال

وما أوردت لك هذه الشبهة إال ملا آنست  ..وجزء هو معك يبحث عن احلقيقة ..جزء مين تابع هلم: قلت
                                                

  .التصوير الفين يف القرآن لسيد قطب) ١(
، انظر يف الرد عليها املصادر السابقة، وانظر زيادة علـى  )شبهة كثرة األخطاء النحوية يف القرآن الكرمي(هنا نرد على )٢(

  )موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة(يف موقع  لدكتور عبد الرحيم الشريفذلك مقاال حتت هذا العنوان ل
وقد ذكروا يف هذه الصـفحة أن  ).. أخطاء لغوية(حتت عنوان ) أكذوبة اإلعجاز العلمي(دت هذه الشبهة يف صفحة ور)٣(

قبل اإلسالم قواعد وأسسا للفصاحة والبالغـة   وقد وضعوا العرب ،ز بصورة رئيسية على فصاحته وبالغتهكاإلعجاز القرآين  يرت
  .وعلى هذه القواعد واألسس جيب أن تقاس النصوص ،كالم البليغ من غريهوالنطق، تعترب هي املقياس الرئيسي يف متييز ال

كان جيب على و.. قواعد اللغة  خطأون هو القياس الذي يتحكم يف صحة آاملسلمني قلبوا القاعدة حني جعلوا القروذكروا أن 
  .هو حاصلن وليس العكس كما آاملسلمني ان  جيعلوا  من هذه القواعد مقياسا حيكموا  به على القر

بل ختالفها األمر الـذي يـدعونا إىل    بالرغم من ذلك جند يف القرآن بعض اآليات اليت ال تنسجم مع هذه القواعد وذكروا أنه
  .القول بأن القرآن ليس معجزاً النه مل يسر على ج القواعد العربية وأصوهلا

لقرآن الكرمي؛ لتحريف احلجاج بن يوسف الثقفي، ال سبب كثرة األخطاء اللغوية يف ا) تعليقات على اإلسالم(وعللت صفحة 
  .سيما وأنه كان مدرساً للغة العربية

) هل القرآن معصوم؟(ونقلتها عنها حرفياً صفحة ) أكذوبة اإلعجاز العلمي(وقد ذكرت األخطاء النحوية املزعومة يف صفحة 
بعضاً منها، وزادت القليل، ووضعتها حتت ) القرآن تعليقات على(كما أخذت صفحة  )أسئلة لغوية: اجلزء اخلامس(حتت عنوان 

وهناك كذلك أخطاء حنوية، يف  ( قليالً منها مبتدئة بعبارة) قراءة نقدية لإلسالم(وذكرت صفحة  )يف القرآن أخطاء لغوية(عنوان 
  )كثري من آيات القرآن

خوذة عن سلفه، وبدوره قـام صـاحب   ، فقد أثار عدداً آخر من الشبهات املأ)تساؤالت حول القرآن(أما صاحب صفحة 
  .بالتكرار احلريف عنه) اإلعجاز اللغوي يف القرآن(صفحة 



 ٤٣٥

  .فيك من معرفتك للغة العربية عساك جتيبين عنها
  .فاذكر يل ما قالوا لنعرضه على قواعد اللغة العربية: قال

، وقد ذكروا هلذا االختراق نصب املعطوف على املرفوعلقرآن يف ااألخطاء النحوية مما ذكروه من : قلت
  :للقواعد العربية شاهدين

لَكنِ الراسخونَ في الْعلْمِ منهم والْمؤمنونَ يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك ومـا   :أما األول، فهو اآلية اليت تقول
) صالةَ والْمؤتونَ الزكَاةَ والْمؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ أُولَئك سنؤتيهِم أَجراً عظيماًأُنزِلَ من قَبلك والْمقيمني ال

  )١٦٢:النساء(
 )املؤمنـون (و) املؤتـون (ما بعـدها  و ،)املؤمنون(و) الراسخون( ما قبلهامنصوبة بينما ) املقيمني(كلمة ف
وكان جيـب أن يرفـع    ..نصوب على املرفوع، أو نصب املعطوف على املرفوععطف املوهذا من  ..مرفوعاً

   )واملقيمون الصالة  (:املعطوف على املرفوع فيقول
لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آمن  :وأما الثاين، فهو اآلية اليت تقول

يتامى والْمساكني وابـن  اللَّه والْيومِ الْآخرِ والْمالئكَة والْكتابِ والنبِيني وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْبِ
عهدهم إِذَا عاهدوا والصابِرِين في الْبأْسـاِء  السبِيلِ والسائلني وفي الرقَابِ وأَقَام الصالةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِ

  ) ١٧٧:البقرة) (والضراِء وحني الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا وأُولَئك هم الْمتقُونَ
جاء منصـوباً  ، فقد الْبأْسِوالصابِرِين في الْبأْساِء والضراِء وحني  :شاهد على هذه الشبهة هو قولهالو

  والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا بعد قوله  )الياء(بـ 
وردت ىف سياق احلديث عن اليهود تنصف من واليت  ..األوىلآلية فلنبدأ با: تأمل قليال ما ذكرت، مث قال
  .الىت سبقت هذه اآلية من عاند منهم، وحاد عن احلق، ىف اآليات تاستحق اإلنصاف منهم بعد أن ذم

 ،لفت أنظار النحاة واملفسرين والقـراء  اوما بعده اا قبلهملبالياء خالفاً  )املقيمني(جمىء إن ما ذكرته من 
  .١امع إمجاعهم على صحته افأكثروا القول ىف توجيهه

بداللـة   املراد منه املدح ىف هذا املوضع ٢منصوب على االختصاص )املقيمني(فيها أن ما قيل أشهر ومن 
جديرون بأن يمدحوا مـن   ،املقام ؛ ألن املؤدين للصالة بكامل ما جيب هلا من طهارة ومبادرة وخشوع ومتكن

  .اهللا والناس

                                                
، واملعـىن  )منهم(إن جره ألنه معطوف على الضمري ارور حمالً ىف : جمروراً ال منصوباً، وقال) املقيمني(ومنهم من جعل )١(

  »لكن الراسخون منهم واملقيمني الصالة « :على هذا
  ) أنزل إليك(إنه جمرور بالعطف على الكاف ىف وبعضهم قال 

  )مبا أنزل إليك (ىف ) ما(وبعضهم قال إنه جمرور بالعطف على 
  )قبلك(ىف ) الكاف(أو هو جمرور بالعطف على 

  ).٤/١٥٥(الدر املصون : انظر
يسـمى االختصـاص   و ،االختصاص هو خمالفة إعراب كلمة إلعراب ما قبلها بقصد املدح كما ىف هذه اآلية، أو الـذم )٢(

  .والقطع
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ـ   الزخمشرىوقد قال  لبيـان فضـل    ،نصب على املدح )املقيمني(و (:ـ وهو العامل باللغة وفنون القول 
ن وقوعه حلناً ىف خط املصحف، ورمبا التفت إليه مـن مل  وال يلتفت إىل ما زعموا م ،الصالة وهو باب واسع

    ١)ينظر ىف الكتاب، ومل يعرف مذاهب العرب، وما هلم ىف النصب على االختصاص من االفتنان 
وقد سبق الزخمشرى ، الرأى الذى اقتصر عليه الزخمشرى هو املشهور عند النحاة واملفسرين والقراءهذا و

  .٢سيبويه وأبو البقاء العكربىىف هذا التوجيه شيخ النحاة 
  :سيبويها أورده ومم، شواهد عدة من الشعر العرىب احملتج به لغوياً وحنوياً على هذاوقد أوردوا 

  وشعثاً مراضيع مثل الثعاىل    ويأوى إىل نسوة عطَّلٍ
  :ومنها قول اخلرنق بنت هفان

  سم العداة وآفة اجلزر ال يبعدنْ قومى الذين مهو
  والطيبون معاقد اُألزر        ني بكل معتركالنازل

  )عطَّلٍ(وهو  ،معطوف على جمرورمع أنه ىف البيت األول  )شعثا(نصب فقد 
  )سم العداة(وهو  ،وهو معطوف على مرفوع )النازلني(نصب و

التوجيـه  فهي علـى نفـس   خمالفاً إلعراب ما قبلها، فيها ) الصابرين(إعراب وأما اآلية الثانية واليت جاء 
  .ذهان إىل أمهية الصربالقرآن األليلفت السابق من االختصاص باملدح، 

اإلعراب املخالف ملا قبله يفيد مع تركيز االنتباه، وتوفري العناية أمراً آخر مبهجاً للنفـوس،  زيادة على أن 
  .٣قوىي االحتمال ،هو مدح هؤالء الصابرين شديدى العزمية

  قلت؟هل وعيت ما : التفت إيل، وقال
   ..وقد رأيت أن هذا حمل مجال يف األسلوب القرآين ال حمل خطأ ..أجل: قلت

  .فاصرب علي ..ولكن لدي شبه أخرى
  .فال تقطع الطريق إال مبثل هذا ..اذكر ما شئت: قال

                                                
  ).١/٥٨٢(الكشاف )١(
  ).١/٢٠٢(إمالء ما من به الرمحن ، و)١/٢٤٨(الكتاب  )٢(
أى امرأة أىب هلب الىت كانت  ،)٤:املسد) (وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ :ىف سورة املسد 'الذم، كما ىف قوله به قصد وقد ي)٣(

فهذا قطع  )امرأته(جاءت منصوبة بعد رفع ما قبلها، وهى  )محالة(ألن كلمة  ،لتؤذيه حتمل الشوك وتنثره ىف طريق رسول اهللا 
  .أذم أو ألعن محالة احلطب: القصد منه الذم، أى

وأياً كان القطع للمدح أو الذم، فإنه من أرقى األساليب البالغية، حيتوى على فضيلة اإلجياز وهى أن تكون املعاىن أكثر وأوفر 
تدل عليها، أو املستعملة فيها، ألن كل كلمة قُطع إعراا عما قبلها نابت هذه الكلمة مناب ثالثة قـيم بيانيـة،    من األلفاظ الىت

  :رامزة إىل وجودها ىف املقام، وإن كانت حمذوفة وهى
مدح أو أخص أ )الصابرين(ـ الكالم الذى عمل اإلعراب املخالف ىف الكلمة املقطوع إعراا عن إعراب ما قبلها، وهو ىف   ١

  .أذم أو ألعن )املسد(وىف آية . الصابرين باملدح
  .ـ إفادة املدح أو الذم بغري األلفاظ الىت تدل عليهما ٢
  .ـ فضيلة اإلجياز البياىن املفعم باملعاىن ٣
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إِنَّ الَّذين  :يف قوله رفع املعطوف على املنصوبلقد ذكروا أن القرآن خيالف القواعد العربية حني ي: قلت
حاً فَال خاللَ صمعرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نى مارصالنابِئُونَ والصوا واده ينالَّذوا ونآم  ـمال هو هِملَيع فو

  )٦٩:املائدة) (يحزنونَ
، اسم موصـول وهو مبىن ألنه ، واسم إن هنا هو الذين، حرف ناسخ ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب )إن(فـ 

ألا مجع مذكر ، فجاءت مرفوعة بالواو )الصابئون(أما ، وبذلك تكون منصوبة، )الذين هادوا(وقد عطف عليه 
   )والصابئني( :كان حقها أن تنصب، فيقالو ،معطوفة على منصوب، مع أا سامل

ر لك منها ما تقر لقد أخرج للنحاة هلذا وجوها كثرية كلها تدل على جواز هذا االستعمال، وسأذك: قال
  :به عينك، وتعلم مدى سعة العربية، ومدى دقة القرآن يف استعمال ألفاظها وتراكيبها

إن (وخربه حمذوف يدل عليه خرب مـا قبلـه   ، مرفوع على أنه مبتدأ )الصابئون(أن :فمن األقوال يف ذلك
  )نصارىوال(إىل ما بعد  )والصابئون(أى تأخري  ،التأخري، والقصد فيه )الذين آمنوا

إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن منهم باهللا واليوم  (:ذا هو وتقدير النظم واملعىن عندهم
   ١)اآلخر فال خوف عليهم وال هم حيزنون والصابئون كذلك

  :قول الشاعركثرية، منها شواهد هذا احلذف عند العرب و
  فعندك راض والرأى خمتل     حنن مبا عندنا وأنت مبا

حنن مبا عنـدنا  : املعىن، و)راض(لداللة الثاىن عليه  )راضون(فقد حذف اخلرب من املبتدأ األول، وتقديره 
  .وأنت مبا عندك راض ،راضون

  :اآلخرومثله قول 
  فإىن وقيار ا لغريب   ك أمسى باملدينة رحلهيومن 

  .فإىن لغريب وقيار كذلك: والتقدير
  :قول الشاعرمنه و

  بغاة ما بقينا ىف شقاق      أنا وأنتموإال فاعلموا 
  .٢اعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك: والتقدير ،إن استمروا ىف الشقاق ،)بغاة(الشاعر يصف الفريقني أم ف

                                                
  )٤/٣٥٤(الدر املصون للسمني احللىب : انظر)١(
رفع  )والصابئون(« :املذهب، فقالهذا قد اختار الزخمشرى و..  مجهور حناة البصرة، اخلليل وسيبويه وأتباعهماوهو قول )٢(

إن الـذين آمنـوا والـذين هـادوا     « :على االبتداء، وخربه حمذوف والنية به التأخري عما ىف حيز إن من امسها وخربها كأنه قيل
  )١/٦٣٠(الكشاف (»والنصارى حكمهم كذا، والصابئون كذلك 

إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم باهللا : االبتداء، وخربه حمذوف والتقديرمرتفع على  )والصابئون(« :وقال الشوكاىن
  )٢/٧١(فتح القدير  .(واليوم اآلخر وعمل صاحلاً فال خوف عليهم وال هم حيزنون والصابئون والنصارى كذلك

 )الصـابئون (؛ ألن هؤالء جعلوا  وقد أملح اإلمام الشوكاىن إىل إضافة جديدة خالف ا كال من اخلليل وسيبويه والزخمشرى
» والصابئون والنصـارى كـذلك   « :مقدما من تأخري كما تقدم، أما هو فجعله قارا ىف موضعه غري مقدم من تأخري بدليل قوله

وال حاجة إىل جعلها منصوبة عطفـاً   ،)الصابئون(مرفوعة عطفاً على  )النصارى(وعليه ميكن جعل . وهذه إضافة حسنة ومقبولة
  )إن الذين آمنوا(ى عل
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الىت تنصب املبتدأ وترفع اخلرب، بل  ،الناسخة )إنَّ(ليست هى اآلية ىف  )إن(أن ومن األقوال يف توجيه ذلك 
ف جواب، فال تعمل ىف اجلملة االمسية ال نصباً، وال رفعاً، وعلى هذا فالذى بعـدها  يعىن حر ،نعم: هى مبعىن

فإنه مرفوع لفظاً، وعالمة  )الصابئون(اسم موصول، وهو مبىن ىف حمل رفع، وكذلك  )الذين(ألن  ،مرفوع احملل
  .ألنه مجع مذكر سامل )الواو(رفعه 

  :الشاعر قالذا املعىن، كما وقد استعملها العرب 
  وآلو مهنه ،يلمنىن        رز الغواىن من الشبابـب

   ١فقلت إنه  ،وقد كربت         ويقلن شيب قد عالك
  .نعم: أى فقلت

وال حاجة يل لذكر سائر األقوال، ولكن ما الغرض البالغـي مـن اختيـار هـذا      ..وعيت هذا: قلت
  األسلوب؟
 ما قبلهامعطوفاً على ) والنصارى(وعما بعدها إن قدرنا عما قبلها  )الصابئون(خمالفة إعراب يف إن : قال

ا، الـذين هـادو  ، والـذين آمنـوا  من  حملة بالغية رائعة ؛ تشري إىل وجود فرق كبري بني هذه الطوائف األربع
  .الصابئون، والنصارىو

ف معروف خبالفالطوائف الثالث األوىل يربط بينها رابط قوى هو أن كل طائفة منها هلا كتاب ورسول 
  .الصابئني الذين ال يعرف هلم كتاب وال رسول

  . انيأنا لست مقتنعا ا، ولكن قومي يعارضون وحياجون املسلم شبهة أخرىلدي : قلت
  فما هي؟: قال

  .الفاعلهم يقولون بأن القرآن ينصب : قلت
  أين ذلك؟: قال

أَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتي قَالَ وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَ :يف قوله: قلت
نيمي الظَّالدهالُ عن١٢٤:البقرة) (ال ي(  

كـون  تأن  افيها خطأً حنوياً؛ ألا فاعل، والفاعل حكمه الرفع ال النصب، فكان حقه )الظاملني(فكلمة 
  )الواو(وعالمة رفعه  ،، ألنه مجع مذكر سامل)ال ينال عهدى الظاملون (:هكذا

  .ومن مل يعرف أخطأ يف حكمه ..هؤالء املساكني ال يعرفون هذا الفعل: قال
  أهلذا الفعل حكم خاص؟: قلت
أن فاعله جيوز أن يكون مفعوالً، ومفعوله جيـوز أن يكـون    )نال(الفعل هذا خواص  فمن ..أجل: قال

  .فاعالً، على التبادل بينهما
  مل؟ :قلت
لَن ينالَ اللَّه لُحومها وال دماؤها ولَكـن ينالُـه    :، وهلذا جاء يف القرآنألن ما نالك فقد نلته أنت: قال

                                                
  ).١/٤٧٥(الكتاب لسيبويه  )١(
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 كُمنى مقْو٣٧من اآلية: احلج)(الت (  
  فكيف تعرب اجلملة السابقة على هذا؟: قلت
منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة  ،رةمرفوع بضمة مقدهي الفاعل، وهو ) عهدي(تصبح كلمة : قلت

  .ألنه مجع مذكر سامل )الياء(وعالمة نصبه هى  )الظاملني(واملفعول به هو  ،املناسبة لياء املتكلم
وال  :وذلك يف قولـه  ..خرب االسم املؤنثففي القرآن تذكري  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت

  ) ٥٦:ألعراف) (حها وادعوه خوفاً وطَمعاً إِنَّ رحمت اللَّه قَرِيب من الْمحِسنِنيتفِْسدوا في الْأَرضِ بعد إِصال
 )رمحـة (التطابق بني املبتدأ ومع ذلك ال نالحظ  ..)رمحة(الذي هو ) إن(اسم  )خرب(هى ) قريب(كلمة ف
وكان جيـب أن   ..فهو ىف اآلية مذكر )ريبق(أما اخلرب . مؤنث )ةرمح(ألن املبتدأ  ،ىف التأنيث )قريب(واخلرب 

  .قريبة: امسها ىف التأنيث فيقال )إن(يتبع خرب 
يفرقون بني القرب والبعد من النسب وبني القرب والبعد ىف املكـان  ، فهم العربهذا مما اتفق عليه : قال
قرب والبعـد ىف املكـان   وهو ال: أما الثاىن ..يلتزم فيه تأنيث ما جرى خرباً أو صفة ملؤنث: فاألول، والزمان
  .التأنيث والتذكري: فإم جييزون فيه الوجهني ،والزمان

  مل أفهم الفرق بني األول والثاين؟: قلت
أى ىف  ،فالنة قريبة مىن: ككقولالقرب والبعد األول مرتبط بالنسب، ويف هذه احلالة جتب املطابقة، : قال

  . وبعيدة مىن أى ىف النسب ،النسب
 فإنه جيوز الوجهان ؛ ألن قريباً وبعيداً قـائم مقـام املكـان أو     ،ا القرب املكاىن أو الزماىنأما إذا أريد

  .هى ىف مكان قريب وبعيد :فالنة قريبة وقريب، وبعيدة وبعيد، والتقدير: الزمان، فتقول
  :يقول الشاعروقد جاءت للداللة على صحة كل هذا الشواهد الشعرية، ف

  فتدنو وال عفراء منك بعيد      عشية ال عفراء منك قريبة
 )بعيـد (و )قريـب (واملوصوف مؤنث؛ ألن  ،التأنيث والتذكري :بني الوجهنييف هذا البيت الشاعر مجع ف

  .أريد ما القرب ىف املكان والبعد فيه
  :مرئ القيس، وهو من شعراء اجلاهلية، وشعرهم حجة ىف إثبات اللغةومثل ذلك قول ا

  وال البسباسة ابنته يشكرا ،قريب     سامل له الويل إن أمسى وال أم
  .ىف اآلية الكرمية )قريب(وهو نظري  )أم سامل(مع جريانه على مؤنث  )قريب(والشاهد ىف البيت تذكري 
، والعـرب  أو قرب مكانفيلزم تأنيثه، وإمنا املراد قرب زمان  ،قرب نسب اآلية وليس القرب املذكور يف

  .١لتذكريالتأنيث وا: جتيز فيه الوجهني
                                                

  :ومن الوجوه األخرى اليت ذكرها العلماء، وهي قاصرة عما ذكرناه)١(
وقد اختار هذا الرأى النضـر بـن مشيـل    ، مذكراً )قريب(ىف معىن الغفران أو الرضوان فلذلك جاء اخلرب  )رمحة اهللا(أن . ١

  .والزجاج 
  )قريب(شىء أو أمر قريب، ودليل هذا احلذف هو تذكري : مذكر تقديره صفة خلرب حمذوف )قريب(أن .٢
  .ذات حيض: من باب النسب، أى ذات قرب، كقوهلم ىف حائضأن ذلك .٣



 ٤٤٠

 :قولـه ، وذلـك يف  ومجع املعـدود  ،تأنيث العددففي القرآن  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت
بِع رِباض أَن همقَو قَاهستاس ى إِذوسا إِلَى منيحأَوماً واطاً أُمبةَ أَسرشع يتاثْن ماهنقَطَّعو تسجبفَان رجالْح اكص

نممهبرشاسٍ مكُلُّ أُن ملع ناً قَديةَ عرشا عتاثْن ه )١٦٠:ألعراف(  
 أن يذَكَّر العدد، ويأتى مبفرد املعدود فيقولهو الصواب ، مع أن )اثنىت عشرة أسباطاً أمماً(قوله يف الشبهة ف

  )اثىن عشر سبطا(
  :أوردت شبهتني يف هذه اآلية: قال

ولـذلك  ، والقبيلة مؤنث، ١السبط ىف بىن إسرائيل كالقبيلة عند العرب، فهو أن أما اجلواب على األوىل
  .وعشرة ،اثنىت: أنث جزئى العدد املركب، ومها

املعـىن   اآلية فقد روعى يف ،فردتأن  اوكان حقه ،)أسباط( تمجعأما اجلواب على الثانية، وهو أن اآلية 
ويف األدب العـريب  دون املعىن كثري الورود ىف النظم القرآىن، دون اللفظ، ومراعاة املعىن دون اللفظ، أو اللفظ 

  :الشاعرعموما، ومن ذلك قول 
  سوداً كخافية الغراب األسحم     فيها اثنتان وأربعون حلوبة

  .وهو مجع سوداء )سوداً (بقوله  ،وهى مفرد )حلوبة(فقد وصف الشاعر 
أى  ،ثالثة أنفـس : د املؤنث مراعاة للفظ فيقولونبلغتهم يذكِّرون عدالذين نزل القرآن العرب وقد كان 

  .رجال ويقولون عشر أبطن
وىف الثاىن أنثوا العـدد   )رجال(ذكَّروا العدد نظراً للمعىن ؛ ألن املعدود مذكر  )ثالثة أنفس (ففى األول 

  .ألن املعدود هو القبيلة أى عشر قبائل )عشر أبطن(
 :قولـه ، وذلـك يف  مجع الضمري العائد على املثىنقرآن ففي ال ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت

ؤقِ رفَو نم بصارٍ ين نم ابيث ملَه توا قُطِّعكَفَر ينفَالَّذ هِمبي روا فمصتاخ انمصخ ذَانه ـيممالْح هِموس (
  )١٩:احلج(

   )خصمان اختصما ىف رما  (:فيقول ،كان جيب أن يثىن الضمري العائد على املثىنحيث 
إمـا  : راعي يف هذا الباب أحد أمرينالتعبري اللغوى الفصيح لقد عرفنا من خالل الردود السابقة أن : قال

  .املعىن، وإما اللفظ
الىت يراعـى   ،حيث مجع القرآن الضمري العائد على املثىن، فهو من استعماالت الطريقة الثانيةوهلذا، فإنه 

                                                                                                                                 
واملصدر . والضغيب وهو صوت األرنب. مصدر مستعمل استعمال األمساء مثل النقيق، وهو صوت الضفادع )قريب(أن . ٤

  .مجع، والتذكري وإن جرى على مؤنث كما ىف هذه اآلية الكرميةاإلفراد وإن جرى على  يلتزم فيه
ملا كان تأنيثاً جمازياً ال حقيقياً جاز ىف االستعمال اللغوى تأنيث خربه وصفته، وجاز تذكريمها على حد  )رمحة(أن تأنيث . ٥
وهذا جيـئ  « :ن األئمة األعالم ىف النحوقال احللىب تلميذ أىب حيان، ومها م، كما سواء كان ىف ضرورة الشعر، أو ىف النثر. سواء

يعىن ىف النثر دون اشتراط ضرورة تـدعو  » على مذهب ابن كيسان، فإنه ال يقصر ذلك على ضرورة الشعر، بل جييزه ىف السعة 
  )٥/٣٤٥(الدرر املصون : انظر(. إليه

  .أو أن األسباط كاجلماعة أو الفرقة أو الطائفة، وهي كلها مؤنثة)١(



 ٤٤١

  .ىن على جانب اللفظفيها جانب املع
وذلك مثلمـا ورد يف  مثىن حقيقى، : املثىن نوعانباإلضافة إىل هذا ينبغي أن يعلم مروجو هذه الشبه أن 

مثىن حقيقـى؛ ألن   )رجالن(ـ ف ..)٢٣:املائدة( قَالَ رجالن من الَّذين يخافُونَ أَنعم اللَّه علَيهِما  :القرآن
أو استؤنف احلديث عنه وجب تثنيـة  هذا النوع إذا وصف ف ..هذا هو املثىن احلقيقىوواحده فرد ىف الوجود؛ 

  .يسمى مثىن لفظاً ومعىن وهذا النوع ..الضمري العائد عليه
مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالْـأَعمى والْأَصـم    :فهو املثىن اللفظى ومثاله من القرآن قوله ،أما النوع الثاىن من املثىن

وهذا النوع من املثىن ضابطه أن واحده مجـع   ..)٢٤:هود) (بصريِ والسميعِ هلْ يستوِيان مثَالً أَفَال تذَكَّرونَوالْ
وىف وصـفه أو   ..يسمى مثىن ىف اللفظ، ومجعاً ىف املعـىن وهذا النوع  ..فرد من عدة أفراد، وليس فرداً واحداً

  .جانب اللفظ، أو جانب املعىن استئناف احلديث عنه جيوز أن يراعى فيه
 :فقـال  ،ملا كان معناه مجعاً روعى فيه جانب املعىنذلك أنه  ..واآلية اليت ذكروها من هذا النوع الثاين

 هِمبي روا فمصتاخ انمصخ ذَانه ،ـ يف وهو اسم جنس يندرج حتته   ،ومعروف أن مفرد اخلصمني خصم
واو (وذا نزل القرآن ىف هذه اآلية، فتحدث عن اخلصمني بضمري اجلمع الذى هو  ،أفراد كثريونهذا احملل ـ  

  )ىف رم(ىف قوله  )هم(مث بضمري اجلماعة  ،)اختصموا )(اجلماعة
أعاد الضمري مجعاً ، فقد )٩من اآلية: احلجرات)(وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِني اقْتتلُوا  :ومثل هذا يف القرآن

مجـع ىف   ،بل هو مثىن ىف اللفظ ،وذلك ألن هذا اللفظ مثىن غري حقيقى ،)طائفتان(مع أن املبتدأ مثىن  )لوااقتت(
  .املعىن

 :مث راعى اللفظ ىف بقية اآليـة  ،)اقتتلوا(وىف هذه اآلية راعى النظم القرآىن املعىن ىف مجلة اخلرب وحدها 
وا فَأَصلحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتلُوا الَّتي تبغي حتى تفيَء وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِني اقْتتلُ

نيقِْسطالْم بحي أَقِْسطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بحلفَأَص فَإِنْ فَاَءت رِ اللَّه٩:احلجرات) (إِلَى أَم (  
 ..اإلتيان باسم موصول عائد على اجلمع مفرداًففي القرآن جاء  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي  :قلت

كَالَّذين من قَبلكُم كَانوا أَشد منكُم قُوةً وأَكْثَر أَمـواالً وأَوالداً فَاسـتمتعوا بِخالقهِـم     :وذلك يف هذه اآلية
 قكُم كَما استمتع الَّذين من قَبلكُم بِخالقهِم وخضتم كَالَّذي خاضوا أُولَئك حبِطَت أَعمـالُهم فَاستمتعتم بِخال

  )٦٩:التوبة) (في الدنيا والْآخرة وأُولَئك هم الْخاسرونَ
   )خضتم كالذين خاضوا  (:كان جيب أن جيمع اسم املوصول العائد على ضمري اجلمع فيقولف

فالذى ىف اآلية اسم موصول مفرد يعود على املصدر املفهوم من الفعل املاضـى   ..هذا واضح بسيط: قال
كـاخلوض الـذى    (على ذلك  املعىن، ويكون خوض املنافقني خبوض الذين من قبلهمالقرآن فشبه  )خضتم(

   ١)خاضوا
تشبيه سلوك الالحقني بسلوك السابقني من األمم ، وهو ةوهذا هو النسق الذى دارت عليه املقارنة ىف اآلي

  .الغابرة
                                                

  )٢/٤٣٣(ير فتح القد)١(



 ٤٤٢

 :يف هذه اآلية جزم الفعل املعطوف على املنصوبففي القرآن  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت
أَخرتنِي إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ فَأَصدق وأَكُن وأَنفقُوا من ما رزقْناكُم من قَبلِ أَنْ يأْتي أَحدكُم الْموت فَيقُولَ رب لَوال 

نيحالالص ن١٠:املنافقون) (م(  
وال  ،)أجـوف (ألنه حمذوف الواو ساكن النون، وهو فعل معتل الوسط بالواو  ساكن،) وأكن(فقد جاء 

 ،ضارع إذا دخل عليه جازمحيذف الواو منه إال إذا سكن آخره، وال يسكن آخره إال إذا كان جمزوماً، وجيزم امل
  .أو عطف على جمزوم

كان جيب أن ينصب ، وملا مل يدخل على الفعل هنا جازم، ومل يتقدم عليه جمزوم يصح جزمه بالعطف عليه
   )فأصدق وأكون  (:الفعل املعطوف على املنصوب فيقال

بالنصـب   )وأكون (هكذا أبو عمرو  افقد قرأهلقد قرئت هذه اآلية بالنصب كما وصفت،  ..أوال: قال
  )فأصدق(عطفاً على 
  .فهذه القراءة إذن هي الصواب، والثانية حلن: قلت
  .وكالمها حيمل على معىن من املعاين الصحيحة ..كالمها صواب..ال: قال

  .أما القراءة الثانية، فتحمل على ما ذكرته
اختلفـت توجيهـام   و ،رينلفتت أنظار النحاة واملفسواليت أثارت الشبهة واإلشكال، فقد  ،وأما األوىل

ألن نظـم   ،مع اتفاقهم مجيعاً على صحة هذا التركيب حنوياً ،لورود الفعل ازوم مردوفاً على الفعل املنصوب
لم ف ..وهم مشركو العرب ،القرآن مشهود له بالصحة من ألد خصومه الذين بلغوا الذروة ىف الفصاحة والبالغة

  .له بالسمو والرفعة ىف هذا االبل سلموا صحة أساليبه، وضروب تراكيبه، يرو عنهم أم طعنوا ىف القرآن ىف 
أو  لَوال أَخرتنِي إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ  أن هذا الفعل جمزوم على تضمن عبارة التمىن ومن هذه التوجيهات 

   إن أخرتىن  (ـ على الشرط املقدر ب
والذى سـوغ   ..١ن أئمة النحو، مها اخلليل وسيبويههو توجيه سديد، وقد سبق إىل القول به علمان مو

أن قائل هذه العبارة يقوهلا ىف ساعة ميلكـه   )إن أخرتىن(على الشرط الصريح  )لوال أخرتىن(إيثار عبارة التمىن 
وهى ساعة حضور املوت، والتمىن يستعمل ىف طلب احملال أو املتعذر، أمـا الشـرط    ،فيها اليأس من التأخري

  . األمور الىت ال استحالة فيها وال تعذر فيستعمل ىف
  .فهو إذن من تبادل الصيغ وإحالل بعضها حمل بعض لداع بالغى

وهـو   ،وسره البالغى أن من حضرته الوفاة ،)أكن(وقرينة إرادة الشرط من عبارة التمىن هو جزم الفعل 
  . مما هو مستحيل أو متعذر الوقوع ،تدفعه شدة احلاجة الىت نزلت به إىل طمعٍ من نوع ما ،مقصر ىف طاعة اهللا

لـوال  (بأن قولـه   )فأصدق(جمزوماً مردوفاً على الفعل املنصوب  )وأكن(جه الزخمشرى جمئ الفعل قد و
ومثل هـذا   ،٢)إن أخرتىن أصدق وأكن من الصاحلني ( فكأنه قيل ،ىف حمل جزم لتضمنه معىن الشرط )أخرتىن

                                                
  ).٨/٢٠٠(حاشية الشهاب على البيضاوى )١(
  ).٤/١١٢(الكشاف )٢(



 ٤٤٣

  .وأبو على الفارسى، ابن عطيةقاله 
، وذلك يف هذه جعلُ الضمري العائد على املفرد مجعاًففي القرآن  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي  :قلت

لُمـات ال  مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استوقَد ناراً فَلَما أَضاَءت ما حولَه ذَهب اللَّه بِنورِهم وتـركَهم فـي ظُ   :اآلية
  )١٧:البقرة) (يبصرونَ
  )استوقد ـ ذهب اهللا بنوره (كان جيب أن جيعل الضمري العائد على املفرد مفرداً، فيقولف

 ..)الذين(بل هو مبعىن  ،إن الذى ليس مبعىن املفرد: فقالوا )الذى(قد وجه النحاة مجع الضمري بعد ل: قال
 ..وهو الغالب والكثري فيـه  ،ملفردأن يكون مبعىن ا: األول: معنيان اىف االستعمال اللغوى هل )الذى(وذلك أن 

  .أن يكون مبعىن اجلمع: والثاىن
  .مبعىن الفريق أو الفوج الذى استوقد النار )الذى( ففى اآلية الىت معنا ،ويفرق بينهما بالقرائن
  .١ال فرداً معيناً ،أراد بالذى جنس املستوقد: توجيه بقوهلموقد عربوا عن هذا ال

النـون   احذفت منـه  ، ولكن )الذين(هي هنا  )الذى(أن يها آخر، فذكر توجاإلمام الزخمشرى  وذكر
  ) ٦٩من اآلية: التوبة)(وخضتم كَالَّذي خاضوا  :ا، وشبه ذلك بقوله مبا يف القرآنالستطالته

حبـال الـذى    ،وليس ىف الكالم تشبيه اجلماعة بالواحد على هذا التأويل، وأن املشبه هو حال املنـافقني 
وأن وجه الشـبه   ،بقصة املستوقد للنار ،وإمنا املقصود هو تشبيه قصة املنافقني املضروب هلا املثل ..ناراً استوقد

خائبني بعد الكدح ىف إحيـاء   ،متحريين متحسرين على فوت الضوء ،فبقوا خابطني ىف ظالم( بني القصتني هو
   ٢)النار

موجـود ىف   هـو كمثل الذين استوقدوا، وموضوع موضع الذين، أى  )الذى(أن  اإلمام الشوكاىنوذكر 
  :قول الشاعرومنه  ،كالم العرب

   ٣يا أم خالد ،كل القوم ،هم القوم      وإن الذى حانت بفلج دماؤهم
، وذلك يف هـذه  مجع كثرة ىف موضع مجع القلةففي القرآن أتى  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت

  ) ٨٠من اآلية: البقرة)(ار إِلَّا أَياماً معدودةً وقَالُوا لَن تمسنا الن :اآلية
واملقام الذى استعملت فيه يتطلب مجع القلة، وكان جيب أن  ،مجع كثرة، وهي )معدودة(كلمة فهنا جند 

  )أياماً معدودات(جيمعها مجع قلة، فيقول 
فجاء تعبري القرآن غري واف باملعىن  ،ةأى أم ميكثون ىف النار أياماً قليل ،ألن اليهود أرادوا مجع القلةوذلك 

، وهو ما )أياماً معدودة(بدالً من  ،أياماً معدودات: الذى كانوا يقصدونه، وكان الواجب على القرآن أن يقول
في دينِهِم مـا كَـانوا    ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَن تمسنا النار إِلَّا أَياماً معدودات وغَرهم :نصت عليه اآلية األخرى

  ) ٢٤:آل عمران) (يفْترونَ

                                                
  ).١/٣٦٥(وحاشية الشهاب على البيضاوى ) ١/٣٠(أنوار الترتيل لإلمام البيضاوى : انظر)١(
  ).١/١٩٩(الكشاف )٢(
  ).١/٥٥(فتح القدير )٣(



 ٤٤٤

  .مفردهي بل  ،وال مجع قلة ،مجع كثرةال  ،ليست مجعاً )معدودة(إن كلمة  ..أوال:قال
ظانني  )معدودة(وكان حق القرآن أن يعرب ا بدالً من  ،إا الصواب :الىت يقولون )معدودات(أن : وثانياً

أوزان  ليس مـن ، وهو )مفعوالت(فهى على وزن  ،كما تومهوا ،ليست مجع قلة هى. مجع قلة )معدودات(أن 
ألن هذه القلة يدل عليهـا   ،وال ينفعهم قوهلم إن اليهود أرادوا القلة ..بل من أوزان مجوع الكثرة ١مجوع القلة

  .ال املفردات املستعملة ىف التركيب ،سياق الكالم
معاملة غري : جانب قلة أو كثرة، ولكن ينظر فيه من جانب آخر هو إن هذا التعبري ال ينظر فيه إىل: وثالثاً

  .العاقل معاملة العاقل أو عدم معاملته
عن اليهود هو وصف هلا مبا هو الئق ا، ألن األيام ال القرآن ىف ما حكاه  )معدودة (ووصف األيام بـ 

  .يسأل عنهوما جاء على األصل فال  ،تعقل فأجرى عليها الوصف الذى لغري العقالء
أما معاملة غري العاقل معاملة العاقل، فلها دواعٍ بالغية هى ىف النظم القرآىن من الكثرة مبكان، وال يعامل 

  .غري العاقل معاملة العاقل إال بترتيله مرتلة العاقل لداع بالغى يقتضى ذلك الترتيل
  )معدودات (بـ سورة آل عمران ىف  )أياماً  (القرآن عبر ىف وصف ومن ذلك أن 

  فما سر االختالف بني التعبريين؟: قلت
وقَالُوا لَن تمسنا النار  :هكذافقد جاءت  ..إذا قارنا بني اآليتني وجدنا آية البقرة مبنية على اإلجياز: قال

ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَـن   :هكذا آية آل عمران مبنية على اإلطناببينما ) ٨٠من اآلية: البقرة)(إِلَّا أَياماً معدودةً
اتوددعاماً مإِلَّا أَي ارا الننسم٢٤من اآلية: آل عمران)(ت (  

 )ذلـك بـأم  (جتد أن مجلة ) ذلك بأم قالوا(صدر آية آل عمران و) وقالوا(وازن بني صدر آية البقرة 
 )البـاء (مث جتـد  ، والالحق به ، السابق عليهالرابط بني الكالمني ،اشتملت على اسم اإلشارة املوضوع للبعيد

  )هم(مث ضمري اجلماعة  ،الىت تفيد التوكيد )إن(مث ، )بأم(ىف  )إن(الداخلة على 
 ،خمتلفان، أحدمها إجيازإذن املقامان ف ،)وقالوا(هذه األدوات مل يقابلها ىف آية البقرة إال واو العطف وكل 

  .والثاىن إطناب
  .ىف آية آل عمران )معدودات(و  ،ىف آية البقرة )معدودة (وهذا يبني ملاذا كان 

، وذلـك يف  اإلتيان جبمع قلة ىف موضع مجع الكثرةففي القرآن  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت
أَيامـاً   كُم لَعلَّكُم تتقُـونَ يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبل (:هذه اآلية

 رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع رِيضاً أَوم كُمنكَانَ م نفَم اتوددع١٨٤-١٨٣: البقرة)(م(  
فهى أيام كثرية يناسبها مجع  ..أيام الصيام ىف شهر رمضان ثالثون يوماًمع أن مجع قلة،  )معدودات(فقوله 

  )معدودة(وهو الكثرة 
ثالثني يوماً مجع كثـرة  اعتربوا وهنا يف اآلية السابقة، سبق أن عدوا األربعني مجع قلة، لقد : ابتسم، وقال

  .وأن القرآن أخطأ مرة أخرى حني عبر عنها جبمع القلة
                                                

  .فعلَة ـ أفْعال ـ أفعل ـ أفْعلَة: أوزان مجوع القلة هى)١(



 ٤٤٥

  .سنعاملهم حبسب عقوهلم ..لكن ال بأس
لوب بالغى رفيع، وهو عنـد البالغـيني   من قبل أن معاملة غري العاقل معاملة العاقل أسلقد ذكرت لك 

  .شبه فيها غري العاقل بالعاقل لداعٍ بالغى، يراعيه البليغ ىف كالمهياستعارة، 
هى تعظيم شأن تلك األيام، وىف وصف أيام الصيام أتى ا القرآن خلصوصية بيانية،  )معدودات(وكلمة 

  .أوقات ال روح فيها كاألحياء العاقلنيع أا محىت لكأا لرفعة مرتلتها عند اهللا صارت من ذوى العقول، 
أما كوـا قليلـة،    ..فليس املدار فيها اعتبار قلة أو كثرة، بل املراد التنويه بفضلها وعلو مرتلتها عند اهللا

هـدى  شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُـرآنُ   :سياق الكالم الذى حدد أيام الصيام بالشهر الواحدفتفهم من 
 همصفَلْي رهالش كُمنم هِدش نفَم قَانالْفُرى ودالْه نم اتنيباسِ ولن١٨٥من اآلية: البقرة)(ل(  

، وذلك يف موضعني مـن  جمع اسمِ علَمٍ جيب إفرادهففي القرآن  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت
  :مراعاة الفاصلة يف النظم القرآين وهو من التحريف الذي قصد به ..القرآن

وإِنَّ إِلْياس  :مع أن احلديث عن إلياس )١٣٠:الصافات) (سالم علَى إِلْ ياسني:ففي قوله ..أما األوىل
 نيلسرالْم ن١٢٣(لَم ( َقُونتأَلَا ت همقَوإِذْ قَالَ ل)١٢٤ (ا نسونَ أَحذَرتلًا وعونَ بعدأَت نيقاللْخ)١٢٥ ( كُمبر اللَّه

 نيلالْأَو كُمائَآب بر١٢٦(و(  َونرضحلَم مهفَإِن وهفَكَذَّب)١٢٧ ( نيلَصخالْم اللَّه ادبإِلَّا ع)١٢٨ (  ـهلَيا عكْنرتو
 رِيني الَْآخ١٢٩(ف ( نياسلَى إِلْ يع لَامس)الصافات()١٣٠(  

فمـن   ..عن سيناء؟تعبريا باجلمع  )سينني(فلماذا قال ، )٢:التني) (وطُورِ سينِني :ففي قوله ..ا الثانيةوأم
  اخلطأ لغوياً تغيري اسم العلَم حباً ىف السجع املتكلف؟

  .أنت تعلم أن الشيء الواحد قد يكون هلا أمساء متعددة: قال
  .البلد األمني، وأم القرى، وبكة، ومكة، فهي مساءعدة أوقد ورد ملكة يف القرآن  ..ذلك صحيح: قلت
  :ومثل هذا يقال فيما ذكرت من األمساء: قال
وإذا كان  ..ليس مجعاً )إلياسني(إلياسني لغة ىف إلياس، كما أن إدريسني لغة ىف إدريس، وعلى هذا فإن ف

 )اخلبيب(ىف  )املهلبون(و )خلبيبونا(ت العرب مجعاً فإن املراد إلياس مضموماً إليه من آمن به من قومه، كما قال
 ،)آل ياسـني (: هذا قراءة نافع وابن عامر وعلـى  يؤيدو ..١اسم املتبوعبتباع تسمية األ، وهو من )املهلب(و
  )ياسني(و

 )سـيناء (بكسر السني، كما أن  )سيناء(مجعاً، بل هى لغة ىف ، فهي ليست )سينني(ومثل ذلك القول يف 
إذن ىف القـرآن  فلها  ،وسيناء بالفتح وردت القراءات ،بالكسر ،سيناء: اتني اللغتنيو ..بفتح السني لغة فيها

  .بكسر السني وياءين ونونني ،نينسيو ..سيناء بفتح السنيو ..سيناء بكسر السني :ثالثة لغات
 :ية،وذلك يف هذه اآلاإلتيان باملوصول بدل املصدرففي القرآن  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت 

والْيو بِاللَّه نآم نم الْبِر نلَكرِبِ وغالْمرِقِ وشلَ الْمبق كُموهجلُّوا ووأَنْ ت الْبِر سابِ لَيتالْكو كَةالئالْمرِ ومِ الْآخ
سالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عى الْمآتو نيبِيالنو   أَقَـامقَـابِ وي الرفو نيلائالسبِيلِ والس نابو نياك

                                                
  ).٣/٣٥٢(الكشاف )١(



 ٤٤٦

نيحاِء ورالضاِء وأْسي الْبف ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع مهدهوفُونَ بِعالْمكَاةَ وى الزآتالةَ والص   ينالَّـذ كأْسِ أُولَئالْب
الْم مه كأُولَئقُوا ودقُونَص١٧٧:البقرة) (ت(   

، ألن الرب هو ) ولكن الرب أن تؤمنوا باهللا( الصواب أن يقالمع أن )من آمن بِاللَّه (فقد جاء يف هذه اآلية 
  .اإلميان ال املؤمن

  :وهو من دالئل سعتها ..ميكنك أن تفهم من هذا فهوما كثرية كلها جتوزها اللغة العربية: قال
هذا التوجيـه  قد اشتهر و ، )ولكن الرب بر من آمن(هو  كالم مضافاً حمذوفاً، والتقديرالفمنها أن تقدر يف 

  .١بني مجهور العلماء، وردده كثري منهم
وهـو خمـالف    ..)الرب(أن ىف الكالم حذف مضاف تقديره قبل أي  ..)ذو الرب(بـ  )الرب(تأويل ومنها 

الذى هـو اسـم    )الرب(وهذا املضاف خرب ، )آمن من(كان تقدير املضاف احملذوف قبل الذي لتوجيه األول ل
  )ليس(

كما ىف قول اخلنساء تصـف   ،موضوع موضع اسم الفاعل للمبالغة )الرب(أن يكون املصدر، وهو ومنها 
  :فرس أخيها صخر

  فإمنا هى إقبال وإدبار         ترتع ما رتعت حىت إذا ادكرت
  .دير ؛ هى مقبلة مدبرةفإقبال وإدبار مصدران حال حمل اسم الفاعل، والتق

على اعتبار أن  ،إىل اإلخبار عنه باملصدر ،حيث عدلوا عن رجل عادل )رجل عدل(قول العرب  ومن هذا
  . هذا الرجل ملا كان كثري العدل صار كأنه العدل نفسه، ال فرق بينهما

  :هذا بقول الشاعر ويدلوالعرب جتعل االسم خرباً للفعل، ، واقعاً موقع اإلميان )من آمن(ومنها اعتبار 
  ولكنما الفتيان كل فىت ندى    لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى

  .لعمرك ما الفتوة أن تنبت اللحى: واملعىن ..حيث جعل الشاعر نبات اللحية خرباً عن الفتيان
 :يف هذه اآلية وضع الفعل املضارع موضع املاضىففي القرآن  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت

  )٥٩:آل عمران) (إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ
  )قال له كُن فكان( كان جيب أن يعترب املقام الذى يقتضى صيغة املاضى، ال املضارع فيقولحيث 
    ٢)اية حال ماضية هى حك (:لقد عرب العلماء عن توجيه ذلك، فقالوا: قال

  ما معىن ذلك؟: قلت
يصور للمخاطبني ترتيب األحداث ساعة حدوثها ىف الـزمن  هو أن ) يكون(املضارع إن دور الفعل : قال

  .الذى خلق اهللا فيه آدم، وفائدته نقل أذهام إىل تلك اللحظة كأم يعاينوا بأبصارهم
هى بعث املاضى وتصويره ىف صورة و ،علماء املعاىنوهذه هى داللة املضارع إذا وضع موضع املاضى عند 

                                                
  .وقد اختار سيبويه هذا الرأى ورجحه العتبار قوى فحواه)١(
  ).١/١٦٢(أنوار الترتيل ، و)١/٤٣٣(الكشاف : انظر )٢(



 ٤٤٧

  . ١الذى حيدث ىف احلال
  :قول الشاعر حيكى صراعا حدث بينه وبني الضبعة ذلك يف اللغة العربية ومن أمثل

    ٢ وللجران ،صريعا لليدين   فأضرا بال دهش فخرت
باملضارع ) فضربتها(س عبر عن املاضى ملا حكى صراعه معها للناولكنه الشاعر ضرب الضبع ىف املاضى، ف

  )فأضرا(
والداللة البالغية للعدول عن املاضى إىل املضارع هى استحضار صورة احلدث الذى وقع ىف املاضى، كأنه 

  .حيدث اآلن ىف زمن التكلم
  فبهذا تكون داللة املضارع خري من داللة املاضي؟: قلت
داللة املاضـى  ألن  ..احلسن الذى هو فيهكثري من لتعبري من خلال هذا ا )كن فكان(قيل  لوف ..أجل: قال

ما دل على حدث وقع وانقطع قبل : األصل فيها االنقطاع عن الوجود املستمر، ولذلك يعرب عنه النحويون بأنه
كن فكان لصدق هذا التعبري عن وجوده : ألنه لو قيل ،غري مراد ىف حكاية كيفية خلق آلدم، وهو زمن التكلم

ألن داللة ، فداللتها استمرار وجوده )كن فيكون(أما  ..احدة من الزمن، ولو كان قد مات حلظة خلقهحلظة و
  .وتستمر ىف االستقبال ،املضارع تبدأ من احلال

ألن ما قبله كلها فواصل مبنية على ) الفواصل(سائر ناسب ي )يكون(الفعل املضارع باإلضافة إىل هذا فإن 
والتناسق  ،ما بعدهاومثل ذلك  ..ألكثر، وإما الواو مع النون، وهو كثري، أو مع امليمحرف املد إما الياء، وهو ا

  .وهو مقصد صحيح ما دام مل يؤثر يف املعىنوجه من وجوه إعجازه،  ،الصوتى ىف النظم القرآىن املعجز
فَلَمـا   :يةيف هذه اآل) ملَّا(عدم اإلتيان جبواب ففي القرآن نرى  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت

) ا وهـم ال يشـعرونَ  ذَهبوا بِه وأَجمعوا أَنْ يجعلُوه في غَيابت الْجب وأَوحينا إِلَيه لَتنبئَـنهم بِـأَمرِهم هـذَ   
  ؟يف هذه اآليةفأين جواب ملا ) ١٥:يوسف(

   ..أنت تعلم أن من مظاهر القرآن ما يسمى باإلجياز: قال
  .٣ومسعت بعضهم يهتم به اهتماما شديدا ..علمت ذلك: قلت
اإلمـام عبـد   ، وقد بفن احلذف، وهو مبحث بالغى أكثر منه حنويافمن اإلجياز القرآين ما يسمى : قال

 ،لطيـف املأخـذ   ،هو حبث دقيق املسلك (:شيخ البالغيني ىف وصف احلذف البالغى، وهو القاهر اجلرجاىن
فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفـادة،   ،سحرعجيب األمر، شبيه بال

    ٤)وأمت ما تكون بياناً إذا مل تنب  ،وجتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق
                                                

فيكون كما : إىل أنه جيوز أن يكون على بابه من االستقبال، واملعىن) فيكون(وقد ذهب بعض املفسرين اللغويني ىف توجيه )١(
  .للحال الىت يكون عليها آدم حني خلقه اهللا يأمر اهللا فيكون، حكاية

  ).٢٢١-٣/٢٢٠(الدر املصون : انظر. مبعىن كان، وعلى هذا أكثر النحويني) فيكون(وجيوز أن يكون 
  .يعىن سقطت على األرض على جنبها)٢(
  )احلق(انظر الفصل املعنون بـ ) ٣(
  .حتقيق الشيخ حممد حممد شاكر) ١٤٦(دالئل اإلعجاز )٤(



 ٤٤٨

قد شاع شيوعاً ال حصر له ىف القرآن، إذ مل تكد ختلو منه سورة من سوره، وال وهذا النوع من احلذف 
  .آية من آياته
  .ملعاىن الىت يدل عليها احلذف ىف القرآن تكاد تعادل ربع معاىن القرآن كلهابل إن 

فن (وهو  ،إىل فن بالغى حصر بعض العلماء البالغة فيهـ كما ذكرت لك ـ  وينتمى احلذف البالغى  
  .وله مقامات يتألق فيها، ومقتضيات يوىف بأغراضها ..أى قلة األلفاظ مع كثرة املعاىن )اإلجياز

منه ويل وتفظيع ما حدث من أريد هنا  )ملا(حذف جواب هذه الشبهة، فته احلذف الوارد ىف ومن مقاما
إخوة يوسف ليوسف، بعد أن أذن هلم أبوهم بالذهاب به إىل الصحراء، وقد روى عنهم أم أخذوا يؤذونـه  

مـا جـاء يف   ى هذا والدليل عل ،بالقول والفعل وهم ىف الطريق إىل املكان الذى قصدوه، حىت كادوا يقتلونه
قَالَ قَائلٌ منهم ال تقْتلُوا يوسف وأَلْقُوه في غَيابت الْجب يلْتقطْه بعض السيارة  :حكاية عن أحد إخوتهالقرآن 

نيلفَاع متفالنهى عن القتل ال يكون إال عند العزم عليه ومباشرة أسبابه ،)١٠:يوسف) (إِنْ كُن.  
  .كل مذهب ما حدث لتذهب النفس ىف تصور )ملا(لك حذف جواب لذ

لذلك قـدره اإلمـام    ،وعلى غرابته وبشاعته ،وحذف هذا اجلواب فيه داللة على طول ما حدث منهم
وإذا اسـتغاث   ،وأظهروا له العداوة وأخذوا يهينونه ويضربونه.. فعلوا به ما فعلوا من األذى (:الزخمشرى فقال

   ١) ثه إال باإلهانة والضرببواحد منهم مل يغ
، وال حيتاجون هذا التعليل الذي قد ال ليستقيم املعىن )وأوحينا(ىف  )الواو(فلم مل حيذف املسلمون : قلت

  .يفهمه العامة
املسلمون ال يضيفون حرفـا واحـدا لكتـام، وال     ..احلذف والزيادة عندنا حنن ال عند املسلمني: قال

  .ينقصون منه حرفا واحدا
وإمنا هو معطوف على اجلـواب   ،)ملا(ليس هو جواب  )أوحينا(ألن ما ذكرته، فخطأ جسيم ذلك  ومع

، هو ما حدث ليوسف من إخوته مبجرد خروجهم به من عند أبيهم وبعدهم عنه قليالً )ملَّا(ألن جواب   ،املقدر
  .ألا تفيد الفورية والترتيب) فلما(ودليل ذلك هو العطف بالفاء ىف 

 ..اإلتيان بتركيب أدى إىل اضـطراب املعـىن  ففي القرآن نرى  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت
  )٩:الفتح) (لتؤمنوا بِاللَّه ورسوله وتعزروه وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَصيالً :وذلك يف هذه اآلية

املعىن، بسبب االلتفـات مـن   تؤدي إىل اضطراب يف )تسبحوه(و) توقروه(و) تعزروه(الضمائر الثالثة ىفف
عائد علـى الرسـول    وتعزروه وتوقِّروه  :خطاب حممد إىل خطاب غريه، وألن الضمري املنصوب ىف قوله

  .، بينما قولهاملذكور آخرا
  .عائد على اسم اجلاللة املذكور أوالً وتسبحوه  وىف قوله 

وتعـزروه وتـوقروه   : فإن كان القول. وليس ىف اللفظ ما يعينه تعيينا يزيل اللبس ،عىنهذا ما يقتضيه امل
وتعـزروه   وإن كان القـول   ،ألن التسبيح هللا فقط ،وتسبحوه بكرة وأصيالً عائدا على الرسول يكون كفرا

                                                
  ).٣٠٧-٣/٣٠٦(ف الكشا)١(



 ٤٤٩

 وهحبستو وهقِّروتو ا؛ ألن اهللا ال حيا على اهللا يكون كفرتاج ملن يعزره ويقويهعائد.  
والبشر  ،ألن الرسول بشر واالضمائر الثالثة عائدة على الرسول فقد كفر املسلمون إذا جعل: وبتعبري آخر

  .ألن التسبيح ال يكون إال هللا ،ال جيوز أن يسبحهم أحد
  .إىل تقوية ألن اهللا غىن عن خلقه ال حيتاج منهم واالضمائر الثالثة عائدة على اهللا فقد كفروا وإذا جعل

لـيس يف  و ،ألن التسبيح عبـادة ، عائد على اهللا قطعاً دون أدىن شك )وتسبحوه(الضمري ىف  ..أوال: قال
  .القرآن ما يدل على اإلذن بعبادة غري اهللا

  .فهو الرسول ،)وتعزروه(أما مرجع الضمري ىف 
على اهللا، ألن توقري اهللا هو إكباره فال مانع ال عقالً، وال شرعاً أن يكون عائداً  )وتوقروه(وأما الضمري ىف 

وجيوز أن يكون عائـداً   ..)١٣:نوح) (ما لَكُم ال ترجونَ للَّه وقَاراً :وتعظيمه، وقد قال نوح لقومه موخباً هلم
  .على الرسول، وتوقريه هو احترامه وإنزاله مرتلته من التكرمي والطاعة

  .ومل أرك تذكر سوى الشبهة كما ذكروها ..أنت مل تزد طني الشبهة إال بال: صمت، فقلت
فمـثالً   ..وبالتايل ميكنها أن ترتل كل ضمري حمله املناسب ..القرآن يتعامل مع عقول تعي ما يقول: قال

ذَا تراضـوا بيـنهم   وإِذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن أَجلَهن فَال تعضلُوهن أَنْ ينكحن أَزواجهـن إِ  :ورد يف القرآن
هر واللَّه يعلَم وأَنتم ال بِالْمعروف ذَلك يوعظُ بِه من كَانَ منكُم يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ذَلكُم أَزكَى لَكُم وأَطْ

  )٢٣٢:البقرة) (تعلَمونَ
حتسـب أن املخاطـب ىف   املسـتعجلة  والنظرة  ،)وهنطلقتم ـ تعضل (ترى اخلطاب فيها واحداً فأنت 

 ،)طلقتم(الشرع سرعان ما يفرق بني الذين خوطبوا بـ املؤيد باملوضعني صنف واحد من الرجال لكن العقل 
  )تعضلوهن(والذين خوطبوا بـ 

لذى فاملخاطب األول هم األزواج الذين يطلقون زوجام، واملخاطب الثاىن هم أولياء أمور املطلقات، فا
  .مبعونة الشرع ،فرق بني مرجعى الضمريين ـ هنا ـ العقل

، وذلك يف آيتني من صرف املمنوع من الصرفففي القرآن نرى  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت
  )٤:االنسان) (إِنا أَعتدنا للْكَافرِين سالسال وأَغْالالً وسعرياً :أما األوىل فهي ..سورة واحدة

  .بالتنوين مع أا ال تنونُ المتناعها عن الصرفجاءت )سالسال(كلمة ف
  )١٥:االنسان) (ويطَاف علَيهِم بِآنِية من فضة وأَكْوابٍ كَانت قَوارِيراوأما الثانية، فهي 

  .بالتنوين مع أا ال تنونُ المتناعها عن الصرفجاءت )  قَوارِيرا(فكلمة 
ووردت  .. ١بالتنوين مصروفة منونة ىف املوضعني معاً: لقد وردت هاتان الكلمتان يف القرآن بقراءتني: قال

  .٢ وعلة املنع من الصرف هى صيغة منتهى اجلموع ،بدون تنوين على املنع من الصرف
  ففي القراءة األول خطأ إذن؟: قلت

                                                
  .وا قرأ نافع وابن كثري والكسائى وأبو جعفر)١(
  .الباقون، ومنهم حفص عن عاصم هاوقرأ)٢(



 ٤٥٠

  .ا مجعت الكثري من الوجوه اجلائزة يف اللغة العربيةأنت تعلم أن من فوائد القراءات املختلفة أ ..ال: قال
  .أعلم هذا: قلت
وجه صرف الكلمتني أن بعض العرب كانت تصرف كل الكالم، وليس ىف ف ..وهذا من تطبيق ذلك: قال

وقد جاءت تلك القراءة علـى ذلـك   بل هو كله مصروف،  ..هلجتهم كالم مصروف وكالم غري مصروف
  .١الوجه

، وذلك يف اآلية الـيت  اإلتيان بتوضيح الواضحففي القرآن نرى  ..يرددها قومنا خرىشبهة ألدي : قلت
 ثَالثَة أَيامٍ فـي  فَإِذَا أَمنتم فَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ فَمن لَم يجِد فَصيام :ورد فيها

 ةعبسو جلَةٌالْحةٌ كَامرشع لْكت متعج١٩٦من اآلية: البقرة( )إِذَا ر(   
 ..ال داللة لـه   فَصيام ثَالثَة أَيامٍ في الْحج وسبعة إِذَا رجعتم بعد قوله  تلْك عشرةٌ كَاملَةٌ  فقوله 
  ؟من الذى يظن أن العشرة تسعةف ،ح الواضحتالفياً إليضا )كاملة(تلك عشرة مع حذف كلمة : فلماذا مل يقل

إمجال املعىن ىف عبارة موجزة بعد بسـطه ىف   :واملراد منها) الفذلكة(هذا فن من البيان العريب يسمى : قال
  .عبارة طويلة

  :ومما ورد على هذا األسلوب قول الشاعر
  وأربعة فذلك حجتان      فسرت إليهم عشرين شهراً

  :ل اآلخرقوومنه ،سنتان: أى
  وست حني يدركىن العشاء            ثالث بالغداة فهن حسىب
  وشرب املرء بعد الرى داء               فذلك تسعة ىف اليوم رىب

الواو قد جتئ لإلباحة : ما فائدة الفذلكة؟ قلت: فإن قلت (:ية من هذا الفن، فقالاوقد ذكر الزخمشري الغ
 ،ن سريين، أال ترى أنه لو جالسهما مجيعاً، أو واحداً منهما كـان ممتـثالً  جالسى احلسن، واب: ىف حنو قولك

  .فَفُذْلكَت نفياً لتوهم اإلباحة
وأيضاً ففائدة الفذلكة ىف كل حساب أن يعلَم العدد مجلة كما علم تفصيالً ليحاط به من جهتني فيتأكد 

تأكيد آخر، وفيه زيادة توصية بصـيامها،   )ملةكا(وكذلك  )علمان خري من علم( وىف أمثال العرب ..العلم به
    ٢)وأال يتهاون ا، وال ينقص من عددها

  )كاملة(والثاىن ىف ، )تلك عشرة(األول ىف : فى هذه العبارة توكيدينف
  .مل أفهم سر تطبيق ما ذكره الزخمشري على اآلية: قلت
لكة احلساب، وفائدا أال يتـوهم  فذ )تلك عشرة( (:فقالالزخمشرى  أمجلهالبيضاوى ما لقد وضح : قال

ـ كقولك جالسى احلسن وابن سريين، وأن يعلم العدد مجلـة    )وسبعة إذا رجعتم(ـ أى ىف )الواو(متوهم أن 

                                                
  .على حممد فاخر:للدكتور) ١/٥٩٨(التوجيهات النحوية والصرفية للقراءات : انظر)١(
  )١/٣٤٥(الكشاف )٢(



 ٤٥١

    ١) كما علم تفصيالً
ليس ببعيد أن يفهم بعض الناس أن املتمتع بالعمرة إىل احلـج كفارتـه   لقد أراد البيضاوي أن يذكر بأنه 

ومن مل يصم حىت رجع إىل بلده فعليه صيام سبعة أيام، وأن يفهم  ،فيكفيه ثالثة أيام ،ىف احلجفإن صام ، الصيام
االكتفاء بالثالثة ىف احلج للتخفيف على احملرمني باحلج ويؤدون مناسكه، أما بعد الرجوع إىل الوطن فال داعى 

ن يقع هذا الفهم ىف أذهان بعـض  ليس ببعيد أف. للتخفيف، ألنه غري مشغول باملناسك، وليس غريباً عن بلده
  .الناس حىت الفقهاء اتهدين

  .جاءت اآلية نافية هذا الوهم بتأكيدها على أن املراد عشرة أيام، ال ما قد يتومهه املتومهونلذلك 
االلتفات من املخاطب إىل الغائب قبـل متـام   ففي القرآن نرى  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت

هو الَّذي يسيركُم في الْبر والْبحرِ حتى إِذَا كُنتم في الْفُلْك وجرين بِهِـم   :هذا النص القرآين، وذلك يف املعىن
أُح مهوا أَنظَنو كَانكُلِّ م نم جوالْم ماَءهجو فاصع ا رِيحهاَءتا جوا بِهفَرِحو ةبيطَ بِبِرِيحٍ طَي   ا اللَّـهـوعد هِم

رِيناكالش نم نكُونلَن هذه نا منتيجأَن نلَئ ينالد لَه نيصلخم قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فغبي مإِذَا ه ماهجا أَنفَلَم 
  ) ٢٣-٢٢:يونس(

  :وللبالغة كما تعلم جانبانغية، بل هى مسألة بال ،ذه الشبهة بالنحو والصرفال عالقة هل: قال
هو جمموعة القواعد واألصول الىت تكون علوم البالغة باعتبارها علماً راقياً مـن علـوم   ، خارجىجانب 

  .وهذه القواعد ميكن تعلُّمها وإتقاا لكل راغب فيها ..لكل علم أصوله ومبادئه اخلاصة بهف ..اللسان
والقدرة على التذوق، واخلـربة   ،و اإلحساس املرهف باجلمال الفىنهوممتزج بذات البليغ، ، ذاتىوجانب 

  . باألساليب إنشاًء ودراسة ونقداً وتقومياً
فإن البلغاء اخلرباء بفنون الكالم هم وحدهم من له احلق يف احلكم على الكالم مجاال أو  ..انطالقا من هذا

  ..قبحا
ىف وقـد قـال   البليغ الذواقة،  ..الزخمشرىإنه  ..هوهلذا سنستأنس بقول خبري يف البالغة ال شك يف خربت

كأنـه   ،املبالغة: فإن قلت ما فائدة صرف الكالم من اخلطاب إىل الغيبة قلت (:االلتفات من اخلطاب إىل الغيبة
    ٢)يذكر حاهلم لغريهم ليعجبهم منها، ويستدعى منهم اإلنكار والتقبيح 

  ما الذي يريد أن يقول الزخمشري ذا؟: قلت
أنعم اهللا عليهم بالتسـيري ىف الـرب والبحـر،     ،عنهم ىف هذه اآليةالقرآن الذين حتدث هو يقصد أن : قال

وامتحنهم بالريح العاصف بعد أن أقلعت م الفلك متخر عباب املاء، فتوجهوا إىل اهللا يطلبون منـه اإلجنـاء،   
 سوا ما وعدوا اهللا به، وعادوا إىل معصـيته  فلما أجناهم ن ..واعدين اهللا إذا أجناهم أن يشكروه ويعرفوا فضله
 قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فغبي مإِذَا ه ماهجا أَنفَلَم  
إىل حكاية حالتهم العجيبة إىل غريهم، لكى  )كنتم ىف الفلك(وكانت فائدة االلتفات عن خطام املباشر 

                                                
  )١/١١١( :تفسري البيضاوي)١(
  )٢/٢٣١(الكشاف )٢(



 ٤٥٢

  .اهللا يستثري سخطهم عليهم، ويقبحوا سوء صنيعهم مع
أن الغيبة تناسب الفعل هو  ،السر ىف االلتفات من اخلطاب إىل الغيبةباإلضافة إىل ما ذكره الزخمشري، فإن 

فهم كانوا على الشاطئ والفلك ترسو إىل جنبه، وأخذ الناس يركبون الفلك، حىت إذا تكاملوا علـى   ،)جرين(
ولكنهم غـائبون   ،م ليسوا حاضرين حىت يخاطَبواظهره، وأقلعت آخذة ىف السري السريع غابوا عن األنظار، فه

  .فجرى احلديث عنهم جمرى احلديث عن الغائب
  .وال تنافر واحدة منهما األخرى ،)وجرين م(إن كلتا اللمحتني البالغيتني تنبثقان من هذا التعبري 

وذلك يف هـذه  ، ١اإلتيان بفاعلني لفعل واحدففي القرآن نرى  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت
) أَنـتم تبصـرونَ  الهيةً قُلُوبهم وأَسروا النجوى الَّذين ظَلَموا هلْ هذَا إِلَّا بشر مثْلُكُم أَفَتأْتونَ السحر و :اآلية

  )٣:االنبياء(
أن كمـا   ،فاعـل  )أسـروا (ىف  )الواو(ن ، أل)الذين ظلموا(و، )وأسروا( اجلمع بنيففي هذه اآلية نرى 

يف خطـأ  كان ذلـك  وملا كان كل فعل ال يتطلب إال فاعالً واحداً  ..فاعل كذلك )الذين ظلموا(ىف  )الذين(
  .جعل للفعل الواحد فاعلنيالقرآن، حيث 

هذه اآلية حتتمل وجوها كلها من العربية الفصيحة، ولكل وجه منها داللته اخلاصة اليت تزيد من ثراء : قال
  :آنيةاملعاين القر

ألنه واو مجاعة معنـاه   )أسروا(ىف  )الواو(كل من كل من معىن  بدال )الذين ظلموا(فاعتبار  ..أما األول
  .اجلمع

الىت جتمع بني الضمري إذا وقع فاعالً وبني مـا   ،على لغة بعض القبائل العربيةفكون ذلك جاء  ..الثاىنأما 
بل على ذلـك ورد يف   ..٢)ة بالليل، ومالئكة بالنهار يتعاقبون فيكم مالئك (:، وعلى ذلك ورد احلديثيفسره
ىف  )الـواو (وهو  ،فقد جمع ىف اآلية بني الضمري، )٧١من اآلية: املائدة)(ثُم عموا وصموا كَثري منهم :القرآن

  )كثري(وبني االسم الظاهر  )صموا(و )عموا(
  :الشاعرومن ذلك قول 

  يعصرن السليط أقاربه  حبوران  ولكن دياىف أبوه وأمه
 ،)أقاربـه (وبني االسم الظـاهر   )يعصر(وهو فاعل لـ  )يعصرن(جمع الشاعر  بني نون النسوة ىف فقد 

  .وليس ىف الكالم إال فعل واحد يكفى فيه فاعل واحد
  .أذم أو أخص الذين ظلموا: ىف حمل نصب على الذم، على تقدير فعل حمذوف هوفاعتبارها  ..لثالثوأما ا

الذى اقتضى تقـدمي  ، ومبتدأ، وما قبله خرب عنه، أى الذين ظلموا أسروا النجوى فاعتبارها ..الرابعما وأ
  .هو التسجيل عليهم بقبح ظلمهم وفحوشته) أسروا النجوى(خربه عليه 

                                                
خطأ ألنه ال مانع من اإلتيان بضمري فاعل عائـد   ذلكو )أتى بضمري فاعل مع وجود فاعل (الشبهة هي  نص عبارم يف )١(

  .جاء صديقى الكرمي خلقه: مثل ،على الفاعل ىف الكالم الفصيح
  .رواه البخاري ومسلم) ٢(



 ٤٥٣

ـ  ،فهى عالمة مجع الفاعل ال غري )الواو(أما  ،هى الفاعل )الذين ظلموا(فاعتبار  ..وأما اخلامس  العرب ف
  :قول الشاعر، وعلى هذا جاء )قاما أخواك( فيقولون ،تفعل ذلك حىت ىف املثىن كانت

  فكلهمو يعزل ،قومى      يلومونىن ىف اشتراء النخيل
  )قومى(وبني االسم الظاهر ىف  )يلومونىن(ىف  )الواو(حيث مجع بني 

وذلك  ..لى املثىن مفردااإلتيان بالضمري العائد عففي القرآن نرى  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت
  )٦٢:التوبة) (يحلفُونَ بِاللَّه لَكُم ليرضوكُم واللَّه ورسولُه أَحق أَنْ يرضوه إِنْ كَانوا مؤمنِني :يف قوله

ىف  )اهلـاء (على الضمري املفرد، وهـو   )يرضى(الفعل جاء مث ذكر رسوله معطوفاً عليه، مث  ،ذكر اهللافقد 
  ؟)أن يرضومها(: اسم اجلاللة ورسوله فيقول :فلماذا مل يثن الضمري العائد على االثنني ..)يرضوه(

ورسوله أحق أن  ،واهللا أحق أن يرضوه(  هواملراد معناها ، فاإلجياز البليغهذه اآلية جاءت من باب : قال
وهذا النوع مـن   ..عليه )أن يرضوه ورسوله أحق(لداللة الثاىن  ،من األول )أحق أن يرضوه(فحذف  )يرضوه
ويذكر ما يدل عليه ىف مجلة  ،أن حيذف كالم من مجلة أوىل: األول: وهو نوعان ،)االحتباك( يطلق عليهاإلجياز 

  .ذكرااآلية الىت ، وذلك مثل بعدها مباشرةجتيء ثانية 
وذلك مثل ما ورد  ،الىت قبلهاأن حيذف من مجلة ثانية كالم يدل عليه ما ذكر ىف اجلملة ، فهو الثاىنأما و

أَلَم يروا أَنا جعلْنا اللَّيلَ ليسكُنوا فيه والنهار مبصراً إِنَّ في ذَلك لَآيـات لقَـومٍ    :يف القرآن يف اآلية األخرى
  .يل قوى عليهدل )ليسكنوا(فحذف ألن  ،والنهار مبصراً ليسعوا فيه: واملعىن، )٨٦:النمل) (يؤمنونَ

أى جعلنا الليل مظلماً، وحذف ألن مـا ىف   ،مظلماً: وقد تلحظ حذفاً من األول لداللة الثاىن عليه، وهو
  .دليالً عليه )مبصراً(وهو  ،الثاىن

  ولكن ما الغرض البالغي الذي جعل القرآن ينتهج هذا األسلوب؟: قلت
   ..ة األوىلبل هو غرض ديين بالدرج ..ليس هذا غرضا بالغيا فقط: قال

 ..ومل أجد كتابا يف الدنيا يسد كل منافذ الشرك مثل القـرآن  ..ذلك أن التوحيد هو ما قام عليه اإلسالم
وأَذَانٌ من اللَّه ورسوله إِلَى  :امسع هذه اآلية مثال ..فهو لذلك ال جيمع اهللا مع خلقه يف أي موضع من املواضع

إن اهللا ورسـوله  ( يقلفلم  ..)٣من اآلية: التوبة)(برِ أَنَّ اللَّه برِيٌء من الْمشرِكني ورسولُه الناسِ يوم الْحج الْأَكْ
  ، )بريئان من املشركني

ولَو أَنهم رضوا ما آتاهم اللَّه ورسولُه وقَالُوا حسـبنا اللَّـه    :جاءت هذه اآليةوىف سورة التوبة نفسها 
يونَسباغر ا إِلَى اللَّهإِن ولُهسرو هلفَض نم ا اللَّهينتروعيت عقيدة التوحيد ىف النظم القرآىن ، فقد )٥٩:التوبة) (ؤ

  :املعجز املفحم ىف ثالثة مواطن
  .مثىندون عود ضمري  ،حيث عطف رسوله على اسم اجلاللة ما آتاهم اللَّه ورسولُه :يف قوله: األول

  .ألن احلسب ال يكون إال هللا ،دون عطف رسوله على اسم اجلاللة حسبنا اللَّه  :يف قوله الثاىنو
وإمنـا عطـف    ..من فضلهما: دون أن يثَنى فيقول سيؤتينا اللَّه من فَضله ورسولُه  :يف قوله الثالثو

وسيؤتينا رسوله ( أى ،ما دل عليه الكالم السابق )ورسوله(ن مجلة مث حذف م، بعد متام اجلملة األوىل )رسوله(



 ٤٥٤

  )من فضله
إِنْ  :يف هذه اآليـة  اإلتيان باجلمع مكان املثىنففي القرآن نرى  ..يرددها قومنا شبهة أخرىلدي : قلت

ه هو مواله وجِبرِيلُ وصالح الْمؤمنِني والْمالئكَةُ بعد تتوبا إِلَى اللَّه فَقَد صغت قُلُوبكُما وإِنْ تظَاهرا علَيه فَإِنَّ اللَّ
ظَهِري ك٤:التحرمي) (ذَل(  
 ..مـثىن  )تتوبا(اآلية املتحدث عنه ىف مع أن  مثىن )كما(واملضاف إليه  ،مجعا) قلوب(جاء املضاف فقد 

  ؟ألنه ليس لالثنني أكثر من قلبني ،)قلباكما(: لماذا مل يقلف
يعدلون عن التثنية لذلك اجتماع تثنيني ىف كلمة واحدة، فهذا جاء على أساليب العرب يف استثقال : قال

 ما تصوروه شبهة ناحية بالغيـة يف  أئمة اللغة والنحو يفوهلذا اعترب  ..إىل اجلمع، ألن أول اجلمع عندهم االثنان
استثقاالً ئ تثنتني  ،ث أوقع اجلمع موقع املثىنمن أفصح الكالم حي )قلوبكما(و (:حيث قالوا يف هذا ..القرآن
     ١))قلباكما(لوقيل 

فقـد  ، )٣٨من اآلية: املائدة)(والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما :األخرىاآلية ا جاءت هذوعلى مثل 
  ..جرياً على سنة العرب ىف كالمهم ،يدى: موقع املثىن )أيدى(أوقع اجلمع 
 :قولهمنصوبا يف املضاف إليه ففي القرآن نرى  ..يرددها قومنا ..وهي األخرية ،شبهة أخرىلدي  :قلت

ورفَخ لَفَرِح هي إِننع ئَاتيالس بذَه قُولَنلَي هتساَء مرض دعاَء بمعن اهأَذَقْن نلَئضـراءَ (كلمـة  ، ف)١٠:هود) (و( 
كان جيـب  مع أنه  )ضراَء(فتحة فوق اهلمزة من كلمة ، ومع ذلك نرى )بعد(هو كلمة مضاف إليه، واملضاف 

  )بعد ضراِء( أن جير املضاف إليه فيقول
  .املضاف إليه ىف اآلية منصوبومن قال لك بأن : ابتسم، وقال

  .أرى الفتحة فوقه: قلت
ـ املمنوع من الصرف  و ..دودةممنوع من الصرف، واملانع له من الصرف ألف التأنيث املم )ضراء: (قال

فهذه الفتحة عالمة جـر ال  ، ولذلك وضعت الفتحة فوق اهلمزة ،يجر بالفتحة نيابة عن الكسرةكما تعلم ـ  
  .عالمة نصب

 )ضراء(و ..أن يكون مضافاً، أو معرفاً باأللف والالم:واملمنوع من الصرف ال جير بالفتحة إال ىف حالتني
  .معرفة باأللف والالموال  ،ىف اآلية ليست مضافاً

   
  
  

                                                
  )١٠/٣٦٦(الدر املصون  )١(



 ٤٥٥

  ـ النغم الفين ٤
  .هل القرآن أغنية هلا نغماا املطربة ..فما تريد بالنغم الفين: قلت
أمل ترنا نطرب لسماع ترتيله، بل حنلق يف األجواء العالية  ..القرآن أمجل أغنية ملن كان له مسع وذوق: قال

  .مع كلماته اليت تترمن ا احلناجر اخلاشعة
 كتابـا  الْحديث أَحسن نزلَ اللَّه :القرآن كل ذلك، فقال عن تاثر القلوب املؤمنة لدى مساعه لقد ذكر

 اللَّـه  هدى ذَلك اللَّه ذكْرِ إِلَى وقُلُوبهم جلُودهم تلني ثُم ربهم يخشونَ الَّذين جلُود منه تقْشعر مثَانِي متشابِها
  )٢٣:الزمر( هاد من لَه فَما اللَّه يضللِ ومن يشاُء من بِه يهدي

وإِذَا سمعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى  :وأخرب عن أثره يف القلوب اليت حتن إىل احلق عندما تسمعه، فقال
  )٨٣:املائدة( وا من الْحق يقُولُونَ ربنا آمنا فَاكْتبنا مع الشاهدينأَعينهم تفيض من الدمعِ مما عرفُ

 مـن  متصدعا خاشعا لَرأَيته جبلٍ علَى الْقُرآنَ هذَا أَنزلْنا لَو :بل أخرب عن أثره يف اجلبال لو أنزل عليها
ةيشخ اللَّه لْكتثَا وا لُالْأَمهرِبضاسِ نلنل ملَّهونَ لَعفَكَّرتي)٢١:احلشر(  

لقد ذكر بعض القدماء من  ..إن هذا التأثري العجيب الذي حيدثه مساع القرآن يف النفوس إعجاز قائم بذاته
يف إعجاز القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس، فال يكاد يعرفـه إال الشـاذ مـن     (:علماء املسلمني ذلك، فقال

ادهم، وذلك صنيعه بالقلوب وتأثريه يف النفوس، فإنك ال تسمع كالماً غري القرآن منظوماً وال منثـوراً، إذا  آح
ومن الروعة واملهابة يف أخرى ما خيلص منه إليه،  ،قرع السمع خلص له إىل القلب من اللذة واحلالوة يف احلال

ه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلـق،  تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور، حىت إذا أخذت حظها من
تقشعر منه اجللود، وترتعج له القلوب، حيول بني النفس وبني مضمراا وعقائـدها   ..وتغشاها اخلوف والفرق

الراسخة فيها، فكم من عدو للرسول من رجال العرب وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله فسمعوا آيات مـن  
قعت يف مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم األول، وأن يركنوا إىل مساملته ويـدخلوا يف  القرآن، فلم يلبثوا حني و

    ١) دينه، وصارت عداوم مواالة، وكفرهم إمياناً
بل إن احملدثني مبا طوروه من علم املوسيقى اكتشفوا كثريا من هذه  ..مل يكن هذا اكتشاف األقدمني فقط

وتذهل النفوس، رصفت ألفاظه وعباراته  ،أنغام تبهر العقولإنه  ..القرآناألنظمة الصوتية الدقيقة اليت كسي ا 
على ترصيفات موسيقية رقيقة، متناسبات األجراس، متناسقات التواقيع، يف تقاسيم وتراكيب سهلة سلسـة،  

  .عذبة سائغة، ذات رنة وجذبة شعرية عجيبة، واستهواء سحري غريب
إن هذا اإليقاع متعدد األنواع، ويتناسق مع  (:ل القرآين، فقالهذا النوع من اجلما ٢سيد قطبلقد ذكر 

   ) اجلو، ويؤدي وظيفة أساسية يف البيان
تابعة لقصر الفواصل وطوهلـا،  فهي هذه املوسيقي القرآنية إشعاع للنظم اخلاص يف كل موضع، وذكر أن 

                                                
  .اإلتقان للسيوطي: انظر) ١(
حممد (عن اإليقاع املوسيقي يف القرآن، وذكر أن املوسيقي املبدع األستاذ  يف فصل خاص) التصوير الفين(يف كتابه وذلك ) ٢(

  .تفضل مبراجعته وضبط بعض املصطلحات الفنية املوسيقية عليه) حسن الشجاعي



 ٤٥٦

  ..لفاصلة الواحدةكما هي تابعة النسجام احلروف يف الكلمة املفردة، والنسجام األلفاظ يف ا
وحيثما تال اإلنسان القرآن أحس بذلك اإليقاع الداخلي يف سياقه، يربز بروزاً واضحاً يف السور القصار، 
والفواصل السريعة، ومواضع التصوير والتشخيص بصفة عامة، ويتوارى قليالً أو كثرياً يف السور الطوال، ولكنه 

  .القرآين ـ على كل حال ـ ملحوظ دائماً يف بناء النظم
األديب الذواقة هذا اإلحساس الذي جيده سامع القرآن وقارئه، فقال حيدث عـن   مصطفى حممودوذكر 

وهـذا   ،لقد اكتشفت منذ الطفولة دون أن أدري، حكاية املوسيقى الداخلية الباطنة يف العبارة القرآنية: جتربته
وإمنا هو معمـار   ..وال بالكالم املسجوع ،النثرإنه ليس بالشعر وب.. سر من أعمق األسرار يف التركيب القرآين

  .خاص من األلفاظ صفت بطريقة تكشف عن املوسيقي الباطنة فيها
، فيضرب مثاال على ذلـك  املوسيقى الباطنة واملوسيقى الظاهرةويذكر الفرق بني النوعني من املوسيقى، 

  :بيت الذي ينشد فيهالوهو  ..لشاعر عمر بن أيب ربيعة، اشتهر باملوسيقي يف شعرهببيت ل
  قال يل صاحيب ليعلم ما يب أحتب القتول أخت الرباب؟

ولكن املوسيقي هنا خارجية صنعها الشاعر بتشـطري  .. أنت تسمع وتطرب وتز على املوسيقي: مث قال
  .مث تقفيل كل عبارة تقفيالً واحداً على الباء املمدودة ،الكالم يف أشطار متساوية

ومـن البحـر    ،)القافيـة (من خارج العبارة وليس من داخلها، من التقفيالت  املوسيقي تصل إىل أذنك
  .والوزن

فأنت  ،)٢:الضحى( والضحى واللَّيلِ إِذَا سجى :أما حينما تتلو: مث قارن ذلك بأسلوب القرآن، فقال
قي تقطر من كل حرف فاملوسي ،وهي بالتايل ختلو من التقفية والوزن والتشطري، ومع ذلك ..أمام شطرة واحدة

  فيها، من أين، وكيف؟
هذه هي املوسيقى الداخلية، واملوسيقى الباطنة، سر من أسرار املعمار القرآين، ال يشاركه فيه أي تركيب 

  .أديب
) ٥:طــه (الرحمن علَى الْعرشِ استوى :قوليحينما وضرب مثاال آخر على ذلك مبا ورد يف القرآن 

قَالَ رب إِني وهن الْعظْم مني واشتعلَ الرأْس شيباً ولَم أَكُن بِـدعائك رب   :ت زكريا لربهتلو كلمايوحينما 
) ١٥:طـه(إِنَّ الساعةَ آتيةٌ أَكَاد أُخفيها لتجزى كُلُّ نفْسٍ بِما تسعى :أو كلمة اهللا ملوسى ،)٤:مرمي(شقياً

 إِنه من يأْت ربه مجرِماً فَإِنَّ لَـه جهـنم ال يمـوت فيهـا وال يحيـى      :وهو يتوعد ارمنية اهللا أو كلم
  ) ٧٤:طـه(

نبع فيه املوسيقي من داخل الكلمات ومن ورائهـا ومـن   تكل عبارة بنيان موسيقي قائم بذاته : مث يقول
  !م؟بينها، بطريقة حمرية ال تدري كيف تت

ولَقَد أَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَسرِ  :وحينما يروي القرآن حكاية موسى بذلك األسلوب السيمفوين املذهل
ودننُ بِجوعرف مهعبى فَأَتشخال تكاً ورد افخساً ال تبرِ يحي الْبطَرِيقاً ف ملَه رِبي فَاضادببِعم مهيشفَغ ه مالْي ن

  ) ٧٩ - ٧٧: طه(ما غَشيهم وأَضلَّ فرعونُ قَومه وما هدى 



 ٤٥٧

إن الكلمات لتذوب يف يد  ..مبعىن ال ختاف ادراكاً) دركاً(أو ال ختاف ) يبسا(كلمات يف غاية الرقة مثل 
العربية سـابقاً  خالقها وتصطف وتتراص يف معمار ورصف موسيقي فريد، هو نسيج وحده بني كل ما كتب ب

وال حقاً ال شبيه بينه وبني الشعر اجلاهلي، وال بينه وبني الشعر والنثر املتأخر، وال حماولة واحدة للتقليد حفظها 
  .لنا التأريخ، برغم كثرة األعداء الذين أرادوا الكيد للقرآن

ة بال تربير وال تفسري، سوى يف كل هذا الزحام تربز العبارة القرآنية منفردة خبصائصها متاماً، وكأا ظاهر
  .أن هلا مصدراً آخر غري ما نعرف

***  
حىت الحت لنا القاهرة مبآذا وعماراا، فكف عن احلديث،  حديثه إىل هذا املوضع ما وصل صاحيب من 

  هل تستر ما حدثتك به علي؟: مث أخذ تلك األشرطة، وخزا يف املوضع الذي أخرجها منه، والتفت إيل، وقال
 تباللغة العربية، وبالقرآن، فكيف آثـر واسعا إن لك علما  ..ولكين حمتار فيك ..ال حرج عليك :قلت

أم أـم   ..العمل يف مطبعة الكتاب املقدس على أن تكون معلما من معلمي املسلمني، أو أستاذا من أساتذم
  يرفضون أن يدرسهم مسيحي؟

 ..ولكن هذه القصة لن تستمر طويال ..ك عنهالذلك قصة طويلة ال يكفي ما بقي من طريق ألحدث: قال
   ..ترتفع فيه تلك احلجب اليت حتول بيين وبني الشمسسيأيت اليوم الذي 

وستشرق الشمس علـي   ..لكن الربيع قادم ..الغيوم لتحجب أشعة الشمس اأنا اآلن يف شتاء تتجمع فيه
   ..كما أشرقت على املاليني من مثلي

   ..لهف لوصولهومت ..أنا مشتاق لذلك اليوم
  .مل تفهم ما الذي تقصد: قلت
كل من تعرض لشعاع من أشعة مشس تلك احلقيقة البـد أن   ..ستفهم حني حيصل لك ما حيصل يل: قال

  .حين إليها، فإذا اجتمع احلنني، وامتأل القلب باألشواق ضمته الشمس إليها، فصار شعاعا من أشعتها
هم، ولكن نربة صوته أوحت إيل أن الرجل قريب جدا من لست أدري هل فهمت ما كان يقصد، أم مل أف

  .مشس حممد، وأنه يوشك أن تضمه إليها كما ضمت املاليني من أمثاله
فمن  ..فاستمر عليه ..لقد أعجبين إنصاتك: عندما وصلنا إىل املطار مد يده إيل، وصافحين حبرارة، مث قال

عقله وقلبه، فقد أذن لعقله أذن للحقائق أن تصل إىل  أنصت، فقد أذن للحقائق أن تصل إىل قلبه وعقله، ومن
  .وقلبه أن يتقبلها

وقارن  ..واقرأة ..خذ هذا املصحف معك: قال ذلك، مث مد يده إىل جيبه، وأخرج مصحفا صغريا، وقال
  .فباملقارنة تتميز احلقائق ..بينه وبني الكتاب املقدس

، فامتدت يدي إىل الورقة اليت سلمها املصحفألضع مددت يدي إىل حمفظيت  ..مث ركب شاحنته، وسار
   ..يل صاحبك، فعدت أقرأ فيها

من أسوار الكلمات املقدسة مل يتحقق به أي كتاب يف الـدنيا غـري   األخري لقد أيقنت حينها أن السور 



 ٤٥٨

  .القرآن الكرمي
  



 ٤٥٩

  اخلامتة
كـل ذلـك   لست أدري كيف اجنـذبت إليـه    ..يف الطائرة أخذت املصحف، ورحت أقرأ فيه حبرارة

  .لقد كانت املعاين تلوح يل من كلماته، وكأنه حبر زاخر ال ساحل له ..االجنذاب
   ..وكل شيء ..لقد انشغلت عن الطائرة، وركاب الطائرة

 ..التفت ..خطر على بايل صاحبك الذي تعودت أن جيلس معي ..، وال ملاذاولست أدري كيف ..ولكين
   ..لقد عدت حتمل كتابا مقدسا آخر: لتفت إيل، وابتسم، وقالفإذا به جبانيب بصمته وسكينته ووقاره، ا

  .هو كتاب مقدس عندهم ..هذا قرآن املسلمني ..هذا القرآن ..ال: قلت
  ؟ورأيت أسارير وجهك تنم عن مشاعر مل أرها من قبل ..ولكين رأيتك تغرق يف حبره: قال

  .أرى هذا الكتاب يتحدث بلغة غريبة ..لست أدري: قلت
  .ألا من مصدر غري اإلنسان ..لغة غريبةأن تكون لغة الكتاب املقدس  البد: قال

  فكيف تكون غريبة عنه؟ ..ولكنها توجه لإلنسان: قلت
أما سائر الكلمات، فتوجه لبعض لطائف اإلنسـان،   ..هي توجه لكل اإلنسان بكل لطائفه وطاقاته: قال

قد ختاطب فردا، وقد  ..لنفس، وقد تتوجه إىل املشاعرقد تتوجه إىل العقل، وقد تتوجه إىل ا ..وتغفل عن غريها
    ..وقد تتحدث إىل مكان، وتغفل عن أمكنة ..وقد تتحدث مع زمان، وتغفل عن زمان ..ختاطب جمموعا

  والكلمات املقدسة؟: قلت
وهي لذلك كلمات غريبـة يف نظمهـا وأسـلوا ومعانيهـا      ..وجيتمع لديها الكل ..جتمع الكل: قال

  .ألن الذي قاهلا فوق الكل، ومبدع الكل ..وموضوعاا
  .أشعر ذا حنو القرآن: قلت
  .فهو كلمات مقدسة إذن: قال

  .مع أين أشعر أنه كذلك ..وال أجرؤ أن أقر بذلك ..ال أجرؤ أن أقول ذلك: قلت
  .فاذبح توأمك إذن: قال

  فكيف تريد مين أن أذحبه؟ ..هو أخي: قلت
  .به، أو جتعلك أسريا له اذبح تلك اخليوط اليت تربطك: قال

  .ولكنه ميوت إن بقي وحده: قلت
  .ولكن قلبك وعقلك وروحك وسرك ميوت إن بقي مرتبطا به: قال

  فما أعمل؟: قلت
فأنت الـذي   ..وأنا ال طاقة ألن أرشدك لشيء ..وأنت الذي تفكر ماذا تعمل ..أنت الذي تعمل: قال

  .تبين، وأنت الذي دم
  .البابا الذي زارنا ما ال ميحى إن يف نفسي من آثار: قلت
  .فاحبث عن األشعة اليت تنمحي بنورها كل الظلمات: قال



 ٤٦٠

  .لكنها مل تطفئ ظلميت بعد ..قد ظفرت بكثري من األشعة: قلت
  .فإن الشوق ينري درب األشعة ..فليصحبك الشوق إىل األشعة: قال

  ؟ال أن أتركها تبحث عين ..أتريد مين أن أحبث أنا عن األشعة: قلت
  .وهي تأتيك، بل رول إليك ..كن صادقا يف طلبها فقط: قال

  .وتركتين أسري حرييت ..وأخذته كعادا ..جاءت املضيفة
***  

تعرفت من خالهلا علـى  وقد  ..إىل مشس حممد  الثانيةكانت هذه هي رحليت : التفت إيل البابا، وقال 
شـعاع مـن    ،آية فيه، بل كل كلمة، بل كل حرفكل  ..وعرفت أنه حبد ذاته مشس عظيمة ..القرآن الكرمي

  .ويدل على اإلنسان ..ويدل على حممد  ..األشعة يدل على اهللا
 ..كنت أقرأ فيـه  ..لقد ظل ذلك املصحف الذي أهداه إيل ذلك املتنعم جبمال القرآن يصاحبين إىل اليوم

   ..وترجتف مجيع أوصايل ..أحيانا كثريةوأبكي 
وال أنا  ..فال أنا مع حممد ..تجعلين أتعذبعلى قليب لاحلجب حىت تنسدل التوأم أخي إن ألتقي ولكين ما 

   ..مع أخي
ولكين كنت أشعر يف كل رحلة أن تلك اخليوط اليت تربطين بأخي بدأت تتقطع، وأن تلك األشعة الـيت  

ئت أنبئـك عـن   والذي ج ..تقربين من حممد بدأت جتتمع ليتشكل منها يف األخري اخليار الذي اخترته حليايت
  .قصته

  ؟فهل ستكمل يل سائر رحلتك إىل حممد : قلت
دخلـت فيهـا   وسأحدثك غدا ـ إن شاء اهللا ـ عن رحليت الثالثة، واليت    ..ال بد من ذلك ..أجل: قال

   ..ألتعرف على احلقائق الفائضة من حبار األزل ،مدينة العلم
  .إن حلديثك متعة ال تدانيها متعة: قلت
   ١)معجزات علمية(إىل حل فاستعد لنر: قال
  
  
  
   

                                                
  .هي اجلزء الثالث من هذه السلسلة، وهو التايل هلذا اجلزء) ١(



 ٤٦١

  الفهرس
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  ١٨  ـ حفظ الكتاب املقدس ١
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 ٤٦٢

  ٨٥  عهد حممد 
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 ٤٦٣
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  ٣٥٥  ـ األدب املكشوف ١

  ٣٦٢  ـ أدب الرذيلة ٢
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